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Úvod 

Tato práce pojednává o proměnách památníku U Kalicha v Kutné Hoře od roku 
1902 až do současnosti. Pomník má připomínat dramatické události z let 1419 
až 1421 v Kutné Hoře, kdy kutnohorští havíři zajaté příznivce učení reformního 
katolického kněze Mistra Jana Husa popravovali krutým způsobem, za živa je 
házeli do svatomartinských dolů. 

Mým cílem bylo získat informace o původním pomníku z roku 1902, který 
ačkoli byl nemovitou kulturní památkou, zanikl. Na jeho místě v malém parčíku 
mezi ulicemi Domažlickou a Malešovskou byl v roce 1988 postaven nový 
památník. Nápisy na něm však historici a badatelé považují za zavádějící. Proč? 
Kdo měl zájem změnit historii a z viníků ukrutností udělat hrdiny? Pomník 
navíc zřejmě ukrývá ještě další zapomenutý příběh z nedávné minulosti, který 
se váže k novodobým dějinám a to příběh kutnohorské rodačky Anny Bělské. 

První kapitola připomíná historické souvislosti a také pravděpodobnou 
podobu martinských dolů v Kutné Hoře. Druhá kapitola se zaměřuje na historii 
vzniku původního pomníku a proměnu nápisů, které nesl. Ačkoli byl nemovitou 
kulturní památkou, chátral, v 70. letech čelil vandalům i postupující výstavbě 
rodinných domů. Zanikl. 

Třetí kapitola popisuje historii vzniku současného pomníku U Kalicha. Vznikl 
v roce 1988 dílem akademického sochaře a restaurátora Josefa Pospíšila. Při 
rozhovoru s autorem pomníku jsem získala autentické zatím nepublikované 
informace a fotografie. Josef Pospíšil také zmínil, že v době, kdy dostal nabídku 
na vytvoření návrhu pomníku, daný prostor byl již částečně upraven. Jakoby 
někdo zahájil projekt a dílo přerušil. Důkaz o tom, že skutečně existoval ještě 
jiný záměr na obnovu památníku a přilehlého parku, jsem objevila až v doku-
mentaci uložené v archivu stavebního úřadu MěÚ Kutná Hora. Podle Josefa 
Kremly, historika a archiváře Českého muzea stříbra v Kutné Hoře a Martina 
Bartoše, autora řady publikací z historie Kutnohorska, který se pomníku U Kali-
cha věnoval, se mi podařilo najít chybějící dokumentaci, kterou neměli historici 
a badatelé zatím k dispozici. 

Čtvrtá kapitola, ve které jsou uvedeny informace z historiky zatím 
neprozkoumaných dokumentů z archivu stavebního úřadu, otevírá příběh 
kutnohorské rodačky Anny Bělské. Tehdejšímu Městskému národnímu výboru 
v Kutné Hoře odkázala 220 tisíc korun československých. Jméno donátorky 
mělo být na pomníku uvedeno. V práci jsou uvedeny i další návrhy na pomník 
od akademického sochaře Josefa Pospíšila, které nebyly vybrány k realizaci. 
Součástí složky z archivu stavebního úřadu jsou rovněž písemné dokumenty, 
které podle historiků přinášejí nové informace k historii pomníku. 
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Poděkování 

Cenné informace k historickým událostem a proměnám pomníku U Kalicha mi 
poskytl Bc. Josef Kremla, historik a archivář Českého muzea stříbra. Autentické 
zatím nepublikované dokumenty a další návrhy památníku jsem získala od 
autora současného pomníku, akademického sochaře a restaurátora Josefa 
Pospíšila z Kutné Hory. Podnětné informace jsem se dozvěděla od Ing. Martina 
Bartoše, CSc., autora řady publikací z historie Kutnohorska, z kterých jsem při 
své práci také čerpala. 

Zapsala jsem se jako badatelka do knihovny Českého muzea stříbra v Kutné 
Hoře, kde mi knihovnice Eva Entlerová, BBus (Hons) poskytla potřebné studijní 
materiály. Na otázky týkající se možné podoby svatomartinských dolů mi 
poskytla informace Mgr. Jolana Šanderová, vedoucí báňsko-historického 
oddělení České geologické služby Kutná Hora. 

Při hledání informací mi byla nápomocna Jana Lebedová, pracovnice Státní-
ho okresního archivu v Kutné Hoře a také PhDr. Lukáš Provaz, kronikář města a 
vedoucí redaktor časopisu Krásné město. Publikace s danou tematikou jsem si 
zapůjčila z Městské knihovny v Kutné Hoře. Po dokumentech a informacích k 
pomníkům jsem pátrala na odboru památkové péče, školství a kultury, odboru 
správy majetku a také stavebním úřadu Městského úřadu Kutná Hora. Právě z 
archivu stavebního úřadu jsem získala písemné dokumenty a projekty, které 
podle slov Josefa Kremly a Martina Bartoše dokládají historikům zatím neznámé 
skutečnosti k historii pomníku U Kalicha. Poukazují i na to, že pomník zřejmě 
ukrývá ještě další zapomenutý příběh z nedávné minulosti, který se váže k no-
vodobým dějinám z konce 20. století a to kutnohorské rodačky Anny Bělské. 

