
3. Výběr hlavních stavebních a restaurátorských akcí v roce 2017,  

přehled aktivit, využití a významných uvažovaných záměrů 



  
 

        

 

charakteristika         
     

umístění objektu, 

adresa 

název, typ, 

památková 

ochrana 

způsob 

využití stav 

druh a rozsah prováděných stavebních 

úprav nebo restaurování investor 

projektant a 

zhotovitel realizace  zhodnocení 

foto 

dokumentace 

MPR         

Barborská ulice 

NKP chrám sv. 

Barbory  

církevní; 
veřejnosti 

přístupná 

památka 

kromě běžných 
problémů se 

vyskytují i 

vážnější statické 
poruchy, vzniklé 

vinou rozsáhlé 

koroze 
kamenných 

článků opěrného 

systému 

stále trvá přerušení prací po dřívějším 

dokončení opravy exteriéru, nadále jsou 
podnikány přípravné kroky pro další 

pokračování celkové opravy památky, 

ale zatím ještě nejsou zajištěny 
prostředky na další pokračování, kterým 

by mělo být zejména restaurování 

v interiéru,  
 

 

z nutných oprav byla provedena 
ověřovací etapa zajištění poškozené a 

staticky narušené části opěrné zdi pod 

terasou parku při kostele 

Římsko-

katolická farnost 

Kutná Hora   

průběžně od 

roku 1997  

dlouhodobě 

realizovaná 

mimořádně rozsáhlá 
akce s velmi 

důkladnou 

přípravou,  
 

opěrná zeď byla 

koncem 80. let 20. 
století podrobena 

statickému zajištění 

a líc povrchu byl 
přetažen 

cementovým 

povlakem, posléze 
se začaly projevovat 

důsledky této 

nevhodné úpravy 

foto č.30, 31, 

40, 41 

OP MPR Vítězná 

ulice Sedlec 

katedrála 

Nanebevzetí 

Panny Marie v 

Sedlci,  

KP 

církevní, 

přístupná 

veřejnosti 

stav velmi dobrý, 

po celkové 

opravě 

po dokončení opravy střechy a výměně 

krytiny jen minimální rozsah prací 

udržovacího charakteru 

Římsko-

katolická farnost 

Sedlec   

hlavní a celková 

oprava proběhla 
v letech 2001 - 

2009, dále 

pokračovaly 

menší doplňující 

akce 

 

foto č. 32 



MPR 

U Jakuba                    

kostel sv. Jakuba, 

KP 

církevní, 

veřejnosti 
přístupná 

památka 

nutnost celkové 
opravy, statické 

problémy  

pokračování v celkové opravě památky 

včetně statického zajištění, v této etapě 
nová krytina střechy lodě kostela  

další významnou aktivitou bylo odlití 

nového zvonu, financované částečně 
z veřejné sbírky 

 

Římsko-
katolická farnost 

Kutná Hora 

projektant: 

INRECO, s.r.o.,  

zhotovitel: 
AVERS s.r.o., 

PARIO s.r.o., 

průběžně od 

roku 2010  

jedná se o 

mimořádně 

ohroženou památku, 
nutná oprava musí 

odstranit závažné 

statické problémy 
této stavby 

  

foto č. 34, 35, 

118, 119 

MPR  
Na Náměti 

kostel P. Marie 

Na Náměti,  
KP 

církevní; 
liturgický 

stav dříve 
zanedbávané 

památky se 

postupně 
zlepšuje 

další etapa obnovy a restaurování 

vnějšího pláště závěru, kružbových oken 

a kamenických prvků, jednalo se o 
opravu další části severního průčelí lodi 

Římsko-

katolická farnost 
Kutná Hora 

Projekční 

kancelář 
Mlázovský 

průběžně od 
roku 2003 

celková oprava 

mimořádně 

významné památky, 
znamená příslib 

jejího oživení po 

dlouhém období bez 
praktického využití  foto č. 36, 37 

MPR 
Jiřího z Poděbrad 

klášter sv. 

