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ANOTACE 

Bakalářská práce řeší analýzu komplexnosti produktu v oblasti kulturních  

a technických památek ve městě Kutná Hora a jeho blízkém okolí. Její struktura je 

rozdělena na dvě části, a to na teoretickou a praktickou. Součástí teoretické části je popis 

geografie, geologie, historie a současnosti města. Praktická část se zaobírá nabízenými 

službami památek v zájmovém území. Na základě osobního šetření, jsou zde vytvořeny 

tabulky, z kterých je patrné jaké služby památky nabízejí. Průzkum je doplněn o statistické 

hodnoty návštěvnosti, společně s výší vstupného daných památek. Hlavním cílem 

bakalářské práce je analyzovat nabízené služby památek Kutné Hory turistickému ruchu. 

 

Klíčová slova: turistický ruch, město Kutná Hora, návštěvnost, památky, těžba 

stříbra. 

SUMMARY 

This bachelor thesis solves analyzing the complexity of product in the field of 

cultural and technical landmarks in the town of Kutná Hora and its close environs. The text 

is divided into two parts – theoretical and practical ones. The first part describes 

geographical, geological, historical as well as present day characteristics of the town. The 

latter part deals with offered services of landmarks in the area in question. Based on the 

personal survey, tables are provided; they show available services. The survey is 

complemented with statistical values of attendance together with entrance fee for particular 

landmarks. The main goal of this thesis is analyzing the services for touring in Kutná Hora. 

 

Key words: touring, Kutná Hora, attendance, landmarks, silver mining  
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1 ÚVOD 

Bakalářská práce se zabývá analýzou komplexnosti produktu v oblasti kulturních  

a technických památek Kutné Hory a jeho blízkého okolí. Téma závěrečné práce bylo 

vybráno z důvodu velkého bohatství, které město nabízí svým návštěvníkům. Autor 

bakalářské práce Kutnou Horu několikrát osobně navštívil a ve své práci se snaží co 

nejlépe popsat a vystihnout nabízené služby, které mohou návštěvníci ve městě využít. 

Kutná Hora je město, které se zapsalo do historie, díky těžbě stříbra, která zde probíhala  

ve Středověku. Město mělo v dobách své největší slávy významné postavení a po Praze 

patřila Kutná Hora k nejdůležitějším městům českého království. Dodnes se zde zachovalo 

historické jádro města, které bylo pro svoji unikátnost zapsáno v roce 1995 na Seznam 

světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Kutná Hora umožňuje návštěvníkům 

nahlédnout do kulturní a technické jedinečnosti svých památek. 

V závěrečné práci jsou uvedeny informace o geografii, geologii, historii  

a současnosti města. Popisují se zde nejvýznamnější památky města. Práce podává 

informace o možném sportovním a kulturním vyžití ve městě.  

Druhá část práce je zaměřena na analýzu vybraných památek Kutné Hory. Autor 

analyzuje služby, které nabízí provozovatelé vybraných památek svým návštěvníkům. 

V praktické části jsou vytvořeny tabulky s nabízenými službami vybraných subjektů. 

Součástí praktické části je i graf návštěvnosti památek Kutné Hory za období 2013-2014. 

Autor v bakalářské práci předkládá rozbor výše vstupného do vybraných objektů. 

V závěrečné části bakalářské práce autor poukazuje na možné silné a slabé stránky 

města Kutné Hory. Vytypovává příležitosti, které by mohli ve městě vzniknout pro zvýšení 

atraktivity a návštěvnosti města. Autorovým cílem je poskytnout návštěvníkovi co možná 

nejlepší informace, které by mohl využít při návštěvě města Kutné Hory.  
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2 KUTNÁ HORA A OKOLÍ  

Ve Středočeském kraji se nalézá několik chráněných krajinných památek. Mezi 

nejznámější přírodní oblasti patří CHKO Kokořínsko, CHKO Křivoklátsko a Český ráj, 

v kraji se nachází spousty historických památek, většina měst ve Středočeském kraji se 

může pochlubit historickými centry. Mezi nejznámější patří historické jádro Kutné Hory 

[10]. 

2.1 Geografie 

Kutná Hora leží ve středočeském kraji. Středočeský kraj se nachází ve středu České 

republiky. Patří mezi naše největší kraje, zabírá téměř 14% území a je přibližně dvakrát 

větší než je průměrná rozloha kraje v České republice. Zdejší krajina je málo členitá, 

severní a východní část kraje je převážně rovinná, na jihu a jihozápadě se vyskytují 

vrchoviny [10] [8]. 

Okres Kutná Hora leží v jihovýchodní části Středočeského kraje. Hranice 

zájmového území jsou na severozápadní straně s městem Kolín a na jihozápadní straně  

s městskými obvody Benešov a Vlašim. Největším stojatým vodstvem okresu je rybník 

Vavřinec. Pro rekreační účely je využívaný především Velký rybník u Kutné Hory. Na 

Kutnohorsku se vyskytuje spousta kulturních památek nesmírné historické hodnoty. 

V okolí Kutné Hory se nalézá i několik dosti významných přírodních památek. Největší je 

park a obora při zámku v Žehušicích, kde se daří jak domácím stromům, tak i cizím 

druhům jehličnanů [3]. 

Kutná Hora se nalézá na severním okraji Českomoravské vrchoviny mezi středními 

toky řek Sázavy a Labe. Nachází se přibližně 70 kilometrů od hlavního města Prahy [3]. 

 

Obrázek č. 1: Kutná Hora na mapě České republiky[11] 
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2.1.1 Geologie  

Podloží města Kutné Hory a okolí je tvořeno krystalinikem, které je součástí  

tzv. Českého masivu. Podle nalezených hornin se člení na dvě velké skupiny: 

moldanubikum a kutnohorské krystalinikum. Oba celky jsou tvořeny převážně rulami, ale 

vyskytují se zde i různé další horniny [3]. 

Kutnohorské krystalinikum, je součástí kutnohorsko-svratecké oblasti a dělí se  

do několika skupin. Šternbersko-čáslavská skupina se skládá z dvojslídných rul a svorů. 

Vyskytují se zde i grafické horniny a mramory. Druhou Kutnohorskou skupinu tvoří 

dvojslídné ruly a svory s polohami amfibolů. Malínská skupina je tvořena z jemnozrnných 

rul [12]. 

V okolí Kutné Hory je možnost zpozorovat odkryv křídových pískovců. Pískovce 

jsou světle šedé až bělošedé, hrubozrné a obsahují valouny křemene a pararul. Velikost 

valounů je od 3 mm do 50 mm. Pro tyto pískovce je typický deskovitý rozpad. Ve zdejších 

pískovcích se na mnoha místech objevuje dobře vyvinuté šikmé zvrstvení [13]. 

Během geologického vývoje země, docházelo u hornin k horotvorným  pohybům- 

vrásnění, došlo k porušení systémem puklin. Do puklin se dostaly horké roztoky 

s rozpuštěnými nerostnými látkami. Krystalizací se začali tvořit rudní žíly, představující 

ložiska zinkových, olověných, stříbrných, měděných rud. Naleziště v okolí Kutné Hory, 

v Posázaví a na Čáslavsku. Ke konci Mezozoika postihla mořská záplava zdejší území, 

z usazenin se vytvořily dnešní pískovce a organogenní vápence. V období paleogénu 

vznikly díky činnosti řek štěrky a písky [3]. 

