
 
                                

 

                                

                                                                       

 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    srpen 2018 
 
 



 
 
 

                                         

 

                                 Kutná Hora, foto č. 2, pohled z věže Jezuitské koleje, levá část, 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               srpen 2018 
 

 



 
 

                                

 

                                         Kutná Hora, foto č. 3, pohled z věže Jezuitské koleje, pravá část, 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     srpen 2018 

 



 
 

                               

                                                                       
 

                                  Kutná Hora, foto č. 4, pohled z věže kostela sv. Jakuba,  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             srpen 2018 

                                                                                                                                                                                       



 
 

                                

                                                                       
 

                                                                                                             Kutná Hora, foto č. 5, pohled na Sedlec od silnice na Kaňk,  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    srpen 2018 

                                                                                                                



 
                        

                                 
 
                                                        

 
 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     



 

                                

                                                                       
 

                                                                 Kutná Hora, foto č. 7, pohled z věže kostela sv. Jakuba směrem k západu s vyznačením hlavních stavebních akcí probíhajících ve sledovaném období roku 2018 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

 



 
 

                                

                                                                       

                                                                                        Kutná Hora, foto č. 8, pohled z věže kostela sv. Jakuba směrem k severu s vyznačením hlavních stavebních akcí probíhajících ve sledovaném období roku 2018 
 



 

                                

                                                                       

                                                                                    Kutná Hora, foto č. 9, pohled z věže kostela sv. Jakuba směrem k východu s vyznačením hlavních stavebních akcí probíhajících ve sledovaném období roku 2018 



 
 

               
                                                                                                                          foto č. 10 
 
 

               
                                                                                                                           foto č. 11 

  

          Kutná Hora, foto č. 10, pohled z terasy kaple Božího Těla, září 2018 
                            foto č. 11, pohled z terasy pod Vlašským dvorem, červenec 2018 
                                                                                                                                      
                                                                                                                



 
 
 

               
                                                                                                                          foto č. 12 
 
 

               
                                                                                                                           foto č. 13 

  

          Kutná Hora, foto č. 12, pohled na město z vinice před jezuitskou kolejí, červenec 2018  
                           foto č. 13, pohled z terasy u kostela sv. Jakuba, září 2018 
                                                                                                                                                                                                                                                     



 
 

               
 
 
           
                                                                                                                           

  

          Kutná Hora, foto č. 14, noční pohled z terasy pod Vlašským dvorem  
s osvětlením hlavních památek města, prosinec 2018  

 
                                                                                                                                                                                                                                                     



 
 

               
                                                                                                                          foto č. 15 
 
 

               
                                                                                                                           foto č. 16 

  

          Kutná Hora, foto č. 15, Palackého náměstí, pohled k východu, říjen 2018  
                              foto č. 16, průhled Husovou ulicí na Rejskovo náměstí, červenec 2018 
                                                                                                                                      
                                                                                                                



 
 

               
                                                                                                                          foto č. 17 
 
 

               
                                                                                                                           foto č. 18 

  

          Kutná Hora, foto č. 17, pohled Husovou ulicí směrem k východu, říjen 2018  
                              foto č. 18, náměstí Národního odboje směrem ze Smíškovy ulice, dtto 
                                                                                                                



 
 

             
                                                                                                                          foto č. 19 
 
 

             
                                                                                                                           foto č. 20 

  

          Kutná Hora, foto č. 19, celkový průhled Husovou ulicí k východu, říjen 2018  
                              foto č. 20, Jungmannovo náměstí, červenec 2018 
                                                                                                                                      
                                                                                                                



                                  
 
 

              
                                                                                                                          foto č. 21 
 
 

              
                                                                                                                           foto č. 22 

  

          Kutná Hora, foto č. 21, Šultysova ulice, září 2018  
                              foto č. 22, Václavské náměstí, dtto 
                                                                                                                                     



                                                                                                                
 
 

               
                                                                                                                          foto č. 23 
 
 

               
                                                                                                                           foto č. 24 

  

