
	
	

UNIVERZITA	KARLOVA	
PRÁVNICKÁ	FAKULTA	

pořádá	KONFERENCI		
na	téma	

AKTUÁLNÍ	OTÁZKY	PRÁVNÍ	ÚPRAVY	CESTOVNÍHO	RUCHU	VII.	
nikoli	jako	obvykle	na	Právnické	fakultě	UK	ale	v	Kutné	Hoře	s	rozsáhlým	programem	

ve	čtvrtek	a	pátek	16.–17.	června	2022	
Od	roku	2015	Právnická	fakulta	UK	pořádá	konference	k	problémům	právní	úpravy	cestovního	ruchu.	
Akce	tedy	navazuje	na	úspěšné	konference	v	budově	PFUK	10.	2.	a	7.	10.	2015,	8.	11.	2016,	9.	11.	2017,		
8.	11.	2018,	12.	11.	2019,	ale	i	workshop	k	menšinovým	památkám	v	Kolíně	21.	5.	2019.	Za	dva	odpadlé	
ročníky	již	tradiční	konference	připravujeme	konferenci	výjimečně	v	Kutné	Hoře.	Na	rozdíl	od	konferencí	

na	PFUK,	kde	jsou	pouze	referáty	a	diskuse,	bude	obvyklým	stylem	vědeckých	akcí	v	turismu,	
tedy	s	rozsáhlým	programem	včetně	exkurzí	do	památek	běžně	nepřístupných.	

	

PROGRAM	
ČTVRTEK	16.	ČERVNA	2022	

9:00– 12:00	hod.:	ODBORNÁ	EXKURZE	SEDLEC	(PŘEDMĚSTÍ	KUTNÉ	HORY)	
od	9:00	hodin	Katedrála	Nanebevzetí	Panny	Marie,	od	10:00	hod.	refektář	kláštera	Sedlec,		

od	11:00	hod.	zámeček	a	statek	Sedlec 

OBĚD	

13:00– 18:00	hod.:	HLAVNÍ	JEDNÁNÍ	KONFERENCE	(refektář	Kláštera	Voršilek)	
	

1.	SEKCE	Aktuální	problémy	právní	úpravy	turismu	
(předsedající	JUDr.	PhDr.	René	Petráš,	Ph.D.,	Univerzita	Karlova	Právnická	fakulta)	

	
JUDr.	Renata	Králová	(Ministerstvo	pro	místní	rozvoj,	ředitelka	Odboru	cestovního	ruchu)	

Aktuální	otázky	a	změny	právní	úpravy	cestovního	ruchu	(referát	bude	zařazen	po	příjezdu	dr.	Králové)	
	

JUDr.	Klára	Dvořáková,	M.A.	(advokátka	–	Holubová	advokáti	s.r.o.)	
Právní	problémy	cestovních	kanceláří	

	
Ing.	Petr	Scholz,	DiS.,	Ph.D.	(Katedra	cestovního	ruchu	VŠPJ	Jihlava,	šéfredaktor	Studia	turistica)	

Interdisciplinarita	výzkumů	cestovního	ruchu	a	otázky	publikování	právních	článků	k	oboru	
	

Ing.	Lenka	Dzúriková	(Turková)	(doktorandka	Katedra	cestovného	ruchu	EF	UMB	Banská	Bystrica)		
Zákon	o	cestovnom	ruchu	a	jeho	vplyv	na	organizácie	destinačného	manažmentu	

	v	podmienkach	Slovenska	
	

Mgr.	Radek	Košťál	(Ministerstvo	pro	místní	rozvoj,	Odboru	cestovního	ruchu)	
Příprava	tezí	a	zahraniční	inspirace	k	plánovanému	novému	zákonu	o	cestovním	ruchu	

DISKUSE	O	MOŽNÝCH	PŘÍNOSECH	A	OBTÍŽÍCH	PŘÍPRAVY	ZÁKONA	O	CESTOVNÍM	RUCHU	



PŘESTÁVKA	(přibližně	15:00–15:15	hod.)	
	

