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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 

      Černý J.: Kutná Hora minulost a současnost: Bakalářská práce. Ostrava: VŠB - 

Technická univerzita Ostrava, Fakulta Hornicko - geologická, 2011, 38 s.,  

Vedoucí: Ing. Miloš Duraj, Ph.D. 

 

      Bakalářská práce se zabývá historickým vývojem Kutné Hory. Je zde popisována 

historie od raného vývoje aţ po dnešní dobu.  

 

      Zabývám se zde vývojem těţby a zpracováním stříbrné rudy a také počátkem  

a rozkvětem mincovnictví v této oblasti. Navrhuji zde pro studenty Geovědního  

a montánního turismu Vysoké školy Báňské poznávací exkurzi po nejdůleţitějších 

památkách pro tento obor.  

 

Klíčová slova: Kutná Hora, stříbro, rudné hornictví, historie dobývání. 

 

THE ANNOTATION OF THE BACHELOR THESIS 

 

      Černý J.: Kutná Hora, the Past and Present: Bachelor Work. Ostrava: VŠB-Technical 

University Ostrava, Faculty of Mining and Geology, 2011, pages 38. 

Supervisor: Ing. Miloš Duraj, Ph.D. 

 

      This bachelor work deals with the past of the town Kutná Hora In this work there is a 

description of Kutná Hora history from the earliest period up to the present. 

 

      I am engaged in development of mining as well as the beginning and development of 

mintage in this region. I suggest an educational visit of the most important sights 

concerning this theme for students of Geoscience and Industrial Tourism. 

 

Key words: Kutná Hora, silver, ore mining, history of mining. 
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1 Úvod 

      Tématem mé bakalářské práce je Kutná Hora její minulost a současnost. Kdysi dávno 

byla Kutná Hora hned za královskou Prahou. Bohatství tohoto města postavilo české 

království na význačné místo slávy a moci. Kutná Hora je označována za perlu  

na náhrdelníku UNESCO. Celé městské jádro města i velký počet památek je zapsáno 

v tomto seznamu od roku 1995. Památky jsou zde převáţně v gotickém a barokním stylu  

a to z doby největší slávy města. Sláva tohoto města byla bezmála tři století spjata s těţbou 

a zpracováním stříbra. V této době se Kutná Hora dostala před Prahu nejen svým 

bohatstvím, ale i kulturním, hospodářským i politickým vývojem. Město bylo označováno 

za stříbrnou pokladnici českého království. Konec tohoto úspěšného období slávy  

a bohatství skončil v roce 1727 zrušením zdejší mincovny. V současnosti není jiţ Kutná 

Hora tak slavným a prosperujícím městem, ale díky své bohaté historii a mnoha počtu 

památek je stále oblíbeným místem jak pro zahraniční tak české turisty. 
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2 Přírodní poměry studované oblasti 

2.1 Lokalizace oblasti 

      Kutná Hora (obr. 1, 2) se rozkládá na severním okraji Českomoravské vrchoviny mezi 

řekami Labem a Sázavou. Přírodní poměry Kutné Hory jsou velice rozmanité. Severní část  

se rozkládá v Polabské níţině a jiţní část v Posázaví. Nachází se ve Středních Čechách  

cca 70 km od Prahy. Na západě sahá aţ k Uhlířským Janovicím. Od západu na východ 

měří přibliţně 30 km, od severu na jih 20 km. Dnes Kutná Hora náleţí spolu s Čáslavskem 

a Posázavím do jednoho správního celku – okresu Kutná Hora. Je to významná městská 

památková rezervace, zapsaná v kulturním dědictví UNESCO. V oblasti cestovního ruchu 

má celostátní i evropský význam. Kutná Hora má k 3. 3. 2011 zhruba 22 000 obyvatel. 

(internet – 1) 

 

 

2.2 Geologické poměry 

      Území náleţí do krystalinika jádra Českomoravského masívu do tzv. kutnohorské zóny 

- vyšší kopcovitá jiţní část a níţe poloţené kotliny patří do České křídové tabule. Český 

masiv je pozůstatek kolizního orogenu zformovaného variským vrásněním.  Jedná se  

o jednu ze dvou základních geologických jednotek na území ČR (druhou jednotkou jsou 

Západní Karpaty). Horninové celky Českého masivu dělíme na moldanubické, středočeské, 

sasko – durynské, západosudetské a moravskoslezské. Co se týče horninového sloţení, 

Obr. č.  1 - Znak Kutné Hory 

(internet 1) 

 

 

Obr. č. 2 - Výhled na Kutnou Horu z kostela sv. 

Jakuba (internet 2) 
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převládají neovulkanické, metamorfované, sedimentární a vyvřelé horniny. Kutnohorská 

zóna je jedna z nejstarších jednotek Českého masívu. Je tvořena přeměněnými horninami.  

Na stavbě Kutnohorského krystalinika se podílely usazeniny mezozoika (křídy), terciéru  

a kvartéru. Obecně se jedná o metamorfované horniny, které zaujímají velkou plochu 

Kutné Hory, Čáslavi a Zruče nad Sázavou. Na severu Kutnohorského krystalinika  

se v provrásněných krystalických břidlicích vytvořila řada rudních pásem, ze kterých se  

ve středověku získávalo stříbro. Vedle stříbronosných rud se v této části vyskytly i rudy 

polymetalické (zinek, olovo, měď).  

 

      Terciér – netektonické poklesy daly vzniknout i Čáslavské kotlině, která proniká  

do Českomoravské vrchoviny. V tomto období bylo hlavním tokem dnešního Polabí  

tzv. Pralabe, do kterého bylo Kutnohorsko odvodňováno. 

 

      Kvartér – v kutnohorském reliéfu pokračuje erozní a sedimentační činnost vodních 

toků a ukládání eolitických sedimentů (vátých písků a spraší). Činnost člověka 

poznamenala nejmladší období vývoje území. V důsledku těţby rud vznikly rozsáhlé haldy 

a odvaly, desítky těţebních jam, lomy na ţulu, rudu, vápenec a pískovec. Své také 

zanechala těţba cihlářských hlín a písků. Zajímavé jsou sekundární nerosty kaňkit  

a kutnohorit, které souvisí s hornickou činností a vyskytují se především v materiálech 

starých odvalů. (David, Soukup; 2004, Novotná; 2002, internet – 2) 

2.3 Geomorfologie 

      Jen malá část území v oblasti Kutnohorska se od sebe liší tvarem povrchu. Jiţní část je 

kopcovitá tvořená Českomoravskou vrchovinou a Středočeskou pahorkatinou. Ţelezné 

Hory (obr. 3) také spadají do Českomoravské vrchoviny s podcelkem Chvaletická 

pahorkatina, které zde vybíhají úzkým klínem od jihovýchodu. Ke Středočeské tabuli 

připadá rovinatější území např. Středolabská tabule.  
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      Východní část je tvořena Čáslavskou kotlinou. Nadmořská výška je zde okolo  

200 – 300 metrů. Výškový rozdíl je 30 metrů. Východní část má rovinatý povrch. 

Čáslavská kotlina se dělí na niţší Ţehutickou a vyšší Ronovskou kotlinu. Většina 

Čáslavské kotliny je bezlesá s ornou půdou. Lesy zde najdeme jen v okolí Kačiny. 

Kačinský hřbet odděluje povodí Doubravy a Klejnárky. Do severní části zasahuje 

Českobrodská tabule a to na hranici Kutné Hory a Kolína. 

 

      Kutnohorská plošina navazuje na Čáslavskou, která tvoří západní část. Povrch západní 

části pozvolna stoupá od Kaňkovských vrchů (210 m. n. m.). Na jihozápadě přechází 

Světelská pahorkatina na Kutnohorskou plošinu. Nejvyšší bod je zde vrch Vysoká  

(471 m. n. m.). Vodní nádrţ Vrchlice (1966 – 1970), která se zde nachází, slouţí jako 

dodávka vody pro Kutnou Horu. (David; 2004) 

2.4 Vodstvo 

      Hlavním vodním tokem je Labe. Jsou zde většinou drobnější vodní toky. Mezi  větší 

toky patří Doubrava z délkou okolo 83 km, která protéká severovýchodem. Dalšími 

významnějšími toky jsou zde Klejnárka (obr. 4) a Polepka. Prostřednictvím Cidliny  

do Labe putují vody z nejsevernější části Kutné Hory. Kutnou Horou protéká Vrchlice. 

Obr. č. 3 – Pohled na Ţelezné Hory (internet 3) 
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V údolí Vrchlice najdeme stopy po těţbě stříbrných rud, pozůstatky mlýnů i středověký 

akvadukt. Vrchlice je přehradní nádrţ o rozloze 102 ha. Jsou zde zachovány dva 

středověké mosty, které dodnes slouţí a jsou vyuţívány jako biokoridory. Jiţ  

od středověku je celá oblast bohatá na rybníky. (Novotná; 2002, David; 2004) 

 

2.5 Podnebí 

      Je to přechodná oblast mezi teplým Polabím a méně příznivou Českomoravskou 

vrchovinou. Celkově však Kutná Hora patří do mírně teplé podnební oblasti.  