Voršily, 
KP škola 

opravená a 

průběžně 

udržovaná 
budova 

pokračování opravy krovu a krytiny 
střechy 

církev, řád sv. 
Voršily  od roku 2012   

MPR                   

čp. 1 Jakubská            

městský dům, 
KP, 

Arciděkanství 

bydlení, 

administrativa, 
společenská 

funkce 

stavební stav 

horní stavby je 

celkově poměrně 
dobrý, ale 

existují zde 
závažné statické 

problémy v 

podloží a 
spodních partiích 

zdiva 

postupně probíhající celková oprava, 

v roce 2017 pouze minimální rozsah 

Římsko-
katolická farnost 

Kutná Hora   

celková oprava 
probíhá od roku 

2009     

MPR 

čp. 552 Havlíčkovo 
náměstí 

Vlašský dvůr 
NKP 

administrativa, 

kulturní a 

společenská 
funkce 

dobrý stav, 

průběžně 
udržovaný objekt 

postupně probíhající celková oprava 
střech, v tomto roce střecha kaple 

Město Kutná 
Hora  

celková oprava 

probíhá od roku 
2010 

připravován je dále 

rozsáhlý projekt 

celkové revitalizace 
památky foto č. 38, 39 

ochranné pásmo 

MPR 
dům čp.3Ž v České 

ulici 

 městský dům bydlení 

dobrý stav, 

průběžně 

udržovaný objekt oprava střechy, nová krytina fyzická osoba  2017  foto č. 42 

MPR 
čp. 5 Komenského 

náměstí 

městský dům 

KP bydlení 

dobrý stav, 
průběžně 

udržovaný objekt oprava fasád fyzická osoba  2017  foto č. 43 



MPR 

čp. 13 Ruthardská 

městský dům 

KP bydlení 

dobrý stav, 

průběžně 

udržovaný objekt oprava fasád fyzická osoba  2017  foto č. 44, 45 

MPR 
čp. 15 Dačického 

náměstí 

městský dům,  

KP služby 

dobrý stav, 
průběžně 

udržovaný objekt 

pokračování v celkové postupné obnově 
domu, oprava části průčelí, v této etapě 

východní strana  právnická osoba   

oprava probíhá 

od roku 2015   foto č. 46 

MPR  

čp. 42 Komenského 

městský dům,  

KP 

původně 

bydlení, pak 
delší dobu 

prázdný dům 

dlouhodobě 

chátrající 

oprava průčelí a vnitřní celkové úpravy, 

v roce 2017 dokončení akce právnická osoba  zahájeno 2015  foto č. 50, 51 

OP MPR 

čp. 45Ž Za 
Barborou městský dům bydlení 

poměrně 
v dobrém stavu 

demolice před novou stavbou, uvolnění 

parcely, v roce 2017 zahájeny přípravy 

nové stavby, první fáze projektování 
vyzněla poněkud rozpačitě fyzická osoba  2016 demolice 

pozemek je ve 

významné poloze, na 
pohledové ose 

k chrámu svaté 

Barbory při příchodu 
z Táborské ulice   

MPR 

čp. 48V  
Pod Barborou městský dům bydlení 

poměrně 
v dobrém stavu 

zahájení celkové opravy a rehabilitace 

vnějšího vzhledu, ve sledovaném období 

roku 2016 práce jen v minimálním 
rozsahu fyzická osoba 

Jindřich a Kubík 
architekti 

stavba zahájena 
2012    

 

MPR 

čp. 59 Husova 

městský dům a 
připojená 

středověká věž 

původně 
bydlení, 

v poslední 
době 

nevyužito 

v celkem dobrém 
stavebním stavu, 

odpovídajícím 

využívání a 
minimálním 

opravám 
v posledních 

letech 

celková přestavba domu a jeho adaptace 
pro nové využití, rozsáhlé a zásadní 

úpravy včetně nových stropů a nového 
krovu střechy, v roce 2017 stavba z větší 

části dokončena právnická osoba  zahájeno 2015  

přestavovaný dům je 

součástí mimořádně 

hodnotného areálu, 
k němuž náleží dále 

velký barokní dům a 

začleněna je sem i 
gotická věž a 

připojené stavení 
středověkého 

původu foto č. 52, 53 

OP MPR 

čp.92Ž V 
Mišpulkách 

původně volná 
parcela 

  

novostavba domu, v roce 2017 jen malý 
rozsah prací fyzická osoba   

stavba zahájena 
v roce 2014 

  