2.	SEKCE	Problémy	využívání	menšinových	památek	pro	turismus	
(předsedající	prof.	Mag.	phil.	Dr.	iur.	Harald	Scheu,	Ph.D.	(Univerzita	Karlova	Právnická	fakulta)	

	
JUDr.	PhDr.	René	Petráš,	Ph.D.	(Univerzita	Karlova	Právnická	fakulta)	

Mohou	menšinové	památky	řešit	aktuální	krizi	cestovního	ruchu?	Otázka	zákona	o	cestovním	ruchu.	
	

Prof.	Dr.	Ivan	Halász,	Ph.D.	(Společenskovědní	výzkumné	centrum	Budapešť,	Nadace	sv.	Vojtěcha)	
Menšinové	památky	v	Budapešti	

	
Doc.	RNDr.	Jiří	Vaníček,	CSc.	(Vysoká	škola	ekonomická)	

Mezinárodní	úmluvy	a	organizace	pro	ochranu	přírodního	a	kulturního	dědictví	
	

PŘESTÁVKA	(přibližně	16:30–16:45	hod.)	
	

Doc.	PhDr.	Blanka	Soukupová,	CSc.	(Univerzita	Karlova	Fakulta	humanitních	studií)	
Vztah	k	památkám	(zejména	židovským)	v	českých	zemích	v	období	socialismu	-	pohled	státních	orgánů	

na	význam	památek	včetně	jejich	turistického	využití	
	

Mgr.	Zuzana	Löbling	(Národní	galerie,	doktorandka	Univerzita	Karlova	Právnická	fakulta)	
Právní	dopady	restitucí	na	využití	menšinových	(zejména	židovských)	památek	

	
Mgr.	Marek	Lauermann,	Ph.D.	(Nadační	fond	dr.	Dagmar	Lieblové,	ředitel)	

	Možnosti	obnovy	a	využití	menšinových	památek	–	příklad	židovských	památek	na	Kutnohorsku	
	

DISKUSE	O	PŘÍNOSECH	MENŠINOVÝCH	PAMÁTEK	PRO	TURISMUS	
Na	konferenci	bude	prezentována	dokončovaná	kniha	Petráš	a	kol.:	Menšiny,	turismus,	památky	a	právo.	

	
SPOLEČENSKÝ	VEČER	v	Klášteře	Voršilek	přibližně	od	18:00	hod.	-	ochutnávka	místních	specialit	

(s	výkladem	k	problémům	biodynamického	zemědělství	a	turismu),	raut	
	

PÁTEK	17.	ČERVNA	2022	

9:00–14:00	hod.	ODBORNÁ	EXKURZE	V	HISTORICKÉM	CENTRU	KUTNÉ	HORY	–	synagoga	

(mohou	zde	zaznít	referáty,	které	se	nestihnou	ve	čtvrtek),	soud,	Katedrála	svaté	Barbory,	

prohlídka	centra	města	(zahrnuto	občerstvení)	

(jednotliví	účastníci	mohou	dle	potřeby	postupně	odjíždět)	

	
Délka	příspěvků	do	dvaceti	minut,	po	referátech	následuje	diskuse.	

Konečný	program	bude	zveřejněn	i	na	stránkách	PFUK	Právo	a	cestovní	ruch	http://turismus.prf.cuni.cz/		
	
ORGANIZACE	KONFERENCE:	

Centrum	mimosoudního	řešení	sporů	PFUK	
Hlavní	organizátor	konference	JUDr.	et	PhDr.	René	Petráš,	Ph.D.	(petras@prf.cuni.cz)		
(také	člen	Rady	vlády	pro	národnostní	menšiny	i	Komise	cestovního	ruchu	Kutná	Hora)	
Univerzita	Karlova,	Právnická	fakulta,	Nám.	Curieových	7,	11640	Praha	1	
Omlouváme	se	za	poměrně	pozdní	informace	o	konferenci	–	původně	se	předpokládalo	sladění	
s	termínem	velkých	historických	slavností	v	Kutné	Hoře	Stříbření,	které	ale	byly	zrušeny.	
Spoluorganizátorská	instituce:	
 
 



 
AKTUÁLNÍ	OTÁZKY	PRÁVNÍ	ÚPRAVY	CESTOVNÍHO	RUCHU	VII.	

