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České muzeum stříbra v Kutné Hoře je právním 
pokračovatelem Archeologického sboru Wocel (zal. 
1877) a následně Muzea Wocel. Od r. 2003 je 
muzeum příspěvkovou organizací Středočeského 
kraje. 
Sbírka muzea patří k nejstarším a nejvzácnějším 
v republice, podsbírkový fond báňské techniky, 
geologie a mnohé sbírkové předměty z fondu 
uměleckého řemesla ad. patří k evropským unikátům. 
 

           Pro veřejnost provozuje muzeum tři expoziční 
budovy, v nichž v prohlídkových okruzích zpřístupňuje reprezentativní část svého fondu. Všechny 
expoziční budovy jsou památkově chráněné a zapsané jako architektonická památka I. kategorie. 
Jsou to: Hrádek, Kamenný dům a  dům čp. 507 - rodný dům J. K. Tyla. V rámci své hlavní 
expozice, která má dva prohlídkové okruhy a nese stejný název jako celá instituce, provozuje 
muzeum pro návštěvnickou veřejnost i středověké důlní dílo a trejv (velký důlní žentour), což jsou 
zapsané chráněné památky technického typu, a dále tzv. open-air expozici na zadní parcele Hrádku 
(tzv. Havířská osada).          

   
           Vzhledem ke svému umístění a daným provozním podmínkám nejsou stálé expozice Českého 

muzea stříbra otevřeny pro veřejnost celoročně, nýbrž v návštěvnické sezóně, tj. od měsíce dubna 
do konce listopadu (některé výstavy i v prosinci). Přes toto provozní omezení má muzeum velice 
vysokou návštěvnost. Nejvyšší procento návštěvníků je tvořeno výpravami školní mládeže v době 
školních výletů,  častými návštěvníky jsou zahraniční i tuzemští turisté, pro něž jsou  prohlídky 
muzea zabezpečovány hlavně prostřednictvím spolupráce s cestovními kancelářemi.  

 
          Především pro své sídelní město Kutnou Horu a její široké okolí,  avšak i ve vztahu k historii 

celého českého státu je muzeum „strážcem“ hmotných dokladů minulosti, tradic a historického 
povědomí. Samozřejmě aktivně vstupuje i do současného kulturního života, představuje 
významného pořadatele četných výstav (odborných i uměleckých)  a dalších kulturních akcí pro 
děti i dospělé. 

           Pro návštěvnickou i badatelskou veřejnost, odbornou i laickou,  muzeum provozuje    muzejní   
knihovnu s badatelnou, přednáškovou síň a výstavní síně. Zde,  i  na jednotlivých pracovištích 
odborných muzejních pracovníků, poskytuje   muzeum jako specializovaná odborná instituce  
celoročně služby badatelské, odborné poradenství,  výpůjční  služby odborné knihovny  a základní 
informace o památkových a turistických  objektech v celém kraji. 

         
           Ředitelství, ekonomicko-správní odbor a průvodcovská služba muzea sídlí v budově  Hrádku, 

Barborská ul. čp.28. Dům čp. 33 v Barborské ulici, kde jsou umístěny především pracovny 
odborného oddělení, provozuje muzeum též jako svou technicko-správní budovu.  V přízemí této 
budovy bylo v r. 2004  pro veřejnost otevřeno muzejní informační centrum spojené s malou 



prodejnou upomínkového zboží. Poskytují se zde návštěvníkům informace nejen o činnosti muzea, 
ale též o veškerých  památkových objektech regionu, o turistických destinacích, kulturních akcích, 
možnostech stravování, ubytování a dopravního spojení.  

          Muzeum dále pečuje o své depozitární prostory.  
 
K zajištění  provozní a odborné činnosti v r. 2012 byl muzeu jeho zřizovatelem přidělen příspěvek 
výši 8 655 206,- Kč. 
Náklady na zajištění provozu muzea (odborného i pro veřejnost) činily v r. 2012 celkově 
14 188 086,- Kč. 
Rozdíl mezi celkovými náklady a příspěvkem zřizovatele byl pokrýván z vlastních výnosů 
organizace, které tvořily:        
                            -   vlastní příjmy                                                    4 598 464,-Kč 
                            -   úroky z BÚ                                                                 550,-Kč 
                            -   použití fondu odměn                                              46 000,-Kč 
                            -   ostatní výnosy z činnosti-snížení invest.fondu    887 866,-Kč  
 
Vlastní příjmy ČMS byly tvořeny  
příjmy ze vstupného                                                                         4 582 054,-Kč 
tržbami z prodeje služeb (odborná činnost)                                            5 852,-Kč 
pronájmem prostor Hrádku                                                                   10 558,-Kč 
 
Zisku dosáhlo muzeum  ve své tzv.doplňkové činnosti  
(prodej upomínkového zboží),  a to ve výši                         84 105,-Kč. 
 
Středočeský kraj v r. 2012  Českému muzea stříbra finančně nepokrýval žádné požadavky na 
investiční akce nad rámec provozního rozpočtu. 
 
Ze svého investičního fondu pokrývalo  ČMS v r. 2012 akci: 
- zabezpečovací zařízení v nově získaném depozitárním objektu          91 768,-Kč 
 
V r. 2012 nezískalo ČMS žádný sponzorský finanční příspěvek. 
 
ČMS v roce 2012  vyvíjelo svou činnost v návaznosti na tyto finanční prostředky a dle svého Plánu 
činnosti na r. 2012. 
 
 
Odborná činnost muzea a činnost pro návštěvnickou a badatelskou veřejnost 
 
V průběhu  roku 2012 v muzeu pracovalo 11 stálých odborných pracovníků:  
 

     1. PhDr. Světlana Hrabánková - historička středověkých českých dějin, dějin Kutné Hory  
a středověké technologie dolování a mincování - ředitelka 

     2. PhDr. Zdeňka Kubíková - etnografka – správce sbírkových fondů: etnografie, umělecké 
                 řemeslo, výtvarné umění aj. + vedoucí odborného oddělení a zástupkyně ředitele  
     3. Bc. Josef Kremla - historik - archivář – správce podsbírek (knihy – rukopisy a staré tisky,  
  mapy a plány, dokumentace současnosti aj.) 
     4. Mgr. Kateřina Vavrušková - historička regionálních dějin – správce numismatických sbírek  
  + pracovnice pro kontakt s veřejností a propagaci 
     5.         MUDr. Zdeněk Petráň - externí numismatik (0,5 úvazku)  
     6. RNDr. Jana Králová - geoložka – správce podsbírek (geologie, paleontologie a báňská  



  technika) 
     7. Eva Entlerová, BBus (Hons) - knihovnice 
     8. Vladimíra Vejmelková - výtvarnice (0,78 úvazku)  
     9. Stanislava Doležalová, DiS. - správce archeologické podsbírky (středověk, kachle) +  

muzejní pedagožka a vedoucí průvodcovské služby 
     10. Bc. Pavel Šeplavý - správce počítačové sítě a dokumentátor - správce archeologické 

podsbírky (pravěk, středověké sklo) 
11.  Anna Tvrdíková - dokumentátorka (pouze část měsíce prosince) 
 
 
I. Práce se sbírkami 
 
Hlavní  náplní práce se sbírkami v r. 2012 bylo stěhování sbírkového fondu 
do nového depozita a jeho odborné uložení, revize a vytváření nových 
lokačních seznamů. Omezena byla katalogizace sbírek a převádění 
katalogizačních karet do programu BACH. 
 
Evidence sbírek 
 
I. stupeň evidence 
 
Pro jednání sbírkotvorné komise dne 20. 11. 2012 odborní pracovníci připravili 144 
přírůstkových čísel = 224 kusů předmětů. 
 
 
CELKEM    1/2012 až 144/2012           144 přír. č. 224 kusů 
 
 
ÚBYTKY  ZE SBÍRKY,   DARY DO SBÍRKY 
 
V roce 2012 nebyl ze sbírky ČMS vyřazen žádný sbírkový předmět. 
 
V roce 2012 nebyl do sbírky ČMS přijat žádný dar. 
 
 
Nákupy do Sbírky ČMS za rok 2012. 
 
Podsbírka Dokumentace současnosti 
 
Reklamní pohádky – svázaný soubor       

Nákup – Antikvariát F. Jenewein KH, př. č. 18/2012 
 
Reklamní pohádky – 3 kusy        
 Nákup – Antikvariát F. Jenewein KH, př. č. 19/2012 
 
Podsbírka Kramářské tisky 
 
Nowý zpěv. Loučení s milenkou – kutnohorský tisk     
 Nákup – Antikvariát Valentinská, Praha, př. č. 63/2012 



 
Podsbírka Mapy a plány 
 
Plán Sidonina lesa u Radvančic, mědiryt, poč. 20. století    
 Nákup – Antikvariát J. Bretschneider, Praha, př. č. 64/2012 
 
Atlas školní, Praha, 30. léta 20. století       

Nákup – Antikvariát F. Jenewein KH, př. č. 66/2012 
 
Podsbírka Textil a oděvy 
 
Kazule, polovina 19. století         
 Nákup – Mgr. Jana Hlavatá, př. č. 69/2012 
 
Podsbírka Numismatika 
 
Raznice – Krajinská hosp. a prům. výstava, Kutná Hora 1900    
 
Raznice – Krajinská výstava, Kutná Hora 1900 – 2 kusy    
 Nákup – František Rulík, př. č. 120/2012 a 121/2012 
 
