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Anotace 

 V této práci je hlavně zpracován historický vývoj města Kutná Hora, seznámení 

s kulturními a technickými památkami tohoto města a také pětidenní poznávací zájezd po 

tomto městě a okolí. V první části je podrobně zpracována historie Kutné hory. V druhé 

části nalezneme historii a vývoj dolování stříbra, historii a výrobu mincí. V další části se 

zabývám kulturními a technickými památkami města. A v posední části naleznete 

vytvořený pětidenní zájezd za památkami Kutné Hory. 

Klíčové slova: historický vývoj, dolování, mincovnictví, kulturní a technické památky, 

poznávací zájezd 

Summary 

 This work is mainly processed by the historical progression of city Kutna Hora an 

introduction to cultural and technical monuments of the city and the five-day sightseeing 

tour of the city and its surroundings. In the first part is elaborated in detail the history of 

Kutna Hora. The second part provides covers the history and progression of silver mining 

and history of coin production. The next part provides deals with cultural and technical 

monuments of the city. A finally part provides a five-day sightseeing tour created by the 

sights of Kutna Hora. 

Keywords: historical progression, mining, coinage, cultural and technical monuments, 

sightseeing tour 
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1. Úvod 

 

 Při výběru své bakalářské práce jsem věděla, ţe se chci zabývat nějakým českým 

městem. Protoţe mě zajímají památky, chtěla jsem si vybrat město, kde jich najdeme 

spoustu a také bude mít zajímavou historii. Proto jsem si vybrala město Kutná Hora, která 

má všechny tyto předpoklady. A to spoustu významných kulturních a technických památek 

a také velice zajímavou historii, spojenou s dolováním stříbra a raţbou mincí.  

 Cílem mé bakalářské práce bylo seznámit Vás s kulturními a technickými 

památkami města Kutná Hora a také vytvořit pětidenní poznávací zájezd po tomto 

historickém městě a okolí. Mým cílem také bylo nastínit historii Kutné Hory a vyzdvihnout 

dolování stříbra a raţbu mincí v tomto městě. Zabývám se zde vývojem města od počátku 

jeho osídlení, přes jeho rozvoj, v době kdy se zde začalo objevovat stříbro a také dobou, 

kdy se zde začaly razit mince aţ po vývoj do jeho součastné podoby.  
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2. Seznámení s městem Kutná Hora 

 Město Kutná Hora, je významná městská památková rezervace, která je zapsána na 

seznamu světového dědictví UNESCO. Název města vychází podle historické těţby stříbra 

a stříbrných rud. Nalezneme zde spoustu technických a kulturních památek. [11] 

Toto město se nachází ve Středočeském kraji v okresu Kutná Hora s počtem 

obyvatel 21 604 (2. 1. 2009) v nadmořské výšce 254 m. Leţí 49° 57´ severní šířky 

a 15°16´ východní délky. Rozkládá se na 33,05 km². (obr. 1) [11] 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   Obrázek 1 - Mapa České republiky (internet 5) 
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3. Historický vývoj Kutné Hory 

 

3.1 Osidlování 

 Osidlování začalo uţ v mladší době kamenné. První zemědělci sídlili v dnešních 

Bylanech u Kutné Hory. Toto sídliště prvních zemědělců se rozprostírá na ploše 22ha. 

Tento lid ţil ve velkých domech aţ 40m dlouhých a 7m širokých. Tato osada se nacházela 

u potoku Bylanka. Tento lid byl neobyčejně kulturně a technicky vyspělý. Uměl tkát látky, 

znal několik druhů pšenice, znal konopí, len a ječmen a choval domácí zvířata. [1] 

 V 10. století bylo v Malíně významné sídlo Slavníkovců. Ti razili jiţ od roku 985 

stříbrné mince zvané denáry.  Tyto denáry svou vnitřní a uměleckou hodnotou 

konkurovaly přemyslovské měně. Poznáme je podle nápisu na rubu mince Malin civitas. 

V roce 995 byli však na nedaleké Libici Slavníkovci vyvraţděni, jejich sídla přešly do 

rukou Přemyslovců.  Z 10. století je v Malíně zachován kostel sv. Jana a Pavla a kostel sv. 

Štěpána. [1] 

 

3.2 Do konce 13. století 

   Velmi významné v této době bylo postavení cisterciáckého kláštera v Sedlici 

roku 1142. Zakladatelem kláštera byl Miroslav z Cimburka. Klášteru patřila krajina kolem, 

na které později vznikla Kutná Hora a okolní vesnice.  

 Kolem roku 1260 byla objevena na území sedleckého kláštera rozsáhlá naleziště 

stříbrné rudy, to se projevilo zesílenou dobývací činností. První zmínka o obyvatelích 

hornické osady pochází z roku 1276.   Existence hornické osady se brzy stala předmětem 

sporu mezi sousedními městy Kolínem a Čáslaví. Dne 15. listopadu 1289 uzavřela tato 

města dohodu, která vytyčovala hranice důlního okrsku. Jednalo se o říčku, o dnes jiţ 

neexistující vsi Kluk a o vsi Přítoky. Tím se poprvé ohraničilo území, na kterém vznikala 

Kutná Hora. [1]  

 Roku 1290 zachvátila občany stříbrná horečka, mnoho lidí se zde stěhuje za 

vidinou bohatství. Nastává rozvoj hornické osady, které se začíná rozvíjet. Roku 1291 má 

tato osada své vlastní soud a královský horní úřad.  
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3.3 Od 14. století do 15. století 

 Roku 1300 vydal král Václav II. „Královské horní právo“ (Ius regale montanorum). 

Čtyři knihy „Ius regale montanorum“ pojednávají o úřednících zaměstnaných při dolování 

a o různých právních předpisech. V první knize jsou vymezena práva, úkoly a povinnosti 

urburéřů, hofmistra, horních příseţních, rychtáře, urburního písaře, důlních měřičů, 

perkmistrů, hutmanů, štajgéřů, přebíračů a drtičů rud, oprávců vodních měchů, 

ohlašovatelů hodin, havířů, hašpléřů, důlních kovářů, těţařů a rudokupců. Druhá kniha 

pojednává o právu horníků k cizím pozemkům, o důlních technických zařízeních, o štolách 

a právu kutacím. Třetí kniha pojednává o propůjčování dolů a vrotů, o jejich kupování a 

prodávání, o nabývání a ztrátě práv. Čtvrtá kniha stanovuje postup vedení sporů před 

horními soudy. [1] 

 Václav II. V této době provedl také mincovní reformu a nahradil do té doby 

různorodě pouţívané denárové mince vyráběné v mincovnách v různých městech novou 

jednotnou mincí – Praţským grošem.  

 

                                        

                                                    Obrázek 2 - Kutná Hora (internet 6) 
 

 Nejstarší hornický sídelní útvar vznikal z jiţní strany hlubokým údolím potoka a na 

severní straně hloušeckou kotlinou. Z tohoto nového sídliště vedla hlavní obchodní cesta. 

Zde postupně vznikalo centrum města. Hospodářský význam města rostl, jeho bohatství 

bylo důleţité pro hospodářství celé země. Rozvoj městského ţivota byl ovlivňován   
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báňskou činností. Mezi narychlo seskupenými domy byly v provozu šachty a hutě. 

Seskupení obytných domů, trţiště, krčmy a kostely se tvořily vţdy tam, kde pracovalo 

vedle sebe několik dolů. Tato prostranství, klikaté uličky a stezky jsou typické pro půdorys 

tehdejší Kutné Hory. [1] 

 V této době vznikly významné budovy. Roku 1312 byla přestavěna součást 

městského opevnění na panské sídlo Hrádek. Roku 1388 je zahájena první etapa výstavby 

chrámu sv. Barbory. Kolem roku 1400 je přestavěn Vlašský dvůr a doplněn palácovou 

částí a královskou kaplí a je postaven kostel Svaté Trojice. V první polovině 14. století je 

postaven kostel sv. Jakuba. [1] 

 V návrhu zemského zákoníku „Maiestas Carolina“ z roku 1355 Karel IV. Stanovil, 

ţe Kutná Hora nesmí být nikdy zcizena od české koruny, z majetku krále.  

 Do 15. století Kutnou Horu obývali převáţně němečtí obyvatelé. Většina 

písemných památek byla psána německy, pokud to nebyly texty latinské. Roku 1403 

Zikmund město obklíčil a ukradl všechen Václavův poklad, který zde byl.  

 V Kutné Hoře se nacházela organizace protihusitského hnutí. Jako způsob trestu 

pro kacíře, které dopadli, bylo házení jich do šachet. Uvádí se, ţe kacířů usmrcených tímto 

způsobem bylo kolem 2 000. 

 Po roce 1420 byl v Kutné Hoře král Zikmund, který se připravoval k útoku na 

Prahu. Kutnou Horu si vybral proto, ţe měla velice dobrou strategickou polohu. Ale ještě 

téhoţ roku byla vojska krále Zikmunda poraţena. Tak se znovu stáhli do Kutné Hory. 

 Na jaře roku 1421 praţští obyvatelé vypálili Sedlecký klášter a zastavili se aţ před 

městskými branami. Poté vstoupili v čele s Janem Ţelinským do města a byla zde 

nastolena svrchovaná moc Prahy nad Kutnou Horou. Kutná Hora měla s Prahou zvláštní 

úmluvu, kde se kladla na první místo podmínka přistoupení ke čtyřem praţským artikulům. 

Ti, kteří nechtěli na tyto podmínky přistoupit, se ještě mohli 3 měsíce volně pohybovat po 

městě. Pokud by nezměnili názor a nechtěli na tyto podmínky přistoupit, se mohli 

vystěhovat i se svým majetkem. [1] 

 Koncem roku 1421 vpadla znova Zikmundova armáda do Čech a král Zikmund se 

usadil v Kutné Hoře. Ale 6. ledna roku 1422 bylo město znovu dobyto Ţiţkovými vojáky. 