KONFERENCE	16.–17.	6.	2022	V	KUTNÉ	HOŘE	–	ORGANIZAČNÍ	POKYNY	

Na	konferenci	je	třeba	se	přihlásit	do	12.	6.	na	petras@prf.cuni.cz	

	
PŘÍSPĚVKY	BUDOU	PUBLIKOVÁNY	na	základě	recenzního	řízení,	a	to	i	od	odborníků,	kteří	
nevystoupí	na	konferenci,	v	časopise	STUDIA	TURISTICA,	v	dalším	právně	zaměřeném	čísle	
1/2023	(viz	https://www.studiaturistica.cz/archives/	od	roku	2018	vždy	první	číslo	v	ročníku		
je	právně	zaměřené).	
	
	
KONFERENČNÍ	POPLATEK	JE	1	500	KČ	
PŘI	ÚČASTI	JEN	NA	HLAVNÍM	JEDNÁNÍ	16.	6.	ODPOLEDNE	13:00–18:00	NENÍ	POŽADOVÁN!	

Konference	je	zčásti	financována	z	projektu	Univerzity	Karlovy	Q05	(řešitel	prof.	JUDr.	Jan	Kuklík,	DrSc.)	

	
POKYNY	PRO	PLATBU	KONFERENČNÍHO	POPLATKU	NA	ÚČET	PFUK	
1/	pro	platby	v	CZK:	
číslo	účtu:		85738011/0100					variabilní	symbol:	566					do	poznámky	uvést	jméno	účastníka	
	
2/	pro	platby	v	EUR:	
číslo	účtu	ve	formátu	IBAN:	CZ9201000000273572410287	
Název	a	adresa	banky:	Komerční	banka,	a.s.					Italská	2					120	00	Praha	2	
Název	a	adresa	majitele	účtu:	Univerzita	Karlova,	Právnická	fakulta			Nám.	Curieových	7			116	36	Praha	1	
	
Pokyny	pro	zahraniční	účastníky:	
Do	textu	k	platbě	uvést	jméno	účastníka	a	VS	566	
Při	platbě	je	nutno	zaškrtnout	možnost	bankovního	poplatku	–	OUR.	
	
Pokud	potřebujete	daňový	doklad,	tak	je	nutné	si	o	něj	požádat	už	při	přihlášení/registraci	na	konferenci,		
přičemž	je	potřeba	adresa	na	koho	vystavit,	popřípadě	instituce	(zde	třeba	IČO	a	DIČ,	plný	název	a	adresa	instituce),		
na	které	PFUK	doklady	vystaví.	
	
	
UBYTOVÁNÍ	ÚČASTNÍKŮ	KONFERENCE	ORGANIZÁTOŘI	NEZAJIŠŤUJÍ.		

V	Kutné	Hoře	a	okolí	je	řada	možností,	kdy	lze	uvést	nedaleko	od	místa	hlavního	zasedání		
(Kláštera	Voršilek)	například:	
	
Hotel	Mědínek	Old	Town	 	 http://www.medinek.cz/		
Hotel	U	kata	 	 	 		 https://www.ukata.cz/		
Pension	Bed	and	Breakfast	 	 http://www.bed-breakfast.cz/		
Hotel	Apartments	Benešova	6		 https://hotel-apartments-benesova.penzion.cz/		
	 	



 
ZÁKLADNÍ	INFORMACE	O	PRÁVNÍ	ÚPRAVĚ	CESTOVNÍHO	RUCHU,	MENŠINOVÝCH	
PAMÁTKÁCH,	KUTNÉ	HOŘE		
	
ÚČASTNÍCI	KONFERENCE	MAJÍ	RŮZNÉ	SPECIALIZACE,	PROTO	BYLY	PŘIPRAVENY	TYTO	ZÁKLADNÍ	
INFORMACE,	KTERÉ	JIM	MOHOU	POMOCI	SE	ZORIENTOVAT	
	