Medaile – Krajinská výstava v Kutné Hoře, 1928, Ag     

Nákup – Antikvariát F. Jenewein KH, př. č. 123/2012 
 
Replika tzv. Kutnohorského 2 zlatníku (1887), autor Kolářský, 1974   
 Nákup – Josef Novák, přírůstek v roce 2013 
 
Malý groš, Rudolf II., mincovna Kutná Hora, 1583 až 1608 – 13 kusů   
 Nákup – Aukce ČNS – pobočka Praha, přírůstek v roce 2013 
 
Podsbírka Písemnosti a tisky 
 
Typář – Reálka Kutná Hora, po r. 1918       
 Nákup – František Rulík, př. č. 125/2012 
 
Podsbírka Výtvarné umění 
 
Obálka  písně – autor František Zelenka, 1932      
 Nákup – Antikvariát F. Jenewein KH, př. č. 144/2012 
 
Akvarel – J. Šedivý, kostel Panny Marie Na Náměti     

Nákup – Antikvariát F. Jenewein KH, přírůstek v roce 2013 
 
 
Studijní materiál Pohlednice 
 
KH – Kamenný dům         
KH – Veřejná obchodní škola        
KH – Palackého náměstí        
Čáslav – muzeum          



Čáslav – Žižkovo náměstí         
Červené Janovice          
Žleby            

Antikvariát ARCO, Praha, evid. č. X 8/423 až X 8/429 
 
Stínání kutnohorských havířů u Poděbrad      
 Děkanství Tábor, evid. č. X 8/432 
 
Uhlířské Janovice – kostel sv. Aloise      
 Antikvariát F. Jenewein, Kutná Hora, evid. č. X 8/433 
 
Velký rybník           
Pozdrav z Roztěže          
Sázava           
Spořitelní a záložní spolek v Červených Janovicích     
Kácov            
Žleby – nemocnice          
Panský hostinec na Hrázi         
Markovice – hrobka Auerspergů        
Zruč n. S.           
Zbýšov           
Čáslav – Otakarova bašta         
Jindice           
Kutná Hora – chrám sv. Barbory        
Uhlířské Janovice – škola         
Uhlířské Janovice – Komenského ulice       
Malejovice           
Talmberk           
Kluky            
Zehuby           
Štrampouch           
Kutná Hora a Kaňk – Krásy našeho domova      
Uhlířské Janovice          
Rataje n. S. – v Důlích         
 Nákup – Radomil Šibrava, Kutná Hora, evid. č. X 8/434 až X 8/453, X8/455 až 
X8/457 
 
Kutná Hora – údolí Vrchlice        
 Nákup – Radomil Šibrava, Kutná Hora, evid. č. X 8/454 
 
         ______________________ 
 
CELKEM         28.961,- Kč 
 
 
Dokumentace současnosti 2 přír. č. 4 kusy 
Mapy a plány   2 přír. č. 2 kusy 
Kramářské tisky  1 přír. č. 1 kus 
Textil a oděvy   1 přír. č. 1 kus 
Numismatika   5 přír. č. 18 kusů 



Písemnosti a tisky  1 přír. č. 1 kus 
Výtvarné umění  2 přír. č. 2 kusy 
 
Pohlednice   33 evid. č. 33 kusů 
 
Sbírkotvorná komise ČMS se uskutečnila 20. 11. 2011 
Žádost o provedení změn v CES byla na MK ČR odeslána 21. 11. 2011 pod číslem 
jednacím 101/2012. 
 
 
Přírůstky studijního materiálu: 
 
V evidenci studijního materiálu odborní pracovníci zpracovali: 
 
Celkem:                   83 evid. č.    cca 213 ks 
 
 
 
 
II. stupeň evidence  
 
odborní pracovníci dle možnosti katalogizovali spravované podsbírky. Při katalogizaci dbali 
na dodržování zákona č. 122/2000 Sb.   
   
 
Celkem:                   55 inv. č.        55 ks 
 
 
Zápis sbírkových předmětů do programu BACH: 
 
Celkem                            132 položek  
 
Přepisování karet bylo spojeno s dourčováním sbírkových předmětů. 
 
 
 
Knihovna 
 
Eva Entlerová, BBus (Hons) - v průběhu roku 2012: 
- odborně zpracovávala knižní fond muzea (sledovala knižní novinky a zajišťovala nákup 
knih, evidovala knihy a periodika): 20233 až 20592, tj. 360 svazků 
- katalogizovala dokumenty v knih. systému Clavius -  knihy: 418, 
                                                                                               komplety periodik: 7,  
                                                                                      periodika: 552,  
                                                                                       periodika  

 (bez evidence čísel): 47,                              
                                                                                       separáty: 10, 
                                                                                       elektronické zdroje  

 (CD, DVD): 14,    
                                                                                       články: 79 



- zahájila spolupráci se souborným katalogem ČR Caslin 
- pořádala duplikáty kutnohorik (kontrola evidence, tvorba lokačního seznamu, návrh na 
odpis, opatření signaturou) - zpracovala 76 svazků 
- aktualizovala webové stránky knihovny  
- dle časových možností poškozené knihy opravovala speciálními opravnými páskami a balila 
knihy do ochranné fólie 
- vypracovávala bibliografické rešerše 
- zajišťovala knihvazačské práce (ke svázání zadáno 26 ročníků periodik, 6 monografi1 a 2 
paré katalogizačních karet) 
-  knihovnice prováděla pořádací úklidové práce v depozitáři  
  
 
Fotodokumentace 
 
- odborní pracovníci zajišťovali fotodokumentaci akcí a sbírkových předmětů muzea 
    
Inventarizace sbírek  
  
-  pokračovala předávací revize podsbírky ARCHEOLOGIE – STŘEDOVĚK.    
V průběhu roku 2012 bylo zrevidováno: 
98 přírůstkových čísel - 2066 inventárních čísel - 2291 kusů  
Inventarizaci se nepodařilo dokončit. Zbývá zrevidovat dosud neznámý počet přírůstků    
podsbírky. V průběhu roku byla téměř celá podsbírka přestěhována do nové budovy správy    
sbírek.  
 
- v průběhu roku byla přestěhována přibližně třetina geologické podsbírky do nových    
prostor. Současně byla zahájena inventarizace podsbírky GEOLOGIE.  
V průběhu roku bylo zrevidováno: 
1186 přírůstkových čísel - 1768 inventárních čísel - 2457 kusů 
 
- v průběhu listopadu roku 2012 proběhla řádná předávací revize podsbírky HUDEBNINY. 
Podsbírka byla přestěhována do nové budovy správy sbírek. 
464 přírůstkových čísel - 0 inventárních čísel - 537 kusů 
 
- v průběhu listopadu roku 2012 proběhla řádná předávací revize podsbírky NUMISMATIKA    
- SVÁTOSTKY a RAZIDLA 
 
  SVÁTOSTKY -  7 přírůstkových čísel - 85 inventárních čísel - 85 kusů 
  RAZIDLA - 11 přírůstkových čísel - 10 inventárních čísel - 11 kusů 
 
- v průběhu dubna až září byly veškeré plastiky a dřevořezby přestěhovány do nové budovy    
správy sbírek. Současně byla provedena inventarizace části podsbírky VÝTVARNÉ    
UMĚNÍ - DŘEVĚNÉ a KERAMICKÉ PLASTIKY. 
V průběhu roku bylo zrevidováno: 
257 přírůstkových čísel - 84 inventárních čísel - 350 kusů 
 
- v průběhu dubna až listopadu roku 2012 byly veškeré etnografické sbírky přestěhovány do    
nové budovy správy sbírek. Současně byla provedena   inventarizace podsbírky    
ETNOGRAFIE. 
Zrevidováno bylo: 
723 přírůstkových čísel - 962 inventárních čísel - 1420 kusů 



 
- v průběhu dubna až listopadu byla podsbírka NÁBYTEK přestěhována do nové budovy    
správy sbírek. Současně byla  provedena inventarizace podsbírky. 
V průběhu roku bylo zrevidováno: 
313 přírůstkových čísel - 0 inventárních čísel - 390 kusů 
 
- v průběhu září až prosince roku 2012 byla podsbírka TEXTIL A ODĚVY přestěhována do    
nové budovy správy sbírek. Současně byla provedena inventarizace podsbírky. 
Zrevidováno bylo: 
700 přírůstkových čísel - 1273 inventárních čísel - 1572 kusů 
 
- knihovnice v roce 2012  
Celkem zrevidovala 1511 svazků knih. 
 
V roce 2012 se vzhledem k jiným úkolům, a to především stěhování sbírek, nepodařilo 
realizovat předávací inventarizace podsbírky NUMISMATIKA - medaile a bankovky. 
 
S prováděním revizí bylo (kromě NUMISMATIKY) spojeno balení a stěhování sbírek do 
nových depozitářů, jejich částečné očištění, pořádací práce v depozitářích, přebalování sbírek 
a vypracovávání nových lokačních seznamů zrevidovaných sbírkových předmětů. 
 
Celkem bylo v roce 2012 zrevidováno:  
3759 přírůstkových čísel - 6248 inventárních čísel = 9113 kusů sbírkových předmětů 
a 1511 svazků knih. 
 
 
Restaurování sbírek  
 
Pro rok 2012 bylo na restaurování sbírek uvolněno 600 000,- Kč.  
Realizovány byly zakázky v hodnotě 641.760, - Kč. 
 
 
Celkem bylo v roce 2012 zkonzervováno či zrestaurováno 152 sbírkových předmětů  (55 ks 
bylo zkonzervováno, 97 zrestaurováno), 10 skleněných desek bylo zakonzervováno 
a digitalizováno. Digitalizován byl též film o Kutné Hoře z počátku 20. století. 
 
