
TIP NA VÝLET DO OKOLÍ

Z Kutné Hory se vydejte po silnici č. 2, směrem na Pardu-

bice. Nejprve projedete obcí Nové Dvory. Pokračujte stále 

rovně, po chvilce přijedete do obce Sv. Mikuláš. Nenechte 

si ujít návštěvu zámku Kačina, který patří mezi nejvýznam-

nější empírové stavby v Čechách. 

Ze Sv. Mikuláše pokračujte po silnici č. 2 a odbočte vpravo 

do Habrkovic, kde můžete navštívit unikátní soukromý 

zoopark Ringelland, který založili v roce 2008 manželé 

Ringelovi spolu se svými syny. Ringelovi působili jako 

ošetřovatelé v zoologických zahradách (Dvůr Králové, 

Jihlava) a později jako drezéři exotických zvířat v cirkuse. 

Největších úspěchů, jak cvičitelských, tak chovatelských, 

však dosáhli s velkými kočkovitými šelmami. V Ringellan-

du uvidíte kromě majestátních sibiřských tygrů i pumu, 

hrocha Davídka, lamy, dikobrazy či morčata. 

Z Habrkovic přejedete po silnici č. 33816 do Rohozce 

a odtud dále po silnici č. 33815 do Žehušic. Na pestrou 

minulost obce odkazuje celá řada památkových objektů. 

Žehušické památky nejsou sice přístupné veřejnosti, 

velmi působivé jsou však i zvenčí. Z Žehušic se můžete 

po silnici č. 338 vydat do Čáslavi a přes Čáslav zpátky do 

Kutné Hory.

Foto František Renza

Město
Kutná Hora

OSOBNOSTI

Kutná Hora odjakživa přitahovala umělce svou nezaměni-

telnou atmosférou. S její historií jsou spojena jména jako 

Jiří Orten či Josef Kajetán Tyl. Kutnou Horu proslavil také 

legendární renesanční bouřlivák Mikuláš Dačický z Hes-

lova. Málokdo tuší, že byl také vynikajícím kronikářem 

a glosátorem, jeho „Paměti“ jsou dodnes cenným zdrojem 

informací o životě ve stříbrném městě v předbělohorském 

období. Johnny Depp, Geoff rey Rush, Liam Neeson, Peter 

O´Toole, i tyto hvězdy stříbrného plátna jsou spojeny se 

stříbrným městem. Kutná Hora si zahrála v mnoha holly-

woodských trhácích.

TIP NA VÝLET MĚSTEM

Prohlídku historického jádra města zahájíme u gotického 

chrámu sv. Barbory. V jeho sousedství se nachází bývalá 

kaple Božího těla s terasou, ze které je nezapomenutelný 

pohled na panorama města. Odtud se vydáme širokou 

ulicí, která byla po vzoru pražského Karlova mostu vyzdo-

bena sousošími světců a lemuje rozsáhlý komplex budov 

Jezuitské koleje. Nenápadná malebná Ruthardská ulička 

vás dovede kolem kostela sv. Jakuba až k bývalému sídlu 

českých králů, k Vlašskému dvoru. Bývala to centrální 

mincovna, razily se zde proslulé pražské groše. Od brá-

ny Vlašského dvora pokračujte rovně a vlevo a dojdete 

na Palackého náměstí. Vydejte se podloubím vzhůru až 

k Morovému sloupu, kolem něj projdete vlevo na Vác-

lavské náměstí s Kamenným domem. Pokračujeme vlevo 

Lierovou ulicí, na jejím konci už uvidíte Kamennou kašnu. 

Cestou k ní se zastavte v barokním kostele sv. Jana Ne-

pomuckého. Od Kamenné kašny vlevo půjdete dolů po 

Komenského náměstí až k ulici Barborské. Po ní dojdete až 

k Českému muzeu stříbra – Hrádku. Jistě si nenecháte 

ujít možnost nahlédnout do středověku v havířské vesnici, 

obléknete si havířskou perkytli a navštívíte středověký 

stříbrný důl.