2.2  Fauna a flóra 

Fauna má charakter běžných českých pahorkatin. V oblasti Kutné Hory se,  

ale nachází několik chráněných druhů živočichů. Patří mezi ně ptáci, savci nebo měkkýši  

a hmyz. Na seznamu nejohroženějších druhů živočichů je vydra říční, rak říční, užovka 

hladká, ledňáček, brouci z různé čeledi, dále různé druhy vážek a šídel, měkkýšů  

či pavouků. Flóra je zde zastoupena dřevinami například vrbou křehkou, olší lepkavou, 

javorem klenem, topolem osikou. Z mechorostů zde roste měřík čeřitý, kostrbatec zelený, 

pobřežnice zelená a mnoho dalších. Výskyt bylin je zde velmi hojný, mezi nejznámější 

druhy patří pomněnka bahenní, šťovík tupolistý, sněženka podsněžník, kopřiva žahavka, 

sasanka hajní, česnek medvědí [14]. 
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2.3 Historie Města 

Z historického hlediska je město Kutná Hora velmi zajímavé. Nejvíce se do české 

historie zapsalo díky těžbě stříbra. Po Praze se stala Kutná Hora druhým nejdůležitějším 

městem v Čechách. Byly zde postaveny spousty památek, které jsou uvedeny v Seznamu 

kulturního dědictví UNESCO [15]. 

K osídlování na Kutnohorsku docházelo už v době kamenné. Kutnohorské stříbro 

bylo objeveno patrně na konci 10. století, celý kraj patřil rodu Slavníkovců, který v Malíně, 

dnes součást Kutné Hory, razil vlastní mince- denáry. Ve dvanáctém století založil šlechtic 

Miroslav z Cimburka cisterciácký klášter v Sedlci pro mnichy, kteří přicházeli obdělávat 

místní půdu a šířit v kraji vzdělanost. První těžba stříbra probíhala v severozápadní části 

dnešního města. Později se těžiště těžby přesunulo k centru města. Těžba přilákala lidi 

z celého okolí. Město se začalo postupně rozrůstat [3] [9] [7]. 

V roce 1300 vydal král Václav II. horní zákoník IUS REGALE MONTANORUM. 

Zákon řešil problémy rychlého růstu městského sídliště a hlavně byly v něm zaznamenány 

informace týkající se organizačních a technických podmínek, které byly nutné  

pro pravidelný chod dolů. Ve stejném roce vzniká v Kutné Hoře centrální mincovna, která 

se nachází ve Vlašském dvoře a kde král Václav II. nechal razit pražský groš [3] [6] [7]. 

V roce 1304 obléhal římský král Albrecht Kutnou Horu a požadoval 80 000 hřiven 

stříbra. Kolem města byla vystavěna narychlo dřevěná opevnění a král Albrecht odtáhnul 

s nepořízenou. Začali se pokládat základy měšťanských domů, dřevěné hradby nahradily 

městské zdi [3]. 

Kutná Hora se stala významnou na konci 14. století pro krále Václava IV. Král  

ve městě často pobýval a nechal předělat Vlašský dvůr tak, aby sloužil i k reprezentačním 

účelům. V roce 1409 je zde vydán Václavem IV. Dekret Kutnohorský, který mění počet 

hlasů na Pražské Univerzitě. Od této chvíle měl český národ k dispozici 3 hlasy oproti 

ostatním národům (Polsko, Sasko, Bavorsko) [3]. 

V předhusitské době byla známa všechna těžební pásma- pásmo oselské, rejfské, 

rovenské, staročeské, kuklické a pásmo kaňkovské. Horníci dobývali rudu díky želízku  

a mlátku, používali metodou sázení ohněm [3]. 

Po smrti mistra Jana Husa 6. července 1415 v Kostnici, nastávají v Čechám 

nepokoje a začíná husitské revoluční hnutí. 
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V letech 1419 a 1420 byly v Kutné Hoře husitští stoupenci házeni do místních 

šachet, počet obětí dosahoval tisíců. Na jaře roku 1421 se povedlo husitským vojskům 

dobít Kutnou Horu. Husité vypálili Sedlecký klášter a katoličtí páni museli město opustit. 

Město bylo v roce 1424 opět vypáleno, byla zničena řada důlních děl, které už byly  

tak v dost špatném stavu, protože se o ně nikdo během husitských válek nestaral.  

Po skončení husitských válek byl povolen návrat německých odborníků a horníků  

do Kutné Hory, čeští obyvatelé neznali techniku dolování a bez pomoci zkušených 

pracovníků by práce na dolech nebyla možná [3] [5]. 

V roce 1471 byl zvolen Vladislav Jagelonský v Kutné Hoře českým králem. Kutná 

Hora začala opět vzkvétat. Nové báňské metody dovolovali havířům postupovat do větších 

hloubek. Roku 1485 byl vydán Kutnohorský náboženský mír, který potvrdil náboženskou 

toleranci ve městě [3] [5]. 

Do 16. století vkročila Kutná Hora jako bohaté město, některé příznaky  

však nasvědčovali tomu, že to nebude mít dlouhého trvání. Havíři museli sestupovat 

hlouběji a tím se stávala těžba technicky složitější, žíly už nebyly tolik výnosné. V roce 

1547 byla ukončena ražba pražského groše ve zdejší mincovně. Začala se razit nová měna 

tolar. Na Kaňkovských dolech se stále udržovala vysoká produkce těžby. Kutná Hora  

se i přes některé změny během celého 16. století jevila jako bohaté město [15]. 

Na začátku 17. století se začali menší krizové příznaky prohlubovat. Porážka na 

Bílé Hoře v roce 1620 městu také nepřidala. V roce 1623 odcházejí z města poslední věřící 

víry podobojí. Do města přicházejí jezuité, kteří zde vybudovali kolej. Švédské vojenské 

vpády v letech 1639 a 1643 způsobily městu velké škody, domy zůstávaly opuštěné  

a o doly se staral jen malý počet havířů [15] [3]. 

Ve druhé polovině 17. století dochází k hospodářskému oživení. V důlní činnosti se 

začaly využívat nové stroje. Bylo postaveno Jezuitské gymnasium, zde vystudovalo 

spousty členů tohoto řádu, ale i studenti, kteří našli uplatnění mimo Jezuitský řád. Díky 

zlepšené finanční situaci se začaly stavět domy i mimo městské hradby [3]. 

Na začátku 18. století byly pokusy o otevření nových důlních ložisek neúspěšné. 

Úpadkem dolů na Kutnohorsku byla v roce 1727 uzavřena zdejší mincovna a roku 1783 

byla zrušena funkce mincmistra, který měl sídlo ve městě. V průběhu dolování se v Kutné 

Hoře vytěžilo přibližně 2500 tun stříbra a 100 000 tun mědi [15] [3] [5]. 
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V roce 1812 byla v budově bývalého cisterciáckého kláštera v Sedlci vybudována 

továrna na zpracování tabáku. Revoluce roku 1848 byla na Kutnohorsku přijata velmi 

kladně. Ve městě vzniká obecní zastupitelstvo, jehož součástí bylo 28 členů. V této době se 

v Kutné Hoře nejvíce dařilo zemědělství, které mělo navrch oproti průmyslu. Po roce 1850 

byly vybudovány průmyslové podniky slévárna kovů, cementárna, cihelna [3]. 

