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I. PROGRAM  REGENERACE  MPR  A  MPZ  
V ROCE 2016 

 
V roce 2016 Ministerstvo kultury poskytlo v rámci Programu regenerace 

MPR a MPZ městu Kutná Hora příspěvek na obnovu nemovitých kulturních památek 
v celkové výši 2 175 000,- Kč.  Město Kutná Hora obdrţelo dle výroku rozhodnutí kvótu 

podle rozpisu státní finanční podpory v Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2016 ve 

výši 2 075 000,- Kč. Částku 100 000,- Kč město Kutná Hora obdrţelo za krajské vítězství 

v soutěţi Cena za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ za rok 2015 

Usnesením č. 55/16 ze dne 22.3.2016 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 roce 2016 

Prostředky z rozpočtu 

města 

Příspěvek z Progr. 

regenerace MK ČR 

Dům č.p. 183 

Václavské nám. – 

střecha, fasáda 

 

  966 499,10 Kč 

 

631 499,10 Kč 

 

  335 000,00 Kč 

Dům č.p. 242 Česká 

ulice - fasáda 
1 147 902,60 Kč 712 902,60 Kč   435 000,00 Kč 

Hrádek, č.p. 28 

Barborská ulice – 

oprava balkónu 

 

   181 199,22 Kč 

 

 106 199,22 Kč 

 

     75 000,00 Kč 

Hrádek, č.p. 28 

Barborská ulice – 

opěrná zeď 

 

   409 683,00 Kč 

 

 364 683,00 Kč 

 

     45 000,00 Kč 

Park u Vlašského 

dvora – opěrná zeď 

a kašna u ţáby 

 

   451 327,71 Kč 

 

 246 327,71 Kč 

 

    205 000,00 Kč 

Morový sloup – 

restaurování I.etapa 

 

1 234 805,00 Kč 

 

 354 805,00 Kč 

 

    880 000,00 Kč 

Celkem --- --- 1 975 000,00 Kč 

 

 



Čp., ulice 
Náklady na obnovu  

v roce 2016 

Prostředky hrazené  

z rozpočtu města 

Vlašský dvůr 

č.p. 552 Havlíčkovo nám.  

Rytířský sál 

 

  48 193,09 Kč 

 

48 193,09 Kč 

Vlašský dvůr 

č.p. 552 Havlíčkovo nám. 

kašna  

 

   3 910,00 Kč 

 

    3 910,00 Kč 

Kamenná kašna  

Václavské náměstí 
   8 200,00 Kč     8 200,00 Kč 

Výklenková kaplička 

Vocelova ulice 
  23 787,00 Kč   23 787,00 Kč 

Zděné prampouchy 

Vysokostelská ulice 
  49 898,00 Kč   49 898,00 Kč 

Hrádek, č.p. 28 Barborská 

jihovýchodní fasáda 
100 914,45 Kč 100 914,45 Kč 

Hrádek, č.p. 28 Barborská 

opěrná zeď ze zahrady 
  59 966,00 Kč   59 966,00 Kč 

Dům č.p. 30 Barborská ul. 

oprava omítek 
  35 815,60 Kč   35 815,60 Kč 

Socha lva z opěrné zdi 

parku u Vlašského dvora - 

restaurování 

  19 550,00 Kč   19 550,00 Kč 

Brána Jungmannovo 

náměstí – drobná oprava 
  25 498,00 Kč   25 498,00 Kč 

Kaplička u č.p. 13 Ţiţkova 

brána – drobná oprava 
  28 694,00 Kč   28 694,00 Kč 

Pomník T. G. Masaryka 

Havlíčkovo nám. - spáry 
    5 022,00 Kč     5 022,00 Kč 

Votivní pilon, V Hutích – 

drobná oprava  
    7 042,00 Kč     7 042,00 Kč 

Sochy u jezuitské koleje – 

restaurátorský průzkum 
  25 300,00 Kč   25 300,00 Kč 

Hrádek, č.p. 28 Barborská – 

projektová dokumentace 
  58 076,00 Kč   58 076,00 Kč 

Opěrná zeď v areálu 

chrámu sv. Barbory – 

projektová dokumentace 

180 000,00 Kč 180 000,00 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B/ Památky ve vlastnictví fyzických a právnických osob 

ČP., ulice 
Náklady na obnovu 

v roce 2016 

Fond regenerace 

města Kutné Hory 

Příspěvek z Programu 

regenerace MK ČR 

Dům čp. 143 Husova 

ulice - fasáda 
1 070 490,- Kč 200 000,- Kč 200 000,- Kč 

Celkem --- 200 000,- Kč            200 000,- Kč 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A) Památky ve vlastnictví města Kutná Hora 

 
DŮM Č.P. 183 VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ 

KUTNÁ  HORA 

 

 

Druh obnovy:    obnova střešního a vnějšího pláště 

Rejstříkové číslo: 15788/2-1043/A12 

 

Charakteristika památkové hodnoty 

Dva sousedící řadové domy. Pravý dvoupatrový zvaný Kamenný dům a levý patrový, 

novorenesanční. Dispozičně i architektonicky odlišné stavby, spojené v jeden provozní celek. 

Gotické sklepy. Pozdní gotika z 80. let 15. století, úpravy v 19. a 20. století. 

 Dům č.p. 183 je řadový a je zapsán jako nemovitá kulturní památka společně 

s Kamenným domem (muzeum). Jeho patrová hmota je zakončena významným volutovým 

štítem. Dům je mimořádně pohledově exponován v souvislosti s vedle stojícím Kamenným 

domem, jednou z nejvýznamnějších kulturních památek ve městě. Jádro domu je nepochybně 

středověké, nadzemní partie však klasicistní. Návrh stávajícího uličního průčelí pochází 

z roku 1904 od místního stavitele Bohuslava Moravce, při realizaci však bylo v celkovém 

výraze zjednodušeno. Dům je situován v hranicích Městské památkové rezervace Kutná Hora.   

  

Stav před obnovou 

 Fasáda objektu byla poškozená povětrnostními vlivy a zemní vlhkostí v parteru. 

Celkový barevný nátěr byl vybledlý. Truhlářské prvky (okna a dveře) vyţadovaly odbornou 

opravu včetně nového nátěru, některá okna byla na konci své ţivotnosti. Klempířské prvky 

(svody, oplechování) vyţadovaly opravu, některé bylo nutné zcela vyměnit za nové. Kamenné 

prvky (vstupní portál, okénko do sklepa, prvky na štítě) vyţadovaly odbornou opravu. 

 Střešní krytina z bobrovek byla doţilá, do střechy lokálně zatékalo. Krov vyţadoval 

pouze lokální opravu. Klempířské prvky byly nefunkční. U komína bylo doţilé spárování. 

 

Popis provedených prací 

 Nesoudrţné omítky byly otlučeny v nezbytném rozsahu a bylo provedeno omytí fasád 

tlakovou vodou. Otlučená místa byla nově omítnuta, poškozené štukové prvky fasády byly 

opraveny a doplněny. Architektonické členění fasád bylo zachováno. Opravená fasáda byla 

opatřena barevným nátěrem ve dvou odstínech. Sokl byl proveden ze sanační omítky 

s povrchovou úpravou v imitaci pískovce. Truhlářské prvky byly odborně opraveny a 

opatřeny novým nátěrem. Některé prvky bylo nutné vyrobit nově. Klempířské prvky byly 

odborně opraveny a některé bylo nutné vyměnit za nové měděné prvky. Kamenné prvky byly 

odborně opraveny. 

 Doţilá střešní krytina bobrovka byla vyměněna za novou. Poškozené prvky krovu byly 

opraveny. Klempířské prvky byly částečně opraveny a částečně vyměněny za nové měděné 

prvky. U komína bylo provedeno nové spárování. 

 

Celkové náklady činily       966 499,10 Kč 

z toho: prostředky z rozpočtu města      631 499,10 Kč 

            příspěvek z Programu regenerace MK ČR    335 000,00 Kč 

 

 



Stav před opravou 

 
 

 
 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 



Stav po opravě 

 
 

 



 
 

 

 
 

 



 
 

 
 

 

 



DŮM Č.P. 242 ČESKÁ ULICE 

KUTNÁ  HORA 

 

 

Druh obnovy:  obnova vnějšího pláště 

Rejstříkové číslo: 20527/2-1043/B61     

 

 

Charakteristika památkové hodnoty 

 Patrový zděný dům, umístěný v uliční čáře, tvořící součást zástavby důleţité 

komunikace v historickém jádru města. Stavba na obdélném půdorysu s krátkým zadním 

křídlem. Dům má poměrně výrazně členěnou hlavní fasádu do ulice. Střecha domu je 

valbová, nasazená na zčásti dřevěné římse. Plně zachována je vnitřní dispozice, odpovídající 

poslední přestavbě domu, původní charakter těchto interiérů a zčásti i některé původní detaily. 

Dochovány jsou přitom sklepy a pravděpodobně větší část přízemí z původního gotického 

domu na této parcele. Středověké zdivo musí být i v patře, kde je zachována i vloţená srubová 

místnost. Další hodnotné konstrukce a detaily mohou být dosud ukryty pod mladšími 

úpravami, jejich existence je zde velmi pravděpodobná. 

 

  

Stav před opravou 

 Omítka byla lokálně degradovaná a opadaná vlivem vzlínání zemní vlhkosti. Na 

fasádě v úrovni patra byly viditelné trhliny. Nátěr truhlářských prvků byl degradovaný, 

některá okna byla jiţ značně poškozená. Klempířské prvky byly částečně poničené. Kamenný 

sokl a vstupní portál vyţadovaly odbornou opravu.   

 

 

Popis provedených prací 

 Nesoudrţné omítky byly otlučeny v nezbytném rozsahu a celá fasáda byla omyta 

tlakovou vodou. Svislé trhliny byly vyspraveny, otlučená místa nově omítnuta, poškozené 

štukové prvky fasády byly opraveny a doplněny. Architektonické členění fasád bylo 

zachováno. Opravená fasáda byla sjednocena štukem a barevným nátěrem ve dvou odstínech. 

Truhlářské prvky (okna, vchodové dveře) byly vyměněny za kopie původních. Klempířské 

prvky byly částečně opraveny a částečně vyměněny za nové. Kamenný sokl a vstupní portál 

byly odborně opraveny. 

 

 

Celkové náklady činily    1 147 902,60 Kč 

z toho: prostředky z rozpočtu města      712 902,60 Kč 

            příspěvek z Programu regenerace MK ČR    435 000,00 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stav před obnovou 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 



Stav po obnově 

 
 

 
 



 
 

 
 



HRÁDEK, Č.P. 28 BARBORSKÁ ULICE 

KUTNÁ  HORA 

 

 

Druh obnovy: oprava dřevěné konstrukce balkónu 

Rejstříkové číslo:  29408/2-1043/A3     

 

Charakteristika památkové hodnoty 

 Součást historické zástavby města, monumentální objekt se sloţitým vývojem, 

mimořádně hodnotná památka s dochovanými původními interiéry, situovaná v důleţité 

poloze, jeden z nejvýznamnějších památkových objektů města. Areál je tvořen vlastním 

palácem, mohutnou patrovou budovou čtyřkřídlé dispozice s vnitřním uzavřeným nádvořím a 

přiléhající zahradou, uzavřenou ohradní zdí s bránou. V zahradě je umístěn těţní stroj. Areál 

je situován v historické zástavbě města na hraně údolí říčky Vrchlice, v jeho nejvýznamnější 

části, na trase spojující střed města s chrámem sv. Barbory. 

 Konstrukce balkónu je zcela novodobá, odhadem z počátku 90. let 20. století. Jestli 

respektuje nějakou starší konstrukci na jejím místě, není známo. Ale dochované gotické 

krakorce naznačují, ţe zde kdysi musela být podobná pavlač, neboť tvořila jediný přístup 

z chodby do záchodového přístavku. 

 

Stav před opravou 

 Při celkovém zběţném pohledu na dřevěnou konstrukci balkónu nebyla patrná 

nadměrná geometrická deformace. Při čelním pohledu bylo patrné vychýlení prvního 

vysutého trámu směrem vpravo. Všechny lepené spoje trámů rámové konstrukce zábradlí, 

výplní, podlahová prkna a nosné hranoly pod podlahou byly poškozeny vlivem působení 

vnějších povětrnostních vlivů. Jednotlivá prkna ve spojích praskala a vzájemně se kroutila. 