ZAJÍMAVOSTI

  Víte, co říká bronzová deska z roku 1595 u vstupu do 

královské audienční síně Vlašského dvora? Nabádá radní 

města - více ale až na prohlídce.

  Interiér chrámu sv. Barbory zdobí unikátní fresky z konce 

15. století, zachycující výjevy z každodenního života 

havířů a mincířů.

  Sedlecká Kostnice je místem posledního odpočinku více 

než 40 000 zesnulých.

INFORMAČNÍ CENTRUM

Města Kutná Hora

Palackého náměstí 377

284 01 Kutná Hora

tel./fax: +420 327 512 378 

tel.: +420 327 515 556 (informace o spojích)

mob.: +420 731 801 004

e-mail: infocentrum@kutnahora.cz

www.kutnahora.cz
www.guide.kh.cz

Kutná Hora, stříbrný klenot mezi českými městy, město dvou katedrál či po-

kladnice českých králů. Všechna tato přízviska jí po právu náleží. Kutná Hora 

je zároveň jediným městem ve Středočeském kraji se statutem UNESCO, jímž se 

pyšní již od roku 1995. 

Stříbrné město se nachází cca 70 km jihovýchodně od Prahy, cesta vlakem z me-

tropole trvá pouhou hodinu, cesta autem trvá jen o něco déle. Kromě nepřeber-

ného množství unikátních památkových objektů však Kutná Hora nabízí i bohatý 

kulturní program po celý rok. Ani milovníci aktivního trávení volného času tu 

nepřijdou zkrátka, Kutnohorsko je doslova „prošpikované“ cyklotrasami. Nejbližší 

okolí stříbrného města je důkladně zmapováno naučnou cyklostezkou stezkou 

OS Denemark a jen ve městě jako takovém se nachází více než 80 „keší“. 

Kutná Hora patří také k nejromantičtějším českým městům, v křivolakých ulič-

kách zapomenete na každodenní stres a pohltí vás jedinečná tajuplná atmosfé-

ra středověké metropole. Město disponuje letní plovárnou, krytým bazénem, 

zimním stadionem a zároveň tu můžete vyzkoušet nejdelší bobovou dráhu 

v České republice. Kutnohorsko je i vinařským regionem, místní víno se jako 

jediné ve vinařské oblasti Čechy pyšní označením BIO.

HISTORIE

Ve 13. století vypukla na území dnešní Kutné Hory „stříbrná horečka“, po-

hádkově bohaté výnosy stříbrných dolů pozvedly město na pozici druhé-

ho nejvýznamnějšího a nejbohatšího města království hned po Praze. Příjmy 

z dolů fi nancovaly stavbu nejvýznamnějších středověkých památek stříbrného 

města, zejména monumentálního chrámu sv. Barbory. Sedmnácté století 

přineslo útlum těžby stříbra, v 19. století průmyslová revoluce ovlivnila město 

jen okrajově. Těmto faktům vděčí Kutná Hora za svou dnešní tvář, kterou tvoří 

zcela unikátní kompaktní historické jádro s celou řadou původních gotických 

památek. Na okraji Kutné Hory se nachází nejstarší část města, zvaná Sedlec. 

Na bohatou historii této části města nás upomíná zejména katedrála Nane-

bevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele, nejstarší stavba katedrálního typu ve 

střední Evropě, v níž se snoubí gotika s barokem v jedinečném stavebním stylu 

J. B. Santiniho-Aichla. Nedaleko katedrály lze navštívit hřbitovní kostel Všech 

svatých se světově proslulou kostnicí – unikátní připomínkou lidské pomíji-

vosti. Její výzdoba je tvořena téměř výhradně z lidských kostí. Kromě těchto 

památek mohou turisté navštívit i Jezuitskou kolej – Galerii Středočeského 

kraje (GASK), České muzeum stříbra, sídlící v gotickém Hrádku, či jeho pobočky 

v Kamenném a Tylově domě, někdejší královskou mincovnu a sídlo českých 

králů ve Vlašském dvoře a mnoho dalších mimořádných památkových objektů 

a muzeí.