 

Průměrné teploty: 

   19 °C – červenec 

   -2 °C – leden  

Letní teploty a méně sráţek jsou znakem Kutnohorska, takţe roční úhrn sráţek je zde  

500 – 600 mm. (Novotná; 2002) 

  

Obr. č.  4 - Říčka Klejnárka (internet 4) 
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2.6 Rostlinstvo a ţivočišstvo 

      Kvůli velkému mnoţství orné půdy je zde druhová rozmanitost nízká. Přírodní ráz si 

zde zachovaly jen některé lokality. Převáţně buky a duby zde byly pokáceny kvůli těţbě 

dřeva pro důlní provoz. Při Labi se vyskytuje habr, olše a dub. Nachází se zde i bohatá 

květena např. stulík ţlutý (Numphaea lutea), voďanka ţabí (Hydrocharis morsus ranae) 

(obr. 5), blatouch bahenní (Caltha palustris), sněţenka jarní (Galanthus nivalis)  

a pryskyřník hajní (Ranunculus nemorosus) (obr. 6) a různé druhy rákosin. Smrkové  

a borové lesy dnes jiţ najdeme jen v oblasti Kladrub.  

 

 

Ze zvířat se zde vyskytuje zajíc polní (Lepus europaeus), baţant obecný (Phasianus 

colchicus), králík divoký (Oryctolagus cuniculus) a hraboš polní (Microtus arvalis). 

Z vysoké zvěře jsou zde srnci obecní (Capreolus capreolus), jeleni lesní (jelen evropský, 

Cervus elaphus), bílí jeleni (obr. 7) a mufloni (Ovis musimon), kteří byli v určitých 

místech vysazeni. Ve vodních plochách a mokřadech můţeme nalézt kachnu velkou (Anas 

platyrhynchos), nebo racka chechtavého (Larus ridibundus). V Labi ţije štika obecná 

(Esox lucius), lín obecný (Tinca tinca) a úhoř říční (Anguilla anguilla) a v rybnících ţijí 

kapři obecní (Cyprinus carpio). Tato oblast je velmi bohatá na ptactvo např. na ţluvy hajní 

(Oriolus oriolus) a strakapoudy bělohřbeté (Dendrocopos leucotos). (Novotná; 2002, 

internet – 3, 4) 

  

Obr. č. 5 - Voďanka ţabí (Hydrocharis 

morsus ranae) (internet 5) 
Obr. č. 6 - Pryskyřník hajní (Ranunculus 

nemorosus) (internet 6) 
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2.7 Chráněná území 

      Kamajka – jedná se o přírodní památku (obr. 8). Je to opuštěný jámový lom. Je 

vyhlášena od roku 1993. Důvodem vyhlášení je naleziště zkamenělin mořských ţivočichů 

z křídového moře. Kamajka je důleţitým místem pro kuňku obecnou (Bombina bombina)  

a sedmihláska hajního (Hippolais icterina). Z flóry zde můţeme najít olši (Alnus) a lípu 

(Tilia).  

  

Obr. č. 7 – Ţehušická obora – Bílý jelen (internet 7) 

Obr. č. 8 – Pohled na Kamajku (internet 8) 
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      Jánský potok – je to místo významných druhů rostlin a ţivočichů. Je zde květena 

prstence májového (Dactylorhiza majalis), kozlíka dvoudomého (Valeriana dioica)  

a dalších druhů. Ze zvířeny skokana zeleného (Pelophylax esculentus) a ropuchy obecné 

(Bufo bufo). Přírodní památkou byl Jánský potok vyhlášen v roce 2001 (obr. 9).  

 

 

      Kaňk – je představován lomem a vrchem Kaňk (tzv. Kaňkovskými vrchy), které jsou 

dominantou Kutné Hory (obr. 10, 11). Jelikoţ zde působilo mnoho zahraničních badatelů, 

byly zde objeveny a popsány nové druhy. Kaňkovské vrchy jsou jednou z nejproslulejších 

paleontologických lokalit svrchněkřídového období v Česku. Byly a stále zde jsou 

pozůstatky zkamenělin mlţů, mechovek a dírkovců. Dnes je Kaňk ohroţen velkými 

záplavami turistů a odlamováním hornin. Přírodní památkou byl vyhlášen v roce 1933. 

  

Obr. č. 9 – Přírodní památka - Jánský potok (internet 9) 
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      Lhotecká stráň – vyhlášena přírodní památkou v roce 1985. Vyskytují se zde 

chráněná rostlinná a ţivočišná společenstva a také vřesoviště a smilkové lesy. Významnou 

rostlinou této stráně je vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia). Lhotecká stráň se nachází  

u Nové Lhoty. 

 

      Na Černé rudě – vyhlášena přírodní památkou v roce 2001. Nachází se u obce 

Malešov. Byla vyhlášena kvůli podzemním prostorám magnetitového dolu, který také 

slouţí jako domov netopýrům. 

 

      Na Hornické – přírodní rezervace od roku 2002. Důvodem ochrany této rezervace je 

výskyt chráněných druhů rostlin a ţivočichů, soubory společenstev luţních lesů, vodní  

a mokřadní společenstva zarůstajících tůní a mrtvých ramen a společenstva střídavě 

vlhkých nivních luk.  

  

Obr. č. 10 - Příbojové usazeniny křídového moře na 

Kaňku (internet 10) 
Obr. č. 11 - Balvany na 

bázi křídového souvrství – 

Kaňk (internet 11) 
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      Rybníček u Hořan – národní přírodní památka od roku 1985 (obr. 12). Rozloha činí 

2,01 ha. Jediná lokalita výskytu rostliny Rdestice hustolisté (Groenlandia densa), (obr. 13) 

v Česku.  

 

 

      Skalka u Ţehušic – leţí v ohybu řeky Brslenky. Vyhlášena přírodní památakou v roce 

1946. Nachází se zde několik lomů obsahujících křídový útes. V bývalých lomech,  

které slouţí pro faunu stojatých vod, jsou odkryty zkameněliny korálů. 

 

      Starkočský lom – přírodní památka od roku 1985 (obr. 14). Je to mineralogická  

a paleontologická oblast (obr. 15).  

  Obr. č. 14 - Starkočský lom (internet 14) Obr. č. 15 - Granáty v pararule, Starkočský lom 

(internet 15) 

Obr. č. 12 - Rybníček u Hořan (internet 12) 

 
Obr. č. 13 – Detail na Rdestici 

hustolistou (Groenlandia densa), 

(internet 13) 
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      Zbyslavská mozaika – přírodní památka od roku 1977. Jedná se o přírodní mozaiku. 

Tato mozaika je tvořena slepenci v rulových skalách, v nichţ se nachází zkamenělí 

ţivočichové (ústřice, jeţovky a mlţi). Tato mozaika slouţí jako doklad ţivota, který byl 

před 65 miliony lety. 

 

      Ţehušická obora – rozloha obory 246 ha. Jako přírodní rezervace vyhlášena 1920. 

V oboře je chov bílých jelenů. Toto stádo je jedno z mála na světě. Krom tohoto unikátu 

jsou zde i vzácné dřeviny. 

 

      Tisá skála – pahorek tvořený přibyslavskou ţulou (obr. 16). Jediný výskyt této ţuly 

v okolí. V této ţule se vyskytují turmalíny, granáty a apatity. (internet – 5, Novotná; 2002, 

David; 2004)  

 

3 Kutná Hora – její minulost a současnost 

      Název města Kutná Hora se objevuje v mnoha podobách. Pravděpodobně, ale Kutná 

Hora pochází z odvozeniny slova „kutati“. Vznik Kutné Hory je často spojován s peněţním 

hospodářstvím na začátku 13. století, ale počátky dolování jsou mnohem dřívějšího data. 

Historie Kutné Hory je velice bohatá a pestrá. Dobrá poloha a dostupnost se postaraly  

o to, ţe tato oblast byla osídlena jiţ na počátku starší doby kamenné. Bylo zde nalezeno 

Obr. č. 16 – Pohled na vyvětralé bloky Tisé skály (internet 16) 
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mnoho archeologických pozůstatků. Kutná Hora je nejvíce spjata s dolováním stříbrných 

rud. Důlní revír v této oblasti se stal jedním s největších zdrojů stříbra středověké Evropy. 

Z hornické osady díky nalezištím stříbrných rud se stalo královské město. Tato sláva 

přetrvala aţ do 16. století, kdy se loţiska vyčerpala a těţba musela být přesunuta na blízký 

Kaňk. Se zrušením zdejší královské mincovny nastal konec slávy a bohatství. 

3.1 Pravěký vývoj území Kutné Hory 

      Dějiny Kutné Hory sahají aţ do doby prehistorické. Archeologické nálezy dokazují 

osidlování této oblasti od mladší doby kamenné. Intenzita osídlování byla různorodá. 

Příznivé klimatické podmínky a vynikající půdní podmínky zde nabízely snadnější přeţití 

pravěkému obyvatelstvu, a to převáţně díky nejkvalitnějším půdám na spraších  

a povodňových hlínách říčky Vrchlice. Výhodou této oblasti byla také blízkost vodního 

toku Labe. Ten umoţňoval vést komunikační cesty, které měly přínos pro kontakt 

s okolním světem. První stálí obyvatelé kolem Kutné Hory byli jiţ v šestém tisíciletí  

př. Kr. Skutečnost, ţe do tohoto území vnikl člověk, bylo jasné podle kulturní krajiny  

a to především kvůli nálezům kamenných nástrojů (paleolit). Tyto nálezy jsou znakem 

toho, ţe zde byli paleolitičtí lovci. O tisíc let později zde přicházejí první trvalí obyvatelé. 

Tento lid, který pocházel z období neolitu, se do těchto míst se dostává okolo šestého 

tisíciletí př. Kr. Nejstarší keramika, která byla od prvních obyvatel Kutnohorska, se 

nazývala „lineární“ a pro tuto keramiku byly typickým motivem spirály. Tyto spirály 

neslouţily jen jako ozdobný prvek, ale slouţily především jako způsob komunikace  

(obr. 17). 

