
Obnova kutnohorských dominant pokračuje i v roce 
2019 

Chrám sv. Barbory 

Ve druhé polovině roku 2018 zahájila Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora 
práce na opravách chrámu sv. Barbory obnovou pultových střech na bočních lodích chrámu, 
Před více než patnácti lety, byly střechy na bočních lodích pouze lokálně vyspraveny, nyní však 
do chrámu opět zatékalo. Po revizi krytiny přistoupila Římskokatolická farnost - arciděkanství 
Kutná Hora ke kompletní výměně měděných střech na bočních lodích chrámu. Práce byly 
zahájeny na jižní boční lodi loni v srpnu a do konce dubna by měla být dokončena výměna 
krytiny na severní straně. V součinnosti s Městem Kutná Hora došlo při obnově pultových 
střech také k výměně držáků slavnostního osvětlení chrámu, které je ve vlastnictví města a je 
umístěno na těchto střechách. 

Během dubna se také dokončily práce na snížení vlhkosti zdiva chrámu, které probíhaly od 
začátku roku 2019. Odborníci použili metodu mírné elektroosmózy. Tato metoda je založena 
na principu elektromagnetického pole, které zabraňuje vzlínání vlhkosti, a díky tomu obvodové 
zdivo postupně vysychá. Většina prací se prováděla v exteriéru chrámu za dohledu zástupce 
NPÚ.  

V současné době se zpracovává projektová dokumentace na nové osvětlení, ozvučení, IT a 
silnoproudé elektroinstalace v interiéru chrámu sv. Barbory. Stávající osvětlení interiéru 
chrámu je nedostatečné a nevyhovující dnešním potřebám chrámu. Nové osvětlení a 
elektroinstalace včetně moderních technologií by mělo umožnit kvalitnější osvětlení i ozvučení 
pro různé typy akcí, které se kromě bohoslužeb v chrámu konají. Práce by měly být zahájeny 
v podzimních měsících letošního roku tak, aby se dotkly návštěvníků chrámu co nejméně.  

Dalším záměrem farnosti je úprava orientačního systému pro turisty a obměna expozice na 
emporách (vnitřních balkonech) chrámu sv. Barbory. Pracovní tým připravuje nové textové 
průvodce a propagační letáky, orientační tabule a novou koncepci výstavy, která bude umístěna 
v prostoru empor. Realizace nové výstavy by měla následovat po umístění elektroinstalace. 

Ve srovnání návštěvnosti roku 2009 a roku 2018 vzrostl počet turistů, kteří navštívili chrám 
sv. Barbory o 137 tisíc osob. Dlouhodobý nárůst návštěvníků si vyžádal některé provozní úpravy 
severního portálu, kterým vcházejí a vycházejí návštěvníci chrámu. Uspořádání vstupních 
prostor severního vchodu v průběhu let přestalo zejména v letních měsících vyhovovat. Proto 
byl od vstupních dveří v únoru odstraněn prodejní pult se suvenýry, u vchodu se nyní prodává 
pouze vstupné a ve vstupním portálu je oddělen směr pro příchozí a pro odchozí návštěvníky.  

Obchůdek se suvenýry farnost přemístila do sakristie, která tím byla zpřístupněna veřejnosti. 
Prodejní pult se suvenýry se nyní nachází v zajímavém dosud veřejnosti uzavřeném prostoru 
sakristie, která se i nadále slouží jako zázemí kněze a ministrantů při bohoslužbách. 
Návštěvníci chrámu si nyní v sakristii kromě pohodlnějšího nákupu suvenýrů mohou 
prohlédnout také původní barokní mobiliář a vystavené liturgické předměty. Farnost plánuje 
postupně zmodernizovat nejen současné provizorní vstupní prostory severního vchodu se 
zázemím pokladny, ale i prodejní pult v sakristii. 

Obnova chrámu sv. Barbory bude pokračovat i v následujících letech, kdy budou v jednotlivých 
etapách probíhat restaurátorské práce v interiéru chrámu. Farnost bude o jednotlivých etapách 
veřejnost včas informovat. 

  



Kostel sv. Jakuba 

Dominantou centra Kutné Hory je nepřehlédnutelný kostel sv. Jakuba, který už od roku 2010 
prochází etapami obnovy. Od té doby se Římskokatolické farnosti – arciděkanství Kutná Hora 
podařilo opravit kompletně tesařské konstrukce na lodi, presbytáři i ve věžích - včetně báně a 
lucerny vysoké severní věže. Dále byla položena břidličná krytina, provedlo se oplechování 
konstrukcí měděným plechem. Nový je také obvodový plášť dvojvěží a západního průčelí 
kostela včetně výplní oken (vitráže, žaluziová okna), dveří a kamenného portálu. Zrestaurovány 
jsou ciferníky a hodinový stroj. Na vrchol severní věže byl osazen nový moderní kříž od 
architekta Norberta Schmidta. Po obnově věží proběhla veřejná sbírka na nový zvon Jakub 
Maria, který byl odlit v roce 2017 a do vysoké věže byl vyzdvižen historickou metodou na 
podzim téhož roku. Výše uvedené práce si za posledních 10 let vyžádaly více než 88 mil. Kč, 
z toho 52 % bylo hrazeno z prostředků farnosti. 

V roce 2017 Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora požádala o finanční podporu 
z evropské unie na dokončení obnovy exteriéru kostela sv. Jakuba. Předpokládané celkové 
náklady na další obnovu by měly být více než 106 mil. Kč. Spoluúčast farnosti je 5% celkových 
nákladů. Projekt „Obnova kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře“ je spolufinancován Evropskou 
unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím IROP. 

Práce, které farnost bude ze získané dotace hradit, spočívají v kompletní obnově kamenného 
zdiva lodi kostela, presbytáře i sakristie včetně venkovních omítek. S tím souvisí restaurování 
výplní otvorů (vitráže, okna, dveře, mříže).  

Uskuteční se archeologický průzkum v prostranství mezi budovou arciděkanství a kostelem sv. 
Jakuba, na který naváže podchycení základů na jihovýchodní straně – v místě sakristie. 

Bude se také řešit statika kleneb a to převážně v jižní lodi, kde jsou poruchy nejvýraznější. Do 
této fáze oprav je zahrnuto i statické zajištění interiéru věží.  

Práce zasáhnou i do interiéru kostela, kde proběhne restaurování nástěnných maleb za 
hlavním oltářem, na Charvátovské kruchtě a na sloupu střední lodi. 

Nedílnou součástí akce je zřízení lapidária v prostoru „farní zahrádky“ pod vyhlídkou. Zde 
dojde k zahradním úpravám prostoru a jeho zpřístupnění. 

Práce by měly být dokončeny v roce 2021, kdy bude veřejnosti zpřístupněna Charvátovská 
kruchta s novou expozicí a doplní se zázemí pro průvodce či obsluhu chrámu.  

Hlavním dodavatelem stavby je společnost Avers a.s., se kterou farnost podepsala smlouvu o 
dílo. Jedná se o společnost, která na kostele sv. Jakuba prováděla opravy dvojvěží a tuto 
památku tedy dobře zná. V těchto dnech se připravuje harmonogram prací a probíhá předávání 
staveniště. Obnova farního kostela započne již v květnu tohoto roku. Realizační tým, který se 
prací na obnově kostela zabývá, usiluje o to, aby stavební práce co nejméně ovlivnily jeho hlavní 
využití jako sakrálního prostoru a mohly zde i v průběhu obnovy probíhat bohoslužby a aby 
kostel zůstal po celou dobu otevřený veřejnosti. 

V Kutné hoře dne 26. 4. 2019 
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