
Sv. Jan Nepomucký rozdává almužnu před vchodem do kostela. 
Dvě varianty tohoto námětu z kostela sv. Jana Nepomuckého v Kutné Hoře. Starší verze od F. X. Palka z roku 
1754 byla nahrazena při restaurování kostela v roce 1887 obrazem Emanuela Dítě. 



Gerbertova trigonometrie. Určování nepřístupné vzdálenosti měřením ze dvou stanovišť je trigonometrické 
řešení trojúhelníka, ležícího ve svislé rovině proložené oběma stanovišti. Řešení slouží k určení vzdálenosti 
bc a výšky ab ze známé délky základny  cd a úhlů acb a adb. Vzdálenost cd měří 40 stop, tangenta změřená na 
stínovém čtverci Gerbertova „horoskopu“  činí:  tg úhlu acb = 4⁄12; tg úhlu adb = 3 ⁄12.
Na obrázku jsou zapsány počty dílků (gradů) tangentové stupnice K1 = 3 (správně má být 4) a K2 = 3. Pro 
výpočet nepřístupné délky bc odvodil Gerbert pravidlo, které dnešním zápisem vyjadřuje rovnice: bc = cd 
K2⁄K1- K1 zdůvodněná vztahem tg úhlu abc . bc = tg úhlu adb (bc +cd). 
Po dosazení v tomto případě vychází bc = 40 3⁄4 -3 = 120 stop 
(HONL, Ivan – PROCHÁZKA, Emanuel,  Úvod do dějin zeměměřičství. Středověk, 1983, s. 91 – 92). 



Kutná Hora pod ochranou patronů proti živelným pohromám, sv. Floriana a sv. Gotharda, 
od malíře Petra Molitora z roku 1754, v kostele sv. Jana Nepomuckého v Kutné Hoře.



Mincíř a pregéř při práci. Nástěnná malba z roku 1463 v mincířské kapli chrámu sv. Panny Barbory.



Nástěnné malby ve Smíškově kapli (před 1492) ve svatobarborském chrámu zpodobňují tři muže v iluzivně 
malovaném výklenku, který je součástí skutečné kaple. Majitel kaple, Michal Smíšek, je pravděpodobně 
ten, který zapaluje oltářní svíci, mladík u čtenářského pultu by mohl být jeho syn. Muž v tmavé čapce 
a s ukazovátkem míří k výjevu Ukřižování namalovanému na stěně skutečné kaple. Mohl by to být interpret 
- prostředník, který vysvětluje obsah obrazů (viz F. Šmahel) a nebo  chrámový průvodce, jako v italských 
malbách té doby a ve Svatováclavské kapli v chrámu sv. Víta v Praze (viz Z. Všetečková).



Nástěnná malba z roku 1493 v hašplířské kapli v chrámu sv. Panny Barbory v Kutné Hoře.



Svatobarborský plán, cca před rokem 1410. Ze sbírky víděňské Akademie výtvarných umění.



Středověké kamenické značky působí dojmem, že jsou přímo ústrojně spřízněny s vnitřní geometrií kruhu. 
Typickým znakem je, že všechny mají střed symetrie. Všechny – bez výjimky – vznikly složením dílků jedné 
ze čtyř typových mřížek nebo matric vepsaných do vodícího kruhu, každá typová mřížka patřila jedné ze čtyř 
hlavních středověkých hutí.





Dřevěný iluzivně malovaný renesanční strop z roku 1493. Hrádek, Kutná Hora.



Půdorys svatobarborského karneru.



Současný pohled na konventní chrám cisterciáckého kláštera v Sedlci.



Současný pohled na konventní chrám cisterciáckého kláštera v Sedlci.



Současný pohled na konventní chrám cisterciáckého kláštera v Sedlci.



Kostel sv. Štěpána v Malíně.



Pohled na morový sloup v Kutné Hoře a na kostel sv. Jakuba.



Současný pohled na Kamenný dům v Kutné Hoře.



Vlašský dvůr v Kutné Hoře v roce 1882. Průběh rekonstrukce objektu prováděné Ludvíkem Láblerem.



Vlašský dvůr v Kutné Hoře v roce 1882. Průběh rekonstrukce objektu prováděné Ludvíkem Láblerem.



