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I. PROGRAM  REGENERACE  MPR  A  MPZ  
V ROCE 2015 

 
V roce 2015 Ministerstvo kultury poskytlo v rámci Programu regenerace 

MPR a MPZ Městu Kutná Hora příspěvek na obnovu nemovitých kulturních památek 
v celkové výši 1 790 000,- Kč.  Město Kutná Hora obdrţ elo dle výroku rozhodnutí kvótu 
podle rozpisu státní finanční podpory v Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2015 ve 
výši 1 690 000,- Kč. Částku 100 000,- Kč Město Kutná Hora obdrţ elo za krajské vítězství 
v soutěţ i Cena za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ za rok 2014 
Usnesením č. 66/15 ze dne 31.3.2015 Zastupitelstvo města Kutná Hora odsouhlasilo rozdělení 
finančních prostředků na jednotlivé akce.  
 

 
 



1) Rozdělení finančních prostředků v rámci  
Programu regenerace MPR 

 
A/ Památky ve vlastnictví města Kutné Hory 

 
Čp., ulice 

Náklady na obnovu 
v r.2015 

Prostředky z rozpočtu 
města 

Příspěvek z Progr. 
regenerace MK ČR 

Dům č.p. 613 
Vocelova ulice – 
fasáda 

 
1 172 375,- Kč 

 
1 072 375,- Kč 

 
100 000,- Kč 

Dům č.p. 181 
Václavské nám. – 
střecha, fasáda 

 
2 230 521,- Kč 

 
1 530 521,- Kč 

 
700 000,- Kč 

Dům č.p. 182 
Václavské nám. – 
střecha, fasáda 

 
1 448 754,- Kč 

 
1 008 754,- Kč 

 
440 000,- Kč 

Dům č.p. 206 
Pirknerovo nám. - 
vitráţ e 

 
400 063,- Kč 

 
115 063,- Kč 

 
285 000,- Kč 

Pomník Národního 
odboje - 
restaurování 

 
43 988,- Kč 

 
8 988,- Kč 

 
35 000,- Kč 

Kamenné prvky ve 
zdi, Vorlíčkovy sady 
- restaurování 

 
134 400,- Kč 

 
54 400,- Kč 

 
80 000,- Kč 

Celkem --- --- 1 640 000,- Kč 
 

 
 

 



 
Čp., ulice 

Náklady na obnovu v r. 2015 Prostředky hrazené z rozpočtu 
města 

Vlašský dvůr 
č.p. 552 Havlíčkovo nám.  
královská audienční síň  

 
818 847,- Kč 

 
818 847,- Kč 

Vlašský dvůr 
č.p. 552 Havlíčkovo nám. 
dveře I. patro  

 
41 188,- Kč 

 
41 188,- Kč 

Vlašský dvůr 
č.p. 552 Havlíčkovo nám. 
Rytířský sál 

 
13 946,- Kč 

 
13 946,- Kč 

Morový sloup 
Šultysova ulice 
restaurov. vzorového pole 

 
24 200,- Kč 

 
24 200,- Kč 

Kostel sv. Jana  
Nepomuckého, Husova ul. 
– vázy na bráně 

 
138 810,- Kč 

 
138 810,- Kč 

Kamenné kříţ e 
areál hřbitova Všech 
Svatých - restaurování 

 
115 000,- Kč 

 
115 000,- Kč 

Dům č.p. 377 Palackého 
náměstí, Sankturinovský 
dům  – údrţ ba dveří 

 
14 699,- Kč 

 
14 699,- Kč 

Kamenná kašna 
Rejskovo náměstí – údrţ ba 
dveří 

 
2 970,- Kč 

 
2 970,- Kč 

Pomník 40. výročí panování 
císaře Františka Josefa I., 
před jezuitskou kolejí 

 
8 500,- Kč 

 
8 500,- Kč 

Socha sv. Jana 
Nepomuckého na lávce 
V Hutích - konzervace 

 
8 050,- Kč 

 
8 050,- Kč 

Socha sv. Judy Tadeáše, 
areál chrámu sv. Barbory - 
konzervace 

 
8 050,- Kč 

 
8 050,- Kč 

Socha sv. Václava, 
Václavské náměstí - 
prohlídka 

 
2 300,- Kč 

 
2 300,- Kč 

Socha sv. Bernarda, 
Silnice na Hořany - 
prohlídka 

 
2 300,- Kč 

 
2 300,- Kč 

Akvadukt Bylanka 
Vojtěšský akvadukt 6 050,- Kč 6 050,- Kč 

Opěrná zeď u Hrádku 
č.p. 28 Barborská ulice 11 616,- Kč 11 616,- Kč 

 
 
 
 



B/ Památky ve vlastnictví fyzických a právnických osob 
 

ČP., ulice 
Náklady na obnovu 

v r.2015 
Fond regenerace 

města K. Hory 
Příspěvek z Programu 

regenerace MK ČR 
Dům čp. 148 Husova 

ulice - fasáda 
 

624 503,- Kč 
 

150 000,- Kč 
 

150 000,- Kč 
Celkem --- 150 000,- Kč            150 000,- Kč 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A) Památky ve vlastnictví města Kutná Hora 
 

DŮM Č.P. 613 VOCELOVA ULICE 

KUTNÁ  HORA 

 
 
Druh obnovy:    obnova střešního a vnějšího pláště – II. etapa  
Rejstříkové číslo: 42231/2-3301 
 
 
Charakteristika památkové hodnoty 
 Dům č.p. 613 je řadový, byl postaven v 19. století na starších základech. Eklektická 
uliční fasáda s prvky secese vznikla v roce 1901. Střecha domu je sedlová na uliční straně její 
náběh zakrývá atika se třemi štíty, středním se segmentovým frontonem a dvěma menšími po 
straně. Štíty a korunní římsa fasády jsou pokryty prejzem, krytinou střechy je pálená taška 
bobrovka. Uliční fasáda je trojosá. Parter je silně plasticky členěn pásovou bosáţ í, střední osu 
fasády člení trojdílná okna s frontony. Architektonické členění fasády doplňuje poměrně 
kvalitní secesní vegetabilní dekor s typickými stabilizovanými ţ enskými obličeji 
v rozvilinách.  
 
 
Stav před obnovou 
 Střešní plášť domu vykazoval poruchy a celkově doţ ilý stav. Střešní krytina byla na 
hranici ţ ivotnosti, na mnoha místech docházelo k drolení povrchu tašek, uvolňování tašek 
z latí a maltového loţ e. Veškeré klempířské prvky a komínová tělesa byly ve velmi špatném 
stavu. Krov vaznicové soustavy byl dochovaný, pouze vlivem zatékání došlo na několika 
místech k lokálnímu poškození prvků, také se předpokládalo větší poškození pozednic, které 
nebylo moţ né bez odkrytí zjistit. Střecha vyţ adovala celkovou obnovu. 
 Štíty a korunní římsa byly pokryty značně doţ ilým prejzem. Také štuková výzdoba na 
štítech vykazovala značné poruchy a opadávala.  

Fasáda byla poškozená povětrnostními vlivy, vlhkostí nebo vykvétajícími solemi, 
především však štukový dekor byl znečištěn prachovými usazeninami, monochromní barevný 
nátěr byl vybledlý.  
 
 
Popis provedených prací 
 V I. etapě (rok 2014) byla provedena oprava poškozených krovových konstrukcí, 
výměna veškerých klempířských prvků, oprava komínů a poloţ ení nové střešní krytiny 
(bobrovky). Dále byla provedena oprava štítu a korunní římsy domu. Štíty byly staticky 
zajištěny a doplněny ozdobnými prvky. Bylo provedeno nové oplechování a poloţ ení 
prejzové krytiny na štítu a římse. Byla opravena štuková výzdoba a v konečné fázi byl 
aplikován barevný nátěr. 

V II. etapě (rok 2015) byla provedena oprava dvorní a uliční fasády. Ve dvoře objektu 
je k domu provedena novodobá přístavba (WC a koupelny), které z důvodu slabých stěn 
v zimních měsících promrzaly. Z tohoto důvodu bylo provedeno zateplení slabých 
obvodových stěn polystyrénem, na který byla nataţ ena omítka a aplikován barevný nátěr. 
Balkóny byly opraveny, byla poloţ ená nová dlaţ ba a osazeny věšákové lišty. Dvorní fasáda 
není nikde exponovaná a negativně neovlivnila vzhled domu ani městské památkové 



rezervace. Uliční fasáda byla v nezbytné míře otlučena, na otlučených místech byly 
provedeny nové omítky. Celý povrch fasády byl sjednocen a opatřen novým barevným 
nátěrem. Truhlářské prvky byly opraveny a opatřeny novým nátěrem, kovové vstupní dveře 
byly opraveny a nově natřeny. Kamenické prvky byly odborně opraveny. 
 
 
Celkové náklady činily    2 060 367,- Kč 
Rok 2014 celkem        887 991,- Kč 
z toho: prostředky z rozpočtu města      564 991,- Kč 
            příspěvek z Programu regenerace MK ČR    323 000,- Kč 
Rok 2015 celkem     1 172 376,- Kč 
z toho: prostředky z rozpočtu města   1 072 376,- Kč 
            příspěvek z Programu regenerace MK ČR    100 000,- Kč 

 
 
Stav před opravou 

 
 



 
 

 
 
 



Stav po opravě 

 
 

 
 



 
 

 
 
 

 



 
 

 



DŮM Č.P. 181 VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ 

KUTNÁ  HORA 

 
 
Druh obnovy:  obnova střešního a vnějšího pláště uličního a dvorního objektu 
Rejstříkové číslo: 19976/2-3213     
 
Charakteristika památkové hodnoty 
 Dům č.p. 181 je řadový, patrový, krytý sedlovou střechou s hřebenem rovnoběţ ným 
s průčelím. Nad gotickými sklepy procházejí nadzemní dispozice a konstrukce na úrovni 
přízemí s klasicistními úpravami. Jde o architektonicky hodnotnou součást zástavby bloku 
v západní části městské památkové rezervace Kutná Hora a o kulturní památku. Střecha a 
fasáda domu na uliční straně jsou mimořádně pohledově exponovány severním průhledem 
Lierovou ulicí, dům je situován téměř v pohledové ose. Při obnově je nezbytné v maximální 
míře respektovat dochovaný celek i detaily a přistupovat k obnově s cílem maximálního 
zachování historického charakteru konstrukcí. Krovová konstrukce pochází z konce 19. století 
a památkovou hodnotu stavby tvoří kromě krovu i vnější plášť. 
 
Stav před opravou 
 Střešní krytina uličního objektu (bobrovka) i dvorního objektu (eternit) byla doţ ilá. 
Některé prvky krovu byly poškozeny, komíny vyţ adovaly opravu. Klempířské prvky (ţ laby, 
dešťové svody, oplechování) rovněţ  byly na hranici ţ ivotnosti.  

Fasáda byla místy poškozená a opadaná, soklová část byla poškozená vzlínající zemní 
vlhkostí, barevný nátěr fasády byl značně vybledlý. Truhlářské prvky (okna, vchodové dveře, 
pavlač) vyţ adovaly opravu a nátěr byl degradovaný. Kamenný sokl na uliční části a vstupní 
portál byly poškozené. 
 
Popis provedených prací 
 Stávající doţ ilá střešní krytina bobrovka na uličním objektu byla vyměněna za novou 
krytinu stejného druhu (bobrovku). Stávající střešní eternitová krytina na dvorním objektu 
byla vyměněna za novou krytinu (bobrovku). V uliční části byly osazeny zachytače sněhu – 
kulatina v hácích. Poškozené části krovu byly opraveny, některé vyměněny a některé nově 
doplněny. Veškeré prvky krovu byly opatřeny nástřikem proti plísni a dřevokaznému hmyzu. 
Laťování bylo na obou objektech provedeno nově. Komíny byly opraveny, částečně 
přezděny, stávající omítky sejmuty, bylo provedeno nové spárování a takto opravené komíny 
byly ponechány cihlové bez nových omítek. Střešní výlezy byly vyměněny za nové měděné. 
Klempířské prvky byly částečně vyměněny za nové měděné, zbylé nepoškozené prvky byly 
ponechány a opatřeny nátěrem v barvě fasády. 
 Nesoudrţ né omítky byly otlučeny v nezbytném rozsahu, bylo provedeno omytí fasád 
tlakovou vodou. Otlučená místa byla nově omítnuta, poškozené štukové prvky fasád byly 
opraveny a doplněny. Architektonické členění fasád bylo zachováno. Sokl ve dvorní části byl 
proveden z provzdušněné omítky v imitaci pískovce. Takto opravená fasáda byla opatřena 
barevným nátěrem ve dvou odstínech. Truhlářské prvky (okna, dveře, pavlač) byly odborně 
opraveny a opatřeny novým nátěrem. Kamenný sokl a vstupní portál byly odborně opraveny. 
Hromosvod na obou objektech byl proveden nově. 
 
 
 
 



Celkové náklady činily    2 230 521,- Kč 
z toho: prostředky z rozpočtu města   1 530 521,- Kč 
            příspěvek z Programu regenerace MK ČR    700 000,- Kč 
 
 
Stav před obnovou 

 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 



Stav po obnově 

 
 

 
 

 



 
 

 
 



DŮM Č.P. 182 VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ 

KUTNÁ  HORA 

 
 
Druh obnovy: obnova střešního pláště dvorního objektu a obnova vnějšího pláště 

dvorního a uličního objektu 
Rejstříkové číslo:  25816/2-1043/B55     
 
Charakteristika památkové hodnoty 
 Dům č.p. 182 je řadový, dvoupatrový, krytý sedlovou střechou s hřebenem 
rovnoběţ ným s průčelím. Nad gotickými sklepy procházejí nadzemní dispozice a konstrukce 
na úrovni přízemí z období klasicismu a pokročilého 19. století, zadní křídlo je klasicistní. Jde 
o architektonicky hodnotnou součást zástavby bloku v západní části městské památkové 
rezervace Kutná Hora a o kulturní památku. Střecha a fasáda domu na uliční straně jsou 
mimořádně pohledově exponovány v souvislosti s pozdně gotickým Kamenným domem. Při 
obnově je nezbytné v maximální míře respektovat dochovaný celek i detaily a přistupovat 
k obnově s cílem maximálního zachování historického charakteru konstrukcí. Krovová 
konstrukce pochází z konce 19. století a památkovou hodnotu stavby tvoří kromě krovu i 
vnější plášť. 
 
Stav před opravou 
 Střešní měděná krytina uličního objektu nevykazovala ţ ádné závaţ né poruchy. Střešní 
dráţ ková pálená krytina na dvorní části objektu byla doţ ilá, některé prvky krovu byly 
poškozeny. Klempířské prvky (ţ laby, dešťové svody, oplechování) rovněţ  byly na hranici 
ţ ivotnosti.  

Fasáda byla místy poškozená a opadaná, soklová část byla poškozená vzlínající zemní 
vlhkostí, barevný nátěr fasády byl značně vybledlý. Truhlářské prvky (okna, vchodové dveře, 
pavlač) vyţ adovaly opravu a nátěr byl degradovaný. Kamenný sokl na uliční části byl 
poškozený. 
 
Popis provedených prací 
 Stávající měděná střešní krytina na uličním objektu byla pouze lokálně opravena. 
Stávající střešní krytina na dvorním objektu byla vyměněna za novou krytinu (bobrovku). 
Poškozené části krovu byly opraveny, některé části vyměněny a některé nově doplněny. 
Veškeré prvky krovu byly opatřeny nástřikem proti plísni a dřevokaznému hmyzu. Laťování 
bylo provedeno nově v plném rozsahu. Střešní výlezy a klempířské prvky byly vyměněny za 
nové měděné. Nesoudrţ né omítky byly otlučeny v nezbytném rozsahu, bylo provedeno omytí 
fasád tlakovou vodou. Otlučená místa byla nově omítnuta, poškozené štukové prvky fasád 
byly opraveny a doplněny. Architektonické členění fasád bylo zachováno. Sokl ve dvorní 
části byl proveden z provzdušněné omítky v imitaci pískovce. Takto opravená fasáda byla 
opatřena barevným nátěrem ve dvou odstínech. Truhlářské prvky (okna, dveře) byly odborně 
opraveny a opatřeny novým nátěrem. Kamenný sokl byl odborně opraven.  
 
 
Celkové náklady činily    1 448 754,- Kč 
z toho: prostředky z rozpočtu města   1 008 754,- Kč 
            příspěvek z Programu regenerace MK ČR    440 000,- Kč 
 
 



Stav před obnovou 

 
 

 



 
 

 
 

 



Stav po opravě 

 
 

 
 



 
 

 
 
 
 



DŮM Č.P. 206 PIRKNEROVO NÁMĚSTÍ 

KUTNÁ  HORA 

 
 
Druh obnovy:         restaurování vitrajových oken 
Rejstříkové číslo:    13875/2-1043/ A13 
 
Charakteristika památkové hodnoty 
 Bývalý kostel sv. Bartoloměje je poprvé připomínán v papeţ ské bule z roku 1369, 
tehdy jako „Capella bohemicalis“, tedy jako česká kaple slouţ ící obyvatelům české čtvrti 
města podél nynější České ulice. Kamennou podobu kostel získal někdy na přelomu 14. a 15. 
století, v roce 1415 je v pramenech označován jako kostel. Hranolová věţ  umístěná v ose 
jihozápadního průčelí lodi tvořila nepochybně součást původní stavby. Na vedutě Kutné Hory 
od Jana Willenberga z roku 1602 je věţ  zakončena dřevěným podsebitím patrně s ochozem 
pro hlásného a vysokou stanovou střechou. Přilehlá kostelní loď dosahovala velké výšky, jak 
naznačuje zachovaný opěrák v jihozápadním průčelí objektu čp. 206, který končí pod původní 
úrovní korunní římsy lodi, přecházející na věţ . Stávající podobu vtiskla věţ i pozdně barokní 
úprava přibliţ ně ve třetí čtvrtině 18. století. Barokizován byl v té době i interiér kostela, pro 
hlavní oltář byl objednán obraz od Petra Brandla. Tehdy bylo patrně sneseno dřevěné 
podsebití věţ e a nahrazeno zvonicovým patrem, stanová střecha byla nahrazena bání 
s lucernou, v půlkruhovém oblouku korunní římsy byl uplatněn typický motiv kasule. V roce 
1797 byl kostel sv. Bartoloměje zrušen a v roce 1837 přestavěn na obecní špitál. Věţ  zůstala 
zachována ve své barokní podobě, pravděpodobně aţ  během 19. století byl do věţ e osazen 
hodinový stroj a na fasády ciferníky. Poslední významná oprava věţ e byla uskutečněna v roce 
1966, kdy došlo k obnově omítek včetně korekce plastického členění, výměně střešní krytiny 
z mědi a truhlářských prvků výplní otvorů. Následovalo statické zajištění a věţ  byla opatřena 
tvrdší omítkou s nátěrem ve dvou odstínech zlatavého okru.  
 Objekt č.p. 206 byl postaven v roce 1837 a v novostavbě byly vyuţ ity zbytky 
bývalého kostela sv. Bartoloměje ze 14. století. Budova bývalého špitálu představuje poměrně 
kvalitní klasicistní novostavbu se zachovanou trojtraktovou dispozicí a řadou původních 
konstrukcí. Bohuţ el ve druhé polovině 20. století objekt prošel řadou vnějších i vnitřních 
úprav, které znamenaly zánik některých jeho cenných detailů. 
 