Začínají se stavět i pozemní komunikace. Vedle silnic se stavěly i železnice. Během 

druhé poloviny 19. století se rozvíjí i kulturní život v Kutné Hoře. O rozmach kultury  

ve městě se zasloužili především J. K. Tyl, K. H. Borovský a ostatní. Vznikají měšťanské 

spolky, které měly význam kulturní a vlastenecký. Například pěvecký spolek „Tyl“, 

tělovýchovný spolek „ Sokol“ a archeologický spolek „Vocel“. Začíná vycházet i místní 

tisk v roce 1868 vychází „ Vesna kutnohorská“. Ke konci století se začaly vydávat sociálně 

demokratické noviny „ Podvysocké listy“ [3]. 

Ve 20. letech 20 století proběhla v Kutné Hoře hladová demonstrace, kterou měli 

na svědomí stoupenci sociálně demokratická levice. Většina obyvatelstva se přidala  

na jejich stranu. Začínají se vydávat dělnické noviny a začala se připravovat půda  

pro vznik KSČ. Vzhled města se v této době velmi změnil, začali se stavět moderní stavby. 

Nejdůležitější stavbou bylo Tylovo divadlo postaveno v roce 1933. S blížící se 2. světovou 

válkou to byly opět komunisté, kteří nabádali k boji proti fašistickému Německu.  

Na počátku roku 1939 byl zvolen Městský výbor KSČ. Do výboru byly zvoleni lidé znalí 

politické práce a hlavně nebyly známí ze svého minulého působení. Začínají se vydávat 

noviny „Svědomí“ které dostaly v roce 1940 název „Úder“. Během 2. světové války 

probíhal na Kutnohorsku místní odboj. Členové odboje byli zatčeni a posláni  

do koncentračních táborů, kde většina z nich zahynula. Kutná Hora byla v roce 1945 

osvobozena Sovětskou armádou. Pozdější dějinné události nijak zásadně nezasáhli  

do historie města. Velké pocty se městu dostalo v roce 1995, kdy došlo k zápisu na Seznam 

světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO [3] [15]. 
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2.4 Současnost 

V současné době žije v  Kutné hoře zhruba 22 tisíc obyvatel. Od roku 1970 počet 

obyvatel roste. Město je významným střediskem Středočeského kraje. Městem jsou řízeny 

tyto organizace: Městská knihovna, Městské Tylovo divadlo, Mateřské školy, Základní 

umělecká škola, Pečovatelská služba a Základní škola Tomáše Garyka Masaryka. Všechny 

tyto instituce se starají o vzdělanost a kulturní rozvoj města [16] [17]. 

2.4.1 Doprava 

Do Kutné Hory je možné dostat se vlakem, nacházejí se zde dvě vlaková nádraží. 

Hlavní vlakové nádraží na trase PRAHA-BRNO-BRATISLAVA, které se nachází asi  

3 km, přibližně 45 minut pěšky, od města. Z nádraží je možné dostat se do města pomocí 

městské hromadné dopravy, nebo přestoupit na osobní vlak, jezdící na trase Kutná Hora 

hlavní nádraží- Kutná Hora město- Zruč nad Sázavou [18]. 

Další možnost dopravy do města je pomocí autobusu. Cestující musejí počítat 

s několika přestupy, autobusy stavějí na několika zastávkách ve městě. Konečnou 

zastávkou je autobusové nádraží, odtud je to asi 10 minut pěšky do centra města. 

Automobilem se dá přijet do Kutné Hory několika směry. Mezi hlavní využívané 

tahy patří silnice č. 2. a silnice č. 38. Pokud jedeme přes dálnici D1, nejlepší varianta je sjet 

na výjezdu Zruč nad Sázavou a dále pokračovat ve směru Zbraslavice- Štipoklasy- Kutná 

Hora. Možnost pro parkování, není v centru města zrovna ideální. Vhodné je nechat 

automobil na centrálním parkovišti, které se nachází u chrámu svaté Barbory. V Kutné 

Hoře je zaveden systém SMS parkování, ceník se shoduje s cenou která je uvedena  

na parkovacím automatu. Městská hromadná doprava, není v Kutné Hoře moc využívána, 

slouží především k dopravě z hlavního nádraží do centra města [18]. 

2.4.2 Sport 

Kutná Hora nabízí spoustu sportovního využití. Nachází se zde nejdelší bobová 

dráha v České republice, která je zároveň druhá nejdelší v Evropě. Dráha je tvořena  

ze dvou okruhů. První okruh je rekreační s délkou tratě 750 m, druhý okruh je 

adrenalinový s maximální rychlostí necelých 60 km/h. Délka této části okruhu je 575 m. 

Bobovou dráhu nalezneme asi 20 minut od centra města. V areálu jsou k dispozici i terénní 

čtyřkolky. Ve městě se nachází mnoho sportovních areálu [19]. 
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Místní obyvatelé i turisté, mohou využít nabídky veřejného bruslení na zimním 

stadionu, zahrát jsi bowling, navštívit fitness centrum nebo jsi zaplavat v krytém bazénu. 

Pro cyklisty je zde připraveno několik cyklostezek, které umožní poznat Kutnou Horu  

a její blízké okolí. Tratě jsou vhodné pro rekreační i pokročilé cyklisty, obtížnost je vždy 

značena barevně. Pro pěší turisty je připravená hornická stříbrná stezka, která se skládá  

ze dvou okruhů - severního a jižního. Návštěvníci se vydávají po stopách dolování v Kutné 

Hoře [20]. 

2.4.3 Kultura  

V Kutné Hoře se pravidelně koná několik kulturních akcí. Královské stříbření je 

slavnost, která zahajuje turistickou sezónu v Kutné Hoře. V duchu slavností se město vrací 

na pár dní do 15. století, kdy král Václav IV. s oblibou navštěvoval město. V rámci zábavy 

se diváci dozvídají, jak se dobývala stříbrná ruda. Slavnost přibližuje život obyvatel  

ve středověkém horním městě. V roce 2015 oslaví Kutná Hora 20. let od zapsání  

do seznamu kulturního dědictví UNESCO. V tomto roce se slavnosti vrátí do roku 1395, 

což je přesně 600 let před zápisem Kutné hory na seznam památek UNESCO [21]. 

Přehled dalších kulturních akcí, které se konají v Kutné Hoře, je uveden v příloze č. 1.  

2.4.4 UNESCO 

Organizace pro výchovu, vědu a kulturu. Byla založena v roce 1945 v Londýně. 

UNESCO sídlí v Paříži a slouží ke sbližování mezi národy na základě výchovné, 

vzdělávací a kulturní činnosti. Ministerstvo kultury České republiky spolupracuje 

s organizací UNESCO. Hlavní podíl spočívá v ochraně světového kulturního a přírodního 

dědictví. Památky, které jsou zapsány na seznamu světového dědictví, musejí mít 

mimořádnou hodnotu, jedinečnost, autentičnost a celistvost. Vybrané památky velmi často 

reprezentují daný stavební styl v určitém regionu [22]. 

Historické centrum Kutné Hory bylo zapsáno do seznamu UNESCO 9. prosince 

1995, rozhodl o tom výbor světového dědictví. Nacházejí se zde zachovalé ukázky 

měšťanských domů s motivy gotického stylu, symbolizující prosperitu, kterou získalo 

město díky těžbě stříbrné rudy. Zapsáním do seznamu světového dědictví UNESCO  

se zvedl zájem o město Kutná Hora. Každoročně tak přijíždí daleko více turistů, kteří 

obdivují bohatou krásu historického města [23]. 
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3 PAMÁTKY 

V Kutné Hoře se nachází velké množství památek různého stavebního stylu. 