PRÁVNÍ	ÚPRAVA	CESTOVNÍHO	RUCHU	

Právní	 úprava	 cestovního	 ruchu	 je	 složitá	 a	 důkladněji	 se	 v	 ní	 orientuje	 jen	 hrstka	
právníků.	Nepředstavuje	 nějaké	 tradiční	 a	 relativně	 uzavřené	 právní	 odvětví	 jako	 např.	 trestní,	
či	občanské	 právo,	 jejichž	 základ	 navíc	 tvoří	 v	ČR	 a	 obvykle	 i	 dalších	 zemích	 kontinentální	 právní	
kultury	rozsáhlý	zákoník.	 Je	to	soubor	různorodých	předpisů	spadajících	do	velmi	odlišných	odvětví	
s	často	 specifickými	 tradicemi,	 které	 se	 týkají	 cestovního	 ruchu.	Vymezení,	 co	 vše	 přiřadit	
k	problematice,	 ijak	 ji	 nazvat	 a	 definovat,	 se	 u	 jednotlivých	 autorů	 značně	 liší.	Přitom	mnohé	prvky	
právní	úpravy	 jsou	v	ČR	 i	 jiných	státech	ostře	diskutovány	nebo	 jsou	dokonce	 terčem	drsné	kritiky,	
která	nebývá	v	právní	vědě	zvykem.	Právní	úprava	se	také	často	mění,	kdy	se	například	musí	vyrovnávat	
s	moderní	tzv.	sdílenou	ekonomikou.	
	
Právní	 předpisy	 k	cestovnímu	 ruchu	 se	 rozpadají	 do	 několika	 velmi	 odlišných	 skupin.	 Hlavní	 tvoří	
speciální	 předpisy	 chránící	 spotřebitele	 u	 zájezdu	 a	 timesharingu,	 kde	 základem	 jsou	 směrnice	 EU.	
Jde	o	jádro	české	právní	úpravy	cestovního	ruchu	obsažené	hlavně	ve	speciálním	zákoně	č.	159/1999	
Sb.,	o	některých	podmínkách	podnikání	a	o	výkonu	některých	činností	v	oblasti	cestovního	ruchu,	se	
kterým	je	provázána	smlouva	o	zájezdu	v	občanském	zákoníku	§	2521-2549.	V	občanském	zákoníku	je	
zařazen	i	timesharing	jako	Dočasné	užívání	ubytovacího	zařízení	a	jiné	rekreační	služby	§	1852-1867.	
	
Další	velmi	odlišná	skupina	předpisů	řeší	organizaci	a	financování	cestovního	ruchu,	kde	v	ČR	od	roku	
2018	se	vytváří	v	zásadě	quasiprávní	 (a	pro	obce	a	kraje	dobrovolný)	systém	certifikace	organizací	
destinačního	 managementu	 (DMO)	 –	 na	 vrcholu	 je	 CzechTourism,	 dále	 úrovně	 krajská	 a	 oblastní	
(turistické	oblasti	mívají	velikost	běžně	dvou	tří	okresů,	vymezení	leckdy	překračující	krajské	hranice	
záleží	na	dohodě	obcí),	výjimečně	i	lokální.	Opět	se	na	jaře	2022	začal	připravovat	zákon	o	cestovním	
ruchu,	 jaký	má	např.	Slovensko	(č.	91/2010	Z.z.).	Zatím	není	 jasné	ani	co	bude	upravovat,	základem	
bude	zřejmě	právní	úprava	právě	uvedeného	systému	certifikace	destinačních	organizací.	Přiřadit	lze	
i	úpravu	daní,	kde	jde	hlavně	o	zákon	č.	565/1990	Sb.,	o	místních	poplatcích.	
	
Poslední	 skupina	 předpisů	 k	turismu	 jsou	 velmi	 různorodé	 právní	 předpisy	 související	 s	cestovním	
ruchem,	 jako	 je	 památková	 péče,	 ochrana	 přírody,	 doprava,	 ale	 i	 speciálnější	 otázky	 jako	 je	 úprava	
vinařství	 či	 třeba	 cestovních	 dokladů.	 Tyto	 právní	 normy	 mají	 velmi	 různorodé	 právní	 koncepce	
a	tradice	 a	 jejich	 kvalita	 je	 leckdy	 problémová.	 Zmínit	 možno	 mimořádně	 zastaralý	 zákon	 o	 státní	
památkové	péči	č.	20/1987	Sb.,	který	se	opakovaně	nedaří	nahradit	novým	zákonem.	
	
DOPORUČENÉ	INFORMAČNÍ	ZDROJE:		

Důkladnější	 informaci	 lze	nalézt	na	 stránce	Právo	a	 cestovní	 ruch,	 která	nyní	prochází	modernizací	
http://turismus.prf.cuni.cz/	 a	 zejména	 ve	 speciálních	 právních	 číslech	 časopisu	 Studia	 turistica,	
kde	vychází	jako	první	číslo	ročníku	již	od	roku	2018	(viz	https://www.studiaturistica.cz/archives/	)		
–	základní	přehledy	jsou	hlavně	v	článcích	dr.	Petráše,	zejména	lze	doporučit	článek	Králová	–	Petráš	
v		čísle	1/2022.	 	