MPR 
čp.122 Rejskovo 

náměstí městský dům, KP 

původně 

bydlení, delší 
dobu bez 

využití 

do roku 2016 ve 

stavu po 
přerušené 

celkové opravě 

pokračování v celkové opravě a dostavbě 
domu, akce započatá v devadesátých 

letech byla na dlouhou dobu přerušena, 

po této odmlce stavba opět zahájena 
v roce 2016, v roce 2017 stavba z větší 

části dokončena  právnická osoba  

zahájeno cca 

v roce 1995, po 
dlouhé přestávce 

znovu 2016 

dům v mimořádně 

pohledově 
exponované poloze, 

tvořící od západní 

strany pozadí 
Kamenné kašny, má 

z dřívější 

nedokončené etapy 
přestavby celkem 

šest cizorodě  foto č. 56, 57 



působících vikýřů na 

střeše, tento stav je 

bohužel ale již 
nezvratitelný  

MPR                   

čp. 134 

Bartolomějská 

městský dům 

KP 

původně 

bydlení, delší 

dobu bez 

využití 

před zahájením 

úprav poměrně 

dobrý stav 

pokračování v celkové opravě a 

přestavbě, ve sledovaném období roku 

2017 práce opět jako v předcházejícím 

roce pokračovaly v malém rozsahu, ale 

byla zahájena oprava fasád fyzická osoba    zahájeno 2011   foto č. 58 

MPR                   

čp. 136 Husova městský dům, KP 

původně 
bydlení, 

obchod 

dlouhodobě po 
předcházejícím 

chátrání 

opravovaný a 
přestavovaný 

objekt 

postupné pokračování dostavbě v zadní 
části domu, v tomto roce dokončeno 

zadní štítové průčelí, na místě navazující 

parcely po v roce 2013 zdemolovaném 
domu čp. 560 jen zvolna budovaná 

novostavba ani v roce 2017 v její stavbě 

nebylo pokračováno, u hlavního domu 
v tomto období pokračování v úpravě 

zadního průčelí fyzická osoba   zahájeno 2000   foto č. 59 

MPR                    
čp. 143 Husova městský dům, KP 

původně 

obchod, dříve 
i bydlení 

poměrně dobrý 

stav, určité menší 

statické 
problémy štítu 

další pokračování v celkové opravě a 
adaptaci, v tomto období pokračování 

prací v interiérech a dále úpravy ve 

dvoře, v exteriéru dokončení opravy 
zadního průčelí právnická osoba   

zahájeno v roce 
2011 

jeden z 

nejvýznamnějších 

měšťanským domů  
v Kutné Hoře foto č. 60 

MPR                    
čp. 146 Lierova městský dům, KP Spolkový dům 

velmi dobrý, po 

nedávné celkové 
opravě 

osazení poutače s uvedením partnerských 
měst Město KH   2017 

výtvarně zajímavé 

doplnění domu a 
veřejného prostoru  

MPR                    

čp. 152 Husova městský dům, KP 

dlouhodobě 

nevyužívaný 

před zahájením 

prací zchátraný a 

poškozený 
nevhodnými 

zásahy 
z předcházejících 

stavebních úprav 

pokračování v celkové opravě a adaptaci 
domu, ve sledovaném období roku 2017 

práce v interiérech a výměna oken právnická osoba   zahájeno 2013 

jeden z 

nejvýznamnějších 
měšťanským domů  

v Kutné Hoře foto č. 61 

MPR  

čp. 157  
Palackého náměstí městský dům, KP 

bydlení a 
obchod 

v dobrém a 

udržovaném 
stavu oprava střechy, nová krytina právnická osoba  2017 

hodnotný a 

pohledově 

významný dům na 
hlavním náměstí foto č. 62 



MPR  

čp. 169 Šultysova městský dům, KP 

bydlení a 

obchod 

v dobrém a 

udržovaném 

stavu oprava dvorního průčelí právnická osoba  2017 

významný 

měšťanský dům  

v Kutné Hoře  

MPR  

čp. 174 Šultysova městský dům, KP služby 

v poměrně 

dobrém a 
udržovaném 

stavu oprava a nový nátěr průčelí právnická osoba  2017 

významný 
měšťanský dům  

v Kutné Hoře foto č. 63 

MPR  

čp. 200 Česká městský dům, KP bydlení 

v poměrně 

dobrém stavu 

pokračování v celkové opravě a adaptaci 
domu, v období roku 2017 práce 

pokračovaly, téměř dokončena je hrubá 

stavba i střecha fyzická osoba 

 

 

 zahájeno 2015 

významný a 

pohledově 

exponovaný dům foto č. 64 

MPR  
čp. 201  

Pirknerovo náměstí městský dům, KP bydlení 

před zahájením 

prací v dobrém a 
udržovaném 

stavu 

celková rozsáhlá přestavba domu a 
přístavba k jeho zadnímu průčelí, v roce 

2017 akce v podstatě dokončena fyzická osoba  zahájeno 2013 

významný dům, 

v dochované podobě 

z barokní přestavby 
datované rokem 

1728, autentická 

stavba s původními 
konstrukcemi, 

například 

s trámovými 
malovanými stropy; 

