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Kutná Hora se řadí mezi historicky nejvýznamnější města České republiky. Historie se tu začala psát již v raném 
středověku, především díky zdejší těžbě stříbra. Může se pochlubit celou řadou architektonických slohů a zcela 
unikátních staveb. Historické jádro Kutné Hory s chrámem svaté Barbory a kostelem Nanebevzetí Panny Marie v 
Sedlci představuje jedinečně dochovanou středověkou urbanistickou strukturu s řadou gotických, renesančních a 
barokních domů. K dalším významným památkám patří také Vlašský dvůr, kostel sv. Jakuba nebo Jezuitská kolej. 
Program farní poutě 
7,00     odjezd z Brna 
10,00    mše svatá v kostele sv. Jakuba 
11,30    komentovaná prohlídka chrámu sv. Barbory 
12,30    prohlídka dalších objektů dle vlastního výběru, oběd 
14,30    komentovaná prohlídka areálu Sedlec 
16,30    odjezd do Brna 
     
Kostel sv. Jakuba Většího je nejstarším z kutnohorských kostelů. S jeho stavbou se začalo po roce 1330. Kostel byl 
původně zasvěcen Panně Marii, a protože v Kutné Hoře stával další mariánský kostel, nazýval se tento jako kostel 
Horní. Později byl zasvěcen sv. Jakubovi, přesto byl do poloviny 17. století pro svou výjimečnou výšku označován 
také jako Vysoký kostel. 
Svatobarborský chrám je považován za nejoriginálnější pozdně gotický chrám katedrálního typu v Evropě, tj. s 
věncem kaplí kolem hlavního oltáře. Stavba se stala výrazem někdejšího bohatství a moci města. Nápadná shoda 
chrámu s pražským chrámem sv. Víta není náhodná, město se chtělo Praze vyrovnat a pražští stavitelé se na 
výstavbě kutnohorské katedrály mocně podíleli. 
Katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Sedlci u Kutné Hory - je konventním chrámem bývalého 
nejstaršího cisterciáckého opatství v Čechách (zal. 1142). Spolu se světoznámou sedleckou Kostnicí tvoří tento 
chrám ucelený komplex nejstarší části Kutné Hory. 
Vlašský dvůr byl nejdřív prosté opevnění určené k ochraně obchodní stezky, později byl přestavěn na královské 
sídlo, ale největší proměnou prošel za Václava II, který přistoupil k měnové reformně a tak zajistit kvalitní a 
jednotnou měnu. K provedení úkolu si přizval florentské právníky a finančníky. Vlašský dvůr se totiž jmenuje po 
nich, neboť pocházeli z Vlach, jak se tehdy říkalo Itálii. 
Jezuitská kolej je dvoupatrová barokní stavba s příčnými křídly ve tvaru obráceného „F", kterou vystavěl na místě 
vykoupených gotických domů v roce 1667 Giovanni Domenico Orsi. Místo pro stavbu bylo záměrně vybráno 
v sousedství nejvýznamnějšího kutnohorského chrámu, který byl ve správě jezuitů. 
 

Odjezd z Brna 7,00 hod                                                             Příjezd do Brna 18,30 hod 
             


