
OŽIVUJEME KULTURNÍ DĚDICTVÍ VENKOVA – KUTNOHORSKO

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova

Evropa investuje do venkovských oblastí

Projekty z osy III

Projekty z osy IV



Bratčice
Program rozvoje venkova

Opatření III.2.2 – Ochrana a rozvoj kulturního 

dědictví venkova

Název: Pietní park s památníkem první bitvy 

třicetileté války

07/002/3220b/120/000581

Žadatel: Obec Bratčice 

Celkové výdaje projektu: 2 002 381 Kč

Dotace z PRV: 1 802 142 Kč

Nově vybudovaný pietní park s památníkem první bitvy třicetileté války stejně jako 

zrekonstruovaná kaplička stojí nedaleko Čáslavi v místech, kde došlo 14. září 

1618 k první srážce mezi císařským a stavovským vojskem. Dřevěné kříže s ne-

rezovými zvony, na nichž jsou vyryty ležící kříže, jsou upomínkou na životy vyhaslé 

v této bitvě.

Červené Janovice
Program rozvoje venkova

Opatření IV.1.2. – Realizace místní rozvojové 

strategie

Název: Oprava věže a části presbytáře 

kostela.

11/012/41200/048/000458

Vlastník: Římskokatolická farnost Červené 

Janovice

Celkové výdaje projektu: 1 161 185 Kč

Dotace z PRV: 800 000 Kč

Novorománský kostel sv. Martina v Červených 

Janovicích byl dokončen na  místě původně 

gotického předchůdce kutnohorským sta-

vitelem Čeňkem Dajbychem v roce 1911. Náklady na  jeho výstavu činily v  té 

době 100.000 Kč. Vzhledem k tomu, že v současnosti se některé části střech 

již nacházely v havarijním stavu a docházelo k zatékání do věže kostela a kleneb 

presbytáře, řešil projekt především výměnu krytiny v těchto partiích. Dále byla 

obnovena fasáda horního patra věže.

 

Čestín
Program rozvoje venkova

Opatření III.2.2 – Ochrana a rozvoj kulturního 

dědictví venkova

Název: Sanace zdiva a související obnova čás-

ti interiéru kostela sv. Petra a Pavla v Čestíně

12/015/3220b/120/000051

Žadatel: o.s. STRNIŠTĚ – společnost životního 

prostoru a vzdělávání

Celkové výdaje projektu: 5 210 000 Kč

Dotace z PRV: 4 515 300 Kč

Opatření III.2.2 – Ochrana a rozvoj kulturního 

dědictví venkova

Název: Obnova havarijního zastřešení fary v Čestíně

12/015/3220b/120/000049

Žadatel: Římskokatolická farnost Uhlířské Janovice

Celkové výdaje projektu: 1 104 598 Kč

Dotace z PRV: 961 000 Kč

Na místě novorománského kostela sv. Petra a Pavla stál původně románský kos-

tel z 2. pol. 12. století. Podle něj se městečko dříve nazývalo Čestin kostel. Roku 

1859 byl stržen a již 8. září 1861 byl dokončen kostel současný. Jeho dominan-

tou je věž osazená zvony pocházejícími z roku 1562. Z přislíbené dotace bude 

realizováno statické zajištění zdiva kostela, jeho odvlhčení a bude provedena nová 

elektroinstalace. Dokončena bude obnova střešního pláště a nově budou prove-

deny vnitřní i vnější omítky. Druhý projekt řeší havarijní stav nedaleké budovy ba-

rokní fary. Zde bude opravena konstrukce krovu a pořízena nová střešní krytina. 

Obnoveny budou rovněž klempířské prvky a původní komíny. 

Grunta
Program rozvoje venkova

Opatření III.2.2 – Ochrana a rozvoj kulturního 

dědictví venkova

Název: Grunta – kostel Nanebevzetí Panny 

Marie – Obnova kostela

09/008/3220b/120/0001644

Žadatel: Římskokatolická farnost – arciděkan-

ství Kutná Hora 

Celkové výdaje projektu: 4 233 613 Kč

Dotace z PRV: 3 810 251 Kč 

Na místě původního gotického kostela, který byl na počátku 19. století z větší 

části stržen, byla v letech 1905–08 vybudována dnešní velkolepá pseudoromán-

ská bazilika. O existenci jejího předchůdce dnes svědčí jen renesanční náhrobky 

Libenických z Vrchovišť druhotně umístěné v podvěží. Stavba založená na pod-

dolovaném terénu má problémy se statikou. Z fi nančních prostředků získaných 

v rámci PRV proběhla v letech 2009–10 celková obnova střechy. 

