
 
                                

 

                                

                                                                       

 

                                         Kutná Hora, foto č. 1, celkové panorama města z vrchu Sukova,  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    srpen 2017 
 

 



 
 

 

                                         

 

                                 Kutná Hora, foto č. 2, pohled z věže Jezuitské koleje, levá část, 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               srpen 2017 

 

 



 

 

                                

 

                                         Kutná Hora, foto č. 3, pohled z věže Jezuitské koleje, pravá část, 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     srpen 2017 

 



 

 

                               

                                                                       

 

                                  Kutná Hora, foto č. 4, pohled z věže kostela sv. Jakuba,  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    říjen 2017 

                                                                                                                                                                                      poznámka: v obvyklém termínu, tedy v měsíci srpnu nebylo možno fotografovat,  

                                                                                                                                                                                                        věž byla až do 15. října uzavřena pro přípravy zavěšení nového zvonu 



 

 

                                

                                                                       

 

                                                                                                             Kutná Hora, foto č. 5, pohled na Sedlec od silnice na Kaňk,  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    srpen 2017 

                                                                                                                



 

                        

                                 
 
                                                        

 

 

                                                                                                                                          Kutná Hora, foto č. 6, letecký pohled s vyznačením hlavních bodů rozvoje města v rozsahu jeho historického jádra 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     



 

                               

                                                                       

 

                                                                                                         Kutná Hora, foto č. 7, pohled od kaple Božího Těla s vyznačením hlavních stavebních akcí probíhajících ve sledovaném období roku 2017 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

 

 



 

                              

                                                                       

                                                                                                                           Kutná Hora, foto č. 8, pohled z věže kostela sv. Jakuba s vyznačením hlavních stavebních akcí probíhajících ve sledovaném období roku 2017 
 



 

                              

                                                                       

                                                                                                                               Kutná Hora, foto č. 9, pohled z věže jezuitské koleje s vyznačením hlavních stavebních akcí probíhajících ve sledovaném období roku 2017 
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                                                                                                                           foto č. 11 

  

          Kutná Hora, foto č. 10, pohled z parku pod Vlašským dvorem směrem k jezuitské koleji  

                                         a chrámu sv. Barbory  

                           foto č. 11, pohled na město od jesuitské koleje 

                                                                                                                                     leden 2017 

                                                                                                                



 

           

           
                                                                                                                        foto č. 12 

 

 

           
                                                                                                                           foto č. 13 

  

          Kutná Hora, foto č. 12, pohled z terasy u kostela sv. Jakuba směrem  

                                                k chrámu sv. Barbory 

                               foto č. 13, pohled od kostela sv. Jakuba směrem do Ruthardské uličky  

                                                                                                                                 leden 2017 

 



 

           

           
                                                                                                                          foto č. 14 

 

 

           
                                                                                                                          foto č. 15 

  

          Kutná Hora, foto č. 14, pohled z terasy kaple Božího těla na město 

                               foto č. 15, pohled z parku pod Vlašským dvorem směrem k jezuitské koleji  

                                         a chrámu sv. Barbory  

 

                                                                                                                                     srpen 2017 



                                                                                   

  
 

           

           
                                                                                                                          foto č. 16 

 

 

           
                                                                                                                          foto č. 17 

  

          Kutná Hora, foto č. 16, pohled z terasy u kostela sv. Jakuba  

                                  foto č. 17, pohled z vinice pře jezuitskou kolejí na město 

                           září 2017                             



                                                                                                                   
 

           

           
                                                                                                                          foto č. 18 

 

           
                                                                                                                          foto č. 19 

  

         Kutná Hora, foto č. 18, horní část Barborské ulice před jesuitskou kolejí 

                               foto č. 19, náměstí Národního odboje               

                                                                                                                                   září 2017 

                                                                                          



 

 

           
                                                                                                                          foto č. 20 

 

 

           
                                                                                                                           foto č. 21 

  

          Kutná Hora, foto č. 20, Palackého náměstí, červen 2017 

                               foto č. 21, Rejskovo náměstí, červenec 2017  



 

 

           
                                                                                                                           foto č. 22 

 

 

           
                                                                                                                           foto č. 23 

  