Stav před opravou 

Věţ  je architektonicky členěna na tři podlaţ í: nad nízkým soklem je přízemí členěno 
lizénovým rámcem (především tato část ukazuje na svůj středověký původ kónickým tvarem 
zdí, v jihovýchodní fasádě je uplatněno gotické okénko), střední podlaţ í odděluje od spodního 
profilovaná římsa navazující na objekt čp. 206, je členěna rámcem a v horní třetině 
umístěným zrcadlem nebo oválným oknem s bohatým štukovým rámem. Třetí nejvyšší 
podlaţ í obsahuje v ose kaţ dé stěny sdruţ ené zvonicové okno a na nároţ í podloţ ené pilastry 
nesoucí korunní římsu zalamující se půlkruhově v ose a druhotně vyplněné kruhovým 
ciferníkem hodin. Plášť věţ e byl v esteticky neutěšeném stavu. Na fasádách zůstaly obnaţ ené 
jizvy po statickém zajištění, plochy a některé plastické prvky byly uvolněné a opadávaly, 
celek byl opatřen nevhodným tvrdým povrchem. 

Uliční fasáda domu č.p. 206 byla při poslední opravě zjednodušena a vyţ aduje 
korekce architektonického členění ve smyslu návratu původního klasicistního řešení, které je 
doloţ eno původním plánem na výstavbu objektu a historickými fotografiemi. Fasády byly 
značně poškozeny povětrností a dlouhodobou absencí údrţ by. 



Dvorní fasáda byla narušena svislými trhlinami především v partii pod střechou a mezi 
okny v I. patře. Ve spodní části byla omítka degradovaná a opadaná vzlínající zemní vlhkostí. 

Ohradní zeď byla z větší části porostlá vegetací, proto nebylo moţ né v těchto místech 
určit její stav. Na obnaţ ených místech bylo patrné, ţ e zdící materiál byl lokálně uvolněn nebo 
zcela chyběl. Koruna zdi byla ve velmi špatném stavu a jiţ  neplnila svůj účel. 

Vnější plocha okenních rámů vitráţ ových oken byla poškozená vlivem působení 
povětrnostních vlivů, materiál byl rozpraskaný a zvětralý, povrchová úprava zoxidovaná. 
Povrch vnitřní plochy rámů byl znečištěn, mezi jednotlivými vlysy rámů byly mezery 
způsobené sesycháním materiálu. Odtokové dráţ ky v dolních vlysech rámů byly zaneseny 
nečistotami. Kličky s mechanismem pro uzavření oken byly částečně poškozeny. Skleněné 
výplně oken (vitraje) včetně tmelu byly částečně poškozené, povrchově znečištěné, v olověné 
vazbě uvolněné a v některých plochách byla při minulých opravách vsazena různá náhradní 
skla. 

 
  
Popis provedených prací 

V letech 2012 – 2013 byla provedena oprava krovu a střešního pláště budovy. V I. 
etapě (rok 2012) byla provedena cca ½ zamýšlených prací z celkové obnovy střešního pláště. 
Byla snesena doţ ilá krytina z bobrovek a sejmuto laťování. Poté byly provedeny opravy 
havarijního stavu krovu přiléhajícího k věţ i dle návrhu statika. Sondami byl prověřen stav 
stropních konstrukcí v prostoru styku s věţ í, nebyly shledány ţ ádné závady. Krov byl po 
opravě chemicky ošetřen, bylo provedeno nové laťování a poloţ ena nová krytina z bobrovek. 
Střecha byla opatřena novými klempířskými prvky. V II. etapě (rok 2013) byla dokončena 
obnova střešního pláště. Byla snesena doţ ilá krytina z bobrovek a sejmuto laťování. Krov byl 
po opravě chemicky ošetřen, bylo provedeno nové laťování a poloţ ena nová krytina 
z bobrovek. Střecha byla opatřena novými klempířskými prvky. 
 V I. etapě (rok 2012) byla provedena obnova fasády věţ e po střešní římsu. 
Degradované omítky byly otlučeny a spáry obnaţ eného zdiva vyčištěny. Dřevěné části 
(bednění) viditelné pod oplechováním střechy věţ e a dřevěné rámy oken včetně křídel se 
ţ aluziemi byly ošetřeny a opatřeny novým nátěrem v původním odstínu.  Byla provedena 
oprava korozí narušených ciferníků věţ ních hodin včetně nátěrů, obnovy číslic zlacením a 
pozlacení rafií po předchozím očištění. Byly sejmuty otisky degradovaných architektonických 
článků, aby bylo moţ né provést jejich kopie. Omítky byly doplněny v původní členitosti a 
barevnosti včetně závěrečné hydrofobizace.  
 Ve II. etapě (rok 2013) byla dokončena obnova fasády věţ e spodní části. Omítky byly 
doplněny v původní členitosti a barevnosti včetně závěrečné hydrofobizace. Sokl byl 
proveden v imitaci pískovce. Dále byla provedena obnova uliční fasády. Nesoudrţ né omítky 
v plochách byly otlučeny a svislé trhliny ve zdivu hloubkově injektovány. Vysprávky byly 
provedeny jádrovou omítkou, profilace byla vytaţ ena pomocí šablon. Byla provedena korekce 
a doplnění architektonického členění: profil korunní římsy, okenní a dveřní šambrány, byl 
doplněn profil kordónové římsy a klenáky nad okny. V závěrečné fázi byl celý povrch fasády 
sjednocen jemnozrnným štukem a poté byl aplikován barevný nátěr. Sokl byl proveden 
v imitaci pískovce. Jednoduché portálky z pískovce byly konzervovány.  
 Ve III. (rok 2014) etapě byla provedena oprava dvorní fasády a ohradní zdi. Trhliny ve 
zdivu byly hloubkově injektovány. Bylo provedeno doplnění architektonického členění 
korunní římsy a okenních šambrán. Sokl byl proveden v imitaci pískovce. Ohradní zeď byla 
zbavena porostu, provedena zazdívka kamene po vysekaných cihlách, vyklínování 
uvolněných kamenů a trhlin, provedena oprava spárování kamenného zdiva. Omítka zdiva 
byla provedena kartáčováním. Koruna ohradní zdi byla zhotovena nová z cihel poloţ ených na 
plocho a provedena hydrofobizace omítek a koruny zdi. 



 V závěrečné samostatné etapě (rok 2015) bylo provedeno restaurování 3 dřevěných 
okenních rámů s vitrajovými výplněmi. Stávající povrchová úprava z okenních rámů byla 
odstraněna, mezery mezi vlysy rámů byly zatmeleny, rozeschlé spoje byly prolepeny. 
Z odtokových dráţ ek byla odstraněna nečistota a takto opravené okenní rámy byly opatřeny 
novou povrchovou úpravou. Okenní kování bylo odborně opraveno. Jednotlivé vitrajové 
výplně byly vyjmuty z olověné vazby a jednotlivá skla byla omyta od nečistot. Nevhodně 
doplněná skla byla nahrazena. Umyté, doplněné a zrestaurované díly skel byly sloţ eny do 
nových olověných prutů, zaletovány a zatmeleny. Plochy výplní byly zpevněny kovovou 
výztuhou, která byla opatřena matovou grafitovou kovářskou barvou. Zrestaurované vitraje 
byly osazeny zpět do zrestaurovaných dřevěných rámů. 
 
Celkové náklady činily     7 726 843,- Kč 
Rok 2012 celkem (střecha)     1 505 880,- Kč 
náklady stavebních prací     1 500 000,- Kč 
z toho: prostředky z rozpočtu města         56 000,- Kč 

příspěvek z Programu regenerace MK ČR     700 000,- Kč 
příspěvek Středočeského kraje      744 000,- Kč 

náklady za autorský dozor            5 880,- Kč 
Rok 2013 celkem (střecha)     1 285 735,- Kč 
z toho: prostředky z rozpočtu města                                       805 735,- Kč 

příspěvek z Programu regenerace MK ČR               480 000,- Kč 
Rok 2012 celkem (fasáda)     1 613 591,- Kč 
z toho: prostředky z rozpočtu města    1 063 591,- Kč 

příspěvek z Programu regenerace MK ČR       550 000,- Kč 
Rok 2013 celkem (fasáda)     1 461 490,- Kč 
z toho: prostředky z rozpočtu města         941 490,- Kč 

příspěvek z Programu regenerace MK ČR        520 000,- Kč 
Rok 2014 celkem (fasáda)     1 460 084,- Kč 
z toho: prostředky z rozpočtu města    1 200 084,- Kč 

příspěvek z Programu regenerace MK ČR        260 000,- Kč 
Rok 2015 celkem (vitraje)        400 063,- Kč 
z toho: prostředky z rozpočtu města          115 063,- Kč 
            příspěvek z Programu regenerace MK ČR        285 000,- Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stav před obnovou 
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POMNÍK NÁRODNÍHO ODBOJE 

KUTNÁ HORA 

 
 
Druh obnovy:  restaurování    
Rejstříkové číslo: 35544/2-3316 
 
Charakteristika památkové hodnoty 
 Památník Národního odboje byl vytvořen v roce 1958 Miloslavem Smrkovským 
v duchu socialistického realismu. Ţulovou architekturu památníku doplňují figurální reliéfy 
z pískovce z lokality Podhorní Újezd a bronzové nápisové desky. Reliéfní desky osazené 
z kaţ dé strany památníku zobrazují vězně v okovech, partyzána a matku s dítětem. Čtvrtá 
z desek je nápisová.  
 
Stav před obnovou 
 Kámen u reliéfu matky s dítětem byl dochován v dobrém stavu, bez viditelného 
poškození.  Povrch kamene u reliéfu partyzána byl celoplošně pokryt drobnými oděrky, pravá 
hrana byla poškozena odlomením menších částí kamene. Ve středové části byla patrná koroze 
kamene. Povrchová vrstva vykazovala odlišné vlastnosti od hlubší vrstvy kamene. V důsledku 
uzavření porézního systému kamene docházelo k jeho degradaci pod zpevněnou povrchovou 
vrstvou a odpadávání vrstvy modelace. U nápisové desky s ratolestí bylo poškození patrné 
především ve spodní části kamene – odpadávaly povrchové vrstvy. Dále byly po celém 
povrchu škrábance a oděrky. U reliéfu s vězněm v okovech byla poškození ve spodní části, 
vznikaly trhliny a odpadávaly povrchové vrstvy kamene. 
 Neuspokojivý stav pískovcových reliéfů byl způsoben uţ itím konzervačního 
prostředku v rámci minulého restaurátorského zásahu, který částečně uzavřel povrch kamene. 
Dalším problémem bylo zatékání do spodní spáry reliéfů, které zhoršovalo stav kamene 
v těchto partiích. Ţulové bloky byly dochovány bez váţ nějších ztrát a poškození. Plochy 
pískovcových reliéfů byly pokryty řasami, lišejníky a ve spodních částech i mechy. V menší 
míře byly biokorozí napadeny ţ ulové bloky, kde se osídlení řasami objevovalo pouze lokálně. 
Malta spár byla z většiny míst vypadána nebo poškozena prasklinami, v tomto stavu bylo 
spárování nefunkční. 
 
Popis provedených prací 
 Před restaurátorským zásahem byl celý povrch památníku prekonsolidován a byla 
provedena biosanace. Celý povrch kamene byl omyt párou. Nevyhovující a doţ ilé vysprávky 
byly odstraněny. Plastická doplnění byla provedena tmelem na minerální bázi v lokální míře. 
Povrch nových doplňků byl sjednocen s okolním kamenem a byla provedena barevná retuš. 
 Dále bylo provedeno spárování obkladových kamenů a spárování kolem všech 
pískovcových reliéfů. Bronzové nápisové desky byly očištěny od prachových depozitů, byla 
jim ponechána patina stáří v podobě měděnky a celý povrch byl zakonzervován. V úplném 
závěru bylo provedeno zakonzervování povrchu kamene.  
 
Celkové náklady činily    43 988,- Kč 
z toho: prostředky z rozpočtu města     8 988,- Kč 

příspěvek z Programu regenerace MK ČR 35 000,- Kč 
 
 
 



Stav po obnově 

 
 

 



 
 

 
 



KAMENNÉ PRVKY V KAMENNÉ ZDI 

VE VORLÍČKOVÝCH SADECH 

KUTNÁ HORA 

 

Druh obnovy:  restaurování 
Rejstříkové číslo: 33635/2-1043/A4/3 NKP 

 
Charakteristika památkové hodnoty 
 Národní kulturní památka chrám sv. Barbory je jedinečným dokladem katedrálního 
typu chrámu, jehoţ  výstavba nebyla iniciována z popudu panovníka či církevních institucí, ale 
byla od začátku koncipována jako reprezentativní sakrální stavba Kutné Hory. V typu a také 
v ideové rovině byl chrám koncipován jako protiklad praţ ské katedrály sv. Víta. Při opravě 
chrámu v letech 1884 – 1905 byly některé historické a umělecko-řemeslné zpracované prvky 
z chrámu zakomponovány do ohradní zdi okolního parku Vorlíčkových sadů. Jejich 
zachování a citlivá obnova je základním poţ adavkem památkové péče. 
 Soubor celkem devíti kamenosochařských děl je situován v jihozápadní zdi, ve zdivu 
ramen schodiště proti západnímu průčelí chrámu a v nice na ose schodiště. Dva prvky jsou 
uţ ity jako madla schodiště spojujícího prostranství před západním průčelím s prostorem před 
dvojramenným schodištěm. Jedná se pouze o některé architektonické články a sochařská díla, 
která byla nahrazena v rámci rekonstrukce chrámu novými prvky. Většina originálních částí 
stavební konstrukce chrámu je v současné době ztracena, pouze malá část je dnes deponována 
na různých místech v Kutné Hoře. Kromě Vorlíčkových sadů jsou některé prvky instalovány 
v parku pod Vlašským dvorem či v soukromých zahradách, část z nich je v lapidáriu 
Národního muzea v Praze a v lapidáriu Českého muzea stříbra v Kutné Hoře. V případě 
tohoto souboru jde o stavební a dekorativní prvky, pocházející ze dvou etap stavební historie 
chrámu. První proběhla v letech 1483 – 1489 pod vedením mistrů Brikcia Gauska, Hanuše a 
Matěje Rejska. Druhá etapa byla realizována v letech 1512 – 1547 pod vedením mistra 
Benedikta Rieda. 
 Zaloţ ení městského parku souvisí s dokončením západního průčelí chrámu, které se 
stalo novou dominantou prostoru, fungujícího do roku 1650 jako hřbitov. Průčelí, nově 
provedené podle projektu Josefa Mockera, nabídlo nové urbanistické moţ nosti a dalo 
vzniknout autonomnímu celku v předpolí části chrámu odvrácené od města. 
 
Stav před započetím prací 
 Erb města Kutné Hory po levé straně jihozápadního vstupu do parku z ulice za 
Barborou – povrch kamene byl napaden řasami, lišejníky a mechy. Kamenný reliéf a 
dekorativní motivy byly dochovány pouze ve fragmentech. V místech působení sráţ kové 
vody docházelo k vymývání měkčích sloţ ek kamene a k otevření struktury kamene. 
V podhledech reliéfu docházelo ke vzniku krust, které zadrţ ovaly vlhkost v kameni, ale 
vyskytovaly se pouze lokálně. V menší míře byla narušena soudrţ nost kamene po celém jeho 
povrchu, kde docházelo k otevření struktury kamene. Prvek vykazoval závaţ né statické 
poruchy v místě kontaktu s okolním zdivem, kde se objevovaly hluboké trhliny v maltě spár 
oddělující blok od zdiva. 

Fiála opěrného pilíře v rohu jihozápadní a západní zdi – vzhledem ke špatnému 
přístupu světla ve vegetačním období lípy, která je v blízkosti prvku, byl povrch kamene 
napaden pouze lokálně řasami. Prvek byl dochován v poměrně dobrém stavu, poškozeny byly 
pouze kraby nároţ ních hran, jejichţ  vyčnívající části byly odlomeny. V horní části fiály se 
objevovaly lokálně krusty, jejichţ  zdrojem byla malta spárování. Pevnost materiálu byla 
narušena pouze lokálně. 



Nápisová deska umístěná ve vnější ploše zdiva podesty levého ramene schodiště proti 
západnímu průčelí chrámu – povrch kamene byl značně narušen korozními procesy. Značná 
část povrchu byla pokryta krustami. Stav prvku bylo moţ né označit jako havarijní. 

Klenební svorník, znak havířského cechu v opěrné zdi levého ramene schodiště proti 
západnímu průčelí chrámu – povrch kamene byl silně rozrušen v celé ploše vymýváním a 
pokryt řasami a lišejníky. Narušení materiálu se projevovalo v nároţ ních hranách štítu, kde se 
vytvářely puchýřky, a kámen v povrchové vrstvě ztrácel pevnost. Hrany byly na několika 
místech mechanicky poškozeny. 

Vimperk s antropomorfním maskaronem v opěrné zdi levého ramene schodiště proti 
západnímu průčelí chrámu – dílo se nacházelo v pokročilém stádiu degradace kamene. 
Erozními procesy byla téměř setřena modelace. Maskaron byl dochován pouze v hrubém 
obrysu. Povrch kamene byl pokryt drobnými puchýřky, nároţ í vimperku byla poškozena 
mechanicky. Důvodem horšího stavu oproti ostatním prvkům bylo zvýšené zavlhčení zdiva 
v této části. Povrch reliéfu byl pokryt biologickými depozity. Objevovaly se také krusty, které 
částečně odpadávaly s podkladovým kamenem. 

Klenební svorník s letopočtem 1547 a štítkem s kamenickou značkou v mezipodestě 
schodiště proti západnímu průčelí chrámu – šlo o velmi zachovaný prvek, materiál díla 
vykazoval pouze povrchová poškození projevující se tvorbou drobných puchýřků. Ve 
sráţ kových stínech kámen pokrývaly krusty, povrch byl v exponovaných místech znečištěn. 
Celoplošně se objevovaly bílé vápenné povlaky, které byly i na povrchu spárovací malty 
zdiva. K vyplavování hydroxidu vápenatého z malty a kamene docházelo díky zvýšenému 
zavlhčení zdiva v této části.  

Svorník s kamenickou značkou v opěrné zdi pravého ramene schodiště proti 
západnímu průčelí chrámu – povrch prvku byl plošně narušen vymýváním měkčích sloţ ek 
kamene a povrchovou korozí. Reliéf byl mírně setřený, avšak stále dobře patrný. V dolní části 
byla část štítku odlomena. Kámen byl pokryt řasami a lišejníky. 

Krycí desky opěrných oblouků s kraby, jiţ ní strana schodiště v ose západního průčelí 
chrámu – prvek se nacházel v pokročilém stádiu degradace, povrch byl silně narušen 
hloubkovou korozí, především v dolní polovině vystavené zvýšenému zavlhčení. Vnější 
strana bloku vykazovala sníţ enou pevnost, která se projevovala drolením materiálu a jeho 
odpadáváním po vrstvách i četnými prasklinami. Modelace a hrany bloku byly setřeny, 
povrch kamene byl rozrušen vymýváním měkčích sloţ ek kamene a vegetativními procesy. 
Mezi oběma bloky byla patrná hluboká trhlina ve spáře. Spárování kamenné zdi bylo z větší 
části nefunkční a na mnoha místech porušené trhlinami. Povrch kamene pokrývaly v celé 
ploše mechy, lišejníky a řasy. 

