
Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře
 -konference o obnově a restaurování chrámu

s doprovodným programem

2012

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA



ÚVOD

Chrám svaté Barbory, který je prohlášen národní kulturní památkou a je spolu s městem Kutná 
Hora zapsán na listinu památek UNESCO, je významným dílem gotického stavebního umění. Jeho 
dnešní podoba však také dokumentuje péči o tuto architektonickou pamětihodnost a přístupy k 
ochraně díla minulosti v předchozích stoletích. Za dlouhé období výstavby chrámu se na jeho 
proměnách podílela řada mistrů a architektů, kteří mu vtiskli svoji koncepci a umělecký výraz. Tito 
stavitelé zároveň působili na královských nebo státních zakázkách v Praze, např. členové rodiny 
Parléřů, Matěj Rejsek, Benedikt Ried nebo Josef Mocker. 

Od roku 2003 probíhá obnova a restaurování vnějšího pláště chrámu. Obnova probíhala plynule 
po etapách až do roku 2012, ve kterém byla tato mimořádné akce zdárně ukončena. V případě 
svatobarborského chrámu bylo na prvním místě třeba řešit statické poruchy opěrného systému, 
povětrností poškozený kamenný plášť, vitráže a krytiny na kaplích. V roce 2010 byla dokonce 
provedena technicky náročná výměna jednoho opěrného oblouku na severozápadní straně 
chrámu, která byla v Čechách provedena naposledy před více jak sto lety. Pro realizaci opravy bylo 
navrženo pět pracovních úseků, které tvořily vždy několik polí hlavní lodi či chóru a příslušné 
oblouky a odpovídající úsek stěn bočních lodí či kaplí.

Provedené realizace jednotlivých úseků:
I. úsek – část jižní lodi, realizace v roce 2003
II. úsek – část jižní lodi, realizace v roce 2004
III. úsek – vzhledem ke složitosti a náročnosti byl úsek dle IZ rozdělen do 3. pracovních částí.
        IIIa) – transept jižní část, realizace v roce 2005
        IIIb) – plášť chóru, realizace v roce 2006 -2007
        IIIc) – statické zajištění triforia, realizace v roce 2006
IV. úsek 
        IVa) – transept severní lodi, realizace v roce 2007 - 2008
        IVb) – severní loď, realizace v roce 2008
V. úsek 
        Va) – severní loď a výměna opěrného oblouku, realizace v roce 2009-2010
        Vb) – západní průčelí a terasa, realizace v roce 2011 – 2012

V rámci provedených prací byl odstraněn havarijní stav konstrukcí a byly zajištěny v plném 
rozsahu statické funkce konstrukcí. Restaurovány byly veškeré kamenné autentické gotické 
prvky, provedeny výměny kamenných prvků, které již nebylo možné zachovat. Veškeré kamenné 
prvky byly ošetřeny tak, aby se výrazně zpomalila koroze materiálu. Byla provedena konzervace a 
oprava veškerých omítek. Vitrážová okna byla zrestaurována včetně opravy olověné osnovy 
oken. Byly opraveny krovy bočních lodí a střechy transeptu a kaplí. Měděné krytiny lodí byly 
opraveny či doplněny dle míry poškození, střechy kaplí byly pokryty novou břidlicovou krytinou, 
kompletně bylo opraveno oplechování a oprava úžlabí. Střecha západní předsíně byla pokryta 
kamennou dlažbou. Po dokončení oprav bylo provedeno celkové odvodnění chrámu, úprava 
dešťové kanalizace, oprava slavnostního osvětlení a celková úprava okolí chrámu.

Postupně tak byl v průběhu let staticky zajištěn opěrný systém chrámu, zrestauroval se kamenný 
plášť chrámu a opraveny veškeré konstrukce tak, aby se zachovala účinnost architektonického 
výrazu celku. Oprava pláště chrámu byla pojata jako velké sochařské dílo. Dokončením oprav se 
podařilo zachránit výjimečnou architektonickou památku a podařilo se neuzavřít chrám z důvodu 
postupných havárií, které ohrožovaly návštěvnický provoz. Oprava chrámu byla provázena 
velkým zájmem veřejnosti a médií. Provedená oprava chrámu má pro provoz farnosti, pro 
turistický ruch města Kutné Hory, pro zaměstnanost a zejména pro obyvatele Kutné Hory, zásadní 
význam.