Materiál byl napaden dřevokaznou houbou. Pevnost materiálu byla velmi omezena. Všechny 

vysuté trámy bylo nutné zkontrolovat, především jejich upevnění ve zdivu objektu a 

funkčnost oplechování. Materiál, kterým bylo kování pro zavětrování zábradlí upevněno do 

dřevěné konstrukce, byl poškozen korozí. Původní povrchová úprava byla dochována 

v nesouvislé vrstvě a z povrchu se odlupovala v šupinách. 

 

Popis provedených prací 

 Celá konstrukce balkónu byla demontována. Byl prověřen stav konstrukčního 

materiálu vysutých trámů. Vysutý trám, jehoţ zhlaví bylo nadměrně napadeno dřevokaznou 

houbou, byl nahrazen kopií v celém rozsahu včetně nového oplechování. Poškozená omítka 

v okolí vysutých trámů byla vyspravena. Nosné hranoly byly nahrazeny novými, zhotovenými 

z masivního dubového dřeva. Nosné hranoly nyní nezasahují do bočního obvodového zdiva 

objektu, jak tomu bylo dříve, toto provedení vylučuje zatékání sráţkové vody do zdiva 

objektu. Rámová konstrukce zábradlí s výplní a podlahová prkna byly nově zhotoveny 

v plném rozsahu z masivního dubového dřeva. Zhlaví všech vysutých trámů bylo ošetřeno 

přípravkem proti dřevokaznému hmyzu a houbám. Všechny plochy jednotlivých dřevěných 

dílů byly opatřeny lazurním nátěrem světle hnědého odstínu. Poté byla opravená dřevěná 

konstrukce balkónu namontována zpět na místo a opatřena závěrečnou povrchovou úpravou. 

Kovový materiál byl zbaven původní povrchové úpravy, povrch byl zinkován a na závěr byla 

provedena nová povrchová úprava černou barvou s grafitem. 

 

 

 



Celkové náklady činily    181 199,22 Kč 

Oprava konstrukce balkónu   160 530,00 Kč 

z toho: prostředky z rozpočtu města     85 530,00 Kč 

            příspěvek z Programu regenerace MK ČR   75 000,00 Kč 

Oprava omítek       13 982,76 Kč 

Oprava vstupu na balkón        6 686,46 Kč 

 

 

Stav před obnovou 

 
 

¨ 



Stav po opravě 

 
 

 
 

 



HRÁDEK, Č.P. 28 BARBORSKÁ ULICE   

KUTNÁ  HORA 

 

 

Druh obnovy: oprava opěrné zdi 

Rejstříkové číslo:  29408/2-1043/A3     

 

 

Charakteristika památkové hodnoty 

 Součást historické zástavby města, monumentální objekt se sloţitým vývojem, 

mimořádně hodnotná památka s dochovanými původními interiéry, situovaná v důleţité 

poloze, jeden z nejvýznamnějších památkových objektů města. Areál je tvořen vlastním 

palácem, mohutnou patrovou budovou čtyřkřídlé dispozice s vnitřním uzavřeným nádvořím a 

přiléhající zahradou, uzavřenou ohradní zdí s bránou. V zahradě je umístěn těţní stroj. Areál 

je situován v historické zástavbě města na hraně údolí říčky Vrchlice, v jeho nejvýznamnější 

části, na trase spojující střed města s chrámem sv. Barbory. 

 Opěrná zeď tvořící severní předpolí mohutné 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 nároţí. 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. 

 

  

Stav před opravou 

 Větší část spodního úseku zdi prorůstala popínavou zelení, povrchová úprava byla 

doţilá. Nejzávaţnějších poruchou byla svislá trhlina v šíři několika centimetrů v místě styku 

dvou částí zdi a zalomení. Trhlina začínala u paty zdi a pokračovala aţ do horních partií, které 

byly porostlé popínavou zelení. Menší diagonální trhlina šíře několika centimetrů se 

vyskytovala blíţe ulici Barborské, rovněţ ve styku dvou etap výstavby. Ostatní části zdi kryté 

kamennými deskami byly v poměrně dobrém stavu bez zjevných poruch. Prvotní příčinou 

poruch bylo nedokonalé provázání jednotlivých, v různém období realizovaných částí opěrné 

zdi. Do těchto spár docházelo k zatékání prosáklých dešťových vod a vymývání výplně spár. 

Zeď pak v těchto místech ztrácela na únosnosti a působením zemního tlaku pak docházelo 

k rozvírání trhlin a tím i dalšímu zatékání sráţkové vody. Dalším negativním vlivem bylo 

obrůstání popínavými rostlinami, jejich kořeny postupně prorůstaly do spár zdiva a tím spáry 

a zdivo porušovaly. Jinak bylo moţné konstatovat, ţe zemní tlaky nejsou tak velké a zeď je 

v podstatě v celé délce schopna tyto tlaky přenášet. 

 

 

Popis provedených prací 

 Veškeré popínavé rostliny včetně kořenů byly ze zdi odstraněny. Pro odlehčení byla 

z plošiny odstraněna vrchní zemina v celé ploše. Tato zeď byla odbourána, očištěna, byla 

vloţena výztuţ a zeď znovu dozděna do stejné výšky. Zdivo bylo lokálně přezděno, doplněno 

kameny, vyklínováno a vyspárováno. Do zdi byly vyvrtány otvory pro vloţení trubky pro 

odvodnění. Pilíř byl v úrovni terénu dozděn, cihelné úlomky vyjmuty a nahrazeny kameny, 

zdivo byla v koruně nad pilířem přespárováno. Veškeré trhliny byly sanovány injektáţí a 

vloţením výztuţe. V celé délce opěrné zdi bylo opraveno spárování. 

 



Celkové náklady činily    421 299,00 Kč 

Rok 2015 (návrh na opravu a statický posudek)   11 616,00 Kč 

Rok 2016 celkem     409 683,00 Kč 

Oprava opěrné zdi     400 971,00 Kč 

z toho: prostředky z rozpočtu města   355 971,00 Kč 

            příspěvek z Programu regenerace MK ČR   45 000,00 Kč 

Návrh na opravu II. etapa         8 712,00 Kč 

 

Stav před obnovou 

 



 
 

 
 



Stav po obnově 

 
 

 
 



 
 

 



PARK U VLAŠSKÉHO DVORA 

KUTNÁ HORA 

 

 

Druh obnovy:  oprava opěrné zdi a restaurování kašny u ţáby    

Rejstříkové číslo: 11747/2-1043/A2/5 

 

Charakteristika památkové hodnoty 

 Vlašský dvůr vznikl na konci 13. století jako královský palác s mincovnou, 

zpracovávající stříbro těţené v kutnohorských dolech. Razily se zde praţské groše. Král 

Václav II. k tomu povolal italské odborníky, z toho byl také odvozen název dvora. Kolem 

roku 1400 byl Václavem IV. palác s kaplí i šmitny nákladně přestavěny. Vlašský dvůr byl ve 

středověku vyuţit k pořádání mnoha státnických aktů, např. vydání Dekretu kutnohorského 

roku 1409, volba Vladislava Jagellonského českým králem roku 1471. Od 18. století po 

vytěţení kutnohorských stříbrných dolů dvůr ztratil na významu a chátral. Koncem 19. století 

byl puristicky přestavěn. 

 Kamenná kašna u ţáby a přilehlé zdivo je součástí opěrných zdí v parku u Vlašského 

dvora. K výstavbě této zdi a kašny došlo pravděpodobně v roce 1899, kdy byla provedena 

parková úprava sadů Dr. Bedřicha Pacáka. Kašna je tvořena druhotně pouţitým gotickým 

ostěním portálu, vnitřní konchou a skalkou, na níţ spočívá plastika ţáby (původně dle popisů 

šlo o chrlič sejmutý na konci 19. století z chrámu sv. Barbory). Část s veřejnými záchodky a 

kamenné schodiště je novodobé. 

 

Stav před obnovou 

 Stávající podoba kašny vypovídala o dlouhodobé neúdrţbě a vandalských zásazích. 

Tento stav bylo vhodné s ohledem na okolní prostředí areálu řešit. Ačkoliv se jedná o 

novodobou stavbu, měly být respektovány veškeré dochované původní prvky. Celkové 

poškození památky bylo závaţné. Zvětrání kamene bylo viditelné na všech místech. 

Nejzávaţnějším poškozením bylo naklonění stěny v důsledku působení kořenového systému 

po vykáceném stromu. Sráţková voda zatékala na rubovou stranu zdiva, kde se voda 

dlouhodobě hromadila a destruovala kamenný portál i zdivo, jak erozí a vyplavováním pojiva, 

tak i vlivem mrazových cyklů. 

 Opěrná zeď vyzděná z kutnohorského pískovce byla v koruně vybočená o cca 20 cm, 

nejvíce v místě kořenu stromu. Další část vpravo od kašny byla kromě menšího vyklonění 

v poměrně dobrém stavu. Klenebná ţebra a klenby kašny byly narušeny vlhkostí i částečným 

pohybem zdi.  

 

Popis provedených prací 

 Krusty a nečistoty byly ručně odstraněny. Kámen byl po biosanaci konsolidován. 

Poškozené části byly armovány nerezovou konstrukcí přichycenou k podkladu. Chybějící 

fragmenty a profilové prvky byly vymodelovány z umělého kamene. Drobná mechanická 

poškození, praskliny a spáry byly vytmeleny. Některé prvky bylo nutné lokálně hloubkově 

injektovat. Doplněné části bylo nutné barevně sjednotit, aby byla zachována patina stáří.  V 

nice bylo zapotřebí v první řadě zamezit průsaku vody z jezírka. Po vytmelení prasklin byla 

plocha dna bazénu překryta stěrkou a nivelačním potěrem. Kameny na skalce byly přerovnány 

a částečně vyměněny v duchu původní koncepce. Vyzdívka byla očištěna a dotaţena 

k sesazenému portálu spolu s dospárováním. Technologie oběhu vody byla obnovena 

napojením na podzemní rezervoár napájený z Vojtěšského pramene. Podle dochovaných 



fragmentů zničené novodobé plastiky ţáby byl vytvořen nový odlitek z umělého kamene, 

který byl osazen na kamennou skalku.  

 Pařez a kořenový systém pokáceného stromu byly odstraněny. Vzhledem k tomu, ţe 

vyklonění zdi bylo značné, bylo přistoupeno k přezdění zdi. Zeď vpravo od kašny byla aţ po 

úroveň terénu rozebrána, byly provedeny nové základy a zeď byla z původního materiálu opět 

vyzděna. Do zdiva byly vloţeny odvodňovací trubky. Koruna zdi byla opatřena prejzovou 

krytinou ve spádu. Zbývající část opěrné zdi byla doplněna a nově vyspárována.  

  

Celkové náklady činily    451 327,71 Kč 

Oprava opěrné zdi a restaurování kašny  436 807,71 Kč 

z toho: prostředky z rozpočtu města   231 807,71 Kč 

příspěvek z Programu regenerace MK ČR 205 000,00 Kč 

Statický posudek opěrné zdi     14 520,00 Kč 

 

 

Stav před obnovou 

 
 



 
 

 



Stav po obnově 

 
 

 



MOROVÝ SLOUP, ŠULTYSOVA ULICE 

KUTNÁ HORA 

 

Druh obnovy:  restaurování – I. etapa 

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, ţe 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 poloţen 

základní kámen a do základu byla také vloţena 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. 

 

 

Stav před započetím prací 

 Nejrozsáhlejším poškozením vrchní části sloupu byla eroze kamene, kterou bylo 

moţné pozorovat na téměř celém povrchu sloupu. Úbytek původního povrchu aţ o několik 

milimetrů byl důsledkem působení sráţkové vody, která odplavuje sloţky vápencového 

kamene. Nejvýraznější úbytek byl patrný na severní návětrné straně. Na jiţní straně byly 

naopak tmavé krusty, pod jejichţ povrchem docházelo k degradaci kamene a k odtrhávání 

povrchové vrstvy. 