          Kutná Hora, foto č. 23, ulice U Jelena, únor 2018 
                               foto č. 24, Jungmannovo náměstí směrem ke středu města, červenec 2018 
                                                                                                                                      



                                                                                                                
 
 

               
                                                                                                                          foto č. 25 
 
 

               
                                                                                                                           foto č. 26 

  

          Kutná Hora, foto č. 25, pohled do spodní části Barborské ulice od Hrádku, září 2018 
                              foto č. 26, Smíškova ulice směrem k Hrádku, říjen 2018 
                                                                                                                                      



                                                                                                                
                                     

 
 

               
                                                                                                                          foto č. 27 
 
 

               
                                                                                                                           foto č. 28 

  

          Kutná Hora, foto č. 27, horní část České ulice, říjen 2018  
                              foto č. 28, dtto, spodní část 



                                                                                                                                                                                                                        
 
 

               
                                                                                                                          foto č. 29 
 
 

               
                                                                                                                           foto č. 30 

  

          Kutná Hora, foto č. 29, pohled z bastionu u jesuitské koleje  
                                           do prostoru před chrámem sv. Barbory, květen 2018  
                              foto č. 30, ulice U Jakuba, červen 2018                                    



                                                                                                               
 
 

               
                                                                                                                          foto č. 31 
 
 

               
                                                                                                                           foto č. 32 

  

          Kutná Hora, foto č. 31, ulice pod Barborou, červen 2018 
                              foto č. 32, ulice Pod Hrádkem, červenec 2018 
                                                                                                                                      



                                                                                                               
 
 

               
                                                                                                                          foto č. 33 
 
 

               
                                                                                                                           foto č. 34 

  

          Kutná Hora, foto č. 33, nábřeží říčky Vrchlice, březen 2018  
                              foto č. 34, část Barborské ulice mezi jezuitskou kolejí a Hrádkem,   
                                                                                                                leden 2018                                                                                                                                  



                                                                                                                
 
 

               
                                                                                                                          foto č. 35 
 
 

               
                                                                                                                           foto č. 36 

  

          Kutná Hora, foto č. 35, Čáslavská ulice,  
                                            pohled na stavbu nové haly za hranicí MPR, březen 2018 
                              foto č. 36, křižovatka U Krupičků, září 2018 



                                                                                                                                      
                                                                                                                

 
     

                  
               
 
 
               
                                                                                                                            

  

          Kutná Hora, foto č. 37, západní průčelí chrámu svaté Barbory, červen 2018  



 
 

               
                                                                                                                          foto č. 38 
 
 

               
                                                                                                                           foto č. 39 

  

          Kutná Hora, foto č. 38, chrám sv. Barbory, oprava střech nad jižní boční lodí, říjen 2018  
                              foto č. 39, dtto, prosinec 2018 
                                                                                                                



 
 

               
                                                                                                                          foto č. 40 
 
 

               
                                                                                                                           foto č. 41 

  

          Kutná Hora, foto č. 40, kostel Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci, březen 2018  
                               foto č. 41, dtto, interiér kostela, říjen 2018 
                                                                                                                



 
 

               
                                                                                                                          foto č. 42 
 
 

               
                                                                                                                           foto č. 43 

  

          Kutná Hora, foto č. 42, kostel sv. Jakuba, doprava nosníků při opravě střechy, říjen 2018  
                               foto č. 43, dtto, detail opravy tesařské konstrukce ve věži, září 2018 
                                                                                                                



 
 

               
                                                                                                                          foto č. 44 
 
 

               
                                                                                                                           foto č. 45 

  

          Kutná Hora, foto č. 44, kostel Panny Marie Na Náměti, pokračující celková oprava,   
                                                                                                                                      říjen 2018 
                               foto č. 45, dtto, prosinec 2018 
                                                                               



 
 

               
                                                                                                                          foto č. 46 
 
 

               
                                                                                                                           foto č. 47 

  

          Kutná Hora, foto č. 46, Vlašský dvůr, pokračující oprava střech, listopad 2018  
                               foto č. 47, dtto, prosinec 2018 
                                                                               



 
 

               
                                                                                                                          foto č. 48 
 
 

