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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.  
 
Dále muzeum pro svou činnost využívá a má ve své správě (majetek Středočeského kraje) dům čp. 
33 v Barborské ul., kde je sídlo a pracoviště odborného oddělení muzea a muzejní infocentrum 
s prodejnou upomínkového zboží. 
Muzeum spravuje několik depozitárních prostor. 
 
 
K zajištění  provozní a odborné činnosti v r. 2013 byl muzeu jeho zřizovatelem přidělen výši                     
8 066 159,-Kč. 
Náklady na zajištění provozu muzea (odborného i pro veřejnost) činily v r. 2013 celkově                   
13  758 364,-Kč. 
Rozdíl mezi celkovými náklady a příspěvkem zřizovatele byl pokrýván z vlastních výnosů 
organizace, které tvořily:        
                                 -   vlastní příjmy                                                      4 341 916,-Kč 
                                 -   úroky z BÚ                                                                    319,-Kč 
                                 -   použití fondu odměn                                                78 000,-Kč 
                                  
                                 -   ostatní výnosy z činnosti-snížení invest.fondu   1 271 970,-Kč  
 
 
Vlastní příjmy ČMS byly tvořeny  
příjmy ze vstupného                                                                                 4 335 133,-Kč 
tržbami z prodeje služeb (odborná činnost)                                                    6 783,-Kč 
    
Zisku dosáhlo muzeum  ve své tzv.doplňkové činnosti  
                      (prodej upomínkového zboží),  a to ve výši                             60 886,-Kč. 
 
 
Středočeský kraj v r. 2013  Českému muzea stříbra finančně nepokrýval žádné požadavky na 
investiční akce nad rámec provozního rozpočtu. 
 
Ze svého investičního fondu pokrývalo  ČMS v r. 2013 akci: 
      - zabezpečení mřížemi nově získaného depozitárního objektu               52 350,-Kč 
 
V r. 2013 nezískalo ČMS žádný sponzorský finanční příspěvek. 
 
 
ČMS v roce 2013  vyvíjelo svou činnost v návaznosti na tyto finanční prostředky a dle svého Plánu 
činnosti na r. 2013. 
 
 



Odborná činnost muzea a činnost pro návštěvnickou a badatelskou veřejnost 
 
V průběhu  roku 2013 v muzeu pracovalo 12 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 podsbírek: etnografie, umělecké 
                řemeslo, výtvarné umění, textil a oděvy, militárie, kramářské tisky, nábytek,  aj. + vedoucí  
  odborného oddělení a zástupkyně ředitele  

3. Bc. Josef Kremla - historik - archivář – správce podsbírek: numismatika, písemnosti  
 a tisky, knihy, rukopisy, mapy a plány, hudební nástroje,  kamenné plastiky  
 a kamenické stavební články,  modely a kopie 
4.        Mgr. Kateřina Vavrušková - historička regionálních dějin – pracovnice pro kontakt  
            s veřejností a public relations muzea a muzejní pedagog - správce podsbírek:  
  dokumentace  současnosti, hudebniny a varia  
5.         MUDr. Zdeněk Petráň - externí numismatik (0,5 úvazku)  

     6. RNDr. Jana Králová - geoložka – správce podsbírek: geologie, paleontologie a báňská  
  technika, archeologie - středověk a kachle 
     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 - od ledna na mateřské dovolené 
     10. Bc. Pavel Šeplavý - správce počítačové sítě a dokumentátor - správce archeologické 

podsbírky (pravěk, středověké sklo) 
11.  Anna Tvrdíková - dokumentátorka (pouze leden až březen a část měsíce prosince) 
12.  Michal Jilma, DiS. - vedoucí průvodcovské služby - správce podsbírky archeologie - 
 pravěk, spolupracovník muzejní pedagožky 
 
 
 
I. Práce se sbírkami 
 
V roce 2013 pokračovalo stěhování sbírkového fondu do nové budovy 
správy sbírek a jeho odborné ukládání, 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. 2013 odborní pracovníci připravili: 113 
přírůstkových čísel = 281 kusů předmětů. 
 
 
 
CELKEM    1/2013 až 113/2013           113 přír. č. 281 kusů 
 
 



ÚBYTKY  ZE SBÍRKY 
 
V roce 2013 bylo ze sbírky ČMS vyřazeno: 
 
                  4 inv. č. - 1 přír. č. -  10 ks sbírkových předmětů. 
 
 
 
DARY DO SBÍRKY 
 
V roce 2013 byly do sbírky ČMS přijaty dva dary: 
 
Podsbírka Kamenné plastiky 
Pamětní deska z pomníku Františka Josefa I. v Kutné Hoře, 1888 
 Přír. č. 52/2013 
 Město KUTNÁ HORA – darovací smlouva z 14. 8. 2013 
 
Podsbírka Numismatika 
Medaile – Luboš Král, k 50. výročí narození, měď, 2012 
 Přír. č. 86/2013 
Ing. Luboš KRÁL – darovací smlouva č. JK 1/2013 z 2. 1. 2013 
 
 
Nákupy do Sbírky ČMS za rok 2013. 
 
Podsbírka Dokumentace současnosti 
 
Pozvánka Mládeneckého spolku Havlíček, Kutná Hora 1910    

Nákup – Antikvariát F. Jenewein KH, př. č. 24/2013 
Láhev s reliéfem – PIVOVAR MALEŠOV, konec 19. století    
 Nákup – Antikvariát F. Jenewein KH, př. č. 50/2013 
Odběrní knížka  - Obchodní dům Josef Kozlík, Kutná Hora    
 Nákup – Antikvariát F. Jenewein KH, př. č. 51/2013 
 
 
 
Podsbírka Numismatika 
Pamětní medaile 21. střeleckého pluku Terronského, Čáslav, 1948   
Pamětní medaile Těšínského svazku – 28. sbor, Čáslav, 1965    

Nákup – Aukce ČNS – pobočka Praha, př. č. 87/2013 a 88/2013 
Pražský groš, Václav IV., kontramarka města Amberku    
Pražský groš, Václav IV., kontramarka města Salzburku    