Kutná Hora

KALENDÁŘ AKCÍ

 Kutnohorské léto 

červenec–srpen

Celoprázdninový kulturně zábavný festival.

 Mezinárodní hudební festival 

8.–15. 6. 2013

Hudební festival s mezinárodní účastí se koná v historických objektech města.

 Operní týden 
 

21.–29. 6. 2013

Hudební festival přibližující díla významných hudebních skladatelů.

 Královské stříbření Kutné Hory 

22.–23. 6. 2013

Historická slavnost s návratem do středověku – město plné šermířských a tanečních 

skupin, jarmark, rytířský turnaj.

 Kutnohorský varhanní festival na konci léta 
13.–15. 9. 2013

Festival varhanní hudby, který vás zavede do těch nejkrásnějších církevních památek 

ve stříbrném městě.
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Foto František Renza
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Galerie Středočeského kraje

cca 50 min

cca 3700 m

cca 1300 m

Historické centrum Historical centre

Kostnice / SedlecOssuary / Sedlec

cca 30 min cca 10 min

TAXI

Směr Praha

Prague direction

Směr Pardubice

Pardubice direction

Směr Kolín

Kolin direction

Rozhledna Kaňk

Směr Kolín

Kolin direction

Směr Čáslav

Caslav direction

Zámek Kačina

Kacina Chateau

ZOO Habrkovice
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Památky | Sights
1.   Katedrála Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele 

v Sedlci | Cathedral of Assumption of Our Lady and Saint 
John the Baptist at Sedlec

2.  Kostnice v Sedlci | The Sedlec Ossuary
3.   Kostel Matky Boží Na Náměti | Church of Our Lady “  

Na Nameti”
4.  Klášter řádu sv. Voršily | Ursuline Convent
5.  Chrám sv. Barbory | Cathedral of St Barbara
6.  Kaple Božího těla | Chapel of Corpus Christi 
7.  Jezuitská kolej / GASK | Jesuit College / GASK
8.    Hrádek / České muzeum stříbra | Hradek / Czech  

Museum of Silver
9.   Kostel sv. Jakuba | Church of St James
10.  Vlašský dvůr | Italian Court
11.   Tylův dům / České muzeum stříbra | Tyl House / Czech 

Museum of Silver
12.  Morový sloup | Plague Column
13.  Kamenný dům / České muzeum stříbra | Stone House / 

Czech Museum of Silver
14.  Kostel sv. Jana Nepomuckého | Church of St John of Nepomuk
15. Kamenná kašna | Stone Fountain

turistická mapa města

Kutná Hora | město dvou katedrál

Kutná Hora | the town of two cathedrals

Informační centra | Information Centers

Informační centrum - Sankturinovský dům | www.kutnahora.cz 

tel.: +420 327 512 378, +420 327 515 556 (info o spojích), +420 731 801 004, 

GPS: 49°56‘59.125“N, 15°16‘7.410“E

Informační centrum - „Domeček“ u chrámu sv. Barbory | www.kutnahora.cz 

tel.: +420 327 515 797, GPS: 49°56‘43.784“N, 15°15‘49.071“E

Informační centrum - Sedlec | www.sedlec.info 

tel.: +420 326 551 049, GPS: 49°57‘37.163“N, 15°17‘20.839“E

Informační centrum - hlavní nádraží ČD | www.kutnahora.cz 

tel.: +420 327 512 378, +420 605 802 874, GPS: 49°57‘43.366“N, 15°18‘2.649“E

Doprava ve městě | Transport in the town
Taxislužba | Taxi: 
Radio Taxi Kutná Hora, tel.: +420 800 100 512
Taxi Makal, tel.: +420 602 460 169