          Kutná Hora, foto č. 22, pohled od kostela sv. Jakuba směrem do Ruthardské uličky 

                               foto č. 29, Havlíčkovo náměstí  

                                                                                                                        květen 2017  

 



 

           
                                                                                                                          foto č. 24 

   

 

           
                                                                                                                          foto č. 25 

  

          Kutná Hora, foto č. 24, Rejskovo náměstí, září 2017 

                               foto č. 25, Husova ulice, listopad 2017                                                                                                                                                                                                                     
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                                                                                                                             foto č. 27 

          

         Kutná Hora, foto č. 26, průhled Barborskou ulicí od Hrádku, červenec 2017 

                              foto č. 27, Husova ulice, říjen 2017 



 

 

           
                                                                                                                             foto č. 28 

                                       

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
0+                                                                                                                                                   foto č. 29 

  

          Kutná Hora, foto č. 28, Ruthardská ulička, květen 2017 

                               foto č. 29, horní část Jungmannova náměstí, listopad 2017 

 
 

 



 

           
                                                                                                                             foto č. 30 

        

 

           
                                                                                                                             foto č. 31 

  

         Kutná Hora, foto č. 30, chrám sv. Barbory, květen 2017 

                              foto č. 31, dtto, srpen 2017 



 

           
                                                                                                                           foto č. 32 

 

 

           
                                                                                                                           foto č. 33 

  

          Kutná Hora, foto č. 32, Sedlec, kostel P. Marie 

                    foto č. 33, Sedlec, kaple  

                                                                                                                           září 2017 

 



 

           
                                                                                                                             foto č. 34 

 

 

           
                                                                                                                             foto č. 35 

          

         Kutná Hora, foto č. 34, kostel sv. Jakuba, červenec 2017 

                              foto č. 35, dtto, pokládání střešní krytiny na střechu lodi, říjen 2017 



 

 

           
                                                                                                                             foto č. 36 

                                       

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
0+                                                                                                                                                   foto č. 37 

  

          Kutná Hora, foto č. 36, pokračování opravy kostela P. Marie Na Náměti, říjen 2017 

                                  foto č. 37, dtto, stav v prosinci 2017 

 
 



 

 

           
                                                                                                                            foto č. 38 

                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
0+                                                                                                                                                  foto č. 39 

  

         Kutná Hora, foto č. 38, Vlašský dvůr, oprava střechy nad kaplí, září 2017 

                              foto č. 39, dtto, pohled z nádvoří, říjen 2017 

 
 



 

 

           
                                                                                                                             foto č. 40 

                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
0+                                                                                                                                                   foto č. 41 

  

         Kutná Hora, foto č. 40, chrám sv. Barbory, oprava opěrné zdi, září 2017 

                              foto č. 41, dtto, stav po skončení opravy, prosinec 2017 

 
 

 



 

 

           
                                                                                                                             foto č. 42 

 

           
           

                                                                                                                             foto č. 43 

  

         Kutná Hora, foto č. 42, dům čp.3Ž v České ulici, oprava střechy, říjen 2017    

  

                                 foto č. 43, čp. 5 Komenského náměstí, dům po opravě průčelí,  

                                                                                                                    listopad 2017 



 

 

           
                                                                                                                             foto č. 44 

                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                             foto č. 45 

  

         Kutná Hora, foto č. 44, čp. 13 Ruthardská, oprava průčelí, říjen 2017 

                              foto č. 45, dtto, stav po dokončení, prosinec 2017 

 
 

 



 

           

           
                                                                                                                            foto č. 46 

 

 

           
                                                                                                                             foto č. 47 

  

         Kutná Hora, foto č. 46, čp. 15 Dačického náměstí, pokračování v opravě průčelí,  

                                                                                                                        srpen 2017 

                              foto č. 47, dům čp. 18Ž v Husově ulici, dočasné využívání parcely při vstupu   

                                                                                                    do rezervace, listopad 2017 

 



 

           

           
                                                                                                                             foto č. 48 

 

 

           
                                                                                                                              foto č. 49 

  

         Kutná Hora, foto č. 48, dům čp. 28H v Čáslavské ulici, probíhající demolice,  

                                                                                                             prosinec 2017 

                                 foto č. 49, dtto, stav po zbourání domu, leden 2018 

 

 



 

           
                                                                                                                            foto č. 50 

 

 