Nákup – Aukce ČNS – pobočka Praha, př. č. 90/2013 a 91/2013 
 
Podsbírka Umělecké řemeslo 
Půllitr s motivem Kutné Hory, sklo       
 Nákup – Antikvariát F. Jenewein KH, přírůstek v roce 2014 
 
Podsbírka Výtvarné umění 
Felix Jenewein, litografie         



Nákup – Antikvariát F. Jenewein KH, př. č. 108/2013 
František Nachtigal – Kutná Hora, soubor 10 leptů     
František Nachtigal – Kostel Panny Marie Na Náměti, lept    
 Nákup – Galerie Antique KH, př. č. 109/2013 a 110/2013 
Zvonice v Malíně, TGM, interiér kostela sv. Jakuba, linoryty – 3 kusy  
 Nákup – Antikvariát F. Jenewein KH, př. č. 111/2013 až 113/2013 
          
CELKEM za  25.030,- Kč 
 
 
Dokumentace současnosti 3 přír. č. 3 kusy 
Numismatika   4 přír. č. 4 kusy 
Umělecké řemeslo  1 přír. č. 1 kus 
Výtvarné umění  6 přír. č. 15 kusů 
 
Sbírkotvorná komise ČMS se uskutečnila 20. 11. 2013 
Žádost o provedení změn v CES byla na MK ČR odeslána 21. 11. 2013 pod číslem 
jednacím 60/2013. 
 
 
Přírůstky studijního materiálu: 
 
V evidenci studijního materiálu odborní pracovníci zpracovali: 
 
 
Celkem:                  271 evid. č.        279 ks 
 
 
II. stupeň evidence  
 
Odborní pracovníci dle možnosti katalogizovali spravované podsbírky. Při katalogizaci dbali 
na dodržování zákona č. 122/2000 Sb.   
 
Celkem:                 168 inv. č.      186 ks 
 
 
Zápis sbírkových předmětů do programu BACH: 
 
 
Celkem                            259 položek  
 
Přepisování karet bylo spojeno s dourčováním sbírkových předmětů. 
 
 
Knihovna 
 
Eva Entlerová, BBus (Hons) - v průběhu roku 2013: 
 - odborně zpracovávala knižní fond muzea (sledovala knižní novinky a zajišťovala 

   nákup knih, evidovala knihy a periodika): 20593 až 20897,         tj. 305 svazků 
 - katalogizovala dokumenty v knih. systému Clavius - knihy: 170, 



                                                                                                   komplety periodik: 18,  
                                                                                          periodika: 572,  
                                                                                           periodika  

     (bez evidence čísel): 58,                              
                                                                                           separáty: 10, 
                                                                                           elektronické zdroje  

     (CD, DVD): 3,    
                                                                                           články: 46 
 - spolupracovala se souborným katalogem ČR Caslin (zasílání katalogizačních  
              záznamů ve dvou dávkách, přijato 143 záznamů 
 - v rámci projektu „Rozvoj eGovernmentu ve Středočeském kraji“ připravila  
              a k digitalizaci předala 104 ročníků novin a výročních zpráv 
 - pořádala duplikáty kutnohorik (kontrola evidence, tvorba lokačního seznamu, návrh  
    na odpis, opatření signaturou) - zpracovala 54 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 23 ročníků periodik a 11 složek 
              katalogizačních karet) 

-  knihovnice prováděla pořádací úklidové práce v depozitáři v budově SOkA KH 
  
 
Fotodokumentace 
 
- odborní pracovníci zajišťovali fotodokumentaci akcí a sbírkových předmětů muzea 
    
 
 
Inventarizace sbírek  
  
- v průběhu roku let 2012 až 2013 byla přestěhována do nových prostor a současně  
   zrevidována podsbírka ČMS GEOLOGIE.  
   Inventarizační komise zrevidovala: 
   2837 přírůstkových čísel - 2790 inventárních čísel - 4203 kusů 
 
- v průběhu roku 2013 byla přestěhována do budovy správy sbírek podsbírka  
  PALEONTOLOGIE. Současně proběhla její revize. 
  Inventarizační komise  zrevidovala: 
  29 přírůstkových čísel - 416 inventárních čísel - 1131 kusů 
 
- v průběhu let 2012 až 2013 proběhla řádná předávací revize podsbírky NUMISMATIKA    
  - MEDAILE 
  Inventarizační komise  zrevidovala: 
  623 přírůstkových čísel - 1227 inventárních čísel - 1261 kusů 
 
- v průběhu 1. pololetí roku 2013 byla přestěhována do nové budovy správy sbírek podsbírka  
  TISKAŘSKÉ  ŠTOČKY. Současně byla  pracovníky muzea provedena inventarizace   
  podsbírky. 
   V průběhu roku bylo zrevidováno: 
   6 přírůstkových čísel - 667 inventárních čísel - 691 kusů 



 
- v průběhu srpna 2013 proběhla předávací revize podsbírky NUMISMATIKA - 
   BANKOVKY. Členové inventarizační komise zrevidovali: 
   505 přírůstkových čísel - 1464 inventárních čísel - 1469 kusů 
 
- v průběhu dubna až září roku 2013 bylo dokončeno přestěhování podsbírky MILITÁRIE     
   do nové budovy správy sbírek. Současně byla pracovníky muzea provedena inventarizace  
   této podsbírky. 
   Zrevidováno bylo: 
   244 přírůstkových čísel - 312 inventárních čísel - 501 kusů 
 
- v průběhu července až září roku 2013 bylo dokončeno přestěhování podsbírky HODINY a  
  HODINKY do nové budovy správy sbírek. Současně byla pracovnicemi muzea provedena   
   inventarizace této podsbírky. 
   Zrevidováno bylo: 
   116 přírůstkových čísel - 26 inventárních čísel - 147 kusů 
 
- v průběhu roku 2013 byla do nové budovy správy sbírek přestěhována část podsbírky    
   VÝTVARNÉ  UMĚNÍ ( OBRAZY, KRESBY).  Současně byla  pracovíky muzea  
   provedena   inventarizace podsbírky. 
   Zrevidováno bylo: 
   2167 přírůstkových čísel - 1972 inventárních čísel - 3910 kusů 
 
- V průběhu roku byla zahájena předávací inventarizace podsbírky NUMISMATIKA - mince 
  Inventarizační komise  zrevidovala: 
  0 přírůstkových čísel - 150 inventárních čísel - 150 kusů   
 
- V průběhu roku byla zahájena předávací inventarizace podsbírky ARCHEOLOGIE -  
   PRAVĚK 
   Inventarizační komise zrevidovala: 
   62 přírůstkových čísel - 1199 inventárních čísel - 1249 kusů) 
 
- knihovnice v roce 2013 zrevidovala část knihovního fondu uloženého v depozitáři  
 badatelně, příručních  knihovnách odb.pracovníků . 
   Celkem zrevidovala 5195 svazků knih. 
 