Děkuji všem, kteří mi pomohli při získání podkladů k pomníku U Kalicha. 
Děkuji doc. Tomáši Parmovi, Ph. D. a doc. MgA. Janu Motalovi, PhD. za inspiraci z 
přednášek a doporučenou literaturu. 

1   Co předcházelo vzniku pomníku U Kalicha 

1.1   Husité byli zaživa metáni do svatomartinských šachet 

Památník u Kalicha je připomínkou dramatických událostí z let 1419 až 1421, 
kdy především kutnohorští horníci chytali husity a jejich příznivce, a zaživa je 
házeli do dolů na svatomartinské stráni. Kutná Hora byla jedním z center a 
symbolů odporu proti husitství. 

„Kutná Hora v 15. století byla město katolické a to tak, že tvrdě katolické a 
z velké části národnostně německé. To proto, že dolování, hutnění stříbra, ražba 
mincí byly složité technologie a ty ovládali Němci,“ uvedl Josef Kremla a doplnil, 
že královský rychtář v Kutné Hoře Václav z Donína měl tehdy k dispozici silné a 
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vyzbrojené vojsko. „Dokonce jsou zprávy, že v Kutné Hoře měli i dělo. Pořádali 
trestné výpravy po širokém okolí Kutné Hory a chytali příznivce učení mistra Jana 
Husa,“ konstatoval Josef Kremla.1 

Historik Jiří Kejř popisuje: „V Kutné Hoře se odehrály nejstrašnější jevy 
fanatické nenávisti proti husitství, které zastiňují svou hrůzností vše ostatní, cokoli 
se tehdy událo…“ 2 Jak uvádí dále, snaha Kutnohorských „vymýtit kacíře“ byla tak 
silná, že nabízeli pevně stanovené peněžité odměny každému, kdo jim vydá 
zajaté kacíře k potrestání. To vedlo k tomu, že byli schytáváni bezbranní lidé a 
dováženi do Hory, kde byli vydání k umučení, stětí či svržení za živa do hlubin 
šachet.3 Husitský kronikář Vavřinec z Březové4 uvádí, že do šachet bylo 
vmeteno zhruba 1600 lidí, příznivců učení Mistra Jana Husa, přičemž Kutná 

                                                 
1
 Rozhovor s historikem J. Kremlou veden u pomníku U Kalicha v Kutné Hoře dne 6. dubna 

2021. 
2
 Kejř, Jiří. Právní život v husitské Kutné Hoře. Kutná Hora 2002, s. 9. 

3
 Kejř, Jiří. Právní život v husitské Kutné Hoře. Kutná Hora 2002, s. 13. 

4
 Vavřinec z Březové se narodil roku 1371 v Březové u Kutné Hory, zemřel asi roku 1437 v 

Praze. Mistr svobodných umění, kronikář husitské doby, básník, překladatel a autor snáře. 
Zdroj: Bibliografie dějin Českých zemí. Historický ústav AV ČR. (https://biblio.hiu.cas.cz/). 

 

Kutnohorští horníci metají husity do šachet (wikipedia) 
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Hora vyplácela za chyceného husitu kopu grošů a za husitského kněze dokonce 
kop pět. Jan Jelínek uvádí v publikaci Kutná Hora, že tímto krutým způsobem 
vyhasly životy dokonce 2000 obětí.5 Jiří Kejř uvádí: „Nejspíše je možno důvěřovat 
údaji Vavřincovu, o němž víme, že je zpravidla přesným pramenem.“ 6 

1.2   Předpokládaná podoba dolů u kostela sv. Martina 

Martinské doly byly součástí 
grejfského žilného pásma. Na 
svém vrcholu byly od začátku 14. 
století zhruba do konce 15. sto-
letí. Pak už se podle slov Jolany 
Šanderové jednalo pouze o mar-
né a zoufalé pokusy o znovu-
oživení těžby.7 Josef Kremla 
předpokládá, že v době, kdy 
nešťastníky házeli do šachet, zde 
těžba byla již ukončena. 

Jak připomenula Jolana Šan-
derová, šachta je úvodní důlní 
dílo, jáma, která vede kolmo, 
případně mírným úklonem do 
země a může mít několik funkcí: 
dopravní cesta pro horníky, 
potřebný materiál, hlušinu i vy-
těženou rudu, atd. Tomu také 
odpovídaly její rozměry, odha-
dem mohla mít dva krát dva 
metry, mohla však být i větší či 
menší. „Předpokládáme, že v té 
době se s těžbou dostávali až do 

                                                 
5
 Jelínek, Jan. Kutná Hora. Praha 1990, s. 33: „…za chyceného „kacíře“ se platilo 1 kopa grošů 

za laika, po 5 kopách za kněze. Chycení „kacíři“ byli ztýráni a zaživa metáni do šachet, 
zejména martinské. Snaha Kutnohorských „vymýtit kacíře“ byla tak silná, že v krátké době 
se stalo metání chycených obětí do šachet hromadným jevem, provázeným okázalou 
teatrálností. Prameny uvádějí, že jich bylo takto zahubeno téměř dva tisíce.“ 

6
 Kejř, Jiří. Právní život v husitské Kutné Hoře. Kutná Hora 2002, s. 14. 

7
 E-mailová korespondence s Mgr. J. Šanderovou ze dne 1. 4. 2021. J. Šanderová doporučuje 

k podrobnějším informacím publikaci Jaroslava Bílka Kutnohorské dolování, 1. Grejfské 
žilné pásmo. Kutná Hora 2000.  

