
  Návštěvní řád chrámu svaté Barbory 
  Chrám svaté Barbory je majetkem Římskokatolické farnosti – arciděkanství Kutná Hora a slouží jako posvátný prostor ke slavení bohoslužeb. Chrám je zapsán na seznamu památek světového dědictví UNESCO.  Návštěvníci se řídí pokyny zaměstnanců chrámu a níže uvedenými pokyny.   Otevírací doba turistických prohlídek chrámu může být upravena pro potřeby svateb, slavnostních bohoslužeb, kulturních akcí nebo z technických důvodů. Informace o otevírací době a o změnách otevírací doby chrámu jsou zveřejněny na webových stránkách farnosti http://www.khfarnost.cz v sekci Turistické informace.  Vstupem do chrámu se od návštěvníků očekává respekt k posvátnému prostoru a odpovídající chování (zachování ticha, klidný pohyb a vhodné oblečení, jak je obvyklé v křesťanských chrámech*).   Děti mladší  6 let mohou chrám navštívit pouze v doprovodu zodpovědné osoby starší 15 let.   Na emporu a na balkon vstupují návštěvníci pouze na vlastní nebezpečí.  Děti mladší 15 let mohou navštívit emporu chrámu a balkon pouze v doprovodu zodpovědné osoby starší 15 let.   Bezbariérový přístup je zajištěn pouze do přízemí chrámu; schodiště na emporu a do kaple Božího těla nedisponují bezbariérovými opatřeními.   Prohlídky chrámu svaté Barbory probíhají individuálně, bez průvodce. Texty o historii a zajímavostech památky jsou k zapůjčení v různých jazycích na pokladně chrámu. Zapůjčení audioprůvodce je zpoplatněno.   Zajištění prohlídky s výkladem v českém, nebo anglickém jazyce je možné objednat minimálně dva týdny před návštěvou chrámu.  Aktuální ceník vstupného je zveřejněn na webových stránkách farnosti http://www.khfarnost.cz v sekci Turistické informace.  Během bohoslužeb není prohlídka chrámu možná, je zakázáno při nich podávat výklad. Fotografovat je možné jen se souhlasem vlastníka chrámu a to tak, aby nebyl narušen průběh bohoslužeb.  V chrámu se dále zakazuje: kouřit, jíst, pít, odhazovat odpadky, telefonovat, dotýkat se mobiliáře chrámu, manipulovat s ním a odnášet jakékoliv interiérové prvky.   Je zakázáno fotografovat s bleskem integrovaným nebo přídavným, se stativem či s jiným přídavným stojánkem nebo stabilizačním prvkem.   Pořizovat filmové a fotografické materiály v interiéru chrámu pro komerční účely lze pouze na základě písemného povolení vlastníka chrámu.   Je zakázáno veřejné publikování fotografií a videí pořízených v tomto prostoru na webových portálech bez souhlasu vlastníka.   Návštěvníci nevstupují do prostor, které nejsou přístupné pro veřejnost (tato místa jsou zpravidla řádně označena formou horizontální překážky).  Vstup se zvířaty do interiéru chrámu, s výjimkou asistenčních psů, je zakázán.  Osoby pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek i osoby, které svým nevhodným společenským chováním obtěžují či ohrožují ostatní návštěvníky, mohou být zaměstnanci chrámu vykázány z prostoru chámu.   Hrubé porušení návštěvního řádu a nerespektování pokynů zaměstnanců se řeší v součinnosti s Policií ČR.  
* Oděv nemá být výstřední, má dostatečně a důstojně zakrývat tělo alespoň od ramen po kolena. Muži vstupují do chrámu s nepokrytou hlavou.  


