
Chrám svaté Barbory a jiné kostely v Kutné Hoře a 
jejich provoz v roce 2019 
 
Chrám sv. Barbory bude v roce 2019 procházet první etapou stavebních 
oprav, práce se však návštěvníků dotknou jen nepatrně. Celoroční provoz 
chrámu nebude omezen. Ceny vstupného v roce 2019 zůstanou stejné jako 
v roce 2018.  

V letošním roce došlo k úpravě prohlídkových okruhů chrámu. Návštěvníci chrámu 
ocenili zejména celoroční zpřístupnění empor (vnitřních balkonů). Cenový program 
roku 2018 bude zachován i v roce 2019. Pro základní okruh, který zahrnuje prohlídku 
chrámu sv. Barbory včetně empor (vnitřních balkonů) a kaple Božího Těla v těsné 
blízkosti chrámu je stanoveno následující vstupné: 120 Kč dospělí; 90 Kč senioři od 65 
let a studenti od 15 do 26 let; 50 Kč děti od 6 do 15 let a držitelé průkazu ZTP; děti 
mladší 6 let mají vstup zdarma. 

V rámci spolupráce s ostatními subjekty v Kutné Hoře a jejich památkami bude i 
v příštím roce možné zakoupit společnou „3 TOP vstupenku“, zahrnující kromě 
základního prohlídkového okruhu chrámu sv. Barbory také kostel Všech Svatých 
s kostnicí a katedrálu Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Sedlci, které 
provozuje Římskokatolická farnost Kutná Hora – Sedlec. Cena 3 TOP vstupenky v roce 
2019 se nemění: dospělí 220 Kč, senioři od 65 let a studenti od 15 do 26 let 155 Kč, děti 
od 6 do 15 let a držitelé průkazu ZTP 130 Kč. 

Dlouhodobě plánované opravy chrámu sv. Barbory, byly zahájeny na konci srpna 
letošního roku. Do konce roku 2018 bude provedena výměna střešní krytiny pultových 
střech chrámu. V roce 2019 budou probíhat práce jak v exteriéru, tak v interiéru 
chrámu. Co se týče interiéru, dojde k úpravě vstupu pro návštěvníky a prodejních 
prostor. V exteriéru chrámu budou probíhat práce na odvlhčení chrámu. Plánované 
opravy budou rozděleny na etapy tak, aby se návštěvníků chrámu dotkly co nejméně. 
Otevírací doba chrámu bude zachována, prohlídka interiéru chrámu v roce 2019 bude 
omezena jen v minimálním rozsahu. O konkrétních etapách oprav a o jejich průběhu 
budou návštěvníci informováni v dostatečném předstihu. 

Arciděkanství spravuje kromě chrámu sv. Barbory také další památky, které 
v turistické sezóně otevírá pro veřejnost: kostel sv. Jakuba je otevřen zdarma, do 
kostela Matky Boží Na Náměti je vstupné 10 Kč, do kaple Božího Těla je pro samostatný 
vstup vstupné 10 Kč a do kostela Nejsvětějšího Srdce Páně (u kláštera sv. Voršily) je 
vstup zdarma. Tento kostel je však vyhrazený k osobní modlitbě.  

Kostela sv. Jakuba se dotkne dlouhodobě plánovaná oprava exteriéru trojlodí a 
interiérů věží, která bude probíhat v letech 2019 – 2022. Podle charakteru prací bude 
kolem kostela postavené lešení. Interiér kostela bude v maximální míře přístupný pro 
bohoslužby, v sezóně i pro návštěvníky města. 

Příloha: Cenový program od 1. 1. 2019 

V Kutné Hoře dne 28. 8. 2018 

 

  



Cenový program platný od 1. 1. 2019 
 
 
Prohlídkový okruh chrámu sv. Barbory 
přízemí chrámu, empory (vnitřní balkony) a kaple Božího těla 

120 Kč Základní vstupné (dospělí) 
90 Kč Snížené vstupné (senioři od 65 let a studenti od 15 do 26 let) 
50 Kč Snížené vstupné (děti od 6 do 15 let a držitelé průkazu ZTP) 
zdarma Děti do 6 let 
 
3 TOP vstupenka 
prohlídkový okruh chrámu sv. Barbory, katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. 
Jana Křtitele, kostel Všech svatých (kostnice) 
 
220 Kč Základní vstupné (dospělí) 
155 Kč Snížené vstupné (senioři od 65 let a studenti od 15 do 26 let) 
130 Kč Děti od 6 do 15 let a držitelé průkazu ZTP 
  
Další památky 
 
zdarma kostel sv. Jakuba 
10 Kč kostel Matky Boží Na Náměti (děti do 6 let zdarma) 
10 Kč kaple Božího Těla (děti do 6 let zdarma) 
zdarma kostel Nejsvětějšího Srdce Páně 
 
  
Nabídka pro cestovní kanceláře a cestovní agentury 
 

CK a CA nabízíme možnost uzavřít smlouvu s ŘKF – arciděkanství Kutná Hora, na 
základě které bude možné platit na fakturu se splatností 14 dnů a získat základní slevu 
7% z měsíční fakturace. Na konci kalendářního roku každý, kdo překročí hranici 200 
tis. Kč ročního objemu fakturace, získá navíc bonus 3% z ročního objemu plateb. 

 