Neţ král Zikmund opustil město, snaţil se zničit bohatství, které se zde nacházelo, a zapálil 

město. Ţiţkovi vojáci však dokázali oheň včas uhasit.  Od této doby se Kutná Hora stává 

českým městem. 7. června 1424 obsadil město Jan Ţiţka, který při vpádu do města,   
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město zapálil. Shořela velká část města. Začaly se rychle stavět nové domy a také se snaţili 

zprovoznit doly, hutě a mincovny. Stěhují se zde noví obyvatelé, převládají Češi. Po 

Ţiţkové smrti se města ujímají polní vojska. 

 Roku 1436 byl zvolen za českého krále Zikmund, který obsadil Prahu. 

 Po husitských válkách se Kutná Hora stává dějištěm událostí celostátního významu. 

V roce 1448 se stává zemským správcem Jiří z Poděbrad. [1] 

 Dne 20. května 1471 byl zahájen v Kutné Hoře sněm, který měl za úkol 

rozhodnout, kdo usedne na český trůn. Za týden, tedy 27. května byl zvolen Vladislav 

Jagellonský. Období vlády Jagellonců bylo velice významné. V této době vznikala řada 

staveb. Roku 1489 vznikl Kamenný dům, později Sankturinovský dům, Kamenná kašna. 

V této době mělo město kolem šestiset domů a dále se rozrůstalo. 

 

3.4 V 16. století aţ do roku 1918 

 Do prvního desetiletí 16. století byla Kutná Hora jako kvetoucí město 

s nevyčerpatelným bohatstvím. Avšak toto brzy opadlo. Příčinou bylo vyčerpání 

povrchových důlních pásem. Dolování bylo zastaveno roku 1625, mincovna razila 

znehodnocené mince z dovezeného stříbra.  

 Roku 1626 přichází do města Jezuité a prosazují zde rekatolizaci. Tento řád získal 

veliký majetek, začínají zde budovat barokní stavby. Roku 1667 stavějí Jezuitské koleje. 

V letech 1734 – 1753 staví kostel sv. Jana Nepomuckého. V průběhu 17. a 18. Století 

získávalo město barokní podobu. Jezuitský řád byl zrušen roku 1773. 

 Velikou újmu způsobily městu vpády švédských vojsk v letech 1639 a 1643. 

 Od konce 50. let 17. století se začíná pozvolna oţivovat hospodářství města. 

Nastává rozvoj řemesel i obchodu, začíná se znovu dolovat. V průběhu roku 1712 vzniká 

klášter řádu Voršilek. 

 Na přelomu 17. a 18. Století se pokoušeli otevřít nová důlní loţiska a obnovit 

dolování v Kutné Hoře. Nové ţíly však byly málo výnosné a měly velice vysoké náklady 

na provoz. Roku 1727 byla zavřena mincovna, Kutná Hora jako horní město skončilo. 

Kutnohorské obyvatele tvořili úředníci, důstojníci a střední vrstva řemeslníků a 

obchodníků. 

 Roku 1770 propukl ve městě poţár, který zničil střed města a pozdně gotickou 

radnici. Na jejím místě vzniklo Palackého náměstí. Druhý velký poţár vypukl 9. května   
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roku 1823, shořelo 129 domů, kostel Na Náměti, pět dvorů, soukenická barevna a několik 

stodol. 

 

3.5 Za předmnichovské republiky 

 V této době se stává Kutná Hora centrem okresu. Město má 14 500 obyvatel. Je zde 

velký počet škol. Jsou zde také drobné průmyslové závody např. tabáková továrna 

v Sedlci, čokoládovna „Koukol a Michera“, městský pivovar, Tellerův cukrovar. 

Roku 1920 zakládá Leo Reiniger továrnu prádla značky Respo. Bratři Benešové zahajují 

téhoţ roku provoz v parní pekárně, také se začíná provozovat kino „Modrý kříţ“.  

 Ve dvacátých letech je snaha o zprůmyslnění Kutné Hory, ale hlavním problémem 

byl nedostatek pitné vody. I přesto, ţe byl v letech 1932-1933 vybudován nový vodovod, 

výrazné zlepšení se však nedostavilo. Pitná voda ve městě i nadále chyběla.  

V prvních poválečných letech vznikl ochotnický divadelní spolek „Tyl“. Tylovo 

divadlo vzniklo roku 1933. 

 Roku 1938 je rozpuštěna komunistická strana. 25. listopadu téhoţ roku vzniká 

sedmičlenná správní komise. Ale později nastává hrozba okupace celé republiky.  

 

3.6 V  letech 1939 – 1945 

 Během roku 1939 byli u vedení komunisté. Byly zde také nekomunistické odbojové 

skupiny. Všechny tyto skupiny byly do roku 1942 odhaleny a zrušeny.  

 V období okupace se tvář města nezměnila, probíhaly zde stavby na rodinných 

domech. Roku 1939 se přestavuje městský starobinec nad okresní nemocnicí. Tato stavba 

byla dokončena za pět let. 

 V nedalekém Kolíně sídlila nacistická státní policie, která pouţívala vězení 

kutnohorského krajského soudu. Zde vyslýchali zatčené a posílali je do koncentračních 

táborů v Německu, Rakousku a Polsku. V Kutné Hoře byla malá ţidovská obec. Obyvatelé 

této obce byli začátkem června roku 1942 odvezeni do Terezína a tam zavraţděni. [1] 

 

3.7 Od roku 1945 – 1948 

 V květnu roku 1945 byl zvolen místní výbor, jehoţ prvním úkolem bylo vytvořit 

pořádkovou sluţbu, zásobování obyvatelstva a také ochranu národního majetku. Tento 
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 výbor ve městě zadrţel 150 osob, které se provinily proti národní cti nebo kolaborovaly 

s nacisty. Národní výbor během 8., 9. a 10. Května zorganizoval sbírku oblečení, léků a 

jídla pro vězně v Terezíně. 

 Dne 2. června v zasedaci síni Valašského dvora byl zvolen nový národní výbor. 

V tomto výboru jsou čtyři politické strany. Heslo tohoto výboru zní: „Ve starobylé Kutné 

Hoře chceme moderně a krásně ţít“. [1] 

 Během tohoto období neprobíhaly ţádné významné stavby. V letech 1945 – 1946 

byly prováděny pouze opravy na školních budovách, Lorce, městských lázních a 

sportovním stadionu Lorec. Část starých budov nemocnice v Bartolomějské ulici byla 

věnována vojenské posádce, aby jej uţívala. Roku 1948 byla dokončena rekonstrukce 

kostela sv. Jakuba, která trvala sedm let. 

 

3.8 Od roku 1948 aţ současnost 

 V tomto období nevznikly ţádné významné historické stavby, které by změnily 

památkový ráz Kutné Hory. V  městské památkové rezervaci proběhly rekonstrukce 

historických budov. Jednou z velkých rekonstrukcí byla oprava kláštera voršilek, chrámu 

sv. Barbory, palácová část Vlašského dvora, Sankturinovského domu. 

V roce 1950 se k tomuto městu přičlenil Kaňk a Sedlec a začátkem roku 1961 také 

Malín, Poličany a Neškaredice.  

Velice významnou událostí bylo dne 31. srpna 1961 vyhlášení historického jádra 

Kutné Hory za památkovou rezervaci. Tato rezervace má rozlohu 60 ha a nachází se 

zde 457 domů a objektů.  Ale roku 1995 byla tato památková rezervace zapsána 

v Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. 
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4. Historie dolování a mincovnictví v Kutné Hoře 

 

4.1 Geologické poměry Kutnohorska 

 Na geologické stavbě Kutnohorského revíru se podílejí horniny kutnohorského 

krystalinika a usazeniny druhohor, třetihor a čtvrtohor. Rudní pásma se nacházejí 

v nejstarším geologickém útvaru – Kutnohorském krystaliniku. Jsou to horniny 

metamorfované předprvohorního stáří. V okolí Kutné Hory je krystalinikum tvořeno 

skupinou malínskou a skupinou pestrou.   

 Malínská skupina se nachází v severní části revíru v okolí Kaňkovských vrchů. Je 

tvořena nadloţními dvojslídnými rulami a podloţními dvojslídnými ortorulami. 

 Pestrá skupina se nachází v jiţní části revíru a je odkryta zejména v údolí Vrchlice. 

Je tvořena různými typy dvojslídných rul a svorových rul, svorů aţ ortorul. Významné jsou 

vloţky amfibolitů a erlánů. Ne tak často se zde vyskytují také čočky vápnitých dolomitů, 

dolomitických vápenců, eklogitů, serpentinitů a skarnů. [2] 

 Nejvýraznějšími ţilnými horninami revíru jsou lamprofyry. Většina pásem revíru 

jsou komplikované strukturní útvary. V této oblasti se nacházelo čtrnáct aţ dvacet rudních 

pásem z toho dvanáct aţ čtrnáct významných. Do rudních pásem bývá řazeno i několik 

rudních ţil. [2] 

Nejvýznamnější řazení do rudních pásem je podle litostratigrafických jednotek. 

Důlní revír  

se dělí na dvě skupiny pásem: Hory stříbrné a Hory kyzové. Do Hor stříbrných patří pásmo 

Oselské, Grejfské, Kuklické a Roveňské. Do Hor kyzových pásmo Turkaňské, Rejzské a 

Starý český Kaňk. Ve výplních prvních pásem se nacházel galenit, u druhých pyrit. Obě 

dvě části revíru na sebe byly vázány. Ruda Hor stříbrných nešla tavit bez příměsi pyritu 

Hor kyzových. [1] 

 

4.2 Kutnohorské dolování 

 O tom, kdy se začalo v Kutné Hoře těţit, se nedochovaly ţádné věrohodné zprávy. 

