
3. Výběr hlavních stavebních a restaurátorských akcí v roce 2018, 

archeologických výzkumů v tomto období,  

přehled aktivit a využití objektů,  

výběr 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 

po 

předcházejícím 
odstranění 

vážnějších 

statických 
poruch, 

vzniklých vinou 

rozsáhlou korozí 
kamenných 

článků opěrného 

systému je stav 
v podstatě 

stabilizován, je 

ale nutná 

průběžná údržba 

a dílčí opravy, 
dále bude nutné 

restaurování v 

interiéru oprava části střech nad jižní boční lodí 

Římsko-

katolická farnost 

Kutná Hora   

průběžně od 

roku 1997  

dlouhodobě 

realizovaná 

mimořádně rozsáhlá 

akce s velmi 

důkladnou 
přípravou, příkladná 

obnova kulturní 

památky foto č. 37 - 39 

MPR 
U Jakuba                    

kostel sv. Jakuba, 
KP 

církevní, 

veřejnosti 

přístupná 
památka 

i po předcházející 
etapě celkové 

opravy a zajištění 

památky je stále 
nutnost 

pokračovat 

v náročných 
opravách 

v této etapě oprava střechy kostela, 

tesařské konstrukce a krytina 
 

Římsko-

katolická farnost 
Kutná Hora 

 

průběžně od 
roku 2010  

v počátku se jednalo 

o mimořádně 

ohroženou památku, 
i nyní musí být 

pokračování opravy 

vedeno s maximální 
pečlivostí  foto č. 42, 43 

MPR  

Na Náměti 

kostel P. Marie 
Na Náměti,  

KP 

církevní; 

liturgický 

stav dříve 
poměrně 

zanedbané 

památky se 
postupně 

zlepšuje 

další etapa obnovy a restaurování 

vnějšího pláště, nyní západní díl 
severního průčelí lodi a výměna 

severních dveří 

 
 

 

 
 

 

Římsko-
katolická farnost 

Kutná Hora 

 

průběžně od 

roku 2003 

celková oprava 
mimořádně 

významné památky,   foto č. 44, 45 



MPR                   
čp. 552 Havlíčkovo 

náměstí            

NKP Vlašský 

dvůr 

administrativa, 

expozice, 
reprezentační 

prostory 

průběžně 

udržovaná stavba 

závěrečná šestá etapa celkové opravy 

krovu a střešního pláště, pokračování 
v roce 2018 představovalo opravu 

střechy východního křídla a kaple 

Město Kutná 

Hora 

H+B Delta s.r.o. 

Vsetín průběžně 

náročně a kvalitně 

vedená oprava, 

zahájená v roce 
2013, celkové 

náklady 

11 409 511,- Kč, 
z toho 3 445 000,- 

PZAD foto č. 46, 47 

MPR  

čp. 288 Jiřího z 
Poděbrad 

bývalý konvent 

řádu sv. Voršily, 
KP škola 

poměrně velmi 
dobrý stav pokračování v opravě střechy   

postupně od roku 
2015   foto č. 48, 49 

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 2018 opět pouze menší rozsah 

Římsko-
katolická farnost 

Kutná Hora   

celková oprava 
probíhá od roku 

2009     

OP MPR 

vila čp. 7 v České 
ulici obytný dům bydlení 

poměrně dobrý 
stav oprava střechy, nová krytina fyzická osoba  2018 

dům je významným 
objektem při vstupu 

do MPR, navíc 

kvalitní architektura, 
nově použité 

betonové střešní 

tašky na místo 
původní prejzové 

krytiny negativně 

pozměnily výraz 
stavby foto č. 58, 59 

MPR 

čp. 12  Ruthardská 

městský dům,  

KP bydlení 

dobrý stav, 
průběžně 

udržovaný objekt oprava střechy, nová krytina fyzická osoba  2018 

 použita opět 

přírodní břidlice, 

celkově se jedná o 
citlivý přístup k 

památce foto č. 60, 61 

MPR  

čp. 26 Ruthardská městský dům 

v současné 

době dvorek 

dobrý stav, 

průběžně 

udržovaný objekt 

budování vestavby do dvorku pro 
budoucí malou prodejní galerii, v roce 

2016 byla práce v podstatě pozastavena a 

situace se nezměnila ani v roce 2018 fyzická osoba 
 

zahájeno 2015 
 

 