 
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 2013 zrevidováno:  
6589 přírůstkových čísel - 10223 inventárních čísel = 14712 kusů sbírkových předmětů  
a 5195 svazků knih. 
 
 
Restaurování sbírek  
 
V průběhu roku 2013 bylo na restaurování sbírek uvolněno 500 000,- Kč.  
Realizovány byly zakázky v hodnotě 499.950, - Kč. 



 
Celkem bylo v roce 2013 zkonzervováno či zrestaurováno 49 sbírkových předmětů (19 ks 
bylo zkonzervováno, 30 zrestaurováno), 10 skleněných fotodesek bylo zakonzervováno a 
digitalizováno.  
PhDr. Zdeňka Kubíková ošetřila 541 ks sbírkových předmětů napadených korozí (především 
militária a tiskařské štočky) konzervačním olejem WD 40. Bc. Josef Kremla ošetřil 
konzervačním olejem 3 hudební nástroje.  
 
 
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 2013 bylo zapůjčeno 252 evidenčních čísel = 276 kusů sbírkových předmětů 
Smlouvou o dočasném užívání sbírkových předmětů – 1/2013 - 14/2013 
(188 evidenčních čísel = 212 kusů sbírkových předmětů) 
Z předcházejících let trvá 8 smluv (952 evidenčních č. = 1045 ks) 
Z roku 2013 přetrvává k 1. 1. 2014 - 7 smluv (167 evidenčních č. = 189 ks) 
Innominátní smlouvou – 1/2013 - 17/2013 (64 evidenčních č. = 64 ks) 
Z roku 2013 přetrvává k 1. 1. 2014 - 4 smlouvy (4 evidenční č. = 4 ks) 
 
Předměty byly zapůjčeny níže uvedeným vypůjčovatelům: 
 Národní muzeum Praha, Historické muzeum 
 Národní muzeum Praha, Přírodovědecké muzeum 
 Národní zemědělské muzeum Praha 
            Národní technické muzeum v Praze 
 Regionální muzeum v Kolíně 

Muzeum středního Pootaví Strakonice 
Archeologický ústav AV ČR, Brno 
Město Kutná Hora 
Město Zruč nad Sázavou 
Obecní úřad Chlístovice 
Městys Rataje nad Sázavou 
Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto 

 Restaurátoři a badatelé 
 
Do muzea bylo v roce 2013 zapůjčeno 472 předmětů 
Výpůjčky do muzea – 1/2013 - 14/2013 (472 ks) 
Z předcházejících let přetrvává 5 smluv (17 ks) 
Z roku 2013 přetrvává 5 smluv (426 předmětů) 
 
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 2013 byly poskytnuty služby celkem 50 badatelům (139 návštěv). 
z toho: 
absenční výpůjčky - 77 výpůjčních smluv - 159 svazků knih (včetně výpůjček z příručních       
knihoven ostatních zaměstnanců) 
prezenční výpůjčky - 38 badatelských listů - 287 svazků knih, 769 ks  fotografií, 1 CD  
meziknihovní výpůjční služba - vypůjčeny 2 svazky a zapůjčen 1 svazek (Knihovna     
Právnické fakulty UK Praha) 
meziknihovní reprografická služba - objednány 4 články 
 
 
Udělení reprodukčního práva  
 
Knihovnice dle požadavků  zajišťovala agendu příslušnou k udělení reprodukčního práva. 
V průběhu  r. 2013 bylo uděleno 35 reprodukčních práv: 
natáčení a fotografování v objektu Hrádek - 6 x 
natáčení a fotografování v Kamenném domě - 1 x 
fotografování a skenování sbírkových předmětů: 70 ks 
poskytnutí fotografií z fotoarchivu ČMS (digitální i pozitivy): 72 ks 
skenování a fotografování studijního materiálu (pohlednice a model): 5 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 2013 pokračovali pracovníci ČMS ve stěhování sbírkových předmětů 
do nové budovy správy sbírek. Dokončeno bylo přestěhování podsbírek: Archeologie, 
Geologie, Hodiny, Militárie. Kompletně byla přestěhována podsbírka Tiskařské štočky a 
část podsbírky Výtvarné umění - Obrazy a kresby.  
 
Centrální evidence sbírek za rok 2013 
Odborní pracovníci systematicky připravovali podklady pro centrální evidenci sbírek. 
Konečné zpracování za ČMS zabezpečil Bc. Josef  Kremla: 
Aktualizace CESik za rok 2012 
Opravy a doplňky z let 2002 až 2012 
Přírůstky do Sbírky ČMS 2013 
Inventarizace 2013 
Vyřazení ze Sbírky ČMS 2013 
Změny v CES 2013 
Výpisy evidenčních čísel podsbírek z programu CESik 
 
Dále pracovali ve sbírkotvorné komisi ČMS.   
 
Kurátoři podsbírek a správci depozitářů  spolupracovali v inventurních komisích a prováděli 
pořádací práce v přidělených depozitářích. 
 



II.  Výzkumná činnost 
 
Geologie 
RNDr. Jana Králová dle potřeby prováděla záchranné geologické výzkumy v Kutné Hoře  
   a okolí. 
- Kutná Hora, Táborská ul. 64, sběr geologického materiálu na narušené haldě  
- Kutná Hora, Husova ul., průběžná kontrola výkopů 
- Kutná Hora, Řehákova ul., kontrola výkopu 
- Kutná Hora, Na Bylance, narušená strusková halda a její podloží na místě bývalého mlýna,  
  odběr vzorků strusek, dokumentace terénu 
- Kutná Hora, Škvárovna - stavba ČOV, narušená strusková halda, kontrola stavu, získání  
   vzorků 
 
Numismatika 
MUDr. Zdeněk Petráň  
- Milníky českého mincovnictví, příprava na konferenci a výstavu k ukončení samostatné  
   české měny (2013-2015). 
 