 

 

Popis provedených prací 

 V roce 2016 byla realizována I. etapa restaurátorských prací, bylo provedeno 

restaurování sochy Panny Marie a oblačného pylonu na samém vrcholu Morového sloupu. 

Socha a pylon byly nejprve očištěny od biologického napadení, poté byl povrch opláchnut 

tekoucí vodou a povrch dočištěn. Byly odstraněny nevyhovující a doţilé vysprávky a povrch 

kamene byl předzpevněn. Na soše Panny Marie byly redukovány tmely, v partii zeměkoule 

byl šetrně sejmut přetmelený povrch. Poté byl celý povrch dozpevněn. Následovalo čištění 

černých krust laserem a injektáţ. Pozlacené kovové atributy byly očištěny, na některých 

místech bylo zapotřebí provést zlacení nové. Plastické retuše byly prováděny tmelem a měly 

převáţně konzervační charakter. Doplněny byly hrany z důvodu zklidnění objektu a sochařské 

prvky, kde byly odstraněny nevhodné vysprávky. Barevná retuš byla provedena s cílem 

barevně sjednotit povrch tak, aby vynikla plasticita díla. Retuší byly opticky zapojeny staré i 

nové doplňky. 

 

 

 

 

 

  



Celkové náklady činily     3 154 997,- 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  

Rok 2016       1 234 805,- Kč 

z toho: prostředky z rozpočtu města          354 805,- Kč 

příspěvek z Programu regenerace MK ČR        880 000,- Kč 

 

 

Stav po restaurování 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 



VLAŠSKÝ DVŮR, Č.P. 552 HAVLÍČKOVO NÁMĚSTÍ 

KUTNÁ  HORA 

 

Druh obnovy:    strop a krov nad Rytířským sálem 

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 zaloţení Vlašského dvora klade na konec 13. století 

v souvislosti se vznikající Kutnou Horou. Je moţné předpokládat, ţe Vlašský dvůr vznikl ze 

stejných důvodů jako Hrádek – tvrz na haberské stezce spojující střední Čechy s jiţní 

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 vytěţené stříbrné rudy. Druhotně byl objekt vyuţit jako mincovna – 

v blízkosti důlních provozů to bylo výhodné. 

 

Stav před obnovou 

 V únoru 2011 byla při náhodné prohlídce zjištěna havárie stropní konstrukce a 

následně byl sál vyřazen z provozu. Na jaře 2011 bylo provedeno provizorní zajištění stropu a 

sál byl opět zpřístupněn. V roce 2012 byla provedena kompletní oprava stropu a krovu nad 

Rytířským sálem. 

 Na základě dvou průzkumů konstrukce na místě (v říjnu 2014 a červenci 2015) byla 

zjištěna změna konstrukce, která byla způsobená sesycháním dřeva a nedokonalostí výroby. 

Z tohoto důvodu bylo navrţeno opatření k zajištění konstrukce. 

 

Popis provedených prací 

 Na spodní stranu rozpěry plných vazeb byly z boků čepů sloupků věšadla vloţeny 

z kaţdé strany příloţky se sraţenými čely. Příloţky mají ve střední části zářezy pro čep 

sloupku, jinak jsou na sraz stejně jako stávající bačkory sloupků věšadel. K rozpoře jsou 

zespodu přibity dvěma kovanými hřeby. Protézy vazných trámů jsou staţeny kovanými 

svorníky. Svorníky po dotaţení mají zamezovat rozšiřování podélných svislých trhlin 

původního i nového trámu. 

  

Celkové náklady činily       1 658 769,89 Kč  

Rok 2011           129 342,00 Kč 

PD provizorního zajištění               12 918,00 Kč 

PD na opravu krovu a stropu         116 424,00 Kč 

Rok 2012        1 467 288,80 Kč 

z toho: příspěvek PZAD MK ČR        420 000,00 Kč 

 podíl vlastníka      1 047 288,80 Kč 

Rok 2015 (PD oprav)            13 946,00 Kč 

Rok 2016 (zajištění konstrukce)          48 193,09 Kč 

 

 

 



Stav po obnově 

 
 

 
 



VLAŠSKÝ DVŮR, Č.P. 552 HAVLÍČKOVO NÁMĚSTÍ 

KUTNÁ  HORA 

 

 

Druh obnovy:    oprava kamenné kašny 

Rejstříkové číslo: 11747/2-1043/A2 

 

 

Charakteristika památkové hodnoty 

 Kašna vytvořená kameníkem V. Kulhánkem pochází z roku 1740, původně byla 

zdobena korunovaným lvem, drţícím štít s nápisem Carolo VI. V současnosti je na kamenné 

kašně umístěna kopie bronzové sochy horníka z 19. století. V dřívějších dobách, kdy nádvoří 

slouţilo mincovnímu provozu, zde kašna nestála. Kamenná nádrţ má kolmé stěny a ploché 

dno. Vnější stěny nádrţe s jednoduše profilovaným madlem jsou sestaveny do půdorysu 

čtyřlistu z osmi segmentů s vystouplým ţebrem v místě kaţdého druhého spoje. Uprostřed 

dna je na podstavci z lomového kamene umístěna bronzová plastika havíře s nádobou na rudu 

nad hlavou. 

Kamenný lev po snesení z kašny byl zazděn v opěrné zdi terasy parku u Vlašského 

dvora, kde byl při restaurování kamenných artefaktů v roce 2014 objeven. Lev byl z opěrné 

zdi vyjmut, zrestaurován a v nejbliţších dnech bude umístěn v Dačickém domě. 

 

 

Popis provedených restaurátorských prací 

 V roce 2006 v rámci provádění rozsáhlých stavebních prací na nádvoří, byla také 

restaurována kašna a socha. Restaurátorské práce obsahovaly ošetření kamene včetně obnovy 

vnitřního izolačního pláště, snesení a restaurátorské ošetření bronzové plastiky, rekonstrukce 

technologie vodního reţimu. Restaurátorské práce byly prováděny konzervační metodou. 

 Na jaře roku 2016 před spuštěním kašny bylo provedeno přetmelení trhlin 

v kamenných článcích. S tím, ţe větší restaurátorský zásah bude nutné provést na jaře 2017. 

 

 

Celkové náklady činily      394 678,- Kč 

Rok 2006 celkem (restaurování kašny)   390 768,- Kč  

Rok 2016 celkem (přetmelení kašny)       3 910,- Kč  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stávající stav 

 
 

 

 

 

 

 

 



BAROKNÍ KAMENNÁ KAŠNA 

VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ 

KUTNÁ HORA 

 

Druh obnovy:  kontrola stavu a očištění 

 

  

Popis provedených prací 

 V parku Milady Horákové za budovou bývalého okresního úřadu v Radnické ulici 

přeţívala barokní kamenná kašna, která svoji funkci nepřipomínala a ani neplnila. V 

souvislosti s úpravou okolí sochy sv. Václava byla zapomenutá kašna přesunuta na důstojné 

místo. Při bliţším prozkoumání kašny se v jejím středu, ve štěrku a navršené zemině, objevil 

kamenný dřík, jenţ slouţil k chrlení vody do kašny – toto byl skutečně nález, který nikdo 

nepředpokládal. Objevený artefakt byl vyzvednut ve značně neutěšeném stavu. Stejně jako 

samotné tělo barokní kašny projde i kamenný dřík restaurátorským zásahem, aby mohl po 

mnoha letech opět slouţit původnímu účelu v nově vybudované okolí sochy sv. Václava.  

V roce 2007 byl odstraněn asfaltový povrch včetně zbytků zádlaţby z minulého 

století, celé prostranství bylo zadláţděno valounovou dlaţbou s vyskládaným historickým 

ornamentem a v okolí kašny byly osazeny kamenné sedací bloky.  Dále bylo provedeno 

přemístění barokní kašny z parku Milady Horákové a instalace sítí nutných k jejímu 

zprovoznění. 

 V roce 2008 byly provedeny kamenické práce (restaurování kamenné kašny, vysekání 

kopie mísy, úprava dna kašny) a zprovoznění kamenné kašny (napojení na vodu, odpad a 

čerpadlo). Také byl proveden obklad kašny základu z kamenných kvádrů. Dále byla 

provedena úprava a očištění kamenných laviček včetně připevnění sedáků. Na závěr byla 

provedena hydrofobizace kamenných prvků. Také bylo provedeno slavnostní osvětlení kašny 

a sochy sv. Václava. 

 V roce 2011 byla provedena kontrola stavu kamenné kašny, očištění kamenných prvků 

a přetmelení prasklin. V roce 2016 byla provedena opětovná kontrola stavu kašny a očištění 

kamenných prvků. 

 

 

Celkové náklady činily    1 160 438,32 Kč 

Rok 2007         750 446,24 Kč 

Rok 2008         392 292,08 Kč 

Rok 2011             9 500,00 Kč 

Rok 2016             8 200,00 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stávající stav 

 
 

 
 

 



VÝKLENKOVÁ  KAPLIČKA VOCELOVA  ULICE  

POZEMEK  PARC. Č. 1464 K. Ú.  KUTNÁ  HORA 

 

Druh obnovy:  oprava omítek ve spodní partii objektu a očištění sochy 

Rejstříkové číslo: 33836/2-3311 

 

Charakteristika památkové hodnoty 

 Výklenková kaplička pochází z 19. století a byla postavena jako ukončující prvek 

krátkého bloku domů po zboření vedle stojící Klášterské brány. Okolní zástavba byla 

zbourána (původně při domu č.p. 292). Po odbourání této zástavby kaple zůstala v solitérní 

poloze. Kaplička je jednoosá, krytá sedlovou střechou s trojúhelným štítem neseným pilastry, 

uprostřed hlubokého výklenku je na soklu umístěn reliéf Panny Marie s Jeţíškem a anděly. 

Původní sousoší Panny Marie bylo přemístěno do zastřešeného atria Spolkového domu, 

v kapličce je umístěna kopie. Kaplička je s poměrně bohatým architektonickým členěním a 

s trojúhelníkovým štítem.  Jde o příklad drobné klasicistní architektury z roku 1898. 

 

Popis provedených prací 

 V roce 2009 byla provedena celková obnova výklenkové kapličky – krytina, omítky, 

nátěr, hydrofobizace, klempířské prvky, kovová mříţ. Dále byla zhotovena přesná kopie kříţe 

ze střednězrnného křemičitého pískovce. Nový kříţ byl osazen na nerezový čep na vrcholu 

stříšky. Na závěr byla provedena hydrofobizace. 

 V roce 2010 byly započaty práce na restaurování sousoší Panny Marie s anděly. Bylo 

provedeno očištění od prachových depozitů, zaţehlení povrchové úpravy a zpevnění kamene, 

sejmutí novodobých nátěrů. Ovšem na základě provedených průzkumů v samotném průběhu 

restaurování byla ve spolupráci s Národním památkovým ústavem stanovena změna postupu 

prací. Originál sousoší Panny Marie byl restaurován konzervačním způsobem bez doplňování 

modelace, rovněţ tak polychromie na sousoší je bez doplňování. Tento postup byl stanoven 

s ohledem na prezentování díla v lapidáriu v objektu čp. 146 Lierova ulice. Nika kapličky 

byla vyzdobena dekorativní šablonovou výmalbou dle historické fotodokumentace. Na 

původní místo do výklenku kapličky byla osazena kopie, která představuje původní vzhled 

sochy včetně doplnění chybějících tvarů a povrchů. Tyto práce byly ukončeny v roce 2012. 

 V roce 2013 bylo provedeno očištění sochy a výroba nového ţezla, které bylo 

ulomeno. V roce 2016 byla provedena oprava omítek ve spodní partii objektu a očištění sochy 

od prachových depozitů. 