 
 

 

 
  



OP MPR 
čp. 45Ž Za 

Barborou městský dům bydlení 

poměrně 

v dobrém stavu 

v roce 2016 demolice původního domu a 
uvolnění parcely, v roce 2018 příprava 

základů nové stavby fyzická osoba  2016 

pozemek je ve 

významné poloze, na 

pohledové ose 
k chrámu svaté 

Barbory při příchodu 

z Táborské ulice, 
návrh novostavba 

nerespektuje dané 

místo, které je 
zajímavým a 

kvalitním příkladem 

urbanismu konce 
devatenáctého století 

s pohledovou 

návazností na tehdy 
opravovaný chrám 

sv. Barbory foto č. 62, 63 

MPR 

čp.59 Husova 

městský dům a 

připojená 

středověká věž bydlení 

v poměrně 
dobrém 

stavebním stavu, 

odpovídajícím 

využívání a 

minimálním 

opravám 
v posledních 

letech, ale ve 

zdivu se 
projevují dílčí 

statické 

problémy 

celková přestavba domu a jeho adaptace 
pro nové využití, rozsáhlé úpravy včetně 

zásahů do nosných konstrukcí a osazení 

nových vikýřů na střeše právnická osoba  zahájeno 2018  

přestavovaný dům je 
součástí mimořádně 

hodnotného areálu, 

kam náleží i gotická 
věž a další připojené 

stavení středověkého 

původu foto č. 64, 65 

MPR 

čp.79 
Vysokokostelská 

ulice městský dům, KP  bydlení  

v dobrém a 
udržovaném 

stavu oprava střechy, výměna krytiny fyzická osoba  2018  foto č. 66 

MPR 
čp.87 Havlíčkovo 

náměstí městský dům, KP  administrativa 

v dobrém a 
udržovaném 

stavu oprava střechy, výměna krytiny Město KH  2017 - 18  foto č. 67 

OP MPR 

čp.92Ž V 
Mišpulkách 

původně volná 
parcela 

  

dokončení novostavby domu fyzická osoba   
stavba zahájena 
v roce 2014 

 

foto č. 68 

MPR 
čp.112 Husova městský dům, KP  

bydlení a 
obchod 

v dobrém a 

udržovaném 
stavu oprava střechy, výměna krytiny fyzická osoba  2018  foto č. 69 



MPR 
čp.122 Rejskovo 

náměstí městský dům, KP 

původně 

bydlení, delší 
dobu bez 

využití 

ve stavu po 
přerušené 

celkové opravě 

dokončení celkové opravy a dostavby 

domu, tato vleklá akce, započatá 

v devadesátých letech byla na dlouhou 
dobu přerušena, po této odmlce stavba 

opět zahájena v roce 2016 právnická osoba  

zahájeno cca 
v roce 1995, po 

dlouhé přestávce 

znovu zahájeno 
2016 a 

dokončeno 2018 

dům v mimořádně 

pohledově 

exponované poloze, 
tvořící od západní 

strany pozadí 

Kamenné kašny, 
pohledově rušivým 

prvkem je zde 

celkem šest cizorodě 
působících vikýřů na 

střeše   

MPR                   

čp. 134 
Bartolomějská 

městský dům 
KP 

původně 

bydlení, delší 

dobu bez 
využití 

před zahájením 

úprav poměrně 
dobrý stav 

další pokračování v celkové opravě a 

přestavbě, ve sledovaném období roku 

2018 práce opět jako v předcházejícím 
roce pokračovaly jen v menším rozsahu fyzická osoba    

zahájeno již 
v roce 2011   foto č. 70 

MPR                   

čp. 136 Husova městský dům, KP 

původně 

bydlení, 

obchod 

dlouhodobě po 
předcházejícím 

chátrání 

opravovaný a 

přestavovaný 

objekt 

další postupné pokračování dostavby 

v zadní části domu,  na místě navazující 
parcely, kde byl v roce 2013 zdemolován 

původní dům čp. 560 byla již v roce 

2014 založena novostavba, ani v roce 

2018 ale v její další stavbě nebylo 

pokračováno fyzická osoba   zahájeno 2000 

nepříjemným 

detailem je (?) 