 

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 2013 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 loňském roce 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. 2013  
byla 47 864 osob. 
Návštěvnost sezónních výstav samostatně bez expozic v objektu Hrádek  v r. 2013 byla  
 37 479 osob. 
 
Celková návštěvnost destinací muzea v objektu Hrádek v r. 2013 byla  
85 343 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 dokončil novou část expozice v Kamenném domě na téma "Spolkový život  
a osobnosti Kutné Hory v 19. století". Nová expozice byla otevřena 16. května. 
 
„Lapidárium“ - stálá expozice, která představuje unikátní soubor kamenných plastik  
a architektonických článků z nejvýznamnějších kutnohorských památek města. 
 
Návštěvnost  expozice „Královské horní město Kutná Hora – měšťanský život a kultura 
17. – 19. století v r. 2013 byla 3 547 osob. 
Návštěvnost Lapidária v r. 2013  byla 3 096 osob. 
Návštěvnost celoroční výstavy v objektu Kamenný dům v r. 2013 byla 4 928 osob. 
 
Celkem v r. 2013 navštívilo destinace muzea v Kamenném domě  
11 571 osob. 
 
 
TYLŮV DŮM 
Před zahájením návštěvnické sezóny proběhly úklidové práce a kontrola instalace exponátů.  
 
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. 2013   785 osob. 
Návštěva expozice „Kutnohorské podzemí a jeho průzkum“ byla v roce 2013   555 osob. 
Celková návštěvnost sezónních výstav v Tylově domě v r. 2013 byla 1 432 osob. 
 
Celková návštěvnost destinací muzea v Tylově domě v r. 2013 byla  
2 772 osob. 
 



IV. Výstavní činnost 
 
Hrádek 
 
Výstavní síň 
 
1. duben – 2. červen 
„Kutná Hora v obrazech“  
(Výstava ze sbírek ČMS.  Obrazy, kresba a 
grafika zobrazující Kutnou Horu od počátku  
19. století do poloviny 20. století) 
(autorka:  PhDr. Zdeňka Kubíková) 
Návštěvnost: 13 944 osob 
 
9. červenec – 31. červenec 
Menší hra (kresby a grafiky) 
Daniel Gawlik, Dalibor Lukáš, Rumjana 
Najdenova 
(zodpovídala Vladimíra Vejmelková) 
Návštěvnost: 4 993 osob 
 
9. srpen – vernisáž 
10. srpen - 6. říjen  
„Společná výstava absolventů SOŠV 
Hollarovo náměstí Praha z let 1967 až 
1971“ 
(zodpovídala Vladimíra Vejmelková) 
Návštěvnost: 11 692 osob 
 
15. říjen – vernisáž 
16. říjen – 24. listopad 
400 let Bible kralické 
(autor Bc. Josef Kremla -  spolupráce RNDr. 
Štěpán Kafka, Alexandr Štěpánovský a Mgr. 
Jiří Just, Th.D.) 
Návštěvnost: 4 723 osob 
 
2. prosinec – 5. leden 
Vánoce na Hrádku 
(autorka: Mgr. Kateřina Vavrušková, 
autorka scény Vladimíra Vejmelková) 
Návštěvnost: 851 osob 
 
 



I. patro Hrádku 
 
Hodovní sál 
 
28. říjen. – 30. listopad  
Co nového v muzeu 
Tradiční výstava ke Dni Středočeského kraje. 
Výběr z nových přírůstků, které v roce 2013 
rozšířily sbírku a knihovní fond ČMS.  
(zodpovídali odborní pracovníci ČMS, 
garantem byl Bc. Josef Kremla) 
Návštěvnost: 1 276 osob 
 
Kamenný dům  
 
1. duben – 30. listopad 
Pivovary na Kutnohorsku 
(autor Bc. Josef Kremla, autorka scény 
Vladimíra Vejmelková ) 
Návštěvnost: 4 928 osob. 
 
Tylův památník  
 
1. duben – 1. červen 
Móda 19. století (výstava oděvů a oděvních 
doplňku z  19. století ze sbírky ČMS).   
(autorka PhDr. Zdeňka Kubíková, zhotovení 
oděvních doplňků, výtvarné řešení a instalace 
Vladimíra Vejmelková )  
Návštěvnost: 512 osob 
 
9. červenec – 31. srpen 
Korida - Býčí zápasy ve sbírce Marie 
Králové 
(za ČMS zodpovídala RNDr. Jana Králová) 
Návštěvnost: 172 osob. 
 
4. 9. vernisáž 
5. září – - 28. září 
Přijďte se nenudit - kreslený humor Jaroslava 
Skoupého 
(zodpovídala Vladimíra Vejmelková) 
Návštěvnost: 132 osob. 
 
2. říjen – vernisáž 
3. říjen – 16. 11. 
Občanské sdružení Denemark – přehled činnosti, Miloš Truhlář - fotografie 
(za ČMS zodpovídala Eva Entlerová, BBus (Hons)) 
Návštěvnost: 616 osob. 
 



 
Celková návštěvnost expozic v objektech ČMS v roce 2013 - 55 847 osob 
Celková návštěvnost výstav v objektech ČMS v roce 2013   - 43 839 osob 
Návštěvnost informačního centra     - 17 398 osob 
 
Návštěvnost expozic a výstav muzea v roce 2013 celkem    - 117 084 osob 
 
 
100 000 návštěvník 
23. října přivítalo České muzeum stříbra 100 
000 návštěvníka  sezóny roku 2013. Štěstí 
padlo na turistu Bedřicha Snášela ze 
Znojma, který si za svůj výletní cíl vybral 
právě Kutnou Horu.  
Na výherce čekal dárkový balíček spolu s 
glejtem opravňujícím ke vstupu zdarma do 
všech expozic Českého muzea stříbra i v 
následujícím roce 2014. Pozornosti 
připravené pro jubilejního návštěvníka 
pracovníky muzea i Krajského úřadu předali Ing. Zdeněk Štefek, radní pro oblast kultury a 
památkové péče Středočeského kraje spolu s ředitelkou ČMS, PhDr. Světlanou Hrabánkovou.  
 