               
                                                                                                                           foto č. 49 

  

          Kutná Hora, foto č. 48, voršilský klášter, pokračující oprava střech, březen 2018  
                               foto č. 49, dtto, říjen 2018 
                                                                               



 
 

               
                                                                                                                          foto č. 50 
 
 

               
                                                                                                                           foto č. 51 

  

          Kutná Hora, foto č. 50, Mariánský sloup v Šultysově ulici, restaurování, únor 2018  
                               foto č. 51, dtto, stav po skončení prací, prosinec 2018 
                                                                               



 
 

               
                                                                                                                          foto č. 52 
 
 

               
                                                                                                                           foto č. 53 

  

          Kutná Hora, foto č. 52, sochy před jezuitskou kolejí, restaurování  
                               foto č. 53, dtto, sousoší sv. Václava, říjen 2018 
                                                                               



 
 

               
                                                                                                                          foto č. 54 
 
 

               
                                                                                                                           foto č. 55 

  

          Kutná Hora, foto č. 54, terasové zahrady pod budovou děkanství  
                               foto č. 55, dtto, březen 2018 
                                                                               



 
 

               
                                                                                                                          foto č. 56 
 
 

               
                                                                                                                           foto č. 57 

  

          Kutná Hora, foto č. 56, zahrady pod děkanstvím, září 2018  
                               foto č. 57, dtto, říjen 2018 
                                                                               



 
 

               
                                                                                                                          foto č. 58 
 
 

               
                                                                                                                           foto č. 59 

  

          Kutná Hora, foto č. 58, dům čp.7 v České ulici, stav před opravou střechy, leden 2018 
                               foto č. 59, dtto, stav během opravy, květen 2018 
                                                                               



 
 

               
                                                                                                                          foto č. 60 
 
 

               
                                                                                                                           foto č. 61 

  

          Kutná Hora, foto č. 60, dům čp. 12 v Ruthardské ulici, stav při zahájení opravy střechy,  
                                                                                                                               červenec 2018  
                               foto č. 61, dtto, září 2018 
                                                                               



 
 

               
                                                                                                                          foto č. 62 
 
 

               
                                                                                                                           foto č. 63 

  

          Kutná Hora, foto č. 62, ulice Za Barborou, stav po demolici domu čp. 45Ž, březen 2018 
                               foto č. 63, dtto, zahájení prací na stavbě nového domu, červen 2018 
                                                                               



 
 

               
                                                                                                                          foto č. 64 
 
 

               
                                                                                                                           foto č. 65 

  

          Kutná Hora, foto č. 64, dům čp. 59 v Husově ulici, celková oprava a adaptace,   
                                                                                                                                prosinec 2018 
                               foto č. 65, dtto 
                                                                               



 
 

               
                                                                                                                          foto č. 66 
 
 

               
                                                                                                                           foto č. 67 

  

          Kutná Hora, foto č. 66, dům čp. 79 ve Vysokokostelské ulici, říjen 2018  
                               foto č. 67, dům čp. 87 na Havlíčkově náměstí, únor 2018 
                                                                             



 
 

               
                                                                                                                          foto č. 68 
 
 

               
                                                                                                                           foto č. 69 

  

          Kutná Hora, foto č. 68, dokončená stavba domu čp. 92Ž V Mišpulkách, červenec 2018  
                               foto č. 69, dům čp. 112 v Husově ulici, oprava střechy, prosinec 2018 
                                                             



 
 

               
                                                                                                                          foto č. 70 
 
 

               
                                                                                                                           foto č. 71 

  

          Kutná Hora, foto č. 70, dům čp. 134 v Bartolomějské ulici, celková postupná oprava,  
                                                                                                                            stav v říjnu 2018  
                               foto č. 71, dům čp. 136 v Husově ulici, postupná celková oprava,  
                                                                                                                     stav v listopadu 2018 



                                                             
 
 

               
                                                                                                                          foto č. 72 
 
 

               
                                                                                                                           foto č. 73 

  