Krycí desky opěrných oblouků s kraby, severní strana schodiště v ose západního 
průčelí chrámu – celý prvek se nacházel v havarijním stavu. Kámen byl ve spodní části 
poškozen hloubkovou korozí, v exponovaných místech byl povrch kamene narušen 
vymýváním měkčích sloţ ek materiálu. Celý prvek byl narušen staticky silnou trhlinou, malta 
byla ze spár v těchto místech vypadaná. Ve hmotě kamene se objevovaly praskliny. Kámen 
byl plošně doplněn stejnou maltou jako spárování, všechny doplňky byly za hranicí 
ţ ivotnosti, vykazovaly silné trhliny a špatnou přilnavost k podkladu a přispívaly k zadrţ ování 
vlhkosti v kameni. Povrch kamene v celé ploše pokrývaly mechy, lišejníky a řasy. 
 
 
 
 
 
 
 



Popis provedených prací 
 Erb města Kutné Hory - byla provedena likvidace biologického napadení, očištění 
povrchu kamene, konzervace, injektáţ  prasklin, redukce síranových krust, zpevnění 
narušeného kamene, odstranění doţ ilého spárování mezi prvkem a zdivem, mechanické 
odstranění zbytků malty z povrchu kamene, vyplnění spár maltou pod líc. Krycí deska nad 
erbem byla poškozená trhlinou, proto bylo provedeno slepení obou částí. 

Fiála opěrného systému - byla provedena likvidace biologického napadení, očištění 
povrchu kamene, konzervace kamene, redukce síranových krust, zpevnění narušeného 
kamene, mechanické odstranění zbytků malty z povrchu kamene. 

Nápisová deska - bylo provedeno odstranění povrchových nečistot, konzervace 
kamene, injektáţ  prasklin, redukce síranových krust, zpevnění narušeného kamene, odstranění 
zbytků malty z kamene, nahrazení staršího doplňku novým tmelem, barevná retuš nového 
tmelu. 

Klenební svorník, znak havířského cechu - byla provedena likvidace biologického 
napadení, očištění povrchu kamene, konzervace kamene, konzervace fragmentu barevných 
úprav. 

Vimperk s antropomorfním maskaronem - byla provedena likvidace biologického 
napadení, očištění povrchu kamene, konzervace kamene, injektáţ  prasklin, redukce 
síranových krust, zpevnění narušeného kamene. Doplněná římsa vimperku byla záměrně 
ponechána mírně světlejší kvůli rozlišení originálu od doplněné části. 

Klenební svorník s letopočtem 1547 a štítkem s kamenickou značkou - bylo provedeno 
odstranění povrchových nečistot, konzervace povrchu kamene, dočištění povrchu 
regulovanou vodní párou. 

Svorník s kamenickou značkou – byla provedena likvidace biologického napadení, 
očištění od atmosférických depozitů vodní párou, konzervace kamene. 

Krycí desky opěrných oblouků s kraby, jiţ ní strana schodiště – byla provedena 
likvidace biologického napadení, očištění od atmosférických depozitů vodní párou, 
konzervace kamene, injektáţ  prasklin, odstranění doţ ilého spárování mezi prvkem a zdivem, 
tmelení prasklin a otevřených míst v exponovaných částech, statické zajištění zdiva pod 
prvky, výplň prasklin a dutin maltou, zajištění trhlin ve zdivu, vyplnění spár maltou, 
provedení hydroizolace mezi záhonem a prvkem a sníţ ení terénu při vnější straně prvku. 

Krycí desky opěrných oblouků s kraby, severní strana schodiště – byla provedena 
likvidace biologického napadení, očištění od atmosférických depozitů vodní párou, 
konzervace kamene, injektáţ  prasklin, odstranění doţ ilého spárování mezi prvkem a zdivem, 
tmelení prasklin a otevřených míst v exponovaných částech, statické zajištění zdiva pod 
prvky, výplň prasklin a dutin maltou, vyplnění spár maltou, provedení hydroizolace mezi 
záhonem a prvkem a sníţ ení terénu při vnější straně prvku. 
  
 
Celkové náklady činily    134 400,- Kč 
z toho: prostředky z rozpočtu města     54 400,- Kč 

příspěvek z Programu regenerace MK ČR   80 000,- Kč 
 
 

 
 
 
 
 
 



Stav po restaurování 
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VLAŠSKÝ DVŮR, Č.P. 552 HAVLÍČKOVO NÁMĚSTÍ 

KUTNÁ  HORA 

 
Druh obnovy:    obnova podlahy v královské audienční síni 
Rejstříkové číslo: 11747/2-1043/A2 NKP 
 
 
Charakteristika památkové hodnoty 

Po celá staletí byl Vlašský dvůr střediskem hospodářské moci státu. Byla zde 
královská mincovna a sídlo panovníka při jeho pobytu v Kutné Hoře. Národní kulturní 
památka v hmotové skladbě historického jádra a v panoramatu města má i dominantní 
význam urbanistický. 
 V odborné literatuře se zaloţ ení Vlašského dvora klade na konec 13. století 
v souvislosti se vznikající Kutnou Horou. Je moţ né předpokládat, ţ e Vlašský dvůr vznikl ze 
stejných důvodů jako Hrádek – tvrz na haberské stezce spojující střední Čechy s jiţ ní 
Moravou. Tvrze jsou zřejmě starší neţ  město a byly zapojeny do systému městského opevnění 
na počátku 14. století. Funkce Vlašského dvora jako městského hradu je zdůvodněna potřebou 
bezpečného skladiště vytěţ ené stříbrné rudy. Druhotně byl objekt vyuţ it jako mincovna – 
v blízkosti důlních provozů to bylo výhodné. 
 
Stav před obnovou 
 Stávající parketová podlaha v královské audienční síni byla seschlá, po různých 
stavebních úpravách ji nebylo moţ né prezentovat jako odkrytou, protoţ e vysprávky byly 
provedené dřevotřískou. Z tohoto důvodu byla neesteticky zakrytá kobercem, který byl ve 
velmi špatném stavu. Prkenná podlaha v místnosti s portréty starostů měla poškozenou 
povrchovou úpravu. 
 
Popis provedených prací 
 Obnova podlahy v královské audienční síni byla závěrečnou tečkou za celkovou 
rekonstrukcí královské audienční síně, protoţ e před touto obnovou byly provedeny následující 
restaurátorské a stavební práce. V letech 2008 - 2010 bylo provedeno restaurování nástěnných 
maleb a dřevěného malovaného stropu a v těchto letech byla také provedena úprava krytů 
ústředního topení a dřevěného obloţ ení stěn (rozděleno do etap dle finančních moţ ností). 
V letech 2008 – 2009 byla provedena obnova elektroinstalace. V roce 2009 bylo provedeno 
restaurování vstupního kamenného portálu a zhotovení nástěnných svítidel. V roce 2010 byla 
provedena dřevořezba státního znaku, která byla umístěna do středu čelní plochy jednacího 
stolu, dále byl poloţ en nový koberec, protoţ e ten původní byl jiţ  ve velmi špatném stavu ještě 
před započetím restaurátorských prací a také byly zrestaurovány kamenné lavice pod okny. 
V roce 2010 probíhala rekonstrukce ústředního topení ve Vlašském dvoře (práce zajišťoval 
odbor investic) a tyto práce se týkaly i královské audienční síně, kdy bylo zapotřebí vést 
potrubí pod stávající podlahou, která byla provizorně doplněna USB deskami, a pro osazení 
radiátoru bylo zapotřebí vysekat otvor v obvodové zdi. V roce 2011 bylo provedeno 
restaurování kamenných oken v královské audienční síni. 

V roce 2015 byla provedena demontáţ  stávající podlahy v královské audienční síni, 
podklad byl vyrovnán a byla nově zhotovena podkladní podlaha z USB desek, na kterou byla 
poloţ ena nová dubová podlaha se vzorem dvojitého kříţ e. Poté byla provedena montáţ  
nových lišt a závěrečné ošetření nové podlahy zátěţ ovým olejem. Prkenná podlaha 
v místnosti s portréty starostů byla obroušena a ošetřena zátěţ ovým olejem. 

 



 V návaznosti na obnovu podlahy bylo zapotřebí provést opravu omítek a pokládku 
dlaţ by v předsíni u vstupu na balkón. Při demontáţ i stávající podlahy dřevěné obloţ ení stěn 
pokleslo a poškrábalo nástěnné malby, proto bylo nutné provést retuše poškozených míst. Po 
straně místnosti na průvodcovské trase byl poloţ en pás nového koberce, který má podlahu 
ochránit proti neţ ádoucímu poškození. Koberec byl poloţ en i pod vchodové dveře, které bylo 
nutné ve spodní části upravit. V důsledku výše uvedených estetických změn byly také 
vyrobeny nové skříně na reprobedny. 
  
 
Celkové náklady činily     5 914 526,- Kč  
Rok 2008 celkem      2 413 031,- Kč 
z toho: restaurování stropu    2 059 756,- Kč (700 tis. Kč MK ČR) 
 restaurování stěn s obrazy      250 875,- Kč  

elektroinstalace I. etapa        53 416,- Kč 
dřevěné obloţ ení stěn a kryty ÚT (příprava)      48 984,- Kč 

Rok 2009 celkem     1 511 091,- Kč 
z toho: restaurování stěn s obrazy      317 928,- Kč 
 restaurování stěn       699 925,- Kč 
 restaurování vstupního i zadního portálu       19 620,- Kč 
 elektroinstalace II. etapa      180 416,- Kč 
 nová nástěnná svítidla      248 472,- Kč 
 dřevěné obloţ ení stěn a kryty ÚT       44 730,- Kč 
Rok 2010 celkem        534 954,- Kč 
z toho: restaurování stěn       299 708,- Kč 
 elektroinstalace III. etapa        48 882,- Kč 
 oprava dřevěného obloţ ení stěn a krytů ÚT      18 150,- Kč 
 vyřezání státního znaku        23 181,- Kč 
 nový koberec          82 873,- Kč 
 olištování pódia           6 000,- Kč 
 restaurování kamenných lavic       56 160,- Kč 
Rok 2011 celkem          17 325,- Kč   
z toho: restaurování kamenného ostění oken       17 325,- Kč (17 325,- Kč MK ČR) 
Rok 2014 celkem              619 278,- Kč (hrazeno z rozpočtu OSM) 
Rok 2015 celkem              818 847,- Kč (hrazeno z rozpočtu OPP) 
z toho: obnova podlahy          721 905,- Kč                         
 oprava omítky a dlaţ by (vstup na balkón)            9 265,- Kč 
 nový kusový koberec              40 327,- Kč 
 retuše maleb                   4 500,- Kč 
 úprava vstupních dveřních křídel                3 250,- Kč 
 repro skříně 5 ks              39 600,- Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stav před obnovou 

 
 

 
 
 



Stav po obnově 

 
 

 
 
 



VLAŠSKÝ DVŮR, Č.P. 552 HAVLÍČKOVO NÁMĚSTÍ 

KUTNÁ  HORA 

 
 
Druh obnovy:    restaurování dřevěných dvoukřídlých dveří s vitráţ ovou výplní 
Rejstříkové číslo: 11747/2-1043/A2 
 
 
Stav před restaurováním 
 Dveřní zárubně byly překroucené, coţ  znesnadňovalo jejich zavírání a zamykání. 
Konstrukční spoje byly vlivem sesychání materiálu uvolněné. Výplně v obvodovém rámu 
dveřních křídel měnily vlivem sesychání své rozměry a tím vznikala mezera mezi rámovou 
konstrukcí a výplní. Na zárubních a klenutém rámu nadsvětlíku byly podélné praskliny. 
Mechanické opotřebení povrchové úpravy bylo patrné na dveřních křídlech v oblasti kliky a 
zámku. Některé části vitráţ í byly popraskané, uvolněné v olověných profilech a některé části 
zcela chyběly. Jednotlivá skleněná pole vitráţ í byla povrchově znečištěna. 
 
 
Popis provedených restaurátorských prací 
 Byla provedena demontáţ  dveřních křídel a nadsvětlíku z rámu, demontáţ  dveřního 
kování a skleněných vitráţ í. Poškozená povrchová úprava byla odstraněna, poškozené nebo 
uvolněné části dveřních křídel a nadsvětlíku byly demontovány. Dále byla vyspravena a 
zpevněna konstrukce dveřních křídel a nadsvětlíku a provedena oprava konstrukčních spojů. 
Byla provedena nová povrchová úprava a oprava dveřního kování. Zrestaurovaná dveřní 
křídla a nadsvětlík byly osazeny zpět do zrestaurované zárubně. 
 Jednotlivé vitráţ e byly vyjmuty a omyty od špíny a zbytků tmelu. Poškozené výplně 
byly vyrobeny nově. Hotové výplně byly v celé ploše zatmeleny a vyčištěny pilinami z obou 
stran od pracovních nečistot. Na hotové výplně se naletovaly úchyty kovových výztuh. Takto 
hotové výplně byly osazeny zpět do rámu dveří. Po obvodě se ve spojích přibily malými 
hřebíčky k dřevěnému falcu rámů a zatmelily. Plochy výplní byly zpevněny kovovými 
výztuhami. 

U dřevěné dveřní zárubně byla provedena revize upevnění ve zdivu, čímţ  bylo 
zjištěno, ţ e dveřní zárubeň je ve zdivu uvolněná a to především v dolní části. Proto byla 
provedena montáţ  nových kovových kotev. Dále byla provedena demontáţ  dřevěných 
obloţ ek z vnitřní i vnější strany zárubně, které nebylo moţ né pouţ ít zpět, proto bylo vyrobeno 
nové a šířka byla upravena dle mezery mezi koncem vodorovné římsy a zdivem. U zárubně 
byla odstraněna poškozená povrchová úprava, byla vyspravena a zpevněna konstrukce 
zárubně a opraveny konstrukční spoje. Na závěr byla provedena oprava omítek v těsném okolí 
zárubně. 
 
 
Celkové náklady činily 128 567,- Kč a byly plně hrazeny z rozpočtu Města Kutná Hora. 
Rok 2014 celkem          87 379,- Kč  
Rok 2015 celkem          41 188,- Kč  
z toho: restaurování dveří      35 567,- Kč                         
 oprava omítek ve špaletě                  5 621,- Kč 
  
  
 



Stav před restaurováním 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stav po restaurování 

 
 
 

 



VLAŠSKÝ DVŮR, Č.P. 552 HAVLÍČKOVO NÁMĚSTÍ 

KUTNÁ  HORA 

 
 
Druh obnovy:    posudek a návrh na opravu krovu Rytířského sálu 
Rejstříkové číslo: 11747/2-1043/A2 
 
 
Stávající stav 

V roce 2012 byla provedena oprava krovu a stropu nad Rytířským sálem. Perlit a 
betonová mazanina uloţ ená na stropě byla odstraněna. Záklopová prkna a lišty byly 
v nezbytných případech odstraněny – po označení byla moţ ná jejich zpětná montáţ . U trámů 
určených k příloţ kování bylo odříznuto zhlaví, které bylo hloubkově petrifikováno. Příloţ ky 
byly propojeny svorníky s kovovými hlavami. Prasklé stropní trámy byly zajištěny 
velkoplošnými podloţ kami v místě zavěšení. Kapsy opravených trámů byly ošetřeny 
fungicidním přípravkem a zednicky opraveny. Vynášecí nosník byl zakotven do nové výměny 
a zajištěn svorníky. Po výše uvedených úpravách byla provedena nová skladba stropu – 
demontovaný záklop byl vrácen na původní místo, poloţ eny poţ árně odolné desky a dále 
poloţ eny tuhé izolační desky z minerální vlny ve dvou vrstvách (Rockwool). Na tuto vrstvu 
byly poloţ eny polštáře a pochozí prkna tl. 25 mm. 
 Při kontrole krovu Rytířského sálu v roce 2015 byl zjištěn posun kovových konstrukcí 
na opraveném krovu, proto bylo zadáno vypracování návrhu na odstranění zjištěných závad. 
  
 
Celkové náklady na obnovu činily     1 610 815,- Kč 
Rok 2012        1 596 869,- Kč 
z toho: příspěvek z Progr. záchrany architek.dědictví MK ČR    420 000,- Kč 

podíl vlastníka      1 176 869,- Kč 
Rok 2015 (PD oprav)            13 946,- Kč 
 
 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MOROVÝ SLOUP 

ŠULTYSOVA ULICE 

KUTNÁ HORA 

 

Druh obnovy: restaurování vzorového pole II. etapa – reliéf sv. Rozálie a sochy 
horníka      

Rejstříkové číslo: 38738/2-1043/A61 
 
Charakteristika památkové hodnoty   
 V roce 1713 zachvátila celé Čechy vlna morové epidemie. Právě v tomto roce se 
Městská rada Kutné Hory rozhodla, ţ e pro odvrácení nákazy nechá ve městě postavit sochu 
Neposkvrněného početí Panny Marie. V úvahu na tuto realizaci přicházeli dva sochaři, kteří 
v té době působili v Kutné Hoře. Matěj Václav Jackel, který pobýval v Sedlci a František 
Baugut, který tvořil sochy před jezuitskou kolejí. Městská rada se rozhodla pro Františka 
Bauguta a zadala mu vypracovat sochařský návrh. K posouzení a výběru místa byl přizván 
městský stavitel Jakub Vogler. Místo pro stavbu morového sloupu bylo vybráno na Zeleném 
trhu (dnes Šultysova ulice) v místě, kde dříve stával pranýř. Zde byl v roce 1714 poloţ en 
základní kámen a do základu byla také vloţ ena cínová schránka s ostatky svatých. Hotový 
sloup byl vysvěcen roku 1715. Zlacení detailů na sochách a nápisů bylo provedeno aţ  v roce 
1716 městským písařem Vojtěchem Keglerem. 
 Rozálie ţ ila ve 12. století, byla dcerou sicilského hraběte a působila jako dvořanka u 
královny Markéty, manţ elky sicilského krále Viléma II. Ţivot na královském dvoře jí 
nevyhovoval, proto vstoupila do kláštera sv. Basila. Klášterní ţ ivot ji také neuspokojoval, a 
proto odešla do samoty na Monte Pelegrino u Palerma a ţ ila zde jako poustevnice aţ  do své 
smrti. Kdyţ  v roce 1624 vypukla v Palermu morová epidemie, byly její ostatky nalezeny 
v jeskyni a přeneseny do Palerma. Podle legendy po přenesení a uloţ ení ostatku do Dómu 
v Palermu morová epidemie zázračně pominula. 
 Morový sloup v Šultysově ulici se skládá ze schodiště s balustrádou, spodní soklové 
části s reliéfy a havíři, střední soklové části se sochami jezuitských světců a oblačného pylonu 
završeného zeměkoulí, na které stojí socha Panny Marie. 
 Reliéf sv. Rozálie se nachází na jiţ ní straně Morového sloupu a je ohraničen rámem 
s jednoduchým profilem. Postava je umístěna do stylizované jeskyně, coţ  znázorňují skaliska 
nad hlavou a pod nohama. Z těchto skalisek v levém rohu vycházejí zlaté paprsky světla. Jde 
o sedící postavu, která pravou rukou objímá kříţ  a opírá se o lidskou lebku. Levou ruku má 
spuštěnou volně podél těla. Hlavu se zavřenýma očima má opřenou o pravou ruku. Ve vlasech 
má zapletené květiny (růţ e) a dlouhý pramen vlasů ji padá na hrudník. Postava je oděna do 
zřasených šatů, prsty nohou světice spočívají na skalisku. 
 Figura horníka je umístěna na vysazeném nároţ í spodního soklu a plní nejen 
estetickou, ale především nosnou funkci, protoţe  podpírá vrchní římsu střední části sloupu a 
sochu světce. Havíř jakoby seděl na skále, ale zároveň je vidět jeho práce s nohami, která 
značí pomoc při podpírání těţ kého břemene skály, kterou nese na ramenech a podpírá pravou 
rukou. Levou nohu má mírně vykročenou a zapřenou stejně jako pravou nohu, která je 
zakročená. V levé ruce drţ í perlici a opírá se o dlouhý sedmihranný štít, na kterém je černý 
latinský nápis se zlatě zvýrazněným chronogramem udávající rok 1715. Havíř je oblečen do 
typického barokního oděvu, který se skládá z kalhot sahajících ke kolenům a punčoch. Také 
má na sobě hornický plášť - perkytle, který má dlouhé rukávy, kapuci a dosahuje ke kolenům. 
Perkytle je přepásaná opaskem, na kterém je vlevo zavěšena brašna. Na nohou má nízké boty 
s přezkou. 
 