 

V. Přednášková činnost 
 
Odborní pracovníci muzea podle požadavků škol a organizací připravovali odborné přednášky 
podle své specializace. 
 
Uskutečněné přednášky: 
 
24. 1. - Mince římských císařoven, přednáška u příležitosti zahájení stejnojmenné výstavy  
             v prostorách České mincovny - Národní banka - 30 osob - MUDr. Zdeněk 
             Petráň 
 
28. 1. - Římské ženy na mincích - Česká mincovna Jablonec n/N. - 35 osob  
             - MUDr. Zdeněk Petráň 
 
4. 3. - Pavel Radoměrský a jeho Emma Regina - Národní muzeum Praha - 50 osob  
          - MUDr. Zdeněk Petráň 
 
16. 3. - Konec „stojatých vod“ v problematice počátků českého mincovnictví, Oslavy ke  
             100. výročí Muzea východních Čech v Hradci Králové - 80 osob  
  - MUDr. Zdeněk Petráň 
 
19. 3. - Problematika mincí polského knížete Boleslava Chrabrého v Čechách - ČNS Cheb  
            - 30 osob - MUDr. Zdeněk Petráň 
 



4. 4. - Dějiny sbírání mincí a sběratelských aukcí v Čechách, Česká mincovna - Národní  
           banka - 30 osob - MUDr. Zdeněk Petráň 
 
18. 9. - Dějiny českého mincovnictví 1. část - Rudolfínská akademie Praha - cca 80 
            posluchačů - MUDr. Zdeněk Petráň 
 
21. 9. - Dějiny českého mincovnictví 2. část - Rudolfínská akademie Praha - cca 70  
            posluchačů - MUDr. Zdeněk Petráň 
 
15. 10. - Bible kralická a Jednota bratrská - Hrádek - 62 posluchačů - Mgr. Jiří Just, ThD.  
   (FÚ AV ČR Praha) 
 
7. 11. - Posmrtné mince římských císařů - Zemské muzeum v Brně - cca 50 posluchačů 
            - MUDr. Zdeněk Petráň 
 
8. 12. - Česká kněžna Emma a její mince - Muzeum Teplice - cca 30 posluchačů  
            - MUDr. Zdeněk Petráň 
 
26. 11. - Z dějin školství kutnohorského - Akademie volného času (Městská knihovna KH) 
              - 27 osob - Bc. Josef Kremla 
 
 
 
Komentované prohlídky: 
 
18. 4. - Komentovaná prohlídka Lapidária - 16 osob - Bc. Josef Kremla  
 
23. 4. - Komentovaná prohlídka výstavy a přednáška pro Akademii volného času - „Móda  
             19. století“ - 32 osob - PhDr. Zdeňka Kubíková  
 
23. 5. - Komentovaná prohlídka výstavy a přednáška  „Pivovary na Kutnohorsku“ pro Klub  
  rodáků a přátel Kutné Hory - 27 osob - Bc. Josef Kremla 
 
18. 6. - Pomníky a pamětní desky Kutné Hory - vlastivědná procházka městem pro Akademii 
             volného času - 21 osob - Bc. Josef Kremla  
 
27. 6. - Spolkový život a osobnosti Kutné Hory 19. století - komentovaná prohlídka expozice  
             pro Akademii volného času - 35 osob - Bc. Josef Kremla 
 
8. 7. - Provádění pracovníků IC Kutná Hora po expozicích ČMS - 7 osob - Bc. Josef Kremla 
          a Mgr. Kateřina Vavrušková 
 
15. 7. - Provádění pracovníků IC Kutná Hora po expozicích ČMS - 5 osob - Bc. Josef Kremla 
          a Mgr. Kateřina Vavrušková 
 
30. 8. - Derniéra výstavy Korida - Býčí zápasy ve sbírce Marie Králové, komentovaná  
            prohlídka výstavy v Tylově památníku a promítání dokumentárně-cestopisného filmu 
 Tanec se smrtí (režie V. S. Rákos) v restauraci U Kata, - 28 účastníků derniéry, 16  
 diváků na promítání filmu - RNDr. Jana Králová 
 
28. 10. - 400 let Bible Kralické -.komentovaná prohlídka výstavy - 40 osob - Mgr. Jiří Just,  



    ThD. (FÚ AV ČR Praha) 
 
28. 10. - O. s. Denemark a fotografie M. Truhláře - komentovaná prohlídka výstavy  
    i s procházkou po naučné stezce, kterou připravil autor výstavy Bc. Martin Starý 
   - 15 osob - Bc. Martin Starý 
 
 
VI.  Publikační činnost 
 
Dle možností odborní pracovníci publikovali výsledky své práce v odborných časopisech  
a popularizovali práci muzea v tisku. 
  
RNDr. Jana Králová - Nový cyklus výstav „Mladí sběratelé“ zahájila Marie Králová - Obzory  
              Kutnohorska, 2013, roč. 24, č. 33 (13. 8. ), str. 6 
Bc. Josef Kremla - Nová muzejní expozice v Kamenném domě – „Spolkový život a osobnosti 
          Kutné Hory 19. století“ - Obzory Kutnohorska 21. 5. 2013, str. 6 
Bc. Josef Kremla - Nová expozice v Kamenném domě - Krásné město 2/2013, str. 15 - 17 
Bc. Josef Kremla - Pivovary na Kutnohorsku - Kvasný průmysl 6/2013 
Bc. Josef Kremla - Spolkový život a osobnosti Kutné Hory 19. století, díl I. – VIII. 
  Díl I. – SOKOL - Obzory Kutnohorska, 28. 5. 2013, str. 7 

 Díl II. – OSTROSTŘELCI - Obzory Kutnohorska, 4. 6. 2013, str. 7 
  Díl III. – Jan Erazim WOCEL - Obzory Kutnohorska, 11. 6. 2013, str. 7 