Nejznámější je Chrám Svaté Barbory, který je zapsaný od prosince roku 1995 na seznamu 

světového dědictví UNESCO. Unikátní památkou je Kostnice v Sedlici. Mezi další známé 

památky patří České muzeum stříbra a Vlašský dvůr. Všechny památky popsané 

v bakalářské práci jsou zobrazeny na obrázku č. 2. 

 

Obrázek č. 2: Památky Kutné Hory na mapě. [24+vlastní] 

Na mapě jsou číslem označeny tyto památky: 1 - České muzeum stříbra, 2 - 

Vlašský dvůr, 3 - Kamenný dům, 4- Alchymistická dílna, 5 - Chrám sv. Barbory, 6 - 

Jezuitská kolej, 7 -Kostel sv. Jakuba, 8 - Kostnice Sedlec, 9 - Sedlecký klášter.  

3.1  Chrám svaté Barbory 

Na konci 14. století se rozhodli kutnohorští měšťané postavit Chrám svaté Barbory. 

Stavba byla povolena roku 1381. S výstavbou se začalo v roce 1388 za hradbami města 

s překrásným výhledem na údolí říčky Vrchlice. Prvním architektem byl patrně, někdo 

z rodiny Parléřů. Kutnohorský pískovec byl používán na výstavbu chrámu.  

Začátkem 15. století došlo k přerušení stavby. Stavět se začalo opět před rokem 

1405. Krátkodobé pozastavení stavebních prací způsobilo, že od původně zamýšleného 

bazilikálního trojlodí se přešlo na pětilodní. Jedná se tedy o pětilodní gotickou katedrálu 

[3] [2] [25]. 
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Husitské revoluční hnutí, přerušilo výstavbu na dlouhé roky. Stavět se začalo  

až v 80. letech 15. století. V roce 1481 se ujal práce mistr Hanuš, který dokončil ochoz  

a obě boční lodi. Klenby ochozu jsou vysoké přes 14 m, jsou větší než u Svatovítské 

katedrály v Praze. V této době vzniká i velká část vnitřní výzdoby katedrály. Vytvářejí se 

zde fresky s motivy dolování. V 90. letech 15. století nechal udělat Jakub Nymburský 

chórové lavice. Po Hanušově smrti, se ujímá stavby roku 1489 Matěj Rejsek z Prostějova. 

Rejskův architektonický styl se vyznačoval smyslem pro detail. Kutnohorští uzavřeli 

v roce 1504 s Rejskem smlouvu o dostavění Chrámu svaté Barbory. Mistr náhle umírá již 

v roce 1506 [2] [25]. 

Městská rada se během roku 1512 dohodla s významných stavitelem tehdejší doby 

Benediktem Rejtem. Nebydlel v Kutné Hoře, ale na stavbu dojížděl. Problémy vznikali 

především v době, kdy byl mistr starý. Hlavní cíl, který jsi mistr stanovil, bylo dokončit 

hlavní loď chrámu. Během roku 1532 začala výstavba trojice stanových střech. Mistr 

Benedikt Rejt umírá v roce 1534, ale podle jeho plánů se pokračovalo až do roku 1558. 

Z finančního hlediska byla stavba velmi náročná. Ekonomická situace nebyla tak dobrá, 

jako na začátku výstavby katedrály. V roce 1558 je stavba pozastavena [2]. 

 

 

 

Obrázek č. 3: Chrám svaté Barbory [Bureš, 2015.] 
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Roku 1626 se ujali katedrály Jezuité. Katedrála později sloužila jako kostel 

Jezuitské koleje. Stanová střecha byla nahrazena sedlovou střechou. Po zrušení jezuitského 

řádu se majiteli Chrámu svaté Barbory, stává Státní náboženský fond. Pro nedostatečnou 

péči, začala budova chátrat. Ke konci 19. století byla katedrála restaurována, zasloužili se  

o to především stavitelé Lábler a Mocker. Nechali postavit stanovou střechu. Na počátku 

19. století byl vybudován v katedrále hlavní oltář. V roce 1906 navštívil František Josef I. 

Kutnou Horu a daroval chrámu finanční dar. V prosinci roku 1995 byl Chrám svaté 

Barbory zapsán na seznam světového dědictví UNESCO. Patří mezi nejnavštěvovanější 

památky České republiky [2] [25]. 

3.2 Vlašský dvůr 

Vlašský dvůr nechal postavit ve 13. století král Václav II, který zde pobýval při 

návštěvě města. Ve dvoře byla vybudovaná věž, která chránila přístup do dvora. 

V současné době zůstali z věže jen ostatky původní zdi. Ještě, než byla celá stavba 

dokončena, přibyla dvoru další funkce – vznikla zde královská mincovna. Ve Vlašském  

dvoře vznikaly budovy, které sloužily ke skladování mincovního materiálu. Uvnitř dvora 

se nacházelo velké nádvoří. Ze staveb, které nechal postavit Václava II. se do současné 

doby, dochovali částečné zdi přízemních kováren s vchody a okny ve východní části dvora. 

Místní kovárny, nacházející se v severní části dvora, jsou zdobeny šesticí městských erbů  

(Most, Jihlava, Písek, Litoměřice, Opava, Kladsko). Do konce 14. století zůstala situace 

Vlašského dvora stejná. Dvůr sloužil především, jako mincovna. Jan Lucemburský  

a po něm i Karel IV., navštěvovali Kutnou Horu jen ojediněle. Při návštěvě města pobývali 

v nedalekém cisterciáckém klášteře [26]. 

Během vlády Václava IV. dochází k rozkvětu Vlašského dvora. Krátce po roce 

1378 nechal král přestavět Vlašský dvůr v královské sídlo. Kolem roku 1400, zde byl 

vybudován královský palác, při stavbě došlo k odstranění některých prostorů mincovny. 

Dále zde byla postavena kaple v severozápadní části dvora. Roku 1400 dochází 

k vysvěcení kaple. V podobě, ve které byla postavena, se dochovala až do 19. století. Král 

Václav IV., vedl ve Vlašském dvoře různá jednání, nechal zde vydat například dekret 

kutnohorský [26]. 

Husitské války se Vlašského dvora nijak zásadně nedotkly. Král Zikmund zde 

pobýval, dokud nemusel město opustit. Po husitských válkách se ve Vlašském dvoře vedla 

javascript:void(0)
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různá jednání. Došlo zde ke zvolení českého krále Vladislava II. Jagelonského. 

Z politického hlediska se stal Vlašský dvůr důležitým sídlem českého státu. Nový český 

král nechal opravit Vlašský dvůr, podoba však zůstala zachována. Během vlády Jagellonců 

bylo částečně odstraněno opevnění Vlašského dvora vůči městu. Po smrti Ludvíka 

Jagellonského upadá význam Vlašského dvora. Habsburkové Kutnou Horu moc často 

nenavštěvovali. Drobné práce probíhali až do roku 1670. V následujících letech  

se Habsburkové přestali o budovu starat [26]. 

V roce 1727 došlo ke zrušení mincovny ve Vlašském dvoře. Postupně začala být 

budova opuštěna a nevyužívána. Roku 1860 byly odstraněny hradby Vlašského dvora. 