K velkému rozmachu dolování došlo ve druhé polovině 13. století.  Těţba začala nejprve 

na severovýchodním svahu Kaňku a v údolí Vrchlice, dalším kutáním byla odkryta i 

zbývající hlavní rudní pásma. V okolí těchto dolů vznikaly hornické osady. Na přelomu 13. 

století se tyto osady spojily jako jedno hornické město, které v té době nazývali Hora nebo   
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také Cuthna.  Kutná Hora vznikala během báňského procesu. Asi 1/3 těţby stříbra 

v Evropě představovala produkce těţby v Kutné Hoře. [4] 

Jelikoţ se zde nacházelo nesmírné bohatství stříbra, byla zde umístěna roku 1300 

centrální mincovna. Nastává přechod z nehodnotných denárových mincí na groše, které 

měly obsah stříbra necelé 4g. Groš se stal přijímanou měnou ve střední Evropě. Tato 

mincovna nahradila sedmnáct mincoven v různých královských městech.  

Roku 1300 byl vydán Václavem II. horní zákoník Ius regale montanorum.  

Na počátku dolování se těţba prováděla mělkými úklonnými šachticemi. Tyto 

šachtice byly od sebe vzdáleny 20 aţ 30m. Aţ se dosáhlo dolování do větších hloubek, 

byly vybudovány ţentourové šachty. Jejich vzdálenost od sebe uţ byla větší 50 aţ 80m. 

Hloubka těchto ţentourových šachet dosahovala od 75 aţ po 100m, výjimečně také 

aţ 180m. [4] 

 Ve 14. století se na kaţdém pásmu nacházely desítky dolů. V první polovině 14. 

století pracovalo v dolech 1 aţ 2 tisíce osob a produkce stříbra dosahovala aţ 6 tun stříbra. 

Na koci 14. století zde pracovalo aţ o tisíc lidí více a produkce se také zvedla o tunu stříbra 

a začala se zde také těţit měď. Začalo se také vyuţívat koňské síly k pohánění ţentouru. 

 Na přelomu 14. a 15. století nastává pokles těţby, muselo se těţit stále z větších 

hloubek. Tento úpadek postihl hlavně nejstarší a největší doly. Také husitské války měly 

vliv na pokles těţby v Kutné Hoře.  

 V druhé polovině 15. století se začala těţba obnovovat. Většina starých dolů byla 

zatopena, bohuţel nebyl dostatek finančního kapitálu k obnově těchto dolů. Těţba se 

přesouvá na jiţní Oselské pásmo a na loţiska v okolí Kaňku.  Tyto loţiska byly předtím 

málo vyuţívaná, protoţe byla chudší neţ staré doly Hor stříbrných.  

 V první polovině 16. století se zvedla produkce stříbra a to hlavně na Hlavní ţíle 

Staročeského pásma. Bylo zde 15 velkých činných dolů, kde pracovalo kolem tisíce 

havířů. Ročně zde byly vytěţeny aţ 4 tuny stříbra a aţ 60 tun mědi. [4] 

 V polovině 16. století bylo stále těţší těţit. Doly na Oselském a Roveňském pásmu 

byly z důvodu zvyšování nákladů těţby opuštěny. Hloubka dolu na Staročeském pásmu 

dosahovala více neţ 200m. K odvodnění dolů vznikaly dědičné štoly. Na Benátecké ţíle 

byl objeven bohatý rudní sloup, který měl hloubku aţ 450m. 
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 Na přelomu 16. a 17. století nastává velký úpadek dolování v celém revíru, díky 

vyčerpání získatelných zásob a taky poklesem ceny stříbra. Cena stříbra poklesla díky 

těţbě stříbra v Americe. Roku 1616 byla zrušena královská podpora dolování a nastává 

hluboká krize. V této době v revíru pracovalo jen okolo 60 havířů. Roku 1625 dal 

Ferdinand II. souhlas k definitivnímu opuštění dolů. 

V roce 1620 uţ nemělo dolování takový význam.  Roku 1726 byla přemístěna královská 

mincovna do Prahy.   

 Roku 1733 byla náhodně objevena stříbronosná ţíla na Skalce. Rozběhly se zde 

báňské práce, které však skončily zklamáním. Ţíly byly málo mocné a v hloubkách 

nad 50m rychle hluchly. Byly také ukončeny snahy o obnovu několika dolů na Kuklickém 

pásmu. [4] 

  V roce 1939 nastává poslední etapa dolování. Je nedostatek strategických surovin 

pro válečný průmysl, v Kutné Hoře se těţil hlavně zinek, měď, olovo a antimon. Byla také 

otevřena štola Čtrnácti pomocníků v Malíně.  

 Do roku 1958 byl zahájen provoz na povrchovém dolu a ve flotační úpravně u 

Turkaňské jámy. Úpravna produkovala hlavně zinkový a olovný koncentrát. Byly zde také 

dováţeny rudy z Příbrami. Roku 1992 byl Turkaňský důl i úpravna uzavřena a 

zlikvidována. Tím byla ukončena činnost v kutnohorském revíru. (Obr. 3) 

 

                                          

                                                       Obrázek 3 - Těţba a úprava stříbrné rudy (internet 1) 
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4.3 Mincovnictví v Kutné Hoře 

Stříbrná loţiska byla nalezena na konci 13. století. Roku 1300 byla otevřena 

mincovna, která byla v provozu s krátkými přestávkami 427 let. Tato centrální mincovna 

nahradila sedmnáct mincoven v královských městech. Své vedoucí postavení si udrţela aţ 

do počátku 17. století.  

Stříbrné bohatství Kutné Hory mělo veliký vliv na ekonomiku a politický rozvoj 

českého státu. Proto byla mincovna umístěna v okázalé stavbě, která se později jmenovala 

Vlašský dvůr. Bylo zde několik mincovních dílen, které produkovaly velké mnoţství 

stříbrných grošů, později tolarů. Ve svém největším rozkvětu dodávaly kutnohorské 

doly 1/3 světové produkce stříbra. Tato vysoká produkce však nebyla pořád, byla 

ovlivněna řadou faktorů. Stříbrné doly nedodávaly tak kvalitní rudy, některé byly 

vytěţeny. [10] 

Ani v dobách husitských válek se nepřestalo razit stříbrné mince. V období vlády 

Vladislava II. Jagellonského nastává rozvoj města a také Vlašského dvora s mincovnou.   

Pozastavení mincovní činnosti nastalo za vlády Habsburků. V této době nastává 

prudký rozvoj stříbrných dolů v Jáchymově, ne však na dlouho. Na konci 16. století 

získávají výsadní postavení kutnohorské doly s mincovnou.  

Na počátku 17. století v kutnohorských dolech a mincovnách nastává úpadek 

dolování. Bylo zde několik pokusů o obnovu dolování a raţby mincí, ale situace se stále 

více zhoršovala. Na konci roku 1726 ukončuje mincovna svou činnost a na začátku 

roku 1727 byla královská mincovna v Kutné Hoře zrušena.  V důlní činnosti se dále 

pokračovalo, ale vytěţené rudy byly dodávány do mincovny v Praze, po jejím zrušení 

roku 1856 do císařské mincovny ve Vídni. [3] 

 

4.3.1 Raţba mincí  

  Raţené mince musely obsahovat přesný podíl stříbra a také mít dlouhou ţivotnost. 

Do mincovny přicházelo čisté stříbro. Pro jeho vytvrzení se pouţívala měď, která se 

přidávala v poměru 1 díl mědi a 16 dílů stříbra. Směs se pak nalila do vodou vychlazených 

nádob, kde se vytvarovala do stříbrné tyče. Poté tyto stříbrné tyče vyklepávali do větších 

plátů, ten musel být stejně široký, a střihači jej potom stříhali. Nejprve na čtverečky a pak 

je dorovnávali do tvaru mince. Ryzost kovu se zkoušela během kaţdé raţby. Poté šla  
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mince k pregéřovi, který razil mince. Nejdříve musel pregéřův pomocník minci nahřát a 

pak ji vloţit pregéřovi mezi razidla. Ten pak mohl razit minci. (Obr. 4) [10] 

 

                                              

                                                         Obrázek 4 - Raţba mincí (internet 2) 
 

4.3.2 Praţský groš 

 Je česká stříbrná mince, která se začala razit roku 1300 králem Václavem II. na 

základě mincovní reformy. Byla to velice těţká a velká mince. První praţské groše měly 

hmotnost 3,5 – 3,7 g. Tato mince byla pouţívána jako platidlo ve střední Evropě. Dělil se 

na další menší peníze: Parvus, Půlgroš, Peníz, Haléř, Bílý groš, Bílý peníz, Malý groš, 

Tolar, Zlatník, Krejcar. [3] 

 Vzorem praţskému groši byl tourský groš, který se razil ve francouzském městě 

Tours Ludvíkem IX. Praţský groš má po celou dobu, kdy byl raţen, stejný vzhled rubu i 

líce. Na rubu nalezneme českého heraldického lva s opisem „grossi pragenses“ (groše 

praţské). (Obr. 5) Na líci je uprostřed česká koruna nad ní je jméno panovníka a nad tím je 

napsáno „dei gratia rex bohemie“ (z boţí milosti král český). (Obr. 6) Aţ posledních 14 let 

raţby se na rubu praţských grošů objevuje letopočet. [3] 
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Na konci roku 1547 skončila raţba praţského groše. Praţské groše však ještě skoro 

dalších 100 let byly v peněţním oběhu jako platidlo. Jeho konečná platnost byla 

vyhlášena 26. 9. 1644 Ferdinandem III. 