 Díl IV. – JUDr. Bedřich PACÁK - Obzory Kutnohorska, 18. 6. 2013, str. 7 
 Díl V. – František Josef I. - Obzory Kutnohorska, 25. 6. 2013, str. 7 
 Díl VI. –  Archeologický sbor Vocel - Obzory Kutnohorska, 2. 7. 2013, str. 5 
 Díl VII. – MUDr. Josef Jaromír Štětka - Obzory Kutnohorska, 9. 7. 2013, str. 5 
 Díl VIII. – MUDr. František Stáně - Obzory Kutnohorska, 16. 6. 2013, str. 5 

Bc. Josef Kremla - Pivovary na Kutnohorsku - Obzory Kutnohorska, 18. 10. 2013, s. 10 
Bc. Josef Kremla - Příprava katalogu výstavy „Pivovary na Kutnohorsku“ 
Bc. Josef Kremla - Příprava článku ve spolupráci s Mgr. Šárkou Kolářovou (NPÚ) –  
         „Rodokmen Studeneckých z Pašiněvsi“ 
Bc. Josef Kremla - Zprávy pro web ČMS: 
  Nová expozice v Kamenném domě – tisková zpráva 
  Spolkový život a osobnosti Kutné Hory 19. století, díl I. – VIII. 
  Bible kralická na Hrádku 
MUDr. Zdeněk Petráň - Ilustrovaná encyklopedie české, moravské a slezské numismatiky  
               - 4. opravené a doplněné vydání, 2013, vydavatelství LIBRI 
MUDr. Zdeněk Petráň - Mohou prozradit mince římského císaře Tacita jeho skutečný věk?, 
                                        Numismatický časopis 7 - 8, 2013, s. 8 - 9. 
MUDr. Zdeněk Petráň - Hádanky okolo jediné české biskupské mince - Numismatický  
                                       časopis 3 - 4, 2013, s. 6 - 8 
MUDr. Zdeněk Petráň - Errare humanum est aneb jak jsem se i já mýlil v numismatice  
                                       - Numismatický časopis 5 - 6, 2013, s. 16 - 17 
MUDr. Zdeněk Petráň - Ženy na římských ražbách. K mincím římských císařoven,  
   Mince & bankovky 2/2013, s. 24 - 27. 
MUDr. Zdeněk Petráň - Mince doposud přisuzované biskupu Vojtěchovi a jejich původ 
         - Antiqua Cuthna 3, 2007 (vyd. 2013), s. 101 - 117 
MUDr. Zdeněk Petráň - Dva nedávno odkryté poklady pražských grošů z Kutné Hory 
       - Antiqua Cuthna 3, 2007 (vyd. 2013), s. 213 - 214 
MUDr. Zdeněk Petráň - Fakta i otazníky okolo tzv. Kutnohorského dvouzlatníku (I.) 



               - Numismatické listy – v tisku  
 
Virtuální prohlídky výstav na webu ČMS: 
 
Bc. Pavel Šeplavý - dokončil virtuální prohlídku výstavy Z dějin školství  
           kutnohorského  
Bc. Pavel Šeplavý - vytvořil virtuální prohlídky výstav: 
           Sestry Voršilky 
           Móda 19. století 
 
 
VII.   Kulturně-společenská činnost 
 
 
Téma roku: Návraty do Kutné Hory 19. století 
 
V roce 2013 připravilo ČMS ve všech svých objektech výstavy s tématikou roku: 
 
16. května byla v Kamenném domě otevřena nová část expozice „Spolkový život a osobnosti 
Kutné Hory v 19. století“, která je zaměřena na místní spolky a osobnosti, které udávaly 
kulturní a společenský rytmus města.  
V mázhausu Kamenného domu byla uspořádána celoroční výstava „Pivovary na 
Kutnohorsku“, věnovaná především zdejšímu intenzivnímu rozvoji pivovarnictví od 19. do 
poloviny 20. století. Výstavu provázely interaktivní programy pro školy i dospělé - „Putování 
za zlatým mokem“.  
Na Hrádku proběhla ve dnech 1. 4. až 2. 6. výstava „Kutná Hora v obrazech“, která 
přiblížila vzhled města před obnovou jeho nejkrásnějších stavebních památek (chrám sv. 
Barbory, Vlašský dvůr, Kamenný dum, atd.) i řadu již zmizelých domů a zákoutí města.  
Od 1. 4. do 1. 6. si mohli návštěvníci Tylova domu prohlédnout výstavu „Móda 19. století“  
a letmo nahlédnout do šatníku především Kutnohořanek předminulého století. Výstava byla 
doplněna interaktivním programem pro školy - „Šaty dělají člověka“. 
 
 
17. 5. - 20.00 - 24.00 hod. 
Mezinárodní den muzeí  
„IX. Muzejní noc“ 
17. 5. 2013 připravilo České muzeum stříbra, 
p. o., k Mezinárodnímu dni muzeí již IX. 
ročník Muzejní noci. Tentokrát se Muzejní 
noc odehrála na Hrádku, kde se za 
symbolické vstupné 1,- Kč otevřel pro 
návštěvníky I. prohlídkový okruh „Město 
stříbra“ společně s výstavou „Kutná Hora v 
obrazech“. Na noční trase muzeem účastníky 
doprovázeli průvodci v gotickém oděvu, 
nechyběly tradičně soutěže jako např. „Hádej 
řemesla“ nebo „Havířský test“. Kdo nechtěl 
soutěžit, mohl nahlédnou do šperkařské dílny 
Bubun a obdivovat třeba výrobu náušnic. Muzejní noc zahájila skupina Novus Origo, která ve 
20 hodin přítomné přivítala na nádvoří Hrádku svým šermířským vystoupením. Ještě větší 



zážitek čekal na diváky o dvě hodiny později, kdy Hrádek rozzářila ohňová show. Bohatý 
program Muzejní noci přilákal 512 návštěvníků do expozice a 512 na výstavu. 
Účinkující skupinu i občerstvení před budovou Hrádku zajistila Mgr. Kateřina Vavrušková, 
na doprovodných programech a zdárném průběhu akce se podíleli Eva Entlerová, BBus 
(Hons), Michal Jilma, DiS., RNDr. Jana Králová, Bc. Josef Kremla, PhDr. Zdeňka Kubíková, 
Bc. Pavel Šeplavý a Mgr. Kateřina Vavrušková. 
 