   

Celkové náklady prací činily   712 603,00 Kč   

Rok 2009      461 811,00 Kč 

Rok 2010        45 100,00 Kč 

Rok 2011                 107 800,00 Kč 

Rok 2012        70 475,00 Kč 

Rok 2013         3 630,00 Kč 

Rok 2016       23 787,00 Kč 

z toho: oprava omítek        19 187,00 Kč 

 očištění sochy            4 600,00 Kč 

   

 

 

 



Stávající stav 

 

 

 

 

 

 



ZDĚNÉ PRAMPOUCHY  

MEZI DOMY Č.P. 103 A 104 HUSOVA ULICE 

KUTNÁ HORA 

 

Druh obnovy:  oprava 3 ks prampouchů ve Vysokostelské ulici 

 

 

Popis provedených prací 

 Byla provedena oprava omítek včetně barevného nátěru a kompletní výměna bobrovek 

včetně hřebenáčů na stříškách prampouchů. 

 

   

Celkové náklady činily  49 898,00 Kč   

 

 

Stav před opravou 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stav po opravě 

 

 

 

 



DŮM Č.P. 28 BARBORSKÁ ULICE - HRÁDEK  

KUTNÁ  HORA 

 

Druh obnovy:        otlučení degradovaných omítek na jihovýchodní stěně 

Rejstříkové číslo:  29408/2-1043/A3 

 

 

Charakteristika památkové hodnoty 
Nejstarší zmínky o kutnohorském Hrádku pocházejí z let 1312 a 1314. Budova 

architektonicky velmi cenná přečkala fáze historického vývoje města. Původně zde na konci 

13. století stávala tvrz, jeţ střeţila důleţitou obchodní stezku tzv. Haberskou, která spojovala 

Čechy a Moravu. Prvním majitelem byl Heřman z Hrádku, později se na Hrádku vystřídalo 

několik majitelů, kteří postupně přebudovali tvrz na honosné patricijské sídlo gotického slohu 

s prvky rané renesance. 

V roce 1490 Hrádek koupil Jan Smíšek z Vrchovišť, který provedl zásadní stavební 

úpravy. Bohatství rozvětvené rodiny Smíšků a pánů z Vrchovišť umoţňovalo nejen 

uměleckou výzdobu Hrádku (malovaný strop v sále je jedna z prvních renesančních prací na 

našem území), ale dochovalo i objednávky soukromých bohatě ilustrovaných kancionálů – 

zpěvníků, stavbu soukromé rodové kaple v chrámu sv. Barbory i přestavbu kostela sv. Trojice 

na rodinné pohřební sídlo. 

 Z význačných majitelů ještě připomínáme nejvyššího mincmistra Albrechta 

z Guttenštejna, který vlastnil Hrádek v 16. století. Od roku 1676 jsou dějiny objektu Hrádku 

popisovány jako doba úpadku. Majitelem se stala obec a Hrádek se záhy v historických 

pramenech uvádí jako ruina. 

 Roku 1626 přicházejí do Kutné Hory jezuité, kteří v roce 1686 kupují Hrádek, 

provádějí stavební úpravy a zřizuje se seminárium. Školním účelům slouţila budova Hrádku i 

po zrušení jezuitského řádu roku 1773 a novogotická deska nad vchodem Hrádku, jeţ 

připomíná působení význačného pedagoga Gustava Adolfa Lindnera.  

 Bylo přistavěno nové schodiště, loggie v přízemí a chodbový trakt, neboť původní 

pavlač byla značně zchátralá a ohroţovala ţivoty studentů. V roce 1854 byl vybudován dnešní 

krov. Zmizely vysoké gotické střechy a štíty s fiálami i třetí patro obytné věţe. V roce 1907 

byl Hrádek tehdejším ministerstvem kultury prodán městu s úmyslem zbudovat zde muzeum 

stříbrné Kutné Hory. Tento úmysl byl však realizován aţ v roce 1947, kdy byla budova 

věnována muzejním účelům, a po umělecko-historickém průzkumu bylo započato 

s rozsáhlými stavebními úpravami, které uvedly objekt do stavu původního měšťanského 

sídla a byly zde umístěny expozice a pracovny muzea. 

 

  

Popis provedených prací  

 Ve spodní části jihovýchodní stěny budovy byly lokálně degradované omítky, které 

byly poškozeny vlhkostí, solemi a porostem z břečťanu. V roce 2009 byla ve spodní partii 

budovy Hrádku na jihovýchodní stěně silně zvětralá omítka, která opadávala. V té době 

zároveň probíhala rekonstrukce objektu č.p. 43 Pod Hrádkem, který zadní stěnou navazuje na 

jihovýchodní stěnu Hrádku. Proto bylo přistoupeno k otlučení degradovaných omítek a 

zhotovení omítek nových. Práce probíhaly v měsících říjen a listopad 2009 a byly dokončeny 

po skončení zimního období v dubnu 2010. 

 

 



 V roce 2012 z důvodu ochrany majetku vlastníků domu č.p. 43 jsme byly nuceni 

částečně otlouct omítky zvlhlé fasády jihovýchodní stěny Hrádku v místě nad střechou domu 

č.p. 43. Degradovaná omítka padala na břidlicovou krytinu a poškozovala ji. V té době se 

předpokládalo, ţe opětovné vlhnutí zdiva jihovýchodní stěny je pravděpodobně zapříčiněno 

porušenou kanalizací. Dále byly provedeny sondy, ale nebyla zjištěna ţádná příčina vlhnutí 

zdiva. Pravděpodobně jde o zemní vlhkost (moţná i důlní vody), protoţe spodní partie 

jihovýchodní stěny Hrádku je pod úrovní terénu. Aby se předešlo dalším opravám zvlhlých a 

degradovaných omítek, bylo přistoupeno k otlučení omítek a obnaţení kamenného zdiva, 

které pohledově navazuje na ohradní zeď. Obnaţené zdivo bylo očištěno kartáčem, 

probarvená omítka byla zakartáčovaná do kamenného zdiva a celá plocha ošetřena 

hydrofobním nátěrem. Aby bylo moţné provést otlučení omítek, bylo zapotřebí upravit 

kabelové trasy vedení slavnostního osvětlení na jihovýchodní stěně Hrádku. 

 V roce 2014 se na nás opět obrátili vlastníci domu č.p. 43 s tím, ţe omítky ve spodní 

partii jihovýchodní stěny Hrádku jsou poškozené vlhkostí a kusy degradované omítky padají 

na zahradu. Proto bylo opět přistoupeno k otlučení další části omítek a obnaţení kamenného 

zdiva. Obnaţené zdivo bylo očištěno kartáčem, probarvená omítka zakartáčována do 

kamenného zdiva a celá plocha ošetřena hydrofobním nátěrem. 

 V roce 2016 bylo provedeno otlučení degradovaných omítek na další části 

jihovýchodní stěna budovy Hrádku. Obnaţené zdivo bylo upraveno stejným způsobem jako 

v dřívějších etapách. Dále byla provedena oprava části opěrné zdi zahrady Hrádku, která byla 

v minulosti neodborně vyspravena a docházelo tak k uvolňování a vypadávání kamenů, do zdi 

také zatékalo. Degradovaná část opěrné zdi byla odbourána a opětovně vyzděna, nefunkční 

spáry byla vysekány, zdivo vyklínováno a nově vyspárováno.   

 

   

Celkové náklady činily   648 362,45 Kč 

Rok 2009      128 161,00 Kč 

Rok 2010      127 878,00 Kč 

Rok 2012        96 383,00 Kč 

Rok 2014      135 060,00 Kč 

Rok 2016     160 880,45 Kč 

z toho: sejmutí poškozených omítek    97 858,75 Kč 

            úprava kabelů slavnost. osvětlení     3 055,70 Kč 

            oprava opěrné zdi od p. Moce   59 966,00 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stav před opravou 

 
 

 
 

 



Stav po opravě 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 



DŮM Č.P. 30 BARBORSKÁ ULICE  

KUTNÁ  HORA 

 

Druh obnovy:        oprava omítek ve vstupní chodbě v přízemí 

Rejstříkové číslo:  19708/2-1043/A18 

 

Charakteristika památkové hodnoty 

 Dvoupatrový dům s poměrně bohatě členěnou barokní fasádou a valbovou střechou. 

Uprostřed je portál se stlačeným obloukem. Dům má gotický původ (sklepy). Nad terénem je 

hlavně barokní stavba z roku 1713, zřejmě s pouţitím části gotických zdí.  

 

Popis provedených prací  

 V roce 2007 bylo provedeno vybourání odvětrávacího průduchu z horní části sklepa 

nuceným odsáváním (ventilátorem) mimo objekt. Dále byly provedeny odvětrávací vrty ve 

zdivu chodby v přízemí, na schodišti a v obvodovém zdivu. Část zasklení oblouku vstupních 

dveří do dvora bylo nahrazeno mříţí. Omítky na chodbě byly opraveny a byla nová provedena 

výmalba. Tyto úpravy byly provedeny z důvodu, aby se částečně zabránilo degradování 

omítek následkem zemní vlhkosti. 

 V roce 2016 byla provedena oprava omítek ve vstupní chodbě v přízemí objektu. 

Poškozené omítky, které byly degradované z důvodu vlínání zemní vlhkosti, byly otlučeny. 

Tato místa byla nově omítnuta a sjednocena výmalbou. 

 

Celkové náklady činily   165 941,60 Kč 

Rok 2007      130 126,00 Kč 

Rok 2016       35 815,60 Kč 

 

Stávající stav 

 



SOCHA LVA Z OPĚRNÉ ZDI TERASY  

PARKU U VLAŠSKÉHO DVORA  

KUTNÁ HORA 

 

Druh obnovy:        restaurování sochy 

Rejstříkové číslo:  11747/2-1043/A2/5 

 

Charakteristika památkové hodnoty 

 Kamenná figura zvířete zobrazuje majestátního krále zvířat lva. Lev sedí na zadních 

nohou, zatímco v předních drţí erb s vysekaným nápisem „CAROLO VI. IMPERANTE“. 

Ocas lva vede mezi tlapami dopředu, kde se rozděluje a kolem těla se vrací na jeho záda. Jde 

tedy o dvouocasého lva, který je korunován královskou korunou. 

 Socha byla nalezena v roce 2014 zazděná v opěrné zdi terasy v parku u Vlašského 

dvora z přelomu 19. a 20. století. Vzhledem k dobrému stavu díla i z jeho přední, původně 

zazděné strany, je moţné dle nápisu na erbu dílo slohově zařadit do první poloviny 18. století. 

Erb je opatřen latinským nápisem „císař Karel VI.“, který vládl v letech 1711 – 1740. Lev byl 

pravděpodobně původně zhotoven pro ozdobení kašny na nádvoří Vlašského dvora, která byla 

vytvořená kameníkem V. Kulhánkem a pochází z roku 1740. Skutečnost, ţe socha pochází 

z kašny, potvrzuje i přítomnost otvorů, které procházejí vnitřkem sochy a v erbu, uších, tlamě 

a koruně ústí ven. 

 Důvody pro zazdění lva jsou nejasné. Kameníci při budování opěrných zdí pouţili 

celou řadu prvků z jiných staveb, které prezentovaly jako artefakty. Ale proč právě sochu lva, 

jeţ byla ze všech prvků nejzachovalejší, takto ukryli? Jako vysvětlení se nabízí snad jen 

národnostní důvody na počátku 20. století.  

 

Popis provedených prací  

 Socha lva po vyjmutí z opěrné zdi terasy byla v poměrně dobrém stavu, avšak její 

vrácení do zdi ani do interiéru se nepředpokládalo. Také proto, ţe na jejím původním místě 

(kašna na nádvoří) stojí jiná socha. Jako vhodné umístění pro zrestaurovanou sochu bude 

interiérové prostředí. 

 Socha byla po vyjmutí ze zdi převezena do ateliéru, očištěna od zbytků malty a 

prachových depozitů. Kontrastní tmavé depozity na přední části byly mírně potlačeny.  

Rozhraní mezi exponovanou a ukrytou pohledovou částí sochy bylo ponecháno 

v dochovaném stavu. Rozdíl mezi oběma povrchy je ukázkou vlivu vnějšího prostředí na 

kamenný materiál díla. Zaslepené otvory byly obnoveny. Zákrok konzervačního charakteru 

respektoval míru jeho dochování, a proto byla pouze doplněna místa, kde byl materiál 

narušen. V závěru byla provedena lokální barevná retuš, která zklidnila rušivá místa a 

napomohla celkovému vnímání díla. Jako vhodné umístění pro takto zakonzervovanou sochu 

se jeví Dačického dům, kde bude socha prezentována i veřejnosti. 