 
Zápůjčky     
 
Sbírky ČMS: 
Odborní pracovníci dle požadavků zabezpečovali výpůjčky sbírkových předmětů, při čemž se 
řídili zákonem č. 122/2000 Sb. a dalšími závaznými předpisy. 
 
V roce 2012 bylo zapůjčeno 1028 evidenčních čísel = 1078 kusů sbírkových předmětů 
Smlouvou o dočasném užívání sbírkových předmětů – 1/2012 - 7/2012 
(847 evidenčních čísel = 848 kusů sbírkových předmětů) 
Z předcházejících let trvá 12 smluv (237 evidenčních č. = 368 ks) 
Z roku 2012 přetrvá 1 smlouva (823 evidenčních č. = 824 ks) 
Innominátní smlouvou – 1/2012 - 13/2012 (181 evidenčních č. = 230 ks) 
 



Předměty byly zapůjčeny níže uvedeným vypůjčovatelům: 
 Národní muzeum Praha, Historické muzeum 
 Národní muzeum Praha, Přírodovědecké muzeum 
 Národní zemědělské muzeum Praha 

Muzeum středního Pootaví Strakonice 
Město Zruč nad Sázavou 
Průvodcovská služba Kutná Hora, s.r.o. 
Obecní úřad Chlístovice 
Městys Rataje nad Sázavou 

 Restaurátoři a badatelé 
            GASK, p.o. 
 
Do muzea bylo v roce 2012 zapůjčeno 53 předmětů 
Výpůjčky do muzea – 1/2012 - 13/2012 (53 ks) 
Z předcházejících let přetrvává 5 smluv (22 ks) 
Z roku 2012 přetrvávají 3 smlouvy (3 předměty) 
 
Předměty byly vypůjčeny od půjčovatelů: 
 Národní památkový ústav Praha 
 Archeologický ústav AV ČR, pracoviště Kutná Hora 

Regionální muzeum v Kolíně 
Polabské muzeum Poděbrady 
Městské muzeum a knihovna Čáslav 

 Sběratelé 
 
Veřejné služby muzejní knihovny: 
 
Knihovnice vyřizovala knihovní zápůjčky a zápůjčky z fondu fotodokumentace nesbírkové 
povahy.  
Za rok 2012 byly poskytnuty služby celkem 57 badatelům (161 návštěv). 
z toho: 
absenční výpůjčky - 93 výpůjčních smluv - 199 svazků knih 
prezenční výpůjčky - 18 badatelských listů - 100 svazků knih, 14 pohlednic, 142 ks  fotografií    
meziknihovní výpůjční služba - vypůjčeny 3 svazky a zapůjčen 1 svazek 
meziknihovní reprografická služba - objednáno 9 článků 
 
 
Udělení reprodukčního práva  
 
Knihovnice dle požadavků  zajišťovala agendu příslušnou k udělení reprodukčního práva. 
V průběhu  r. 2012 bylo uděleno 32 reprodukčních práv: 
natáčení a fotografování v interiérech Hrádku - 9 x 
natáčení a fotografování v Kamenném domě - 3 x 
natáčení v Tylově památníku - 1 x 
fotografování a skenování sbírkových předmětů: 183 ks 
poskytnutí fotografii z fotoarchivu ČMS (digitální i pozitivy): 36 ks 
skenování studijního materiálu (pohlednice): 1 ks 
 
Veškerá jednání o povolení a sjednání podmínek na udělení reprodukčních práv proběhlo přes 
vyjádření a schválení ředitele, případně statutárního zástupce. 



Ostatní 
 
V průběhu roku 2012 bylo zahájeno stěhování sbírky ČMS do nové budovy správy 
sbírek. Kompletně byl přestěhován depozitář Nové Dvory a podsbírky - Dokumentace 
současnosti, Etnografie, Hudebniny, Mapy a plány, Modely a kopie, Nábytek, 
Písemnosti a tisky, Textil a oděvy, Varia a stará registratura ČMS. Přestěhováno bylo 
cca 90 % Archeologické podsbírky (pravěk, středověk a kachle), cca třetina podsbírky 
Geologie a části podsbírek: Hodiny, Militárie, Umělecké řemeslo a Výtvarné umění.  
Na stěhování se podíleli všichni odborní pracovníci. 
 
Odborní pracovníci systematicky připravovali podklady pro centrální evidenci sbírek. 
Aktualizoval CESik za rok 2011, přírůstky a vyřazení sbírkových předmětů ze Sbírky ČMS, 
výpisy evidenčních čísel podsbírek z programu CESik  a inventarizace, 
pracovali ve sbírkotvorné komisi ČMS, prováděli pořádací práce v přidělených depozitářích a 
podíleli se na zpracování podkladů pro pasportizaci sbírek pro AMG.  Dále pracovali jako 
členové odborných komisí, zpracovávali odborné texty a prováděli řadu dalších odb. prací. 
 
 
 
II. Výzkumná činnost 
 
Geologie 
RNDr. Jana Králová dle potřeby prováděla záchranné geologické výzkumy v Kutné Hoře 
a okolí. 
- Kutná Hora, prostor za Jezuitskou kolejí - geologická stavba terénu, sběr geologického  
   materiálu a archeologických vzorků (do studijního materiálu) - průběžná kontrola  
   v návaznosti na archeologické vykopávky  
- Kutná Hora - Přítoky - rekognoskace terénu v údolí Přítockého potoka, sledování  
   horninových typů a výskytu kyanitu (s RNDr. V. Šreinem, Česká geologická služba) 
- Kutná Hora, Šultysova ul. - propad u morového sloupu (kontrola v terénu, odběr vzorků) 
- Kutná Hora - Anenské náměstí (výkopy pro opravu plynového potrubí - odběr vzorků  
   haldoviny) 
- Kutná Hora - ul. Na Lávkách, halda narušená mělkým výkopem - odběr materiálu 
- Kutná Hora - U Všech Svatých - propad šachty na hřbitově (základní dokumentace) 
- Kutná Hora - Karlov (výkopové práce u Vrchlice, kontrola) 
 
Numismatika 
 
MUDr. Zdeněk Petráň pokračoval v plnění úkolů z předcházejících let:   
 
- Problematika struktury a teritorializace velkých českých mincovních nálezů raného    
   středověku - příprava k vydání „Korpusu českých denárů“ (spolu s Mgr. L. Polanským  
   v rámci grantu - Národní muzeum v Praze) - pokračování úkolu. 
- Problematika mincovnictví knížete Soběslava Slavníkovce a jeho bratra, druhého pražského    
   biskupa Vojtěcha - chronologie slavníkovských ražeb na základě mincovních nálezů,  
   ikonografických a epigrafických rozborů, příprava k souborné publikaci.    
- Milníky českého mincovnictví, příprava na konferenci a výstavu k ukončení samostatné  
   české měny (2013-2015). 
 
 



Prezentace sbírek veřejnosti  
 
III. Expoziční činnost 
  
HRÁDEK 
 
I. okruh – „Město stříbra“- budova Hrádku 
 
2. okruh - „Cesta stříbra“ – (historická technologie dobývání a zpracování stříbra)  
- nádvoří Hrádku, sklep - tzv. malý důl (Dílo havířské), těžní stroj - trejv na zahradě Hrádku, 
středověké důlní dílo, Havířská osada na zahradě Hrádku a sklepní sál Hrádku - tzv. Verk 
(Dílo mincovní)  
 
Hlavní stálá expozice muzea byla k 1. dubnu 2012  připravena pro návštěvnický provoz. 
 
Prohlídku expozic si každý návštěvník mohl doplnit zpracováním  úkolů, zadaných v tzv. 
pracovních listech k expozici, které jsou k dispozici na internetových stránkách muzea a bylo 
možné si je vyžádat předtištěné i v pokladně muzea.  
 
České muzeum stříbra v Kutné Hoře rozšířilo i v roce 2012  své služby a otevřelo své 
expozice na Hrádku i v listopadu, a to denně kromě pondělí od 10 do 16 hodin.  
 
Celková návštěvnost prohlídkových okruhů  po expozicích v objektu Hrádek v r. 2012  
byla 50 289 osob. 
Návštěvnost sezónních výstav samostatně bez expozic v objektu Hrádek  v r. 2012 byla 
46 222 osob. 
 
Celková návštěvnost destinací muzea v objektu Hrádek v r. 2012 byla 
96 511 osob. 
 
 
 
KAMENNÝ DŮM 
 
 „Královské horní město Kutná Hora – měšťanský život a kultura 17. – 19. století“ 
- stálá expozice 
 
Před zahájením návštěvnické sezóny proběhly úklidové práce, mytí a kontrola exponátů. 
 
K této expozici byly vypracovány pracovní listy, které bylo možné nalézt na internetových 
stránkách muzea či předtištěné v pokladně Kamenného domu. 
 
Realizace nových částí: 
 
Bc. Josef Kremla pokračoval v přípravě nové expozice „Spolkový život Kutné Hory 
v 19. století“, která nahradí část expozice nazvané „Osobnosti“.  Expozici se nepodařilo 
dokončit. 
 



„Lapidárium“ - stálá expozice, která představuje unikátní soubor kamenných plastik 
a architektonických článků z nejvýznamnějších kutnohorských památek města. 
Lapidárium bylo doprovodnou součástí  mezinárodního projektu Europa Jagellonica. 
 
Návštěvnost  expozice „Královské horní město Kutná Hora – měšťanský život a kultura 
17. – 19. století v r. 2012 byla 4 577 osob. 
Návštěvnost Lapidária v r. 2012  byla 4 094 osob. 
Návštěvnost celoroční výstavy v objektu Kamenný dům v r. 2012 byla 6 351 osob. 
 