přestavba byla 

provedena 
mimořádně 

razantním způsobem 

a dřevěné části 
stavby byly v celém 

rozsahu odstraněny foto č. 65 

MPR 
čp. 223 

Bartolomějská městský dům  

dlouhodobě 
chátrající dům, 

některé dílčí 

problémy, 
částečně 

poškozená 

pokračování v celkové opravě a adaptaci, 

změna dochovaných oken hlavního 
průčelí do předpokládané starší podoby, 

vikýřová nástavba v zadní části právnická osoba  zahájeno 2016 

hodnotný a doposud 

opomíjený dům 

v okrajové části 
historického jádra 

města 

foto č. 66, 67, 

68 



střecha 

MPR 

čp. 234 Česká zahrada   

novostavba domu v zadní části rozlehlé 
zahrady, v období roku 2017 

pokračování stavby   fyzická osoba  zahájeno 2014 

stavba vlastního 
domu je dosti 

naddimenzovaná a 

její celková podoba 
působí v daném 

místě poměrně 

nápadně, staveniště 
se nachází 

v sousedství dobře 

dochovaného 
příkopu městského 

opevnění, který je i 

nadále při stavbě 
zavážen zeminou a 

sutí, ani v průběhu 

roku 2017 se 
nepodařilo situaci 

napravit  foto č. 69 

MPR 

čp. 243 Česká městský dům, KP 

služby - 

restaurace 

v dobrém a 

udržovaném 

stavu výměna oken a dveří právnická osoba  2017 

po počátečních 
problémech se 

podařilo akci 

zvládnout foto č. 70 

MPR 

čp. 261 Hradební 

městský dům, 

vila 

původně 

bydlení, delší 

dobu bez 

využití 

dosud v poměrně 

dobrém stavu 

po dřívějším razantním vyčištění 
mimořádně rozlehlé zahrady je zatím 

místo ponecháno, existuje ale již několik 

verzí záměru na jeho zásadní změnu, 
uvažována je výstavba bytových domů, 

v roce 2017 došlo k propadnutí střechy 

již předtím vážně poškozeného cenného 

zahradního altánu fyzická osoba   

mimořádně 

hodnotná parcela 

v rezervaci, 
zastavěním by zde 

došlo k vážnému 

zásahu do struktury 

organismu města foto č. 71 

MPR 
čp. 327 Na Sioně městský dům bydlení 

v dobrém a 

udržovaném 
stavu 

zateplení fasády domu, výměna oken a 
dveří fyzická osoba  2017  foto č. 72, 73  

MPR 

čp.346 Vocelova městský dům 

bydlení, 

služby - 

provozovna 

v dobrém a 

