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06. NÁDHERNÁ KUTNÁ HORA (UNESCO) 

Termín: středa 15.09.2021 

 
Kutná Hora, která ve středověku patřila díky těžbě stříbra k nejvýznamnějším 
městům v českém království, dodnes představuje architektonický skvost světového 
významu (UNESCO). Připravili jsme pro Vás celodenní program, ve kterém budete 
žasnout nad dovedností našich předků. V komentované prohlídce městem si 
prohlédnete velkolepý CHRÁM SV. BARBORY, postavený podle vzoru slavných 
francouzských katedrál. Navštívíte interiér chrámu a dokonce se budete moci projít i 
po jeho vnitřních balkonech. Poznáte Kapli Božího těla, z jejíž zahradní terasy se 
otevírají JEDINEČNÁ PANORAMATA na město. Po kutnohorském „Karlově mostě“, 
lemovaném sousošími a komplexem Jezuitské koleje, projdete kolem unikátního 
pozdně gotického DAČICKÉHO DOMU přístupného od sklepa po podkroví až ke 
KAMENNÉ KAŠNĚ, jež byla součástí městského středověkého vodovodu. Minete 
KAMENNÝ DŮM, jehož interiéry seznamují se životem měšťanů v 17. - 19. století.  
Po tomto cca 2 hodinovém organizovaném programu bude volný program k obědu 
(rezervována místa ke společnému obědu) nebo k vlastnímu programu (např. 
Prohlídka rodného domu J.K. Tyla, Dílny alchymistů, posezení v kavárně apod.…..).  
Odpoledne uvidíte sídlo králů v Kutné Hoře VLAŠSKÝ DVŮR, jehož jádrem je bývalý 
královský palác s MINCOVNOU, kde se razily pražské groše a tolary.                                                              
Za branami Kutné Hory se budete nakonec moci rozhlédnout z 30m vysoké 
novodobé ROZHLEDNY KAŇK, vybudované z masivního kamenného kyklopského 
zdiva a před cestou domů si vychutnat kávu v kavárně na vyhlídkové terase nebo v 
restauraci pod rozhlednou. Návrat domů kolem cca 19:15 hod.   
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.  
 
Termín: středa 15.09.2021 
Cena: 880,- Kč/os. 
Naše cena obsahuje: doprava autobusem, místní průvodce v Kutné Hoře, vstupné do chrámu 
sv. Barbory, průvodce CK. 
Doporučené kapesné na vstupné: Vlašský dvůr: Královská mincovna:90,- Kč/os., Královský 
palác: 110,- Kč/os., Rozhledna Kaňk: 30,- Kč/os. 
Pozn.: Oběd: Vlastní nebo v jedné z restaurací v Kutné Hoře, kde budou předem rezervována 
místa. Objednávka nutná předem při zápisu na zájezd. 
Předpokládaný odjezd z Plzně: 6:30 hod. 
Předpokládaný návrat do Plzně: cca 19:15 hod.    
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