Stav před restaurováním 
Komplexní restaurátorský průzkum nezjistil projevy závaţ ného poškození ohroţ ující 

statiku objektu. Vrchní část, to je socha Panny Marie a obelisk vykazuje spíše lokální 
poškození. Spodní část, to je reliéfy na základně a sochy horníků jsou v havarijním stavu. 
Doţ ilé jsou také epoxidové výdusky kuţ elek, piniových šišek a některých částí modelace 
doplněných tímto způsobem v 80. letech minulého století. 

Reliéf sv. Rozálie se zdál být nejvíce poškozeným polem základny. Většina povrchu 
podléhala rozsáhlé erozi a šupinkování povrchu. Také se zde vyskytovaly kompaktní tmavé 
vrstvy a velké mnoţ ství tmelů. Koncepce zákroku byla pojata jako komplexní zásah, který má 
za úkol zpomalit další degradaci. Při čištění by měla být zachována patina stáří. Při 
restaurování budou sejmuty některé starší plastické doplňky, které nevyhovují svým sloţ ením 
a způsobují poškozování kamene, nebo jsou doţ ilé. Doplňování by se mělo vztahovat pouze 
k větším chybějícím a degradovaným částem a také k architektonickým prvkům, aby nebyl 
narušen celkový dojem z díla. 
 
Popis provedených prací 
 V letech 2003 – 2004 bylo provedeno restaurování objektu. V roce 2007 bylo 
zhotoveno slavnostní osvětlení. V roce 2013 byl proveden komplexní restaurátorský průzkum 
a vyhodnocen stav památky. V letech 2014 – 2015 bylo realizováno restaurování vzorového 
pole (reliéf sv. Rozálie a socha horníka), na jehoţ  základě byl stanoven postup 
restaurátorských prací na celém objektu. 
 Průzkum byl zaměřen na podrobnější charakteristiku sloţ ení nečistot, včetně 
korozních produktů a depozitů. Dále bylo zkoumáno sloţ ení a struktura tmelů a také 
fragmenty povrchové úpravy. Jako nejšetrnějším a nejefektivnějším způsobem čištění bylo 
vybráno laserové čištění, při kterém dochází k odstranění nevyhovujících tmavých vrstev a 
k jejich optimálnímu ztenčování a prakticky nedochází k úbytku horniny a ke změně sloţ ení 
povrchu. Také byla zjištěna větší porozita očištěného povrchu, kterou potvrdila i zkouška 
nasákavosti. 
 Reliéf a horník byli očištěni a zpevněny, poté bylo provedeno odsolování, čištění zlata 
a zaţ ehlování povrchové úpravy. Plastická retuš byla provedena v takové míře, aby pomohly 
k vizuálnímu zklidnění a scelení celého reliéfu a sochy. Barevná retuš byla také provedena 
s cílem vizuálně sjednotit povrch. 

 

Celkové náklady činily         1 920 192,- Kč 
Rok 2003 celkem (restaurování)       1 120 000,- Kč 
z toho: příspěvek z Programu regenerace MPR MK ČR    1 000 000,- Kč 
             prostředky z rozpočtu města          120 000,- Kč 
Rok 2004 (restaurování)           320 000,- Kč 
Rok 2007 (slavnostní osvětlení)          365 242,- Kč 
Rok 2013 (komplexní restaurátorský průzkum)          66 550,- Kč 
Rok 2014 (restaurování vzorového pole I. etapa)          24 200,- Kč 
Rok 2015 (restaurování vzorového pole II. etapa)             24 200,- Kč  
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

 



 
 

 
 



KOSTEL SV. JANA NEPOMUCKÉHO  
HUSOVA ULICE, KUTNÁ HORA 

 

Druh obnovy:  sekání kopií váz na bránu kostela       
Rejstříkové číslo: 36971/2-1043/A7 
 
Charakteristika památkové hodnoty 

Kostel byl postaven podle plánu F. M. Kaňky Janem Domaţ lickým v letech 1734 - 
1753 a restaurován v letech 1884 – 1886. Kostel sv. Jana Nepomuckého je jednou z mála 
slohově čistých barokních staveb v Kutné Hoře. Kostel je jednolodní stavba s trojdílně 
členěným průčelím, zakončeným dvěma věţ ičkami. Jde o barokní stavbu, ale ve výzdobě se 
jiţ  uplatňují prvky rokoka a barokního klasicismu. 

K průčelí kostela přiléhá brána do soutky, vedoucí do sakristie. Výzdoba brány sahá 
do úrovně první vodorovné římsy kostela. Na vrcholu brány je osazená kamenná výzdoba. Jde 
o pět solitérních skulptur, centrální sochu patrona kostela sv. Jana Nepomuckého na 
podstavci, dvě sochy andílků na volutových podstavcích a dvě vázy zdobené rokokovým 
ornamentem. 
  
 
Stávající stav 
 Kamenné vázy ze sousoší sv. Jana Nepomuckého byly na podzim roku 2011 sneseny a 
převezeny do ateliéru Univerzity Pardubice, fakulty restaurování v Litomyšli. Stav obou váz 
byl vyhodnocen jako velice špatný. Kvůli bezpečnosti je nebylo moţ né vrátit zpět na původní 
místo.  Proto zrestaurované originály váz byly umístěny do lapidária v domě č.p. 146 Lierova 
ulice a na bránu kostela byly osazeny sekané kopie.  
 
 
Popis provedených prací 
 V roce 2011 bylo provedeno snesení váz, které byly v havarijním stavu, a hrozilo 
jejich zřícení. 

V roce 2012 byl na kamenných vázách proveden pouze konzervační restaurátorský 
zásah. Největší důraz byl kladen na zpevnění původního zkorodovaného materiálu a injektáţ e. 
Vázy byly očištěny od nečistot a sádrovcových krust. Nové plastické doplňky byly omezeny 
pouze na nutné rekonstrukce. Nové tmely byly plasticky a barevně propojeny s originálem. Ze 
zakonzervovaných váz byly sejmuty silikonovosádrové formy. Z forem byly zhotoveny 
odlitky, na kterých byla provedena rekonstrukce původního stavu. Podle těchto modelů byly 
vysekány kopie. Originály váz jsou umístěny na betonových soklech v lapidáriu (zastřešené 
atrium) v domě č.p. 146 Lierova ulice, který sousedí s kostelem sv. Jana Nepomuckého. 
 V roce 2012 bylo také provedeno restaurování sousoší sv. Jana Nepomuckého na 
bráně kostela. Socha sv. Jana Nepomuckého a andílci byly před čištěním předzpevněny. Poté 
byl povrch očištěn od biologického napadení a černých sádrovcových krust. Nesoudrţ né a 
tvarově nevhodné tmely byly odstraněny, povrch byl lokálně zpevněn a byla provedena 
injektáţ  prasklin. Odpadlé části byly přilepeny.  Nové plastické doplňky a tmely byly 
omezeny pouze na nezbytnou míru. Lokální barevná retuš byla propojena s originálem. 
Svatozář sv. Jana Nepomuckého byla mimo pozlacená místa natřena černým grafitovým 
nátěrem. V závěrečné fázi byla provedena hydrofobizace. 
 V roce 2013 byly zhotoveny sádrové modely váz, podle kterých byly sekány kopie. 
   
  



V roce 2014 byl přivezen vápenec z rakouského lomu st. Margareten, který je nejvíce 
podobný kutnohorskému mušlovému vápenci, a byly započaty práce na sekání kopií váz.  

V roce 2015 byly dokončené kopie váz osazeny na bránu kostela. 
 
 
Celkové náklady činily 677 048,- Kč a byly hrazeny z rozpočtu Města Kutná Hora. 
Rok 2011 (snesení váz)       21 328,- Kč  
Rok 2012 (restaurování sousoší)  246 960,- Kč  
z toho: restaurování sousoší   234 000,- Kč 
  oprava zastřešení brány    12 960,- Kč    
Rok 2013 celkem        64 250,- Kč 
z toho: náklady na modely váz      42 350,- Kč 
            výroba soklů pro originály váz       7 260,- Kč 
 oprava brány      14 640,- Kč 
Rok 2014 (sekání kopií váz)   205 700,- Kč    
Rok 2015      138 810,- Kč  
z toho: osazení kopií na bránu  119 020,- Kč 
 úpravy po osazení váz    19 790,- Kč 
 
    
Stav váz po snesení z brány kostela 

 
 

 
 
 
 
 



Stav po osazení zrestaurovaných originálů váz v lapidáriu 

 
 
Stav po osazení nových sekaných váz na bránu 

 



 
 

 
 

 



KAMENNÉ KŘÍŽE 

AREÁL HŘBITOVA U KOSTELA VŠECH SVATÝCH 

KUTNÁ HORA 

 
 
Druh obnovy: restaurování 2 ks kamenných kříţ ů   
Rejstříkové číslo:     13128/2-1049/14 – kamenný kříţ  
            nezapsaná KP – mramorový kříţ     
 
Stav před restaurováním 

Kamenný kříţ , který je zapsanou kulturní památkou – povrch kamene byl znečištěný 
usazenými nečistotami a byl porostlý mechem, lišejníky a zelenou řasou. Struktura materiálu 
byla narušena korozí a to především ve sráţ kovém stínu. Koroze měla za následek značný 
úbytek hmoty kamene. Některé partie v profilaci byly rovněţ  poškozené mechanicky. 
Znečištění zčernalou krustou se vyskytovalo ve sráţ kovém stínu. Jednotlivé části spodního 
stupně byly rozestoupené. 

Kamenný kříţ , který je nezapsanou kulturní památkou – celý objekt byl staticky 
narušený, podstavec nakloněný. Hlavice vykazovala závaţ né mechanické poškození, byla 
rozlomená na tři části, trhliny byly rozevřené a provizorně zajištěné ocelovým páskem. 
Povrch kamene byl znečištěný usazenými nečistotami a porostlý mechy, lišejníky a zelenou 
řasou. Struktura materiálu byla také narušena vlasovými prasklinami. Vrchní vápencový 
stupeň byl narušený korozí, která měla za následek značný úbytek hmoty kamene. Některé 
partie byly poškozené mechanicky a zčernalá krusta se vyskytovala především ve sráţ kovém 
stínu na spodních plochách. Část spodního stupně, vyzděného z lomového kamene, chyběla.  
 
Popis provedených restaurátorských prací 

Kamenný kříţ , který je zaspanou kulturní památkou – podrobný restaurátorský 
průzkum byl zaměřen na zjištění rozsahu poškození a stavu kamene. Zkorodované partie 
struktury kamenných bloků byly předzpevněny a povrch kamene byl citlivě očištěn. Spodní 
partie podstavce byly odsoleny a zkorodované partie byly konsolidovány. Zčernalé krusty 
byly šetrně dočištěny, chybějící partie doplněny, praskliny a spáry zaretušovány umělým 
kamenem. Doplňování bylo provedeno v minimální míře a jeho účelem bylo především 
konzervační zajištění kamenných bloků a plastické scelení profilace. Barevná retuš doplňků 
byla provedena pouze lokálně a celý povrch kamene byl zakonzervován hydrofobním a 
zpevňujícím prostředkem. 

Kamenný kříţ , který je nezapsanou kulturní památkou - podrobný restaurátorský 
průzkum byl zaměřen na zjištění rozsahu poškození a stavu kamene. Povrch kamene byl 
zbaven nečistot, mechů, lišejníků a zelené řasy. Poté byl kříţ  demontován, rozlomené části 
hlavice podstavce byly slepeny a spoje vyztuţ eny nerezovou ocelí. Poté byl náklon podstavce 
vyrovnán, vyklínován a kříţ  byl opětovně osazen, kříţ  byl k podstavci přilepen. Zčernalé 
krusty byly šetrně odstraněny a zkorodované části kamene byly konsolidovány. Chybějící 
partie byly doplněny, praskliny a spáry zaretušovány umělým kamenem. Doplňování bylo 
provedeno v minimální míře a jeho účelem bylo především konzervační zajištění kamenných 
bloků a plastické scelení profilace. Barevná retuš doplňků byla provedena pouze lokálně. 
Chybějící bloky spodního stupně byly doplněny. Celý povrch kamene byl zakonzervován 
biocidním a hydrofobním prostředkem. 
  
Celkové náklady činily 115 000,- Kč a byly plně hrazeny z rozpočtu města.  
              



Stav před restaurováním 
Zapsaná KP 

 
 

 
 



Nezapsaná KP 

 
 

 



Stav po restaurování 
Zapsaná KP 

 
 

 
 



Nezapsaná KP 

 
 

 



DŮM Č.P. 377 PALACKÉHO NÁMĚSTÍ 

SANKTURINOVSKÝ DŮM 

KUTNÁ HORA 

 

Druh obnovy:  údrţ ba dřevěných dveří  
Rejstříkové číslo: 25851/2-1043/A54 
  
Popis provedených prací 
 V roce 2006 byla provedena oprava východní fasády a věţ e Sankturinovského domu. 
V roce 2010 byla provedena celková obnova střešního pláště domu. V roce 2011 byla 
provedena obnova vnějšího pláště a ohradní zdi domu. V roce 2012 byla provedena údrţ ba 
dřevěných vchodových dvoukřídlých dveří, dvoukřídlých bočních dvířek, brány na dvůr a 
zhotovení dolní zástrče u brány na dvůr.  

V roce 2015 byla provedena údrţ ba dřevěných dveří dvoukřídlých vchodových, 
dvoukřídlých bočních dvířek, dvoukřídlých vrat na dvůr a jednokřídlých dveří ve dvoře. 
 

Celkové náklady činily     5 628 910,- Kč 
Rok 2006 (fasáda dvorní a věţ e)    1 699 569,- Kč 
z toho: prostředky z rozpočtu města       999 569,- Kč 
 příspěvek z Programu regenerace MK ČR     700 000,- Kč 
Rok 2010 (střecha)      2 492 627,- Kč 
z toho: prostředky z rozpočtu města    2 077 627,- Kč 
 příspěvek z Programu regenerace MK ČR     415 000,- Kč 
Rok 2011 (fasáda uliční)         1 410 210,- Kč 
z toho: prostředky z rozpočtu města       810 210,- Kč 
 příspěvek z Programu regenerace MK ČR     600 000,- Kč 
Rok 2012 (obnova povrchové úpravy vrat a dveří)       11 805,- Kč 
Rok 2015 (obnova povrchové úpravy vrat a dveří)       14 699,- Kč  
 
Stávající stav 

 



KAMENNÁ KAŠNA 

REJSKOVO NÁMĚSTÍ 

KUTNÁ HORA 

 

Druh obnovy:  údrţ ba dřevěných dveří 
Rejstříkové číslo: 41595/2-1043/A60 
  
Popis provedených prací 
 V letech 2010 – 2011 bylo provedeno restaurování kamenné kašny. V roce 2010 byla 
dále provedena vodorovná izolace proti vzlínání zemní vlhkosti, nová elektroinstalace 
slavnostního osvětlení a poloţ ení nového potrubí kanalizace. V roce 2011 byla dokončena 
obnova elektroinstalace, na plochách, které se pohledově neuplatňují, bylo poloţ eno olovo, 
aby se zabránilo pronikání vlhkosti do zdiva. Dále byl osazen ve vnitřním prostoru rám pro 
uloţ ení elektroměru a vodoměru, také byla poloţ ena zpět dlaţ ba včetně drenáţ e. Litinové 
výtoky z vnější strany stavby byly ošetřeny a napojeny na časové spínání.V roce 2012 byla 
obnovena povrchová úprava vchodových dveří a byla vyrobena dřevěná dvířka pro zakrytí 
technologie uvnitř stavby. 

V roce 2015 byla provedena údrţ ba dřevěných vchodových dveří. 
 

Celkové náklady činily    1 828 324,- Kč 
Rok 2010 celkem        887 778,- Kč  
z toho: restaurování        693 000,- Kč (400 tis. Kč MK ČR) 

 izolace proti vlhkosti       151 428,- Kč 
 elektroinstalace I. etapa        35 026,- Kč 
 potrubí do kanalizace           8 324,- Kč 
Rok 2011 celkem        909 714,- Kč 
z toho: restaurování        609 950,- Kč (450 tis. Kč MK ČR) 
 elektroinstalace II. etapa        76 830,- Kč 
 olovo na římsách       138 026,- Kč 
 rám pro elektroměr a vodoměr         7 614,- Kč 
 povrchová úprava litinových výtoků         1 700,- Kč 
 poloţ ení dlaţ by a drenáţ  uvnitř objektu      32 910,- Kč 
 časové spínání vody         42 684,- Kč 
Rok 2012 celkem          27 862,- Kč           
z toho: povrchová úprava vchodových dveří         7 112,- Kč 

dřevěná dvířka pro zakrytí technologie      20 750,- Kč 
Rok 2015 celkem                2 970,- Kč  
z toho: údrţ ba vchodových dveří          2 970,- Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stávající stav 

 
 

 
 



POMNÍK 40. VÝROČÍ PANOVÁNÍ  

CÍSAŘE FRANTIŠKA JOSEFA I. 

PŘED JEZUITSKOU KOLEJÍ 

KUTNÁ HORA 

 

Druh obnovy:  zvýraznění písma na nápisové desce  
Rejstříkové číslo: 29963/2-1043/A9/8 
  
Popis provedených prací 
 V roce 2011 bylo provedeno restaurování pomníku před jezuitskou kolejí, včetně jeho 
rozebrání, zhotovení nového základu a soklu, opětovného sestavení a zhotovení nové 
nápisové desky, která se nedochovala. V roce 2015 bylo provedeno zvýraznění písma na 
nápisové desce, které nebylo z chodníku čitelné. 
 

Celkové náklady činily    102 294,- Kč 
Rok 2011 (restaurování + nová nápisová deska)   93 794,- Kč 
Rok 2015 (zvýraznění písma nápisové desky)     8 500,- Kč  
 
Stav po zvýraznění písma 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOCHA SV. JANA NEPOMUCKÉHO 

LÁVKA V HUTÍCH 

KUTNÁ HORA 

 

Druh obnovy:  konzervační ošetření         
Rejstříkové číslo: 36140/2-3509 
 
 Popis provedených prací 
 V roce 2006 bylo provedeno restaurování sochy. V roce 2008 byla obnovena 
hydrofobizace a biocidní ošetření sochy. V roce 2015 bylo provedeno konzervační ošetření 
sochy. 