udržovaném 

stavu oprava střechy a průčelí fyzická osoba  2017  foto č. 74 

MPR 

čp.348 Vocelova městský dům 

bydlení, 

služby - 

provozovna 

v dobrém a 

udržovaném 

stavu oprava části ohradní zdi fyzická osoba  2017   



MPR 

čp.387 Tylova městský dům 

bydlení, 

obchod 

v poměrně 

dobrém a 
udržovaném 

stavu 

celková oprava, vnitřní adaptace, výměna 

oken fyzická osoba  2017 

mimořádně 

hodnotný dům, 

velmi kvalitní 
barokní průčelí, 

Střešní okna se 

uplatňují 
v pohledech 

z hlavního náměstí foto č. 75 

MPR  

čp. 391 Libušina městský dům bydlení v dobrém stavu 

oprava průčelí, výměna dveří a vrat 

garáže fyzická osoba  2017 

jednoduše působící 

stavba 

z meziválečného 

období s kvalitně 

provedeným 
detailem, maličkost, 

kterou je výměna 
původních dveří za 

novodobé typové 

může v důsledku 
způsobit, že dům se 

projeví v daném 

místě rušivě foto č. 76 

MPR 
čp. 436 Sokolská městský dům bydlení 

v poměrně 
dobrém stavu celková oprava fasády právnická osoba  2017 

stavba na samé 
hranici MPR, bytový 

dům, bez památkové 

i architektonické 
hodnoty foto č. 77 

Ochranné pásmo 

MPR 
čp. 463 Městské 

sady městský dům, KP 

bydlení a 

administrativa 

v poměrně 

dobrém stavu pokračování v celkové opravě fasády právnická osoba  zahájeno 2015  foto č. 78 

MPR 

čp. 469 Čáslavská městský dům 

naposledy 

bydlení, 
určitou dobu 

bez využití 

v poměrně 

dobrém stavu celková oprava fasády a výměna oken právnická osoba  2017 

stavba přímo na 
hranici MPR, nová 

okna jsou z plastu  foto č. 79 

MPR 

čp. 501 Tylova městský dům 

bydlení a 

provozovna 

v poměrně 

dobrém stavu oprava fasády právnická osoba  2017   

MPR 

čp. 515 Havlíčkovo 
náměstí městský dům, KP bydlení v dobrém stavu oprava střechy fyzická osoba  2017   foto č. 80 

MPR 

čp. 519 Havlíčkovo 

náměstí městský dům, KP bydlení v dobrém stavu oprava opěrné a ohradní zdi ve dvoře fyzická osoba  2017   



MPR 
čp. 523 Žižkova 

brána městský dům bydlení v dobrém stavu oprava střechy fyzická osoba  2017   foto č. 81 