Celkem v r. 2012 navštívilo destinace muzea v Kamenném domě 15 022 
osob. 
 
 
TYLŮV DŮM 
 
Stálá expozice „J. K. Tyl“ 
 
Prohlídku expozice si mohli žáci a studenti zpestřit vyplněním pracovního listu, který byl 
k dispozici v předtištěné podobě v pokladně muzea nebo ho bylo možné stáhnout z webových 
stránek muzea. 
 
Stálá expozice „Kutnohorské podzemí a jeho průzkum“ 
 
K expozici byl k dispozici pracovní list v předtištěné podobě v pokladně muzea nebo ho bylo 
možné stáhnout z webových stránek muzea. 
 
 
Návštěvnost expozice „J. K. Tyl“ byla v r. 2012  1052 osob. 
Návštěva expozice „Kutnohorské podzemí a jeho průzkum“ byla v roce 2012  970 osob. 
Celková návštěvnost sezónních výstav v Tylově domě v r. 2012 byla  1 660 osob. 
 
Celková návštěvnost destinací muzea v Tylově domě v r. 2012 byla 3 682 
osob. 
 
 
IV. Výstavní činnost 
 
Hrádek 
 
Výstavní síň 
 
4. 4.  - 10. 6.  
Jan Steiner: Obrazy, kresby, kompozice 
(zodpovídala: Vladimíra Vejmelková) 
Vernisáže konané 4. 4. se zúčastnilo 65 návštěvníků. 
Návštěvnost: 19 807 osob 
 
20. červenec - 30. listopad  
SESTRY  VORŠILKY 
300. výročí příchodu řádu sv.Voršily do Kutné Hory 



Výstava konaná k významnému výročí řádu sv.Voršily v Kutné Hoře. Seznámila se základní 
historií řádu a soustředila se na kutnohorský konvent a jeho roli v kutnohorském školství. 
(zodpovídal Bc. Josef Kremla) 
Návštěvnost: 22 269 osob 
 
Hodovní sál a kaple 
 
20. 5. - 30. 9.  
Z pokladů Národního muzea v Praze: Sochařství v jagellonských Čechách 
(za ČMS zodpovídali Bc. Josef Kremla a PhDr. Světlana Hrabánková) 
Vernisáže konané 1. 6. se zúčastnilo 80 návštěvníků. 
Návštěvnost: 3 700 osob 
 
I. patro Hrádku 
 
20. 5. - 30. 11.  
Vladislav Jagellonský a Kutná Hora - Rozšířená expozice I. okruhu - Město stříbra 
(zodpovídali Bc. Josef Kremla a PhDr. Světlana Hrabánková) 
 
Hodovní sál 
 
28. 10. – 25. 11.  
Co nového v muzeu 
Ke Dni Středočeského kraje. Výběr z nových přírůstků, které v roce 2012 rozšířily sbírku 
ČMS. Po několika letech byla opět rozšířena o část zaměřenou i na exponáty, které se 
podařilo restaurovat v posledních letech. 
(zodpovídali odborní pracovníci ČMS, garantem byl Bc. Josef Kremla) 
Návštěvnost: 446 osob. 
 
 
 
Kamenný dům  
 
1. 4. – 30. 11. 
Z dějin školství kutnohorského 
(autor Bc. Josef Kremla) 
Návštěvnost: 6 351 osob. 
 
 
Tylův památník  
 
1 4. - 2 6.  
Kuchyň - království našich babiček 
Výstava ze sbírek ČMS – zařízení a vybavení kuchyně v polovině 20. století.  
(zodpovídala PhDr. Zdeňka Kubíková) 
Návštěvnost: 355 osob. 
 
26. 7. - 25. 8. 
Obléhání hradu Sion roku 1437 
Nejnovější archeologické nálezy (výstava katedry archeologie FF ZČU Plzeň) 
(za ČMS zodpovídala Stanislava Doležalová, DiS.) 



Vernisáže konané 25. 7. se zúčastnilo 31 osob. 
Návštěvnost: 215 osob. 
 
4. 9 - 31. 10 
Historické hudební nástroje 
Výstava představila především funkční repliky historických hudebních nástrojů ze 
soukromých sbírek, které byly doplněny originálními muzejními exponáty. 
Výstava byla doplňující součástí cyklu Hudba v Kutné Hoře za doby  jagellonské (jako 
doplňující akce projektu Europa Jagellonica),  
(za ČMS zodpovídal Bc. Josef Kremla) 
Vernisáže konané 4. 9. se zúčastnilo 66 osob. 
Návštěvnost: 215 osob. 
 
6. 11. - 17. 11. 
Výstava k 150. výročí Sokola v Kutné Hoře 
(za ČMS zodpovídala Mgr. Kateřina Vavrušková) 
Vernisáže konané 5. 11. se zúčastnilo 80 osob. 
Návštěvnost: 165 osob. 
 
 
Celková návštěvnost expozic v objektech ČMS v roce 2012 - 60 982 osob. 
Celková návštěvnost výstav v objektech ČMS v roce 2012   - 54 233 osob. 
Návštěvnost expozic a výstav muzea v roce 2012 celkem     - 115 215 osob 
(bez inf. centra) 
 
Mimořádný úspěch v roce 2012: 
Již 21.9. 2012 přivítalo České muzeum stříbra dokonce  svého 110.000. návštěvníka této 
sezóny. Štěstí padlo na žáky základní školy v Nových Dvorech, kteří si nic netušíce zakoupili 
hromadnou vstupenku na II.prohlídkový okruh „Cesta stříbra“. Než se však vydali na svou 
prohlídku, byli obdarováni glejtem, opravňujícím k mimořádné prohlídce všech expozic ČMS 
a dále získali upomínkové balíčky. Ocenění žákům předala vedoucí odboru památkové péče a 
kultury Středočeského kraje, Mgr.K.Zubíková a za ČMS ředitelka PhDr.S.Hrabánková.  
 
 
V. Přednášková činnost 
 
Odborní pracovníci muzea podle požadavků škol a organizací připravovali odborné přednášky 
podle své specializace. 
 
Uskutečněné přednášky: 
 
2. 1. - MUDr. Zdeněk Petráň - „Konsekrační ražby starověkých římských císařů“, Národní 
           muzeum, cca 30 posluchačů.  
 
20. 4. - MUDr. Zdeněk Petráň - „Mincovnictví českého knížete Vladislava II.“, ČNS Cheb,  
  cca 25 posluchačů. 
 
2. 6. - MUDr. Zdeněk Petráň - „Fakta i otazníky okolo Kutnohorského dvouzlatníku“, ČNS  



           Hradec Králové, cca 50 posluchačů. 
 
12. 6. - MUDr. Zdeněk Petráň - „Kutnohorské mincovnictví jagellonských králů“, ČMS  
  Kutná Hora, 12 posluchačů. 
 
11. 9. - Bc. Josef Kremla - „ Kutnohorská bible Martina z Tišnova“, ČMS Kutná Hora,  
            13 posluchačů. 
 
6. 10. - Bc. Josef Kremla - „Vypálení Malína“, Malín, 52 posluchačů 
 
1. 11. - MUDr. Zdeněk Petráň - „Razil či nerazil vlastní mince druhý pražský biskup  
  Vojtěch?“, Zemské muzeum v Brně, cca 40 posluchačů.    
 
4. 12. - Bc. Josef Kremla - „Osobnosti Kutné Hory 19. století“, Universita volného času, 
            23 posluchačů 
 
10. 12 - MUDr. Zdeněk Petráň - „Milníky českého mincovnictví“, přednášku organizovala  
   Česká mincovna Jablonec n/N. pro odbornou veřejnost, cca 40 posluchačů 
 
20. 12. - MUDr. Zdeněk Petráň - „Zlaté mince v českých dějinách“, přednášku organizovala 
    Česká mincovna Jablonec n/N. pro finanční manažery České národní banky,  
               cca 50 posluchačů 
 
 
Komentované prohlídky: 
 
22. 5. - Bc. Josef Kremla - Lapidárium ČMS - pro novináře, 33 osob 
 
25. 7. - RNDr. Jana Králová - Kutnohorské podzemí a jeho průzkum, 5 osob 
 
26. 8. – doc.PhDr.Mgr.Michaela Ottová, Ph.D. – Z pokladů Národního muzea v Praze – 
             Sochařství za vlády Jagellonců ,   23 osob 
 
8. 9. - RNDr. Štěpán Kafka - Historické hudební nástroje, 40 osob 
 
20. 9. - Bc. Josef Kremla - Sestry Voršilky, 10 osob 
 
25. 9. - RNDr. Jana Králová - Kutnohorské podzemí a jeho průzkum, pro novináře, 25 osob 
 
25.9. – doc.PhDr.Mgr.Michaela Ottová, Ph.D. – Z pokladů Národního muzea v Praze – 
             Sochařství za vlády Jagellonců ,   15 osob 
 
13. 10. - RNDr. Štěpán Kafka - Historické hudební nástroje, 32 osob 
 
28. 10. - RNDr. Štěpán Kafka - Historické hudební nástroje, 39 osob 
 
28. 10 - Bc. Josef Kremla - Sestry Voršilky, 5 osob 
 
28. 10 - Bc. Josef Kremla - Z dějin školství kutnohorského, dvě komentované prohlídky,  
   účast 8 + 14 osob 
 



 
VI.  Publikační činnost 
 
Dle možností odborní pracovníci publikovali výsledky své práce v odborných časopisech  
a popularizovali práci muzea v tisku. 
  