Zchátralý stav objektu ohrožoval bezpečnost místních obyvatel pohybujících se v blízkosti 

budovy. Na počátku roku 1881 se stává majitelem Vlašského dvora město. Budova byla 

opravena a zachována. V 80. letech 19. století se připravovali podklady na rekonstrukci 

Vlašského dvora [26]. 

Architektem práce se stal Ludvík Lábler. Roku 1892 začali opravy na objektu. 

Práce byla dokončena v roce 1898. Během rekonstrukce byly odstraněny budovy 

mincovny, zbouralo se jihozápadní křídlo dvora, zde byla postavena škola. Před budovou 

byl vybudován park. Oprava celého Vlašského dvora probíhala velmi rychle a tak došlo 

k odstranění mnoha architektonických prvků v západní části objektu. Ve východním křídle 

zachoval Ludvík Lábler gotické zdi. V této části byla postavena radnice města. Schůze 

městské rady se konali v reprezentačním sále v prvním patře. Dále nechal architekt upravit 

prostory mezi sálem a královskou kaplí [26]. 

Městský národní výbor sídlil od roku 1945 ve Vlašském dvoře. V reprezentačním 

sále se konaly svatby. Škola nacházející se ve dvoře byla zrušena. V prvním patře budovy, 

byla otevřena galerie známého malíře Felixe Jeneweina. Po něm nese název galerie 

Jeneweinova. V roce 1962, byl Vlašský dvůr vyhlášen národní kulturní památkou. 

Důvodem zapsání do seznamu byl historický význam budovy pro český národ [26]. 

V současné době představuje Vlašský dvůr, komplex dvoupatrové budovy.  

Na nádvoří se nachází barokní kašna se sochou horníka, která zde byla umístěna v roce 

1740. Na objektu, lze vidět velké zastoupení gotického umění. Ostatní umělecké směry se 

zde objevují jen ojediněle. Díky použití různých stylů gotiky se stal Vlašský dvůr 

významnou uměleckou památkou [26]. 
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Obrázek č. 4: Kašna na nádvoří Vlašského dvora [Bureš, 2015.] 

3.3  Sedlecký klášter  

V roce 1142 založil Miroslav z Cimburka Sedlecký klášter. Zakladatel daroval 

opatství velké pozemky. Během let 1142-1282 docházelo k rozšiřování kláštera. Roku 

1282 byl zvolen nový opat Heidenreich, který zde působil do roku 1320. Za doby tohoto 

opata sedlecký klášter velmi prosperoval. Klášter se stal nejbohatší institucí v zemi.  

15. února 1309 vtrhli měšťané do kláštera a zajmuli vrchní představitele šlechty.  

Ve stejném roce dochází ještě k jednomu přepadení budovy. Útok je tentokrát vedený proti 

mnichům. Opat Heidenreich se veřejně postavil proti panovníkovi Jindřichu 

Korutanskému. Korutanské jednotky obklíčí Sedlecký klášter 15. listopadu 1309, ale jsou 

odraženy. Ve 13 a 14. století získává opatství mnoho nových statků. Klášter vlastnil přes 

50 obcí, 2 městečka Malín a Malešov a 15 hospodářských dvorů [5] [4] [7]. 

Za působení opata Heidenreicha dosáhl klášter svého největšího rozkvětu. Po jeho 

smrti se začíná projevovat krize. Jan Lucemburský požadoval po klášteře velké finanční 

nároky. Opatství začíná postupně upadat. Na začátku 15. století se dostaly dluhy kláštera 

na částku 17 500 zlatých. V roce 1412 dochází ke srážce mezi poddanými kláštera  

a horníky. Město Malín bylo vypáleno. Při husitských válkách byl klášter obsazen  

a 24. dubna 1421 vypálen. V troskách budovy zůstali i mniši, kteří se nedokázali zachránit. 

Slavná epocha kláštera skončila. V 50. letech 15. století byl klášter obnoven, působilo zde 

malé množství mnichů. 15. a 16. století znamená pro klášter živoření. Po roce 1620 hrozil 

klášteru znovu zánik. Majitelem objektu se stává Kutná Hora. Od konce 17. století  

se situace opatství zlepšuje. V klášteře působí nový opat Jindřich Snopek, který se věnoval 
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převážně rekonstrukci kláštera. Opatství získává v době pobělohorské zpět své statky.  

Za vlády Josefa II. byl roku 1783 sedlecký klášter zrušen [4]. 

Během své existence prošel sedlecký klášter třemi významnými stavebními 

etapami. Nejstarší výstavba probíhala ve 12. a 13. století. Ve 13. století byl postaven kostel 

svatého Filipa a Jakuba u brány kláštera. Byl zbořen v 19. století. Největší památku této 

stavební etapy představuje klášterní kostel Panny Marie, který nechal postavit opat 

Heidenreich. Chrám má podobu latinského kříže a je dlouhý 87 m. Na klášteře se vyskytují 

stopy francouzské architektury. Po skončení husitských válek byly v klášteře opraveny  

jen nejdůležitější místnosti. Celková oprava kláštera nastává až na konci 17. století, 

dochází k přestavění chrámu Panny Marie. Zasloužili se o to architekti Bauer a Santini. 

Původní vzhled kláštera zůstává zachován, pouze barokní zaklenutí vedlejších lodí mění 

vzhled budovy [4]. 

 

Obrázek č. 5: Sedlecký klášter [27] 

3.4  Jezuitská kolej 

Autorem stavby je italský architekt Domenico Orsiho. Jezuité přicházejí do Kutné 

Hory během roku 1626. Ve městě začali šířit vzdělanost. Kolej byla postavena vedle 

Chrámu svaté Barbory, který Jezuité vlastnili. Stavba započala v roce 1667 a dokončena 

byla roku 1770. Z architektonického hlediska je postavena v barokním stylu. Půdorys 

budovy má tvar písmene F, podle císaře Ferdinanda II, který v té době vládnul. Vedle 

koleje byla vystavěna terasa. V 18. století dochází k výzdobě terasy. Ze stavebních plánů, 

které se dochovali je patrné, že původním záměrem bylo vytvořit stavbu ve tvaru písmene 

E. Nakonec byla budova postavena ve tvaru písmene F. Stavba se podobá italským 



Jan Bureš: Analýza komplexnosti produktu ve městě Kutná Hora. 

 

2015                                                                                                                                      15 

 

barokním palácům. Z celkově postavených tří věží, musela být jedna během 19. století  

ze statických důvodů zbourána. Před Jezuitskou kolejí byly postaveny sochy dvanácti 

jezuitských světců. Dílo vytvořil příslušník řádu František Baugut. V současné době  

se v Jezuitské koleji nachází Galerie Středočeského kraje [28].   

 

 

Obrázek č. 6: Jezuitská kolej [29] 

3.5  Kostel svatého Jakuba 

Stavba započala krátce po roce 1330. Jedná se o nejstarší kutnohorský kostel. 

Budova byla zasvěcena svatému Jakubovi. Díky své výšce byl do 17. století nazýván 

Vysokým kostelem. Hlavní iniciátoři stavby byli bohatí měšťané Ruthard a Bořita. 