 

Kutnohorští měšťané vrhají husity do šachet 
(autor Věnceslav Černý; wikipedia) 
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hloubek přibližně 250 m. Této dosahovali postupně, v součtu několika na sebe 
navazujících jam o hloubkách od 20 do 50 metrů. To je však jen teorie. Vezměme 
na vědomí, že podstatné bylo vytěžit co nejvíce s vynaložením co nejmenšího 
množství práce a prostředků. Záleželo tedy na geologických podmínkách daného 
ložiska a technických podmínkách,“ popsala Jolana Šanderová pravděpodobnou 
podobu šachty.8 

2   Původní památník U Kalicha vznikl v roce 1902 

2.1   Pomník byl postaven na vyvýšenině po středověkém dolování 

Původní památník v Kutné Hoře na památku husitů, jejichž životy vyhasly v hlu-
binách dolů, vznikl v roce 1902 z iniciativy faráře Českobratrské církve 
evangelické Viktora Szalatnaye, snad na náklady kutnohorské obce.9 Postaven 

                                                 
8
 E-mailová korespondence s J. Šanderovou ze dne 4. 5. 2021. 

9
 Bartoš, Martin. Proměna pomníku U Kalicha. In: Kutnohorsko 21, 2019, s. 58-60. 

 

Původní pomník U Kalicha (SOkA Kutná Hora, sbírka fotografií a negativů, foto č. 22) 
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byl v polích na vyvýšenině, vzniklé při středověkém dolování, v parčíku s výhle-
dem na město. Jak poznamenal Josef Kremla, právě někde v těchto místech měla 
stát havířská osada s kostelíkem sv. Martina. Podle vyjádření Jolany Šanderové 
se pomník skutečně nachází v okrsku, kde byli husité metáni do šachet. Kde 
přesně však kostel sv. Martina stál, nebylo podle jejích slov zatím potvrzeno. 
„Kostel měl být postaven někdy v 13. století mezi skupinou dolů, které už tam v té 
době dávno fungovaly, a zaniknout na konci 18. století. Je-li v našich mapách 
zakreslen, je to ve všech případech pouze autorův odhad. Staré mapy šachet, které 
byly v provozu po roce 1420, neexistují,“ 10 konstatovala Jolana Šanderová. 
O nalezení základů kostela sv. Martina při hloubení výkopů pro kanalizaci se 
zmiňuje článek v Krásném městě z roku 1971. Je v něm uvedeno, že rozrušeny 
byly základy kostela sv. Martina i několik hrobů okolního hřbitova a to v lokalitě 
severozápadně za sportovním areálem tehdy nové sokolovny.11 Další záchranný 
archeologický výzkum v této lokalitě zajišťovalo kutnohorské pracoviště 
Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i. v roce 2017 při výkopech pro nové 
rozvody plynovodního potrubí. Archeologové zachytili obdobné situace i 
pozůstatky horních děl, šachet a šachtic a hrobové jámy.12 

2.2   Nápis na původním pomníku byl nepřesný, později byl opraven 

Martin Bartoš popisuje podobu pomníku: „Tvořil jej členitý vysoký čtvercový 
podstavec, na něm byly čtyři kamenné koule, na kterých stál štíhlý vysoký komolý 
jehlan vrcholící bronzovým pozlaceným kalichem. Kamenná deska na čelní straně 
jehlanu, vyrobená zřejmě z bílého mramoru, nesla nápis: PAMÁTCE MUČENNÍKŮ 
KUTNOHORSKÝCH ZA VÁLEK HUSITSKÝCH DO DOLŮ NA MARTINSKÉ STRÁNI 
VMETENÝCH KATOLÍKŮ I PODOBOJÍ.“ 13 Podle slov Martina Bartoše budovatelé 
pomníku pravděpodobně nechtěli provokovat jeho prohusitským zaměřením, 
a tak do nápisu dali na straně obětí i katolíky. 

Josef Kremla v rozhovoru připomenul, že v době vzniku památníku byla naše 
země ještě součástí Rakousko-Uherského mocnářství a zvýrazňovat, že obětmi 
byli husité, zřejmě nebylo v té době vhodné, a proto se do prvního nápisu 
dostalo „katolíků i podobojí“.14 Konstatoval také, že v průběhu první poloviny 

                                                 
10

 E-mailová korespondence s J. Šanderovou ze dne 4. 5. 2021. 
11

 (EM). Nález základů kostela sv. Martina. In: Krásné město, 1971, č. 2., s. 31. 
12

 Velímský, Filip. Kostel sv. Martina, jenž slove Nad šachtami. In: Krásné město, 2017, č. 2, 
s. 5-7. 

13
 V tomto znění je doložen i v článku Martina Bartoše: Proměna pomníku „U Kalicha“ 
v Kutné Hoře. In: Kutnohorsko 22, 2020, s. 64. 

14
 Rozhovor s historikem Josefem Kremlou veden u pomníku U Kalicha v Kutné Hoře dne 6. 
dubna 2021. 
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20. století měl být původní nápis na dnes již zaniklém pomníku opraven na 
PAMÁTCE KUTNOHORSKÝCH MUČEDNÍKŮ VMETENÝCH ZA HUSITSKÝCH 
VÁLEK DO DOLŮ NA MARTINSKÉ STRÁNI.15 „Bohužel přesné datum této změny 
se nám zatím nepodařilo dopátrat,“ podotkl Josef Kremla a zdůraznil, že tento 
nápis, který pomník nesl, lze považovat za nejpřesnější, nebo respektive takový, 
který nenese žádné zásadní historické chyby. 