 

                                                           

                                                                              Obrázek 5 - Rub Praţského groše (internet 4) 

 

                                                                                                       

                                                                      Obrázek 6 - Líc Praţského groše (internet 4) 
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5. Kulturní a technické památky Kutné Hory 

 Historické centrum Městské památkové rezervace s Chrámem sv. Barbory a 

kostelem Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci je od roku 1995 zapsáno na seznamu 

světového dědictví UNESCO. Kutná Hora je také členem evropského projektu 

EUROMINT. [12] 

 Architektura Kutnohorska je velice rozmanitá, pochází z různých historických 

období. Nalezneme zde stavby z románského období, gotiky, renesance, baroka, barokní 

gotiky, empíru, secese a také z moderního slohu. 

 

5.1 Chrámy, kostely a kaple v městě Kutná Hora 

 Kutnohorské panorama je ohraničeno Chrámem sv. Barbory a Chrámem 

Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci. Díky bohatství nacházející se v Kutné Hoře, se mohli 

uskutečnit stavby památek. 

 

5.1.1 Chrám sv. Barbory 

 Stavba chrámu byla schválena roku 1381. Stavební práce začaly roku 1388 za 

městskými hradbami, na místě, kde stála kaple zasvěcená patronce horníků svaté Barboře. 

Tento chrám byl symbolem bohatství dolů v Kutné Hoře. Záměrem bylo vyrovnat se 

úrovni praţských staveb. Chrám sv. Barbory je postaven v gotickém slohu. Od roku 1995 

je zapsán na seznamu světového dědictví UNESCO. (Obr. 7) 

O prvním staviteli víme jen to, ţe to byl někdo, kdo se pohyboval kolem stavitele 

Petra Parléře. Do konce roku 1392 bylo postaveno a zaklenuto osm ochozových kaplí a 

zakryto provizorním dřevěným stropem. Poté ve stavbě pokračoval jiný mistr, který 

rozšířil původní trojlodní chrám na pětilodní. Tímto skončila první etapa stavby, aţ o 

konce husitských válek. [1] 

V osmdesátých letech 15. století začalo druhé stavební období, které měl na starost 

kameník Hanuš. Pokračoval ve stavbě podle návrhů Parléře. Hanuš dokončil kříţové 

zaklnutí boční lodě, věncové kaple podle kněţiště a obě křídla lodi. Bohuţel nepřinesl nic 

nového a moderního do stavby. Roku 1488 umírá, rok na to nastupuje na jeho místo 

architekt z Prahy Matyáš Rejsek, který postavil Prašnou bránu v Praze. 5. Února 1489 

s ním byla sepsána smlouva. [5] Matyáš Rejsek s podporou  

  



Kateřina Fritschová: Kutná Hora 

 

2011  16 

 

ředitele stavby Michala Smíška z Vrchovišť začal se stavbou na vnějším opěrném systému 

a ochozu kolem kněţiště.   

V roce 1512 začíná třetí stavební období. V tomto roce kutnohorská městská rada 

uzavírá smlouvu se stavitelem Benediktem Rejtem. Ten měl za hlavní úkol zaklenout 

hlavní loď chrámu.  

Klenba vytvořila velikou halu pětilodním půdorysem, nový kostel s vlastními oltáři, 

oddělený od přízemní části. Prosklené stěny jsou vypočítány, aby lomící paprsky světla 

vytvářely dojem věčného osvícení. Vrcholek klenby tvoří čtyřcípé a šesticípé hvězdy. 

Benedikt Rejt umírá v roce 1534, podle jeho projektů se pokračovalo aţ do roku 1558. 

V této době se stavba na Chrámu sv. Barbory zastavuje. [5] 

V roce 1626 přichází do Kutné Hory jezuité. Přebírají chrám ve zchátralém stavu. 

V interiéru chrámu upravili chór, kapli a oltář sv. Františka Xaverského, obraz J. J. 

Heintsche. Vnější vzhled chrámu změnili díky sedlové střeše a pavlači, který spojoval 

chrám s novou Jezuitskou kolejí. Po zrušení jezuitského řádu byla odstraněna kolej, která 

spojovala chrám s Jezuitskou kolejí. Chrám připadl Státnímu náboţenskému fondu a velmi 

rychle zchátral. [8] 

Roku 1884 začínají probíhat další úpravy podle stavitelů Mockera a Láblera aţ do 

roku 1905. Chrám byl prodlouţen o jedno klenební pole a západní průčelí bylo upraveno 

do dnešní podoby. Sedlovou střechu nahradila původní stanová střecha. Během úprav 

interiéru byla poškozena fresková výzdoba Mincířské kaple. [1] 
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Obrázek 7 - Chrám sv. Barbory (foto autor) 

  

 

Chrám sv. Barbory má tři kaple, kapli Smíškovou, Mincířskou a Hašplířskou. 

V kapli Smíškovské nalezneme barokní oltář z let 1680-1710. Na prvním oltáři je Madona 

z roku 1380. Je to nejstarší exponát celého chrámu. V těchto kaplích jsou gotické malby 

z konce 15. stol. Nejvíc maleb nalezneme v kapli Smíškovské. Vidíme zde vyobrazenou 

rodinu Smíškovu, projev Ukřiţování a také Královnu ze Sáby. Podle výmalby této kaple 

můţeme usoudit, ţe jde o kapli pohřební. [8] 

V mincířské a hašplířské kapli nalezneme malby, které mají pracovní motivy. 

(Obr. 8) 
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                                                   Obrázek 8 - Malba na zdi Mincířské kaple (foto autor) 

 

 Nalezneme zde také kamennou kazatelnu, která byla zhotovena kameníkem 

Leopoldem v roce 1560. V roce 1665 byla kamenná kazatelna a stříšky obloţeny dřevem. 

V severní kapli nalezneme oltář z konce 17. Století, celá tato kaple je zasvěcena sv. 

Ignáci z Loyoly. Je zde zpovědnice, která byla zhotovena v roce 1679. Naproti na stěně je 

freska z roku 1746. Tuto fresku namaloval Jan Karel Kovář. 

Chórové lavice vedle stěny sakristie jsou z roku 1490. Tytol lavice jsou zdobeny ve 

dřevě. Kaţdá výzdoba lavic je unikát. Jsou zdobeny řezbami řezbáře Jakuba Nymburského. 

Kdyţ se podíváme nahoru, uvidíme krouţené ţebra klenby z let 1540 – 1547. 

V klenebních polích nalezneme znaky rodin a spolků, které přispívali na stavbu. Také tam 

je městský znak od krále Jiřího Poděbradského s letopočtem 1543 a nápisem „Panij 

schepmistrzi a pánij“. (Obr. 9) Vidíme také dřevěné sochy křesťanských ctností, které jsou 

velké 3,5 m. Spravedlnost, Statečnost, Mírnost a Obezřetnost.  
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                                                  Obrázek 9 - Zdobení klenby Chrámu sv. Barbory (foto autor) 

 

5.1.2 Kaple Boţího těla 

 Tato kaple se nachází vedle Chrámu sv. Barbory. Tuto kapli zaloţilo Bratrstvo 

Boţího těla. Je postavena zároveň s Chrámem sv. Barbory v gotickém slohu, s velkým 

halovým prostorem. Roku 1995 byla napsána na seznam světového dědictví UNESCO. 

(Obr. 10) Zároveň s touto stavbou byl také zaloţen městský hřbitov, ten se rozkládal na 

místě, kde dnes stojí Jezuitská kolej. Po příchodu jezuitů začaly úpravy této kaple. Byl 

vybudován nový vstup, který byl opatřen barokním portálem. [6] 

 Po zrušení jezuitského řádu na konci 18. století se kaple vyuţívala jako varhanářská 

dílna. Začala chátrat.  
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5.1.3 Jezuitská kolej 

 Je barokní stavba, která byla postavena v letech 1667 – 1703. Je postavena 

v blízkosti Chrámu sv. Barbory a Kaple Boţího těla. Byla postavena podle návrhů 

italského architekta Giovanniho Domenica Orsiho. (Obr. 11) [6] 

 Půdorys této budovy je ve tvrau písmene F, aby připomínali habsburské panovníky 

Ferdinanda II. a Ferdinanda III. Průčelí Jezuitské koleje připomíná raně barokní paláce 

v Itálii. Původně byly na této koleji tři věţe, ale v polovině 19. století byla prostřední věţ 

ze statických důvodů snesena. Také byla odstraněna barokní chodba, která propojovala 

Jezuitskou kolej s Chrámem sv. Barbory. [9] 

 Před touto budovou se nachází široká cesta, kterou jezuité nazvali mostem. Na 

okraji tohoto mostu nalezneme třináct kamenných soch. Autorem těchto soch je František 

Baugut. Tyto sochy zobrazují jezuitské světce, např. Sv. Karel Veliký, Sv. Václav, Sv. 

Ignác Lojola, Sv. Isidor a další. [6] 

  

Obrázek 10 - Kaple Boţího Těla (foto autor) 
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5.1.4 Kostel sv. Jakuba 

 Tento městský kostel je postaven v gotickém slohu. Začátek stavby začal 

v roce 1330 a stavěl se aţ do roku 1420. Hlavní jádro stavby bylo dokončeno v roce 1380. 