modrý nátěr stěny 

zadního průčelí foto č. 71 

MPR                    

čp. 142 Husova městský dům, KP bydlení velmi dobrý stav 

oprava fasády, v podstatě pouze nový 

nátěr omítek fyzická osoba   2018 

součást skupiny 

jedněch z 

nejvýznamnějších 
měšťanským domů v 

Kutné Hoře foto č. 72 

MPR                    

čp. 143 Husova městský dům, KP 

původně 

obchod, dříve 

i bydlení 

poměrně dobrý 

stav, určité menší 

statické 

problémy štítu 

další pokračování v postupné celkové 

opravě a adaptaci, v tomto období 

zejména další pokračování prací 

v interiérech  právnická osoba   

zahájeno již v 

roce 2011 

jeden z 

nejvýznamnějších 

měšťanským domů v 

Kutné Hoře foto č. 73 

MPR                    

čp. 144   Husova městský dům, KP 

původně 

obchod, dříve 

i bydlení 

 

dobrý stav 

celková oprava střechy a začátek  

adaptace domu fyzická osoba  zahájeno 2018 

součást skupiny 

jedněch z 
nejvýznamnějších 

měšťanským domů v 

Kutné Hoře foto č. 74 

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 2018 

úpravy v interiéru právnická osoba   zahájeno 2013 

jeden z 
nejvýznamnějších 

měšťanským domů v 

Kutné Hoře foto č. 75 



MPR                    

čp. 165 Šultysova městský dům, KP 

bydlení, 

obchod 

v dobrém a 

udržovaném 

stavu oprava střechy právnická osoba   2018  foto č. 76 

MPR                    

čp. 174 Šultysova městský dům, KP 

bydlení, 

obchod 

v dobrém a 

udržovaném 

stavu dokončení pilířové brány do dvora právnická osoba   2018 

po dlouhou dobu 
ponechaná hrubá 

stavba jednoduché 

pilířové brány do 
Václavského 

náměstí byla 

pohledovým 
nedostatkem 

významného 

prostoru foto č. 77 

MPR  

čp. 183  

Václavské náměstí 

tzv. Kamenný 

dům, městský 

dům, KP 

expozice - 

muzeum 

v dobrém a 

udržovaném 

stavu restaurátorská oprava průčelí 

Muzeum stříbra, 

Středočeský kraj  2018 

mimořádně 

hodnotný dům 
s výjimečně 

kvalitním hlavním 

průčelím  foto č. 78, 79 

MPR  
čp. 200 Česká městský dům, KP bydlení 

původně v 

poměrně dobrém 
stavu 

dokončení celkové opravy a adaptace 
domu, v období roku 2018 proběhly 

závěrečné práce včetně dokončení 
přístavby a nových fasád fyzická osoba  zahájeno 2015  foto č. 80, 81 

MPR 

čp. 216 

Bartolomějská městský dům, KP bydlení v dobrém stavu oprava fasády a omítek ohradní zdi fyzická osoba  2018  foto č. 82, 83 