MENŠINOVÉ	PAMÁTKY	A	CESTOVNÍ	RUCH	

Konference	věnuje	zásadní	pozornost	menšinovým	památkám,	což	je	ale	téma	jen	minimálně	známé,	
či	spíše	přehlížené.	Míní	 se	 jimi	památky	výrazně	nebo	alespoň	 částečně	 spjaté	 s	menšinami	hlavně	
národnostními	nebo	náboženskými.	Fenoménu	menšinových	památek	dosud	věnuje	věda	cestovního	
ruchu	 jen	minimální	zájem,	kdy	 jistou	výjimkou	 jsou	zejména	oblíbené	židovské	památky.	Současná	
hrozivá	situace	v	cestovním	ruchu	způsobená	nejenom	koronavirem	však	zájem	může	razantně	zvýšit.	
Na	rozdíl	od	předchozího	mnohaletého	rozvoje	a	často	až	boomu	je	nyní	cestovní	ruch	v	katastrofální	
krizi,	ze	které	mu	může	pomoci	veřejná	podpora.	Ta	je	ovšem	obtížně	prosaditelná	pro	běžné	podnikání,	
ale	 menšiny	 jsou	 téma,	 na	 které	 jsou	 EU	 i	 ČR	 ochotné	 uvolnit	 značné	 prostředky.	 U	organizace	
cestovního	 ruchu,	 což	 se	 týká	 i	 současné	 přípravy	 zákona	 o	 cestovním	 ruchu,	 je	 vždy	
nejkomplikovanější	 financování	–	v	praxi	 jde	hlavně	o	placení	pracovníků	regionálního	destinačního	
managementu,	kteří	by	se	přitom	bez	problémů	mohli	více	zaměřit	na	menšinové	aspekty.	
	
Nelze	přehlížet	ani	citlivý	aspekt	přijatelnosti	cestovního	ruchu	z	hlediska	části	veřejnosti,	tedy	zejména	
progresivních	aktivistů.	Cestovní	ruch	byl	již	před	koronavirem	leckdy	napadán	ze	strany	ekologů	jako	
škodlivý,	 také	 od	 levice	 například	 kvůli	 prý	 asociálnímu	 overtourismu	 vytlačujícímu	 chudší	 vrstvy	
z	center	měst	nebo	pro	domnělé	kořistění	na	domorodých	kulturách.	V	době	pandemie	koronaviru	je	
navíc	cestovní	ruch	leckdy	obviňován	jako	původce	nebo	riziko	dalšího	rozšiřování	nemoci.	Projevují	
se	tedy	snahy	ho	omezovat	nebo	zakazovat.	Pokud	bude	tiskem,	aktivisty	a	částí	politiků	označován	
za	společensky	 negativní,	 tak	 to	 může	 jeho	 rozvoj	 dlouhodobě	 podvázat.	 Zaměření	 na	 menšinové	
památky	–	nebo	ještě	snadněji	zdůrazňování	menšinových	tradic	u	památek	již	běžně	navštěvovaných	
–	jako	specifickou	součást	kulturního	cestovního	ruchu	však	může	tato	rizika	omezit.	
	