Auto a cyklo servis | Car and Bike Service:
Auto-Combi s.r.o., Benešova 72/35, Kutná Hora,  
tel.: +420 327 514 256

Tourist Bus:  
+420 733 551 011 (min. 3 osoby) | (min. 3 people)

VLAK | TRAIN  :
KH hlavní nádraží | KH main train station  KH město |  
KH town train station:
9:03; 10:21; 11:03; 11:57; 13:03; 13:56; 14:04 (jen všední 
dny | work days only); 14:32 (jen všední dny | work days 
only); 15:03; 15:30 (pouze so, ne | Sat, Sun only); 16:02 (jen 
všední dny | work days only); 16:39; 17:03

KH město | KH town train st.  KH hlavní nádraží | KH 
main train st.:

Praha

Brno

Kutná Hora

Kutná Hora
Kačina

Žleby
Čáslav

Sion

Zbraslavice

Habrkovice

8:45; 9:58; 10:45; 11:36 (pouze so, ne | Sat, Sun only); 11:40 
(jen všední dny | work days only); 12:45; 13:39; 14:15; 15:33 
(jen všední dny | work days only); 16:00 (pouze so, ne | Sat, 
Sun only); 16:20 (jen všední dny | work days only); 16:46; 
17:46 (nejede v so | not in service on Sat); 18:16; 18:46; 
19:14  (pouze so | Sat only); 19:45 (nejede v so | not in servi-
ce on Sat); 20:30 (nejede v so | not in service on Sat); 20:46
 
AUTOBUS | BUS   :
Hlavní nádraží | Main train station  Centrum | Town centre:
Bus č. F01 – prac. dny | Bus No. F01 – work days:
8:10; 8:40; 9:10; 9:40; 10:10; 10:40; 11:10; 11:40; 12:10; 
12:40; 13:10; 13:40; 14:00; 14:10; 14:40; 15:10; 15:40; 
16:10; 16:40; 17:10; 17:40; 18:10; 18:40
Bus č. F07 – so, ne a svátky | Bus No. F07 – Sat, Sun and 
Public Holidays:
8:05; 9:05; 11:05; 12:05; 13:05; 15:05; 16:05; 17:05; 19:05; 
20:05; 21:05

Autobusové nádr. | Bus station  Hlavní nádraží | Main 
train station
Bus č. F01 – prac. dny | Bus No. F01 – work days:
9:04; 9:34; 10:04; 10:34; 11:04; 11:34; 12:04; 12:34; 13:04; 
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13:34; 14:04; 14:34; 15:04; 15:34; 16:04; 16:34; 17:04; 
17:34; 18:04; 18:34; 19:03; 19:33; 20:34 
Bus č. F07 – so, ne a svátky | Bus No. F07 – Sat, Sun and 
Public Holidays:
10:37; 11:37; 12:37; 14:37; 15:37; 16:37; 18:37; 19:37; 
20:37

Odjezdy do Prahy | Departures to Prague
VLAK | TRAIN  :
KH hlavní nádraží | KH main train station:3  Praha hl. 
nádr. | Prague main st.
9:00; 11:00; 13:00; 15:00, 17:00, 18:00 (nejede v sobotu |  
not in service on Sat), 19:00, 21:00

AUTOBUS | BUS   :
Autobusové nádr. | Bus station  Praha, Florenc | Prague, 
Florenc:
10:30 (jen všední dny | work days only); 14:15 (jen všední 
dny | work days only)
Autobusové nádr. | Bus station -> Praha, Háje | Prague, Háje
10:20; 12:20; 13:20 (jen všední dny | work days only); 14:20; 
15:20 (jen všední dny | work days only); 16:20; 17:20 (jen 
všední dny | work days only); 18:20; 20:22