 

Celkové náklady činily    148 263,- Kč 
Rok 2006          134 400,- Kč 
z toho: prostředky z rozpočtu města     34 400,- Kč 

příspěvek z FOP Středočeského kraje 100 000,- Kč 
Rok 2008 (konzervační ošetření sochy)      5 813,- Kč                
Rok 2015 (konzervační ošetření sochy)      8 050,- Kč  
 
Stávající stav 

 
 



SOCHA SV. JUDY TADEÁŠE 

VORLÍČKOVY SADY, AREÁL CHRÁMU SV. BARBORY 

KUTNÁ HORA 

 

Druh obnovy:  konzervační ošetření         
Rejstříkové číslo: 33635/2-1043/A4/5  NKP 
 
Popis provedených prací 
 V roce 2007 bylo provedeno restaurování sochy včetně terénních úprav v těsném okolí 
sochy. V roce 2015 bylo provedeno konzervační ošetření sochy. 

 

Celkové náklady činily    105 857,- Kč 
Rok 2007            97 807,- Kč 
z toho: prostředky z rozpočtu města       7 807,- Kč 

příspěvek z FOP Středočeského kraje   90 000,- Kč 
Rok 2015 (konzervační ošetření sochy)      8 050,- Kč  
 
Stávající stav 

 



SOCHA SV. VÁCLAVA 

VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ 

KUTNÁ HORA 

 

Druh obnovy:  prohlídka stavu         
Rejstříkové číslo: 31812/2-3313   
 
Popis provedených prací 
 V roce 2005 bylo provedeno restaurování sochy. V roce 2008 bylo provedeno 
konzervační ošetření sochy a zhotoveno slavnostní osvětlení sochy a kašny. V roce 2015 byla 
provedena prohlídka stavu sochy. 

 

Celkové náklady činily        266 658,- Kč 
Rok 2005                84 000,- Kč 
z toho: prostředky z rozpočtu města                           0,- Kč 

příspěvek z FOP Středočeského kraje       84 000,- Kč 
Rok 2008 (konzervační ošetření a slavnostní osvětlení)  180 358,- Kč 
Rok 2015 (prohlídka stavu sochy)             2 300,- Kč  
 
Stávající stav 

 
 
 

 



SOCHA SV. BERNARDA 

SILNICE NA HOŘANY 

KUTNÁ HORA 

 

Druh obnovy:  prohlídka stavu         
Rejstříkové číslo: 28539/2-1054   
 
Popis provedených prací 
 V roce 2009 bylo provedeno restaurování sochy včetně terénních úprav v těsném okolí 
sochy. V roce 2015 byla provedena prohlídka stavu sochy. 

 

Celkové náklady činily    205 001,- Kč 
Rok 2009          202 701,- Kč 
z toho: prostředky z rozpočtu města   102 701,- Kč 

příspěvek z FOP Středočeského kraje 100 000,- Kč 
Rok 2015              2 300,- Kč  
 
Stávající stav 

 



AKVADUKT BYLANKA – VOJTĚŠSKÝ AKVADUKT 

KUTNÁ HORA 

 

Druh obnovy:  zakreslení skutečného stavu 
Rejstříkové číslo: 30257/2-1043/A16 

 
 

Charakteristika památkové hodnoty 
 Zásobování města Kutné Hory pitnou vodou bylo jiţ  od středověku zajišťováno 
přívodem z tzv. Svatovojtěšského pramene, vyvěrajícího mezi vesnicemi Přítoky a Bylany. 
Voda byla přiváděna dřevěným potrubím přes kamenný akvadukt od pramene do města. Na 
základě toho lze stavbu poměrně spolehlivě datovat do sklonku 15. století, kdy byla také 
vybudována známá tzv. Kamenná kašna, do níţ  voda ve městě ústila. Akvadukt tvoří 
přemostění údolí říčky Bylanky. Sestává se z mostních půlkruhových oblouků, z nichţ  jsou 
dnes dva otevřené a tři zazděné. Oblouky jsou nestejných výšek a šířek, přizpůsobují se 
sklonu terénu.  
 
 
Stav před započetím prací 

Kompletní obnova stavby včetně povrchové úpravy zdiva, rekonstrukce mostovky a 
instalace zábradlí, byla uskutečněna v letech 2002 – 2003. V červnu roku 2013 se v důsledku 
podmáčení základů i tělesa stavby při povodních zřítila část zdiva na severní straně. Situace 
byla natolik váţ ná, ţ e cesta vedoucí po koruně stavby byla uzavřena a v měsíci říjnu 2013 
bylo započato se zabezpečovacími pracemi. 
 
 
Popis provedených prací 
 V roce 2013 byla provedena demontáţ  strţ eného zábradlí, odstraněna uvolněná horní 
vrstva zeminy a štěrku při zachované zdi a kolem potrubí vodovodu. Dále bylo provedeno 
vybrání a očištění pouţ itelných kamenů zdiva sesuté zdi a pískovcových desek. Postupné 
odebrání suti aţ  k líci původního zdiva stěny a provedení průzkumu základů. Bylo provedeno 
podbetonování základového zdiva, vyzdění tělesa mostku z původního kamene do výšky cca 
2 m včetně opěrného pilíře. Kámen byl pouţ it původní, vytěţ ený ze suti. Zdění bylo 
provedeno stejným způsobem jako zdivo patrné na dochované části akvaduktu. Poté byla 
stavba zazimována. 
 V roce 2014 bylo provedeno dokončení prací na obnově, které spočívaly v provedení 
ţ elezobetonové desky, pokračovalo se ve zdění z lomového kamene do původní výšky mostu. 
Byla provedena izolace proti vodě, osazení chodníkového obrubníku, zásyp mezi mostními 
zdmi zeminou, pokládka dlaţ ky z kostek a montáţ  opraveného zábradlí. Vzhledem k tomu, ţ e 
při zřícení části mostu vznikly trhliny v obloucích, byla provedena celková revize mostové 
konstrukce, aby se předešlo případné další havárii. Z bezpečnostních důvodů bylo na obou 
stranách akvaduktu (směr od Kutné Hory) osazeno oplocení a na oba konce akvaduktu byly 
osazeny pilíře, aby byl zabezpečen vjezd vozidel na most. 

Cílem prací bylo vrátit most co nejvíce do původního stavu s co největším zachováním 
původních materiálů a prvků – lomového kamene, kamenných krycích desek apod. 

V roce 2015 firma MURUS s.r.o. provedla zakreslení skutečného stavu opravy 
mostku.  
 
 



Celkové náklady činily       5 122 961,- Kč 
Rok 2013 celkem (oprava)       1 820 225,- Kč 
z toho: příspěvek z rozpočtu Středočeského kraje    1 815 000,- Kč 
            náklady za vytýčení kabelů                    5 225,- Kč 
Rok 2014 celkem (oprava)       3 296 686,- Kč 
z toho: prostředky z rozpočtu města           696 686,- Kč 

příspěvek z programu poškození ţ ivelnými pohromami MK ČR 2 600 000,- Kč 
Rok 2015 celkem (zakreslení skutečného stavu)           6 050,- Kč 
 
 

 
 
Stav po zřícení části mostu 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 



Stav po opravě 

 
 

 



 
 

 
 

 
OPĚRNÁ ZEĎ U HRÁDKU 



Č.P. 28 BARBORSKÁ ULICE 

KUTNÁ HORA 

 

Druh obnovy:  statické posouzení 
Rejstříkové číslo: 29408/2-1043/A3/3 
 
Charakteristika památkové hodnoty 
 Opěrná zeď tvořící severní předpolí budovy gotického Hrádku sestává z několika 
úseků nestejného stáří. Ve spodní části se nachází zbytek tzv. Podhrádecké brány, projevující 
se dosud mohutnými kamennými bloky armovaného nároţ í. Střední část zdi je patrně o něco 
mladšího původu, projevující se jiným charakterem skladby zdiva. Poslední, horní úsek, 
vznikl aţ  ve 20. století přezděním původní zdi v souvislosti s novým řešením prostoru před 
Hrádkem a osazením pomníku obětem I. světové války v roce 1934. 
 
Stávající stav 
 Ve větší části spodního úseku prorůstala popínavá zeleň, povrchová úprava 
spárováním byla doţ ilá a ve zdi byly trhliny.  
 
Celkové náklady v roce 2015 činily 11 616,- Kč a byly plně hrazeny z rozpočtu Města. 
 

 
 



B) Památky ve vlastnictví fyzických  
a právnických osob 

 

OBJEKT  Č. P. 148 HUSOVA ULICE 

KUTNÁ  HORA 

 
Druh obnovy:  obnova uliční fasády 
Rejstříkové číslo: 40406/2-1043/A34 – bývalá pošta 
 
 
Celkové náklady na obnovu v roce 2015 činily 624 503,- Kč 
z toho: příspěvek z Fondu regenerace města  150 000,- Kč 
            příspěvek z Programu regenerace MPR 150 000,- Kč 
            podíl vlastníka    324 503,- Kč  
 
 
 
Stav před obnovou 

         
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 



Stav po obnově 

 
 

 
 

 



2) Podpora obnovy kulturních památek 
z rozpočtu města -  

„Fond regenerace města Kutné Hory“ 
 
 
 Město Kutná Hora, v rámci své působnosti stanovené příslušnými právními normami, 
povaţ uje poskytování příspěvků ze svého rozpočtu na obnovy kulturních památek 
nacházejících se v územní působnosti města Kutná Hora, poskytování příspěvků na obnovy 
nemovitostí určující charakter městské památkové rezervace Kutná Hora a poskytování 
příspěvků na náklady spojené se záchrannými archeologickými výzkumy za důleţ ité nástroje 
péče o kulturní dědictví bohatého havířského města, pokladnice Českého království ve 
středověku. Poskytování příspěvků je naplněním jedné z povinností, které městu ukládají 
příslušné právní normy (zejména ustanovení §30 zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové 
péči a ustanovení §2 odstavce 2 a §85 písmene j/ zákona č.128/2000 Sb., o obcích). V rámci 
samostatné působnosti tak můţ e Město Kutná Hora v souladu s citovanými právními 
normami pečovat o kulturní hodnoty města zapsaného na Seznam kulturního a přírodního 
dědictví lidstva UNESCO i formou přímé finanční pomoci, a to jak samostatně, tak v rámci 
Programu regenerace městské památkové rezervace Kutná Hora v souladu s usnesením vlády 
ČR číslo 209/1992. 
 Systém poskytování příspěvků dle Zásad pro poskytování příspěvků z Fondu 
regenerace památek města Kutná Hora je postavený na principu vícezdrojového financování 
obnov kulturních památek a nemovitostí určující charakter městské památkové rezervace. 
Příspěvky do 100% výše nákladů mohou být přiznány zcela výjimečně a pouze v případě 
restaurování kulturní památky nebo její části podle zvláštního předpisu. Cílem je pomoci 
vlastníkům zachovat stavebně-historické a umělecko-řemeslné hodnoty města včetně hodnot 
archeologických, které jsou dílem našich předků a zatraktivnit tím území města Kutné Hory 
jako místa pro hodnotný ţ ivot jeho obyvatel a současně pro jeho turistický ruch. 
 Zastupitelstvo města Kutná Hora svým usnesením č.260/03 ze dne 25.11.2003 zřídilo 
Fond regenerace města Kutná Hora s platností od 1.1.2004 a zároveň schválilo „Statut Fondu 
regenerace města Kutná Hora“ a „Zásady pro poskytování příspěvků z Fondu regenerace 
města Kutná Hora na obnovu kulturních památek a nemovitostí dotvářející charakter MPR 
Kutná Hora v samostatné územní působnosti Města Kutná Hora“. 
 
 
 
Tvorba fondu regenerace 
Fond regenerace města Kutné Hory je tvořen z následujících zdrojů: 

- příjmy z rozpočtu Města Kutné Hory kaţ doročně ve výši 2 mil. Kč 
- 50% z příjmů Města Kutné Hory z pronájmu prostor k filmování za období 

předchozího roku 
- dary nebo příspěvky od fyzických nebo právnických osob, nadací a podobně 

 
 
 
 
 
 
 



Používání Fondu regenerace města Kutné Hory 
Prostředky Fondu regenerace se určují podle ustanovení §19 zákona č.250/2000 Sb. takto: 

1) Na zachování a obnovy nemovitých kulturních památek v územní působnosti 
Města Kutné Hory 

2) Na zachování a obnovy movitých kulturních památek, které jsou nebo mají být 
umístěny na veřejně přístupném místě v Kutné Hoře 

3) Na obnovy nemovitých kulturních památek nebo jejich částí, které mohou 
provádět pouze restaurátoři s příslušnými povoleními MK ČR (restaurování) 

4) Na obnovy plášťů domů (střechy, uliční průčelí) nezapsaných jako kulturní 
památka, avšak dotvářející charakter MPR Kutná Hora 

5) Na obnovy nebo restaurování vybraných hodnotných stavebně-historických 
prvků (ostění, klenby, dveře leţ ících v MPR Kutná Hora) 

6) Na provádění záchranných archeologických průzkumů 
7) Jako podíly města v Programu regenerace MPR Kutná Hora v případě, jde-li o 

jiné vlastníky neţ  Město Kutná Hora a zapojené do tohoto programu 
 

V roce 2015 byly v rámci Fondu regenerace Města Kutná Hora k dispozici finanční 
příspěvky v celkové výši 2 696 640,- Kč na obnovy památek ve vlastnictví fyzických a 
právnických osob a ve vlastnictví církví.   

Zásady pouţ ití prostředků z Fondu regenerace podléhají schválení Zastupitelstvem 
města Kutné Hory. V roce 2015 bylo na základě novely zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2015 Sb., změna zákona o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zapotřebí veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 
příspěvku předloţ it k odsouhlasení Zastupitelstvu města Kutná Hora. 
 

 
 



 
Rozdělení finančních prostředků z Fondu regenerace města Kutná Hora v roce 2015, které 
bylo odsouhlaseno Zastupitelstvem města Kutné Hory dne 31.3.2015 usnesením č. 64/15. 
 
Snížení příspěvku o částku 40 000,- Kč (celková částka před snížením 80 000,- Kč) na 
obnovu fasády u domu č.p. 4 U Splavu odsouhlasilo Zastupitelstvo města Kutná Hora dne 
30.6.2015 usnesením č. 147/15. 
 
Navýšení příspěvku o částku 20 000,- Kč (celková částka příspěvku po navýšení 100 000,- 
Kč)  na obnovu fasády včetně opravy oken u domu č.p. 169 Šultysova ulice  odsouhlasilo 
Zastupitelstvo města Kutná Hora dne 27.10.2015 usnesením č. 207/15. 
 
 
 

Čp., ulice 
 

Druh obnovy Památka 
ANO/NE 

Příspěvek z Fondu regenerace 
města 

 Č.p. 153 Šultysova ulice Obnova střechy        ANO                               100 000,- Kč 
Č.p. 136 Zámecká ulice, Sedlec,  
bývalý pivovar 

Oprava střechy V. etapa ANO 150 000,- Kč 

Č.p. 116 Husova ulice Oprava střechy a fasády ANO střecha 100 000,- Kč 
čerpáno pouze 83 000,- Kč 

fasáda 50 000,- Kč 
Č.p. 387 Libušina ulice Oprava střechy ANO 100 000,- Kč 

(odmítnuto) 
Č.p. 98 Palackého náměstí Obnova fasád hlavní 

budovy, oprava vstupní 
brány a gotické kamenné 

zdi 

ANO 80 000,- Kč 

Č.p. 134 Bartolomějská ulice Obnova uliční a jiţn í 
fasády 

ANO 100 000,- Kč 
(odmítnuto) 

Č.p. 148 Husova ulice Obnova fasády domu ANO 150 000,- Kč 
Č.p. 4 U Splavu Obnova fasády domu ANO 80 000,- Kč 

- 40 000,- Kč 
Č.p. 33 Pod Barborou Obnova fasády včetně 

opravy oken 
ANO 100 000,- Kč 

Č.p. 15 Dačického náměstí Obnova východní fasády 
včetně výměny oken 

ANO 60 000,- Kč 

Č.p. 252 Václavské náměstí Obnova fasády ANO 100 000,- Kč 
Č.p. 169 Šultysova ulice Obnova fasády včetně 

opravy oken 
ANO 80 000,- Kč 

+20 000,- Kč 
Č.p. 283 Jiřího z Poděbrad Nátěr fasády, oprava a 

nátěr vnějších oken, 
oprava soklu 

NE 20 000,- Kč 

Č.p. 506 Tylova ulice Restaurování vchodových 
dveří 

ANO 20 000,- Kč 
(odmítnuto) 

Kostel Panny Marie Matky 
Boţí,  Na Náměti 

Pokračování obnovy 
pláště na severní straně 

ANO 200 000,- Kč 
 

Kostel sv. Jakuba,  
Kutná Hora 

Oprava střechy věţ e ANO 400 000,- Kč 

Kostel sv. Štěpána, 
Malín  

Oprava šindelových 
střech nad předsíní a 

sakristií 

ANO 30 000,- Kč 

Kostel sv. Vavřince,  
Kaňk 

Oprava venkovních 
omítek, restaurování 

kamenných prvků pláště a 
konzervace kovaných 
prvků oken včetně sítí 

ANO 200 000,- Kč 
 



Klášter sv. Voršily, 
Jiřího z Poděbrad 

Oprava střešního pláště - 
pokračování 

ANO 250 000,- Kč 

Č.p. 619 Smíškova ulice, 
bývalá ţ idovská synagoga 

Oprava fasády zadní a 
boční, přeloţe ní a oprava 

krytiny v zadní části, 
oprava oken a nátěr dveří 

do ulice 

ANO 200 000,- Kč 

Celkem vyčerpáno --- --- 2 313 000,- Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJEKT  Č.P. 153 ŠULTYSOVA ULICE 

KUTNÁ  HORA 

 
Druh obnovy:  obnova střechy 
Rejstříkové číslo: 18010/2-1043/A36 
 
 
Celkové náklady na obnovu v roce 2015 činily 1 279 575,- Kč 
z toho: příspěvek z Fondu regenerace města     100 000,- Kč     
            podíl vlastníka    1 179 575,- Kč   
 
 
 
 
Stav před obnovou 

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Stav po obnově 

 
 

 



OBJEKT  Č.P. 136 ZÁMECKÁ ULICE 

KUTNÁ  HORA - SEDLEC 

 
Druh obnovy:  oprava střechy V. etapa  
Rejstříkové číslo: 104177 
 
 
Celkové náklady na obnovu v roce 2015 činily 350 000,- Kč 
z toho: příspěvek z Fondu regenerace města  150 000,- Kč   

příspěvek MK ČR – Havarijní program 200 000,- Kč 
podíl vlastníka               0,- Kč  

 
 
 
Stav před obnovou 

 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Stav po obnově 

 
 

 
 
 



OBJEKT  Č.P. 116 HUSOVA ULICE 

KUTNÁ  HORA 

 
Druh obnovy:  oprava střechy a fasády 
Rejstříkové číslo: 42007/2-3189 
 
 
Celkové náklady na obnovu v roce 2015 činily 1 142 931,- Kč 
z toho: příspěvek z Fondu regenerace města     133 000,- Kč 
            podíl vlastníka    1 009 931,- Kč 
 
 
 
Stav před obnovou          

 
 

 
 
 



Stav po obnově 

 
 

 
 



OBJEKT  Č.P. 98 PALACKÉHO NÁMĚSTÍ 

KUTNÁ  HORA 

 
Druh obnovy:  obnova fasád hlavní budovy, oprava vstupní brány  

           a gotické kamenné zdi 
Rejstříkové číslo:      20281/2-1043/B37 
 
 
Celkové náklady na obnovu v roce 2015 činily 2 862 531,- Kč 
z toho: příspěvek z Fondu regenerace města       80 000,- Kč  
            podíl vlastníka    2 782 531,- Kč  
 