2.3   Pomník byl nemovitou kulturní památkou, chátral, zanikl. 

Původní pomník v 70. letech čelil vandalům 
i postupující výstavbě nových rodinných 
domů. „Zřejmě při výstavbě byl povalen, 
zničen. Jeho kamenné části se tu povalovaly 
ještě několik let,“ řekl Josef Kremla s tím, že 
místní obyvatelé se snažili pomník alespoň 
provizorně opravit. Jako pravděpodobná 
doba zániku jsou uvedena 80. léta 20. 
století. Památkově chráněn byl od 3. 5. 
1958 do 1. 1. 1981.16 

Mgr. Šárka Koukalová z Národního 
památkového ústavu, v oznámení o zániku 
nemovité kulturní památky památníku 
U Kalicha ze dne 16. 3. 2016 uvedla, že 
prvky původního pomníku se nedochovaly. 
Koule z podstavce zanikly a bronzový 
kalich byl odcizen. Bronzový pohár se však 
zachoval. Roku 1980 byl předán do tehdej-
šího Okresního muzea Kutná Hora. O osm 
let později se stal součástí novodobého 
pomníku od akademického sochaře a re-
staurátora Josefa Pospíšila, kde čelil útoku 
zlodějů, a proto byl kolem roku 2010 
nahrazen odlitkem. V současnosti je uložen 
na odboru památkové péče, školství a 
kultury MěÚ Kutná Hora. 

                                                 
15

 V tomto znění je doložen i v článku Martina Bartoše: Proměna pomníku „U Kalicha“ 
v Kutné Hoře. In: Kutnohorsko 22, 2020, s. 64. 

16
 Památkový katalog. Portál IISPP rejstřík 36610/2-1058. Památník U kalicha – zápis do 
státního seznamu kulturních památek ze dne 31. 12. 1966, č. NPU-321/21308/2016, 
Oznámení o zániku KP ze dne 16. 3. 2016. 

 

Bronzový kalich z původního pomníku 
(foto M. Pravdová) 
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3   Historie vzniku současného pomníku U Kalicha 

3.1   Autorem současného pomníku z roku 1988 je Josef Pospíšil 

Autorem současné podoby pomníku U Kalicha je akademický sochař a restaurá-
tor Josef Pospíšil z Kutné Hory. 

„Nabídku vytvořit nový pomník jsem dostal od tehdejšího odboru kultury 
Městského národního výboru Kutná Hora v roce 1987,“ uvedl Josef Pospíšil, který 
připravil několik návrhů. „Dostávalo se to stále víc a víc do úsporného stavu. 
Prostředky byly v omezené míře a museli jsme se vejít do dané částky,“ podotkl 
s tím, že udělal předběžné propočty, kolik by stál kámen, doprava a práce a 
s návrhy předstoupil před komisi v Praze.17 

V zápisu z jednání o problematice osazení pylonu památníku ze dne 
1. 7. 1986 je uvedeno, že vybraný výtvarný návrh prošel Výtvarnou radou 
středočeského Krajského národního výboru, odbornými komisemi Díla – 
podniku Českého fondu výtvarných umění a byl rozpracován natolik, že převoz 
pylonu a osazení na místo bude možné realizovat v průběhu srpna 1988. 

                                                 
17

 Rozhovor s autorem pomníku Josefem Pospíšilem veden 19. března 2021. Další návrhy 
pomníku U Kalicha, které předložil komisi k posouzení, jsou uvedeny na stranách 12 a 13. 

 

Horní část nového pomníku s odlitkem kalicha z pomníku původního a deska s nápisem 
(foto M. Pravdová)  
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V zápisu ze schůze rady ze dne 22. 9. 1987, uloženém ve Státním okresním 
archivu v Kutné Hoře, je uveden jako předpokládaný termín odhalení 
památníku 28. říjen 1988 u příležitosti 70. výročí založení republiky. 

Vítězný návrh, který se dočkal realizace, má podobu hrubě opracovaného 
pískovcového kvádru. Na hladké čelní stěně má svislý zářez, znázorňující svou 
strukturou jícen zvířete, jícen svatomartinské šachty. V horní části je zakompo-
nován bronzový kalich, jediný prvek, který se dochoval z původního pomníku 
z roku 1902.18 Symbolizuje husity, padající do nekonečné hlubiny dolu. 

Zatímco výtvarné zpracování pomníku srozumitelně vypovídá o události, 
kterou má připomínat, nápisová deska mu protiřečí: PAMÁTCE HAVÍŘŮ 
KUTNOHORSKÝCH UVRŽENÝCH DO MARTINSKÝCH ŠACHET 1419 – 1421. 
Místo husitů text připomíná památku havířů, kteří podle historika Josefa 
Kremly určitě do dolů házeni nebyli, naopak byli těmi, kdo s vidinou finanční 
odměny se účastnili trestných výprav, naháněli husity v širokém okolí a házeli je 
zaživa do dolů. 