22. - 23. 6.  
„XXII. Královské stříbření Kutné Hory“ 
V červnu královské horní město Kutná Hora 
opět prožívalo dvoudenní příběh příjezdu a 
pobytu českého krále Václava IV., královny 
Žofie Bavorské, jejich úředníků a dvořanů. 
Spolu s účinkujícími se návštěvníci slavnosti 
navrátili do historických událostí roku 1413. 
Královské stříbření Kutné Hory si nenechali 
ujít především milovníci historie. Kromě 
věrných každoročních návštěvníků, 
přihlížejících ději většinou již ve svých 
vlastních dobových kostýmech, zavítaly na 
stříbření opět stovky nových diváků z 
tuzemska a blízkého i vzdáleného zahraničí (např. Japonsko, Nový Zéland). Byli překvapeni 
bohatostí a kvalitou programu, barevností a nádherou kostýmů a výpravy a neopakovatelnou 
atmosférou. 
XXII. Královské stříbření Kutné Hory navštívilo 5 396 platících návštěvníků, zdarma dále 
dalších cca 2.000 - 2.500 dětí od 0 do 6ti let (kostýmovaných do 10ti let). Bylo rozdáno 596 
průkazek volného vstupu pro hosty a partnery akce. Realizaci a program zabezpečovalo 269 
smluvních i dobrovolných účinkujících, u více než 120ti stánků nabízelo stylové zboží a 
občerstvení cca 300 trhovců. Technické a organizační zázemí zajišťovalo celkem 70 osob, pro 
dokumentaci akce bylo rozdáno celkem 37 průkazek vstupů zástupcům různých médií 
(NOVA, ČT, Český rozhlas, Rádio Černá Hora, Rádio Blaník, Obzory Kutnohorska, Deník, 
TEP, fotodokumentace o.s., ad.) Celkem jako divák, host či jako osoba podílející se na 
realizaci celé akce strávilo víkend v Kutné Hoře cca 8.600 až 9.100 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 a K. Vavrušková. 
 
7. - 8. 9. 
Dny evropského kulturního dědictví 
První zářijový víkend otevřelo České 
muzeum stříbra v rámci Dnů evropského 
dědictví své expozice za snížené a 
symbolické vstupné. Pro návštěvníky byl 
připraven i doprovodný program. Na Hrádku 
kromě expozic a výstavy absolventů SOŠV 
Hollarovo nám. Praha z let 1967 – 1971 
„Spolužáci“ se mohli návštěvníci seznámit 
se šperkařským řemeslem Šárky 
Trzaskalikové. V Kamenném domě byly 



otevřeny obě expozice: „Královské horní město – měšťanská kultura a život v 17. – 19. 
století“ a „Lapidárium: Umění kameníků středověké Kutné Hory“. Během prohlídky si 
přítomní mohli vyzkoušet interaktivní program „Putování za zlatým mokem“, který 
doprovázel výstavu: „Pivovary na Kutnohorsku“. Během soboty byl otevřen Tylův dům se 
svými expozicemi : „Život a dílo J. K. Tyla“ a „Kutnohorské podzemí a jeho průzkum“. Kdo 
má rád humor, tomu byla nabídnuta výstava kresleného humoru Jaroslava Skoupého – 
„Přijďte se nenudit“. 
Krásné počasí babího léta přilákalo do muzejních expozic celkem 1522 návštěvníků.  
 
 
28. říjen 
Den Středočeského kraje 
Krásné podzimní počasí přilákalo na Den Středočeského kraje do Českého muzea stříbra 3834 
návštěvníků. Za symbolické vstupné 1,- Kč byly zpřístupněny objekty Hrádek, Kamenný dům 
a Tylův památník včetně výstav. Pro návštěvníky byla na Hrádku uspořádána výstava “Co 
nového v muzeu“, která představila nové sbírkové předměty muzea získané v roce 2013. 
Prohlídku muzea obohatily zábavné programy „Mladý archeolog“, při kterém se návštěvníci 
mohli na okamžik proměnit v archeologa či v muzejníka, a interaktivní program „Po stopách 
Bible“, který doprovázel výstavu „400 let Bible Kralické“. V rámci tohoto programu si děti i 
dospělí mohli zhotovit svůj první svitek, někdo si poprvé vyzkoušel psát husím brkem. Pro 
vážné zájemce o Bibli kralickou byla v dopoledních hodinách uspořádána komentovaná 
prohlídka s autorem výstavy Mgr. Jiřím Justem, ThD. Na Hrádku dále mohli přítomní 
obdivovat šperkařské řemeslo, které prezentoval Petr Sádlo. Nechyběli i další řemeslníci, kteří 
nabízeli ve svých stáncích občerstvení či drobné výrobky. 
V druhém objektu ČMS v Kamenném domě si mohli návštěvníci prohlédnout stálé expozice 
„Královské horní město – měšťanská kultura a život v 17. – 19. století“ a „Lapidárium: 
Umění kameníků doby jagellonské“ . Na své si přišli i vyznavači piva, kteří mohli shlédnout 
výstavu „Pivovary na Kutnohorsku“. Pro mladší účastníky byl přichystán interaktivní 
program „Putování za zlatým mokem“. 
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 
„O. s. Denemark a fotografie M. Truhláře“. V 10 hodin si přišli na své milovníci přírody, pro 
které byla připravena komentovaná prohlídka této výstavy i s procházkou po naučné stezce, 
kterou připravil autor výstavy Bc. Martin Starý. 
Doprovodný program zajistily: Mgr. Kateřina Vavrušková, PhDr. Zdeňka Kubíková a Eva 
Entlerová, BBus (Hons).  
 
