KUTNA HORA

25 LET NA SEZNAMU
SVETOVEHO DEDICTVI

1 9 9 5 – 2 0 2 0
Město Kutná Hora slaví 25 let od zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO
Kutná Hora, 17. 8. 2020
Letos uplyne 25 let od zápisu historického jádra města Kutné Hory s chrámem sv. Barbory a kostelem Nanebevzetí Panny Marie
v Sedlci na Seznam světového dědictví UNESCO. Zastupitelstvo města Kutné Hory proto vyhlásilo rok 2020 rokem ve znamení
oslav 25. výročí zápisu.
Historické centrum města s chrámem sv. Barbory a katedrálou Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci bylo zařazeno na Seznam
světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO dne 9. prosince 1995. V rámci České republiky to tehdy byl čtvrtý zápis,
k dnešnímu dni je již na tomto nejprestižnějším světovém seznamu v ČR zapsáno 14 hmotných statků a 6 nehmotných. Historické
centrum Kutné Hory zaujímá plochu 62 hektarů a uchovává ve svých hranicích 393 kulturních památek a 2 národní kulturní
památky – Vlašský dvůr a chrám sv. Barbory.
Zápis na seznam světového dědictví UNESCO v roce 1995 se stal zásadním momentem v novodobé historii města Kutné Hory.
Dlouhodobým úsilím mnoha zástupců státních orgánů, městské samosprávy i soukromých majitelů a církví se podařilo uchovat a
obnovit to nejcennější, v historickém jádru bylo opraveno mnoho domů, ze seznamu sta nejohroženějších památek na světě byla
rekonstrukcí zachráněna kaple Božího těla, uskutečněny byly rekonstrukce chrámu sv. Barbory, katedrály Nanebevzetí Panny Marie
v Sedlci, restaurování interiéru kostela sv. Jana Nepomuckého a rekonstrukce Dačického domu. Letos také vyvrcholí rekonstrukce
Vlašského dvora. Návštěvnost Kutné Hory se od roku 1995 téměř zdesetinásobila a v roce 2018 se přiblížila milionu návštěvníků.
Program oslav musel být bohužel vzhledem k nastalé epidemiologické situaci omezen a řada akcí plánovaných na I. pololetí roku
2020 byla zrušena. I s nepříznivou situací se však město dokázalo vypořádat a i s pomocí dalších institucí sídlících ve městě
připravilo nejen pro své občany řadu kulturních akcí počínaje např. retrospektivní výstavou „Jak to bylo před UNESCEM“,
mezinárodním hudebním festivalem a dalšími koncerty, přes komentované prohlídky v Galerii Středočeského kraje, Poutní mší
svatou ke svátku sv. Barbory, až k hlavnímu programu oslav, který je směřován právě k datu 9. 12. 2020, kdy se všechny památky
ve městě zdarma či za symbolické vstupné otevřou návštěvníkům.
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