3.2   Text na pomník byl předem daný 

Z rozhovoru s Josefem Pospíšilem, autorem pomníku, jsem se dozvěděla, že text 
na nápisovou desku pomníku byl předem zadán. „Na návrhu a stylizaci písma se 
podílel Ing. arch. Miloš Mityska, který doporučil, aby mosazné nápisy provedl pasíř 
Jan Havlík. Ten je tedy autorem písma, zhotovil také nosnou konzolu kalichu,“ 
konstatoval Josef Pospíšil. V písemných dokumentech má zápis o problematice 
osazení pylonu památníku U Kalicha z 1. 7. 1988, v němž je uvedeno, že se jedná 
o realizaci památníku kutnohorským havířům. 

Martin Bartoš v článku Poškozeno opravou uvádí, že z historického hlediska 
byl správný název na pomníku U Kalicha nahrazen dezinformací.19 „Myslím, že 
to nebylo z neznalosti historie těch, kteří o nápisech rozhodovali, respektive je 
navrhovali. Spíš to odpovídalo nějaké náladě té doby. V době, kdy se nový 
památník zřizoval, patřili havíři k elitě dělnické třídy, protěžované. Nemohli tak 

                                                 
18

 Jelikož se bronzový kalich pokusili odcizit sběrači kovu, autor pomníku po dohodě 
s odborem památkové péče později nahradil originál odlitkem z umělého kamene. Kalich je 
uložen na odboru památkové péče. Nápis na pomníku byl původně tvořen vyřezávanými 
písmeny z barevného kovu. I ta se postupně ztrácela, proto je na pomníku v současné době 
laminátová deska s patinou bronzu. 

19
 „Při obnově památky lze změnit nejen její podobu či funkci, ale i její ideový obsah, zvláště 
pokud se ten původní jeví v daný moment jako nevhodný. V Kutné Hoře je několik takových 
případů. Snad nejlépe to lze ukázat na osudech pomníku U Kalicha, který prošel zajímavou 
proměnou, při které byl z historického hlediska správný nápis nahrazen dezinformací.“ 
Bartoš, Martin. Proměna pomníku U Kalicha. In: Kutnohorsko 21, 2019, s. 58.  
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být vylíčeni na památníku jako vrazi husitů. Takže bylo nutné nápis upravit tak, 
aby byl ideologický průchodný,“ konstatoval v rozhovoru Martin Bartoš.20 

Petr Miloslav Veselský, kutnohorský dějepisec 19. století uvádí: „Nejúhlav-
nějšími nepřáteli všech Husitů v Čechách byli tehdáž Horníci, čili obyvatelé 
Kutnohorští – píše Palacký ve svém spise „Dějiny národa českého“ – větším dílem 
Němci.21 

I když historici a badatelé upozorňují, že nápisy na pomníku jsou zavádějící, 
přesto tento odkaz minulosti přetrval do současnosti. 

                                                 
20

 Rozhovor s Martinem Bartošem veden 15. dubna 2021. 
21

 Veselský, Petr Miloslav. Královské horní město Hora Kutná. Úplný děje- a místopis. Díl 
první. Kutná Hora 1867, s. 58. 

 

Studie nerealizované varianty pomníku od ak. sochaře J. Pospíšila (archiv J. Pospíšila) 
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Částečně upravený prostor na místě původního pomníku 
(80. léta 20. století, archiv J. Pospíšila) 

4   Dokumenty z archivu úřadu přinášejí nové informace 

4.1   Autor pomníku upozornil, že možná existoval ještě jiný záměr 

Vedle skic a dalších návrhů na podobu pomníku U Kalicha má Josef Pospíšil také 
černobílé fotografie, které pořídil na místě při zadání zakázky. Zmínil také, že 
když poprvé přišel na místo, kde měl pomník navrhnout a vytvořit, vypadalo to, 
že s daným prostorem měl už někdo nějaké plány: „Prostor byl již částečně 
architektonicky vyřešený, byla tam dlažba, obrubníky, přívod elektriky. Trošku teď 
lituji, že jsem se nezajímal o to, kdo přede mnou měl tento prostor řešit. Jakoby 
práce utnuli v první třetině,“ konstatoval Josef Pospíšil a doplnil, že vzhledem 
k ploše dlažby z kamenných desek se zřejmě uvažovalo o velkém památníku. 

„Možná neměli dostatek finančních prostředků, nebo to neprošlo schválením. 
Nevím. Tenkrát jsem se po tom nepídil. Na realizaci bylo málo času. Věnoval jsem 
se tedy naplno přípravě skic a návrhů, abych je mohl předložit komisi. Vše tenkrát 
procházelo schvalovacím řízením Českého fondu výtvarných umělců,“22 upřesnil 
Josef Pospíšil. 