MPR 
čp. 540 Janské 

náměstí městský dům, KP 

bydlení a 

administrativa 

v poměrně 

dobrém stavu oprava fasády a střechy domu právnická osoba  2017  foto č. 82 

MPR 

čp. 549 Sokolská městský dům bydlení 

v poměrně 

dobrém stavu celková oprava fasády Město KH  2017 

stavba na samé 

hranici MPR, bytový 
dům, bez památkové 

hodnoty foto č. 83 

Ochranné pásmo 

MPR 
čp. 559 Městské 

sady městský dům 

bydlení a 

provozovna 

v poměrně 

dobrém stavu oprava fasády právnická osoba  2017 

použití neobvyklé 
technologie obkladu 

fasády na jinak 

dosud neutrálně 
působícím 

historickém domě foto č. 84, 85 

OP MPR 

čp. 599 Uhelná městský dům bydlení 

v poměrně 

dobrém stavu 

celková oprava a adaptace domu, v roce 

2017 malý rozsah prací, částečně výměna 

oken právnická osoba  zahájeno 2016 

poměrně mohutná 

stavba činžovního 
domu z konce 

devatenáctého 
století, hmotově 

v daném místě 

nevhodně usazená 
stavba, jinak sama o 

sobě poměrně 

kvalitní architektura foto č. 86 

MPR 

u čp. 623 Hradební novostavba bydlení  

novostavba domu, v roce 2017 v podstatě 

dokončena fyzická osoba  zahájeno 2016 

hmotově diskutabilní 

stavba, pro dané 
území i místo 

cizorodá foto č. 87 

MPR 
čp. xxx Pod 

Barborou novostavba bydlení  

novostavba domu, v roce 2017 

dokončena fyzická osoba  zahájeno 2016 

poměrně hmotná 

stavba, ale její 
umístění není 

vzhledem 

k sousedním domům 

jednoznačně 

nevhodné, 
problematický je ale 

nižší sklon střechy a foto č. 88 



také vlastní 
konstrukce, jedná se 

o dřevěnou rámovou 

stavbu 
s montovaným 

obložením, pro 

místo nevhodná 
konstrukce je ale 

skryta za konvenčně 

provedenou fasádou 

OP MPR 
Za Barborou 

parcela po 

demolici domu 
čp. 45Ž   

záměr vybudování novostavby domu, 
v roce 20117 studie fyzická osoba   

ze strany projektanta 

i investora je 

prosazován typ 
domu „krystalu“ příloha 

MPR 

Česká ulice komunikace   

celková rekonstrukce komunikace včetně 

sítí 

Město Kutná 

Hora  2017 

součást postupné 

celkové 
rekonstrukce 

veřejných prostor 

města foto č. 89 - 92 

MPR 
Na Náměti komunikace   

celková rekonstrukce komunikace včetně 
sítí 

Město Kutná 
Hora  2017 

součást postupné 
celkové 

rekonstrukce 

veřejných prostor 
města foto č. 93 - 96 

OP MPR 
Táborská komunikace   

celková rekonstrukce komunikace včetně 
vybudování opěrných stěn Správa silnic  zahájeno 2015  foto č. 97 - 99 

OP MPR 

Masarykova komunikace   rekonstrukce komunikace Správa silnic  2017  

foto č. 100, 

101 

MPR 

Palackého náměstí, 

Václavské náměstí, 
Husova, Česká komunikace   budování zastávek autobusové dopravy 

Město Kutná 
Hora  2017  

foto č. 102, 
103 

MPR 

Šultysova 

Mariánský sloup, 

KP  

průběžně 
opravovaný a 

restaurovaný 

celkové restaurování památky na základě 
předcházejícího průzkumu a ověřených 

zkoušek 

Město Kutná 

Hora 

Univerzita 

Pardubice, 

fakulta 
restaurování  

v Litomyšli zahájeno 2015 

nasazení nové 

technologie 

restaurování, pro 
čištění využit mimo 

jiné ultrazvuk foto č. 104 

MPR  
prostor pod 

Vlašským dvorem 

Park pod 
Vlašským 

dvorem, KP 

rekreační 

zóna, kulturní 
a společenské 

akce 

před zahájením 

akce dlouhodobě 

průběžná, ale 
pouze základní 

údržba 

pokračování celkové opravy a 

rehabilitace významného parku, malý 
rozsah prací v roce 2016 oproti 

předcházejícímu období  

Město Kutná 

Hora 

Ing. Anna 
Stočesová 

 

Dalfos s.r.o. 
AVE CZ s.r.o 

 