Bc. Josef Kremla - Eleonora hraběnka Trauttmansdorff - Weinsberg, zakladatelka voršilského 
          kláštera v Kutné Hoře, Krásné město 2/2012, s. 8 a 9 
Bc. Josef Kremla - Kam se poděl inventář voršilského kláštera?, Krásné město 2/2012, s. 17 
Bc. Josef Kremla - Bible kutnohorská - příprava publikace 
MUDr. Zdeněk Petráň - Římský císař Clodius Albinus a jeho mince, Numismatický časopis  
                                       1 - 2, 2012, s. 4 - 5 
MUDr. Zdeněk Petráň - Proč jsem se nešel podívat na nejdražší minci světa, Numismatický  
                                       časopis 3 - 4, 2012, s. 20 - 21 
MUDr. Zdeněk Petráň - Vzácná římská restituční ražba císaře Tita pro Julia Drusa Juniora.  
       Několik poznámek k římským restitučním ražbám, Sběratelské  
       zprávy 134, 2012, s. 65 - 67 
MUDr. Zdeněk Petráň - Rudolf Turek a problematika počátků českého mincovnictví,  Rudolf 
       Turek archeolog, historik a numismatik, soubor statí vydaných  
       u příležitosti 100. výročí narození. Sborník Národního muzea, řada A  
       - historie 66, 2012, č. 1-2, s. 25-30.  
MUDr. Zdeněk Petráň - Mince doposud přisuzované biskupu Vojtěchovi a jejich původ, 
        Sborník přednášek z 2. kutnohorského kulatého stolu na téma Svatý  
       Vojtěch – 1010 let od mučednické smrti – v tisku.  
MUDr. Zdeněk Petráň - Výtěžkový Kutnohorský dvouzlatník v historických souvislostech  
       - v rukopise 
MUDr. Zdeněk Petráň - Poslední tolarová ražba kutnohorské mincovny – v rukopise 
MUDr. Zdeněk Petráň - Katalog mincí Římského císařství (spolu s J. Fridrichovským) - práce  
       na rukopisu 
MUDr. Zdeněk Petráň - EMMA REGINA – francouzská královna a česká kněžna 
               (monografie), (spolu s L. Polanským nebo M. Lutovským - přípravné  
               práce). 
Mgr. Kateřina Vavrušková - 200 let tabákové továrny v Sedlci, Krásné město 3/2012, s. 4 - 8 
 
Virtuální prohlídky výstav na webu ČMS: 
zpravoval Bc. Pavel Šeplavý - Návraty do Kutné Hory lucemburské (autorka S.Hrabánková) 
                         - Kutnohorská fajáns (autorka Z.Kubíková) 
                         - Kuchyň - království našich babiček (autorka Z.Kubíková) 
Bc. Pavel Šeplavý - zahájení prací na virtuální prohlídce výstavy Z dějin školství  
           kutnohorského ( autor J.Kremla) 
 
 
VII.   Kulturně-společenská činnost 
 
Téma roku:             Kutnohorské školství 
 
V roce 2012 jsme si připomněli 300. výročí příchodu řádu sv. Voršily do Kutné Hory (1712), 
který sem povolala hraběnka Eleonora Trauttmansdorffová. Sestry tohoto řádu měly jako 
jedno ze svých hlavních poslání výchovu a výuku dívek. V historii kutnohorského školství 
proto sehrály jednu z nejvýznamnějších rolí.  



Hlavním tématem roku se proto stalo kutnohorské školství. ČMS k němu uspořádalo dvě 
výpravné výstavy - na Hrádku výstavu Sestry Voršilky a v Kamenném domě celoroční 
výstavu Z dějin školství kutnohorského, která připomněla dějiny školství v Kutné Hoře od 
jejich středověkých počátků až do poloviny minulého století. 
 
21. 5. - 20.00 - 24.00 hod. 
Mezinárodní den muzeí  
 „VIII. Muzejní noc“ 
VIII. ročník Muzejní noci v byl 
uspořádán v expozicích Kamenného 
domu: „Královské horní město - 
měšťanská kultura a život v 17. – 19. 
století“ a „Lapidárium: Umění 
kameníků doby jagellonské“ společně 
s výstavou : „Z dějin školství 
kutnohorského“. Návštěvníky 
expozicemi provedli odborní 
pracovníci v dobových kostýmech a 
pro přítomné si připravili i různé 
soutěže. Na výstavě se mohl každý na 
okamžik vrátit do školních lavic a 
vyzkoušet si např. psaní inkoustem, či vyluštit křížovku zaměřenou na vystavené předměty. V 
I. patře se v cechovním sále mohl přiučit šperkařskému řemeslu, které předváděl Petr Sádlo. V 
černé kuchyni na návštěvníky čekal kvíz s názvem „Jídlo našich předků“. V měšťanském 
saloně byla mimořádně zpřístupněna arkýřová kaple s unikátní klenbou mistra Briccího. V 
církevním sále příchozí přivítala „řádová sestra - cisterciačka“, u které návštěvníci poznávali 
léčivé byliny. Putování návštěvníků končilo vstupem na balkón, který nabízel krásný výhled 
na noční Kutnou Horu. 
V „Lapidáriu“, si prohlédli nejen co vytvořili středověcí kameníci v Kutné Hoře, ale zároveň 
předhusitské sklepení. Na přípravě a vlastním průběhu akce se podíleli všichni odborní 
pracovníci. 
Program Muzejní noci přilákal 648 návštěvníků. 
 
23. - 24. 6.  
„XXI. Královské stříbření Kutné Hory“ 

 XXI. Královské stříbření Kutné Hory 
se konalo za  podpory Středočeského 
kraje. V duchu dramaturgie této 
historické slavnosti do královského 
města dolování a mincování zavítal 
opět král Václav IV. se svým dvorem. 
Návštěvníci spolu s účinkujícími se v 
ději scénáře navrátili do historických 
událostí roku 1412.  
V rámci Občanského sdružení 
„Stříbrná Kutná Hora“, jehož je 
muzeum členem,        spolupracovali 
někteří pracovníci muzea na 

přípravách a realizaci této historické slavnosti. 



XXI. Královského stříbření se zúčastnilo 6505 platících návštěvníků, více než 3 000 
neplatících dětí od 0 do 6ti let (kostýmovaných do 10ti let). Bylo rozdáno více než 600 
průkazek volného vstupu pro hosty a partnery akce, program zabezpečovalo 253 smluvních 
účinkujících, u 120 stánků nabízelo stylové zboží a občerstvení cca 300 trhovců. Technické a 
organizační zázemí zajišťovalo celkem 76 osob, dokumentaci akce provádělo 22 zástupců 
různých médií (NOVA, ČT, Český rozhlas, Rádio Černá Hora, Rádio Blaník, Obzory           
Kutnohorska, Regionální deníky). 
Celkem tedy svůj historický víkend strávilo v Kutné Hoře téměř 11 000 osob. 
Program, scénář, produkční příprava a základní režie – PhDr. Světlana Hrabánková. 
Z pracovníků muzea se na přípravě a vlastním průběhu slavnosti dále významněji podíleli 
J. Kremla ml.,  J. Kremla st., J. Břinčil, M. Jilma, J. Odehnalová, P. Šeplavý, V. Vejmelková, 
D. Veselá, K. Vavrušková, S. Doležalová a E. Entlerová. 
 
7. 9. Hrádek 
Konference o obnově a restaurování vnějšího pláště Chrámu sv. Barbory v letech 2003 – 
2012. 
V letošním roce byla dokončena téměř deset let trvající obnova vnějšího pláště chrámu sv. 
Barbory v Kutné Hoře. Tato významná etapa v novodobých dějinách chrámu byla slavnostně 
zakončena odbornou konferencí, v jejímž rámci byla představena problematika takto rozsáhlé 
obnovy, jako je např. financování, projektování, stavební a technologické průzkumy či 
použité metody památkové obnovy. Akce se uskutečnila v rámci programu Národního 
zahájení dnů evropského dědictví v Kutné Hoře a byla finančně podpořena Ministerstvem 
kultury ČR. Organizovala ji  ve spolupráci s SÚPPOP   Nadace Kutná Hora památka 
UNESCO. Muzeum spolupracovalo organizačně a poskytlo své konferenční prostory pro 
jednání zúčastněných odborníků a hostů. Konference byla oficiální součástí slavnostního 
zahájení EHD v Kutné Hoře. 
 
8. - 9. 9. 
Dny evropského kulturního dědictví 
Během Dnů evropského dědictví 
(European Heritage Days, dále EHD) 
České muzeum stříbra otevřelo své 
objekty za snížené či symbolické 
vstupné. Návštěvníci si mohli 
prohlédnout Hrádek – stálou expozici 
I. okruh – „Město stříbra“ spolu s 
výstavami „Z pokladů Národního 
muzea v Praze: Sochařství v 
jagellonských Čechách“ a „Sestry 
Voršilky“. Program na Hrádku 
doplnila šperkařská dílna, jejíž 
prezentaci připravil Petr Sádlo. 
Dále byly zpřístupněny stálé expozice v Kamenném domě – „Královské horní město – 
měšťanská kultura a život v 17. – 19. století“ a „Lapidárium: Umění kameníků doby 
jagellonské“ společně s celoroční výstavou „Z dějin školství kutnohorského“. Výstavu 
doprovázel zábavný program, který návštěvníky na okamžik vrátil do školních lavic. 
V Tylově památníku se účastníkům EHD otevřely stálé expozice „J. K. Tyl“ a “Kutnohorské 
podzemí a jeho průzkum“ včetně právě probíhající výstavy „Historické hudební nástroje“. Na 
sobotní odpoledne byla připravena komentovaná prohlídka této výstavy s jejím autorem, 
Štěpánem Kafkou. Představil vystavené nástroje i v hudební ukázce. 