 
 
Stav před obnovou          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Stav po obnově 

 
 

 
 



OBJEKT  Č.P. 4 U SPLAVU 

KUTNÁ  HORA 

 
Druh obnovy:  obnova fasády domu  
Rejstříkové číslo: 20279/2-3500 
 
 
Celkové náklady na obnovu v roce 2015 činily 166 492,- Kč 
z toho: příspěvek z Fondu regenerace města    40 000,- Kč 
            podíl vlastníka    126 492,- Kč 
 
 
 
Stav před obnovou 

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Stav po obnově 

 
 

 
 
 



OBJEKT  Č.P. 33 POD BARBOROU 

KUTNÁ  HORA 

 
Druh obnovy:  obnova fasády včetně opravy oken 
Rejstříkové číslo: 26334/2-1043/B111 
 
 
Celkové náklady na obnovu v roce 2015 činily 439 396,- Kč    
z toho: příspěvek z Fondu regenerace města  100 000,- Kč      
            podíl vlastníka    339 396,- Kč      
 
 
 
Stav před obnovou          

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Stav po obnově 

 
 

 
 
 



OBJEKT  Č.P. 15 DAČICKÉHO NÁMĚSTÍ 

KUTNÁ  HORA 

 
Druh obnovy:  obnova východní fasády včetně výměny oken 
Rejstříkové číslo: 35555/2-1043/B8 
 
 
Celkové náklady na obnovu v roce 2015 činily 270 005,- Kč    
z toho: příspěvek z Fondu regenerace města    60 000,- Kč 
            podíl vlastníka    210 005,- Kč 
 
 
 
Stav před obnovou 

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Stav po obnově 

 
 

 
 



OBJEKT  Č.P. 252 VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ 

KUTNÁ  HORA 

 
Druh obnovy:  obnova fasády 
Rejstříkové číslo: 23696/2-1043/B63 
 
 
Celkové náklady na obnovu v roce 2015 činily 401 049,- Kč 
z toho: příspěvek z Fondu regenerace města  100 000,- Kč 
            podíl vlastníka    301 049,- Kč 
 
 
 
Stav před obnovou 

 
         
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



Stav po obnově 

 
 

 
 
 



OBJEKT  Č.P. 169 ŠULTYSOVA ULICE 

KUTNÁ  HORA 

 
Druh obnovy:  obnova fasády včetně opravy oken 
Rejstříkové číslo: 36587/2-3210 
 
 
Celkové náklady na obnovu v roce 2015 činily 390 491,- Kč 
z toho: příspěvek z Fondu regenerace města  100 000,- Kč 
            podíl vlastníka    290 491,- Kč  
 
 
 
Stav před obnovou 

 
 
 
 
 
 



Stav po obnově 

 
 
 

 



OBJEKT  Č.P. 283 JIŘÍHO Z PODĚBRAD 

KUTNÁ  HORA 

 
Druh obnovy:  nátěr fasády, oprava a nátěr vnějších oken, oprava soklu 
Rejstříkové číslo: nezapsaná kulturní památka 
 
 
Celkové náklady na obnovu v roce 2015 činily 81 447,- Kč 
z toho: příspěvek z Fondu regenerace města  20 000,- Kč 
            podíl vlastníka    61 447,- Kč 
 
 
 
Stav před obnovou 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    



Stav po obnově 

 
 

 
 
 



KOSTEL  PANNY  MARIE  MATKY  BOŽÍ 

NA  NÁMĚTI,  KUTNÁ  HORA 

 
Druh obnovy:  pokračování obnovy pláště na severní straně 
Rejstříkové číslo: 14664/2-1043/A6 
 
 
Celkové náklady na obnovu v roce 2015 činily   2 064 365,- Kč 
z toho: příspěvek z Fondu regenerace města          200 000,- Kč        
 příspěvek z Progr. záchrany architek. dědictví MK ČR 1 235 000,- Kč 
            podíl vlastníka         629 365,- Kč 
 
 
Stav před obnovou 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Stav po obnově 

 
 

 



KOSTEL  SV.  JAKUBA 

KUTNÁ  HORA 

 
Druh obnovy:  oprava střechy věţ e  
Rejstříkové číslo: 31957/2-1043/A5 
 
 
Celkové náklady na obnovu v roce 2015 činily   3 718 427,- Kč        
z toho: příspěvek z Fondu regenerace města       400 000,- Kč 
 příspěvek z Fondů Evropského hospodářského prostoru 2 974 742,- Kč 
 podíl vlastníka         343 685,- Kč 
 
 
 
 
Stav před opravou 

 



Stav po opravě 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



KOSTEL SV. ŠTĚPÁNA 

KUTNÁ  HORA  -  MALÍN 

 
Druh obnovy:    oprava šindelových střech nad předsíní a sakristií 
Rejstříkové číslo:   33604/2-1075  
 
 
Celkové náklady na obnovu v roce 2015 činily 70 908,- Kč 
z toho: příspěvek z Fondu regenerace města  30 000,- Kč 
            podíl vlastníka    40 908,- Kč 
 
 
Stav před opravou 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Stav po opravě       

 

 

 

 
 



KOSTEL  SV.  VAVŘINCE 

KUTNÁ  HORA  -  KAŇK 

 
Druh obnovy:  oprava venkovních omítek, restaurování kamenných prvků pláště a 

konzervace kovaných prvků oken včetně sítí 
Rejstříkové číslo:  14862/2-1068 
 
 
Celkové náklady na obnovu v roce 2015 činily 614 978,- Kč         
z toho: příspěvek z Fondu regenerace města  200 000,- Kč                 
            podíl vlastníka    414 978,- Kč                                                    
 
 
Stav před obnovou 

 
 
 

 
 



Stav po obnově 

 
 



KLÁŠTER  SV.  VORŠILY 

JIŘÍHO  Z PODĚBRAD,  KUTNÁ  HORA 

 
Druh obnovy:  obnova střešního pláště - pokračování 
Rejstříkové číslo: 24054/2-1043/A10 
 
 
Celkové náklady na obnovu v roce 2015 činily   1 339 932,- Kč                          
z toho: příspěvek z Fondu regenerace města       250 000,- Kč                                   

 příspěvek z Progr. záchrany architek. dědictví MK ČR    850 000,- Kč     
             podíl vlastníka         239 932,- Kč                                                                      
 
 
Stav před opravou 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stav po opravě 

 
 

 
 

 



OBJEKT Č.P. 619 SMÍŠKOVA ULICE 

ŽIDOVSKÁ SYNAGOGA 

KUTNÁ HORA 

 

 
Druh obnovy: oprava zadní fasády a boční části, přeloţ ení a oprava krytiny v zadní části, 

oprava oken a nátěr dveří do ulice 
Rejstříkové číslo:     105735 
 
 
Celkové náklady na obnovu v roce 2015 činily 401 000,- Kč 
z toho: příspěvek z Fondu regenerace města  200 000,- Kč 
            podíl vlastníka    201 000,- Kč   
 
 
 
Stav před obnovou 

 
 



Stav po obnově 

 
 

 
 
 

 



II. PODPORA OBNOVY KULTURNÍCH PAMÁTEK 
PROSTŘEDNICTVÍM 

OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ 
 
Ministerstvo kultury vyhlásilo na rok 2015 v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 

zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění, program Podpora obnovy 
kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Snahou ministerstva 
kultury je umoţ nit obcím s rozšířenou působností podílet se s uplatněním znalosti kulturních 
památek v jejich správních obvodech na kompenzaci veřejného zájmu na úseku památkové 
péče. Cílem programu je efektivně se podílet na zachování a obnově kulturních památek 
České republiky.  

Finanční prostředky v Programu na rok 2015 byly určeny na zachování a obnovu 
nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou 
národními kulturními památkami, a které nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na 
obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, pokud je tato stavba kulturní 
památkou. 

Ministerstvo stanovilo v závislosti na schváleném státním rozpočtu finanční kvóty na 
příslušný rok pro jednotlivé obce s rozšířenou působností. Finanční kvóta pro Městský úřad 
Kutná Hora, obecní úřad obce s rozšířenou působností pro rok 2015 činila 1 219 000,- Kč. 
Částka ve výši 140 000,- Kč nebyla vyčerpána (oprava kapličky v obci Úţ ice). 
 
 
 
Přehled příspěvků MK ČR z programu Podpora obnovy kulturních památek 
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 
 
Památka Majitel  Druh obnovy Výše příspěvku 
Venkovská usedlost 
č.p. 5 Ţandov 

Fyzická 
osoba  Výměna šindelové krytiny 200 000,- Kč 

Kostel Nejsvětější 
Trojice, Kutná Hora Církev  Oprava krovu a střešní krytiny  300 000,- Kč 

Kostel sv. Martina, 
Červené Janovice Církev  Oprava střechy 269 000,- Kč 

Zájezdní hostinec, 
č.p. 20 Přítoky  

Fyzická 
osoba Oprava komínů 60 000,- Kč 

Hrobka III 
(Orclmeistrova), areál 
hřbitova u kostela 
Všech Svatých,  
Kutná Hora 

Obec Celková obnova hrobky 250 000,- Kč 

Celkem   1 079 000,- Kč 
 

 
 
 
 



HROBKA III (ORCLMEISTROVA) 

AREÁL HŘBITOVA U KOSTELA VŠECH SVATÝCH  

KUTNÁ HORA 

 
Druh obnovy: celková obnova 
Rejstříkové číslo:     13128/2-1049/5    
 
Charakteristika památkové hodnoty 
  Hrobka je v podobě neoklasicistní kapličky, umístěná v prostoru hřbitova. Interiér 
hrobky je jednolodní, obdélného půdorysu, zaklenutý valenou klenbou se styčnými lunetami. 
Paty kleneb dosedají na pilastry, sloţ ené z jednoduché patky, hladkého dříku a profilovaných 
římsových hlavic. Interiér osvětlují dvě polokruhově zaklenutá okna, umístěná vţ dy uprostřed 
delší stěny. Vchod do hrobky vede portálem v kratší stěně. U protější stěny je přistavěn 
kamenný oltář. 
 
Stav před obnovou 
 Celý obvodový plášť hrobky byl ve značně zchátralém stavu. Stávající plechová 
krytina byla na konci své ţ ivotnosti, do objektu dlouhodobě zatékalo. Jednotlivé prvky krovu 
a bednění byly zcela poškozeny dlouhodobým zatékáním. Klempířské prvky byly zcela 
degradovány rzí. Dlouhodobé zatékání do objektu mělo také za následek narušování omítek, 
zdiva stěn a kleneb. 
 Kamenné prvky, jako jsou parapety oken, nadokenní římsy, volutové hlavice pilastrů, 
vlys s nápisem pod tympanonem, římsa s ozdobnými podpěrami nade dveřmi, patky pilastrů, 
kamenný sokl a ţ ulové ostění vstupních dveří se nacházely v neutěšeném stavu v důsledku 
povětrnostních vlivů a mechanického poškození. 
 Kovové prvky byly také značně poškozené, na jednotlivých částech byla patrná 
koroze. Některé prvky zcela chyběly – rámy oken, rám s ochrannou sítí, zdobné prvky na 
vstupních dveřích. Plůtek byl deformován, chybělo levé křídlo branky a některé kovové šišky 
na rozích plůtku. Zámek branky a vstupních dveří byly nefunkční. 
 Výmalba interiéru hrobky je na mnoha místech degradována, ve velkých plochách 
dochází k odlučování omítky i barevných vrstev os podkladu. Ve spodních partiích stěn byl 
v minulosti aplikován asfaltový nátěr. Povrch malby je pokryt nečistotami. Výmalby interiéru 
je celkově v havarijním stavu. 
 
Popis provedených prací 
 Po demontáţ i zrezavělé plechové krytiny a shnilého bednění bylo zjištěno, ţ e vazba 
krovu je zcela shnilá a napadená dřevokazným hmyzem. Proto bylo nutné krovovou 
konstrukci, bednění, lepenku, střešní plechovou krytinu včetně klempířských prvků provést 
zcela nově. Nástřešní dešťové ţ laby a svody byly vyústěny za opěrnou zeď u zadní strany 
hrobky. Stávající omítky byly zcela degradované, proto bylo nezbytné jejich 100% otlučení a 
dle vyrobených šablon provést omítky nové včetně všech původních profilů. Nové omítky 
byly v celé ploše přeštukovány a opatřeny barevným nátěrem.  
 Kamenné prvky byly důkladně očištěny, nesoudrţ né a zvětralé části byly odstraněny a 
nově doplněny umělým kamenem. Vzhledem k různým strukturám a barevnosti jednotlivých 
prvků nebylo moţ né tyto prvky nechat přiznané v přírodním stavu, ale bylo přistoupeno 
k opětovnému přeštukování a sjednocenému nátěru v barvě aktivních článků na fasádě. 
V přírodním stavu zůstaly pouze kamenné kvádry podezdívky plůtku, sokl kolem objektu, 
ţ ulové ostění vstupních dveří a kamenný kříţ  na střeše. 



 Kovová okna a rámy s ochrannými sítěmi byly v dezolátním stavu, jeden rám a křídla 
zcela chyběla, proto bylo nutné vyrobit jejich kopie. Vstupní kovové dveře byly opraveny, 
chybějící zdobné prvky byly doplněny a takto opravené dveře nově natřeny. Chybějící levé 
křídlo branky bylo vyrobeno nové jako kopie pravého. Ostatní části plůtku bylo nutné opravit 
a vyrovnat, chybějící části doplnit a opatřit novým nátěrem.  
 
Celkové náklady činily           548 579,- Kč 
Stavební práce        548 579,- Kč 
z toho: prostředky z rozpočtu města      298 579,- Kč 

příspěvek z programu Podpora obnovy KP z ORP MK ČR  250 000,- Kč 
Restaurátorský průzkum a záměr interiéru       19 965,- Kč  
 
 
Stav před obnovou 

 
 
 

 



 
 

 
 
 
 



Stav po obnově 

 
 

 



 
 

 
 
 
 



III. PROGRAM  ZÁCHRANY  
ARCHITEKTONICKÉHO DĚDICTVÍ V ROCE 2015 

 
 

Tímto programem je podporována obnova kulturních památek tvořících nejcennější 
součást našeho architektonického dědictví, jako jsou hrady, zámky, kláštery, historické 
zahrady, kostely a podobně. Zamýšlené práce přitom musejí směřovat k záchraně kulturní 
památky nebo záchraně těch jejich částí, které tvoří podstatu kulturní památky. K ţ ádosti o 
zařazení do Programu se přikládá zvláštní druh dokumentace, tzv. projekt záchrany kulturní 
památky. 

 
Přehled příspěvků MK ČR z Programu záchrany architektonického dědictví 

 
Památka Majitel  Druh obnovy Výše příspěvku 

Vlašský dvůr 
Havlíčkovo nám. 552 
Kutná Hora 

Obec 

III. etapa opravy krovu a střešního 
pláště – dokončení opravy západního 
křídla a kompletní oprava 
severozápadního křídla budovy 

915 000,- Kč 

Kostel Panny Marie 
Matky Boţ í 
Kutná Hora 

Církev 

Obnova fasády – obnova omítek, 
restaurování kamenických článků a 
vitráţ í, oprava střechy schodiště na 
kůr 

1 235 000,- Kč 

Čp. 1 Jakubská ulice  
budova arciděkanství  
Kutná Hora 

 
Církev  Oprava části II. NP a střechy jiţ ního 

křídla budovy 

        
       900 000,- Kč 

Klášter sv. Voršily 
Jiřího z Poděbrad 
Kutná Hora 

 
Církev 

 
Obnova krovu a střechy kláštera 

 
      850 000,- Kč 

Celkem     3 900 000,- Kč 
 

 



VLAŠSKÝ DVŮR 

HAVLÍČKOVO NÁMĚSTÍ V KUTNÉ HOŘE 

 
 
Druh obnovy:      III. etapa opravy krovu a střešního pláště – dokončení opravy západního 

křídla a kompletní oprava severozápadního křídla budovy 
Rejstříkové číslo:     11747/2-1043/A2 
Majitel:                    Město Kutná Hora 
 
 
Charakteristika památkové hodnoty 

Po celá staletí byl Vlašský dvůr střediskem hospodářské moci státu. Byla zde 
královská mincovna a sídlo panovníka při jeho pobytu v Kutné Hoře. Národní kulturní 
památka v hmotové skladbě historického jádra a v panoramatu města má i dominantní 
význam urbanistický. 
 V odborné literatuře se zaloţ ení Vlašského dvora klade na konec 13. století 
v souvislosti se vznikající Kutnou Horou. Je moţ né předpokládat, ţ e Vlašský dvůr vznikl ze 
stejných důvodů jako Hrádek – tvrz na haberské stezce spojující střední Čechy s jiţ ní 
Moravou. Tvrze jsou zřejmě starší neţ  město a byly zapojeny do systému městského opevnění 
na počátku 14. století. Funkce Vlašského dvora jako městského hradu je zdůvodněna potřebou 
bezpečného skladiště vytěţ ené stříbrné rudy. Druhotně byl objekt vyuţ it jako mincovna – 
v blízkosti důlních provozů to bylo výhodné. 

Současná podoba Vlašského dvora je dílem přestavby původního gotického objektu 
v letech 1893 – 1897. Vedl ji Ludvík Lábler, stavbyvedoucí přestavby chrámu sv. Barbory a 
dalších historických objektů v Kutné Hoře. Z historických částí budovy zůstaly pouze 
přízemní části východní věţ e, kaple, paláce a jiţ ního křídla. Podle pokynů Vídeňské 
památkové komise z roku 1883 měl být při rekonstrukci objektu zachován především blok 
kaple a pokladnice. To se však podařilo pouze v přízemí, ve vyšším patře částečně. Horní 
kaple zcela ztratila své unikátní postavení v rámci vývoje lucemburské architektury. 
 
 
Stav před opravou 
 Záměrem celé akce je statické řešení krovů a kompletní náhrada břidlicové krytiny 
včetně podkladní lepenky. Navrţ ená opatření zahrnují protézování či nahrazení 
degradovaných částí prvků krovu novými prvky odpovídajícího profilu, lokální opravy zdiva, 
opravy nebo náhrady klempířských prvků, doplnění chybějících kovářských prvků a odborné 
ošetření kamenných prvků. Z důvodu rozsáhlé a finančně náročné akce bude nutné opravu 
rozdělit pravděpodobně do 6. etap (rok 2013 – 2018). 
 
  
Popis provedených prací 

  Hloubkově poškozené prvky krovu a nevyhovující novodobé protézy byly tesařsky 
opraveny dřevěnými protézami s celodřevěnými zámkovými spoji nebo nahrazeny novými 
prvky. Protézy a náhrady byly provedeny jako kopie původních prvků včetně detailů. 
Povrchově napadené prvky byly ošetřeny petrifikačním roztokem, případně doplněny 
plombou. Zdravé bednění bylo ponecháno na místě, demontáţ  bednění byla provedena jen 
v lokální míře kolem nahrazovaných a doplňovaných prvků, poškozené bednění bylo 
nahrazeno novým.   Zásahy do zdiva byly prováděny v minimální míře, stávající podlahy 
z půdovkové dlaţ by byly ponechány. Kovářské prvky krovu byly očištěny, svorníky 



dotaţ eny, nové kovářské prvky byly provedeny jako kopie stávajících. Kovářské prvky střech 
byly očištěny, opraveny a opatřeny grafitovým nátěrem. Břidlicová krytina a lepenka byla 
demontována v celém rozsahu. Měděné klempířské prvky byly zčásti zachovány a zčásti 
nahrazeny novými. U vikýřů byly doplněny nebo nahrazeny dolní příčníky, byly nově 
provedeny okenice a konzolky na sloupcích. Křídlo bylo provedeno z prken spojených na 
svlaky. Obdobně byly provedeny čelní stěny vikýřů. 