V	současnosti	 se	 přitom	připravuje	 zákon	 o	 cestovním	 ruchu	 ale	 řadu	 let	 i	 nový	 památkový	 zákon,	
což	dává	možnost	 (zřejmě	 spíše	 jen	 deklarativně)	 zakotvit	 zájem	o	menšiny	 i	 do	 zákona.	Například	
dle	tvůrců	 památkového	 zákona	 by	 to	 nebyl	 problém.	 Minimální	 vliv	 potřeb	 cestovního	 ruchu	
na	dlouhodobě	 připravovaný	 památkový	 zákon	 ostatně	 patří	 k	 problémovým	 aspektům	 politiky	
cestovního	 ruchu	v	ČR.	Problém	 je	přitom	aktuální	od	 roku	2019	 i	 kvůli	 snahám	německé	menšiny	
prosadit	 němčinu	 jako	 faktický	 úřední	 jazyk	 v	ČR	 (a	 to	 navíc	 ve	 formě	mezinárodního	 závazku	 dle	
Evropské	charty	regionálních	či	menšinových	jazyků),	o	čemž	mimochodem	není	veřejnost	téměř	vůbec	
informována.	 Organizátor	 konference	 dr.	 Petráš	 zde	 využívá	 i	 své	 zkušenosti	 jako	 člen	 Rady	 vlády	
pro	národnostní	menšiny	(zástupce	odborníků),	kde	aktivně	prosazuje	podporu	menšinových	památek	
místo	zavádění	němčiny	do	praxe	úřadů,	což	je	politicky	citlivé	a	může	komplikovat	fungování	správy.	
Podpora	 a	 propagace	 německých	 památek	 a	 kultury	 v	ČR	 jsou	 pro	 německou	 menšinu	 vítanou	
satisfakcí,	přitom	mohou	přitáhnout	návštěvníky	nejenom	z	Německa	a	Rakouska.	
	
DOPORUČENÉ	INFORMAČNÍ	ZDROJE:		

K	otázce	menšinových	památek	jako	celku	a	možností	jejich	právního	řešení	téměř	neexistuje	odborná	
literatura	v	češtině,	dokončuje	se	ale	kniha	Petráš	a	kol.:	Menšiny,	turismus,	památky	a	právo.	Doporučit	
lze	 alespoň	 články	 dr.	 Petráše	 z	největších	 českých	 konferencí	 k	turismu	 v	Jihlavě	 na	 VŠPJ	 Aktuální	
problémy	cestovního	ruchu	–	články	z	ročníků	2019	a	2020.	
(volně	na	internetu	na	https://kcr.vspj.cz/uvod/archiv/konference	)	
	 	



KUTNÁ	HORA	A	CESTOVNÍ	RUCH	

Kutná	Hora	patří	k	nejdůležitějším	turistickým	destinacím	ČR,	přesto	je	vhodné	upozornit	na	některé	
přehlížené	klíčové	aspekty.	Kutná	Hora	má	 tři	hlavní	historická	 jádra,	kdy	vedle	vlastní	Kutné	Hory	
vzniklé	koncem	13.	století	nelze	přehlížet	Sedlec	z	12.	století	a	Malín	z	10.	století,	které	byly	připojeny	
k	městu	teprve	po	druhé	světové	válce.	Zatímco	Sedlec	navštěvují	početní	turisté	proudící	ulicí	mezi	
slavnou	Kostnicí	a	Katedrálou	Nanebevzetí	panny	Marie,	pak	nejstarší	část	Malín	ležící	za	železnicí	Kolín	
–	 Havlíčkův	 Brod	 není	 vůbec	 využívána	 pro	 turismus.	 Přitom	 podle	 nových	 historických	 poznatků	
posledních	dvou	desetiletí	byl	Malín	vedle	Libice	nad	Cidlinou	hlavním	hradištěm	rodu	Slavníkovců,	
který	má	díky	svatému	Vojtěchovi	a	jeho	bratrům	mj.	zásadní	význam	pro	počátky	polské	ale	i	uherské	
státnosti.	
	
Návštěvníci	 Kutné	Hory	 ale	 bohužel	 běžně	 i	místní	 obyvatelé	 leckdy	 neznají	 zásadní	 (nejenom	 pro	
turisty	 zajímavé)	 informace.	 Podceňují	 typicky	mimořádnou	 rozlohu	historického	 jádra	Kutné	Hory	
–	středověká	města	na	území	dnešní	ČR	mívala	jen	málokdy	rozlohu	přes	20	hektarů	(např.	sousední	
Kolín	 celkem	běžnou	velikost	11	ha),	 zcela	výjimečně	přes	30	ha	 (Opava	30,	Brno	37,	Olomouc	47)	
a	žádné	přes	50	ha	kromě	Kutné	Hory	71	ha	(a	to	bez	Sedlce	a	Malína)	a	kolosu	pražských	měst	celkem	
550	ha.	Tyto	dvě	města	přitom	byla	rozsáhlá	i	v	evropském	kontextu,	což	ukazuje	třeba	Paříž	439	ha	
nebo	Vídeň	100	ha	(podle	Hoffmann:	České	město	ve	středověku,	1992,	s.	81).	V	praxi	cestovního	ruchu	
přitom	návštěvníci	prochází	jen	malou	část	historického	jádra,	což	si	často	ani	neuvědomují.	Turistický	
potenciál	Kutné	Hory,	kde	se	nalézá	řada	unikátních	památek,	je	tedy	s	ohledem	na	pouhých	dvacet	tisíc	
obyvatel	mimořádný	a	jen	zčásti	využitý.	Památky	jsou	již	poslední	roky	až	na	výjimky	opravené,	i	díky	
zápisu	do	proslulého	seznamu	světového	dědictví	organizace	UNESCO.	Před	půlstoletím	byla	přitom	
Kutná	Hora	jedním	z	nejzanedbanějších	historických	českých	měst.	
	