           
                                                                                                                          foto č. 51 

  

         Kutná Hora, foto č. 50, dům čp. 42 Komenského náměstí po skončení celkové opravy a  

                                                adaptace 

                              foto č. 51, dtto, strana do Rakovy ulice 

                                                                                                                              listopad 2017 

 



 
 

           
                                                                                                                             foto č. 52 

 

           
           

                                                                                                                             foto č. 53 

  

          Kutná Hora, foto č. 52, dům čp. 59 Husova, pokračování v přestavbě, leden 2017 

                               foto č. 53, dtto, stav v září 2017 

 

 



 

           
                                                                                                                             foto č. 54 

 

 

           
                                                                                                                             foto č. 55 

  

         Kutná Hora, foto č. 54, dům čp. 87 Havlíčkovo náměstí, oprava střechy, prosinec 2017 

                              foto č. 55, dům čp. 98 Palackého náměstí, zadní část, stav po celkové opravě,  

                                                                                                                         září 2017 

 

 



 

           
                                                                                                                             foto č. 56 

 

 

           
                                                                                                                              foto č. 57 

  

          Kutná Hora, foto č. 56, dům čp. 122 Rejskovo náměstí, celková oprava, únor 2017 

                               foto č. 57, dtto, stav po dokončení,  

                                                                                                                               říjen 2017 

 



 

           
                                                                                                              foto č. 58 

 

           
           

                                                                                                                             foto č. 59 

  

          Kutná Hora, foto č. 58, dům čp. 134 Bartolomějská, pokračování v celkové opravě,  

                                                                                                            stav v prosinci 2017 

                               foto č. 59, dům čp. 136 Husově ulici, dtto, stav také v prosinci 2017 

 

 



 
 

           
                                                                                                                             foto č. 60 

 

           
           

                                                                                                                             foto č. 61 

  

          Kutná Hora, foto č. 60, dům čp. 143 v Husově ulici, pokračování v celkové opravě,  

                                                                                                                           červen 2017 

                               foto č. 61, dům čp. 152 v Husově ulici, dtto, stav v září 2017 

                                                                                                                                 



 

           
                                                                                                                             foto č. 62 

 

           
           

                                                                                                                             foto č. 63 

  

         Kutná Hora, foto č. 62, dům čp. 156 Palackého náměstí, stav po opravě střechy,  

                                                                                                                                   červen 2017 

                              foto č. 63, dům čp. 174 v Šultysově ulici, nátěr fasády, prosinec 2017 

 

 



 

           
                                                                                                                            foto č. 64 

 

          
           

                                                                                                                             foto č. 65 

  

         Kutná Hora, foto č. 64, dům čp. 200 Česká, celková oprava, stav v prosinci 2017 

                              foto č. 65, dům čp. 201 Pirknerovo náměstí, celková přestavba,  

                                                                                                            stav v září 2017 

 

 



 

           
                                                                                                                            foto č. 66 

 

           
           

                                                                                                                           foto č. 67 

  

         Kutná Hora, foto č. 66, dům čp. 223 Bartolomějská, celková oprava,  

                                                                                                              stav v lednu 2017 

                              foto č. 67, dtto, stav v prosinci 2017 

 

 



 

           
                                                                                                                             foto č. 68 

          
 

           

                                                                                                                            foto č. 69 

  

          Kutná Hora, foto č. 68, dům čp. 223 Bartolomějská, celková oprava, zadní část,  

                                                                                                                   prosinec 2017 

                               foto č. 69, novostavba v zahradě domu čp. 234 v České ulici,  

                                                                                                                  listopad 2017 



 

           
                                                                                                                             foto č. 70 

 

           
           

                                                                                                                             foto č. 71 

  

          Kutná Hora, foto č. 70, dům čp. 243 Česká, výměna oken a dveří, prosinec 2017 

                               foto č. 71, altán v zahradě domu čp.261 v Hradební, stav v září 2017 



 

           
                                                                                                                            foto č. 72 

 

 

           
                                                                                                                           foto č. 73 

  

          Kutná Hora, foto č. 72, dům čp. 327 Na Sioně, stav v dubnu 2017 

                                foto č. 73, dtto, stav po zateplení průčelí,  

                                                                                                                       prosinec 2017 

 



 