Horka II
Program rozvoje venkova

Opatření IV.1.2. – Realizace místní rozvojové 

strategie

Název: Rekonstrukce kapličky

09/007/41200/048/000530

Žadatel: Obec Horka II

Celkové výdaje projektu: 280 139 Kč

Dotace z PRV: 188 328 Kč

V centrální části osady Buda se nachází prostá kaple vybudovaná v první polovině 

20 století. U zanedbané stavby došlo k opravě střešní krytiny, instalaci okapů 

a dešťových svodů, k odvodnění objektu, výměně dlažby a k obnově omítek.

Chlístovice
Program rozvoje venkova

Opatření IV.1.2. – Realizace místní rozvojové 

strategie

Název: Nová střecha pro kostel sv. Ondřeje 

v Chlístovicích

09/007/41200/048/000537

Žadatel: Obec Chlístovice

Celkové výdaje projektu: 886 273 Kč

Dotace z PRV: 649 933 Kč

Původně gotický kostelík sv. Ondřeje stojící na návrší nad levým břehem potoka 

Vrchlice byl založen před polovinou 14. století. Jednolodní stavba s hranolovou 

věží, v jejíž spodní části jsou střílnová okénka, získala dnešní vzhled na počátku 

18. století díky barokní přestavbě za pánů z Oštejna. Ve věži jsou umístěny his-

toricky cenné zvony z let 1489 a 1509. Díky dotaci z PRV došlo k obnově krytiny 

na střeše lodi kostela. Dále bylo upraveno a zabezpečeno schodiště do věže, 

ve které se nalézají historicky cenné zvony. 

Jindice
Program rozvoje venkova

Opatření III.2.2 – Ochrana a rozvoj kulturního 

dědictví venkova

Název: Celková rekonstrukce a zpřístupnění 

kostela sv. Václava v Jindicích

07/002/3220b/120/000259

Žadatel: Římskokatolická farnost Kolín 

Celkové výdaje projektu: 4 353 000 Kč

Dotace z PRV: 3 592 950 Kč

Kostel sv. Václava v Jindicích se v písemných pramenech připomíná na počátku 

14. století, kdy ves i kostel držel kartuziánský klášter v Praze. Z nejstarší gotické 

fáze se dochovalo obvodové zdivo v rozsahu stávajícího presbytáře a východní 

části lodi. V baroku byla ke kostelu přistavěna čtvercová sakristie a jižně od kos-

tela vznikla pohřební kaple rodiny Kavanaghů. Současný vzhled kostela určily 

jeho poslední výrazné stavební úpravy provedené na přelomu 18. a 19. století, při 

nichž došlo k připojení západní věže. V roce 2009 bylo přistoupeno k celkové re-

konstrukci kostela, která zahrnovala obnovu střech a krovu, odvodnění okolí kos-

tela, statické zajištění zdiva a obnovu vnějších fasád a vnitřních prostor kostela.

Košice
Program rozvoje venkova

Opatření IV.1.2. – Realizace místní rozvojové 

strategie

Název: Rekonstrukce a zpřístupnění zvonice 

kostela Narození Panny Marie v Košicích

09/007/41200/048/000538

Žadatel: Římskokatolická farnost Uhlířské 

Janovice

Celkové výdaje projektu: 1 450 000 Kč

Dotace z PRV: 1 102 000 Kč 

Opatření III.2.2. – Ochrana a rozvoj kulturního 

dědictví venkova

Název: Revitalizace kostela Narození Panny 

Marie v Košicích

09/008/3220b/120/001338 

Celkové výdaje projektu: 5 800 000 Kč

Dotace z PRV: 5 220 000 Kč

Z původního raně gotického kostela Narození Panny Marie se do dnešních dnů 

dochovala obdélná loď a pravoúhlý presbytář včetně křížové klenby. Mimořádná 

je věž kostela, jejíž výstavbu datuje letopočet na pozdně gotickém vstupním por-

tálu do roku 1563. Má křížově klenuté podvěží a valeně klenuté patro, přístup-

né portálem z kruchty. Třetí podlaží bylo původně oddělené a přístupné pouze 

po venkovním schodišti. Toto patro poskytovalo velice kvalitní prostor pro útočiště 

či úschovu cenností v dobách ohrožení. Věž byla upravena v období baroka, kdy 

byla rozšířena okna a proražen nový vstup na půdu, zároveň získala novou stře-

chu. Ve zvonovém patře jsou umístěny dva historické zvony z let 1475 a 1492. 