Materiál používaný na stavbu byl mezholezský pískovec, který se těžil pod vrcholem hory 

Vysoká. Krátce před začátkem roku 1420 byla budova dokončena. Věž kostela dosahovala 

85 metrů. Jižní věž nebyla dostavěna z důvodu nestabilního podloží. Vnější vzhled budovy 

zůstal celé roky prakticky nezměněn. Největší proměna byla provedena na střeše kostela. 

Původní gotická střecha byla nahrazena střechou sedlovou. V následujících letech 

docházelo k drobnějším úpravám, převážně v renesanci a baroku. Poslední opravy  

na kostele probíhaly v letech 1941-1946. Výška kostela je 19 metrů, jedná se o trojlodní 

typ budovy. Do roku 1410 patří budova pod malínskou farnost. V tomto roce získává  

od papeže samostatnost. Kolem kostela se začíná tvořit farní obvod [30]. 
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Obrázek č. 7: Kostel svatého Jakuba [31] 

3.6  Hrádek- České muzeum stříbra 

Původně sloužila památka jako strážní věž nad údolím Vrchlice. Prvním majitelem 

byl Herman de Castro. Na začátku 15. století byl majitelem budovy Václav z Donína. 

Největší změnou prochází budova na konci 15. století, vzniká zde významné patricijské 

sídlo. Hrádek vlastnilo několik majitelů. Nejznámějším byl Jan Smíšek z Vrchovišť,  

který nechal budovu vyzdobit sochami horníků. Uvnitř hrádku se nachází kaple, byla 

vysvěcena roku 1504. V prvním patře je raně renesanční kazetový strop, vytvořený v roce 

1493. Vedle v místnosti je ukryt rodový znak Smíškovského rodu. Na konci 18. století 

převzali Hrádek Jezuité a vytvořili zde gymnázium. To zde působí až do roku 1773 – kdy 

je jezuitský řád zrušen. V polovině 20. století vzniká v budově Hrádku České muzeum 

stříbra, které zde působí do současnosti. V muzeu si lze prohlédnout vše, co je spojeno 

s historií Kutnohorského dolování [32].  

 

Obrázek č. 8: Hrádek – České muzeum stříbra [Bureš, 2015.] 
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3.7  Kamenný dům 

Tento objekt byl vystavěn již v době předhusitské. Od druhé poloviny 15. století se 

staly majiteli domu rodina Kroupů. Nejznámější osobou z rodiny byl Prokop Kroupa. 

V 80. letech 15. století zde bylo postaveno velké patricijské sídlo. Historie domu spadá  

do roku 1489. Stavitelem byl mistr Brikcí, nazývaný také Gauschke. Na budově nechal 

vybudovat prolamované ornamenty. V přízemí domu se nalézá klenutý mázhaus,  

přes který se chodilo do domu. V prvním patře je obytný sál s malbou Beránka božího. 

V objektu lze nalézt černou kuchyni, která byla zrekonstruována na místech původní 

kuchyně. Na první pohled si lze na budově povšimnout výrazného arkýře. Na průčelí 

stavby je vybudován rytíř připravující se k boji, tento symbol má připomenout, že Prokop 

Kroupa byl šlechtického původu. V průběhu doby, budova často měnila majitele. Na konci 

19. století se vlastníkem domu stalo město Kutná Hora a zrekonstruovalo jej do dnešní 

podoby. V Kamenném domě dnes sídlí jedna z expozic Českého muzea stříbra [33].  

 

 

Obrázek č. 9: Kamenný dům [Bureš, 2015] 

3.8  Kostnice  

Unikátní památku Kostnici v Sedlci u Kutné Hory navštíví za rok okolo 300 tisíc 

návštěvníků. Kostnice se nachází v podzemí kapli Hřbitovního kostela Všech Svatých. 

Kostel byl postaven během 14. století. Součástí kostela jsou dvě kaple. Kostnice se velmi 

podobá kapli nacházející se v jeruzalemském poli Hakeldama. V roce 1318 zasáhl město 
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mor, bylo zde pohřbeno přes 30 tisíc mrtvých. Roku 1421 byl při vypálení sedleckého 

kláštera okrajově zasažen i kostel s kostnicí. Slepý mnich postavil v roce 1511 z ostatků 

kostí velké pyramidy. V 18. století, procházel kostel úpravou, architektem byl Jan Blažej 

Santini. Nechal stavbu staticky zajistit. Postavil štít mezi věže západního průčelí. 

Z architektonického hlediska se jedná o barokní gotiku. Vnitřní prostory prošli částečnou 

renovací. Po zrušení sedleckého kláštera v roce 1784, se majiteli kostela stali 

Schwarzenberkové z Orlíka. František Rint z České skalice, pomocí kostí upravil vnitřek 

Kostnice. Z kostí zhotovil různé předměty. Použité kosti byly dezinfikovány a vyběleny 

vápnem. V Kostnici najdeme i jeho iniciály vyrobené z kostí [34]. 

 

 

Obrázek č. 10: Kalich vyrobený z kostí [Bureš, 2015] 

3.9  Alchymistická dílna 

V podzemních prostorách Sankturinovského domu na Palackém náměstí, je  

od srpna roku 2011 otevřena Alchymistická dílna. Autorem expozice je Zdeněk Třískala. 

Alchymisté se snažili najít kámen mudrců, pomocí kterého lze předělat kov na zlato  

a také elixír věčného mládí. Heslem alchymistů bylo „ Ora, lege et labora‘‘ – „Modli se, 

studuj a poté pracuj“. 

Ve sklepení, kde je expozice umístěna, byla v 15. století pravá alchymistická dílna. 

Působil zde Hynek z Poděbrad, čtvrtý syn Jiřího z Poděbrad. Další známý alchymista, 

který pobýval v Kutné Hoře, byl Daniel Stolcius. Zabýval se převážně farmacií  

a medicínou. Výskyt alchymistů ve městě nebyl náhodný, ve středověku se zde tavilo 
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stříbro, a právě s tímto kovem jsou místní alchymisté nejčastěji spojováni. Podle 

alchymistů existovalo 7 kovů, tolik kolik bylo tehdy známo planet. Mezi kovy  

se považovaly zlato, stříbro, měď, železo, cín, olovo a rtuť. Pokus o přeměnu méně 

ušlechtilých kovů ve zlato se nazývalo Opus magnum – Velké dílo. Přesné návody  

na přeměňování kovů neexistovali, postupy byli přísně tajné a používali se speciální 

symboly. Alchymistická dílna musela být dobře odvětrávána, kvůli jedovatým výparům,  

a také byla skryta před veřejností. Alchymisté svá tajemství dobře střežili a do svých 

laboratoří nikoho nevpouštěli. V dílnách bylo používáno různé vybavení od hrnců, tavících 

pohárků po různé destilační nádoby. V každé dílně byl hlavní alchymista, ten se věnoval 

převážně studii starých spisů a vymýšlel nové postupy, které alchymisté zkoušeli [35].  