Podle původního plánu měl mít kostel dvě stejně vysoké věţe, druhá věţ však nebyla 

nikdy postavena díky poddolovanému podloţí svahu. Věţ na Kostele sv. Jakuba má 

výšku 86 m. (Obr. 12) 

 V době husitské bylo v Kutné Hoře několik poţárů, ale kostel to nějak výrazně 

nepoškodilo. Významné stavební změny proběhly v 80. a 90. letech 15. století. Byla 

postavena kruchta nad mincířskou kaplí a také proběhly opravy na klenbě. Chórové lavice, 

které se zde nacházejí, vyrobil Jiřík Lorecký. Ten také zhotovil varhany v charvátovské 

kruchtě. Roku 1507 shořela velice drahá archa, brzy byla nahrazena novou, kterou zhotovil 

mistr Hanuš Efeldar. [5] 

 Většina výzdoby dnešního kostela vznikla na konci 17. století, na které se podílel 

Kašpar Eigler. Vytvořil nový oltář, reliéf Synové Zebedovi z roku 1678 a také korpus  

Obrázek 11 - Jezuitská kolej s kamennými sochami (foto autor) 
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varhan. Na výzdobě se také podílel Škréta, Palkův obraz Stětí sv. Jakuba z roku 1752 a 

Petrem Brandlem nakreslený obraz Svatá Trojice z roku 1734. [5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.5 Kostel sv. Jana Nepomuckého 

 Na místě tohoto kostela stál původně dům, ten ale vyhořel a tak se na jeho místo 

nechal postavit Kostel sv. Jana Nepomuckého. Tato stavba trvala od roku 1734 aţ do 

roku 1752 podle návrhů F. M. Kaňky a K. I. Dientzenhofera. Je to jeden z nejmladších 

kostelů v Kutné Hoře. Stavba tohoto kostela byla financována ze záduší a také od 

soukromých donátorů. 

 Z venku není kostel nijak okázalý. Ve výklencích po stranách hlavního vchodu 

můţeme vidět sochy sv. Vojtěcha a sv. Prokopa. Autor těchto soch není bohuţel znám. 

(Obr. 13) 

 Uvnitř kostela nalezneme ještě vše v původním stavu. Nejvýznamnější je nástropní 

malba od J. Reidlemayera a F. X. Palka, na které je vyobrazena legenda o svatém Janu 

Nepomuckém.  

           Obrázek 12 - Kostel sv. Jakuba (foto autor) 
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5.1.6 Kostel Matky Boţí Na Námětí 

 Tento kostel je postaven v gotickém slohu. Patří mezi jedny z nejstarších 

kostelů, které se nachází v Kutné Hoře. Kdy byl začátek stavby, se přesně neví, ale podle 

nápisu na věţní římse můţeme odhadovat, ţe se začalo stavět ve druhé polovině 14. století. 

(Obr. 14) 

Ke vzniku tohoto kostela se váţe pověst. Podle této pověsti býval na poblíţ kostela 

rudní trh. Rudokupci zde vykupovali stříbrnou rudu od těţařů. Kousky rudy, která zde 

padala na zem, byla nametána a sbírána. A z tohoto získaného stříbra byla zaplacena stavba 

Kostela Matky Boţí Na Náměti. [11] 

 V roce 1740 udeřil do kostela hrom a kostel zapálil. Po poţáru byla postavena 

nová věţ kostela. Během těchto oprav byl vybaven i interiér. A to sanktuáriem od Matyáše 

Rejska z roku 1504 a také kazatelnou. Nalezneme zde také dvě sochy sv. Jana 

Nepomuckého a sv. Jana Sarkandra. [5] 

 Poslední rok svého ţivota strávil v Kutné Hoře významný malíř Petr Brandl. Od 

roku1735 je v tomto kostele pochován. 

  

Obrázek 13 - Kostel sv. Jana Nepomuckého (foto autor) 
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5.1.7 Klášter řádu sv. Voršily 

 Voršilky přišly do Kutné Hory roku 1712 se záměrem, postavit si zde svůj klášter. 

Nejdříve se nastěhovaly do domu, který patřil sedleckému klášteru. Zde si zřídily svou 

domácí kapli, aby nemusely kaţdý den chodit na mši svatou do arciděkanského chrámu.  

 Dne 12. června 1712 byly poprvé otevřeny veřejné školy pro dívky. Do této školy 

se hned přihlásilo 150 dívek. [6] 

 Poté začaly voršilky hledat nové místo, kde by si mohly postavit svůj vlastní 

klášter. Po dlouholetém boji s kutnohorským magistrátem mohla stavba kláštera začít na 

místě, kde jej můţeme najít dodnes. Stavbu navrhl známy stavitel Kilián I. Dientzenhofer a 

také dohlíţel na její průběh. (Obr. 15)  

 Dne 14. září 1743 byla vysvěcena kaple a celý klášter. O dva dny později, tedy 16. 

září 1743 se voršilky přestěhovaly z prozatímního bydliště do nového kláštera. [6] 

 V roce 1757 zemřela zakladatelka tohoto kláštera Eleonora z Traumansdorfu ve 

věku 66 let. [6]  

                  Obrázek 14 - Kostel Matky Boţí Na Náměti (foto autor) 
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5.1.8 Sedlecký klášter a Katedrála Nanebevzetí Panny Marie 

 Na přelomu 13 a 14. století patřil Sedlecký klášter k nejvýznamnějším církevním 

ústavům v Čechách. Bohatství, které získával z nepřímé účasti na kutnohorském dolování, 

bylo obrovské. Díky tomu se mohla uskutečnit veliká stavba. Významná část stavby je 

dochována dodnes. [5] 

 Katedrála Nanebevzetí Panny Marie byla stavena v letech 1282 – 1320. Šlo o 

stavbu, která v té době neměla v Čechách obdoby.  

 Na začátku 15. století husitské vojska útočily na Kutnou Horu. Dne 21. dubna 1421 

klášter a katedrála podlehla husitským vojskům a vyhořela. Poté se čekalo 33 let na opravu 

těchto památek. [5] 

 Sedlecký klášter byl také vydrancován roku 1645 a to švédskými vojsky. Co 

drahého našli, to si s sebou odnesli. Klášter tak musel začít hospodařit úplně od nuly.  

 Na přelomu 17. a 18. století byl v klášteře opatem Jindřich Snopek. Ten nechal 

obnovit Katedrálu Nanebevzetí Panny Marie i celý areál. Na této obnově se podílel stavitel 

Jan Blaţej Santini. Katedrálu opravoval ve stylu barokní gotiky. Změny proběhly také 

uvnitř katedrály, kde pracovali nejlepší malíři své doby např. Jan Kryštof Liška, Petr 

Brandl. [5] 

  

Obrázek 15 - Klášter řádu sv. Voršilek (foto autor) 
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 V roce 1783 vydal císař Josef II. nařízení, ţe klášter bude zrušen. Sedmnáct 

mnichů, kteří byli v tomto klášteře, bylo přeloţeno jinde a kostel byl odsvěcen. Byl 

pouţíván jako skladiště mouky.  

 V roce 1812 zde byla zřízena tabáková dílna, která byla přemístěna z Golčova 

Jeníkova. 

 V letech 1854 – 1857 byl kostel obnoven. (Obr. 16) 

 Sedlecký klášter a Katedrála Nanebevzetí Panny Marie je na seznamu světového 

dědictví UNESCO. 

 V interiéru katedrály můţeme najít obrazy Mučení mnichů husity a Zavraţdění sv. 

Václava od M. I. Willmanna a obraz Čtrnácti sv. Pomocníků od Petra Brandla. [9] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.9 Hřbitovní kaple Všech Svatých s kostnicí 

 O tom, kdy byla tato kaple s kostnicí postavena, nejsou přesné údaje. Ale dá se 

předpokládat, ţe byla postavena jen chvíli po vybudování kláštera v Sedlci. [9] 

Kaple je postavena uprostřed hřbitova a skládá se ze dvou kaplí nad sebou. Horní 

kaple není nijak zvláštní, má jeden oltář, který je zasvěcen k poctě Všech svatých.(Obr. 17)  

Obrázek 16 - Katedrála Nanebevzetí Panny Marie (foto autor) 
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V dolní kapli se nachází velké mnoţství lebek a nahromaděných kostí. Jsou zde 

pochováni křesťané z Polska, Belgie a Bavorska. Najdeme zde také ostatky 30 000 

obyvatel, kteří umřeli na mor a také oběti z dob husitských válek. Lebky jsou urovnány do 

pyramidy ve čtyřech rozích kostnice. Nad nimi jsou koruny, které symbolizují království 

nebeské. Uprostřed kostnice se nachází čtyři obelisky. [6] 

V 19. století František Rint provedl ve výzdobě kostnice úpravy. Je autorem lustru, 

který visí uprostřed kostnice a je z kostí. Také vyzdobil zdi kostnice lebkami, kostmi a 

Schwarzenberským erbem. (Obr. 18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 17 - Hřbitovní kaple s Kostnicí (foto autor) 
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5.2 Domy měšťanů a panovníků, významné stavby v Kutné Hoře 

 V Kutné Hoře najdeme spoustu významných domů a staveb a to díky bohatství 

kutnohorských dolů. Kaţdý dům má svou historii, vidíme v nich slávu i úpadek města.  

 První dřevěné domy byly nahrazeny výstavními měšťanskými domy. Prví osídlení 

bylo kolem hlavních komunikací, kde byly dvě hlavní trţiště – horní a dolní rynk. 

 V letech 1422 a 1424 zničily Kutnou Horu poţáry. Obnova trvala dlouho, aţ do 

doby jagellonské. Roku 1770 propukl další poţár, v té době vyhořela Rejskova radnice. Na 

jejím místě vzniklo Palackého náměstí. Další poţár v roce 1823 ovlivnil dnešní vzhled 

Kutné Hory. [5] 

 

5.2.1 Vlašský dvůr 

 Kdy tato významná stavba vznikla, není přesně známo. Na jeho místě kdysi stál 

královský hrádek, který měl chránit obchodní stezky. 

 Roku 1300 povolal král Václav II. za mincíře Vlachy z Florence a nechal jim 

vyhradit místnosti v tomto hradu, kde mají razit mince. Podle nich dostal Vlašský dvůr 

svůj název. Vlaši zde razili nejznámější mince, praţské groše. 