                                                 
22

 Rozhovor s autorem současného pomníku, akademickým sochařem a restaurátorem 
Josefem Pospíšilem veden 19. března 2021. 
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Studie realizované varianty pomníku od ak. sochaře J. Pospíšila (archiv J. Pospíšila) 

4.2   Nový objev k historii pomníku U Kalicha 

Důkaz o tom, že skutečně existoval ještě jiný záměr na obnovu památníku a 
přilehlého parku jsem našla až v dokumentaci uložené v archivu stavebního 
úřadu MěÚ Kutná Hora. Útlá složka obsahuje písemné materiály a dokumenty z 
roku 1982 a také projektovou dokumentaci na obnovu památníku U Kalicha, 
včetně úprav okolního parčíku od Ing. arch. Miloše Mitysky. „Z mého pohledu se 
jedná o prakticky nový objev k danému tématu památníku U Kalicha,“ konstato-
val Josef Kremla.23 

Martin Bartoš považuje nově objevené dokumenty přínosné také v tom, že 
osvětlují proces schvalování výtvarných děl, včetně nápisů na pomnících. „Do 
značné míry do toho mluvily i politické orgány. Ty také schvalovaly i nápisy na 
pomnících. Je zajímavé, o čemž jsem neměl vůbec tušení, že existovaly další návrhy 
na podobu pomníku U Kalicha ať už od autora současného památníku nebo od 

                                                 
23

 Schůzka s historikem Josefem Kremlou nad projekty a písemnými dokumenty z archivu 
stavebního úřadu 15. dubna 2021. 
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jiného. Řekl bych, že tam v současné době stojí ten nejlepší z návrhů,“ dodal 
Martin Bartoš.24 

4.3   Projekt nebyl v pětiletém plánu a na paní Bělskou se zapomnělo 

Z dokumentace uložené v archivu stavebního úřadu vyplývá, že Městský 
národní výbor dal v roce 1980 pokyn Ing. arch. Miloši Mityskovi, aby formou 
rozšířené studie vyřešil území U Kalicha. 

Na základě usnesení č. 66 Rady Městského národního výboru ze dne 23. 3. 
1982 kutnohorští radní schválili projektovou dokumentaci na rekonstrukci 
památného místa a památníku U Kalicha a uložili vedoucímu odboru výstavby 
zajistit obnovu dle schválené projektové dokumentace. Současně také zajistit, 
aby v prostoru památníku U Kalicha bylo trvale zveřejněno, že obnova 
památního místa a památníku U Kalicha byla pořízena MěstNV z dědictví po 
paní Anně Bělské, rozené Pelikánové, kutnohorské rodačce. 

V červnu 1983 Ing. Mityska předložil ideový návrh na obnovu památníků ve 
znovuzřízeném parku U Kalicha.25 Jeho součástí jsou i navržené texty na pomník 
v tomto znění: PAMÁTCE KUTNOHORSKÝCH HAVÍŘŮ, UVRŽENÝCH DO 
MARTINSKÝCH ŠACHET ZA HUSITSKÝCH BOUŘÍ. PAMÁTNÍK A PARK 
ZNOVUZŘÍZEN MĚSTSKÝM NÁRODNÍM VÝBOREM V ROCE 1983 Z DĚDICTVÍ 
PO ANNĚ BĚLSKÉ ZA OBĚTAVÉ SPOLUPRÁCE OBČANŮ. 

Obnova památníků a pomníků podléhala usnesení vlády České socialistické 
republiky a měla se plánovat na pětiletky. A protože v dané pětiletce tato 
obnova naplánována nebyla, tak krajský národní výbor doporučil tento projekt 
zařadit až do té další.26 „Jak je z písemných materiálů z června 1983 patrné, v této 
době MěNV v Kutné Hoře rozhodl, že na rozdíl od původního pomníku změní 

                                                 
24

 Rozhovor s Martinem Bartošem nad dokumenty z archivu stavebního úřadu veden 15. 
dubna 2021. 

25
 Ideový návrh Ing. arch. Mitysky je uložen v archivu stavebního úřadu MěÚ Kutná Hora. 

26
 Vedoucí odboru výstavby Jaroslav Kubín zaslal 14. 6. 1983 na adresu Středočeského 
krajského národního výboru, odboru výstavby a územního plánování navrhované řešení 
k posouzení Výtvarné radě, včetně navrhovaného znění textů na pamětní desky pomníku. 
Projekt však zůstal jen na papíře. V dopisu vedoucího odboru kultury Josefa Novotného 
Kult./83/H ze dne 12. 9. 1983, který je adresován k rukám soudruha předsedy Městského 
národního výboru je mimo jiné uvedeno, že jelikož pomník nebyl v souladu s plánem 
výstavby, byla akce vyhodnocena jako neplánovaná a proto ji Výtvarná rada Středočeského 
krajského národního výboru ani neprojednávala. Jako jediná možnost dalšího postupu bylo 
doporučeno začlenit obnovu pomníku do návrhu plánu na období další pětiletky. V tom 
případě bylo nutné vypracovat podrobný ideový záměr, který musel projít schvalovacím 
řízením stranických orgánů okresu a kraje a jako součást návrhu uvedeného plánu být 
projednán radou Okresního národního výboru. 
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nápisy a ten pomník měl být věnován památce havířů uvržených do martinských 
šachet,“ konstatoval Josef Kremla.27 

4.4   Byl pomník skutečně financován z daru paní Bělské? 

Písemné materiály uložené v archivu stavebního úřadu ve složce památník 
U Kalicha tak otevírají další nedořešený příběh a to kutnohorské rodačky Anny 
Bělské. Ta městu odkázala 220 tisíc korun československých na obnovu jakékoli 
památky. Dědictví po paní Bělské mělo být využito v roce 1982 na obnovu 
památníku U Kalicha a přilehlého parku. Podle usnesení rady Městského 
národního výboru v Kutné Hoře č. 66 ze dne 23. 3. 1982 měla být na pomníku 
deska s poděkováním za spolufinancování paní Bělskou. 