Z	dalších	 často	 neuvědomovaných	 faktů	možno	 zmínit	 skutečnost,	 že	 ani	 místní	 obyvatelé	 obvykle	
nechápou	 zásadní	 význam	města	 pro	 středověkou	 ekonomiku	 kvůli	 nejbohatším	 stříbrným	 dolům	
světa.	Tehdy	se	samozřejmě	používaly	obvykle	peníze	z	drahých	kovů,	přičemž	hodnota	stříbra	ke	zlatu	
byla	mnohonásobně	 vyšší	 než	dnes,	 kdy	 je	 stříbro	 relativně	 levné.	Neznámý	 i	 pro	místní	 bývá	 také	
kutnohorský	unikát	vzniklý	připojením	blízké	Sedlce,	kdy	Kutná	Hora	má	většinu	katedrál	 (přesněji	
staveb	katedrálního	 typu,	 pojem	katedrála	 je	 spjat	 s	církevní	 organizací)	 v	ČR,	 kdy	 vedle	pražského	
Svatého	Víta	 jde	pouze	o	Barboru	v	Kutné	Hoře	a	Katedrálu	Nanebevzetí	panny	Marie	v	Sedlci,	dnes	
součásti	 Kutné	 Hory.	 Svatý	 Bartoloměj	 v	Kolíně	 je	 katedrálou	 kuriózně	 jen	 z	poloviny,	 Olomouc	 je	
sporná,	další	takovéto	stavby	byly	zničeny	již	za	husitství.	Přitom	v	českých	podmínkách	je	u	památek	
vedle	baroka	klíčová	gotika,	 jejímž	vrcholným	projevem	v	městském	prostředí	 jsou	právě	katedrály,	
kdy	se	vrcholný	středověk	leckdy	označuje	jako	věk	katedrál.	
	
Kutná	 Hora	 po	 roce	 1989	 vcelku	 úspěšně	 rekonstruuje	 své	 památky	 a	 využívá	 je	 pro	 turismus,	
ale	najdou	se	i	místa,	kam	se	návštěvníci	dostanou	jen	výjimečně	(třeba	na	Dny	evropského	dědictví)	
nebo	vůbec	ne.	Právě	těm	bude	věnována	pozornost	v	rámci	odborných	exkurzí.	Ve	čtvrtek	ráno	16.6.	
budeme	procházet	 předměstím	Kutné	Hory	 Sedlec.	 které	 vzniklo	 okolo	 velmi	 významného	 kláštera	
cisterciáků	 z	roku	 1142.	 Působení	místních	mnichů	 ovlivnilo	 významně	 celou	 Kutnou	Horu.	 Bývalý	
klášter	je	od	roku	1812	největší	českou	tabákovkou.	Výroba	pokračuje	bez	přerušení	až	do	dnešních	
dnů	pod	společností	Philip	Morris	ČR	a.	Z	původních	klášterních	budov	je	možné	výjimečně	navštívit	
konvent	s	opatskou	kaplí,	na	které	navazuje	rajský	dvůr.	Již	desítky	let	je	zcela	nepřístupný	zámeček	
a	statek	 rodu	 Schwarzenbergů,	 přestože	 se	 nachází	 hned	 vedle	 klíčové	 turistické	 ulice	 Sedlce	mezi	
jednou	z	nejslavnějších	kostnic	světa	a	Katedrálou	Nanebevzetí	panny	Marie.	 I	v	historickém	centru,	
kde	 budeme	 v	pátek	 17.6.	 se	 najdou	 místa	 přístupná	 jen	 výjimečně	 nebo	 důležité	 části	 staveb	
zpřístupněné	 teprve	 poslední	 roky.	 Stačí	 uvést	 synagogu	 z	počátku	 20.	 století	 představující	 jedinou	
stavbu	dokládající	židovskou	komunitu	zaniklou	za	holocaustu	nebo	naproti	budova	soudu,	kde	proběhl	
nejenom	proslulý	proces	s	Havlíčkem	ale	také	antisemitská	hilsneriáda.	I	v	Kutné	Hoře	se	tedy	najdou	
zajímavé	moderní	památky	k	menšinám.			
	