Vlašský dvůr v Kutné Hoře v roce 1882. Průběh rekonstrukce objektu prováděné Ludvíkem Láblerem.



Pohled do klenby a na nástěnnou malbu věžní komnaty domu Beneše z Trnice (čp. 397). 
Devadesátá léta 15. století.



Průčelí kostela sv. Jana Nepomukého v Kutné Hoře.



Titulní list ke knize Předrahý poklad, pokladnice českého království, to jest: Přemilá Pánu Bohu panna 
a mučedlnice sv. Barbora , Hor Kuten stříbrných po Bohu a Matce Boží nejlepší outočiště, nejmilejší patronka 
a orodovnice... Jiří Čáslavský. 1670. Mědiryt



Kutnohorská kopie staroboleslavského paládia. Stříbro, pozlacené, konec 17. století. 
1706, dřevěný řezaný a zlacený rám, Kašpar Aigler.



Kutná Hora pod ochranou Svatobarborské Panny Marie. 
Titulní list z modlitební knihy vydané v roce 1746 v Praze. 



 Svatobarborská Panna Maria. Kolem 1380 (polychromie 1701),  
 dřevěná polychromovaná socha z okruhu parléřovské huti.



Dřevěný reliéf z bývalého hlavního oltáře kostela sv. Jakuba, Salome, žena Zebedeova, přivádí své syny Jakuba 
a Jana ke Kristovi, setkávají se před Kutnou Horou. Kašpar Aigler. 1677-1678.



 Svatobarborský chrám s novou jezuitskou střechou a spojovací chodbou ze třicátých let 18. století. 
 F. C. Schmidt. Rytina, kolem 1840.



Veduta Kutné Hory pro knihu Jana Kořínka, Staré paměti kutnohorské. Jiří Čáslavský. 
1674. Mědiryt.



Veduta Sedleckého kláštera, Kutné Hory (a Čáslavi), Vratislavský náčrtník – Topografie Čech a Moravy. 
Soubor rytin původně uložený v Městské knihovně ve Vratislavi byl zničen za druhé světové války. 
Friedrich Bernhard Werner. 1752. Rytina,  Repro podle negativu ze Státního ústavu památkové péče v Praze 
(f. 39, negativ č. 26. 152). 



 Kodex gigas, vznikl na počátku 13. století pravděpodobně v benediktinském klášteře v Podlažicích u Chrudimi.  
Záznamy v kodexu končí rokem 1229 a v roce 1245 byl kodex zastaven cisterciáckému klášteru v Sedlci. Ze 
Sedlce byl vykoupen opatem benediktinského kláštera v Břevnově v roce 1295. Obrovský kodex je označován 
jako knihovna obsažená v jediném svazku. Rozměr desek je 920×505×220 mm. Původně obsahoval 320 
pergamenových foliantů (tj. 640 stran) o velikosti 890×490 mm. Osm listů bylo vyříznuto. Na foliantu 289r je 
v kodexu celostránková iluminace Nebeského Jeruzaléma. Jeho protějškem na foliantu 290v je celostránková 
kolorovaná kresba ďábla jako znázornění příčiny a důsledku chaosu.



Kutnohorský městský znak s kalichem. Vznikl kolem roku 1490 pro novou radní síň. Kutná Hora užívala erbu 
s kalichem o své újmě, neboť jí kalich nebyl nikdy potvrzen. 
Vladislav Jagellonský potvrdil Kutné Hoře již 24. října 1471 všechny starší výsady, ale o erbu se přímo 
nezmínil. Nad kalichem je císařská koruna z doby Karla IV. s bílou mitrou. 



Tato pečeť se obvykle v odborné literatuře označuje jako pečeť horská nebo  rychtářů a přísežných a její užití 
je doloženo mezi lety 1308 a 1357. Užívala podle potřeby zároveň na listinách týkajících se hory, horníků a 
horních záležitostí, ale i na listinách, kde se už místo nebo účastníci jednání uvádějí jako město a měšťané  nebo 
městská obec. Mezi královskými a hornickými znaky se v pečeti objevuje ve významu polní lilie rostlinný 
motiv. Podívejte se na polní lilie jak rostou: nepracují, nepředou – a pravím vám, ani Šalamoun ve své nádheře 
není oděn, jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která tu dnes je a zítra bude hozena do 
pece, neobleče tím spíše vás, malověrní? (Mt 6: 28-30)



 Obraz Bolestného Krista z kostela sv. Jakuba se odkazuje na basilejská kompaktáta – privilegium 
kalicha. Kristus v této podobě představuje pramen života a architektura symbolizuje církev. Taková 
kompozice má v křesťanské ikonografii obecný eucharistický význam, ale v utrakvistickém prostředí 
se stává zdůvodněním přijímání podobojí i laikům. Vyobrazení doprovází text Miserere nostri domine 
(Utrpení našeho Pána). 50.- 60. léta 15. století.