 

 

Celkové náklady činily     67 728,00 Kč 

Rok 2014        48 178,00 Kč 

očištění před vyjmutím       6 900,00 Kč        

vyjmutí sochy       39 100,00 Kč 

zazdění otvoru ve zdi        2 178,00 Kč 

Rok 2016 (restaurování)     19 550,00 Kč 

 

 



Stav před vyjmutím 

 
 

 

 

 

 

 



Stav po vyjmutí z opěrné zdi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stav po restaurování 

 



BRÁNA JUNGMANNOVO NÁMĚSTÍ 

KUTNÁ HORA 

 

Druh obnovy:  oprava omítek 

Rejstříkové číslo: 18597/2-1043/B89/2 

 

Charakteristika památkové hodnoty 

 Brána je jednoosá s půlkruhově zaklenutým průchodným obloukem, nad římsou je 

zdviţený volutový štít s obdélníkovým výklenkem. Zdivo brány je na pravé straně součástí 

nároţí domu č.p. 445, na levé se k němu přimyká ohradní zeď dvoru domu č.p. 444. Podle 

literatury šlo původně o kapli sv. Jana, doloţenou k roku 1747 a později upravenou na bránu. 

Úprava musela být uskutečněna někdy kolem roku 1800, protoţe na půdorysném plánu od 

Franze Josepha Schaffuse z roku 1813 je původní kaple jiţ zakreslena jako brána. 

  

Popis provedených prací 

 V roce 2007 byla provedena kompletní oprava brány. V roce 2012 byly opraveny 

omítky ve spodní partii objektu. V roce 2016 byly opraveny degradované omítky spodních 

partií brány. Omítky byly otlučeny, provedeny nové sanační omítky a opravený povrch byl 

sjednocen štukem a barevným nátěrem. 

 

Celkové náklady činily    182 737,00 Kč 

Rok 2007      149 399,00 Kč 

Rok 2012          7 840,00 Kč  

Rok 2016        25 498,00 Kč 

 

Stávající stav 

 



KAPLIČKA U Č.P. 13 ŽIŽKOVA BRÁNA 

KUTNÁ HORA 

 

Druh obnovy:  oprava omítek 

Rejstříkové číslo: 11747/2-1043/A2 

 

Charakteristika památkové hodnoty 

 Objekt kapličky je situován na jihovýchodní hranici městské památkové rezervace při 

vstupu do areálu parku pod Vlašským dvorem. Kapličky byla pravděpodobně postavena 

v polovině 19. století při vstupu do soukromé zahrady ve vlastnictví rodiny Breüerů, 

přistavěna byla k přízemnímu domku na místě dnešního hlavního vstupu do parku a do 

zahrady se tedy původně chodilo podél průčelí kapličky. 

  

Popis provedených prací 

 V roce 2009 byla provedena kompletní oprava kapličky.  

V roce 2016 byly opraveny degradované omítky spodních partií kapličky. Omítky 

byly otlučeny, provedeny nové sanační omítky a opravený povrch byl sjednocen štukem a 

barevným nátěrem. Dále bylo provedeno očištění a nový nátěr kovového plůtku a branky. 

 

Celkové náklady činily    226 232,00 Kč 

Rok 2009      197 538,00 Kč 

Rok 2016        28 694,00 Kč 

 

Stávající stav 

 



SOCHA T. G. MASARYKA 

PŘEDPOLÍ VLAŠSKÉHO DVORA 

KUTNÁ HORA 

 

Druh obnovy:  oprava soklu 

Rejstříkové číslo: 11747/2-1043/A2 

  

Popis provedených prací 

 V roce 2008 bylo provedeno sekání nápisu na sokl „T. G. MASARYK“. 

V roce 2016 bylo provedeno doplnění chybějící ţulové desky v soklové části a 

přespárování celého soklu. 

 

Celkové náklady činily        5 827,00 Kč 

Rok 2008             805,00 Kč 

Rok 2016          5 022,00 Kč 

 

Stávající stav 

 

 

 

 

 

 



VOTIVNÍ PILON V HUTÍCH 

KUTNÁ HORA 

 

Druh obnovy:  oprava omítek 

Rejstříkové číslo: v roce 2012 byl pilon prohlášen za kulturní památku 

 

Charakteristika památkové hodnoty 

 Jde o barokní votivní pilon, který původní majitel nechal vystavět jako ochranu proti 

povodním. Čtyřhranný votivní pilon s nikami v nichţ jsou umístěny novodobé sochy svatých 

(sv. Barbora, sv. Florián, sv. Vojtěch a sv. Prokop). 

  

Popis provedených prací 

 V letech 2008 – 2009 byla provedena celková oprava pilonu na náklady soukromého 

sponzora. V roce 2010 byla provedena výroba sošek, které byly osazeny do prázdných nik. 

Výroba těchto sošek byla uhrazena soukromými sponzory. V roce 2009 byla provedena 

úprava přilehlého okolí pilonu na náklady Města Kutná Hora. V roce 2010 bylo provedeno 

slavnostní osvětlení pilonu na náklady soukromého sponzora.  

V roce 2014 byla provedena oprava omítek spodní partie objektu a likvidace zeleně 

v jeho přilehlém okolí. V roce 2016 byla provedena oprava omítek v dolní partii pilonu včetně 

barevného nátěru, odstranění rostlin v přilehlém okolí a doplnění pískem. 

 

Celkové náklady činily        80 569,00 Kč 

Rok 2009          54 340,00 Kč 

Rok 2014          19 187,00 Kč 

Rok 2016            7 042,00 Kč 

 

Stávající stav 

 



PARAPETNÍ ZEĎ SE SOCHAŘSKOU VÝZDOBOU 

PŘED JEZUITSKOU KOLEJÍ 

KUTNÁ HORA 

 

Druh obnovy:  restaurátorský průzkum 

Rejstříkové číslo: 29963/2-1043/A9/6  

 

 

Charakteristika památkové hodnoty 

 Podle praţského vzoru spojení jezuitské koleje Klementina a Praţského Hradu byla 

v Kutné Hoře vytvořena tzv. královská cesta. Na způsob mostu bylo spojeno centrum města a 

jezuitská kolej se Svatobarborským chrámem. Na parapetní zeď před kolejí bylo v letech 

1707 – 1716 osazeno 12 sousoší z kutnohorského vápence. Poslední třinácté sousoší Jana 

Nepomuckého bylo osazeno aţ ve 40 letech 18. století. Autorem sousoší je František Baugut 

představitel jezuitského řádu, který podle své představy stvořil jezuitské světce. 

 

  

Popis provedených prací 

 V letech 2005 – 2006 bylo provedeno komplexní restaurování souboru 13 sousoší 

včetně parapetní zdi a váz. V roce 2007 bylo provedeno zlacení atributů u sousoší sv. Václava 

a restaurování písma u všech sousoší. V roce 2008 byla provedena obnova hydrofobizace 

sousoší. V roce 2011 byla provedena oprava parapetní zdi po nové zádlaţbě. V roce 2013 

bylo provedeno restaurování originálu sochy mouřenína ze sousoší sv. Františka Xaverského 

a restaurování originálu sochy anděla ze sousoší sv. Floriána. Obě zrestaurované sochy byly 

umístěny do lapidária (zastřešené átrium ve Spolkovém domě). 

 V roce 2016 byl vypracován restaurátorský průzkum s návrhem opatření na 

restaurování a údrţbu. Na základě podrobného vizuálního průzkumu byl zhodnocen stav 

sochařských děl po uplynutí 10 aţ 11 let od posledního restaurátorského zásahu. Přestoţe 

materiál soch byl jiţ před posledním restaurováním značně narušen a bylo upozorněno na 

blíţící se nutnost náhrady sochařských děl kopiemi. Je zřejmé, ţe stav po uplynutí 10 let není 

ideální, ale poškození jsou převáţně povrchového charakteru a při řádné údrţbě bude moţné 

prodlouţit ţivotnost sochařských děl na jejich původním umístění. Na základě provedeného 

průzkumu bylo doporučeno postupné restaurování sousoší podle jejich stavu. Nejvíce 

narušené je sousoší sv. Isidora a sv. Františka Xaverského. Následuje sousoší sv. Františka 

Borgii, sv. Anny, sv. Ludvíka a Karla Velikého. Sousoší sv. Barbory, sv. Josefa. Sv. Ignáce, 

sv. Josefa Kalasanského a sv. Floriána jsou v relativně dobrém stavu. V nejlepším stavu je 

sousoší sv. Jana Nepomuckého a sv. Václava. 

 

  

Celkové náklady činily        5 873 534,41 Kč 

Rok 2005 (restaurování I. etapa)       2 099 999,30 Kč 

Rok 2006 (restaurování II. etapa)       3 376 022,86 Kč 

Rok 2007 (zlacení atributů a restaurování písma        147 482,65 Kč 

Rok 2008 (hydrofobizace soch)            59 746,00 Kč 

Rok 2011 (oprava parapetní zdi)            77 863,60 Kč 

Rok 2013 (restaurování originálů mouřenína a anděla)    87 120,00 Kč 

Rok 2016 (restaurátorský průzkum)            25 300,00 Kč 

 



Stávající stav 

 
 

 
 



HRÁDEK, Č.P. 28 BARBORSKÁ ULICE 

KUTNÁ HORA 

 

Druh obnovy:  projektová dokumentace 

Rejstříkové číslo: 29408/2-1043/A3 

 

  

Popis provedených prací 

 V roce 2016 bylo zadáno vypracování projektové dokumentace na kompletní opravu 

krovu a střešního pláště budovy Hrádku. 

 

 

Celkové náklady činily        58 076,00 Kč 

 

 

Stávající stav 

 

 

 

 

 

 



OPĚRNÉ ZDI AREÁLU CHRÁMU SV. BARBORY 

VORLÍČKOVY SADY 

KUTNÁ HORA 

 

Druh obnovy:  projektová dokumentace 

Rejstříkové číslo: 33635/2-1043/A4/3 

 

  

Popis provedených prací 

 V roce 2016 bylo zadáno vypracování projektové dokumentace na kompletní opravu 

ohradních a opěrných zdí se schodištěm kolem areálu chrámu sv. Barbory. 

 

 

Celkové náklady činily        180 000,00 Kč 

 

 

Stávající stav 

 

 

 

 

 

 



B) Památky ve vlastnictví fyzických 

a právnických osob 

 

OBJEKT Č. P. 143 HUSOVA ULICE 

KUTNÁ HORA 

 

Druh obnovy:  obnova uliční a dvorní fasády 

Rejstříkové číslo: 40126/2-1043/A32 

 

Charakteristika památkové hodnoty 

 Historický objekt v pohledově významné poloze, pravděpodobně jeden 

z nejhodnotnějších v rámci MPR.  Obsahuje cenné gotické prvky (exteriér i interiér) a 

ojedinělé zachovalé středověké kamenné schodiště do patra v zadní části domu. V patře domu 

je velká, srubem obloţená síň. Stavebníkem domu byl mezi lety 1485 – 1499 Václav Draštík. 

Vystavěl jej způsobem, který prakticky jen s několika změnami umoţňuje jeho fungování 

dodnes. Hodnotu domu zvyšuje poměrně bohatě členěná barokní fasáda. 

 

Celkové náklady na obnovu v roce 2016 činily 1 070 490,- Kč 

z toho: příspěvek z Fondu regenerace města     200 000,- Kč 

            příspěvek z Programu regenerace MPR    200 000,- Kč 

            podíl vlastníka       670 490,- 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, 

povaţuje 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 důleţité 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 můţe 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 ţivot 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 kaţdoročně 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 leţících 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 2016 byly v rámci Fondu regenerace Města Kutná Hora k dispozici finanční 

příspěvky v celkové výši 2 837 392,- Kč na obnovy památek ve vlastnictví fyzických a 

právnických osob a ve vlastnictví církví.   

Zásady pouţití prostředků z Fondu regenerace podléhají schválení Zastupitelstvem 

města Kutné Hory. V roce 2016 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 předloţit k odsouhlasení Zastupitelstvu města Kutná Hora. 