          Kutná Hora, foto č. 72, dům čp. 142 v Husově ulici, po opravě průčelí, prosinec 2018 
                               foto č. 73, dům čp. 143 v Husově ulici, celková oprava a adaptace,  
                                                                                                                      stav v červenci 2018 



                                                             
 
 

               
                                                                                                                          foto č. 74 
 
 

               
                                                                                                                           foto č. 75 

  

          Kutná Hora, foto č. 74, dům čp. 144 v Husově ulici po opravě střechy, červenec 2018                                           
                              foto č. 75, dům čp. 152 v Husově ulici, celková oprava adaptace,  
                                                                                                                          stav v srpnu 2018                                                           



 
 

               
                                                                                                                          foto č. 76 
 
 

               
                                                                                                                           foto č. 77 

  

          Kutná Hora, foto č. 76, dům čp. 165 v Šultysově ulici, oprava střechy,  
                                                                                                                      stav v prosinci 2018  
                               foto č. 77, dům čp. 174 Šultysova, nová pilířová brána do Václavského  
                                                                                          náměstí, stav po dokončení, září 2018 



                                                             
 
 

               
                                                                                                                          foto č. 78 
 
 

               
                                                                                                                           foto č. 79 

  

          Kutná Hora, foto č. 78, kamenný dům čp. 183 na Václavském náměstí, oprava průčelí,   
                                                                                                                                        září 2018 
                           foto č. 79, dtto, prosinec 2018 



                                                                                                
 

              
               

                                                                                                                          foto č. 80 
 
 

              
                                                                                                                           foto č. 81 

  

          Kutná Hora, foto č. 80, dům čp. 200 v České ulici po celkové opravě a adaptaci  
                            foto č. 81, dtto, říjen 2018 
                                                                                 



 
 

               
                                                                                                                          foto č. 82 
 
 

               
                                                                                                                           foto č. 83 

  

          Kutná Hora, foto č. 82, dům čp. 216 v Bartolomějské ulici, oprava průčelí a ohradní zdi 
                           foto č. 83, dtto, červenec 2018 
                                                                                 



 
 

               
                                                                                                                          foto č. 84 
 
 

               
                                                                                                                           foto č. 85 

  

          Kutná Hora, foto č. 84, dům čp. 223 v Bartolomějské ulici, celková oprava a adaptace,  
                                                                                                                          březen 2018  
                            foto č. 85, dtto, květen 2018 
                                                                                 



 
 

               
                                                                                                                          foto č. 86 
 
 

               
                                                                                                                           foto č. 87 

  

          Kutná Hora, foto č. 86, dokončování novostavby domu za čp. 234 v České, říjen 2018  
                            foto č. 87, dtto, zasypávání hradebního příkopu, červen 2018 
                                                                                 



 
 

               
                                                                                                                          foto č. 88 
 
 

               
                                                                                                                           foto č. 89 

  

          Kutná Hora, foto č. 88, dům čp. 257 Orelská, původní stav, duben 2018 
                           foto č. 89, dtto, stav po demolici a výstavbě nové ohradní zdi, září 2018 
                                                                                 



 
 

               
                                                                                                                          foto č. 90 
 
 

               
                                                                                                                           foto č. 91 

  

          Kutná Hora, foto č. 90, dům čp. 272 v Orelské ulici, oprava fasády, říjen 2018  
                            foto č. 91, dtto, leden 2019 
                                                                                 
 



 
 

               
                                                                                                                          foto č. 92 
 
 

               
                                                                                                                           foto č. 93 

  

          Kutná Hora, foto č. 92, dům čp. 289 Poděbradova ulice, oprava a adaptace, září 2018  
                               foto č. 93, dtto, říjen 2018 
                                                                                 
 



 
 

               
                                                                                                                          foto č. 94 
 
 

               
                                                                                                                           foto č. 95 

  

          Kutná Hora, foto č. 94, dům čp. 299 v Andělské ulici, celková oprava a adaptace,  
                                                                                                                               březen 2018  
                               foto č. 95, dtto, květen 2018 
                                                                                 



 
 
 

               
                                                                                                                          foto č. 96 
 
 

               
                                                                                                                           foto č. 97 

  