  Obr. č. 17 - Nádoba kultury s lineární 

keramikou - Kutná Hora (internet 17) 
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 Bylanské sídliště bylo 4 km severozápadně od centra města a jednalo se o neolitické 

sídliště. Podobné menší osady se také rozkládaly na východě od centra města. Tato sídliště 

měla mnohem menší rozsah oproti Bylanskému. Obyčejně tato sídliště dosahovala okolo 

15 – 16 ha, to Bylanské mělo rozlohu okolo 100 ha. Jedná se o první doklad trvale 

osídleného prostoru, kde o 700 000 let později vznikalo středověké město.  

 

      Zalesněná krajina v oblasti Kutnohorska v období 4300 – 2100 př. Kr. značně řídla. 

Sociální struktura se také na tomto území velice změnila. V době bronzové (období 

 2100 – 750 př. Kr.) byla osídlena téměř celá niva okolo dolního toku Vrchlice. Ve starší 

době kamenné zde byla unětická kultura. Starší doba kamenná se vyznačuje především 

hustějším osidlováním na dolním toku Vrchlice. 

 

      Okolo roku 400 př. Kr. do Kutnohorska vtrhly kmeny Keltů a tyto kmeny hned  

na začátku území osídlili. V období 0 – 400 po Kr. germánské kmeny ovlivnili další 

historický vývoj. Další obraz Kutné Hory zůstal v podstatě neměnný. V 5. – 6. století  

po Kr. se nedochovaly ţádné hmotné doklady o této době. Jedná se o období stěhování 

národů. Okolo roku 800 po Kr. došlo k pronikání Slovanských kmenů a utváření sídelních 

struktur. Slovanské nálezy z Poličan, nebo z Středohradištní osady u Tylova divadla 

v Kutné Hoře jejichţ zánikem zmizelo slovanské osídlení na území města. Jediné co bylo 

nalezeno, byly slovanské hroby v Sedlecké cihelně. (Leminger – 2006 c, Leminger -  

2006 b, Štroblová, Altová; 2000) 

3.2 Historický vývoj 12. - 13. století 

      S Kutnou Horou souvisí od prvopočátku dolování v Kutnohorském revíru. Důleţitá 

komunikace, která spojovala Čechy s Moravou, byla trstenická stezka. Hustota obyvatel 

v této době byla větší. V této době Malín, jak dokázaly archeologické výzkumy, byl 

pouţíván na zpracování stříbrné rudy. Na Kutnohorsku počátky dolování jsou spojeny se 

Sedleckým klášterem a mincovnou v Malíně. V této mincovně se v období 981 – 995 

razily denáry rodu Slavníkovců. V roce 1227 byla stříbrná horečka označována jako „sběh 

ke Kutně“. Osadníci v polovině 13. století zaplavili Čáslav v souvislosti s nálezy stříbrné 
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rudy. Území bylo podřízeno panovníkovi. Právní poměry dolování nebyly přesně 

vytyčené. Panovník měl právo „horního regálu“ coţ znamenalo, ţe mu patřilo nerostné 

bohatství, ať se nacházelo kdekoli v zemi. Toto právo mu povolovalo zakládat důlní díla, 

dozírat na těţbu a měl nárok na podíl z dolování. V kutnohorské oblasti se dolování  

ze začátku soustřeďovalo do oblastí Suková, Kuklíku a Kaňku. Na počátku byla těţba 

prováděna šachtami od sebe vzdálenými 20 – 30 m. Václav I. vytvořil základy právního 

postavení obyvatel a to v roce 1274. V Sedlci byl umístěn cistercký klášter. Cisterciáci 

měli velký vliv na vývoj zázemí městského obchodu a řemesla protoţe šířili nové postupy 

a ty uplatňovali i na zemědělství. 

 

      Noví obyvatelé, kteří do Kutné Hory přicházeli, byli většinou německého původu. 

S rozvojem dolování a příchodem dalších obyvatel hornické osady rostly. Právní vztahy 

těchto prvních obyvatel nejsou příliš známy. Jelikoţ lidé z hornických osad byli většinou 

původu německého, tak slova v hornickém názvosloví pocházejí také z němčiny. Za vlády 

Přemysla Otakara II. byla zaloţena jedna z nich nazvaná Cuthna Antiqua - Stará Kutna  

a podle tohoto názvu získalo město své jméno. Také v roce 1289 byl pouţit poprvé název 

Kutné Hory a to v latinském znění "in Kuttis".  

 

      K prudkému rozvoji těţby došlo právě aţ v druhé polovině 13. století. Tehdy země 

zaplavila vlna prospektorské činnosti. Zprávy o velkém bohatství v Kutné Hoře se rychle 

roznesly a těţba se započala ve „stříbrných pásmech“. Další kutání bylo započato  

aţ na konci 13. století a v této době byla postupně odkrývána i další rudní pásma. V okolí 

těchto pásem se začaly vytvářet osady horníků, dřevěné kaple a řemeslné dílny.  

 

      Na konci 13. století byla uzavřena dohoda, která přesně určovala pole působnosti. Tato 

listina platila po dobu 10 let a Sedlecký klášter jako jediný v této listině uveden nebyl.  

To znamenalo, ţe se hornického podnikání nezúčastňoval. V této době byly vytvořeny 

sídlištní celky. Václav II. vydal v roce 1300 horní zákon "Ius regale montanorum", který se 

také nazýval "Constitutiones iuris metalici" (obr. 18, 19). Tento zákon byl sepsán  

proto, aby bylo určeno jasné pouţívání předpisů a horního práva, to jak po stránce 
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hospodářské tak i právní.  Horní zákon panovník nesepisoval sám, ale asistenci mu  

při sepisování dělali báňští odborníci.  

 

 

Zákoník je tvořen čtyřmi knihami. Jsou zde popsány povinnosti a práva královských 

úředníků a pracovníků v dolech, v knihách se popisuje technické zařízení v dolech  

a dolové propůjčky. Skoro ve stejné době byla v Kutné Hoře zaloţena  

i centrální mincovna českého státu, v nichţ bylo umístěno 17 mincoven do této doby 

umístěných po celém území. Sídlem se jim stal Vlašský dvůr. Právě zde se začala razit 

v tomto období nová hodnotová měna - praţské neboli také české groše. Groše měly 

přesně daný obsah stříbra, a proto tato mince musela obsahovat okolo 4 gramů stříbra. 

Horním zákonem "Ius regale montanorum" byl vliv Kutné Hory posílen od počátku  

14. století. (Štroblová, Altová; 2000) 

3.3 Historický vývoj 14. – 15. století 

      Na začátku 14. století se daly hornické osady jiţ označit za město. Půdorys města byl 

uspořádán tak, ţe všechno bylo umístěno v centru města. Pro náměstí a stavby bylo těţké 

najít vhodné umístění. Charakter města změnila aţ výstavba jádra a to za vlády Václava II.  

K tomuto rozvoji velice přispěla mincovna ve Vlašském dvoře. Typickým v Kutné Hoře 

bylo propojení hornictví s hutnictvím a mincovnictví. Podle výše majetku a řemesla byla 

Obr. č. 18 - Ius regale montanorum 

(internet 18) 

Obr. č. 19 - Ius regale montanorum - 

tato kniha je vystavena ve Vlašském 

dvoře (internet 19) 
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vyměřována městská daň, která byla vybírána dvakrát do roka. Město vybíralo také  

za zboţí, které se zde dováţelo clo, mýta a ungelt. Mýto bylo za dopravu do města, clo 

bylo vybíráno za zboţí všeobecně a ungelt byla dávka za nápoje a potraviny. Velice 

výnosné bylo clo za sůl.  

 

      V tomto období byli obyvatelé Kutné Hory rozděleni na skupinu horníků a měšťanů. 

Toto dělení obyvatelstva zavedli Dalimil a Petr Ţitavští, kteří sepsali Zbraslavskou 

kroniku. Od roku 1318 Kutná Hora patřila do zemí Koruny české, a proto nesměla být 

zastavena. S Kutnou Horou se počítalo jako z jednou ze čtyř měst království, která nesměla 

být oddělena od České koruny. Specifickým symbolem Kutné Hory jsou dvě havířská 

kladívka, která jsou vyobrazena i na nejstarší pečeti města. Kutnohorští měšťané vlastnili 

před obdobím husitských válek 25 vesnic v okolí Kutné Hory. Díky svému hornickému 

provozu získala Kutná Hora v předhusitské době hospodářský rozkvět.  

 

      Zatímco produkce na začátku 14. století se odhadovala na 5 - 6 tun stříbra ročně,  

na konci tohoto století byla produkce mnohem větší. I pracovní síla rychle vzrůstala. 

Z původních 2000 osob na 3500 osob. S takovým to růstem šly samozřejmě nahoru také 

náklady a těţba se přesunovala do mnohem větších hloubek. Hloubky dolů se pohybovaly 

mezi 14. – 15. stoletím okolo 450 metrů a to bylo nejvíce na světě. Mezi hlavní dobývací 

nástroje tohoto období patřily především ţelízka, mlátky, lopaty a různé nástroje k páčení. 

Ţelízka měla podle velikosti a účelu pouţití jiné názvy. V místech, kde ţádný z těchto 

dobývacích nástrojů nestačil, bylo pouţito takzvané techniky "sázení ohněm". Hornina, 

která byla rozţhavená ohněm, se polévala ochlazenou vodou a touto technikou hornina 

popraskala. V důsledku stálého prohlubování dolů bylo nutností sloučit je a tímto 

způsobem se začaly budovat centrální těţní šachty.  