Jakubova hůl byla známá už ve starověku a zmínky o ní se objevují i ve spisech středověkých zeměměřičů, 
používala se k měření výšky a vzdáleností na nebi i na zemi. Je to tyč s měřítkem, po které se kolmo posouvá 
souměrný běhoun. Na podélné tyči může být přímo úhlové měřítko nebo měřítko délkové.



Žaltářová mapa světa. Oboustranně malovaná kopie (14.2×9.5 cm) nezachované velké nástěnné mapy světa, 
kterou objednal pro westminsterské opatství  Jindřich III., byla kolem roku 1260 zařazena do Knihy žalmů. Je 
to jedna z nejstarších map s Jeruzalémem ve svém středu. British Library, London.



Kutnohorská bible. V roce 1489 byly během jednoho roku vydány tiskem dvě varianty kompletního českého 
překladu Písma svatého. Vytiskl je Martin z Tišnova. Na frontispisu je ručně kolorovaný dřevořez městského 
znaku s kalichem, který Kutná Hora užívala od roku 1473.



Apoteóza sv. Barbory, obraz z bývalého hlavního oltáře svatobarborského chrámu. Ignác Viktorin Raab. 1755. 
Olejomalba na plátně.



Plán města se zakreslenými spojnicemi mezi kostely malínské farnosti.



Plán historického jádra Kutné Hory. MURUS 2004.



Plán historického jádra Kutné Hory. MURUS 2004.



Nejstarší dochovaný plán Kutné Hory vznikl v rozpětí dvacátých až třicátých let 18. století v souvislosti 
s hledáním místa pro výstavbu kláštera voršilek.



Sedlecký klášter, vyobrazení z knihy J. F. Devotyho, Popsánj zaženj, zwlásstnj pobožnosti, a žiwota swattosti, 
mnohým nesstastným osudum podrobené, býwalé rehole Cystercyenské, pak obzwlásstnjho wzhledu a 
wznessenosti starožitných kaplj: Hrobu Božjho, wssech Swatých, sw. Ondrege. SS. Kozmy a Damiána a wssech 
werných Dussicek, ... na swatém mjste weleslawného vdolj Sedleckého etc.,  Praha 1824.



Nebeský Jeruzalém. Iluminace odpovídá popisu nebeského Jeruzaléma ve Zjevení Janově  (kapitola 21, 15 - 
17):  „Ten, který se mnou mluvil měl zlatou míru, aby změřil město i jeho brány a hradby. Město je vystaveno 
do čtverce: jeho délka je stejná jako šířka. Změřil to město, a bylo to dvanáct tisíc měr. Jeho délka, šířka i výška 
jsou stejné. Změřil i hradbu, a bylo to sto čtyři loket lidskou (rákosovou) mírou, kterou použil anděl.“ Trinity 
Apocalypse, London, 1225 – 1260.



 Sedlecká monstrance – věžovitá  schránka na ukládání a veřejné vystavování hostie. Je stříbrná, pozlacená, 
vysoká 97 cm,  vznikla k roku 1389 v pražské nebo horské parléřovské huti. byla určena pro oltář Božího hrobu 
v sedleckém kostela sv. Filipa a Jakuba.



 Při vyměřování v terénu se k určování kolmic a os decumanus a cardo užíval úhloměrný kříž nebo jiná varianta 
starověkého přístroje zvaného gróma. Grómu  tvořil pravoúhlý kříž se čtyřmi závažími zavěšenými na konci 
jeho ramen, případně ještě s pátým, zavěšeným v průsečíku ramen kříže. Kříž byl vodorovně nasazený na 
sloupku – tyči a přenášel se v terénu. 



Sousoší sv. Václava, sv. Víta a sv. Ludmily před jezuitskou kolejí. František Baugut. 1716.