Obrázek 18 - Kostěnný lustr v Kostnici (foto autor) 
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 První změny vzhledu této budovy nastaly na přelomu 14 a 15. století na příkaz 

krále Karla IV. Byla zde postavena kaple a královský palác.  

 Na konci 15. století nechal nejvyšší mincmistr Horstofar z Malešic postavit 

mincmistrovský dům poblíţ Vlašského dvora. Také byla nově vybavena kaple a to 

deskovými oltáři. V mincovní kanceláři byla výzdoba od Matyáše Rejska. [11] 

 Roku 1739 byla postavena na nádvoří Vlašského dvora kašna. 

Aţ do konce 18. století byl vzhled Vlašského dvoru stejný. Po skončení činnosti horního 

úřadu, dvůr chátral. 

 Na konci 19. století se radnice rozhodla, ţe Vlašský dvůr nechá přestavět. Tuto 

přestavbu vedl Ludvík Lábler. Ve Valašském dvoře se zachoval Vysoký dům a kaple, 

kterou vyzdobili F. a M. Urbanovi. Vlašský dvůr je jedna z nejvýznamnějších památek 

Kutné Hory.(Obr. 19) [11] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2 České muzeum stříbra Hrádek 

 Je to jedno z nejstarších stavení v Kutné Hoře. Na konci 15. století dostal Hrádek 

novou podobu, ze středověké tvrze vzniklo patricijské sídlo. Toto sídlo si koupil Jan 

Smíšek od horního podnikatele Michala Prekla. Ten nechal Hrádek okázale vyzdobit, např. 

okna byla ozdobena postavičkami horníků, v jiţním křídle v rohové místnosti jsou v klenbě  

Obrázek 19 - Vlašský dvůr (foto autor) 
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polopostavy. Uvnitř najdeme arkýřovou kapli vysvěcenou roku 1504 s nástěnnou malbou. 

Ve velké síni najdeme malovaný kazetový strop z roku 1493, vedle této místnosti je malý 

pokojík s freskovou malbou smíškovského znaku. [7] 

 Doposud zůstal Hrádek nezměněn. Nachází se zde České muzeum stříbra. (Obr. 20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3 Dům U rytířů 

 Tento dům se nachází na Rejskově náměstí, naproti kamenné kašně. Jeho stavebné 

styl je úplně jiných od ostatních domů, které se nachází v jeho blízkosti. V roce 1824 by 

přestavěn v klasicistním slohu. Zdobí jej figury rytířů, které se na něm nacházejí. (Obr. 21) 

 

  

     Obrázek 20 – České muzeum stříbra Hrádek (foto autor) 
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5.2.4 Kamenný dům 

 Od šedesátých let 15. století patřil tento dům rodině Kroupů. Kdyţ se stal Prokop 

Kroupa horním hofmistrem, nechal postavit honosné sídlo. Stavba začala roku 1489, jako 

stavitel byl vybrán mistr Brikcí. [10] 

 Je to velký třípodlaţní dům s trojúhelníkovým štítem. Tento štít má gotické okna, je 

bohatě vyzdoben sochami, např. Madona s dítětem, Adam a Eva pod Stromem poznání, na 

vrcholku má kytku. Druhé podlaţí má kamenný arkýř. V přízemí je velká síň.  

 Tento objekt byl renovován v 19. Století, pak se stal sídlem muzea. 

 Je součástí městské památkové rezervace zapsané na světovém dědictví UNESCO. 

(Obr. 22) 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 21 - Dům U rytířů (internet 3) 
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5.2.5 Kamenná kašna 

 Byla postavena v roce 1493 architektem Matějem Rejskem. Dal ji postavit Smíšek 

z Vršovišť. Kašna je vysoká 4m. Byla pouţívána do 19. století. Voda byla přiváděna 

dřevěným potrubím dlouhým aţ 4 km. (Obr. 23) 

 Kašna je zdobená baldachýnami na horních výstupcích.  

  

                   Obrázek 22 - Kamenný dům (foto autor) 
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5.2.6 Morový sloup 

 Tento sloup je postaven v barokním stylu. Stavitelem toho sloupu byl sochař 

František Bauguta. Stavba toho to morového sloupu probíhala v letech 1713 aţ 1715. 

V Kutné Hoře vznikla morová epidemie, při které zahynulo více neţ šest tisíc lidí a proto 

byl postaven morový sloup.  

 Tento sloup je přes 16m vysoký a na vrcholu je socha P. Marie Immacuaty. Na 

tomto sloupu můţeme také najít pracovní motivy. (Obr. 24) 

  

 

Obrázek 23 - Kamenná kašna (foto autor) 
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5.2.7 Sankturinovský dům 

 Tento dům v barokním slohu se nachází na Palackého náměstí. Dnes se v přízemí 

nachází informační centrum, v prvním patře je kongresový centrum a ve druhém Muzeum 

Alchymie a oratoř a Muzeum historických kočárků. 

 Na konci 13. století zde stál věţový dům. Jeho věţ slouţila k bydlení, ale i 

k obraně. V tomto domě se zřejmě hutnilo stříbro. Po rekonstrukci byly k této budově 

přidány ještě další domy. [5] 

 V roce 1481 koupil tento dům zlatník Beneš, ale bohuţel neměl dostatek financí a 

musel dům prodat. Koupil si ho od něj Sankturin z Nedvojovic, podle kterého pak tento 

dům dostal název.  

 Velké úpravy na domě proběhly v letech 1787 – 1793. Na domě byla provedena 

nová fasáda a taky mansardová střecha. Během této stavby byl z gotického domu vytvořen 

Měšťanský dům. (Obr. 25) 

Ve druhém patře se nachází kaple. Krouţené klenby vytvořil v roce 1491 mistr 

Brekcí. Dnes můţeme na domě vidět fresku, zobrazující palác s krajinou a výhledem na 

město. 

 

                                       Obrázek 24 - Morový sloup (foto autor) 
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Obrázek 25 - Sankturinovský dům (foto autor) 
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6. Pětidenní zájezd po kulturních a technických památkách Kutné Hory 

 

6.1 Stručný vznik a historie Kutné Hory 

Město Kutná Hora, je významná městská památková rezervace, která je zapsána na 

seznamu světového dědictví UNESCO od roku 1995. Název města vychází podle 

historické těţby stříbra a stříbrných rud. Nalezneme zde spoustu technických a kulturních 

památek. [12] 

Toto město se nachází ve Středočeském kraji v okresu Kutná Hora s počtem 

obyvatel 21 604 (2. 1. 2009). Rozkládá se na 33,05 km². (Obr. 26) [12] 

Historie tohoto města je velice bohatá a zajímavá. Počátky osidlování Kutné hory 

byly jiţ v 10. století. V roce 1142 byl v nedalekém Sedlci zaloţen cisterciánský klášter, uţ 

v této době obyvatelé věděli, ţe se zde nachází stříbrná ruda. Název města vznikl na konci 

vlády krále Přemysla Otakara II. V roce 1290 se začalo tvořit první důlní městečko, ve 

kterém ţilo kolem deseti tisíc obyvatel. Později se z tohoto důlního města stalo město 

královským. Roku 1300 vydal král Václav II. královské horní právo a také upravil 

mincovní reformu, vyměnil denárové mince za praţské groše. V této době byl vrchol těţby 

stříbra, díky tomu se zde postavila řada významných stavebních památek. V polovině 14. 

století nastal úpadek v těţbě stříbra, ale i tak Kutná Hora neztrácela na svém významu. 

Král Václav IV. si vybral Vlašský dvůr jako své nové sídlo. Během husitských válek město 

zaţilo dva velké poţáry a to roku 1422 a 1424. Bylo také zničeno velké mnoţství šachet a 

přerušena činnost v mincovně ve Vlašském dvoře. Dolování v Kutné Hoře bylo znovu 

obnoveno a byly vytvořeny nové šachty. V roce 1448 byl pořádán sněm ve Vlašském 

dvoře, kde zvolili nového krále Vladislava Jagellonského. V této době zde začaly vznikat 

gotické stavby, např. Chrám sv. Barbory. V 16. století nastal úpadek dolování, protoţe se 

dolovalo do velkých hloubek a také zde bylo dováţeno stříbro z Ameriky. Po třicetileté 

válce se zastavila těţba stříbrné rudy úplně. Poté bylo několik pokusů o obnovu těţby, ale 

byly neúspěšné. [1] 
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6.2 Návrh poznávací trasy 

 1. den – sraz všech účastníků před domem kultury Vítkovice v 9h. Odjezd 

z Ostravy směrem do Kutné Hory. Tam bude následovat prohlídka Sedleckého kláštera 

s Katedrálou Nanebevzetí Panny Marie, Muzeum tabáku, Hřbitovní kaple s kostnicí a 

Kostel Matky Boţí na Náměti. Poté bude následovat ubytování v Hotelu Kréta, večeře, 

osobní volno, nocleh. 

 2. den – Po snídani bude následovat prohlídka Vlašského dvora, podíváme se zde, 

jak se razily mince a také do muzea Odhalení tváře Kutné Hory. Pak půjdeme na prohlídku 

Kostela sv. Jakuba, bude následovat osobní volno. Sraz bude na Rejskově náměstí, zde si 

prohlídneme Kamennou kašnu, prohlídka bude následovat v Kostele sv. Jana 

Nepomuckého, Kamenným domem a zakončena Morovým sloupem. Večeře, nocleh. 

 3. den – Po snídani celodenní návštěva údolí říčky Vrchlice, prohlídneme si Kostel 

sv. Trojice a bude následovat osobní volno. Pak pojedeme na nedalekou bobovou dráhu. 

Večeře, nocleh. 

 4. den -  Snídaně, poté prohlídka Kláštera řádu sv. Voršilek, Sankturinovský dům – 

alchymická laboratoř a oratoř. České muzeum stříbra Hrádek – výběr ze dvou okruhů, 

osobní volno. Prohlídka Chrámu sv. Barbory, Kaple Boţího těla a jezuitské koleje. Večeře, 

nocleh. 