           
                                                                                                                           foto č. 74 

 

           
                                                                                                                             foto č. 75 

  

          Kutná Hora, foto č. 74, dům čp. 346 Vocelova, oprava průčelí, prosinec 2017 

                               foto č. 75, čp. 387 Tylova, stav v průběhu celkové opravy, červenec 2017 

 



 

           
                                                                                                                             foto č. 76 

 

           
           

                                                                                                                             foto č. 77 

  

          Kutná Hora, foto č. 76, dům čp. 391 Libušina, oprava průčelí a výměna dveří,  

                                                                                                                     srpen 2017 

                                  foto č. 77, dům čp. 436 Sokolská, oprava průčelí, květen 2017 

  



 

           
                                                                                                                             foto č. 78 

 

 

           
                                                                                                                             foto č. 79 

  

          Kutná Hora, foto č. 78, dům čp. 463 Městské sady, pokračování v opravě průčelí,  

                                                                                                                                 listopad 2017 

                                 foto č. 79, dům čp. 469 v Čáslavské ulici, oprava průčelí, listopad 2017 

 



 

           
                                                                                                                             foto č. 80 

 

           
           

                                                                                                                             foto č. 81 

  

          Kutná Hora, foto č. 80, dům čp. 515 Havlíčkovo náměstí, oprava střechy, říjen 2017 

                                 foto č. 81, dům čp. 523 Žižkova brána, opravená střecha, květen 2017 



 

           
                                                                                                                             foto č. 82 

 

           
           

                                                                                                                             foto č. 83 

  

           Kutná Hora, foto č. 82, dům čp. 540 Janské náměstí, celková oprava, srpen 2017 

                                 foto č. 83, dům čp. 549 Sokolská, oprava průčelí, září 2017 

 



 

           
                                                                                                                             foto č. 84 

 

           
           

                                                                                                                             foto č. 85 

  

          Kutná Hora, foto č. 84, dům čp. 559 v Čáslavské ulici, oprava průčelí, červen 2017 

                               foto č. 85, dtto, říjen 2017 
 

 



 

           
                                                                                                                             foto č. 86 

 

           
           

                                                                                                                             foto č. 87 

  

          Kutná Hora, foto č. 86, dům čp. 599 Uhelná, postupná celková oprava,  

                                                                                                                         stav v lednu 2017 

                                 foto č. 87, novostavba domu u čp. 623 v Hradební ulici, stav v říjnu 2017 

 

 



 

           
                                                                                                                             foto č. 88 

 

           
           

                                                                                                                             foto č. 89 

  

           Kutná Hora, foto č. 88, dokončená novostavba domu v ulici Pod Barborou, květen 2017 

                                  foto č. 89, Česká ulice, celková rekonstrukce dlažby a sítí,  

                                                                                                                          stav v srpnu 2017 
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                                                                                                                            foto č. 90 

 

           
           

                                                                                                                             foto č. 91 

  

           Kutná Hora, foto č. 90, Česká ulice, celková rekonstrukce dlažby a sítí, dokončená  

                                                                                                             spodní část, listopad 2017 

                                 foto č. 91, dtto, horní část v průběhu prací, listopad 2017  

 



 

           
                                                                                                                           foto č. 92 

 

           
                                                                                                                            foto č. 93 

  

           Kutná Hora, foto č. 92, Česká ulice, rekonstrukce komunikace, detail pokládání dlažby,   

                                                                                                                                      říjen 2017 

                               foto č. 93, Na Náměti, rekonstrukce komunikace,  

                                                                                                 pohled z Tylovy ulice, říjen 2017 

                                                      



 

           
                                                                                                                           foto č. 94 

 

           
                                                                                                                            foto č. 95 

  

           Kutná Hora, foto č. 94, Na Náměti, rekonstrukce komunikace,  

                                                                                        část směrem k Tylově ulici, říjen 2017                                 

                               foto č. 95, Na Náměti, pohled z úrovně kostela PM, dokončování prací,  

                                                                                                                                prosinec 2017                                                      



 

           
                                                                                                                           foto č. 96 

 

           
                   

                                                                                                                             foto č. 97 

  