 

 

Obrázek č. 11: Hlavní alchymista [Bureš, 2015] 
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4 ANALÝZA KOMPLEXNOSTI PRODUKTU V OBLASTI 

PAMÁTEK V LOKALITĚ 

Cílem bakalářské práce byla analýza komplexnosti služeb poskytovaných  

u vybraných památek Kutné Hory. Na základě osobního šetření, které probíhalo v rámci 

několika návštěv města, od října roku 2014 do března roku 2015. Byly zkoumány nabízené 

služby vybraných památek. Na základě tohoto průzkumu byly vytvořeny tabulky, z kterých 

je patrné, jaké služby určité objekty nabízejí. Informace o nabízených službách byly 

zjištěny u provozovatelů vybraných subjektů. Doplňující otázky byly zjištěny v městském 

informačním centru. Průzkum je doplněn o statistické hodnoty návštěvnosti památek, 

společně s výší vstupného do daných objektů. Pro následnou analýzu služeb byly vybrány 

nejznámější a nejnavštěvovanější objekty města. Kostnice, Vlašský Dvůr, České muzeum 

stříbra, Chrám svaté Barbory a Alchymistická dílna. Nabízené služby vybraných subjektů 

jsou zpracovány v tabulce č. 1 a 2. První tabulka obsahuje údaje o majitelích, otevíracích 

dobách, vstupném a přístupu do daných památek. Druhá tabulka se zaměřuje na parkování, 

občerstvení, problematiku sociálního zařízení, upomínkové předměty a možnost 

bezbariérového přístupu. Mimo tyto památky se nachází ve městě a jeho blízkém okolí 

spousta dalších kulturních a přírodních památek, které si zaslouží svojí pozornost. 

4.1 Informační centrum 

Informační centrum Kutná Hora je provozované městem tak, aby poskytovalo 

návštěvníkům kompletní přehled informací týkajících se památek, které se nacházejí  

ve městě. Centrum poskytuje veškeré informace o stravovacích a ubytovacích možnostech. 

Samozřejmě podává veškeré informace o jízdních řádech, jak autobusové tak vlakové 

dopravy [36]. 

Průvodcovská služba Kutná Hora, s.r.o. nabízí návštěvníkům 11 různorodých 

okruhů, kde nabízí odborný výklad v českém, anglickém, francouzském, německém, 

italském a ruském jazyce [37].  
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Otevírací doba IC. 

Pondělí – pátek 9:00 – 17:00 h.  

Sobota – neděle – 10:00 – 16:00 h. 

Kontakt 

Palackého náměstí 377, 28401 

telefon: +420 327 512 378 

www: http://infocentrum.kh.cz [36].                

4.2 Nabízené služby vybraných památek 

Tabulka č. 1: Popis nabízených služeb vybraných památek. [vlastní zpracování] 

Služby Kostnice 
Vlašský 

dvůr 
Muzeum 

Chrám 

sv. Barbory 
Dílna 

Majitel 

ŘK 

farnost 

KH 

Kutná Hora STČ 
ŘK farnost 

KH 

Zdeněk 

TŘÍSKALA 

Provozovatel 

ŘK 

farnost 

KH 

P. S. KH STČ 
ŘK farnost 

KH 
IC 

Otevírací 

doba 

denně 

mimo 

24.12 

denně 

mimo 

24.12 

pondělí 

zavřeno 

jinak 

otevřeno 

denně 24.12 

zavřeno 

denně 

kromě 24.12 

Vstupné, 

Studenti, 

Dospělí 

60, 90 Kč 45, 85 Kč 80, 120 Kč 65, 85 Kč 40, 60 Kč. 

Okruhy 2 3 2 2 1 

noční 

prohlídky 

 

v létě o 

prázdniny 

Na 

objednávku 

Nekonají 

se 

o velké 

prázdniny 
nekonají se 

Přístup 
přes 

hřbitov 
dobrý 

snadná 

dostupnost 
velmi dobrý Přes IC 

 

Z pěti vybraných památek je ve dvou případech majitelem Římskokatolická  

farnost - arciděkanství Kutná Hora, která je vlastníkem i několika dalších památek  

ve městě. České muzeum stříbra vlastní Středočeský kraj. Vlašský dvůr spadá pod město 

Kutnou Horu. Majitelem Alchymistické dílny je pan Zdeněk Třískala. Památky jsou 

v turistické sezóně otevřeny denně, pouze České muzeum stříbra má v pondělí zavřeno. 

Všechny subjekty, kromě Alchymistické dílny nabízejí, více než jeden okruh. O hlavních 

prázdninách nabízí noční prohlídky Kostnice a Chrám svaté Barbory. Vlašský dvůr 

http://infocentrum.kh.cz/


Jan Bureš: Analýza komplexnosti produktu ve městě Kutná Hora. 

 

2015                                                                                                                                      22 

 

umožňuje noční prohlídku na objednávku. V Českém muzeu stříbra a Alchymistické dílně 

se noční prohlídky nekonají. Přístupová cesta k vybraným objektům je velmi snadná.  

     

Tabulka č. 2: Další nabízené služby památek [vlastní zpracování] 

  

Služby Kostnice 
Vlašský 

Dvůr 
Muzeum 

Chrám 

sv. Barbory 

Alchymistická 

dílna 

  

Parkování 
Před 

Kostnicí 
100 m 

V centru 

města 
100 m 

na náměstí 

před památkou 

  

Občerstvení v okolí v okolí v okolí v okolí v okolí 

  

WC 
50 m od 

Kostnice 
ne ano ano ano 

  

Upomínkové 

předměty 

prodej 

suvenýrů 

prodej 

suvenýrů 
ano 

prodej 

suvenýrů 
neprodávají se 

  

Platba 

kartou 
ano ano ano ano ano 

  

Bezbariérový 

přístup 
ano ne ne 

ano - pouze 

do Chrámu 
není vytvořen 

 

Parkování je možné v centru města, většina památek se nachází v bočních uličkách, 

kde není možnost zaparkovat přímo před památkou. Popisované objekty nenabízí možnost 

občerstvení. Ke stravování mohou návštěvníci využít restaurace, které se nacházejí 

v blízkosti všem popisovaných objektů. Upomínkové předměty je možné zakoupit u všech 

subjektů, mimo Alchymistické dílny. Platba kartou je umožněna u všech památek. 

Kompletní bezbariérový přístup má pouze Kostnice. U svaté Barbory je vybudován přístup 

pro invalidy pouze do samotného chrámu. Zbylé památky nemají ve svých nabízených 

službách zavedený bezbariérový přístup. 

U Vlašského dvora vidí autor závěrečné práce možnost vybudovat za pomoci malé 

finanční investice bezbariérový přístup. České muzeum stříbra v rámci svých okruhů 

nabízí návštěvníkům přístup do dolu Osel. Důl se nachází asi 200 metrů od muzea.  

Do samotného objektu scházejí návštěvníci po 160 schodech. Prostory k pohybu v dole 

jsou velmi omezené. Nejužší místo má necelých 50 centimetrů na šířku. Nejmenší délka 

stropu je 120 centimetrů. Vstup není doporučen osobám, které mají problém ve stísněném 

prostředí. I pro návštěvníky s pohybovými problémy je přístup do zmíněného dolu velmi 

komplikovaný. V rámci zkvalitnění nabízených služeb pro příchozí návštěvníky by bylo 

dobré, vybudovat přijatelnější přístupovou cestu. Alchymistická dílna se potýká 

s podobným problémem jako České muzeum stříbra. Památka se nachází ve sklepních 
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prostorách informačního centra. Návštěvník musí překonat špatně osvětlené, úzké, točivé 

schody. Přístup do dílny není vhodný pro osoby s pohybovým omezením. Kromě těchto 

dvou zmíněných nedostatků poskytují provozovatelé památek Kutné Hory návštěvníkům 

velmi kvalitní služby. 

4.3 Návštěvnost památek 

Graf č. 1 prezentuje návštěvnost památek Kutné Hory během let 2013-2014. 