 

      V 15. století tedy přesně v roce 1409 vydal král Václav IV. významný právní dokument 

"Dekret kutnohorský" (obr. 20). Tento dokument omezoval na praţské univerzitě vliv 

cizinců. V roce 1415 po upálení mistra Jana Husa, patřila Kutná Hora stále na stranu 

protihusitskou. Dokladem o tom, ţe Kutná Hora patří k odpůrcům husitů, bylo to, ţe zajaté 
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husity vhazovali do opuštěných šachet. Vedoucí místo Zikmunda utvrdil výbuch revoluce  

a praţské defenestrace. Kutná Hora byla v této době počtem obyvatel hned druhá  

po Praze. V Kutné Hoře proběhlo poslední nezdařené jednání před bitvou na Vítkově.  

Pro pobyt vojska v blízkosti Kutné Hory a toto vydrţování znamenalo pro město vyuţití 

všech dostupných zdrojů. Důleţité jednání proběhlo v Kutné Hoře 15. května 1420,  

kdy dorazili poslové praţských měst a ţádali sekularizaci majetku církve. Z tohoto jednání 

se Zikmundem odjeli s nepořízenou a toto byla cesta, která vedla rovnou k bitvě na Vítkov. 

V této bitvě Zikmund utrpěl drtivou poráţku. V roce 1421 začínalo válečné taţení. 

Husitským vojskům se ve východních Čechách vzdávalo jedno město za druhým. Poslední 

varování co Kutnohořané dostali, bylo vypálení Sedleckého kláštera v roce 1421. Kutná 

Hora se vzdala v květnu 1421 a uzavřela s husity mírovou smlouvu. Konflikt mezi Praţany 

a Ţiţkou vyvrcholil poráţkou Praţanů u Malešova v roce 1424. Po bitvě byla Kutná Hora 

zapálena. Poţárem lehla větší část města.  

 

      Opadávající revoluce odhalila škody. Prosperita města upadla a památky byly zničené. 

V kutnohorských dolech se stále nedařilo zlepšit poměry, coţ bylo základem pro raţbu 

hodnotnější mince. V závěru století se vyčerpaly povrchové zdroje. Zničení zařízení, 

zatopení dolů a odchod odborníků byly předpokladem zkázy. Jediná kdo svou práci 

nepřerušil, byla mincovna. I přes snahu jakost mincí okolo roku 1435 klesla. Úpadek 

stříbra v zemi, která před několika lety byla největším producentem v Evropě, byl zřejmý. 

Obr. č. 20 - Dekret kutnohorský 

(internet 20) 
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Domácí i zahraniční mince ztrácely kvalitu a to se stávalo překáţkou rozkvětu obchodu.  

Po smrti Zikmunda usedl na trůn jeho zeť Albrecht Habsburský, ale v zemi ho nepřijali. 

V roce 1438 stanulo před Kutnou Horou královské vojsko. Neţ se podařilo, Albrechtovi 

svůj trůn upevnit v roce 1439 zemřel a teprve za několik měsíců se narodil následník 

Ladislav Pohrobek. V době bez vládce panoval v zemi zmatek a nepořádek. V Kutné Hoře 

se konaly sjezdy stoupenců Jiřího z Poděbrad, kteří si od roku 1448 začali říkat Jednota 

poděbradská. Při sjezdu v Kutné Hoře v roce 1448 byl jmenován pro funkci zemského 

správce Jiří z Poděbrad. Poděbradská doba nezačala volbou krále v roce 1458, ale jiţ 

v roce 1448, kdy byl Jiří z Poděbrad jmenován správcem zemí Koruny České. Okolo roku 

1450 se mince v Kutné Hoře začaly nazývat „horské peníze“. Název lze chápat jako 

zlepšování poměrů dolování v Kutné Hoře. Při tomto vzestupu byla obnovena i raţba 

praţského groše. Dne 27. května 1471 byl po smrti Jiřího z Poděbrad zvolen ve Vlašském 

dvoře „ve velkém pokoji nad preghauzem“ český král Vladislav Jagelonský. Doba 

jagellonská, která poté přišla, znamenala pro dějiny Kutné Hory mohutný rozkvět města  

po hospodářské a kulturní stránce. V roce 1485 se v Kutné Hoře konal sněm, který přijal 

náboţenský mír v zemi. S určitou nadsázkou by bylo moţné říci, ţe tento náboţenský mír 

ukončil husitské války. (Štroblová, Altová; 2000) 

3.4 Historický vývoj 16. – 17. století 

      Kutná Hora do tohoto století vstupovala jako prosperující město. K úspěchu města 

poslouţilo také to, ţe dolování bylo také na Hlavní ţíle Staročeského pásma. Dodnes se  

ze Staročeského pásma dochovaly dobývky a chodby s kouřovými mezipatry,  

které slouţily jako přívod vzduchu, kdyţ bylo pouţíváno techniky „sázení ohněm“. Tento 

podzemní systém byl v této době největší na světě. Kutná Hora si stále udrţela místo 

druhého nejvýznamnějšího města, a proto v roce 1526 nechyběla na volebním sněmu,  

který souvisel s nástupem Ferdinanda I. Kutná Hora se pustila do řady velkých podniků, 

opravy hradeb, stavby radniční budovy a kašny a z městských financí přicházely 

prostředky na stavbu chrámu sv. Barbory. Nejslavnější oselské pásmo bylo v roce 1543 

uzavřeno a to ne z důvodu toho, ţe by důlní pásma nevynášela, ale problém byl v tom,  

ţe horníci postupovali do velkých hloubek mnohdy přes 500 m. V těchto hloubkách měly 
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loţiska menší hmotnost a byly zde spodní vody. Tyto vody se odčerpávaly pomocí měchů  

a ţentourů. V roce 1546 byl uzavřen proslulý důl Osel. Tyto vody byly odváděny  

do dědičných štol a pro sníţení nákladů byl vyroben v druhé polovině 16. století vodotěsný 

stroj poháněný vodním kolem. Dřevo pro chod dolů a hutí bylo získáváno z Krkonoš  

a Orlických hor odkud se dostávalo po Labi.  

 

      Pro další vývoj Kutné Hory bylo důleţité stavovské povstání, které bylo v letech  

1546 – 1547, ve kterém se česká šlechta chtěla postavit Ferdinandu I. Tradiční raţba 

praţského groše byla ukončena v roce 1547 a groš byl nahrazen tolarem. Ten byl raţen 

v Praze a uvaţovalo se také o Českých Budějovicích. Kaňkovské doly měly slušnou 

produkci a mincovna pracovala na vysoký výkon i díky dovezenému stříbru z Ameriky. 

V roce 1616 byla zastavena kvůli hluboké krizi podpora dolování. V této době pracovalo 

v Kutné Hoře okolo 60 havířů a v době 1625 bylo dolování úplně zastaveno. Pro tentokrát 

šlo o úpadek takový, ţe sláva Kutné Hory byla definitivně pryč. Dalším velkým šokem  

pro Kutnou Horu byla třicetiletá válka.  

 

      Od 1639 – 1643 proţila Kutná Hora další krizi kvůli švédským vojskům. Město muselo 

sloţit Švédům velkou kontribuci. Byl vykraden kostel sv. Jakuba a také byla vykradena 

radnice, ztratily se cenné předměty z radničního inventáře. V roce 1643 opět obsadili 

Švédové Kutnou Horu. Nové drancování bylo doprovázeno poţáry. Řádění vojáků 

nešetřilo lidské ţivoty ani historické památky. Při vyrabování radnice Švédové zničili 

mnoho listin a městských privilegií. Aţ v roce 1648 byl uzavřen mír. Bohuţel ale i poté 

byla Kutná Hora postiţena vysokou vojenskou daní a švédská vojska byla stále na dohled. 

Třicetiletá válka 1618 – 1648 byla pro Kutnou Horu pohromou. V roce 1649 shromáţdili 

finanční prostředky na nakoupení vybavení švédských vojsk. Kutná Hora nakoupila vozy  

s potravinami a pící a tímto dodrţela podmínky Švédů pro opuštění kraje. Město se 

zadluţilo a také ho velice ovlivnila i morová epidemie okolo roku 1680. Mor se v Kutné 

Hoře rozšířil i přes mnohá opatření a zabil okolo 600 lidí. (Štroblová, Altová; 2000) 
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3.5 Historický vývoj 18. století – 19. století 

      Na začátku 18. století ţilo v Kutné Hoře okolo 3 000 obyvatel. V druhé polovině  

18. století probíhaly v českých zemích četné reformy, které se týkaly zejména školství, 

soudnictví, oblasti měr a vah a církevních otázek. Na tomto základě byla v budově Hrádku 

umístěna čtyřtřídní krajská hlavní škola. Vyučování tady prováděli učitelé z latinského 

gymnázia, které v době svého zrušení bylo pokládáno za nejlepší v zemi.  

 

      Majetek jezuitského řádu, který byl v roce 1773 zrušen, byl zabaven právě vůči 

zvláštnímu studijnímu fondu. K výraznějšímu průmyslovému rozvoji v Kutné Hoře 

nedošlo. I přes to, ţe loţiska stříbra byla jiţ vyčerpána, tak důlní činnost zde pokračovala 

stále. Havíři se přesunuli na nedaleký Kaňk, kde pro ně byla zajištěna práce, protoţe se zde 

nacházely zásoby olova a zinku. Kutnohorská doprava byla na velice špatné úrovni, 

protoţe Kutnou Horu ţelezniční trať míjela. 