 

 
 



Rozdělení finančních prostředků z Fondu regenerace města Kutná Hora v roce 2016, které 

bylo odsouhlaseno Zastupitelstvem města Kutné Hory dne 22.3.2016 usnesením č. 54/16. 
 

Čp., ulice 

 

Druh obnovy Památka 

ANO/NE 

Příspěvek z Fondu regenerace 

města 

 Č.p. 515 Havlíčkovo nám. Obnova střešního pláště ANO 
                              200 000,- Kč 

(nevyčerpáno) 

Č.p. 113 Husova ulice Oprava střešního pláště ANO                                   80 000,- Kč 

Č.p. 200 Česká ulice  Oprava střešního pláště ANO                               150 000,- Kč 

Č.p. 136 Zámecká ulice, Sedlec,  

bývalý pivovar 

Oprava střešního pláště 

VI. etapa 
ANO 

     250 000,- Kč 

  (nevyčerpáno) 

Č.p. 59 nám. Národního odboje 

areál Kouřimské brány 

Obnova střešního pláště a 

fasády věţe 
ANO 100 000,- Kč 

Č.p. 143 Husova ulice Obnova fasády ANO                                200 000,- Kč 

Č.p. 104-105 Husova ulice 

Obnova fasády do 

Vysokostelské ulice a 

štítu č.p. 105 

ANO 100 000,- Kč 

Č.p. 15 Dačického náměstí 

Obnova fasády do 

Dačického náměstí a 

výměna oken 

ANO 80 000,- Kč 

Č.p. 506 Tylova ulice Restaurování vchodových 

dveří 

ANO 30 000,- Kč 

(nevyčerpáno) 

Č.p. 572 Havlíčkovo nám. Oprava vchodových dveří ANO 20 000,- Kč 

Č.p. 156 Palackého nám. 
Oprava pavlačí I.NP a 

II.NP 
ANO 80 000,- Kč 

Kostel Panny Marie Matky 

Boţí, Na Náměti 

Obnova vnějšího pláště na 

severní lodi - pokračování 
ANO 300 000,- Kč 

Kostel sv. Jakuba,  

Kutná Hora 

Oprava střešního pláště 

lodi kostela 
ANO 500 000,- Kč 

Kostel sv. Vavřince,  

Kaňk 

Oprava venkovních 

omítek, restaurování 

kamenných prvků pláště a 

konzervace kovaných 

prvků oken včetně sítí na 

severní části presbytáře a 

štítu kostela 

ANO 
180 000,- Kč 

 

Klášter sv. Voršily, 

Jiřího z Poděbrad 

Oprava střešního pláště - 

pokračování 
ANO 300 000,- Kč 

Celkem vyčerpáno --- --- 2 090 000,- Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJEKT  Č.P. 113 HUSOVA ULICE 

KUTNÁ  HORA 

 

Druh obnovy:  oprava střešního pláště 

Rejstříkové číslo: 16488/2-3186 

 

Charakteristika památkové hodnoty 

 Zajímavý historický objekt s řadou dochovaných původních prvků, důleţitá součást 

urbanistického celku této části MPR. Řadový dvoupatrový dům s jednoduše členěnou fasádou 

z roku 1936 a sedlovou střechou. Gotický původ – dochovány sklepy a zčásti i gotický 

organismus stavby. Klasicistní úpravy a další pak v 2. polovině 19. století. Dům měl původně 

podloubí, které bylo zrušené v roce 1869.  

 

Celkové náklady na obnovu v roce 2016 činily 180 000,- Kč 

z toho: příspěvek z Fondu regenerace města    80 000,- Kč     

            podíl vlastníka    100 000,- Kč   

 

Stav před obnovou 

 
          



Stav po obnově 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJEKT  Č.P. 200 ČESKÁ ULICE 

KUTNÁ  HORA 

 

Druh obnovy:  oprava střešního pláště 

Rejstříkové číslo: 16464/2-3220 

 

Charakteristika památkové hodnoty 

 Zděný přízemní dům na nároţní parcele, součást zástavby ulice v historickém jádru 

města, situovaný v blízkosti původní městské brány. Stavba z počátku devatenáctého století, 

přestavba před rokem 1900. 

 

Celkové náklady na obnovu v roce 2016 činily 541 884,- Kč 

z toho: příspěvek z Fondu regenerace města  150 000,- Kč 

            podíl vlastníka    391 884,- Kč 

 

 

Stav před obnovou          

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Stav po obnově 

 
 

 
 



OBJEKT  Č.P. 59 NÁMĚSTÍ NÁRODNÍHO ODBOJE 

AREÁL KOUŘIMSKÉ BRÁNY 

KUTNÁ HORA 

 

Druh obnovy:  obnova střešního a vnějšího pláště věţe 

Rejstříkové číslo: 27704/2-1043/A23 

 

Charakteristika památkové hodnoty 

 Skupina budov v okrajové části historického jádra, v blízkosti městského opevnění, 

v sousedství původní Kouřimské brány. Součást zástavby MPR, nachází se v sousedství 

dalších významných památek. Tvořena je patrovým velkým domem, k němuţ v zadní části 

přiléhá ještě boční křídlo, rovněţ patrové. V koutě mezi těmito dvěma budovami je sevřena 

hranolová věţ. Celá parcela je obehnána ohradní zdí, do Husovy ulice změněnou zčásti na 

přízemní uţitkovou přístavbu původního obchodu. Vzadu na opačné straně domu je ještě úzký 

dvorek. 

 

Celkové náklady na obnovu v roce 2016 činily 799 434,- Kč 

z toho: příspěvek z Fondu regenerace města  100 000,- Kč 

            podíl vlastníka    699 434,- Kč 

 

 

Stav před obnovou          

 
 

 

 



Stav po obnově 

 
 

 



OBJEKT  Č.P. 104 – 105 HUSOVA ULICE 

KUTNÁ HORA 

 

Druh obnovy:  obnova fasády do Vysokostelské ulice a štítu č.p. 105 

Rejstříkové číslo: 41158/2-1043/A28/1 (č.p. 104) 

   41158/2-1043/A28/2 (č.p. 105) 

 

Charakteristika památkové hodnoty 

 Architektonicky a urbanisticky hodnotný reprezentativní měšťanský dvojdům 

s ohradní zdí a bránou, ovládající prostor s Morovým sloupem a z protilehlého průčelí 

Komenského náměstí s pohledovými vazbami na kostel sv. Jakuba. Původně gotický věţový 

dům č.p. 104 získal pozdně barokní podobu na konci 18. století. Aţ do 18. století byl spojen 

s domy č.p. 105 a 106. Nároţní dům č.p. 104 je s podloubím a dům č.p. 105 je ve značně 

ustouplé stavební čáře se třemi nestejnými křídly. Objekty jsou sjednoceny jak v pozdně 

barokní fasádě, tak i provozně.  

 

Celkové náklady na obnovu v roce 2016 činily 855 065,- Kč 

z toho: příspěvek z Fondu regenerace města  100 000,- Kč 

            podíl vlastníka    755 065,- Kč 

 

 

Stav před obnovou          

 



Stav po obnově 

 
 

 



OBJEKT  Č.P. 15 DAČICKÉHO NÁMĚSTÍ 

KUTNÁ  HORA 

 

Druh obnovy:  obnova fasády do Dačického náměstí a výměna oken 

Rejstříkové číslo: 35555/2-1043/B8 

 

Charakteristika památkové hodnoty 

 Areál domu s ohradní a opěrnou zdí. Patrový dům s eklektickou fasádou z roku 1900 a 

valbovou střechou. Dům gotického původu – dochován do prvního poschodí. Pozdně barokní 

úpravy proběhly ve ¾ 18. století. Dům má hodnotné prvky a konstrukce. 

 

Celkové náklady na obnovu v roce 2016 činily 208 139,- Kč    

z toho: příspěvek z Fondu regenerace města    80 000,- Kč 

            podíl vlastníka    128 139,- Kč 

 

 

 

Stav před obnovou 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stav po obnově 

 
 

 
 

 



OBJEKT  Č.P. 572 HAVLÍČKOVO NÁMĚSTÍ 

KUTNÁ  HORA 

 

Druh obnovy:  oprava vchodových dveří 

Rejstříkové číslo: 35514/2-3300 

 

Charakteristika památkové hodnoty 

 Architektonicky kvalitní novostavba z roku 1885 v novorenesančním stylu plně souzní 

se zástavbou bloku a spoluurčuje charakter Havlíčkova náměstí a tedy i okolí Vlašského 

dvora. Dům je postaven na gotických sklepích s valenými klenbami, je hodnotný především 

svou celkovou hmotou, architektonickým členěním fasády, dochovanými vstupními dveřmi, 

původními vnitřními okny a některými truhlářskými prvky v patře domu. 

  

Celkové náklady na obnovu v roce 2016 činily 59 895,- Kč    

z toho: příspěvek z Fondu regenerace města  20 000,- Kč 

            podíl vlastníka    39 895,- Kč 

 

 

Stav před obnovou 

 
 



Stav po opravě 

 
 

 
 



OBJEKT  Č.P. 156 PALACKÉHO NÁMĚSTÍ 

KUTNÁ  HORA 

 

Druh obnovy:  oprava pavlačí v I.NP a II.NP 

Rejstříkové číslo: 28936/2-1043/B49 

 

Charakteristika památkové hodnoty 

 Dvoupatrový nároţní dům ve stylu pozdního klasicismu je nedílnou součástí 

historicky hodnotného náměstí. Stavba stojí na gotických základech dvou původních 

středověkých domů. Ve středověku prošel dům několika stavebními fázemi, zásadně byl však 

přestavěn aţ v době klasicistní a poté upravován ještě ve třetí čtvrtině 19. století.  

 

Celkové náklady na obnovu v roce 2016 činily 490 825,- Kč    

z toho: příspěvek z Fondu regenerace města    80 000,- Kč 

            podíl vlastníka    410 825,- Kč 

 

 

Stav před obnovou 

 
 



Stav po obnově 

 
 

 



KOSTEL PANNY MARIE MATKY BOŽÍ 

NA NÁMĚTI, KUTNÁ HORA 

 

Druh obnovy:  obnova vnějšího pláště na severní lodi - pokračování 

Rejstříkové číslo: 14664/2-1043/A6 

 

Charakteristika památkové hodnoty 

 Svým kulturně-historickým významem překračuje hranice samotného města. Má také 

nesporný význam v profilu dolní části města. Nejstarší fáze kostela z počátku 14. století byla 

v reţii z nedalekého kláštera v Sedlci. Typem i detaily se měl podobat svatojakubskému 

vzoru, ale nakonec se dominantním prvkem stala jedna věţ v ose hlavního průčelí. Podstatná 

byla obnova kostela po poţáru v pozdně gotickém stylu. Kostel byl několikrát upravován, 

především po dvou dalších velkých poţárech v letech 1770 a 1823. Jeho převaţující pozdně 

gotická podoba nebyla potlačena ani zásahem puristické rekonstrukce v letech 1884 – 1889 

(L. Lábler) a zůstala definitivně zafixována při konzervačním zásahu v 50. letech 20. století, 

kterou respektovala i obnova započatá v roce 2003. 

   

Celkové náklady na obnovu v roce 2016 činily   1 625 576,- Kč 

z toho: příspěvek z Fondu regenerace města          300 000,- Kč        

 příspěvek z Progr. záchrany architek. dědictví MK ČR    950 000,- Kč 

            podíl vlastníka         375 576,- Kč 

 

 

Stav před obnovou 

 
 

 



Stav po obnově 

 
 

 
 

 

 

 



KOSTEL SV. JAKUBA 

KUTNÁ HORA 

 

Druh obnovy:  oprava střešního pláště lodi kostela 

Rejstříkové číslo: 31957/2-1043/A5 

 

Charakteristika památkové hodnoty 

 Monumentální gotická architektura celostátního významu. Jediná slohově intaktní 

středověká architektura v Kutné Hoře. Má nesporný význam urbanistický jak v prostoru 

historického jádra, tak i v celkovém panoramatu města. Jde o kostel s opěrnou zdí se 

schodištěm a krucifixem. Trojlodní gotická halová stavba s trojboce uzavřeným kněţištěm a 

se dvěma věţemi v západním průčelí. Vystavěn byl v letech 1300 – 1370.  