Pestrý program během dnů EHD a k tomu i krásné počasí přilákaly do objektů Českého 
muzea stříbra 3355 návštěvníků. 
 
Přehled návštěvnosti podle objektů: 
Hrádek 
sobota – 982 osob 
neděle - 765 osob 
Kamenný dům 
sobota - 859 osob 
neděle - 468 osob 
Tylův památník 
sobota – I. okruh J. K. Tyl - 275 osob 
II. okruh Kutnohorské podzemí a jeho průzkum - 277 osob 
výstava Historické hudební nástroje – 281 osob. 
neděle zavřeno 
 
22.října 
přivítalo muzeum zájezd  stávajících a bývalých zaměstnanců  kolegiálního muzea hornictví 
v Příbrami. Na žádost ředitele tohoto muzea byla pro účastníky zájezdu připravena 
mimořádná prohlídka expozic ČMS včetně středověkého dolu.  
 
 
28. říjen 
Den Středočeského kraje 
V letošním roce Českého muzea stříbra 
při příležitosti Dne Středočeského 
kraje otevřelo své objekty za 
symbolické vstupné 1,- Kč. Během 28. 
října si tak milovníci historie mohli 
prohlédnout stálé expozice včetně 
výstav na Hrádku, v Kamenném domě 
a Tylově památníku. Pro návštěvníky 
byla uspořádána výstava “Co nového v 
muzeu“, která představila nové 
sbírkové předměty muzea, získané v 
roce 2012 a exponáty, které se podařilo 
restaurovat v posledních letech. 
Prohlídku muzea obohatil zábavný program „Zkoumáme kameny“, při kterém se návštěvníci 
mohli pomocí binokuláru blíže seznámit s neživou přírodou. Během prohlídky dále mohli 
přítomní obdivovat šperkařské řemeslo, které na Hrádku prezentoval Petr Sádlo. V 
dopoledních hodinách se uskutečnila i neplánovaná komentovaná prohlídka výstavy „Sestry 
Voršilky“. Tu si vyžádali návštěvníci, kteří se účastnili již komentované prohlídky výstavy „Z 
dějin školství kutnohorského“ v Kamenném domě. Autora obou výstav Bc. Josefa Kremlu 
jejich zájem velmi potěšil a přání vyhověl. V Kamenném domě si mohli návštěvníci kromě již 
zmíněné výstavy prohlédnout i stálé expozice „Královské horní město – měšťanská kultura a 
život v 17. – 19. století“ a „Lapidárium: Umění kameníků doby jagellonské“. Kromě 
komentovaných prohlídek výstavy v 10.00 a v 15.00 hodin zde probíhal po celý den 
interaktivní program k tématu školství pro malé i velké návštěvníky. 
V posledním objektu, v Tylově památníku, byly za zvýhodněné vstupné otevřeny stálé 
expozice: „Život a dílo J. K. Tyla“ a „Podzemí Kutné Hory a jeho průzkum“ včetně výstavy 
„Historické hudební nástroje“. Ve 14 hodin si přišli na své milovníci hudby, pro které byla 



připravena komentovaná prohlídka této výstavy i s hudební ukázkou, kterou předvedl Štěpán 
Kafka (autor výstavy). 
Doprovodný program zajistily RNDr. Jana Králová, Bc. Josef Kremla, Stanislava Doležalová, 
DiS 
O zájmu veřejnosti svědčí vysoká návštěvnost - 1 665. 
Hrádek 1128 
Kamenný dům   297 
Tylův památník   240 
 
Dne 4. prosince  
uspořádalo České muzeum stříbra na Hrádku interaktivní večer s historickým programem 
a soutěží z historie Kutné Hory.  Akce se konala přímo na žádost a objednávku firmy 
Foxconn Kutná Hora, a.s.  pro firemní VIP hosty a účastníky firemního workshopu .  
Zábavně vzdělávacího večera se zúčastnilo 60 firemních hostů a zástupci  vedení firmy. 
Program a soutěž připravila ředitelka PhDr. S.Hrabánková na základě konkrétních požadavků  
vedení firmy. 
Interaktivní večer se setkal s mimořádným zájmem  a úspěchem a stal se prvním signálem 
k zahájení intenzivnější spolupráce s touto kutnohorskou firmou.  
 
 
 
VIII. Edukativní činnost 
 
4. 4. - Bc.- Josef Kremla - „Hornické město“ - projekt Gymnázia Jiřího Ortena v Kutné Hoře, 
          třída C2A - 20 studentů 
          třída V2B - 26 studentů 
 
4. 5. - Mgr. Kateřina Vavrušková - „Hrnčíři v Kutné Hoře“, komentovaná prohlídka Hrádku  
           pro žáky Praktické školy Kutná Hora, 16 žáků 
 
4. 6. - Bc.- Josef Kremla - „Malínské luskobraní“ - projekt ZŠ TGM Kutná Hora, odloučené  
           pracoviště Malín, 10 žáků 
 
5. 6. - Mgr. Kateřina Vavrušková - „Řemesla v Kutné Hoře“, komentovaná prohlídka  
           expozice v Kamenném domě pro žáky ZŠ Masarykova Kutná Hora, 23 žáků  
 
8. 6. - Mgr. Kateřina Vavrušková - „Řemesla v Kutné Hoře“, komentovaná prohlídka  
           expozice v Kamenném domě pro žáky ZŠ Masarykova Kutná Hora, 24 žáků  
 
20. 6. - Mgr. Kateřina Vavrušková - „Řemesla v Kutné Hoře“, komentovaná prohlídka  
             expozice v Kamenném domě pro žáky ZŠ Masarykova Kutná Hora, 25 žáků  
 
21. 6. - Bc.- Josef Kremla - „Stříbrná Kutná Hora“ - projekt ZŠ Vladislava Vančury, Praha -  
             Zbraslav + žáci z partnerské školy z Indonésie, prohlídka města v rámci    
  mezinárodního projektu - 45 žáků 
 
18. 10. - RNDr. Štěpán Kafka - „Historické hudební nástroje“, 25 žáků ZŠ 
 
 



Na internetových stránkách muzea byly prezentovány pracovní listy pro žáky základních škol 
- expozice ČMS na Hrádku, v Kamenném domě a v Tylově památníku. 
 
 
IX. Poradenská činnost a služby veřejnosti 
 
Odborní pracovníci dle požadavků badatelů prováděli vyhledávací a poradenské služby.  
 
Stanislava Doležalová, DiS.   -   2 badatelé   -  3 návštěvy 
Eva Entlerová, BBus (Hons)   - 57 badatelů   - 161 návštěv  
PhDr. Světlana Hrabánková               - 14 badatelů   -  14 dotazů 
RNDr. Jana Králová                - 44 badatelů   -  73 dotazů 
Bc. Josef  Kremla     - 46 badatelů    - 58 dotazů 
PhDr. Zdeňka Kubíková              -   5 badatelů  -   5 dotazů 
MUDr. Zdeněk Petráň              - 51 badatelů + 14 soudně-znaleckých posudků pro  
              policii a soudy ČR 
Bc. Pavel Šeplavý    -   2 badatelé   - 2 návštěvy  
Mgr. Kateřina Vobořilová              -   4 badatelé   - 4 dotazy 
______________________________________________________________________ 
Celkem                                               239 badatelů  - 385 dotazů 
 
2012 
 
  

 
 
  
  

Počet vypůjčených 
knih 

Počet manipulačních 
úkonů se sbírkami 
ČMS (pro badatele a 
vypůjčitele) 

Počet manipulačních 
úkonů s fotodokumentací 
muzea 

Počet přírůstků 
sbírek 

Počet evidence do 
II. st. 

Počet 
zdigitalizovaných 
sbírek 

absenčně presenčně absenčně presenčně absenčně presenčně evid.č.  kusů evid.č. kusů foto + 
sken 

přepis do 
programu 
BACH 

199 100 1076 701 0 146 144 224 55 55 4 132 

 
 

 
  
Revize podsbírek Revize knih Restaurování 
přírůstková čísla inventární čísla kusy svazky kusy 

3 759 6 248 9 113 1 511 152 
 
 

Počet badatelských služeb Počet kult. 
vzdělávacích akcí 
- na půdě muzea 

Počet kult. 
vzdělávacích akcí 
- mimo půdu 
muzea 

Počet návštěvníků akcí 

osob návštěv dotazů akcí osob akcí osob  

239 259 385 26 6 377 13 11 411 17 788 



                                    Propagační činnost muzea 
  
Propagací muzea byla na část úvazku pověřena Mgr. Kateřina Vavrušková. 
 