MPR 

čp. 223 

Bartolomějská městský dům, KP  

dříve dlouhodobě 

chátrající a 

devastovaný dům pokračování celkové opravy a adaptace právnická osoba  

zahájeno 2016 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

hodnotný a doposud 

opomíjený dům 
v okrajové části 

historického jádra 

města foto č. 84, 85 



MPR 

čp. 234 Česká 

původně volné 
zahrada na místě 

městského 

opevnění   

novostavba domu v zadní části rozlehlé 

zahrady, v období roku 2018 byla stavba 

v podstatě dokončena fyzická osoba  zahájeno 2014 

stavba vlastního 

domu je dosti 

naddimenzovaná a 
její celková podoba 

působí v daném 

prostředí nevhodně, 
dosud dobře 

dochovaná část 

příkopu městského 
opevnění je při této 

stavbě zavážena 

zeminou a sutí, od 
roku 2016 se přesto 

nepodařilo zajistit 

nápravu  foto č. 86, 87 

MPR 

čp. 257 Orelská 

původně městský 

dům 

původně 

bydlení 

v poměrně 

dobrém stavu 

demolice domu a příprava pro novou 

stavbu fyzická osoba   zahájeno 2018  foto č. 88, 89 

MPR 

čp. 272 Orelská městský dům, KP bydlení 

v poměrně 

dobrém stavu Oprava fasády fyzická osoba   zahájeno 2018  foto č. 90, 91 

MPR 

čp. 289 

Poděbradova městský dům, KP škola 

v poměrně 
dobrém a 

udržovaném 

stavu celková adaptace fyzická osoba  zahájeno 2018  foto č. 92, 93 

MPR 

čp. 299 Andělská městský dům, KP bydlení 

v poměrně 

dobrém stavu celková přestavba a adaptace právnická osoba   zahájeno 2018  foto č. 94, 95 

MPR 

čp. 304 

Poděbradova městský dům bydlení v dobrém stavu oprava střechy fyzická osoba   2018  foto č. 96, 97 

MPR 

čp. 338 Anenské 
náměstí městský dům bydlení 

v horším 
stavebním stavu celková přestavba a adaptace fyzická osoba   zahájeno 2018  foto č. 98, 99 

MPR 
čp. 346 Vocelova městský dům 

bydlení a 
služby 

v dobrém a 

udržovaném 
stavu 

pokračující celková oprava vnějšího 

pláště, střecha, fasáda a další úpravy, 
v období roku 2018 zejména fasády fyzická osoba   zahájeno 2016  

foto č. 100, 
101 

MPR 

čp. 348 Vocelova městský dům, KP 

bydlení a dříve 

i služby 

v dobrém a 

udržovaném 

stavu 

stavba nové garáže v zadní části parcely 

do ulice Mezibranské fyzická osoba   zahájeno 2018  

foto č. 102, 

103 



MPR 

čp. 361 

Sedlecká městský dům bydlení v dobrém stavu celková oprava střechy fyzická osoba   2018  

foto č. 104, 

105 

MPR 
čp. 387 Tylova městský dům, KP bydlení 

v dobrém 
stavebním stavu 

celková oprava a adaptace, postupné 
pokračování obnovy památky právnická osoba   zahájeno 2016 

významný barokní 
dům, původně 

mimořádně 

hodnotná stavba, 
poškozená ale 

podstatnými 

novodobými 
úpravami 

foto č. 106, 
107 

MPR 

čp. 464 Městské 
sady městský dům bydlení v dobrém stavu odvlhčení, úprava průčelí, výměna oken fyzická osoba   2018  

foto č. 110, 
111 

MPR 

čp. 479 

Jungmannovo 
náměstí městský dům, KP bydlení 

v poměrně 
dobrém stavu 

oprava střechy v souvislosti 
s připravovanou celkovou adaptací domu fyzická osoba   zahájeno 2018  

foto č. 112, 
113    

MPR 
čp. 482 

Jungmannovo 

náměstí městský dům, KP bydlení 

v poměrně 

dobrém stavu oprava střechy  fyzická osoba   2018 

jako nová krytina 

byly namísto 
původních bobrovek 

použity ne zcela 

běžné pálené ražené 
tašky, po estetické 

stránce i 

z památkového 
hlediska je v tomto 

případě volba 

vhodná 

foto č. 114, 

115    

MPR 

čp. 496 Tylova 

ulice městský dům 

bydlení a 

služby v dobrém stavu oprava střechy fyzická osoba   2018  

foto č. 116, 

117    

MPR 
čp. 510 Palackého 

náměstí městský dům, KP 

bydlení a 

obchod 

v poměrně 

dobrém stavu celková oprava a adaptace domu právnická osoba   zahájeno 2018  foto č. 118    