Tato informace zazněla i v článku Bc. Lukáše Veverky, zveřejněném v Krá-
sném městě.28 „Informace ohledně daru jsem čerpal z publikace Kutná Hora. 
Zároveň jsem se ptal lidí, kteří bydlí kolem a někteří si na původní památník ještě 
pamatovali nebo o něm věděli z vyprávění,“ řekl Lukáš Veverka.29 

Jméno Anny Bělské a jejího daru zmínil také autor současného pomníku 
Josef Pospíšil. „Myslím, že někdo zmínil jméno paní Bělské, když už byl pomník 
hotový, že by na něm měla být ještě jedna tabulka,“ vybavil si Josef Pospíšil s tím, 
že pomník byl již dokončen a k umístění další tabulky už nedošlo.30 

Doklad o tom, že finanční dar paní Bělské byl skutečně použit na obnovu 
památníku U Kalicha a přilehlého parčíku se mi zatím nalézt nepodařilo. 
„Vzhledem k tomu, že se jedná o písemnosti účetního charakteru, tak se obávám, 
že tohle nebudeme schopni ani dohledat,“ konstatoval Josef Kremla. 

                                                 
27

 Schůzka s historikem Josefem Kremlou nad projekty a písemnými dokumenty z archivu 
stavebního úřadu 15. dubna 2021. 

28
 Veverka, Lukáš. Vetřelci a volavky v Kutné Hoře. In: Krásné město, 2020, č. 3, s. 14: „Po 
roce 1972 byla zahájena výstavba nových sídlišť navazující na předchozí etapy 60. let, 
konkrétně se jednalo o sídliště Na Studních (Šipší) a U Kalicha. Druhé jmenované se nachází 
v těsné blízkosti svatomartinské šachty, do které se neslavně metali husité přivedení do 
Kutné Hory. Tato událost zde byla připomínána skromným pomníkem, který však nepřežil 
zmiňovanou výstavbu sídliště. Proto byl inciativou občanů (!) obnoven, nejprve provizorně, 
a teprve v roce 1988 definitivně. Odhalení nového památníku a parková úprava prostoru 
mohla vzniknout pouze díky finančnímu daru Anny Bělské, která odkázala městu částku 
220 000 Kč na obnovu jakékoli kutnohorské památky. I proto se poněkud absurdním zdá 
být jeden z nápisů na samotném památníku: Památník obnoven městským národním 
výborem Kutná Hora v letech 1984–1988."  

29
 Emailová korespondence s Lukášem Veverkou ze dne 11. 3. 2021. 

30
 Rozhovor s autorem současného pomníku, akademickým sochařem a restaurátorem 
Josefem Pospíšilem veden 19. března 2021. 
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Závěr 

Při hledání podkladů pro tuto práci se přede mnou začal odvíjet příběh jednoho 
pomníku, který během své krátké historie doznal dramatické proměny. Navíc, 
jak se potvrzuje, ukrývá i další příběh z doby nedávno minulé. Příběh kutno-
horské rodačky Anny Bělské. 

Původní pomník U Kalicha byl vybudován v roce 1902 na připomínku více 
než 1600 husitů a jejich příznivců, jejichž životy vyhasly krutou smrtí v hlubi-
nách svatomartinského dolu. V té době, v letech 1419 až 1421, byla Kutná Hora 
centrem odporu proti husitství. Pomník byl nemovitou kulturní památkou, 
přesto v 70. letech chátral, čelil vandalům i postupující výstavbě rodinných 
domů. Zanikl. 

Současný pomník U Kalicha pochází z roku 1988. Jeho autorem je akade-
mický sochař a restaurátor Josef Pospíšil. Při rozhovoru s autorem současného 
památníku U Kalicha jsem získala autentické zatím nepublikované dokumenty, 
další návrhy na podobu pomníku, které vytvořil. Zmínil také, že v době, kdy 
poprvé přišel na místo, kde měl pomník vytvořit, vypadalo to, že s daným 
prostorem měl už někdo nějaké plány. Důkaz o tom, že skutečně existoval ještě 
jiný záměr na obnovu památníku a přilehlého parku, jsem objevila až v doku-
mentaci uložené v archivu stavebního úřadu MěÚ Kutná Hora. Podle Josefa 
Kremly, historika a archiváře Českého muzea stříbra v Kutné Hoře a Martina 
Bartoše, autora řady publikací z historie Kutnohorska, který se pomníku 
U Kalicha věnoval, se mi podařilo najít chybějící dokumentaci, kterou neměli 
historici a badatelé zatím k dispozici. Písemné materiály a dokumenty navíc 
objasňují původ nápisové desky na dnešním pomníku, jejíž nápis je podle 
historiků zavádějící. Místo na památku husitů připomíná havíře, kteří podle 
historika Josefa Kremly do dolů určitě metáni nebyli. Jak konstatoval Martin 
Bartoš, v době vzniku pomníku patřili havíři k elitě dělnické třídy, nemohli být 
proto na památníku vylíčeni jako vrazi husitů. To, že pomník má být postaven 
na památku kutnohorských havířů, bylo uvedeno již v roce 1982 v návrhu, který 
se realizace nedočkal. 