          Kutná Hora, foto č. 96, dům čp. 304 Poděbradova ulice, oprava střechy, duben 2018  
                               foto č. 97, dtto, červen 2018 
                                                                                 



 
 
 

               
                                                                                                                          foto č. 98 
 
 

               
                                                                                                                           foto č. 99 

  

          Kutná Hora, foto č. 98, dům čp. 338 Anenské náměstí, celková přestavba, březen 2018  
                               foto č. 99, dtto, prosinec 2018 
                                                                                 



 
 

               
                                                                                                                          foto č. 100 
 
 

               
                                                                                                                           foto č. 101 

  

          Kutná Hora, foto č. 100, dům čp. 346 Vocelova, oprava fasády, únor 2018  
                               foto č. 101, dtto, říjen 2018 
                                                                                 
 



 
 
 

               
                                                                                                                          foto č. 102 
 
 

               
                                                                                                                           foto č. 103 

  

          Kutná Hora, foto č. 102, dům čp. 348 Vocelova, stavba garáže a úpravy průčelí domu,  
                                                                                                                                    duben 2018  
                             foto č. 103, dtto, říjen 2018 



                                                                                 
 

 
 

               
                                                                                                                          foto č. 104 
 
 

               
                                                                                                                           foto č. 105 

  

          Kutná Hora, foto č. 104, dům čp. 361 Sedlecká, oprava střechy, červen 2018  
                               foto č. 105, dtto, říjen 2018 



                                                                                 
 

 
 

               
                                                                                                                          foto č. 106 
 
 

               
                                                                                                                           foto č. 107 

  

          Kutná Hora, foto č. 106, dům čp. 387 Tylova, celková adaptace, prosinec 2018  
                               foto č. 107, dtto, zadní strana domu, květen 2018 



                                                                                 
 

 
 

               
                                                                                                                          foto č. 108 
 
 

               
                                                                                                                           foto č. 109 

  

          Kutná Hora, foto č. 108, dům čp. 518 Havlíčkovo náměstí, oprava fasády, září 2018  
                               foto č. 109, dtto, prosinec 2018                                                                               



 
 
 

               
                                                                                                                          foto č. 110 
 
 

               
                                                                                                                           foto č. 111 

  

          Kutná Hora, foto č. 110, dům čp. 464 Městské sady, oprava a výměna oken,  
                                                                                                                               červen 2018  
                               foto č. 111, dtto, říjen 2018                                                                                 



 
 
 

               
                                                                                                                          foto č. 112 
 
 

               
                                                                                                                           foto č. 113 

  

          Kutná Hora, foto č. 112, dům čp. 479 Jungmannovo náměstí, oprava střechy,  
                                                                                                                            červenec 2018  
                               foto č. 113, dtto, říjen 2018                                                                                 



 
 
 

               
                                                                                                                          foto č. 114 
 
 

               
                                                                                                                           foto č. 115 

  

          Kutná Hora, foto č. 114, dům čp. 482 Jungmannovo náměstí, oprava střechy,  
                                                                                                                            červenec 2018  
                               foto č. 115, dtto, září 2018 



                                                                                 
 

 
 

               
                                                                                                                          foto č. 116 
 
 

               
                                                                                                                           foto č. 117 

  

          Kutná Hora, foto č. 116, dům čp. 496 Tylova ulice, oprava střechy, září 2018  
                               foto č. 117, dtto, listopad 2018                                                                                 



 
 
 

               
                                                                                                                          foto č. 118 
 
 

               
                                                                                                                           foto č. 119 

  

          Kutná Hora, foto č. 118, dům čp. 510 Palackého náměstí v průběhu celkové adaptace,  
                                                                                                                                prosinec 2018  
                              foto č. 119, dům čp. 528 Žižkova brána, oprava střechy, červenec 2018                                                                                 



 
 
 

               
                                                                                                                          foto č. 120 
 
 

               
                                                                                                                           foto č. 121 

  

          Kutná Hora, foto č. 120, dům čp. 599 v Uhelné ulici, celková oprava a adaptace,  
                                                                                                                               květen 2018  
                               foto č. 121, dtto, prosinec 2018                                                                                