MPR 
čp. 518 Havlíčkovo 

náměstí městský dům, KP bydlení 

v poměrně 

dobrém stavu oprava průčelí fyzická osoba   2018  

foto č. 108, 

109    

MPR 

čp. 528 Žižkova 
brána městský dům bydlení  v dobrém stavu oprava střechy fyzická osoba   2018  foto č. 119    



OP MPR 

čp. 599 Uhelná 
ulice městský dům bydlení  

Před zahájením 

prací v poměrně 
dobrém stavu 

celková oprava a adaptace, pokračování 
prací, vnitřní úpravy a zateplení štítu 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. 120, 
121    

MPR 

čp. 602 

Jungmannovo 
náměstí městský dům bydlení v dobrém stavu oprava fasády fyzická osoba   2018  

foto č. 122, 
123    

OP MPR 

čp. 618 Žižkova 
brána městský dům bydlení  v dobrém stavu oprava střechy fyzická osoba   2018  

foto č. 124, 
125    

MPR 

čp. 643 Na Náměti městský dům bydlení  v dobrém stavu oprava střechy fyzická osoba   2018  

foto č. 126, 

127    

MPR 

čp. 652 Štefánikova městský dům bydlení  

v celkem dobrém 

stavu oprava fasád právnická osoba   2018  

foto č. 128, 

129    

MPR 

Šultysova 

Mariánský sloup, 

KP  

průběžně 
opravovaný a 

restaurovaný další etapa celkového restaurování 

Město Kutná 

Hora 

Univerzita 

Pardubice, 

fakulta 
restaurování  

v Litomyšli zahájeno 2015 

nasazení nové 

technologie 

restaurování, pro 
čištění využit mimo 

jiné ultrazvuk foto č. 50, 51 

MPR  

Barborská 

soubor sousoší 

před jezuitskou 

kolejí  

průběžně 

zajišťovaná a 

restaurovaná 

barokní 

umělecká díla   

Město Kutná 

Hora 

Univerzita 

Pardubice, 

fakulta 

restaurování  

v Litomyšli   foto č. 52, 53 

MPR  

prostor pod 

děkanstvím 

terasy původních 

zahrad 

v sousedství 
parku pod 

Vlašským 

dvorem, KP 

dosud bez 

využití, 
připravováno 

je pro 

rekreační 
zóna, kulturní 

a společenské 

akce 

před zahájením 

akce v 
dlouhodobě 

neužívaném 

stavu 

další pokračování celkové opravy a 

rehabilitace významného parku pod 

historickým jádrem města, rozsahem 
prací je kompletní stavební zajištění 

terasových zdí, celkové úpravy ploch a 

připravované rozsáhlé nové výsadby 

Město Kutná 

Hora 

 
 

 

 
 

 

  

zahájeno v roce 

2016 

významná a svým 

rozsahem 
mimořádná obnova 

cenného městského 

prostoru foto č. 54 - 57 



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 2018 

pokračovala další z nich 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 

konečné vymezení 
hranice možné 

zástavby 

foto č. 142, 

143 



                                                                       

                                                
 



                                                                                                                                                                                                         

                                               
 



 

                                               



                                          
 
záměr dostavby mateřské školy v areálu barokního voršilského kláštera, 
novostavba je umístěna přímo do nedokončeného půdorysu barokní stavby 
 
 
 



                                                                   
 
vitualizace záměru novostavby mateřské školy v areálu voršilského kláštera 



 
 
 
záměr dostavby domu čp. 267 v Hradební ulici 



 
 

 
 
 
 
 
archeologické výzkumy v roce 2018, mapa města se zákresem lokalit a seznam jednotlivých akcí 