 

      Na počátku 19. století patřila Kutná Hora k předním českým městům a to díky velkému 

počtu obyvatel. Počet obyvatel v polovině 19. století přesahoval 10 000 lidí. I přes stále 

rostoucí počet obyvatel byla Kutná Hora v této době zasaţena hospodářským úpadkem. 

V tomto období se Kutná Hora o své památky příliš nestarala. V roce 1823 nastal přelom 

v tom smyslu, ţe Kutná Hora byla zničená poţárem a celé jádro bylo shořelé. Přestavba 

shořelé části města byla započata v roce 1825 a její přestavba trvala bezmála 10 let. Právě 

v této době byl v kritickém stavu i chrám sv. Barbory. Celý tento skvost byl opraven  

a v roce 1905 znovu vysvěcen. 

 

      V 30. letech 19. století došlo k vzestupu českého vlasteneckého divadla. Divadlo se 

v této době stalo také nejoblíbenější kulturní událostí. Toto divadelnictví je především 

spjato s osobou J. K. Tyla, který byl rodákem. Mezi lety 1848 – 1849 pobýval v Kutné 

Hoře díky revolučním událostem i K. H. Borovský. Učinil tak proto, ţe bylo v Praze 

pozastaveno vydávání jeho Národních novin. Tak se zde i s rodinou v roce 1850 

přestěhoval. Kromě divadla vznikly v této době také Kutnohorské noviny, které nesly 

název „Vesna kutnohorská“. Tyto noviny se také v Kutné Hoře tiskly. 
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      Na konci 19. století působilo v Kutné Hoře okolo 830 ţivnostníků a více jak polovina 

z toho byla řemeslníků a zbytek se ţivil obchodem a sluţbami. V této době středověká 

řemesla zanikala a vznikly nové sluţby a obchody. V období 1850 – 1890 byla Kutná Hora 

díky tomu nazývaná jako město škol a úřadů. (Štroblová, Altová; 2000) 

3.6 20. století – současnost 

      Počátkem 20. století měla před sebou Kutná Hora mnoho oprav a staveb v historickém 

jádru města. V roce 1906 navštívil Kutnou Horu císař František Josef I. Kutná Hora 

dosáhla v roce 1907 počtu 15 361 obyvatel. V následujícím období toto číslo klesalo. 

Rozvoj Kutné Hory byl hlavně na předměstí, kde bydleli hlavně niţší vrstvy, 

i kdyţ v případě horního Ţiţkova i střední vrstvy. Do roku 1918 byla většina města 

kanalizována a byla zde i rozvedena voda. To platilo i pro některé ulice předměstí. V roce 

1912 byla vybudována městská elektrárna.  

 

      Období 1. světové války v Kutné Hoře připomínali hojné vojenské objekty. V jezuitské 

koleji byla kasárna, ve školních budovách byly lazarety. V hostincích byly ubytovány 

vojska a taktéţ v kartounce (přádelna). Kulturní ţivot ani v tomto období nezanikl díky 

hospodským zábavám. Hospodaření města během války končilo schodkem. Výrazně klesly 

výdaje za sluţby. V období mezi dvěma světovými válkami došlo k uvolnění 

společenských a politických poměrů. Díky tomu působilo v Kutné Hoře devět politických 

stran. Jádrem kulturního ţivota stále zůstávalo divadlo.  

 

      V roce 1918 po vzniku Československa ţila Kutná Hora stejně. Lidé sbírali pozůstatky 

po bohaté minulosti a řešilo se zalesňování okolo města. T. G. Masaryk Kutnou Horu 

v roce 1922 navštívil. O rok později Kutná Hora proţívala rozkvět hospodářství a ten 

prakticky trval aţ do roku 1930. Krize z roku 1929 a dopady této krize se do Kutné hory 

dostavily aţ v roce 1930. Během tohoto úpadku řada továren zastavila svoji činnost  

a zbytek továren se z krize vzpamatovával aţ do druhé světové války. (Štroblová,  

Altová; 2000) 
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      Poslední etapa dobývání byla v roce 1939 ve snaze o zaměstnání horníků, kteří zde 

přicházeli z pohraničí. V letech okupace se vykonalo pro kutnohorské památky velmi 

mnoho. Kostel sv. Jakuba se opravoval v roce 1941 a v tomtéţ roce se opravoval i kostel 

sv. Jana Nepomuckého. V letech 1942 – 1943 byl zrestaurován Morový sloup a také 

barokní sochy před jezuitskou kolejí. A v roce 1944 Kamenná kašna. 

 

      Pro válečný průmysl zde nebylo dostatek surovin. V letech 1939 – 1940 byla otevřená 

štola Čtrnácti pomocníků v Malíně. Další otevřené štoly byly v údolí Vrchlice a poté i doly 

Pokoj a Svornost. Zde ale výsledky práce byly nedostačující a v roce 1944 byly tyto doly 

zastaveny. Po válečných letech se ekonomika Kutné Hory vrátila téměř k meziválečnému 

normálu. Jiţ tehdy byly nastolené trendy, které vznikly za okupace a to zejména zesílený 

vliv státu na hospodaření měst. Aţ později se ukázalo, ţe se tak připravila půda  

pro socialismus. Pro příklad v poválečných letech město disponovalo přibliţně 23 miliony 

korun ročně.  V poválečných letech se podařily obnovit parky, školy, vodovod a vznikla 

nová dlaţba.  

 

      Před prohloubením Turkaňské jámy byla v roce 1951 a 1954 započata povrchová 

výstavba dolů a byly prováděny flotační úpravny. Provoz byl zde zahájen v roce 1958.  

Po dlouhá léta připravovaná stavba přehradní nádrţe Vrchlice se dočkala realizace v letech 

1966 – 1970. Tímto Kutné Hoře skončily problémy s pitnou vodou. Tato stavba se později 

ukázala být také problémem. Některým částem historického jádra hrozilo propadnutí díky 

narušené stabilitě poddolovaného kutnohorského podzemí způsobené spodní vodou. Kvůli 

sanacím podzemí a odkloněním tranzitní dopravy se nebezpečí propadnutí odvrátilo. Se 

záchrannými pracemi byla v Kutné Hoře započata náročná oprava památek.  

 

      Na konci 80. let díky klesání kovnatosti rud se návratnost závodu sniţovala a proto byl 

v roce 1992 Turkaňský důl uzavřen a zlikvidován. Jádro města v této době bylo zchátralé. 

Budovy se opravovaly aţ tehdy, kdyţ jim hrozilo zřícení. Náklady na rekonstrukci byly 

obrovské. Některé rekonstrukce trvaly aţ 20 let za soustavného dohledu historiků  

a architektů.  

 



Jakub Černý: Kutná Hora minulost a současnost 

 

2011 Stránka 23 

 

      Rok 1993 brali Kutnohořané s vírou, ţe se jim podaří zajistit dynamičtější rozvoj 

města. Město se snaţilo průmysl povznést tak, aby zde nalákali mladší populaci. Stále zde 

byl problém především s ţelezniční dopravou. Pro celou republiku zůstávala stále Kutná 

Hora městem památek s poklidným ţivotem. Kutná Hora měla stále, ale vysokou kulturní 

úroveň.  

 

      V roce 1995 byla jádro města i s památkami zapsáno do světového dědictví UNESCO. 

(Štroblová, Altová; 2000) 

 

      V roce 2000 oslavila Kutná Hora 700 let od přijetí „Ius Regale Montanorum“. V roce 

2001 byl počet obyvatel Kutné Hory 21 542. Tento počet obyvatel zůstal od roku 2001 

téměř neměnný. Kutná Hora je správním střediskem Středočeského kraje. Patří mezi pět 

největších měst v tomto kraji hned po Kladně, Mladé Boleslavi, Příbrami a sousedním 

Kolíně. Její historický význam můţeme srovnat s nejvýznamnějšími městy nejen 

v Čechách, ale i v Evropě. Kutná Hora přispívá výrazně k rozvoji celého okresu. Nynější 

rozloha Kutné Hory je 3305 ha. Skládá se z částí Sedlce, Malína, Pernštejna, Karlova, 

Neškaredic, Poličan, Hloušky, Ţiţkova a Vrchlic.  

 

      V Kutné Hoře je velice rozvinut strojírenský průmysl zastoupený ČKD Kutná Hora, 

a.s. a průmysl tabákový Philip Morris ČR a.s., který vlastní bývalé opatství a klášter 

cisterciáků v Sedlci.  

 

      Kutná Hora je město, které je velice bohaté na kulturní tradice. Továrny, úřady a jiné 

instituce sídlí v historických budovách. Město má mnoho galerií. Nachází se jich zde 11. 

Dále je město velice kulturně vybavené například divadlem J. K. Tyla, kinem, letní scénou. 

Jsou zde zpřístupněny muzea jako České muzeum stříbra na Hrádku, Kamenný dům, Tylův 

pomník i středověký stříbrný důl Osel. Kutná Hora je také bohatá na kostely, nachází se 

zde dvě gotické katedrály, chrám sv. Barbory.  