 
 
 

               
                                                                                                                          foto č. 122 
 
 

               
                                                                                                                           foto č. 123 

  

          Kutná Hora, foto č. 122, dům čp. 602 Jungmannovo náměstí, oprava fasády,  
                                                                                                                               červenec 2018  
                               foto č. 123, dtto, říjen 2018 



                                                                                 
 

 
 

               
                                                                                                                          foto č. 124 
 
 

               
                                                                                                                           foto č. 125 

  

          Kutná Hora, foto č. 124, dům čp. 618 Žižkova brána, oprava střechy, červenec 2018  
                               foto č. 125, dtto, srpen 2018 



                                                                                 
 

 
 

               
                                                                                                                          foto č. 126 
 
 

               
                                                                                                                           foto č. 127 

  

          Kutná Hora, foto č. 126, dům čp. 643 Na Náměti, celková oprava střechy, červen 2018  
                             foto č. 127, dtto, červenec 2018 



                                                                                 
 

 
 

               
                                                                                                                          foto č. 128 
 
 

               
                                                                                                                           foto č. 129 

  

          Kutná Hora, foto č. 128, dům čp. 652 Štefánikova, oprava fasád, duben 2018  
                            foto č. 129, dtto, říjen 2018                                                                                 



 
 

 
 

               
                                                                                                                          foto č. 130 
 
 

               
                                                                                                                           foto č. 131 

  

          Kutná Hora, foto č. 130, Macháčkovo nábřeží, čištění, únor 2018  
                               foto č. 131, dtto, říjen 2018 



                                                                                 
 
 

               
                                                                                                                          foto č. 132 
 
 

               
                                                                                                                           foto č. 133 

  

          Kutná Hora, foto č. 132, lípa ke stému výročí Republiky v České ulici 
                               foto č. 133, dtto, prosinec 2018 
                                                                                 



 
 

               
                                                                                                                          foto č. 134 
 
 

               
                                                                                                                           foto č. 135 

  

          Kutná Hora, foto č. 134, zastávka nové autobusové linky v České ulici, prosinec 2018 
                                foto č. 135, parkovací automat na Václavském náměstí, září 2018 
                                                                                 



 
 

               
                                                                                                                          foto č. 136 
 
 

               
                                                                                                                           foto č. 137 

  

          Kutná Hora, foto č. 136, poutač, pomník Zdenku Pešánkovi před jeho rodným domem  
                                                                                                      v Tylově ulici, celkový pohled  
                           foto č. 137, dtto, detail, červen 2018 
                                                                                 



 
 

               
                                                                                                                          foto č. 138 
 
 

               
                                                                                                                           foto č. 139 

  

          Kutná Hora, foto č. 138, stále volná parcela po  roce 2014 demolovaném domu čp. 220                    
                                                                                                                  v Bartolomějské ulici  
                               foto č. 139, obdobná a rovněž nyní prodávaná parcela  
                               po demolici domu čp. 566 v Roháčově ulici z roku 2014,  



                                                                                                                    stav v listopadu 2018 
                                                                           

 
 

               
                                                                                                                          foto č. 140 
 
 

               
                                                                                                                           foto č. 141 

  

          Kutná Hora, foto č. 140, dílo ze symposia Street Art 2018, Lorecká ulice 
                           foto č. 141, dtto, září 2018 



                                                                                
 
 

               
                                                                                                                          foto č. 142 
 
 

               
                                                                                                                           foto č. 143 

  

          Kutná Hora, foto č. 142, pokračování nové výstavby Na Třešňovce  
                           foto č. 143 dtto, září 2018 
                                                                                                     



 
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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Kutná Hora:  

historické jádro města  
s kostelem sv. Barbory  

a katedrála Panny Marie v Sedlci 

 

 
 

 
 

Roční monitorovací zpráva o statku zapsaném na Seznam světového 
kulturního a přírodního dědictví UNESCO  

za rok 2018 
 

 fotodokumentace 
 

Národní památkový ústav, 
územní odborné pracoviště středních Čech v Praze 

Praha 2019 



 