 5. den – Po snídani odjezd do Malína. Zde prohlídka Zámku Nové Dvory, Zámek 

Kačina – Ţleby. Odjezd směr Ostrava. 

 

 

  

Obrázek 26 - Mapa české republiky s vyznačenou Kutnou 

horou (internet 5) 
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6.3 Návrh sortimentu a kvality sluţeb 

 Doprava - Kapacita autokaru je 55 anatomicky tvarovaných, nastavitelných 

sedaček s bezpečnostními pásy. Autokar je klimatizován, vybaven toaletou. Pro krácení 

dlouhých chvil na cestách vybaven třemi výklopnými LCD obrazovkami, které umoţňují 

pohodlné sledování z jakéhokoliv místa v autokaru. 

 Ubytování – Všech pět dní budeme ubytováni ve tříhvězdičkovém hotelu Kréta 

asi 10 minut chůzí od historického jádra města Kutné Hory.  

 Stravování – Je zajištěná v hotelu formou polopenze. Snídaně budou probíhat 

formou švédských stolů, večeře bude formou výběru ze tří jídel. Během osobního bude čas 

na oběd, mezi jednotlivými prohlídkami. 

 Průvodce – Ten s Vámi bude po celou dobu zájezdu. Bude Vám podávat informace 

ohledně památek a zajímavých míst, které během zájezdu navštívíme. Bude ubytován ve 

stejném ubytovacím zařízení jako cestující a bude kdykoliv k dispozici při řešení 

problémů. 

 

6.4 Pokyny pro účastníky zájezdu 

 S sebou si vezměte:   Občanský průkaz 

    Kartičku zdravotní pojišťovny 

Peníze, jako kapesné a také na zaplacení vstupů do kulturních 

a technických památek a na bobovou dráhu. 

Pokud někdo trpí nevolností v autokaru, doporučujeme si vzít prášek proti nevolnosti. 

Doporučujeme pohodlnou obuv, památky jsou rozmístěny v historickém jádru města, 

budeme se pohybovat převáţně pěšky. 

Nejsou nutné ţádné zvláštní pokyny pro účastníky tohoto zájezdu. 

 

6.5 Návrh časového plánu zájezdu 

 1. den – sraz všech účastníků u domu kultury Vítkovice v 9:00 hod. ráno. Příjezd 

do města Kutná Hora v 12:30 hod. Sedlecký klášter s Katedrálou Nanebevzetí Panny Marie 

– Muzeum tabáku – Hřbitovní kaple s kostnicí – Kostel Matky Boţí na Náměti – 

ubytování, večeře, nocleh. 
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Den Místo Příjezd Odjezd Km ∑ Km Poznámka 

1. Ostrava   9:00 0 0 Sraz v 9:00hod. 

1. Kutná Hora 12:30 12:30 275 275  

   1. 

Sedlecký klášter a 

Katedrála 

Nanebevzetí P. 

Marie 13:00 13:45 0 275 Prohlídka 

1. Muzeum tabáku 14:00 14:45 0 275 

K tomuto muzeu se jde asi 5 min. pěší 

chůze 

1. 

Hřbitovní kaple s 

kostnicí  15:00 16:00 0 275 

 K této památce to je asi 10 min. pěší 

chůze 

1. 

Kostel Matky 

Boţí na Náměti 16:20     17:00 0 275 Pěší chůzí asi 2 km. 

   1 Kutná Hora 17:15  1 276 

Doprava autokarem, ubytování, večeře, 

nocleh 

 
Tabulka 1- Časový návrh 1. dne (originál) 

 

2. den – snídaně – Vlašský důr – Kostel sv. Jakuba – osobní volno – Kamenná 

kašna – Kostel sv. Jana Nepomuckého – Kamenný dům – Morový sloup – večeře od 18 do 

20 hod., nocleh. 

 

Den Místo 
Příjez

d 
Odjezd Km ∑ Km Poznámka 

2. Kutná Hora 

            

  10:30 0 0 snídaně od 8:00 do 10:00 hod. 

2. Vlašský dvůr 10:45 12:30 0 276 

Pěší chůze asi 15 min. Prohlídka 

mincoven a muzea. 

2. Kostel sv. Jakuba 12:45 13:30 0 276 Ke kostelu se dostaneme pěší chůzí.  

2. Kutná Hora 13:30 15:00 0 276 Osobní volno 

2. Kamenná kašna 15:00 15:20 0 276 Zde se dostaneme pěší chůzí.  

2. 

Kostel sv. Jana 

Nepomuckého 15:30     16:30 0 276 Ke kostelu se dostaneme pěší chůzí. 

2. Kamenný dům 16:45     17:15 0 276 Pěší chůze asi 10 min. 

2. Morový sloup 17:30     17:50 0 276 Ke sloupu dojdeme pěší chůzí. 

2. 

Kutná Hora, Hotel 

Kréta 18:10  0 276 Večeře, nocleh 
 
Tabulka 2 - Časový návrh 2. dne (originál) 

 

 3. den – snídaně – Údolí říčky Vrchlice, zde si prohlídneme Kostel sv. Trojice – 

osobní volno – Bobová dráha – večeře od 18 do 20 hod., nocleh. 
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Den Místo Příjezd Odjezd Km ∑ Km Poznámka 

3. Kutná Hora   10:30 0 0 snídaně od 8:00 do 10:00 hod. 

3. Údolí říčky Vrchlice 10:45 10:45 3 279 

K tomuto údolí nás doveze 

autokar.  

3. Kostel sv. Trojice 11:00 12:00 0 279 Ke kostelu dojdeme pěší chůzí. 

3. Údolí říčky Vrchlice 12:00 14:30 0 279 Osobní volno. 

3. Bobová dráha 14:40 17:45 3 282 

Jízda autokarem, sportovní 

vyţití, osobní volno. 

3. Kutná Hora, Hotel Kréta 18:00  2 284  Večeře, nocleh 

 

Tabulka 3 - Časový návrh 3. dne (originál) 

 

4. den – snídaně – Klášter řádu sv. Voršilek – Sankturinovský dům – České 

muzeum stříbra Hrádek – osobní volno - Chrám sv. Barbory – Kaple Boţího těla – 

Jezuitská kolej – večeře, nocleh. 

 

Den Místo Příjezd Odjezd Km ∑ Km Poznámka 

4. Kutná Hora   10:30 0 0 snídaně od 8:00 do 10:00 hod. 

4. Klášter řádu sv. Voršilek 10:45 11:45 0 284 

K tomuto údolí se dostaneme 

pěší chůzí.  

4. Sankturinovský dům 12:00 13:00 0 284 

K domu se dostaneme pěšky. 

Prohlídka 

4. 

České muzeum stříbra 

Hrádek 13:20 14:45 0 284 

Pěší chůze asi 15 min. Výběr ze 

dvou prohlídkových okruhů. 

4. Kutná Hora 14:45 16:00 0 284 Osobní volno. 

4. Chrám sv. Barbory 16:00 16:45 0 284  Prohlídka chrámu. 

4. Kaple Boţího těla 16:45 17:30 0 284 

Prohlídka kaple s výhledem na 

Kutnou Horu 

4. Jezuitská kolej 17:30 18:00 0 284 

Ke koleji se dostaneme pěší 

chůzí. 

4. Kutná Hora, Hotel Kréta 18.20  0 284 Večeře, nocleh 

 

Tabulka 4 - Časový návrh 4. dne (originál) 

 

 5. den – snídaně – odjezd do Malína, Kostel sv. Petra a Pavla, Zámek Nové Dvory 

– Zámek Kačina – odjez do Ostravy. 
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Den Místo Příjezd Odjezd Km ∑ Km Poznámka 

5. Kutná Hora   10:30 0 0 snídaně od 8:00 do 10:00 hod. 

5. Malín 10:45 11:45 3 287 Zde nás doveze autokar.  

5. Zámek Nové Dvory 12:45 14:00 3 289 

Autkarem pojedeme 3km. 

Prohlídka 

5. Zámek Kačina 14:10 15:20 3 292 

Zde nás doveze autokar, 

prohlídka zámku. 

5. Zámek Ţleby 15:45 17:00 21 313 

 K zámku se dostaneme 

autokarem. Prohlídka zámku a 

parku 

5. Ostrava 18:40  261 574  
 

Tabulka 5 - Časový návrh 5. dne (originál) 

 

6.6 Kalkulace ceny zájezdu  

Mzdy zaměstnanců 16 000 HM 

16 000 * 12 (měsíců) = 192 000 

192 000 * 3 (zaměstnanci) = 576 000 

 

Celkové roční náklady 

+ 576 000 (mzdy zaměstnanců) 

+ 110 000 (nájem místnosti) 

+   36 000 (ostatní poplatky) 

+   40 000 (material, propagace) 

+ 150 000 (diety průvodců) 

+   55 000 (ostatní sluţby) 

967 000 Kč 

 

NUTNÉ NÁKLADY NA 1 ZÁJEZD = CELKOVÉ NÁKLADY/ROČNÍ POČET 

ZÁJEZDŮ. 

967 000 : 30 = 32 234 Kč 

32 234 : 50 (cestující) = 645 Kč za osobu 

 

6.7 Kalkulace ceny daného zájezdu 

Doprava 

Počet ujetých kilometrů 574 km. 
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574 km * 25 Kč/1 km = 14 350 Kč 

14 350 Kč / 50 (cestující) = 287 Kč/osoba 

Ubytování 

Polopenze je v ceně zájezdu. 

600 * 4 noci = 2 400 Kč 

Exkurze 

Všechny památky si účastník zájezdu platí sám. 

Propagační materiál 

Tričko, čepice 50 Kč na osobu. 