Poslední velká přestavba kostela proběhla ve 20. letech 19. století, kdy byla při-

stavěna sakristie a celý kostel byl nově zastřešen. Práce na rekonstrukci kostela 

proběhly ve dvou etapách. Nejprve bylo obnoveno zastřešení věže včetně částí 

krovu, byly instalovány žaluziové okenice zvonového patra a úpraveno schodiště 

pro jeho zpřístupnění. Ve druhé fázi byly získány prostředky na dokončení celko-

vé obnovy kostela. Bylo provedeno odvodnění, došlo k opravě krovu a výměně 

střešní krytiny nad lodí a presbytářem kostela. Dále byla pořízena nová elektro-

instalace a obnoveny vnitřní i venkovní omítky. Součástí druhé etapy bylo také 

restaurování puklého zvonu. 

Krchleby
Program rozvoje venkova

Opatření III.2.2 – Ochrana a rozvoj kulturního 

dědictví venkova

Název: Udržovací práce na kostele sv. Václava 

v Krchlebech

08/005/3220b/120/001270

Žadatel: Římskokatolická farnost – děkanství 

Čáslav

Celkové výdaje projektu: 1 698 200 Kč

Dotace z PRV: 1 528 380 Kč

Kostel sv. Václava v Krchlebech si dochoval na Kutnohorsku ojedinělý renesanční 

ráz. Poprvé se připomíná roku 1352, ale jeho vznik spadá již do období rané go-

tiky. Dnešní podobu získal na přelomu 16. a 17. století, kdy Krchleby vlastnil rod 

Studeneckých z Pašiněvsi. V roce 2009 získala Římskokatolická farnost v Čáslavi 

fi nanční prostředky z PRV. Z těchto zdrojů bylo provedeno odvodnění základového 

zdiva kostela, kompletní rekonstrukce vnějšího pláště budovy včetně okenních 

výplní a obnovena byla přístupová cesta se vstupní bránou. 

Malešov
Program rozvoje venkova

Opatření IV.1.2. – Realizace místní rozvojové 

strategie

Název: Obnova tvrze Malešov

13/018/41200/048/000689

Žadatel: Ondřej Slačálek

Celkové výdaje projektu: 708 728 Kč

Dotace z PRV: 566 982 Kč

Existenci zdejší tvrze máme doloženou v druhé 

polovině 14. století, kdy se dostala do majet-

ku bohatých kutnohorských měšťanů z  rodu 

Rurthardů. Mohutná čtvercová obytná věž 

obklopená zbytky opevnění stojí na skalnatém 

ostrohu nad rybníkem. V 15. století byla hned 

několikrát dobývána. Roku 1421 ji hájil Václav 

Matěj Kladný z Těchlovic proti Pražanům a za Vladislava Jagellonského byla roku 

1472 obležena zemskou hotovostí v čele s Janem Jencem z Janovic. Po třice-

tileté válce byla tak zpustlá, že si její majitelé Šporkové postavili nový zámek 

na Roztěži a tvrz byla nadále využívána pouze jako sýpka. Za pomoci fi nanční 

podpory z PRV probíhá obnova venkovní fasády. Stávající plochy omítky budou 

konzervovány nástřikem vápennou vodou. Dřevěná ostění oken budou nahrazena 

kamennými, vyrobenými přesně podle původních vzorů zachovalých jinde na tvr-

zi. Nahození vápennou omítkou doplní vápenná retuš a v exponovaných partiích 

bude omítka ošetřena opakovaným hydrofobním nástřikem. 

Močovice
Program rozvoje venkova

Opatření III.2.2 – Ochrana a rozvoj kulturního 

dědictví venkova

Název: Rekonstrukce kaple v obci Močovice

08/005/3220b/120/000657

Žadatel: Obec Močovice 

Celkové výdaje projektu: 1 599 657 Kč

Dotace z PRV: 1 439 691 Kč

Kaple Nanebevzetí Panny Marie s charakteris-

tickou věžičkou v průčelí stojí na návsi ve stře-

du obce. Postavena byla v  pseudogotickém 

slohu roku 1875. Obci se z PRV podařilo zís-

kat zdroje na její celkovou rekonstrukci včetně 

obnovy venkovní fasády.