 

Celkové náklady na obnovu v roce 2016 činily   2 010 000,- Kč        

z toho: příspěvek z Fondu regenerace města       500 000,- Kč 

 příspěvek z Progr. záchrany architek. dědictví MK ČR 1 480 000,- Kč 

 podíl vlastníka           30 000,- 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 na severní části presbytáře a 

štítu kostela 

Rejstříkové číslo:  14862/2-1068 

 

Charakteristika památkové hodnoty 

 Významná pozdně gotická památka z přelomu 15. a 16. století, postavená mistrem 

Benešem z Kutné Hory, pravděpodobně za účasti Matyáše Rejska a dokončená mistrem 

Mikulášem. V kostele se dochovala kamenná kazatelna signována „M. Rejsek, me fecit“. 

Stavební historie kostela dobře zachycuje přístup soudobé společnosti ve 2. polovině 19. 

století k historické architektuře. Patrné je to na velké neogotické opravě a přestavbě svatyně 

v roce 1873, kdy byla dvojlodní dispozice změněna na trojlodní a provedeny další změny a 

přístavby. 

 

Celkové náklady na obnovu v roce 2016 činily 397 265,- Kč         

z toho: příspěvek z Fondu regenerace města  180 000,- Kč                 

            podíl vlastníka    217 265,- 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 

 

Charakteristika památkové hodnoty 

 Velmi hodnotná monumentální barokní architektura kláštera podle plánů K. I. 

Dienzenhofera. Působí rovněţ jako urbanistická dominanta severovýchodní části historického 

jádra města. Stavba kostela je výrazným příkladem neobarokní architektury. Areál kláštera 

obsahuje další komponenty: ohradní zeď, výklenková kaplička, socha Onufria. Klášter byl 

postaven v letech 1738 – 1743, byla provedena pouze stavba o třech křídlech. Novobarokní 

kostel byl postaven v letech 1899 – 1901 podle plánů B. Ohmanna. 

 

Celkové náklady na obnovu v roce 2016 činily   1 210 000,- Kč                          

z toho: příspěvek z Fondu regenerace města       300 000,- Kč                                   

 příspěvek z Progr. záchrany architek. dědictví MK ČR    700 000,- Kč     

             podíl vlastníka         210 000,- Kč                                                                      

 

 

Stav před opravou 

 
 

 

 

 

 



Stav po opravě 

 
 

 
 

 



3) Podpora obnovy kulturních památek 
z rozpočtu města -  

„Fond regenerace města Kutné Hory – 
reklamní a doprovodné zařízení“ 

 

 

Na základě poţadavků některých zastupitelů města Kutné Hory byl vypracován návrh 

moţného řešení podob reklamních a doprovodných zařízení v prostoru městské památkové 

rezervace, který byl schválen Zastupitelstvem města Kutná Hora dne 15.12.2015 usnesením č. 

236/15 s účinností od 1.1.2016. Jde o návrh, který není nátlakový, ale naopak program 

nabídkový. Město Kutná Hora má zájem o zlepšení estetického prostoru veřejného 

prostranství na území památkové rezervace, a proto touto formou nabízí pomoc podnikatelům 

a ţivnostníkům v oblasti reklamních zařízení. Vlastníkovi příslušné nemovitosti, případně 

provozovateli provozovny v dané nemovitosti je moţné poskytnout příspěvek, který můţe 

činit max. 50% výše prokázaných nákladů na zhotovení reklamního zařízení, ovšem max. 10 

tis. Kč včetně DPH. Termín přijímání ţádostí byl stanoven pro období roku 2016 vyhlášením 

výběrového řízení od 1.1. do 31.10. Jednou z podmínek pro podání ţádosti o příspěvek je 

vydání souhlasu orgánu státní památkové péče s podobou reklamního zařízení. Ve Fondu 

regenerace byla k tomuto účelu pro rok 2016 vyčleněna částka 267 392,- Kč. Posuzování 

příspěvků je dvoustupňové: komise památkové péče a Rada města Kutná Hora.  

 

Reklama by měla být adekvátní k vzhledu památky a neměla by poškozovat památkový 

vzhled budovy. V ţádném případě není cílem likvidace reklamy, ale její regulace. Velikost 

reklamního a doprovodného zařízení by také mělo mít odpovídající poměr mezi velikostí 

průčelí domu (včetně detailů) a velikostí dotčeného reklamního zařízení, přičemţ se sleduje 

přizpůsobení reklamního zařízení k architektuře a k nenarušení základního architektonického 

členění průčelí domu a jeho významných architektonických detailů.  

 

 



Mnoţství označení jednotlivých provozoven právnických osob nebo fyzických osob 

podnikajících podle zvláštních předpisů: 

a) na hlavním průčelí domu je moţné umístit maximálně tolik hlavních nebo 

kombinovaných reklamních či propagačních zařízení, kolik je v dotčeném domě 

provozovatelů.  

b) na hlavním průčelí domu je moţné umístit maximálně dvě doprovodná reklamní či 

propagační zařízení ke kaţdé provozovně. 

 

Hlavní reklamní nebo kombinovaná reklamní označení je moţné provést v přiměřené 

velikosti k průčelím domů jako: 

 Nesvětelná, nenasvětlená nebo nepodsvícená označení: 

 Písmomalířský nápis provedený přímo na omítku domu.  

 Plastický (kovový, keramický nebo dřevěný) nápis sloţený s jednotlivých 

liter (včetně loga).  

 Dřevěný, kovový, plastový nebo keramický zavěšený vývěsní štít 

na kovové konzole (kovářsky nebo zámečnicky zpracované). 

 Nápis (případně s logem) na kovové, dřevěné nebo keramické desce či 

plastové v pevně uchyceném rámu (šrouby, vruty) na průčelí domu nad 

výkladcem nebo výkladci případně i nad vstupem či vstupy do provozovny 

v rámu. 

 Osvětlená hlavní reklamní označení je moţné instalovat a provozovat pouze 

výjimečně, a to v případě: 

 Jde-li o doprovodné reklamní zařízení maximálních rozměrů 0.78m x 

0,78m, tj. Cca 0,6m²; nebo o ø 0.9m, tj. Cca 0,6m², přičemţ se připouští 

tolerance 0,1m². 

  

Doprovodná reklamní označení je moţné provést v přiměřené velikosti k průčelím domů jako: 

 Nesvětelná, nenasvětlená nebo nepodsvícená označení: 

 Písmomalířský nápis provedený přímo na omítku domu. 

 Plastický (kovový, keramický nebo dřevěný) nápis sloţený s jednotlivých 

liter (včetně loga). 

 Dřevěný, kovový, nebo keramický zavěšený vývěsní štít na kovové 

konzole (kovářsky nebo zámečnicky zpracované). 

 Nápis (případně s logem) na kovové, dřevěné nebo keramické desce 

v pevně uchyceném rámu (šrouby, vruty) na průčelí domu nad výkladcem 

nebo výkladci případně i nad vstup či vstupy do provozovny. 

 Prapor upevněný do pevně uchycené konzoly (šrouby, vruty) na průčelí 

nemovitosti nebo na výkladci. 

 Osvětlená doprovodná reklamní označení je moţné instalovat a provozovat 

pouze výjimečně, a to v následujících případech: 

 Jde-li o doprovodné reklamní zařízení maximálních rozměrů 0.5m x 0,5m, 

tj. Cca 0,25m²; nebo o ø 0.6m, tj. Cca 0,4m², přičemţ se připouští tolerance 

0,1m². 

 

Rámy stojanových poutačů vyrobených kovářským či zámečnický způsobem nebo ze dřeva.  

 

 

 

 



OBJEKT  Č.P. 143 HUSOVA ULICE 

KUTNÁ HORA 

 

Druh obnovy:  reklamní zařízení 

Rejstříkové číslo: 40126/2-1043/A32 

 

 

Celkové náklady na reklamu v roce 2016 činily   8 640,- Kč    

z toho: příspěvek z Fondu regenerace města    4 300,- Kč 

            podíl vlastníka      4 340,- Kč 

 

 

Stav po zhotovení reklamního zařízení  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJEKT  Č.P. 252 VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ 

KUTNÁ HORA 

 

Druh obnovy:  reklamní zařízení – taneční škola 

Rejstříkové číslo: 20527/2-1043/B61 

 

 

Celkové náklady na reklamu v roce 2016 činily   12 874,- Kč    

z toho: příspěvek z Fondu regenerace města      6 430,- Kč 

            podíl vlastníka        6 444,- Kč 

 

 

Stav po zhotovení reklamního zařízení 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJEKT  Č.P. 572 HAVLÍČKOVO NÁMĚSTÍ 

KUTNÁ HORA 

 

Druh obnovy:  reklamní zařízení 

Rejstříkové číslo: 35514/2-3300 

 

 

Celkové náklady na reklamu v roce 2016 činily   21 100,- Kč    

z toho: příspěvek z Fondu regenerace města    10 000,- Kč 

            podíl vlastníka      11 100,- Kč 

 

 

Stav po zhotovení reklamního zařízení 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJEKT  Č.P. 252 VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ 

KUTNÁ HORA 

 

Druh obnovy:  reklamní zařízení – lékárna 

Rejstříkové číslo: 20527/2-1043/B61 

 

 

Celkové náklady na reklamu v roce 2016 činily   10 600,- Kč    

z toho: příspěvek z Fondu regenerace města      5 300,- Kč 

            podíl vlastníka        5 300,- Kč 

 

 

Stav po zhotovení reklamního zařízení 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. PODPORA OBNOVY KULTURNÍCH PAMÁTEK 
PROSTŘEDNICTVÍM 

OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ 
 

Ministerstvo kultury vyhlásilo na rok 2016 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 umoţnit 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 2016 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 2016 činila 1 523 000,- Kč. 

V září 2016 bylo z rezervy poskytnuto dalších 750 000,- Kč, částka celkem pro rok 2016 

tedy činila 2 273 000,- Kč. 

 

 

Přehled příspěvků MK ČR z programu Podpora obnovy kulturních památek 

prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 
Památka Majitel  Druh obnovy Výše příspěvku 

Hrobka III 

(Orclmeistrova), areál 

hřbitova u kostela 

Všech Svatých,  

Kutná Hora 

Obec Restaurování výmalby interiéru 300 000,- Kč 

Kostel Nejsvětější 

Trojice, Kutná Hora  
Církev Oprava krovu a střešní krytiny 250 000,- Kč 

Fara 

Čestín Církev  Výměna oken a dveří  200 000,- Kč 

Kostel Navštívení 

Panny Marie, 

Třebětín 

Církev  Fasáda lodi a věţe kostela 200 000,- Kč 

Kostel sv. Martina, 

Červené Janovice 
Církev Oprava části střechy 300 000,- Kč 

Kostel sv. Václava, 

Jindice 
Církev Restaurování varhan 273 000,- Kč 

Fara, 

Kácov 
Církev Celková obnova 750 000,- Kč 

Celkem   2 273 000,- Kč 

 
 



HROBKA III (ORCLMEISTROVA) 

AREÁL HŘBITOVA U KOSTELA VŠECH SVATÝCH  

KUTNÁ HORA 

 
Druh obnovy: restaurování výmalby interiéru hrobky 

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, sloţené z jednoduché patky, hladkého dříku a profilovaných 

římsových hlavic. Interiér osvětlují dvě polokruhově zaklenutá okna, umístěná vţdy uprostřed 

delší stěny. Vchod do hrobky vede portálem v kratší stěně. U protější stěny je přistavěn 

kamenný oltář. Interiér nese plošnou dekorativní výmalbu s vegetabilními i ornamentálními 

motivy, které doplňují další témata (mušle, hlavičky andílků, kříţe apod.). Plochy jsou 

rytmizovány bordurami s dekory a kompozičně navazují na architektonické články. 

 

Stav před obnovou 

 Výzdoba hrobky se nacházela v pokročilém stádiu degradace. Na rozsáhlých plochách 

docházelo k odlučování a opadávání jak jednotlivých vrstev, tak i samotné omítky. Na mnoha 

místech bylo cihelné zdivo odhaleno.  Ve spodních partiích stěn byl povrch cihel opatřen 

asfaltovým nátěrem, který byl patrně aplikován při předchozích opravách a měl zabránit 

pronikání vzlínající vlhkosti. Povrch výzdoby byl pokryt vrstvou prachových depozitů. Stav 

památky byl havarijní a vyţadoval komplexní restaurátorský zásah.  