Celková cena 

Doprava………………….287 Kč 

Ubytování……………...2 400 Kč 

Propagační materiál….........50 Kč 

Nutné náklady…………...645 Kč 

                                       3 382 Kč 

Cena zájezdu pro jednu osobu činí 3 382 Kč. 

 

6.8 Příprava průvodce 

 Sedlecký klášter s Katedrálou Nanebevzetí Panny Marie 

Vznikl v roce 1142 jako první cistercký klášter, katedrála byla dostavěna 

v letech 1282 – 1320. Během husitských válek byla katedrála vypálena, její přestavba se 

uskutečnila na přelomu 17. a 18. století, jako stavitel byl vybrán Jan Blaţej Santini. 

 V roce 1783 byl klášter zrušen císařem Josefem II. Znovu obnoven byl 

v letech 1854 – 1857. 

 Sedlecký klášter s katedrálou Nanebevzetí Panny Marie je na seznamu světového 

dědictví UNESCO. 

 V interiéru katedrály nalezneme obrazy Petra Brandla. 

 

 Muzeum tabáku 

 Byla zde přemístěna z Golčova Jeníkova v roce 1812. Nachází se v těsné blízkosti 

Sedleckého kláštera a Katedrály Nanebevzetí Panny Marie. 
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 Nalezneme zde vše o pěstování tabáku, továrny na výrobu cigaret, modely, stroje a 

předměty, které jsou spojené s výrobou cigaret. [11] 

 

 Hřbitovní kaple s kostnicí 

 Přesné datum vzniku není známé. 

 Kaple se skládá ze dvou kaplí nad sebou. Výzdoba spodní kaple je z lidských kostí. 

Nejvýznamnější je kostěný lustr, který vytvořil František Rint v 19. Století. 

 

Kostel matky Boţí na Náměti 

 Je to jeden z nejstarších kostelů, které se nachází v Kutné Hoře. Doba vzniku tohoto 

kostela není známa. 

 Po poţáru v roce 1740, byla postavena na kostele nová věţ a také byl vybaven 

kostel novým interiérem. 

 Je zde pochován malíř Petr Brandl. 

 

 Vlašský dvůr 

 Na jeho místě stál původně královský hrádek. 

 V roce 1300 byli povolání do Vlašského dvora mincíři, Vlaši, podle kterých dostalo 

toho sídlo později název. Razili se zde praţské gorše. 

 V roce 1739 byla postavena na náměstí kašna. 

 Na konci 19. století byl Vlašský dvůr přestavěn Ludvíkem Lablem. 

 

 Kostel sv. Jakuba 

 Tento gotický kostel se stavěl v letech 1330 – 1420. Věţ kostela má výšku 86 m. 

 V 80. a 90. letech 15. Století byla postavena kruchta nad mincířskou kaplí a také 

proběhla oprava klenby.Uvintř najdeme chórové lavice a varhany od Jiřího Loreckého. [5] 

 Většina dnešní výzdoby vznikla na konci 17. století, autorem byl Kašpar Eigler. 

 

 Kamenná kašna 

 Tato gotická kašna vznikla zároveň s kutnohorským vodovodem kolem roku 1495. 

Vyzdobil ji Matěj Rejsek. 
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Kostel sv. Jana Nepomuckého 

 Tento kostel byl vybudován v letech 1734 – 1752 podle návrhů Kaňky a 

Dientzenhofera. V  roce 2000 byl znovu vysvěcen a zpřístupněn veřejnosti.  

 Kaţdý rok na sv. Jana Nepomuckého zde probíhají mše svaté.  

 

 Kamenný dům 

 Tento dům vznikl v 15. století podle návrhů stavitele Brikcí. Má zdobené průčelí. Je 

součástí světového dědictví UNESCO. 

Nalezneme zde expozici „Horní královské město – měšťanská kultura a ţivot v 17. 

aţ 19. století“. 

 

 Morový sloup 

 Stavba tohoto barokního morového sloup probíhala v letech 1713 – 1715 jako 

reakce na morovou epidemii. 

 Sloup je 16m vysoký, vytvořil ho František Baugut.  

 

 Údolí říčky Vrchlice 

 Nalezneme zde pozůstatky řady mlýnů. Můţeme se projít po romantické cestě 

„mlýnů“ k Velkému rybníku. 

 Tímto údolím byl také okouzlen Josef Kajetán Tyl. (Štroblová, 1997) 

 

 Kostel sv. Trojice 

 Nachází se v údolí říčky Vrchlice. Nechal ho postavit majitel Hrádku Jan Smíšek, 

jako svůj pohřební kostel. Okolo kostela najdeme hřbitov, zde jsou hroby vojáků, kteří 

zemřeli během první a druhé světové války. [5] 

 

 Bobová dráha 

 Bobovou dráhu nalezneme ve sportovním areále Klimeška. Je to nejdelší dráha 

české republice a druhá největší v Evropě.  

 Jedna jízda je tvořena ze dvou okruhů. První okruh je rekreační a má délku 750 m. 

Druhý okruh je adrenalinový a má délku 575 m. 
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 V tomto objektu můţeme také vyzkoušet terénní čtyřkolky, petanquové hřiště a 

dětské hřiště. [11] 

 

 Klášter Řádu sv. Voršilek 

 V roce 1712 přišly Voršilky do Kutné Hory. Se stavbou kláštera pomáhal 

Voršilkám stavitel Dientzenhofer. Dne 14. září 1743 byla kaple a celý klášter vysvěcen. Do 

kláštera se pak Voršilky nastěhovaly 16. září 1743. 

 

Sankturinovský dům 

 Najdeme jej na Palackého náměstí. Je postaven v gotickém stylu. Název dostal po 

svém majiteli Sankturinu z Nedvojovic. 

 Najdeme zde informační centrum, Muzeum alchymie a oratoř, Muzeum 

historických kočárků. 

 

 České muzeum stříbra Hrádek 

 Jedno z nejstarších stavení v Kutné Hoře. Nová podoba vznikla na konci 15. století. 

Majitelem byl Jan Smíšek, který nechal Hrádek okázale vyzdobit. 

 Je zde České muzeum stříbra, součástí prohlídky je návštěva stříbrného dolu.  

 

 Chrám sv. Barbory 

 Stavba tohoto chrámu byla zahájena v roce 1388 Petrem Parléřem. Stavební práce 

byly několikrát přerušeny, chrám byl dokončen v roce 1905. 

 Uvnitř chrámu jsou fresky s pracovní tématikou.  

 Od roku 1995 je zapsána na seznamu světového dědictví UNESCO. 

 

 Kaple Boţího Těla 

 Tato gotická kaple vznikala zároveň s Chrámem sv. Barbory. Po zrušení 

jezuitského řádu nebyla kaple vyuţívána. Později se pouţívala jako varhanářská dílna. 

 Od roku 1995 je zapsána na seznamu světového dědictví UNESCO. 
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Jezuitská kolej 

 Tato barokní stavba byla postavena v letech 1667 – 1703podle návrhů Giovanniho 

Domenica Orsiho. 

 Před budovou na okrajích cesty se nachází 13 kamenných soch, které vytvořil 

František Baugut. 

 

Zámek Kačina 

 Je to empírový zámek vzdálený asi 3 km od Kutné Hory. Kolem něj se nachází 

rozlehlý park.  

Stavba byla zahájena v roce 1806 a dokončena v roce 1824. V období 2. světové 

války chtěl zde Hitler zřídit výcvikové středisko Hitlerjungen. Tak se naštěstí nestalo. 

V závěru války došlo k devastaci zámku. V roce 1952 byl zámek přidělen 

Československému zemědělskému muzeu. Postupně zámek opravili. [5] 

 Uvnitř najdeme dvě stálé expozice a to dějin českého venkova a rodiny Chodků, 

kteří byli majitelé tohoto zámku. 

 

 Zámek Ţleby 

 Patří mezi významné památky v okolí Kutné Hory. 

 Tato gotická stavba vznikla před rokem 1289. V husitském období byl zámek 

zničen, poté nastala jeho obnova. Byl přestavěn v letech 1849 - 1868 Karlem Vincencem 

Auerspergem. [13] 
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7. Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo zpracovat informace o historii, geologických 

poměrech, dolování stříbra a výrobu mincí, předat informace o kulturních a technických 

památkách  Kutné Hory. A taky vytvořit pětidenní poznávací zájezd po kulturních a 

technických památkách tohoto města. 

 Naplnění bakalářské práce bylo dosaţeno seznámením s kulturními a technickými 

památkami Kutné Hory, naleznete zde ty nevýznamnější. Od katedrál, chrámů, kostelů 

přes měšťanské domy, domy patriciátů po technické stavby jako jsou kašny, mincovny a 

doly. Navrţený poznávací zájezd by měl vyhovovat kaţdému, koho alespoň trochu 

zajímají kulturní a technické památky.  

 Stručné seznámení s městem, jeho polohu, rozlohu a zajímavosti nalezneme ve 

druhé kapitole. Ve třetí kapitole se zabývám historií od vývoje města aţ po jeho 

součastnou podobu. Ve čtvrté kapitole nastiňuji vývoj a historii kutnohorského dolování a 

také vývoj a historii kutnohorského mincovnictví a zaměřila jsem se také na výrobu snad 

nejznámější české mince, praţského groše. V páté kapitole se zabývám chrámy, kostely a 

křesťanskými budovami a také technickými stavbami, domy měšťanů a patriciátů. Jejich 

historií vzniku, vývojem a interiérem, který tam můţeme najít a také expozicemi, které se 

zde jsou. V šesté kapitole naleznete vypracovaný pětidenní poznávací zájezd. Obsahuje, 

seznámení s poznávaným městem, návrh poznávací trasy, časový plán zájezdu, kalkulaci 

zájezdu a přípravu průvodce. 
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