POPIS REALIZACE PROJEKTU 

Ihned po vyrozumění o zařazení projektu do programu Podpora pro památky UNESCO Ministerstva kultury 
pro rok 2012, započaly intenzivní přípravy projektu, sestávající z rezervace konferenčního prostoru, 
ozvučovací a promítací techniky, sestavení programu, zajištění přednášejících či poskytnutí rozhovorů pro 
tisk. V další fázi byla zahájena příprava a realizace posterů, jejich technické a grafické zpracování, tisk a 
paspartování. Jako optimální konferenční prostor z široké nabídky města byla zvolena přednášková síň na 
Hrádku v sídle Českého muzea stříbra v Kutné Hoře. K uspořádání konference byl zvolen termín pátek 7. září 
2012, aby konference byla první akcí programu národního zahájení Dnů evropského kulturního dědictví, 
které se uskutečnily v Kutné Hoře v pátek 7. a v sobotu 8. září. V těchto dnech navštívilo Kutnou Horu 
mnoho významných osobností kulturního života a městem Kutná Hora byl připraven bohatý doprovodný 
program. Program konference začal v 10:00 slavnostním poděkováním realizátorům obnovy chrámu v 
předsálí přednáškové místnosti. Poděkování se dostalo hlavním osobnostem realizačního týmu a taktéž 
zástupcům Ministerstva kultury ČR, které akci obnovy chrámu zajistilo finančně a zástupcům 
římskokatolické církve, jakožto vlastníkovi. Po zhruba půlhodině se účastníci přesunuli do přednáškového 
sálu, kde byl zahájen vlastní celodenní program konference. Jednání sestávalo z několika tematických 
okruhů a přednášejícími byly zejména členové odborného týmu, kteří se zúčastnil projekčních a 
průzkumových prací v rámci realizace obnovy.

Program:

10:00 – 12:00

· Úvodní slovo arciděkana farnosti Jana Uhlíře a Dagmar Fundové
· Úvodní přednáška: Jan Vinař – Svatobarborský chrám: historie, význam a památková obnova
· Dokumentární film z průběhu obnovy chrámu – GEMA ART GROUP a. s. 

12:00 – 13:00

· Raut a prohlídka posterů s ukázkami průzkumové a projekční práce obnovy

13:00 – 16:00

Odborné přednášky na téma průzkumy a metodika památkové obnovy chrámu
· Aleš Pospíšil: Stavebně-historický průzkum
· Michaela Ottová: Středověká kamenická a sochařská výzdoba
· Jan Vinař: Koncepce obnovy a příprava projektu
· Jiří Kott: Statické zajištění vnějšího opěrného systému
· Zdeněk Štaffen: Petrologický průzkum kamene
· Jakub Ďoubal: Restaurování kamenosochařských děl

Od 17:00 se pro účastníky konference naskytla možnost zúčastnit se programu národního zahájení Dnů 
evropského kulturního dědictví v Kutné Hoře a večerního koncertu v chrámu sv. Barbory. Následující 
den byla uskutečněna komentovaná prohlídka chrámu a památek města Kutné Hory s odborným 
garantem Národního památkového ústavu PhDr. Alešem Pospíšilem  



ZHODNOCENÍ PROJEKTU 

Téma celkové obnovy a restaurování chrámu sv. Barbory bylo výjimečnou příležitostí k otevřené 
výměně názorů odborníků různých profesí (restaurátoři, technologové, historici umění, 
architekti, historici apod.). Cílem tohoto setkání bylo otevřít složitou problematiku obnovy 
chrámu v co největšímu počtu odborníků, kteří mohli reflektovat zjištění a výsledky všech 
uskutečněných průzkumů. Mezioborová spolupráce je v takovýchto případech naprostou 
nezbytností a specializované obory mají možnost navzájem korigovat svá zjištění a posunout své 
soudy do obecnější roviny. Prezentovány byly výsledky rozsáhlých průzkumů, metod a postupů 
uplatněných při obnově chrámu. Konference měla nejen významný přínos pro odbornou 
veřejnost, ale byla také společenským setkáním a prezentací výsledků akce směrem k nejširší 
veřejnosti. Akce se zúčastnilo na padesát posluchačů z řad odborné i laické veřejnosti. 