Informace poskytlo městské Informační centrum Kutná Hora na základě vybraných 

vstupenek, které byly statisticky zaznamenávány provozovateli konkrétních památek. 

Nejnavštěvovanější památkou se v obou dvou letech stala Kostnice, která svou unikátností 

láká návštěvníky z celého světa. Ročně navštíví Kostnici přes 300 tisíc návštěvníků. 

Naopak nejméně navštěvovanou památkou během let 2013-2014 je Alchymistická dílna. 

Nutné je podotknout, že dílna byla zpřístupněna v podzemních prostorách infomačního 

centra teprve v roce 2011. Z grafu lze vyčíst, že i u této památky návštěvnost během roku 

2014 stoupá. Pro zvýšení návštěvnosti do tohoto objektu, by bylo vhodné zlepšit propagaci 

daného subjektu. 

 

 

Graf č. 1: Návštěvnost [IC KH +vlastní] 

 

Ze získaných statistických dat, lze vyčíst, že město Kutnou Horu navštíví ročně 

okolo 300 tisíc návštěvníků. Turisticky nejlákavějšími památkami jsou Kostnice a Chrám 

svaté Barbory. Největší návštěvnost ve městě je o hlavní sezónu. Koná se zde spousta 

různorodých festivalů, které sem lákají spoustu lidí z širokého okolí.  
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4.4 Srovnání cen vstupného 

Graf č. 2. hodnotí problematiku vstupních cen do šetřených subjektů. Statistická 

data byla poskytnuta provozovateli památek. Nejdražší vstupné je v Českém muzeu stříbra, 

kde součástí okruhu cesta stříbra je i návštěva dolu Osel zmíněného již v předchozí části 

bakalářské práce. Z tohoto důvodu je zde cena trochu dražší než u ostatních památek. 

Naopak nejlevnější vstupné zaplatí návštěvníci v Alchymistické dílně. Tato památka nabízí 

návštěvníkům nahlédnout do tří místností, zde cena odpovídá nabízeným službám. 

 

 

Graf č. 2: Vstupné [vlastní zpracování].  

 

Během hlavní sezóny mají návštěvníci možnost variantního nákupu tří nebo čtyř 

vstupenek. Tato nabídka turistům umožnuje využít zlevněné vstupné do vybraných 

památek. 

Pro zlepšení cestovního ruchu ve městě Kutná Hora je zapotřebí zlepšit propagaci 

některých památek. Vylepšit dostupnost městské hromadné dopravy. Vhodné by bylo 

aktualizovat a změnit staré webové stránky města. 

Silnou stránkou města jsou samotné památky. Součástí UNESCO je město od roku 

1995. Díky tomu sem jezdí ročně několik 10 tisíc zahraničních turistů. Silnou stránkou 

jsou i kulturní akce, které přilákají do města spoustu lidí. Městu by pomohlo, kdyby se zde 

otevřela vysoká škola, vedlo by to přílivu mladých lidí a možnému zlepšení turistického 

ruchu v Kutné Hoře. 
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5 ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce je analýza komplexnosti památek města Kutné Hory  

a jeho blízkého okolí, která by měla přispět k rozvoji turistického ruchu v dané lokalitě.  

Autor popsal zájmové území z  geografického, geologického hlediska. Část práce je 

zaměřena na historii a současnost města, kde získané informace jsou přínosem  

pro vytvoření určitého konceptu pro turismus. V závěrečné práci jsou nastíněna možná 

atraktivní místa, kam může návštěvník při návštěvě města zavítat. Záměrem autora 

bakalářské práce bylo co nejlépe popsat město Kutná Hora. 

Další část práce je zaměřena na zmíněnou analýzu vybraných služeb subjektů.  

Na základě osobního šetření jsou zde popsány nabízené služby vybraných památek Kutné 

Hory. Šetření probíhalo od října roku 2014 do března roku 2015. Dotazovanými byli 

provozovatelé vybraných objektů. Doplňující informace poskytovalo městské Informační 

centrum. Kutná Hora patří k nejnavštěvovanějším městům v České republice díky své 

bohaté historii. Město poskytuje návštěvníkům velký sortiment nabízených atraktivit. 

Kromě památek jsou to i kulturní akce konající se během roku, podpořené kvalitními 

stravovacími a ubytovacími službami. 

 Turisticky nejvíce navštěvovanými památky jsou Kostnice a Chrám svaté Barbory, 

které jsou známé ve světě díky své dobré propagaci. 

Silné stránky města jsou již ve zmíněných památkách, historické centrum města je 

zapsáno na seznamu UNESCO od roku 1995 a ročně jsem láka velké množství 

návštěvníků. Kulturní akce konající se během roku rovněž zvyšují návštěvnost v Kutné 

Hoře. 

Menší nedostatky lze naleznout v organizaci dopravní infrastruktury a úpravě 

webových stránek města. Případným přínosem pro město by bylo zřízení vysoké školy, 

zaměřující se na turistický ruch, tím by také došlo ke zvýšení počtu kvalifikovaných 

pracovníků, kteří by mohli pozvednout turistické služby v Kutné Hoře.  

Průvodcovská služba s.r.o. neustále vyvíjí a pracuje na zlepšení nedostatků 

propagace Kutné Hory. Do budoucna je pro město velmi důležité aby rozvíjelo své 

nabídky pro přicházející návštěvníky. Kutná Hora je vhodná pro návštěvníky všech 

věkových kategorií. 
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Příloha č. 1 

 

 

 

  KULTURNÍ AKCE V KUTNÉ HOŘE PRO ROK 2015 

 

 

 

 

Datum akce 
 

20. 3. 2015 

Rovnodennost v Sedlecké katedrále- pozorování 

paprsku zapadajícího slunce 

18. 4. 2015 

Probouzení Kutné Hory - zahájení turistické sezóny v 

Kutné Hoře 

15.5 Muzejní noc - Noční putování historií Kutné Hory 

29.5 Noc kostelů 

červenec-srpen 

Kutnohorské léto - kulturní festival - festival s 

mezinárodní účastí 

6-13.6 Mezinárodní hudební festival 

18-28.6 Operní týden - přiblížení děl významných skladatelů. 

20-21.6 

Královské stříbření Kutné Hory - slavnost s návratem 

do středověku 

27.6 Pivní slavnosti 

30.6-4.7 Mezinárodní kytarové bienále 

17-19.7 Mistrovství ČR horských kol (KH Tour) 

25 –26. 7. Oslava svátku sv. Jakuba 

15. 8. 

Kaňkovský hornický jarmark - řemeslný trh - ukázky 

řemesel 

15. 8. Kutnohorská kocábka - kulturní county zábava 

20-23. 8. TyjátrFest - letní festival 

21-23. 8. 

Veteran Rallye & srpnové hodování - přehled 

historických aut 

4 -6. 9. Ortenova Kutná Hora - Soutěž mladých básníků 

5 –6. 9. 

Dny evropského dědictví - otevírají se památky a 

budovy, které jsou jinak nepřístupné. 

11–12.9. Kutnohorský varhanní festival 

26. 9. Svatováclavské slavnosti 

4. 12. Rozsvícení vánočního stromu 

26. 12. 2015 

 

Jakub Jan Ryba – Česká mše vánoční - Vánoční mše 

v chrámu sv. Barbory - v podání sboru Tyl Kutná 

Hora 