           Kutná Hora, foto č. 96, Na Náměti, pohled z Tylovy ulice, dokončování prací,  

                                                                                                                                prosinec 2017                                   

                               foto č. 97, Táborská, rekonstrukce silnice a budování opěrných zdí,  

                                                                                                            detail této stěny, září 2017 

                                                      



 

 
 

           
                                                                                                                            foto č. 98 

 

           
                                                                                                                            foto č. 99 

  

           Kutná Hora, foto č. 98, rekonstrukce Táborské ulice, pohled k východu 

                               foto č. 99, dtto, pohled k západu směrem od města,   

                                                                                                                                     září 2017 



 

           
                                                                                                                          foto č. 100 

 

           
                                                                                                                           foto č. 101 

  

           Kutná Hora, foto č. 100, oprava povrchu Masarykovy ulice před Sedlcí, září 2017 

                               foto č. 101, Masarykova, počáteční část směrem k Náměti, květen 2017 



 

           
                                                                                                                         foto č. 102 

 

           
                                                                                                                         foto č. 103 

  

           Kutná Hora, foto č. 102, stavba zastávky autobusu u Kamenné kašny 

                               foto č. 103, dokončená zastávka u Kamenného domu,  

                                                                                                                                prosinec 2017 



 

           
                                                                                                                          foto č. 104 

 

           
                                                                                                                          foto č. 105 

  

           Kutná Hora, foto č. 104, restaurování Mariánského sloupu v Šultysově ulici, září 2017                                                                                 

                               foto č. 105, Sedlec, kaple s kostnicí, provizorní zastřešení  

                                                         v průběhu oprava archeologického výzkumu, duben 2017 



 

           
                                                                                                                          foto č. 106 

 

           
                                                                                                                          foto č. 107 

  

           Kutná Hora, foto č. 106, restaurování sousoší před jezuitskou kolejí, 

                                                                                stav v průběhu prací na této etapě, září 2017 

                               foto č. 107, dtto, prosinec 2017 



 

           
                                                                                                                          foto č. 108 

 

           
                                                                                                                          foto č. 109 

  

           Kutná Hora, foto č. 108, budova nádraží po opravě průčelí 

                               foto č. 109, budova hlavního nádraží po stejné opravě,  

                                                                                                                                prosinec 2017 



 

           
                                                                                                                          foto č. 110 

 

           
                                                                                                                          foto č. 111 

  

           Kutná Hora, foto č. 110, budova původního skladiště u nádraží  

                                                                                             poškozená požárem v květnu 2017                                                                                   

                               foto č. 111, dtto, po demolici, červenec 2017 



 

           
                                                                                                                         foto č. 112 

 

           
                                                                                                                          foto č. 113 

  

           Kutná Hora, foto č. 112, pokračování výstavby rodinných domů na Třešňovce                                                                                

                               foto č. 113, dtto,  

                                                            

                                                                                                                       srpen 2017 



 

           
                                                                                                                         foto č. 114 

 

           
                                                                                                                          foto č. 115 

  

           Kutná Hora, foto č. 114, výstavba v Sedlci na úpatí kopce Kaňku, 

                               foto č. 115, dtto, dokončená první etapa, 

                                                                                                                                      říjen 2017  



 

           
                                                                                                                         foto č. 116 

 

           
                                                                                                                         foto č. 117 

  

           Kutná Hora, foto č. 116, výsadba nového ovocného sadu na úpatí kopce Sukova,  

                                                                                                                                     srpen 2017 

                               foto č. 117, podchod na hlavním nádraží  

                                                 s novou výzdobou inspirovanou památkami města, květen 2017  

                                                                                                                                       



 

           
                                                                                                                         foto č. 118 

 

           
                                                                                                                          foto č. 119 

  

           Kutná Hora, foto č. 118, nově odlitý zvon pro kostel sv. Jakuba  

                                                                       připravený na nádvoří Vlašského dvora, září 2017 

                               foto č. 119, dtto, zvon zavěšený ve věži, říjen 2017 



 
Stanoviště dálkových panoramatických pohledů: foto č. 1 vrch Sukov (Kutná Hora) 
                                                                                foto č. 5 silnice na Kaňk (Sedlec) 
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Stanoviště hlavních panoramatických pohledů: foto č. 2 a č. 3 severní věž jesuitské koleje 
                                                                            foto č. 4 věž kostela sv. Jakuba 
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