 

Popis provedených prací 

 Výzdoba byla očištěna od hrubých nečistot, poté celoplošně zafixována a uvolněné 

šupiny malby byly upevněny k podkladu. Nejvíce degradovaná místa omítky, která uţ nebylo 

moţné konsolidovat, byla osnímána. Asfaltový nátěr ve spodní části stěn byl odstraněn. Na 

odhaleném soklu byly proškrábnuty spáry a praskliny v omítce horních partií byly pročištěny. 

Poté bylo přistoupeno k šetrnému dočištění samotné malby a celoplošnému zafixování. Dále 

byla provedena konsolidace degradovaných omítek a odhaleného zdiva. Lokálně uvolněná 

štuková vrstva byla injektována a defekty v omítkové vrstvě byly doplněny jádrovou omítkou 

a jemným vápenným štukem. Dle dochovaných ornamentů byly zhotoveny šablony, podle 

kterých byly doplněny chybějící dekory. Na závěr byla provedena retuš poškozených míst 

malby a rekonstrukce chybějící výzdoby. 

 Kovové rozety byly očištěny od koroze a zbytků povrchových úprav. Poté byly 

opatřeny antikorozním nátěrem a pozlaceny plátkovým zlatem. 

 Kamenný oltář byl nejprve očištěn, dochované fragmenty polychromie byly 

zafixovány a spáry pročištěny. Degradovaný kámen byl konsolidován celoplošně a poškozená 

místa ještě konsolidována opakovaně. Odloučené šupiny kamene byly podinjektovány, 

nepůvodní uvolněné plomby odstraněny a doplněny novým tmelem. Poškozené části kamene, 

u kterých hrozilo odpadnutí, byly zajištěny plastickou retuší. Obnovení ztracené modelace 

bylo provedeno jen lokálně. Nakonec byla provedena lokální patina nových doplňků. Tímto 

postupem byl oltář dostatečně zakonzervován při zachování přirozené patiny stáří. Vzhledem 

k tomu, ţe je oltář umístěný v interiéru, nebylo nutné provádět ţádná další konzervační 

opatření.  

 

 



Celkové náklady činily           1 050 670,- Kč 

Rok 2015            568 544,- 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  

Rok 2016            482 126,- Kč 

Restaurátorské práce           473 051,- Kč 

z toho: prostředky z rozpočtu města         173 051,- Kč 

  příspěvek z programu Podpora obnovy KP z ORP MK ČR    300 000,- Kč 

Restaurátorský průzkum a záměr oltáře            9 075,- Kč 

 
 
Stav před obnovou 

 
 

 

 



 
 

 
 

 



Stav po obnově 

 
 

 



 
 

 

 



III. PROGRAM  ZÁCHRANY  
ARCHITEKTONICKÉHO DĚDICTVÍ V ROCE 2016 

 

 
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 ţádosti 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 

IV. etapa opravy krovu a střešního 

pláště – kompletní oprava severního 

křídla budovy 
1 200 000,- Kč 

Kostel Panny Marie 

Matky Boţí 

Kutná Hora 

Církev 

Obnova fasády – obnova omítek, 

restaurování kamenických článků a 

vitráţí, oprava střechy schodiště na 

kůr 

950 000,- Kč 

Kostel sv. Jakuba 

Kutná Hora 
Církev Oprava střechy a krovu 1 480 000,- Kč     

Klášter sv. Voršily 

Jiřího z Poděbrad 

Kutná Hora 

 

Církev 

 

Obnova krovu a střechy kláštera 

 

700 000,- Kč         

Celkem   4 330 000,- Kč   

 

 



VLAŠSKÝ DVŮR 

HAVLÍČKOVO NÁMĚSTÍ V KUTNÉ HOŘE 

 

 

Druh obnovy:      IV. etapa opravy krovu a střešního pláště – kompletní oprava severního 

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 zaloţení Vlašského dvora klade na konec 13. století 

v souvislosti se vznikající Kutnou Horou. Je moţné předpokládat, ţe Vlašský dvůr vznikl ze 

stejných důvodů jako Hrádek – tvrz na haberské stezce spojující střední Čechy s jiţní 

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 vytěţené stříbrné rudy. Druhotně byl objekt vyuţit 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 věţe, kaple, paláce a jiţního 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. Navrţená 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 dlaţby byly ponechány. Kovářské prvky krovu byly očištěny, svorníky 



dotaţeny, 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 poloţení nové břidlicové krytiny na jiţním křídle 

budovy. 

II. etapa (rok 2014) – byla dokončena oprava krovu a střešního pláště na jiţním křídle 

budovy, to je poloţení nové břidlicové krytiny. Dále byla provedena oprava krovu, výměna 

bednění, podkladní lepenky a oprava klempířských prvků bez poloţení nové břidlicové 

krytiny na západním křídle budovy. 

III. etapa (rok 2015) – byla dokončena oprava krovu a střešního pláště na západním 

křídle budovy, to je poloţení 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 poloţení nové břidlicové krytiny. 

 IV. etapa (rok 2016) – byla provedena kompletní oprava krovu a střešního pláště na 

severním křídle budovy, to je oprava krovu, výměna bednění, podkladní lepenky, oprava 

klempířských prvků a poloţení nové břidlicové krytiny. 

 

 

Celkové náklady na obnovu činily   8 863 902,55 Kč 

Rok 2013 celkem    1 539 824,00 Kč 

z toho: příspěvek PZAD MK ČR     430 000,00 Kč                    

 podíl vlastníka   1 109 824,00 Kč                             

Rok 2014 celkem    2 376 411,00 Kč 

z toho: příspěvek PZAD MK ČR     900 000,00 Kč 

 podíl vlastníka   1 476 411,00 Kč 

Rok 2015 celkem    2 154 765,00 Kč 

z toho: příspěvek PZAD MK ČR     915 000,00 Kč 

            podíl vlastníka   1 239 765,00 Kč 

Rok 2016 celkem    2 792 902,55 Kč 

z toho: příspěvek PZAD MK ČR  1 200 000,00 Kč 

 podíl vlastníka   1 592 902,55 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stav před zahájením prací IV. etapy  

Severní křídlo – pohled z nádvoří 

 
 

 
 



Severní křídlo – pohled od kostela sv. Jakuba  

 
 

 
 

 



Severní křídlo – detaily poškození 

 
 

 
 

 



Severní křídlo – stav krovu před opravou 

 
 

 
 

 



Stav po ukončení prací IV. etapy  

Severní křídlo – pohled z nádvoří 

 
 

 
 



Severní křídlo – pohled od kostela sv. Jakuba 

 
 

 
 

 



Severní 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 váţe jedna z nejpůvabnějších místních pověstí, podle 

které v sousedství býval rudní trh a od nepaměti zde rudokupci  vykupovali od těţařů 

stříbrnou rudu. Kousky rudy spadlé na zem byly nametány, schraňovány a z takto získaného 

stříbra zaplacena stavba kostela.    

 Vedle kostela sv. Jakuba náleţí 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 poţár 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 ţivota 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 věţe). 

Vzhledem k náročnosti prací a vysokým finančním nákladům byly práce rozvrţeny 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 vţdy několik polí stěny i s opěrnými pilíři včetně oken. 

 V roce 2008 byla zahájena oprava fasád na jiţní 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 kruţbových 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 vitráţí. 

 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.  

 V roce 2016 byla provedena obnova dalšího pole severní lodi kostela. Narušené 

omítky byly odstraněny, trhliny byly staticky zajištěny, kamenné prvky opěrných pilířů a 

článků oken byly restaurovány. Vitráţová okna včetně úprav kamenných ostění v interiéru, 

která s obnovou oken souvisí, byla restaurována, kamenné sokly byly obnoveny a byla 

obnovena také fasáda. 

  

Celkové náklady na obnovu činily      15 048 086,- 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    

Rok 2016          1 625 576,- Kč 

z toho: příspěvek z Fondu regenerace         300 000,- Kč 

 příspěvek z Progr. záchrany architek.dědictví MK ČR      950 000,- Kč 

 podíl vlastníka          3 75 576,- Kč 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stav před opravou 



 
 

 
 



 
 

 
 

 

 



Stav po opravě 

 

 
 

 
 



 
 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KOSTEL SV. JAKUBA 

KUTNÁ HORA 

 

 

Druh obnovy:  oprava severní věţe 

Rejstříkové číslo: 31957/2-1043 

Majitel:  církev 

 

Charakteristika památkové hodnoty 

Panorama Kutné Hory si nelze představit bez vysoké štíhlé věţe kostela sv. Jakuba. V 

roce 1330 stáli u zrodu stavby němečtí patricijové a důleţité 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, ţe nedovolil dostavbu původně zamýšlené druhé věţe. 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. Poţáry, které v době husitské prakticky zničily 

Kutnou Horu, se nevyhnuly ani kostelu sv. Jakuba, avšak nešlo patrně o nijak významné 

destrukce, protoţe 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 ţivot 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 věţe byla postavena v roce 1698 a později upravena, břidlicová krytina byla 

poloţena 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 věţe, 

krovové konstrukce jsou v havarijním stavu, střešní krytina doţilá. 

 

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 nároţí i úţlabí v napojení na presbytář. Byla 

provedena oprava věţičky 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 ţelezného kříţe sběţiště. 

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 jiţní věţe 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 věţe 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. 

V roce 2016 se pokračovalo v opravě střechy kostela. Byla provedena pokládka střešní 

krytiny (břidlice) včetně sněhových zachytačů, klempířské a kovářské práce na hlavní lodi 

kostela. 

  

 

Celkové náklady na obnovu činily     20 348 472,- 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     

Rok 2016          2 010 000,- Kč                                    

z toho: příspěvek z Fondu regenerace města         500 000,- Kč       

            příspěvek z Progr. záchrany architek.dědictví MK ČR   1 480 000,- Kč 

podíl vlastník              30 000,- Kč     

    

 

 
 
 

 



Stav po opravě 

 
 

 
 



 
 

 
 



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 nejdůleţitějších 

pramenů poznání barokní architektury a jejich slohových stupňů. Poslední významnější zásah 

v krovu byl proveden v roce 1978, nelze jej však povaţovat 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 doloţen ţádný 

historický poţár kláštera, který by konstrukci zcela poškodil nebo zcela odstranil, zatímco 

zástavba města včetně jejich dominant – kostelů a veřejných budov prošla dvěma zhoubnými 

poţáry v roce 1770 a 1823 nebo přestavbami na sklonku 19. století. Základní konstrukci 

krovu kláštera tvoří schéma leţaté 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 kaţdého 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 rovině. 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 jiţním křídle kláštera. 

 V roce 2016 pokračovala V. etapa obnovy krovu a střechy kláštera, opravy zděných 

konstrukcí v nadstřešní rovině. Byla provedena statická oprava a chemické ošetření 

tesařských konstrukcí krovu, obnova a výměna střešní krytiny, nové provedení klempířských 

konstrukcí, oprava zděných prvků v nadstřešní rovině, oprava – repase vnějších dřevěných 

oken na jiţním křídle kláštera. 

 



Celkové náklady na obnovu činily     5 435 622,- 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        

Rok 2016        1 210 000,- Kč 

z toho: příspěvek Fondu regenerace        300 000,- Kč 

 příspěvek z Progr. záchrany architek.dědictví MK ČR    700 000,- Kč 

 podíl vlastníka         210 000,- Kč  

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



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

- z Programu regenerace MK ČR        2 175 000,- Kč 

- z Programu záchrany architektonického dědictví MK ČR     4 330 000,- Kč  

- z programu Podpora obnovy ORP MK ČR          300 000,- Kč   

- z Fondu obnovy památek Středočeského kraje                    0,- Kč    

- z prostředků Města Kutné Hory        7 116 030,- Kč 

- z prostředků soukromých vlastníků v rámci Fondu regenerace  3 222 916,- Kč 

- z prostředků církví v rámci Fondu regenerace          832 841,- Kč  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