Nová Lhota
Program rozvoje venkova

Opatření IV.1.2. – Realizace místní rozvojové 

strategie

Název: Kostel sv. Jana Křtitele v Nové Lhotě – 

Obnova střechy

11/012/41200/048/000465 

Žadatel: Římskokatolická farnost Třebonín

Celkové výdaje projektu: 990 000 Kč

Dotace z PRV: 841 452 Kč

Hřbitovní kostel sv. Jana Křtitele z roku 1579 

s polodřevěnou hranolovou zvonicí byl posta-

ven na kopci nad obcí jako pohřební kaple Salavů z Lípy. V letech 1670 a 1890 

byl opraven, úpravami však ztratil svůj původní ráz. Uvnitř je deset renesanč-

ních náhrobníků z konce 16. a 17. století. Realizací projektu došlo k odstranění 

havarijního stavu střechy nad lodí kostela položením nové šindelové krytiny. Při 

opravě byly vyměněny i napadené části krovu. Součástí projektu bylo zpřístupnění 

kostela pro pořádání kulturních akcí.

Paběnice
Program rozvoje venkova

Opatření IV.1.2. – Realizace místní rozvojové 

strategie

Název: Rekonstrukce střechy kostela sv. Ja-

kuba v Paběnicích II. etapa.

09/007/41200/048/000534

Žadatel: Římskokatolická farnost Třebonín

Celkové výdaje projektu: 863 000 Kč

Dotace z PRV: 638 620 Kč

Barokní stavba stojí na základech staršího go-

tického kostelíku. Po třicetileté válce byla ob-

novena členy jezuitského řádu z kutnohorské 

koleje. Dnešní podoba kostela se 17 m vysokou věží pochází z počátku 18. sto-

letí. Hlavní oltář byl podle dochovaného nápisu vysvěcen v roce 1722 opatem 

sedleckého kláštera. Při rekonstrukci došlo k obnově raně barokní konstrukce 

krovu. Bylo provedeno doplnění a nastavení chybějících částí trámů a ošetření 

krovu kostela proti dřevomorce a červotočům. Provedena byla výměna břidlicové 

střešní krytiny. 

Petrovice I
Program rozvoje venkova

Opatření III.2.2 – Ochrana a rozvoj kulturního 

dědictví venkova

Název: Oprava věže kostela sv. Václava 

v Petrovicích I

12/015/3220b/120/000147

Žadatel: Římskokatolická farnost Červené 

Janovice 

Celkové výdaje projektu: 920 470 Kč

Dotace z PRV: 800 808 Kč

Opatření III.2.2 – Ochrana a rozvoj kulturního 

dědictví venkova

Název: Oprava hřbitovního komplexu v obci 

Petrovice I.

11/012/3220b/120/000081

Žadatel: Obec Petrovice I 

Celkové výdaje projektu: 564 000 Kč

Dotace z PRV: 423 000 Kč

Kostel sv. Václava byl založen nejspíše na přelomu 13. a 14. století. Roku 1891 

byl však pro celkovou sešlost stržen a na jeho místě byla vyzdvižena novogotic-

ká stavba podle plánů architekta Ludvíka Láblera, stavitele chrámu sv. Barbory 

v Kutné Hoře. Za fi nanční prostředky získané z PRV byla renovována věž kostela. 

Došlo k opravě krovu, výměně střešní krytiny a obnovena byla fasáda věže nad 

úrovní zdiva lodi. Další prostředky získala obec na obnovu ohradních zdí nedale-

kého hřbitova. 

Soběšín
Program rozvoje venkova

Opatření III.2.2 – Ochrana a rozvoj kulturního 

dědictví venkova

Název: Rekonstrukce kostela sv. Michaela 

Archanděla v Soběšíně

12/015/3220b/120/000108

Žadatel: Římskokatolická farnost Divišov

Celkové výdaje projektu: 4 070 000 Kč

Dotace z PRV: 3 540 900 Kč

Zakladateli kostela byli někdy ve  druhé po-

lovině 13. století páni ze Soběšína. Nejstarší 

stavební fázi tvořila obdélná loď ukončená ap-

sidou. Věž byla ke kostelu přistavěna až roku 

1728, což dokládá letopočet dochovaný pod její římsou. Za přislíbené fi nanční 

prostředky je naplánována kompletní obnova stavby zahrnující odvodnění zdiva, 

opravu krovu, výměnu střešní krytiny, obnovu okenních a dveřních výplní a vnitř-

ních i venkovních omítek.