Projekt splnil hlavní vytyčené cíle, a těmi bylo uspořádání konference u příležitosti dokončení 
celkové obnovy vnějšího pláště chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře s doprovodným programem. 
Konference byla rozdělena do několika tematických okruhů zaměřených na archivní výzkum a 
dějiny stavby, stavebně technické zajištění opěrného systému, restaurování kamenného pláště, 
architektonické skulptury a uměleckořemeslných prvků. Program byl doplněn promítáním 
dokumentárního filmu, který dokumentoval procesy obnovy chrámu. Doprovodný program byl 
tvořen prohlídkami chrámu pro účastníky konference, prezentací výzkumů a metod obnovy na 
posterech, účastníci se zúčastnili programu národního zahájení Dnů evropského kulturního 
dědictví v Kutné Hoře.  



IDENTIFIKACE PROJEKTU 

Název projektu
Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře – konference o obnově a restaurování vnějšího pláště 
chrámu v letech 2003 - 2012

Priorita projektu podle Zásad pro poskytování dotací z Programu
Priorita č. 3

Místo realizace projektu
Kutná Hora, Středočeský kraj

Příjemce dotace
Nadace Kutná Hora – památka UNESCO, Šultysova 167, 28401 Kutná Hora

Partner projektu
Město Kutná Hora

Osoba odpovědná za realizaci projektu
Dagmar Fundová, ředitelka nadace, +420 605 575 088, e-mail: info@nadaceunescokh.cz

Hlavní koordinátor projektu
PhDr. Aleš Pospíšil

ČESKÉ
MUZEUM
STŘÍBRA
V KUTNÉ HOŘE



CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU

                                                celkem    hrazeno z MK     hrazeno příjemcem

a) materiálové náklady          1.416,00                   0,00                 1.416,00  Kč

b) nemateriálové náklady    65.456,00           40.000,00               25.456,00  Kč

c) osobní náklady                 22.700,00           10.000,00               12.700,00  Kč

celkem skutečné náklady:  89.572,00 Kč     50.000,00 Kč         39.572,00 Kč

podíly v %:                                    100%                   56%                       44%



DOKUMENTACE

REALIZACE

PROJEKTU 



DOKUMENTACE REALIZACE PROJEKTU 

pozvánka

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře 
– konference o obnově a restaurování 
  vnějšího pláště chrámu 
  v letech 2003 - 2012

pátek 7. 9. 2012 od 10:00 

České muzeum stříbra – Hrádek v Kutné Hoře



DOKUMENTACE REALIZACE PROJEKTU 

zápisový arch konference



DOKUMENTACE REALIZACE PROJEKTU 

foto z průběhu akce



DOKUMENTACE REALIZACE PROJEKTU 

foto z průběhu akce



DOKUMENTACE REALIZACE PROJEKTU 

foto z průběhu akce



DOKUMENTACE REALIZACE PROJEKTU 

foto z průběhu akce



DOKUMENTACE REALIZACE PROJEKTU 

foto z průběhu akce



DOKUMENTACE REALIZACE PROJEKTU 

postery



DOKUMENTACE REALIZACE PROJEKTU 

postery



DOKUMENTACE REALIZACE PROJEKTU 

pozadí projekce na PC 



DOKUMENTACE REALIZACE PROJEKTU 

konferenční příspěvky



TISKOVÉ

A MEDIÁLNÍ

ZPRÁVY

(VÝBĚR)



tisková zpráva NPÚ

TISKOVÉ A MEDIÁLNÍ ZPRÁVY



program - leták EHD 

TISKOVÉ A MEDIÁLNÍ ZPRÁVY
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