 

      V bývalé jezuitské koleji, kterou kdysi vlastnila armáda, je nyní sídlo kutnohorského 

projektu Centra umění Kutná Hora a českého muzea výtvarných umění. Nachází se zde 
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také Vlašský dvůr, který byl mincovnou a královským palácem a Hrádek, kde se nyní 

nachází České muzeum stříbra. (internet - 6, Štroblová, Altová; 2000) 

4 Geologicko – montánní zajímavosti města a okolí 

      Těţba stříbra skončila, ale mimořádně pozoruhodné město se zajímavými  

a jedinečnými památkami zde zůstalo. Historické jádro Kutné Hory je městskou 

památkovou rezervací. Přes tři sta památek je zapsáno v dědictví UNESCA. V posledních 

letech se památky renovují a Kutná Hora tak zůstává městem s krásnými památkami. 

4.1 Vlašský dvůr 

      Po dlouhá staletí byl Vlašský dvůr (obr. 21, 22) střediskem hospodářské moci státu. 

Byla zde umístěna mincovna a Vlašský dvůr byl také sídlo panovníka při jeho návštěvách.  

  

Obr. č. 22 - Vlašský dvůr - čelní pohled (Jakub Černý) 

Obr. č. 21 - Vlašský dvůr (Jakub Černý) 
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Počátek Vlašského dvora je zahalen různými tajemstvími a ţádné písemné zmínky  

o vzniku nebyly nalezeny. Počátek Vlašského dvora je ve 13. století, kdy tento objekt plnil 

funkci městského hradu. Od města byl dvůr oddělen příkopy. Ve 14. století byl hrad 

přebudován na mincovnu.  

 

      Tato přestavba se začala konat aţ po vydání Horního zákoníku za Václava II., který zde 

nechal vystavět tuto budovu s četnými mincařskými dílnami, aby mincovny nebyly 

roztroušeny po celém českém státě.  Na konci 14. století došlo k největšímu rozkvětu 

stavby a to za vlády Václava IV. Právě zde se konala významná jednání. Za vlády  

Václava IV. zde byla postavena kaple a královský palác. V přízemí vznikla jiţ zmiňovaná 

mincovna a na nádvoří vznikly mincovní dílny „šmitny“. I přes husitské války si Vlašský 

dvůr uchoval svou podobu a mohly se zde konat královské sněmy. O významnější opravu 

tohoto objektu se zaslouţil Jiří z Poděbrad. Nástupem Habsburků dvůr ztratil funkci sídla 

krále a stal se pouze centrem mincovnictví. Po poţáru v roce 1770 byla do Vlašského 

dvora umístěna radnice. Během napoleonských válek zde byl umístěn špitál. Uvaţovalo se 

také o tom, ţe by se z Vlašského dvora stal kriminální soud a věznice. V dnešní době 

slouţí Vlašský dvůr jako museum mincovnictví. Vlašský dvůr patří k nejvýznamnějším 

památkám v Kutné Hoře. (Inquort, Kostičová; 2002, Leminger – 2006 c, Leminger; 2003)  

4.2 Hrádek 

      První zmínka o Hrádku pochází z roku 1312. Hrádek byl zaloţen v Kutné Hoře  

na ochranu stříbrných dolů. Tato věţovitá tvrz byla okolo roku 1400 přestavěna na městský 

hrad a to díky své poloze, rozsáhlosti i způsobu stavby. Jedná se o jednu z nejstarších 

budov v Kutné Hoře. Po roce 1680 zde sídlila škola. Velice vzácná je zde výzdoba.  V roce 

1954 byl Hrádek rekonstruován a stal se sídlem městského muzea. V této době se v Hrádku 

nachází České muzeum stříbra (obr. 23), je zde dochována památka po šlechtě, ţivotě 

horníků, středověkém dolování a mincovnictví. (Pospíšil; 2009, David; 2004,  

Leminger – 2006 c)  
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4.3 Chrám svaté Barbory  

      Tato stavba se řadí mezi nejvýznamnější památky v Čechách. Tato památka byla 

stavěna jako hornický kostel, čemuţ svědčí také zasvěcení sv. Barboře, patronce horníků 

(obr. 24). Stavba chrámu započala v roce 1380, ale byla zastavena. Prvním stavitelem 

tohoto chrámu byl někdo z rodiny Parléřů. Jako stavební materiál zde slouţil pískovec 

z nedalekých lomů.  

 

 

      O sto let později se chrám začal opětovně stavět. V roce 1489 byl na tuto stavbu 

povolán Matěj Rejsek, který pak tuto stavbu vedl aţ do konce svého ţivota. Podle 

Rejskových projektů ale stavba pokračovala nadále. Výzdoba kaplí není jen ozdobena 

Obr. č. 23 – Pohled na Hrádek (internet 21) 

Obr. č. 24 - Chrám sv. Barbory (internet 22) 
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náboţenskými motivy, ale i motivy inspirované dolováním a raţbou mince (obr. 25). Nová 

historie chrámu byla započata příchodem jezuitů v roce 1626. Jezuité vzhled chrámu 

pozměnili.  Dnešní podoba Chrámu sv. Barbory je po mnohých úpravách. Tyto úpravy 

byly v roce 1905 ukončeny. (Inquort, Kostičová; 2002, Leminger – ; 2006 c , internet - 7)  

 

4.4 Klášter řádu svaté Voršily 

      Byl vystavěn v letech 1733 – 1743. Tuto stavbu navrhoval Kilián Ignác Dinzenhofer. 

Původně byl zamýšlen čtyřkřídlý komplex, ale ten zůstal nedokončen. Vystavěna byla 

pouze dvě křídla a také z monumentálního kostela byla postavena jen klášterní kaple. 

Klášter slouţil také jako dívčí škola (obr. 26). (David; 2004)  

 

      Od roku 1950 kdy byly Voršily vyhnány, byl klášter zrušen a vznikl v něm centrální 

depozitář svozu z památkových objektů. Jsou zde uloţeny cenné památky jako malby, 

nábytek a nádobí.  Klášter byl vrácen řádu po roce 1989. (Leminger – 2006 c, Inquort, 

Kostičová; 2002)  

  

Obr. č. 25 – Vnitřní výzdoba Chrámu sv. Barbory 

(internet 23) 

Obr. č. 26 - Klášter řádu sv. Voršily (internet 24) 
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4.5 Kostel sv. Jakuba 

      Tento kostel byl zasvěcen Jakubovi Většímu patronovi horníků. Tato stavba je prvním 

kamenným kostelem v Kutné Hoře (obr. 27). Výstavba kostela započala v roce 1330. 

Hlavní jádro kostela bylo dostavěno v roce 1380. Stavba byla umístěna mezi Vlašský dvůr 

a starší zástavbu, díky tomu nemohl být kolem kostela zřízen hřbitov. Původní projekt 

zamýšlel výstavbu dvou věţí, ale z realizace se ustoupilo, díky blízkosti důlních děl,  

které mohly ohrozit statiku budovy.  Lidé tento kostel nazývali také „vysoký“ a to podle 

výšky věţe, která má 85 metrů. Za doby husitské byl kostel postihnut poţárem. Ke změně 

došlo aţ po roce 1620. V tomto roce byla zde vytvořena nová výzdoba. Z vnitřního 

vybavení kostela za zmínku stojí především chórové patronátní lavice z 80. let 15. století 

od Jiříka Loreckého z Elkuše. Většina vybavení pochází z konce 17. století. (Leminger - 

2006 c, Inquort, Kostičová; 2002, internet - 8)  

 

4.6 Jezuitská kolej 

      Tato kolej byla stavěna od roku 1667 do poloviny 18. století. Tato stavba patří mezi 

nejvýznamnější ranně barokní památky v Čechách. Tato kolej byla propojena z Chrámem 

sv. Barbory krytou galerií. Z původních tří věţí musela být jedna odstraněna ze statických 

důvodů. Před kolejí se nachází galerie soch, kterou vytvořil František Baugut a vloţil tak 

Obr. č. 27 - Kostel sv. Jakuba  

(internet 25) 
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podobu dvanácti jezuitským světcům (obr. 28). (Pospíšil; 2009, Leminger – 2006 c, 

Inquort, Kostičová; 2002, internet - 9) 

 

4.7 Morový sloup, Kamenná kašna 

      Morový sloup byl postaven na základě poslední morové epidemie roku 1713. Výstavba 

byla v letech 1713 – 1715 prováděna sochařem Františkem Baugutem, téţ autor soch  

před jezuitskou kolejí. Morový sloup je vysoký přes 16 metrů (obr. 29). Na vrcholu sochy 

se nachází Panna Marie Immaculaty. Okolo podstavce se nacházejí sochy sv. Karla 

Boromejského, sv. Františka Xaverského, sv. Rocha a sv. Šebestiána. Jsou zde také 

uvedena čísla, která dávají součet 6146, coţ by měl být úplný počet obětí moru v Kutné 

Hoře a okolí. (Inquort, Kostičová; 2002)  

 

      Kamenná kašna je postavena v pozdně gotickém stylu. Vznikla jako součást vodovodu 

v Kutné Hoře (obr. 30). Je to nejen památka umělecká, ale také technická. Tato kašna 

zásobovala další kašny ve městě. Má tvar mohutného dvanáctihranu a jako jediná byla 

v Kutné Hoře vystavěná z kamene.  Kašna byla opatřena zastřešením a slouţila jako 

zásobárna vody. Voda do ní byla přiváděna dřevěným potrubím. (Inquort, Kostičová; 

2002) 

  

Obr. č. 28 – Pohled na Jezuitskou kolej (internet 26) 
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4.8 Kamenný dům 

      Dům z konce 15. století stále přitahuje pozornost. Tento dům je jednou z nejkrásnějších 

staveb pozdní gotiky (obr. 31). Výjimečnost domu je dána především kamenickou 

výzdobou arkýře, hlavní římsy průčelí a trojúhelníkového štítu nad ním. Trůnící madona 

s dítětem je umístěna na vrcholu štítu a nad ní jsou dvě sochy andělů drţící korunu. 