zahájeno v roce 

2014 

významná a svým 

rozsahem 

mimořádná obnova 
cenného městského 

prostoru  



OP MPR Sedlec kaple s kostnicí  

statické 
problémy a 

nutnost celkové 

opravy 

pokračování celkové opravy a 

archeologický výzkum farnost  

zahájeno v roce 

2015  foto č. 105 

MPR 

Barborská 

řada sousoší před 

jesuitskou kolejí  

průběžně 

restaurovaná díla 

první etapa dalšího celkového 

restaurování 

Město Kutná 

Hora  2017 

letech 2005 – 2006 

bylo provedeno 

celkové restaurování 
souboru všech 

třinácti sousoší 

včetně parapetní zdi 
a váz, v roce 2008 

byla provedena 

obnova 
hydrofobizace 

sousoší, roku 2011 

oprava parapetní zdi 
po novém dláždění 

ulice, v roce 2016 

pak byl vypracován 
restaurátorský 

průzkum s návrhem 

opatření na 
restaurování a 

údržbu a bylo zde 

upozorněno na 
blížící se nutnost 

náhrady sochařských 

děl kopiemi 

foto č, 106, 

107 

MPR 
Janské 

náměstí/Žižkova 

brána 

zahrada u domu 

čp. 540   záměr vybudování ZOO koutku 

Sdružení 

Denemark, 

pobočný spolek 
„Kutnohorský 

zookoutek 

Denemark“,  

aktivita od roku 
2009, veřejná 

prezentace 

záměru 2017  příloha 

OP MPR i mimo 

toto pásmo 

budovy obou 
vlakových 

nádraží  

poměrně dobrý a 
průběžně 

udržovaný stav celková oprava průčelí České dráhy  2017 

nejedná se o 
prohlášené kulturní 

památky, ale obě 

budovy nádraží jsou 
hodnotnými 

historickými 
stavbami, jejich 

oprava je důležitá 

mimo jiné pro dojem 
návštěvníků města, 

k této aktivitě 

náleží nápadité 
vyzdobení podchodu 

Hlavního nádraží 

foto č. 108, 

109, 117 



OP MPR 

Štefánikova, 

Nádražní 

plocha 
v sousedství 

nádraží Kutná 

Hora - město   záměr vybudování dopravního terminálu 

Město Kutná 

Hora 

Ehl/Koumar 

Architekti s.r.o. 

projekt 2016, 
veřejná 

prezentace 29. 3. 

2017  příloha 

OP MPR 

jižní svahy kopce 

Kaňku a Sukova 

ovocné sady a 

louky 

v posledních 

letech 

doznívání 
původního 

hospodářského 

využívání  

budování a rozšiřování nových vinic, 

sadů a pastvin pro ovce právnická osoba  

probíhá od roku 

2010 

toto využití je 

účinným způsobem 
stabilizace 

přirozeného 

charakteru pozemků 
v blízkosti města, 

důležitých pro 

zachování dálkových 
pohledů; vzhledem 

k zájmu o atraktivní 

parcely v této části 
sídla se jedná o 

jediný možný 

způsob, jak zachovat 
alespoň část jeho 

přirozeného 

přírodního okolí foto č. 116 

OP MPR 

lokalita Třešňovka 

původně 
zemědělské 

pozemky, pole a 

louky, sad 

až do této 
změny bylo 

hospodářsky 

využíváno  

rozsáhlá výstavba rodinných domů, akce 

je rozdělena na několik etap, v roce 2017 

další pokračování právnická osoba  

probíhá včetně 

příprav od roku 

2004 

z hlediska ochrany 

cenné lokality, MPR 

a jejího ochranného 
pásma, tedy 

pohledového rámce 

města se jedná o 
problematickou a 

negativně působící 

změnu; zásadním 
úkolem pro 

budoucnost zde bude 

vymezení hranice a 
regulování dále 

připravovaných 

záměrů 

foto č. 112, 

113 

OP MPR 
lokalita pod 

Kaňkem 

původně 
zemědělské 

pozemky    výstavba rodinných domů, další etapa právnická osoba  

zahájeno roku 

2014  

foto č. 114, 

115 



                           

                                             



                 

                                                                                                                                                                                                         



             

                                         



 



 
 
 
záměr vybudování ZOO koutku v sousedství Vlašského dvora – celková situace a pohledy 



 
 
 
záměr vybudování ZOO koutku v sousedství Vlašského dvora  
 



 

 
záměr vybudování ZOO koutku v sousedství Vlašského dvora 
 
 



 
 

 
záměr vybudování dopravního terminálu u vlakového nádraží v sousedství MPR 
 



 
záměr vybudování dopravního terminálu u vlakového nádraží v sousedství MPR 
 



 
záměr vybudování dopravního terminálu u vlakového nádraží v sousedství MPR 



  



 
 
archeologické výzkumy v roce 2017, mapa města se zákresem lokalit a seznam jednotlivých akcí 