I. etapa (rok 2013) – byla provedena oprava krovu, výměna bednění, podkladní 
lepenky a oprava klempířských prvků bez poloţ ení nové břidlicové krytiny na jiţ ním křídle 
budovy. 

II. etapa (rok 2014) – byla dokončena oprava krovu a střešního pláště na jiţ ním křídle 
budovy, to je poloţ ení nové břidlicové krytiny. Dále byla provedena oprava krovu, výměna 
bednění, podkladní lepenky a oprava klempířských prvků bez poloţ ení nové břidlicové 
krytiny na západním křídle budovy. 

III. etapa (rok 2015) – byla dokončena oprava krovu a střešního pláště na západním 
křídle budovy, to je poloţ ení nové břidlicové krytiny. Dále byla provedena kompletní oprava 
krovu a střešního pláště na severozápadním křídle budovy, to je oprava krovu, výměna 
bednění, podkladní lepenky, oprava klempířských prvků a poloţ ení nové břidlicové krytiny. 

 
 
Celkové náklady na obnovu činily   6 071 000,- Kč 
Rok 2013 celkem    1 539 824,- Kč 
z toho: příspěvek PZAD MK ČR     430 000,- Kč                    

 podíl vlastníka   1 109 824,- Kč                             
Rok 2014 celkem    2 376 411,- Kč 
z toho: příspěvek PZAD MK ČR     900 000,- Kč 
 podíl vlastníka   1 476 411,- Kč 
Rok 2015 celkem    2 154 765,- Kč 
z toho: příspěvek PZAD MK ČR     915 000,- Kč 
            podíl vlastníka   1 239 765,- Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stav před zahájením prací III. etapy  
Západní křídlo – pohled z nádvoří 

 
 
Západní křídlo – pohled z parku  

 



Severozápadní křídlo – pohled od kostela sv. Jakuba 

 
 
Severozápadní křídlo – pohled z parku 

 
 



Severozápadní křídlo – detaily poškození 

 
 

 
 



Severozápadní křídlo – stav krovu 

 
 
 

 



Stav po ukončení prací III. etapy  
Západní křídlo – pohled z nádvoří 

 
 

 



Západní křídlo – pohled z parku 

 
 

 
 



Severozápadní křídlo – pohled od kostela sv. Jakuba 

 
 
Severozápadní křídlo – pohled z parku 

 
 



Severozápadní křídlo – stav krovu po opravě 

 
 

 
 



 
 

 



KOSTEL  PANNY  MARIE  MATKY  BOŽÍ  

NA NÁMĚTI, KUTNÁ HORA 

 
Druh obnovy:  obnova fasády 
Rejstříkové číslo: 14664/2-1043/A6/1 
Majitel:  církev 
 
Charakteristika památkové hodnoty 
 Ke vzniku tohoto kostela se váţ e jedna z nejpůvabnějších místních pověstí, podle 
které v sousedství býval rudní trh a od nepaměti zde rudokupci  vykupovali od těţ ařů 
stříbrnou rudu. Kousky rudy spadlé na zem byly nametány, schraňovány a z takto získaného 
stříbra zaplacena stavba kostela.    
 Vedle kostela sv. Jakuba náleţ í k nejstarším kamenným svatyním, byl postaven ve 
druhé polovině 14. století, byť některé prvky mohou ukazovat i k době starší. Mnoho znaků 
z období vrcholné gotiky setřel poţ ár v roce 1470. Po něm byla vystavena nová věţ  a 
zaklenuta kostelní loď. Při opravách byl vybaven i interiér, především pozdně gotickým 
sanktuáriem Matyáše Rejska z r. 1504 a mimořádně hodnotnou kazatelnou, která se 
dochovala do dnešní doby. V Rejtově stavební huti ji po roce 1513 vytvořil Wendel Rosskopf 
a vdechl ji virtuózní technické zpracování i dramatickou dekorativnost. Pod baldachýny se 
nachází jiţ  poněkud méně hýřivé sochy církevních otců od jinak neznámého mistra 
Augustina. 
 Roku 1735 nalezl v kostele P. Marie Na Náměti poslední odpočinek významný malíř 
českého baroka Petr Brandl, který poslední rok ţ ivota trávil v Kutné Hoře. 
 
Popis provedených prací 

V roce 2008 byla zahájena jiţ  3. etapa opravy kostela – celková obnova a restaurování 
fasád (1. etapa – rekonstrukce střech, 2. etapa – obnova a restaurování kamenné věţ e). 
Vzhledem k náročnosti prací a vysokým finančním nákladům byly práce rozvrţ eny do 
pracovních úseků. Jde zejména o stavební statiku při zajištění trhlin zdiva, obnovu a 
restaurování omítek zdiva, restaurování kvádrového zdiva, říms a sochařské výzdoby. 
Obnovena budou také vitrajová okna a dveře. Součástí prací jsou veškeré průzkumy po 
postavení lešení, které obsahují vţ dy několik polí stěny i s opěrnými pilíři včetně oken. 
 V roce 2008 byla zahájena oprava fasád na jiţ ní lodi kostela. Byly odstraněny 
novodobé cementové omítky a provedení statického zajištění trhlin zdiva. Nové omítky byly 
provedeny jako klasické vápenné omítky v jemné struktuře s lazurovacím nátěrem. Součástí 
opravy fasád byla i oprava a restaurování okenních vitrají a kamenných prvků fasády. 

V roce 2009 se pokračovalo v dalším úseku stavby a to na boční straně lodi. Byly 
provedeny opravy omítek s lazurovacím nátěrem a hydrofobizací, byly zrestaurovány 
kamenné opěráky a římsy. Náročné restaurování bylo provedeno na kruţ bových oknech, 
včetně jejich statického zajištění. Opraveny a zrestaurovány byly vitrajová okna. 

V roce 2010 pokračovaly práce na opravě fasády, restaurování kamenných prvků a 
vitrají na dalším úseku stavby. Byly odstraněny novodobé narušené omítky a provedeno 
statické zajištění trhlin zdiva. Dále byla provedena obnova omítek, restaurování kvádrového 
zdiva včetně pilířů, říms a kamenných oken. 

V roce 2011 práce probíhaly na části presbyteria kostela a bylo provedeno 
restaurování vstupního portálu boční lodi. 

V roce 2012 pokračovala obnova vnějšího pláště fasád na úseku presbytáře. Dále byly 
v  roce 2012 provedeny opravy omítek interiéru kostela, dokončení elektroinstalace a 



osvětlení. Byly provedeny opravy omítek soklů presbyteria, sakristie a lodi kostela včetně 
výmalby. 
 V roce 2013 se pokračovalo v obnově vnějšího pláště presbyteria. Bylo provedeno 
statické zajištění zdiva, obnova omítek včetně lazury a hydrofobizace, restaurování 
kamenických článků a říms, restaurování okenních vitráţ í. 
 V roce 2014 se pokračovalo v obnově dalšího pole presbytáře na jeho severní straně. 
Bylo provedeno statické zajištění zdiva, obnova omítek, restaurování kamenických článků a 
restaurování vitrají. 
  V roce 2015 se pokračovalo na obnově dalšího pole obvodového pláště kostela na 
jeho severní straně. Bylo provedeno odstranění narušených omítek, statické zajištění trhlin, 
restaurování kamenných prvků opěrných pilířů a článků oken. Byla provedena obnova 
kamenných soklů, obnova fasády a další související práce. Dále byla provedena obnova 
vnějšího pláště sakristie a lodi kostela nad sakristií na severní straně. V rámci těchto prací 
byla také provedena nová střecha sakristie z přírodní břidlice včetně souvisejících 
klempířských prvků.  
  
Celkové náklady na obnovu činily     13 422 510,- Kč 
Rok 2008         2 505 000,- Kč 
z toho: příspěvek z Fondu regenerace města                   0,- Kč   

příspěvek z Progr. záchrany architek.dědictví MK ČR  2 300 000,- Kč   
Středočeský kraj – FOP         205 000,- Kč           

Rok 2009         2 120 000,- Kč 
z toho: příspěvek z Fondu regenerace města        300 000,- Kč   

příspěvek z Progr. záchrany architek.dědictví MK ČR  1 100 000,- Kč   
Středočeský kraj – FOP         220 000,- Kč           
podíl vlastníka          500 000,- Kč      

Rok 2010         1 060 000,- Kč 
z toho: příspěvek z Fondu regenerace města        400 000,- Kč   

příspěvek z Prog. Záchrany architek.dědictví MK ČR     460 000,- Kč   
podíl vlastníka          200 000,- Kč    

Rok 2011         1 435 000,- Kč 
z toho: příspěvek z Fondu regenerace města        300 000,- Kč   

příspěvek z Progr. záchrany architek.dědictví MK ČR     935 000,- Kč             
podíl vlastníka          200 000,- Kč      

Rok 2012         1 784 177,- Kč 
z toho: příspěvek z Fondu regenerace města        400 000,- Kč   

příspěvek z Progr. záchrany architek.dědictví MK ČR     550 000,- Kč             
podíl vlastníka          834 177,- Kč      

Rok 2013         1 285 360,- Kč 
z toho: příspěvek z Fondu regenerace města        200 000,- Kč   

příspěvek z Progr. záchrany architek.dědictví MK ČR     600 000,- Kč             
podíl vlastníka          485 360,- Kč      

Rok 2014         1 168 608,- Kč 
z toho: příspěvek z Fondu regenerace města        200 000,- Kč   

příspěvek z Progr. záchrany architek.dědictví MK ČR     700 000,- Kč             
podíl vlastníka          268 608,- Kč    

Rok 2015         2 064 365,- Kč   
z toho: příspěvek z Fondu regenerace města        200 000,- Kč   

příspěvek z Progr. záchrany architek.dědictví MK ČR  1 235 000,- Kč             
podíl vlastníka          629 365,- Kč    



Stav před opravou 

 
 

 
 
 



 
 
Stav po opravě 

 
 
 



 
 
      
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 



Č.P. 1 JAKUBSKÁ ULICE - ARCIDĚKANSTVÍ 

KUTNÁ HORA 

 
 
Druh obnovy:  oprava části II. NP a střechy jiţ ního křídla 
Rejstříkové číslo: 20515/2-1043/A11 
Majitel:  církev 
 
 
Charakteristika památkové hodnoty 
 Objekt arciděkanství je situován na údolní hraně říčky Vrchlice, ze západní strany 
přiléhá k mohutnému objektu Vlašského dvora. Je význačně pohledově exponován při 
pohledu od jihu a západu na městské panorama s Vlašským dvorem a kostelem sv. Jakuba, 
s nimiţ  tvoří jedinečný památkově mimořádně hodnotný soubor. Severní křídlo má na úrovni 
přízemí obvodové zdivo gotické, z období kolem roku 1490, vystavěné v souvislosti 
s přilehlým tzv. Mincmistrovským domem na východní straně. Přízemí je zaklenuto šesti poli 
kříţ ových kleneb do příčných pasů, hrany kleneb jsou plasticky zvýrazněny hřebínky. Klenba 
je renesanční z devadesátých let 16. století a původně spočívala na dvou axiálně umístěných 
pilířích, aţ  dodatečně byly arkády zazděny. V obou dnes rozdělených prostorech se dochovaly 
historické dlaţ by (v západní patrně slivenecký mramor) a renesanční omítky pod vnějšími 
vápennými nátěry. Obvodové zdivo patra je z větší části pravděpodobně renesanční, vnitřní 
příčky pak zřejmě klasicistní. Konstrukce krovu je v celém rozsahu jednotná s minimálními 
pozdějšími úpravami a pochází z poslední celkové rekonstrukce objektu z roku 1897. Také 
podlaha je jednotně tvořena cihelnými půdovkami čtvercového formátu. Fasády severního 
křídla jsou symetricky členěné. Okna jsou cennou součástí exteriéru i interiéru památek. 
 Arciděkanství představuje jeden z nejhodnotnějších objektů památkového fondu města 
Kutné Hory. Jako jedna z mála památek se do současnosti dochoval intaktně se zachováním 
všech stop sloţ itého historického vývoje. Velkou zásluhu na tomto faktu má zejména poslední 
celková rekonstrukce na konci 19. století, při které byly tyto předešlé stopy vývoje 
respektovány a také nenáročný způsob vyuţ ití ve 20. století. 
 
 
Popis provedených prací 

V roce 2009 se v rámci opravy budovy arciděkanství započalo opravou střechy, 
výměnou střešní krytiny včetně oplechování na části severního křídla. S opravou střechy byly 
spojeny práce na opravě komínů, jejich přezdění v nadstřešní části v novém tvaru 
s kamenným zhlavím a nová omítka vnitřního štítu severního křídla. 

V roce 2010 se pokračovalo s opravou fasády a atiky štítu včetně sanace vlhkého zdiva 
a restaurováním kamenných prvků, které jsou součástí obvodového pláště. V roce 2009 došlo 
ke zřícení římsy, která byla opravena v rámci fasády. Dále byla provedena výměna oken, 
která byla v havarijním stavu a jejich výměna souvisela s novou fasádou. Také se pokračovalo 
v opravě střechy včetně výměny krytiny a laťování. Současně byla provedena oprava 
tesařských konstrukcí. 

V roce 2011 bylo provedeno statické zajištění stropů. Při rozkrytí zásypu a záklopu 
bylo zjištěno, ţ e konstrukce stropů je napadena dřevomorkou. Napadeny byly stropní trámy, 
záklopová prkna včetně krycích lišt, zdivo v úrovni stropních trámů a zazděné dřevěné věnce. 
Po rozkrytí stropů byly napadené části odstraněny a nastaveny pomocí příloţ ek. Věncová 
dřevěná táhla byla nahrazena ocelovými, kapsy po shnilých táhlech byly zazděny. Veškeré 
zdivo bylo ošetřeno proti dřevokazným houbám, plísním a hmyzu. Nenapadená záklopová 



prkna byla zpětně pouţ ita a doplněna novými. Na štítech západního průčelí nebyla pouze 
opadaná omítka, ale ve velké míře bylo narušeno i zdivo štítů. Cihelné zdivo štítů, kleneb nad 
okny a pilířů bylo místy oslabené aţ  o 10 cm, proto bylo nutné prvky lokálně přezdít a 
vyspravit. Veškeré omítky byly vyztuţ eny pletivem a nanášeny postupně ve vrstvách. 

V roce 2012 probíhalo dokončení severního křídla II. NP, byly vybudovány dvě 
bytové jednotky. Na západním průčelí byly osazeny kamenné prvky ve vrcholech štítů – 
šišky, koule a byly provedeny klempířské práce na opravených štítech. Dále probíhalo 
statické zajištění sanace trhlin zdiva, oprava stropů a podlah, oprava a výměna oken a dveří. 

V roce 2013 byla provedena oprava stropů, oprava a výměna výplní otvorů a oprava 
omítek. Tyto práce obsahovaly sanaci trhlin, injektáţ e, provedení výztuţ e, oprava a výměna 
trámových konstrukcí, chemické ošetření zdiva proti dřevokazným škůdcům, oprava a 
výměna oken a dveří, oprava vnitřních omítek, výmalba a restaurování dekorativních maleb a 
další související práce. 

V roce 2014 byla provedena oprava fasády severního křídla, výměna oken a oprava 
střechy jiţ ního křídla, dokončení opravy stropů nad II. NP. Byla provedena sanace trhlin, 
oprava zdiva a fasádních prvků, oprava omítek, fasádní nátěr, provedení tesařských a 
klempířských konstrukcí, výměna střešní krytiny a výměna oken. 

V roce 2015 pokračovala oprava části II. NP a střechy jiţ ního křídla. Bylo provedeno 
statické zajištění, oprava krovu, stropů a podlah, výměna oken, chemické ošetření dřevěných 
konstrukcí. 
 
 
Celkové náklady na obnovu činily     5 655 000,- Kč 
Rok 2009           500 000,- Kč                      
z toho: příspěvek z Progr. záchrany architek.dědictví MK ČR    500 000,- Kč 
            podíl vlastníka???   
Rok 2010           930 000,- Kč                      
z toho: příspěvek z Progr. záchrany architek.dědictví MK ČR    830 000,- Kč 
 příspěvek z Fondu regenerace města       100 000,- Kč 
            podíl vlastníka         ???   
Rok 2011        1 325 000,- Kč                      
z toho: příspěvek z Progr. záchrany architek.dědictví MK ČR 1 225 000,- Kč 
 příspěvek z Fondu regenerace města       100 000,- Kč 
            podíl vlastníka         ???   
 Rok 2012           800 000,- Kč                      
z toho: příspěvek z Progr. záchrany architek.dědictví MK ČR    800 000,- Kč 
            podíl vlastníka         ???   
Rok 2013           600 000,- Kč                     
z toho: příspěvek z Progr. záchrany architek.dědictví MK ČR    600 000,- Kč 
            podíl vlastníka         ???   
 Rok 2014           600 000,- Kč                      
z toho: příspěvek z Progr. záchrany architek.dědictví MK ČR    600 000,- Kč 
            podíl vlastníka         ???   
 Rok 2015           900 000,- Kč                      
z toho: příspěvek z Progr. záchrany architek.dědictví MK ČR    900 000,- Kč 
            podíl vlastníka         ???   
      
      
 

 



Celkový pohled 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 



 
 
Hrázděná stěna po odstranění omítek 

 
        
 



 
 
Konstrukce pro heverování pokleslých hrázděných stěn 

 
 

 



 
 

 
 
 
 



Stěna po dozdění původním materiálem 

 
 

Referenční vzorek původní hliněné mazaniny ve stropní konstrukci 

 
 



Malované stropní trámy  

 
 
 

Záklopová prkna pro zpětné osazení  

 
 
 
 



KLÁŠTER SV. VORŠILY 

KUTNÁ HORA 

 
 
Druh obnovy:  obnova krovu a střechy  
Rejstříkové číslo: 24045/2-1043/A10 
Majitel:  církev 
 
 
Charakteristika památkové hodnoty 
 Klášter sv. Voršily, patřící mezi nejvýznamnější stavby českého vrcholného baroka, 
byl projektován Kiliánem Ignácem Dientzenhoferem a realizován v letech 1733 – 1749. 
Architektonické prvky členění fasád a zejména profilace říms jsou jedním z nejdůleţ itějších 
pramenů poznání barokní architektury a jejich slohových stupňů. Poslední významnější zásah 
v krovu byl proveden v roce 1978, nelze jej však povaţ ovat za technologicky a odborně 
řemeslně kvalitní. Krov voršilského kláštera představuje v rámci města Kutné Hory 
výjimečný příklad zachované původní konstrukce. Na základě dendrochronologické analýzy 
byl krov datován do období výstavby objektu ve třicátých letech 18. století.  Konstrukce 
typově a v detailu odpovídá předpokládanému datování a také archivně není doloţ en ţ ádný 
historický poţ ár kláštera, který by konstrukci zcela poškodil nebo zcela odstranil, zatímco 
zástavba města včetně jejich dominant – kostelů a veřejných budov prošla dvěma zhoubnými 
poţ áry v roce 1770 a 1823 nebo přestavbami na sklonku 19. století. Základní konstrukci 
krovu kláštera tvoří schéma leţ até stolice, spoje jsou provedeny tradičním řemeslným 
způsobem na dubové kolíky, na většině prvků jsou patrné stopy po opracování tesařskými 
nástroji a konstrukční čísla označují přesné umístění kaţ dého prvku. Krov voršilského 
kláštera je dnes jednou z nejstarších konstrukcí tohoto druhu ve městě.   
 