 

      V roce 1849 byla v Kamenném domě zřízena radnice. Po přemístění radnice v roce 

1898 do Vlašského dvora, slouţí Kamenný dům k muzejním účelům. (Inquort, Kostičová; 

2002, Pospíšil; 2009) 

  

Obr. č. 30 - Morový sloup (internet 28) 

Obr. č. 29 - Kamenná kašna (internet 27) 

Obr. č. 31 - Kamenný dům (internet 29) 



Jakub Černý: Kutná Hora minulost a současnost 

 

2011 Stránka 31 

 

4.9 Sankturinovský dům 

      Sankturinovský dům tvoří dominantu Palackého náměstí. Tento dům byl pojmenován 

podle svého tehdejšího majitele Sankturina z Nedvojovic, který byl pracovníkem 

mincovny v roce 1499 – 1520. Jediná část, která zůstala netknuta při přestavbě  

v 18. století, byla třípatrová věţ. Celá plocha je pokryta výzdobou. (Leminger – 2006 c) 

 

      Vzácná je v této stavbě kaple, která se nachází v druhém patře. Stavební úpravy zde 

probíhaly v letech 1787 – 1793. Dnes je Sankturinovský dům vyuţíván jako kulturní  

a společenské centrum. V přízemí je umístěno informační centrum (obr. 32). (internet – 10)  

  Obr. č. 32- Sankturinovský dům 

(internet 30) 
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5 Příprava poznávací exkurze 

      V této kapitole je navrhnuta poznávací exkurze, která je zaměřena a určena  

pro studenty VŠB – Technické Univerzity Ostrava, oboru Geovědní a montánní turismus. 

Tato exkurze bude zaměřena na Kutnou Horu a její památky. Celková doba exkurze bude 

tři dny. V Kutné Hoře je řada významných památek důleţitých a spjatých s tímto oborem.  

 

      V následující kapitole bude formulována jako itinerář, ve kterém jsou popsány 

přestávky, kalkulace, stravování a stručný rozpis památek po sobě jdoucích podle dne,  

ve kterém budou navštíveny. Místo setkání bude v 8.00 hod na Palackého náměstí.  

Kdyby se někdo do Kutné Hory dopravoval autem tak pro přesnější orientaci přikládám 

GPS 49°56'59.217"N, 15°16'5.331"E. Program exkurze bude rozepsán na kaţdý den a také 

popis památek, informace o ubytování a moţnostech stravování. Rovněţ bude rozepsána 

kalkulace zájezdu, do které bude zahrnuto vstupné a ubytování. 
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Itinerář 

Den Město Lokalita 
Délka pobytu  

Od Do 

1. Kutná Hora 

Vlašský dvůr 9:00 11:30 

Oběd 11:30 12:30 

Hrádek 12:30 15:00 

Ubytování, večeře 15:00   

2. Kutná Hora 

Snídaně 8:00 9:00 

Chrám sv. Barbory 9:30 10:30 

Klášter sv. Voršily 11:00 12:00 

Oběd 12:00 13:00 

Jezuitská kolej 13:15 14:00 

Kamenný dům 14:30 15:00 

Morový sloup, Kamenná kašna 15:30 17:00 

Návrat do hotelu, večeře 17:30   

3. Kutná Hora 

Snídaně 8:00 8:30 

Kostel sv. Jakuba 9:00 10:00 

Prohlídka města, oběd 10:00 12:45 

Sankturinovský dům 12:45 13:45 

Hotel Mědínek - místo odjezdu 15:45   

 

      Kvůli velké vzdálenosti mezi historickým centrem města a Kostnicí je tato památka 

vynechána z exkurze. Pro zájemce, kteří by rádi tuto památku viděli, přikládám cenu 

vstupného, otvírací dobu a popis památky.  

 

      Vstupné pro studenty 30 Kč, otvírací doba je denně 8 -18 hod. Kostnice je místo,  

kde výzdoba je tvořena z kostí lidského těla. Vytvořena byla v 16. století a poslední úpravy 

aţ v 19. století. Láká návštěvníky od nás i ze zahraničí. (internet – 11) 
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5.1 Program exkurze 

5.1.1 První den 

      Exkurze začíná srazem na Palackého náměstí před hotelem Mědínek v 8.00 hod. 

Automobil můţeme zaparkovat na hotelovém parkovišti. Po ubytování v hotelu Mědínek 

se vypravíme k první památce, kterou bude Vlašský dvůr. Délka návštěvy bude dvě a půl 

hodiny. Po prohlídce Vlašského dvora je naplánován oběd. Na oběd si můţeme zajít  

do některé z místních restaurací. Po obědě na nás čeká návštěva Hrádku. Ta je naplánována 

také na dvě a půl hodiny. Touto návštěvou bude program prvního dne ukončen.  

Po přesunutí do hotelu bude následovat večeře. 

 

      Vlašský dvůr - První památka, kterou v Kutné hoře navštívíme, bude dřívější 

královská mincovna Vlašský dvůr. Více informací o této památce je uvedeno v kapitole 

4.1. Po této prohlídce se uskuteční oběd ve zdejších restauracích. Restauraci nebo místo 

oběda si kaţdý účastník určuje sám. 

 

      Hrádek - Po obědě zavítáme na prohlídku Hrádku. Hrádek je rozdělen do dvou 

okruhů. První okruh je nazván "Město stříbra" a druhý okruh je pojmenován "Cesta 

stříbra". Podrobněji je Hrádek rozepsán v kapitole 4.2. Hrádek nám ukončí první poznávací 

den a po ukončení prohlídky se přesuneme do nedalekého hotelu a tam nás čeká ubytování  

a následovně večeře. 

 

      Ubytování jsem zvolil kvůli velkému počtu památek v centru Kutné Hory. Jedná se  

o hotel Mědínek (obr. 33). Tento výběr jsem učinil z důvodu toho, ţe všechny památky, 

které budeme navštěvovat, leţí v okolí centra Kutné Hory. Do hotelu se budeme 

dopravovat pěšky, a proto můţeme věnovat více času památkám. Tento hotel nabízí 

standartní dvoulůţkové pokoje, pokoje s nadstandartním vybavením jsou umístěny  

ve vyšších patrech hotelu. Všechny pokoje jsou vybaveny vlastním WC a koupelnou, 

televizí se satelitním příjmem, WiFi, lednicí a trezorem. V tomto hotelu je objednán pobyt 

na celou exkurzi. V ceně hotelu je zajištěna polopenze.  
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Adresa 

Hotel Mědínek s.r.o. 

Palackého náměstí 316 

284 01 Kutná Hora 

(internet – 12)  

Ceny pokojů 

Jednolůţkový pokoj    1 000 Kč 

Dvoulůţkový pokoj    1 600 Kč 

Apartmá pro 2 osoby   2 000 Kč 

(internet – 13)  

5.1.2 Druhý den 

      Druhý den začíná exkurze návštěvou Chrámu svaté Barbory. Délka prohlídky je 

naplánována na 1 hodinu. Poté nás čeká návštěva Kláštera svaté Voršily. Zde se zdrţíme 

taktéţ 1 hodinu a pak nás čeká oběd. Po obědě navštívíme ještě Jezuitskou kolej, Kamenný 

dům, Morový sloup a Kamennou kašnu. Návrat na hotel je plánován na 17.30 hodiny.  

 

      Chrám sv. Barbory - Po snídani se vypravíme do Chrámu sv. Barbory. Tato prohlídka 

je odhadnuta na 1 hodinu. Více je památka rozepsána v kapitole 4.3. 

  

Obr. č. 33 - Hotel Mědínek (internet 31) 
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      Klášter sv. Voršily - Po prohlídce chrámu nás čeká návštěva Klášteru sv. Voršily.  

Tato návštěva bude trvat do 12:00 hod. a potom je určena přestávka na oběd. V okolí  

této památky je spoustu restaurací, takţe vybere si opravdu kaţdý. 

 

      Jezuitská kolej - V této koleji sídlí Galerie Středočeského kraje. Návštěva bude trvat 

zhruba 30 minut. Podrobněji o jezuitské koleji v kapitole 4.6. 

 

      Kamenný dům, Morový sloup a Kamenná kašna - Za těmito třemi památkami 

v Kutné Hoře se vypravíme okolo 14:30 hod. Tyto památky budou v tento den poslední. 

Více je napsáno v kapitolách 4.7, 4.8. Po této návštěvě se přesuneme na hotel, kde nás čeká 

večeře. 

5.1.3 Třetí den 

      Poslední den naší exkurze začínáme prohlídkou Kostela svatého Jakuba. Prohlídka 

bude trvat 1 hodinu. Poté si můţete sami prohlédnout zbytek města a poobědvat. V 13:45 

hodin nás čeká návštěva poslední památky a tou bude Sankturinovský dům. Ta je taktéţ 

naplánována na 1 hodinu. Po návratu do hotelu nás čeká rozloučení a odjezd. 

 

      Kostel sv. Jakuba - Tento kostel je přístupný i v době bohosluţeb a vydáme se  

na něho podívat hned po snídani. Popsán je tento kostel v kapitole 4.5. 