Změna jízdního řádu vyhrazena. V případě potřeby se obraťte na telefonní číslo +420 327 515 556. | Right to change timetables reserved. For current information, please call:  +420 327 515 556.
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VAŠE DOVOLENÁ V ČECHÁCH, 

NA MORAVĚ A VE SLEZSKU

www.infokam.cz

Nabídka informačního centra 
Města Kutná Hora

Otevírací doba:

duben–září 

pondělí–neděle od 9:00 do 18:00 hodin

říjen–březen 

pondělí–pátek od 9:00 do 17:00 hodin 

sobota–neděle od 10:00 do 16:00 hodin

Kompletní informační servis: Informace 

o památkových objektech a výši 

vstupného, stravovacích a ubytovacích 

zařízeních, kulturních akcích, autobusových 

a vlakových spojích atd.

Prodej suvenýrů, map, pohlednic 

a publikací, regionálních produktů

Veřejný přístup k internetu

Předprodej vstupenek – Ticketportal, 

Ticketstream a další

Kopírovací, faxovací a telefonní služby, 

skenování

Laminování

Půjčovna kol

Zprostředkování ubytování

Pronájem sálů

Věděli jste, že…

chrám sv. Barbory má své zvony? Byly 
umístěny v samostatné zvonici nedaleko 
chrámu. Dnes je můžete navštívit v Jižní 
věži Jezuitské koleje. Věž je přístupná od 
dubna do října. 

v katedrále Nanebevzetí Panny Marie 
a sv. Jana Křtitele si můžete prohlédnout 
3. nejvzácnější klenot České republiky? 
Sedlecká monstrance zároveň patří mezi 
deset nejstarších gotických monstrancí 
světa.

na konci 13. a v průběhu 14. století 
produkovala Kutná Hora jednu třetinu 
evropské těžby stříbra.

jeden z nejvýznamnějších dolů – důl Osel – 
tehdy dosahoval hloubky přes 500 m a byl 
zároveň nejhlubším dolem na světě. Jeho 
sláva ustala v 16. století, kdy byl zaplaven. 

malebné údolí říčky Vrchlice inspirovalo 
kutnohorského rodáka J. K. Tyla k sepsání 
slov pozdější české státní hymny. V jeho 
rodném domě se mimo jiné nachází 
stálá expozice „Kutnohorské podzemí 
a jeho průzkum“, která vás seznámí 
s nejdůležitějšími a nejzajímavějšími objevy 
speleologického průzkumu v Kutné Hoře 
v posledních dvou desetiletích.

kolem Kutné Hory naleznete stopy těžby 
stříbra i dnes, jsou to například struskové 
haldy nebo zazděné vchody do šachet 
v údolí říčky 

Průvodcovská služba
Váš spolehlivý partner při návštěvě stříbrného města.

Vlašský dvůr – Havlíčkovo náměstí 552, Kutná Hora

tel.: +420 327 512 873 | www.guide.kh.cz

Tradiční staročeská restaurace
Alchymistická kuchyně

DAČICKÝ ~ Kutná Hora ~ www.dacicky.com

 

Katedrála Nanebevzetí Panny Marie 

a svatého Jana Křtitele
* památka UNESCO – úžasná Santiniho barokní gotika 
* legendární Sedlecká monstrance (nejstarší na světě)

* jediný katedrální kinosál v ČR (animovaná historie vzniku KH)

Sedlecká kostnice
* nejnavštěvovanější památka kraje

* hřbitovní kaple vyzdobená ostatky 40 000 zemřelých

„Večer v sedleckém opatství”
* zážitkový program – noční prohlídka kostnice a katedrály 
(prohlídka při svíčkách, za zpěvu gregoriánského chorálu, 

varhanní hudby, degustace sedleckého vína… to vše v doprovodu 
„cisterciáckého mnicha”)

KUTNÁ HORA
SEDLEC

www.sedlec.info