Propagace muzea v tisku: 
Kutnohorský deník - 22 článků 
Obzory Kutnohorska - 23 článků 
Tep - 15 článků 
Kutnohorské listy - 3 články 
5 + 2 dny - 7 článků 
Tim - 2 články 
MF Dnes - 1 článek 
Travel Eye - 1 článek 
Turista - 1 článek 
Koktejl extra Unesco - 1 článek 
Celkem 76 článků 
 
 
Pravidelná propagace v regionálním tisku: 
          
Obzory Kutnohorska  
Kutnohorský deník 
Kutnohorské listy 
Krásné město  
Tep regionu 
Dobrý nákup 
Týdeník 5 + 2 Kutnohorsko 
 
Pravidelná inzerce v časopisech: 
Kam po Česku 
Tim 
Obrazový atlas regionů a církevních památek v ČR 
Věstník AMG 
Hornická ročenka 
katalog – Zlaté Stránky 
100 nej muzeí v ČR 
 
Mgr. Vavrušková v průběhu roku vypracovávala měsíčních přehledy akcí ČMS a propagovala 
je v mediích a tisku  
- propagovala sezónní výstavy, rozesílala pozvánky elektronicky i poštou, roznášela  
  a vylepovala plakáty na veřejná místa v rámci Kutné Hory 
- vytvořila celkovou nabídku akcí ČMS pro rok 2012   
- vyplňovala formuláře AMG  pro rok 2012, přihlásila Muzejní noc ČMS na AMG,  
- vyplňovala formuláře pro Středočeský kraj o chystaných akcích na každý měsíc 
- připravovala a prováděla korektury inzercí v časopisech, katalozích - viz náklady propagace 
- objednala propagační bannery ČMS a vlajku pro Muzejní noc u firmy Lepor 
- připravila letáky ČMS – Akce 2012, dále leták pro Kamenný dům a Tylův dům 
- připravila propagační materiály, vypracovala doprovodné vědomostní soutěže včetně cen  
   pro veletrh REGIONTOUR GO BRNO – 12. a 13. ledna a HOLIDAY WORLD PRAHA.    
   Na veletrhu proběhla rovněž multimediální prezentace, kde byli vylosováni výherci. 



-  objednala a provedla korekturu vizitek ČMS u EUROCARD 16.1.2012 
 
- ČMS na bezplatných portálech:  
www.facebook.com, www.czecot.com, www.tixik.com, www.zazitkyvcechach.cz, 
www.kudyznudy.cz, www.e-stredovek.cz, www.kr-stredocesky.cz, www.webtrziste.cz, 
www.kutnahora.cz , www.pamatkovakomora.cz, www.numismatici.cz, www.tezebni-unie.cz, 
www.videofilmkh.cz, www.rozhlas.cz/leonardo/portal/, http://tn.nova.cz, www.caslavsko.net, 
www.kamdnesvyrazime.cz, www.regiony.cz, www.cestujsdetmi.cz 
- zajistila bezplatnou propagaci:  
   v rámci smlouvy v o.s. Kutnohorské léto – nabídka pátečních prohlídek středověkého dolu 
   v rámci festivalu - www.kutnohorskeleto.cz  
   v rámci spolupráce s ZŠ Žižkov K. Hora - www.zszi.kh.cz  a Gymnáziem J. Ortena v Kutné 
   Hoře - www.gymkh.cz  
- propagovala akce ČMS na placených portálech: 
   www.ackcr.cz, (v rámci smlouvy o spolupráci s ACK ČR)   
   www.cz-museum.cz (AMG) 
   www.kutnohorsko.cz 
   www.axis4.komora.cz – katalog firem zřízen Hospodářskou komorou ČR 
   www.pro-skoly.cz – portál napojen na ZŠ v ČR,  
- zasílala zprávy o akcích ČMS – tipy@rozhlas.cz, jan.charvat@mfdnes.cz  
- připravovala návštěvu 110 000 návštěvníka muzea (21. 9.), a to včetně dárkového balíčku 
 

 
 

 Náklady na propagaci Českého muzea stříbra v roce 2012 
 

PLATBA INZERCE 
AXIGON s.r.o., Praha, katalog firem roční inzerce.................................................1848,- 
Hornická ročenka 2012........................................................................................     3000,- 
Portál Kutnohorsko roční inzerce...........................................................................  2400,- 
Portál Paseo.s.r.o.  roční inzerce ................................................................................510,- 
Zlaté stránky.cz........................................................................................................ 4800,- 
17.1.2012 Mapová brožura – Výlety, hrady, zámky............ inzerce 76x110 cm   12 000,- 
17.2.2012 Časopis Kam po Česku – 1/6 str. inzerce ............................................    3100,- 
23.2.2012 Časopis TIM, Eurocard s.r.o – 1/3 str. inzerce.............................            5400,- 
5.3.2012 Publikace 100 nej muzeí ČR 2012 . 90x180 mm inzerce........................   2000,- 
12.3.2012 Časopis Kam po Česku – 90x180 mm inzerce ....................................    3720,- 
24.3.2012 Časopis Kam po Česku - Travel EYE 2/3 str. inzerce...................           8400,- 
13.4.2012 Obrazový atlas regionů a církevních památek v ČR 2013.....................   9600,- 
14.5.2012 Vytvoření firemní karty na portálu www.pro-skoly.cz .........................   7200,- 
6.8.2012  Časopis TIM, Eurocard s.r.o – Putování za českými osobnostmi .............4560,- 
27.8.2012 Časopis Kam po Česku...........................................................................   1200,- 
Duben Průvodce Prahou a českými městy na sezónu 2012/13 ...............................   7056,- 
Portál ÉTER  Brno – inzerce ...................................................................................  2500,- 
 
CELKEM                                                                                                               79294,-  
 
 
VÝDAJE NA PROPAGAČNÍ MATERIÁLY 
16.1.2012 Eurocard s.r.o. – vizitky ČMS................................................................. 14400,- 



leden 2012 výroba banerů ČMS .................................................................................3840,- 
8.2.2012  tisk letáků ČMS, akce ČMS 2012 ............................................................20886,- 
8.2. 2012 tisk letáků Kamenný dům, Tylův dům .....................................................14400,- 
srpen dotisk letáků ČMS ............................................................................................5520,- 
Výroba praporu a baneru na Muzejní noc................................................................   2310,- 
Zhotovení plakátů.................................................................................................    10 000,- 
Výlep plakátů.........................................................................................................   15395,- 
duben........nákup mapy vytvořené subjekty CR v K. Hoře od rekl.studia Lepor...   1680,- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CELKEM                                                                                                                88 431,- 
 
 
ÚČAST NA VELETRZÍCH 
 
12. – 13. 1.2012 Veletrh Regiontour Brno, platba stánku u ACK ČR + cestovní náklady pro 2 
osoby.............................................................................................................                  4574,- 
další výdaje - Součástí prezentace byla i soutěž pro účastníky veletrhu, pro výherce připravilo 
ČMS suvenýry prezentující naše muzeum. Dále ČMS dodalo své propagační letáky na stánky 
Středočeského kraje a stánek Průvodcovské služby s.r.o. 
 
9. – 11. 2. 2012 Veletrh Holiday World Praha, platba stánku u ACK ČR + cestovní náklady 
pro 3 osoby.........................................................................................................             3759,- 
 
 
Další výdaje: Součástí prezentace byla i soutěž pro účastníky veletrhu, pro výherce připravilo 
ČMS suvenýry prezentující naše muzeum. Dále ČMS dodalo své propagační letáky na stánky 
Středočeského kraje a stánek Průvodcovské služby s.r.o. 
24.5.2012 – prezentace v IC Czechtourism Staroměstské nám. Praha ....cestovní náklady 208,-                                   
CELKEM..................................................................................................................... ....8 541,- 
 
DALŠÍ VÝDAJE NA PROPAGACI - platba členství a služeb v Asociaci cestovních 
kanceláří ČR                                                                                                                      5700,- 
 
VÝDAJE ZA PROPAGACI CELKEM DLE DOKLADŮ................................      181 966,- 
 
 
 
POSKYTNUTÍ PROPAGAČNÍHO MATERIÁLŮ ZDARMA 
 
Poskytnutí propagačních letáků pro akce, kterých se účastnila Průvodcovská služba Vlašský 
dvůr s.r.o.: 
12. – 13. 1. 2012 – veletrh Regiontour Brno – vzájemná výměna letáků 
9. – 11. 2. 2012 – veletrh Holiday World Praha 
22. 3. – nabídka  turistických produktů ČMS pro rok 2012 – tisková konference pro novináře 
             ve Vlašském dvoře pořádána Průvodcovskou službou Kutná Hora s.r.o. 
20. – 22. 4. 2012 – Výstava Naše dítě, hobby, volný čas Ideon Pardubice  
Květen 2012 - propagace ČMS v IC Czechtourism, Staroměstské nám. Praha – poskytnutí 
                        letáků a bannerů ČMS a účast při prezentaci 1 pracovníka ČMS  
13. 9. 2012 – veletrh Bratislava, kde Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o. vystavovala ve  
                      spolupráci s městem K.Hora a Vinnými sklepy, naše muzeum poskytlo  
                      propagační materiály a bannery  



6. – 8. 10. 2012 – veletrh UTF Kyjev, země konání Ukrajina, ročník 9 
6. – 7. 10 .2012 – veletrh Památky ČR, kterého se účastnila Průvodcovská služba Kutná Hora 
        s.r.o.  
Po celý rok naše muzeum zásobovalo informační centra a Průvodcovskou službu svými letáky 
 
 
VSTUPY ZDARMA PRO TISK, MEDIA APOD. 
 
Průvodcovská služba s.r.o. Kutná Hora,  
27. 4. 2012 – televize Metropol – 3 osoby na II. okruh Cestu stříbra 
22. 5. 2012 – fam a press trip pro tuzemské novináře a cestovkáře, na téma Kutná Hora 
           Jagellonská, vstup do Lapidária zdarma s komentovanou prohlídkou  
                      Bc. J. Kremly. 
15. 6. 2012 – vstup do II. okruhu Cesta stříbra – 7 britských novinářů 
20. 6. 2012 –  vstup na Královské stříbření – 3 filipínští novináři s průvodkyní 
25. 9. – fam trip určený pro touroperátory a novináře ve spolupráci s agenturou CzechTourism 
  Poskytnutí slevy pro 25 osob novináře a majitele CK na II. okruh cestu stříbra –  
  vstupné jako na I. okruh.  Dále vstup zdarma do objektu Tylův dům, kde odborní 
  pracovníci ČMS skupině poskytli komentovanou prohlídku.  
 