 

      Prohlídka města, oběd - Po návštěvě kostela sv. Jakuba je naplánována prohlídka  

po městě a oběd. V této době si můţete koupit suvenýry a jiné různé dárkové  

a vzpomínkové předměty. Poté bude následovat oběd a prohlídka poslední památky,  

kterou v Kutné Hoře navštívíme. Začne v 12:45 hod. 

 

      Sankturinovský dům - Tento dům je poslední památkou na naší poznávací exkurzi.  

Po skončení prohlídky se přesuneme na hotel, kde nás čeká rozloučení a odjezd domů. 

Tato památka je uvedena v kapitole 4.9. 
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5.2 Kalkulace 

      V kalkulaci je započteno ubytování, vstupné, ceny za vstupné budou jednotlivě 

rozepsány. Kalkulace je na 1 osobu. 

Ubytování + polopenze  2 000 Kč 

Vstupné:  

Vlašský dvůr   40 Kč 

Hrádek   I. a II. Okruh 90 Kč   

Chrám sv. Barbory   30 Kč 

Kamenný dům   30 Kč 

Cena exkurze pro 1 osobu činí 2 190 Kč 
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6 Závěr 

      Kutná Hora byla v dřívějších dobách povaţována za město prosperity a bohatství. 

Podle mého názoru je Kutná Hora stále oblíbenou turistickou destinací, ale slávu jakou 

zaţívala dříve díky stříbru a mincovnictví dávno pohasla.  V současnosti se Kutná Hora 

zaměřuje pouze na turismus. 

 

      V Kutné Hoře i v jejím okolí je spousta přírodních památek a míst, které jsou unikátem 

na světě. Kostnice, která se nachází v Kutné Hoře, patří mezi jedinečná takovéto místa  

na světě a určitě stojí za podívání. V Kutné Hoře je celá řada architektonických skvostů,  

které připomínají časy minulé. Nejen tím jak vypadají, ale také svou atmosférou. 

 

      Z vlastní zkušenosti vím, ţe na okouzlující návštěvu Kutné Hory a tamních památek 

budete vzpomínat ještě dlouho. 

 

      Exkurzi jsem navrhl podle vlastní zkušenosti. Do Kutné Hory se nevyplatí cestovat  

na méně neţ tři dny a to kvůli velkému počtu památek, a proto jsem itinerář exkurze také 

takto pojal.  

 

      Dále bych chtěl doporučit, ţe Kutná Hora a její okolí je krásným a zajímavým místem 

pro ty, kteří rádi tráví dovolenou pochůzkami po historických a technických památkách  

i přírodních rezervacích. Její okolí, jak jsem jiţ popsal v předcházejících kapitolách, nabízí 

mnoho přírodních zajímavostí v oblasti fauny i flóry. Navštivte staré doly a opuštěné lomy. 

Můţete se tak pomocí své představivosti přenést mnoho století zpět. Tato oblast nabízí 

cestování do minulosti. Čas strávený v krásné přírodě a starobylých památkách Vám 

poskytne mnoho záţitků a příjemný odpočinek.  
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Jakub Černý: Kutná Hora minulost a současnost 

 

 

 

9. Obr. č. 9 : Přírodní památka - Jánský potok (strana 8) 
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10. Obr. č. 10 : Příbojové usazeniny křídového moře na Kaňku (strana 9) 

http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.biolib.cz/IMG/GAL/BIG/104445.j

pg&imgrefurl=http://www.biolib.cz/cz/image/id104445/%3Forderby%3D1%26uid%

3D1&usg=__AxbeoDMce3D0UXEBaHNZFIHH9-

A=&h=1200&w=1600&sz=488&hl=cs&start=7&zoom=1&itbs=1&tbnid=80v6Nijk

3fD9aM:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3DNPP%2Bka%25C5%258

8k%26hl%3Dcs%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&ei=eESYTaWxDY3d

sgbl-s3NCA 

 

11. Obr. č. 11 : Balvany na bázi křídového souvrství – Kaňk (strana 9) 
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12. Obr. č. 12 : Rybníček u Hořan (strana 10) 
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13. Obr. č. 13 : Detail na Rdestici hustolistou (Groenlandia densa) (strana 10) 
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w=214&sz=27&hl=cs&start=5&zoom=0&itbs=1&tbnid=4BpBU-

exQs8FNM:&tbnh=111&tbnw=94&prev=/images%3Fq%3DNPP%2Bka%25C5%25

88k%26hl%3Dcs%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&ei=eESYTaWxDY3

dsgbl-s3NCA 

 

14. Obr. č. 14 : Starkočský lom (strana 10) 

http://blog.idnes.cz/blog/3299/55670/_DSC03537.JPG 

 

15. Obr. č. 15 : Granáty v pararule, Starkočský lom (strana 10) 
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mVNX4=&h=524&w=700&sz=158&hl=cs&start=9&zoom=0&itbs=1&tbnid=rRjuo

YfcOpr__M:&tbnh=105&tbnw=140&prev=/images%3Fq%3Dstarko%25C4%258Ds

k%25C3%25BD%2Blom%26hl%3Dcs%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&ei=D0mYT

b64EMbYsgb5j8zGCA 
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Jakub Černý: Kutná Hora minulost a současnost 

 

 

 

16. Obr. č. 16 : Pohled na vyvřelé bloky Tisé skály (strana 11) 

http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://img.geocaching.com/cache/698b6e01-

dac4-4f7f-97c7-

1ab9a832f7ca.jpg&imgrefurl=http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx%

3Fguid%3De65b9774-1ae7-45f3-8ab3-e13e66d4ae07&usg=__wo9wl-

eS9izPcwGOmowsd0LaLUE=&h=600&w=800&sz=154&hl=cs&start=30&zoom=1

&itbs=1&tbnid=R3syN4Cn9O4ABM:&tbnh=107&tbnw=143&prev=/images%3Fq

%3Dtis%25C3%25A1%2Bsk%25C3%25A1la%26start%3D20%26hl%3Dcs%26sa

%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26tbm%3Disch&ei=g0qYTZHSKo_DswbTj

oyqBQ 

 

17. Obr. č. 17 : Nádoba kultury s lineární keramikou – Kutná Hora (strana 12) 

http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://ces.mkcr.cz/cz/img/6/7/8/p4020.jpg&im

grefurl=http://ces.mkcr.cz/cz/img.php%3Fimgid%3D4020&usg=__OwjaOoneAJvzR

os-

2YRrzkNCYT0=&h=450&w=380&sz=55&hl=cs&start=18&zoom=1&itbs=1&tbnid

=B3UyiKtPwtxdbM:&tbnh=127&tbnw=107&prev=/images%3Fq%3Dline%25C3%

25A1rn%25C3%25AD%2Bkeramika%2Bkutn%25C3%25A1%2Bhora%26hl%3Dcs

%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&ei=XEuYTdK6KYTdsgaM1onMBQ 

 

18. Obr. č. 18 : Ius regale montanorum (strana 15) 

http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.lovecpokladu.cz/img/2008/viky/vi

ky20080907-3.jpg&imgrefurl=http://www.lovecpokladu.cz/home/vyznam-kutne-

hory-v-ceskych-dejinach-

1625&usg=__rP7x2l9f8OnSjZxZAFIsgyhXB7A=&h=439&w=302&sz=58&hl=cs&

start=3&zoom=1&itbs=1&tbnid=4LlQYgD5iGk5SM:&tbnh=127&tbnw=87&prev=/

images%3Fq%3Dius%2Bregale%2Bmontanorum%26hl%3Dcs%26sa%3DX%26gb

v%3D2%26tbm%3Disch&ei=AEyYTdmeAseKswbSutXkBQ 
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Jakub Černý: Kutná Hora minulost a současnost 

 

 

 

19. Obr. č. 19 : Ius regale montanorum – tato kniha je vystavena ve Vlašském dvoře 

(strana 15) 

http://www.kr-stredocesky.cz/NR/rdonlyres/B5D46F14-1BCD-4A4D-BAA2-

09CCF2FC4413/0/vlassky_dvur___expozice___mincmistrovske_znacky_a_faksimil

e_ius_regale_montanorum___horniho_zakoniku_vaclava_ii2.jpg 

 

20. Obr. č. 20 : Dekret kutnohorský (strana 17) 

http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://simonak.eu/images/obrazky_ostatni_stra

ny/h_k/1_18.jpg&imgrefurl=http://simonak.eu/index.php%3Fstranka%3Dpages/h_k/

1_18.htm&usg=__bqd5MuAMoqNb4aFqz3tCkcBbf0Y=&h=720&w=529&sz=74&h

l=cs&start=2&zoom=1&itbs=1&tbnid=5sp8xw8htQQhKM:&tbnh=140&tbnw=103

&prev=/images%3Fq%3Ddekret%2Bkutnohorsk%25C3%25BD%26hl%3Dcs%26gb

v%3D2%26tbm%3Disch&ei=502YTbn3LIXusgat56nJCA 

 

21. Obr. č. 21 : Vlašský dvůr (strana 24) 

Foto: Jakub Černý 

 

22. Obr. č. 22 : Vlašský dvůr – čelní pohled (strana 24) 

Foto: Jakub Černý 

 

23. Obr. č. 23 : Pohled na Hrádek (strana 26) 

http://www.vyletnik.cz/images/profily/mesto/kutna-

hora/foto/2008061017003914.jpg 

 

24. Obr. č. 24 : Chrám sv. Barbory (strana 26) 

http://photo.czechtourism.com/index.php?m=photo&a=detail&id=3135 

 

25. Obr. č. 25 : Vnitřní výzdoba Chrámu sv. Barbory (strana 27) 
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