	 	



Menšinových	památek	je	v	Kutné	Hoře	jinak	zdánlivě	málo,	ale	je	dobré	připomenout,	že	do	roku	1422	
bylo	město	téměř	zcela	německé.	Kutná	Hora	přitom	zejména	se	sousedním	Kolínem	vytváří	turistickou	
oblast	 Kutnohorsko	 Kolínsko	 (KuKo),	 přitom	 Kolín	 má	 bohatou	 židovskou	 historii,	 kdy	 se	 hovoří	
i	o	„Jeruzalému	 na	 Labi“	 a	 vedení	 města	 poslední	 roky	 podporuje	 oživování	 historického	 centra,	
a	dokonce	zvažuje	podání	návrhu	na	zapsání	hlavně	židovských	památek	Kolína	na	proslulý	seznam	
světového	dědictví	UNESCO,	na	kterém	již	je	Kutná	Hora.	
	
Původně	 se	 předpokládalo,	 že	 termín	 konference	 bude	 sladěn	 s	proslulými	 historickými	 slavnostmi	
Stříbření,	které	ale	byly	nakonec	pro	rok	2022	zrušeny.	V	Kutné	Hoře	a	okolí	ovšem	probíhá	zejména	
několik	 zajímavých	hudebních	akcí.	V	sobotu	18.	 června	začíná	 již	25.	 ročník	Operního	 týdne	Kutná	
Hora	http://www.opernityden.cz/	 ,	kde	hudba	zaznívá	často	unikátně	pod	širým	nebem.	 Již	v	pátek,	
tedy	jen	několik	hodin	po	jednání	konference,	začínají	již	38.	Slavnosti	lesního	rohu	hlavně	v	nedalekých	
Žehušicích	 http://www.hornforum.cz/slavnosti_lesniho_rohu/	 a	 také	 nejstarší	 evropský	 festival	
bluegrassu	již	50.	ročník	Banjo	Jamboree	v	sousední	Čáslavi:	
http://www.banjojamboree.cz/banjojamboree.php		
	
Na	závěr	je	třeba	podat	základní	informaci	o	místu	hlavního	jednání.	Hlavní	jednání	i	společenský	večer	
proběhnou	ve	Voršilském	klášteře	–	konkrétně	v	sídle	firmy	Vinné	sklepy	Kutná	Hora	(vstup	od	hlavní	
silnice),	 která	 organizuje	 festivaly,	 workshopy	 a	 konference	 třeba	 pro	 Akademii	 věd	 ale	 i	 k	otázce	
menšin.	Jde	o	možná	nejprogresivnější	vinařství	v	ČR	v	otázkách	BIO	produkce	a	využívání	historických	
tradic.	Vinnou	révu	pěstují	v	biodynamickém	režimu	a	jejich	vína	nesou	certifikaci	Demeter.	Pěstují	víno	
i	 na	 synagoze	 v	Kolíně,	 kde	 navazují	 na	 proslulého	 rabína	 Federa.	 Vinici	 najdete	 také	 např.	 na	
středověké	vinici	u	Sadské,	u	slavných	památek	jako	je	chrám	sv.	Barbory,	Jezuitské	koleje	v	Kutné	Hoře	
nebo	u	 zámku	Kačina.	 Jako	 jediní	 v	ČR	používají	 nejstarší	metodu	vinařů	kvevri,	 kterou	navštívíme	
ve	sklepích	 kláštera	 přímo	 pod	 jednacím	 sálem.	 Samotný	 klášter	 Voršilek	 patří	 od	 18.	 století	
k	dominantám	Kutné	Hory	a	nachází	se	na	místě	předpokládané	zcela	zničené	předhusitské	židovské	
čtvrti.	