AKCE  STŘEDOČESKÉHO KRAJE 
21. 4. 2012 – poskytnutí letáků ČMS pro akce podporované SK: Středočeský buřtový festival  
           na letišti v Mladé Boleslavi 
27. – 28. 4. 2012 – Středočeské pivní slavnosti na letišti Dobrá Voda u Kladna 
5. 5. 2012 – Středočeské chřestové slavnosti ve Veltrusech 
Průběžně – dodávání materiálů ČMS pro IC Středočeského kraje (Husova ul. Praha). 
 
SPOLUPRÁCE NA TVORBĚ NOVÝCH PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ –  
S PRŮVODCOVSKOU SLUŽBOU KUTNÁ HORA S.R.O. 
29. 2. 2012 – součinnost při přípravě letáku s Ing. Hanou Musílkovou „Stříbrná stezka Kutnou 
           Horou“ (Stříbrné památky Kutné Hory), realizace v rámci projektu ROP. 
10. 5. 2012 – zpracování inzerce s Průvodcovskou službou Kutná Hora s.r.o. a s IC Sedlec do 
           časopisu  Kam na výlet – Speciál – za památkami 2012 
Duben 2012 – spolupráce s Průvodcovskou službou Kutná Hora s.r.o. na vytváření image 
             brožury Kutné Hory a propagace akce Europa Jegellonica s kolegou  
             J. Kremlou – dodání odborných textů, zdarma dodání fotografií. 
13. 7. 2012 – spolupráce na revizi brožury „Kutná Hora“, kterou vydává vydavatelství   
            Gloriet s. r. o.. 
 
 
Propagace v ACK – Asociaci cestovních kanceláří ČR: 
 
Tradičně České muzeum stříbra spolupracuje s Asociací cestovních kanceláří ČR, která 
muzeum propaguje na svém portálu: www.ack.cz, umožňuje muzeu účastnit se nejen veletrhů, 
ale i různých seminářů, kam míří všichni členi ACK – zejména pracovníci cestovních 
kanceláří. Tato možnost, setkávat se s odborníky v oboru cestovního ruchu, umožňuje muzeu 
nové možnosti propagace. 
 
 
 



České muzeum stříbra a Královské stříbření Kutné Hory: 

České muzeum stříbra se od roku 1991 stalo spolupořadatelem velkolepé historické slavnosti 
- Královské stříbření Kutné Hory, kterou připravuje OS Stříbrná Kutná Hora. Velkolepý 
scénář slavnosti navrací Kutnou Horu, české královské horní město, do dob o šest set let zpět, 
až na začátek 15. století. Tradičně se slavnost odehrává předposlední červnový víkend. 
Muzeum se podílí rovněž na propagaci této slavnosti, je zahrnuta např. do celoroční nabídky 
akcí ČMS. Recipročně i akce sama zprostředkovaně propaguje stálé expozice ČMS. 
Návštěvníci, kteří si zakoupí  plnohodnotnou celodenní vstupenku na slavnost na sobotu nebo 
neděli, mohou dále navštívit ve dnech konání Stříbření s 50% slevou expozice ČMS: Hrádek 
1.okruh a Kamenný dům. Prostřednictvím webu Královského stříbření - 
http://www.stribreni.cz/  je rovněž možné navštívit z odkazu webové stránky muzea 
http://www.cms-kh.cz.  

 
České muzeum stříbra a Kutnohorské léto: 
 
Již pátým  rokem spolupracuje České muzeum stříbra s OS Kutnohorské léto. CZ, které 
pořádá  letní festival divadla, hudby, šermířských soubojů a hlavně zcela netradičně pojatých, 
především večerních prohlídek památek a zajímavých míst v Kutné Hoře a nejbližším okolí. 
Tradičně od června do září jsou zařazeny v tomto programu i prohlídky v Českém muzeu 
stříbra - II. okruh „Cesta stříbra“ (prohlídka muzejního dolu ). Spoluúčast na tomto tradičním 
letním festivalu přináší muzeu i velkou propagaci např. na webu: 
http://www.kutnohorskeleto.cz/  nebo na  tištěných letácích vydávaných OS Kutnohorským 
létem. 
 

 
 
 

Propagace Českého muzea stříbra v Kutné Hoře v televizním a 
rozhlasovém vysílání za rok 2012 

 
 
Datum natáčení Žadatel Pořad 
13. 4. 2012 Průvodcovská služba  

Kutná Hora 
tematické reportáže o Kutné Hoře  
pro TV Metropol 

16. 4. 2012 Česká televize 
Kavčí hory, Praha 4 

dokumentární film „Jagellonci“ 
vysíláno 27. 6. 2012 ve 20.00 hod.  
na ČT 2 

29. 5. 2012 Česká televize reportáž v magazínu „Barvy života“ 

14. 6. 2012 Český rozhlas Leonardo 5. díl seriálu „Jagellonci a Kutná Hora“ 
téma: dolování a muzejní štola 
vysíláno 3. 8. 2012 

27. 6. 2012 Český rozhlas Leonardo reportáž „Kutná Hora jagellonská“ 
 



30. 6. 2012 Česká televize 24 Kutnohorská iluminace, GASK – projekt 
Europa Jagellonica 
(přímý přenos do Studia ČT 24) 

21. 7. 2012 Rádio PROGLAS 
Hradec Králové 

Sestry Voršilky (upoutávka na výstavu) 

23. 7. 2012 Český rozhlas REGION Sestry Voršilky (upoutávka na výstavu) 

30. 7. 2012 Česká televize, redakce 
zpravodajství, Kavčí hory 

televizní dokument „Neznámí hrdinové“ 
díl o V. E. Voskovi 

19. 10. 2012 Průvodcovská služba KH 
zastupující The India Today 
Group, Noida, India 

natáčení v objektech ČMS pro účely 
propagace v indických médiích 

 
 
 
 

Spolupráce Českého muzea stříbra na  publikacích a projektech 
v roce 2012 

 
 
Datum vzniku 
smlouvy 

Publikace nebo projekt 

27. 1. 2012 publikace „Středověká venkovská sakrální architektura na 
Kutnohorsku“. Praha : Unicornis, 2012 

22. 2. 2012 publikace „Acta Militaria Medievalia“ 

12. 3. 2012 publikace „Jařmo, parkán, trdlice“ 
Praha : Grada Publishing, 2012 

23. 3. 2012 propagační leták „Toulky po stříbrných památkách Kutné Hory“ 

20. 7. 2012 publikace „Historická sídla středočeského kraje“  
(region Kutnohorska a Kolínska)  

23. 7. 2012 projekt „Slovník českých nakladatelství 1849-1949“  
(viz. http://www.slovnik-nakladatelstvi.cz/) 
poskytnutí materiálů k heslu Emil Šolc 

3. 9. 2012 publikace z edice „Osobnosti českých a moravských dějin“ 
(nakl. Veduta, České Budějovice) 
díl o Smilu z Lichtenburka 

14. 9. 2012 publikace „Obrazová encyklopedie uměleckých památek Sokolovska“ 

24. 9. 2012 publikace „Kutná Hora ve fotografii“ 
Praha : AGES Plus, 2012 



Provoz pro veřejnost (prohlídkové okruhy), prodej upomínkového zboží, 
informační služby 
 
Na základě získaných zkušeností z minulých let byl opět prodloužen provoz středověkého 
důlního díla pro návštěvnickou veřejnost až do konce měsíce. V Kamenném domě byl provoz 
do konce listopadu od úterý do neděle bez objednávkového systému. Nadále byla využívána 
zvýhodněná vstupenka pro návštěvu Kamenného domu pro ty, kteří se prokázali vstupenkou 
z hlavní expozice na Hrádku. 
 
Provoz muzejního informačního centra s prodejnou byl dle možností obohacován nabídkou 
nového upomínkového zboží. 
 
V průběhu roku byly přitažlivou formou průběžně inovovány a rozšiřovány muzejní 
internetové stránky (výstavy, přednášky, edukativní programy, restaurované předměty, 
nabídka prodejny atp.).  
Zodpovídali: Bc. Pavel Šeplavý, Vladimíra Vejmelková, Mgr. Kateřina Vobořilová,                
odborní pracovníci a vedoucí průvodcovské služby. 
 
 
 
    Zajišťování odborné kvalifikace pracovníků ČMS 
                       
Odborní  pracovníci si zvyšovali svou kvalifikaci účastí na odborných seminářích, 
konferencích a školeních aj. : 
 
                               
                                     Kontrolní  a řídící  činnost   
 
Před zahájením návštěvnické sezóny ve středověkém důlním díle byla provedena odborná 
revize elektroinstalace a báňská revize pro povolení provozu pro veřejnost. 
V průběhu roku dále probíhaly  revize a kontroly dle ohlášení a požadavků příslušných 
institucí. 
Pravidelně probíhaly porady odborného a dle potřeby byly svolávány porady  provozního odd. 
 
Ekonomický provoz muzea a hospodaření 
Ekonomický provoz muzea v r. 2012 probíhal bez potíží, vyhodnocení a přehled hospodaření 
ČMS s komentářem byly  vypracovány v požadovaném termínu. 
Hospodářský výsledek za rok 2012 skončil  vyrovnaně, bylo dosaženo  zisku z  vedlejší 
činnosti muzea. 
 
V Kutné Hoře dne 5. dubna  2013 
 