V historiky zatím neprozkoumaných dokumentech z archivu stavebního 
úřadu jsou informace o kutnohorské rodačce Anně Bělské. Tehdejšímu Městské-
mu národnímu výboru v Kutné Hoře odkázala 220 tisíc korun českosloven-
ských, které měly být využity na obnovu památníku U Kalicha a přilehlého 
parku. Podle usnesení rady Městského národního výboru v Kutné Hoře č. 66 ze 
dne 23. 3. 1982 měla být na pomníku deska s poděkováním za spolufinancování 
paní Bělskou. Pomník však nebyl v pětiletém plánu a tak se realizace nedočkal. 
Zda byl současný pomník, který vznikl o šest let později, hrazen z dědictví po 
paní Bělské, se mi zatím potvrdit nepodařilo. Jméno Anny Bělské a jejího daru 
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však zmínil také autor současného pomníku Josef Pospíšil. To, že měla být na 
pomníku destička s informací, že pomník byl obnoven díky daru paní Bělské, 
zaznělo pozdě, když už byl pomník dokončen. K umístění další nápisové desky 
tak nakonec nedošlo. 

Jsem redaktorkou městského zpravodaje a považuji za povinnost v bádání 
pokračovat i mimo rozsah této práce. Pokud se mi podaří prokázat, že obnova 
pomníku a přilehlého parku byla hrazena z dědictví po paní Bělské, ráda bych 
docílila toho, aby zásluhy paní Bělské byly zveřejněny tak, jak se původně 
zamýšlelo. A kdo byla vlastně paní Anna Bělská? Co ji vedlo k tomu, že v té době 
tak velkou částku peněz městu odkázala? 

Zároveň považuji za nezbytné uvést historické skutečnosti na pravou míru. 
Souběžně s touto prací jsem vypracovala případovou studii pro masovou 
komunikaci, jejíž součástí je dotazníkové šetření. Z celkového počtu 42 platných 
hlasů 76 % respondentů z Kutné Hory nevědělo, že nápisové desky na pomníku 
neodpovídají skutečným historickým událostem. Součástí studie byla i anketa 
mezi respondenty, zaměřená na možné řešení nápravy dezinformace. Plánuji 
podniknout kroky k nápravě chybného označení památníku. 
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Zkouška měřítka nerealizované 
varianty pomníku 
(archiv J. Pospíšila) 

J. Pospíšil při práci na pomníku 
(archiv J. Pospíšila)  
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Přílohy  

Nově objevené dokumenty ze Stavebního úřadu MěÚ Kutná Hora týkající se 
pomníku navrženého Ing. arch. Milošem Mityskou, jehož realizace byla 
zahájena, ale nebyla dokončena.  

Příloha 1:  Zpráva z 23. 3. 1982 o rekonstrukci pámátníku schválená jako 
usnesení Rady Městského národního výboru KH č. 66/82. 

Příloha 2:  Nedatovaný koncept dopisu - MěNV objednává návrh a realizaci 
památníku u organizace DÍLO, podniku Českého fondu výtvarných umělců. 

Příloha 3:  Dopis z 14. 6. 1983, kterým městský národní výbor předkládá záměr 
nového památníku Výtvarné radě Středočeského krajského národního 
výboru.  

Příloha 4:  Dopis z 12. 9. 1983, kterým Okresní národní výbor KH upozorňuje 
na nedodržení předpisů při vzniku památníku a tím vlastně zastavuje jeho 
realizaci. 

Příloha 5:  Průvodní zpráva Ing. arch. M. Mitysky z června 1983 k návrhu 
obnovení památníku a parku „U kalicha“.  

Příloha 6:  Nerealizovaný památník - návrh Ing. arch. M. Mitysky (1981).  

Příloha 7:  Památník a park v jeho okolí - nerealizovaný návrh Ing. arch. M. 
Mitysky z roku 1981 (směr k severu je v levém horním rohu, památník je 
uprostřed). 

 

Obrázky na obálce 

Přední strana obálky: Nový pomník ve starší úpravě – s kalichem z původního 
pomníku a nápisy s kovovými písmeny vsazenými do kamene (M. Bartoš, 
1996). 

Zadní strana obálky nahoře: Dokumentace zaniklého pomníku U Kalicha od Ing. 
arch. M. Mitysky (?). 

Zadní strana obálky dole: Centrální část nerealizovaného památníku - návrh Ing. 
arch. M. Mitysky (1981). 



 22

Příloha 1: Zpráva z 23. 3. 1982 o rekonstrukci pámátníku schválená jako usnesení 
Rady Městského národního výboru KH č. 66/82. 
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Příloha 2: Nedatovaný koncept dopisu - MěNV objednává návrh a realizaci 
památníku u organizace DÍLO, podniku Českého fondu výtvarných umělců. 
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Příloha 3: Dopis z 14. 6. 1983, kterým městský národní výbor předkládá záměr 
nového památníku Výtvarné radě Středočeského krajského národního výboru.  

 



 27

Příloha 4: Dopis z 12. 9. 1983, kterým Okresní národní výbor KH upozorňuje na 
nedodržení předpisů při vzniku památníku a tím vlastně zastavuje jeho realizaci. 
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Příloha 5: Průvodní zpráva Ing. arch. M. Mitysky z června 1983 k návrhu obnovení 
památníku a parku „U kalicha“. 
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Příloha 6:  Nerealizovaný památník - návrh Ing. arch. M. Mitysky (1981).  
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Příloha 7:  Památník a park v jeho okolí - nerealizovaný návrh Ing. arch. M. Mitysky 
z roku 1981 (směr k severu je v levém horním rohu, památník je uprostřed). 
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