Sudějov
Program rozvoje venkova

Opatření III.2.2 – Ochrana a rozvoj kulturního 

dědictví venkova

Název: Znovuzrození barokní fary v Sudějově

11/012/3220b/120/000163

Žadatel: Římskokatolická farnost Uhlířské 

Janovice 

Celkové výdaje projektu: 4 330 608 Kč

Dotace z PRV: 3 897 547 Kč

V sousedství poutního kostela sv. Anny posta-

veného v  l. 1724–25 nad léčivou studánkou 

na místě starší kaple z konce 17. století stojí 

památkově chráněná budova barokní fary. Díky dotačním zdrojům bylo možno její 

komplex celkově rekonstruovat na zázemí pro poutníky včetně využití podkroví 

pro malé muzeum a přednáškový sál. 

Vlkaneč
Program rozvoje venkova

Opatření IV.1.2. – Realizace místní rozvojové 

strategie

Název: Oprava střechy kostela sv. Jakuba 

Staršího ve Vlkanči

13/018/41200/048/000681

Žadatel: Římskokatolická farnost Zbýšov 

v Čechách

Celkové výdaje projektu: 1 250 001 Kč

Dotace z PRV: 1 000 000 Kč

První zmínka o kostele sv. Jakuba ve Vlkanči 

pochází z roku 1352, jeho vznik se však před-

pokládá již kolem roku 1300. Gotická stavba 

je dodnes zachována ve hmotě lodi a presby-

táře. Věž byla ke kostelu přistavěna v  letech 1706–1710, kdy byla celá stavba 

barokně upravena. V rámci projektu podpořeného z PRV dojde k obnově a che-

mickému ošetření konstrukce krovu a celá stavba získá novou střešní krytinu. 

Plechové prvky budou vyměněny, případně ošetřeny nátěrem.

Zruč nad Sázavou – kostel
Program rozvoje venkova

Opatření IV.1.2. – Realizace místní rozvojové 

strategie

Název: Dokončení oprav fasád kostela 

a oprava márnice u kostela Povýšení sv. Kříže 

ve Zruči nad Sázavou

11/012/41200/048/000472 

Žadatel: Římskokatolická farnost Zruč nad 

Sázavou

Celkové výdaje projektu: 850 000 Kč

Dotace z PRV: 649 600 Kč

První písemná zmínka o  kostele sv. Kříže 

ve Zruči nad Sázavou pochází z  roku 1328, 

kdy získali jeho patronátní právo pražští kří-

žovníci. Kostel prošel složitým stavebním vý-

vojem. Nejstarší dochovanou částí je gotická 

loď, ke které byl přistavěn vrcholně gotický presbytář a věž. Další přístavby stejně 

jako samostatně stojící kostnice jsou barokního stáří. Větší opravy kostel prodě-

lal po požáru v roce 1781, kdy získal současnou podobu. Díky podpoře získané 

z PRV byla kompletně opravena márnice stojící v blízkosti kostela. Došlo k obnově 

jejího krovu a k položení nové střešní krytiny. Dále byly renovovány vnější omítky 

márnice a na jižní fasádě kostela. Instalováno bylo venkovní nasvícení kostela.

Zruč nad Sázavou – zámek
Program rozvoje venkova

Opatření IV.1.2. – Realizace místní rozvojové 

strategie

Název: Doplnění drobných prvků zámecké 

architektury

13/018/41200/048/000677

Žadatel: Město Zruč nad Sázavou

Celkové výdaje projektu: 905 713 Kč

Dotace z PRV: 598 818 Kč

Zruč nad Sázavou se poprvé připomíná roku 

1335, kdy náležela Heřmanovi ze Zruče. 

Po polovině 14. století ji získali Kolovratové, 

za  nichž byl vystavěn gotický hrad. Roku 

1553 získal celé panství Jiří z Kalenic a zahá-

jil rozsáhlou přestavbu hradu na renesanční 

zámek. Albrechtovi z Kalenic bylo zručské panství v roce 1623 zkonfi skováno 

pro účast na stavovském povstání. Po požáru v roce 1781 byly provedeny jen 

nejnutnější opravy. V  roce 1885 získali zámek ve veřejné dražbě Schebkové. 

Adolf Schebek dal zámek v letech 1891–1892 přestavět v pseudogotickém slo-

hu. Zároveň se dočkal rozsáhlých úprav také park doplněný několika drobnými 

stavbami a sochami. V rámci projektu bude na okraji zámeckého příkopu zřízena 

nová západní brána. Pro pergolu na severním zámeckém mostku budou vystavě-

ny dva nové sloupy, na něž bude uložena vodorovná konstrukce pergoly. Severní 

vstup bude z nádvoří doplněn stříškou. Takto instalované drobné prvky přispějí 

k dotvoření původní atmosféry objektu.