 
Popis provedených prací 
 V roce 2012 bylo započato s rozsáhlou obnovou střešního pláště kláštera. Z důvodu 
velkého rozsahu prací a značných finančních nákladů byla celá akce rozdělena do několika 
etap. Byla provedena oprava a chemické ošetření tesařských konstrukcí, výměna střešní 
krytiny, oprava klempířských prvků a další související práce.  
 V roce 2013 pokračovala II. etapou obnova krovu a střechy. Byla provedena oprava a 
chemické ošetření tesařských konstrukcí, výměna střešní krytiny, provedení klempířských 
prvků, oprava komínů a římsy nad další částí kláštera. 
 V roce 2014 pokračovala III. etapa obnovy krovu a střechy kláštera, opravy zděných 
konstrukcí v nadstřešní rovině. Byla provedena oprava a chemické ošetření tesařských 
konstrukcí, oprava zdiva, oprava omítek, výměna střešní krytiny a provedení klempířských 
prvků. 
 V roce 2015 pokračovala IV. etapa obnovy krovu a střechy kláštera, opravy zděných 
konstrukcí v nadstřešní krajině. Byla provedena statická oprava a chemické ošetření 
tesařských konstrukcí krovu, obnova a výměna krytiny střešního pláště včetně provedení 
klempířských konstrukcí, oprava zděných prvků v nadstřešní rovině, repase vnějších 
dřevěných oken a další související práce na jiţ ním křídle kláštera. 
 
 
 
 



Celkové náklady na obnovu činily     4 225 622,- Kč  
Rok 2012           600 000,- Kč        
z toho: příspěvek z Fondu regenerace města                  0,- Kč   
            příspěvek z Progr. záchrany architek.dědictví MK ČR    600 000,- Kč 

podíl vlastníka         ???         
Rok 2013        1 075 690,- Kč        
z toho: příspěvek z Fondu regenerace města       100 000,- Kč   
            příspěvek z Progr. záchrany architek.dědictví MK ČR    800 000,- Kč 

podíl vlastníka         175 690,- Kč         
Rok 2014        1 210 000,- Kč        
z toho: příspěvek z Fondu regenerace města       250 000,- Kč   
            příspěvek z Progr. záchrany architek.dědictví MK ČR    900 000,- Kč 

podíl vlastníka           60 000,- Kč         
Rok 2015        1 339 932,- Kč        
z toho: příspěvek z Fondu regenerace města       250 000,- Kč   
            příspěvek z Progr. záchrany architek.dědictví MK ČR    850 000,- Kč 

podíl vlastníka         239 932,- Kč         
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
 

 
 



IV. VÝZNAMNÉ  OBNOVY  V  ROCE  2015 
 

PARK U VLAŠSKÉHO DVORA 

KUTNÁ HORA 

 
 
Druh obnovy:  rekonstrukce parku – pokračování 
Rejstříkové číslo: 11747/2-1043/A2/5 
Majitel objektu: Město Kutná Hora 
 
Popis provedených prací 
 V roce 2013 byly terasy v Breürových sadech zbaveny náletových dřevin a břečťanu. 
V roce 2014 bylo započato s opravou opěrných zdí teras, které bylo nutné z důvodu velmi 
špatného stavu částečně přezdít. Práce pokračovaly i v roce 2015, kdy bylo započato 
s celkovou rekonstrukcí parku v Breürových sadech (spodní část parku) i v Pacákových 
sadech (horní část parku). 
 
Stav původní 

 



 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 



Stav po ukončení prací v roce 2015 

 
 

 
 



 
 
 
 

 
 



DŮM Č.P. 41 KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 

DAČICKÉHO DŮM 

KUTNÁ HORA 

 
 
Druh obnovy:  celková rekonstrukce objektu 
Rejstříkové číslo: 25097/2-1043/A21 
Majitel:  Město Kutná Hora 
 
 
Charakteristika památkové hodnoty 

Nároţ ní dům č.p. 41 byl vystavěn na předhusitských sklepích na konci 15. století, 
nejvýznamnější přestavba se uskutečnila kolem roku 1506. Z tohoto období nesporně pochází 
zadní síň klenutá ţ ebrovou klenbou a zřejmě také dva portály ve vstupní síni a profilovaný 
pilíř. Význačnější vzrůst kupní ceny domu v druhé polovině 16. století svědčí o renesanční 
úpravě, která však dnes jiţ  není patrná. Dům za třicetileté války výrazněji nezpustnul, 
k přestavbě došlo na sklonku 17. století a ve třetí čtvrtině 18. století, kdy dostal novou fasádu. 
Před rokem 1813 byla překlenuta ulička mezi domem a sousedním domem č.p. 42. Poslední 
výraznější stavební úpravu domu lze zaznamenat v období první československé republiky 
(povrch fasád, okna) a druhé poloviny 20. století (interiéry). 

Dům č.p. 41 je jedním z nejcennějších objektů v městské památkové rezervaci. Dům je 
významný svým hodnotným pozdně gotickým jádrem a vrcholně barokní fasádou se zbytky 
gotických prvků a z kulturně historického hlediska jako někdejší sídlo utrakvistického biskupa 
a rodiště kronikáře Mikuláše Dačického z Heslova. Hodnotná je celková dispozice a všechny 
vnitřní prostory, k nejcennějším patří sklepy a místnosti v přízemí, zejména unikátní prostor 
zaklenutý ţ ebrovou gotickou klenbou a přiléhající síň. Zde se nachází řada zajímavých 
detailů. Hodnotný je krov a unikátním detailem jsou zde ţ elezné zdobené půdní dveře. 
 
 
Využití objektu 
 Cílem rekonstrukce objektu byla vzorová rehabilitace rodného domu Mikuláše 
Dačického z Heslova dle aktuálních zásad památkové péče, restaurování, konzervace a jeho 
následné vybavení pro poskytování moderních kulturních a vzdělávacích sluţ eb odborné i 
laické veřejnosti, zaměřených na prezentaci kulturního dědictví UNESCO a na uchování a 
prezentaci významných kulturních prvků spojených s historií města a regionu.  
 Objekt je vyuţ it jako vzdělávací a prezentační centrum kulturního dědictví UNESCO, 
jehoţ  posláním je na jedné straně přispět k uchování a prezentaci kulturního dědictví 
spojeného s památkami zapsanými na Seznam světového a přírodního dědictví UNESCO 
v celé ČR i s památkami nacházejícími se na území Kutné Hory a okolí a na druhé straně 
prostřednictvím vzdělávacích a prezentačních aktivit provádět osvětu zaměřenou na 
posilování respektu k hodnotám kulturního dědictví a na šíření pozitivních vzorů péče o 
památky a jejich vyuţ ívání u obyvatel i návštěvníků města a vlastníků památkových objektů. 
 V objektu celoročně probíhají programové činnosti rozdělené do čtyř oblastí: 1. 
expoziční činnost (stálá expozice a dva typy sezónních výstav), 2. vzdělávací aktivity pro širší 
veřejnost (edukativní programy, komentované prohlídky, přednášky), 3. odborné aktivity 
(konference, workshopy, kolokvia pro studenty doktorských studijních programů, 
dokumentace a digitalizace historických materiálů) a 4. kulturní akce (koncerty staré hudby, 
komponované pořady apod.). Všechny programové činnosti se obsahově váţ í k tematickému 
zaměření projektu a jsou součástí naplňování jeho poslání. Kromě nich v návštěvnickém 



centru objektu probíhá v okrajové míře doplňkový prodej specializovaného zboţ í související 
s projektem. 
 Programové činnosti zajišťují partneři projektu, především Nadace Kutná Hora – 
památka UNESCO a v menší míře Univerzita Pardubice (konference na téma Kulturní 
dědictví a doktorandská kolokvia). Přednášky pro veřejnost a kulturní akce zajišťuje Město 
Kutná Hora jako nositel projektu. To rovněţ  zajišťuje správu a provoz objektu. 
 Rok 2015 byl rokem oslav 20. výročí zapsání města Kutné Hory na Seznam světového 
kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Cely rok se nesl ve znamení oslav tohoto 
důleţ itého momentu v novodobé historii města. V rámci oslav se po celý rok konaly 
tématické výstavy, konference, koncerty, festival Dny francouzské kultury a oslavy se 
promítaly i do programů tradičních akcí jako jsou Mezinárodní hudební festival, Operní týden 
nebo Královské stříbření. Dne 9.12.2015 uplynulo přesně dvacet let od chvíle, kdy byla Kutná 
Hora zapsaná na Seznam. Tento den proběhl slavnostní závěrečný program oslav v bývalé 
jezuitské koleji odbornou konferencí. V dopoledním bloku bylo uděleno čestné občanství 
architektu Petru Kalfusovi a proběhl křest nové publikace Sedlec příběh podivuhodného 
města Kutné Hory. Odpolední blok byl tématicky zaměřen na obnovu Dačického domu, který 
byl k této příleţ itosti účastníkům konference zpřístupněn. 
 
 
Celkové náklady na obnovu činily     70 022 992,- Kč  
z toho: dotace EU – Integrovaný operační program   69 441 080,- Kč   

podíl vlastníka           581 912,- Kč   
 
 

Stav před obnovou 

 
 



 
 

 



 

 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 



Stav po obnově 

 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 



MĚSTSKÉ TYLOVO DIVADLO 

Č.P. 128 MASARYKOVA ULICE 

KUTNÁ HORA  

 
 
Druh obnovy:  obnova malé scény 
Rejstříkové číslo: 45202/2-3501/1 
Majitel objektu: Město Kutná Hora 
 
 
Popis provedených prací 
 V roce 2015 byla provedena kompletní obnova malé scény v divadle. 
 
 
Celkové náklady činily      7 235 469,- Kč 
z toho: dotace EU – ROP      5 678 787,- Kč 
  prostředky z rozpočtu města Kutná Hora      1 556 682,- Kč 
 
 
Stav před obnovou 

 
 



 
 

 



Stav po obnově 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KOSTEL  SV.  JAKUBA 

KUTNÁ HORA 

 
 
Druh obnovy:  oprava severní věţ e 
Rejstříkové číslo: 31957/2-1043 
Majitel:  církev 
 
Charakteristika památkové hodnoty 

Panorama Kutné Hory si nelze představit bez vysoké štíhlé věţ e kostela sv. Jakuba. V 
roce 1330 stáli u zrodu stavby němečtí patricijové a důleţ ité slovo měl patrně i spolek mincířů 
a pregéřů, tedy bohatých podílníků v nedaleké mincovně ve Vlašském dvoře, jejichţ  přání 
ovlivnilo výběr stavebního místa. Ostroh nedaleko Vlašského dvora se ukázal záhy 
problematický natolik, ţ e nedovolil dostavbu původně zamýšlené druhé věţ e. Hlavní jádro 
stavby bylo ukončeno kolem roku 1380, kdy na řešení západního průčelí se podílela i 
parléřovská huť, stavělo se však aţ  do roku 1420. Z předhusitské výbavy se dochovala dvě 
sanktuária vestavěná do hmoty presbytáře. Poţ áry, které v době husitské prakticky zničily 
Kutnou Horu, se nevyhnuly ani kostelu sv. Jakuba, avšak nešlo patrně o nijak významné 
destrukce, protoţ e k opravení krovu se přikročilo aţ  v šedesátých letech 15. století, kdy byly 
zřejmě pořízeny i fresky v mincířské kapli. K poměrně významným stavebním změnám došlo 
v osmdesátých a devadesátých letech 15. století z iniciativy významného horního podnikatele 
Jana Charváta z Ostrova. Byla postavena kruchta nad mincířskou kaplí, opraveny klenby. 
Inventář kostela obohatily chórové lavice zhotovené Jiříkem Loreckým ze Lkouše a varhany 
umístěné na charvátské kruchtě. Největší investicí měla být zřejmě nákladná archa, která však 
roku 1507 shořela. Brzy ji nahradila nová, pořízená v dílně mistra Hanuše Efeldara. Dodnes 
se z ní zachovala predela s výjevem Poslední večeře datovaná do r. 1515. K zásadní změně v 
interiéru kostela došlo aţ  po Bílé hoře. Barokní kultura, působící na všechny smysly člověka, 
vyvolala v ţ ivot nový výzdobný program. V závěru 17. století tak vznikla většina dnešního 
vybavení kostela, na němţ  se významně podílel mimo jiných Kašpar Eigler, tvůrce nového 
oltáře, reliéfu Synové Zebedeovi z roku 1678 a korpusu varhan. Nový oltář obohatila také 
Škrétova Pieta, dar úředníka mince Šotnovského ze Závořic, Palkův obraz Štěstí sv. Jakuba 
(1752) a Svatá Trojice vytvořená Petrem Brandlem roku 1734. 
 Střechy kostela sv. Jakuba spoluvytvářejí siluetu této nejdominantnější památky města 
Kutné Hory. Krov nad trojlodím a presbytářem pochází pravděpodobně z konce 18. století, 
báň severní věţ e byla postavena v roce 1698 a později upravena, břidlicová krytina byla 
poloţ ena v roce 1941. Kostel sv. Jakuba patří ke kmenovým stavbám památkového fondu 
města Kutné Hory. Poslední celková oprava této mimořádné památky proběhla ve 40. letech 
20. století. V posledních letech se objevily statické poruchy obvodového zdiva a věţ e, 
krovové konstrukce jsou v havarijním stavu, střešní krytina doţ ilá. 
 
Popis provedených prací 
 Na podzim roku 2009 se přistoupilo k nejnutnější a pouze provizorní opravě střešní 
krytiny – zakrytí děr v místě masivního zatékání z důvodů ochrany tesařských konstrukcí a 
kleneb, které jsou v havarijním stavu. Vzhledem k nedostatku finančních prostředků byla 
oprava provedena pouze provizorně.  

V roce 2010 byl objekt kostela sv. Jakuba zařazen do Programu záchrany 
architektonického dědictví Ministerstva kultury. S ohledem na výši přidělených finančních 
prostředků byla vybrána první část konstrukcí, vhodných k opravě. V září bylo započato 
s opravou. Jednalo se o opravu tří polí plných vazeb tesařských konstrukcí v krovu hlavní lodi 



kostela. Bylo přistoupeno ke stavbě lešení a ocelových pomocných konstrukcí (posuvného 
lešení) pro heverování krovu. Dále pokračovaly opravy tesařských konstrukcí této části 
střechy (protézování narušených částí, opravy a doplnění prvků). Část opravované střechy 
byla přes zimu zajištěna proti vlivu povětrnosti. 

V roce 2011 se pokračovalo na opravě tesařských konstrukcí lodi kostela. Byly 
opraveny protézováním prvky východních nároţ í i úţ labí v napojení na presbytář. Byla 
provedena oprava věţ ičky nad vřetenovým schodištěm. Dále byl kompletně opraven trámový 
rošt na půdě v místě chybějícího vítězného oblouku. Byla dokončena oprava a statické 
zajištění středové části krovu, oprava sanktusníku včetně měděné krytiny a zakrytí části krovu 
lodi modřínovými prkny včetně pojistné hydroizolace.  

V roce 2012 byla provedena oprava krovu a střechy presbytáře. Bylo provedeno 
protézování a výměna poškozených prvků, doplnění střešních vazeb, demontáţ  laťování 
včetně provizorního zakrytí. Dále bylo provedeno oplechování presbytáře, impregnace krovu 
a repase ţ elezného kříţ e sběţ iště. 

V roce 2013 se pokračovalo v opravě střechy.  Bylo provedeno statické zajištění, 
oprava tesařských konstrukcí, provedení vikýřů, výměna klempířských prvků, výměna střešní 
krytiny, chemické ošetření dřevěných konstrukcí a zdiva fungicidním prostředkem, 
impregnace dřevěných prvků a další související práce. 

V roce 2014 se pokračovalo v opravě střechy. Byla provedena kompletní oprava 
střechy a krovu jiţ ní věţ e kostela, to je statické zajištění, oprava tesařských konstrukcí, 
výměna klempířských prvků, výměna střešní krytiny, chemické ošetření dřevěných konstrukcí 
a zdiva, impregnace dřevěných prvků. 

V roce 2015 byla provedena kompletní oprava tesařských prvků severní věţ e vysoké 
86 m. Bylo provedeno protézování narušených částí, opravy a doplnění prvků, klempířské a 
kovářské práce. Pro opravu byla nutná stavba ocelových pomocných konstrukcí. Dále bylo 
provedeno zpevňování konstrukcí, doplnění koruny zdiva a kapes vazných trámů. 
  
 
Celkové náklady na obnovu činily     14 620 045,- Kč   
Rok 2010         1 750 000,- Kč                                    
z toho: příspěvek z Fondu regenerace města        150 000,- Kč       
            příspěvek z Progr. záchrany architek.dědictví MK ČR  1 600 000,- Kč 
Rok 2011         4 335 000,- Kč                                    
z toho: příspěvek z Fondu regenerace města        640 000,- Kč       
            příspěvek z Progr. záchrany architek.dědictví MK ČR  2 450 000,- Kč 
 Středočeský kraj – FOP         500 000,- Kč 

podíl vlastník           745 000,- Kč          
Rok 2012         3 500 000,- Kč                                    
z toho: příspěvek z Fondu regenerace města        600 000,- Kč       
            příspěvek z Progr. záchrany architek.dědictví MK ČR  1 200 000,- Kč 

podíl vlastník        1 700 000,- Kč          
Rok 2013         3 400 186,- Kč                                    
z toho: příspěvek z Fondu regenerace města        500 000,- Kč       
            příspěvek z Progr. záchrany architek.dědictví MK ČR     800 000,- Kč 

podíl vlastník        2 100 186,- Kč          
Rok 2014         1 634 859,- Kč                                    
z toho: příspěvek z Fondu regenerace města        300 000,- Kč       
            příspěvek z Progr. záchrany architek.dědictví MK ČR     900 000,- Kč 

podíl vlastník           434 859,- Kč          
 



Rok 2015         3 718 427,- Kč                                    
z toho: příspěvek z Fondu regenerace města        400 000,- Kč       
            příspěvek z Progr. záchrany architek.dědictví MK ČR                0,- Kč 
 Norské fondy – EHP       2 974 742,- Kč 

podíl vlastník           343 685,- Kč          
 
 
 
 
Celkový pohled 

 
 



 
 
Stav před opravou 

 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oprava helmice severní věže 

 
 

 
 

 
 
 
 



Opravené cimbály 

 
 

 
 
 



 
 
 

 



 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 



V. CELKOVÉ  HODNOCENÍ 
 
 
Celkové vynaložené prostředky na obnovu památek v Kutné Hoře 
 

- z Programu regenerace MK ČR        1 790 000,- Kč 

- z Programu záchrany architektonického dědictví MK ČR     3 900 000,- Kč  

- z programu Podpora obnovy ORP MK ČR          250 000,- Kč   

- z Havarijního programu MK ČR           200 000,- Kč    

- z Fondu obnovy památek Středočeského kraje                    0,- Kč    

- z prostředků Města Kutné Hory        8 888 594,- Kč 

- z prostředků soukromých vlastníků v rámci Fondu regenerace  6 300 917,- Kč 

- z prostředků církví v rámci Fondu regenerace       1 869 868,- Kč  

- z prostředků EU         75 119 867,- Kč 

- z prostředků Norských fondů – EHP        2 974 742,- Kč  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