 
7. - 8. 12. 
Barborky na Hrádku 
Druhý adventní víkend patřil Barborkám a 
Ambrožům, kteří zavítali do Českého muzea 
stříbra na Hrádek. Během soboty i neděle 
zde probíhal adventní trh, pro návštěvníky 
byla otevřena vánoční výstava - „Vánoce na 
Hrádku“ spolu se zvykoslovnou dílnou a 
nechyběl ani doprovodný program. O ten se 
postarali děti z křesťanského sdružení SAM 
a žáci ZŠ Žižkov z Kutné Hory. V sobotu 
tak v 15 hod. mohli diváci shlédnout 
představení „Vánoce v roce 0“, které se 



odehrálo v hodovním sále Hrádku. Po představení přišel na řadu průvod dětí - Ambrožů a 
Barborek, který přišel od chrámu sv. Barbory. Pro všechny kostýmované děti byla přichystána 
symbolická nadílka, kterou po 17. hodině předal Mikuláš s čertem a andělem. Nejen 
mikulášská nadílka, ale i vánoční strom, který rozsvítil Mikuláš, rozzářil nejednu dětskou 
tvář. 
I neděle nabízela návštěvníkům příjemnou adventní atmosféru. Ve zvykoslovné dílně si 
příchozí mohli vyrobit svícínek či šperk, nebo mohli nahlédnout do pernikářské dílny. 
Odpoledne vystoupili se svým vánočním příběhem a koledami žáci základní školy Žižkov. 
Jejich divadlo shlédlo téměř sto diváků. 
Adventní atmosféra přilákala na Hrádek celkem 880 návštěvníků, kteří si zakoupili vstupenku 
na vánoční výstavu. Řada návštěvníků, zejména cizinců, prošla pouze adventním trhem, proto 
reálná návštěvnost je odhadována na cca 1000 návštěvníků. 
 
 
VIII. Edukační činnost 
 
Muzejní pedagožka Mgr. Kateřina Vavrušková vypracovala nabídku interaktivních programů 
pro školy na základě Rámcových vzdělávacích programů. Rozeslala ji do škol, školského 
úřadu, na stránky SK – odbor školství a na portál www.pro-skoly.cz. 
 
Bc. Josef Kremla připravil Memorandum o dlouhodobé spolupráci mezi ČMS, p.o. a 
Gymnáziem Jiřího Ortena 
 
 
17. 4. - RNDr. Jana Králová - Přednáška Archeologické výzkumy v Kutné Hoře - Karlově, 
  Školní družina při ZŠ Palachova, Kutná Hora, 31 dětí + 1 vyučující. 
 
15. 10. - RNDr. Jana Králová - Přednáška Archeologické výzkumy v Kutné Hoře - Karlově, 
    ZŠ Palachova, dvě 6. třídy (12 - 13 let), 33 dětí + 1 vyučující. 
 
Interaktivní program k výstavě „Móda 19. století“: „Šaty dělají člověka“  
- Mgr. Kateřina Vavrušková 
Program byl určen jak pro MŠ, tak i pro ZŠ, SŠ. žáci se seznámili zábavnou formou s módou, 
jak se vyvíjela po staletích, žáci II. stupně a SŠ si vyzkoušeli i krejčovské řemeslo. 
 
3. 4. - Družina ZŠ J. Palacha Kutná Hora (3. - 4. třída) - 16 žáků + 1 učitel  
16. 4. - MŠ Kutná Hora - 17 dětí + 1 učitel 
17. 4. - DDM Býchory - 6 žáků + 3 vychovatelé  
14. 5. - Družinu ZŠ  T.G.Masarykova Kutná Hora (3. - 4. třída) - 21 žáků + 1 učitel  
17. 5. - DDM Býchory - 6 žáků + 1 učitel  
21. 5. - MŠ Malín - 25 žáků + 2 učitelé  
22. 5. - ZŠ T.G.Masarykova Kutná Hora - 10 žáků  + 1 učitel 
23. 5. - ZŠ T.G.Masarykova Kutná Hora - 22 žáků + 2 učitelé 
 
Celkem se programu zúčastnilo 135 žáků včetně doprovodu.  
Tento program Mgr. Vavrušková prezentovala na semináři muzejních pracovníků v Přerově  
9. – 10. září 2013. 
 
Interaktivní program k výstavě „Pivovary na Kutnohorsku“: „Putování za zlatým 
mokem“ - Mgr. Kateřina Vavrušková 

http://www.pro-skoly.cz/


Program byl určen pro studenty ZŠ a SŠ. Studenti se nejprve seznámili prostřednictvím 
výstavy s činností pivovarů na Kutnohorsku od 19. do poloviny 20. století. Na výstavě jim 
byla připomenuta i základní tradiční výroba piva. Své poznatky si mohli vyzkoušet zábavnou 
formou během interaktivního programu, kde zapojovali všechny své smysly. 
 
17. 4. - DDM Býchory - 6 žáků + 3 vychovatelé 
26. 6. - Učiliště Pardubice - 15 žáků + 2 pedagogický doprovod 
3. 9. - Družina  ZŠ T.G.Masarykova Kutná Hora - 20 dětí + vychovatelka 
 
Celkem se zúčastnilo 47 žáků včetně doprovodu. 
K této výstavě Mgr. Vavrušková připravila interaktivní tabuli, která žákům představila 
základní suroviny pro výrobu piva a dále krátké kvízy. Pro účastníky jsem vytvořila jako 
odměnu za účast „Certifikát sládka“.  
 
Interaktivní program k výstavě „Občanské sdružení Denemark“  
Lektoroval Bc. Martin Starý. 
 
15. 10. - ZŠ Žižkov 3. C - 23 dětí + učitel 
22. 10.  - ZŠ Žižkov 3. třída - 26 dětí + učitel 
 
Programu se zúčastnilo 51 žáků včetně 
učitelů. 
Mgr. Vavrušková  se zúčastnila obou 
programů, pořídila jejich fotodokumentaci a 
do místního tisku napsala zprávy. Pro 
účastníky vytvořila tzv. „Certifikát mladého 
přírodovědce“.  
 
Interaktivní program k výstavě “400 let 
Bible kralické“, s názvem „Po stopách 
Bible“ 
- Mgr. Kateřina Vavrušková ve spolupráci 
s Křesťanským společenstvím Kutná Hora a 
Bc. Josefem Kremlou. 
Interaktivní program pro žáky MŠ, ZŠ a 
zájmové kroužky, v rámci kterého byly děti 
seznámeny se vznikem Bible, a to zábavnou 
formou – divadlem. Divadlo připravil 
kazatel Alexandr Štěpánovský (KSKH). Děti 
zapojil do biblického příběhu Davida a Goliáše. Poté si děti mohly prohlédnout s  Bc. 
Kremlou Kutnohorskou a Veleslavovu bibli. Na závěr si mohly vyrobit svůj první svitek  
psaný husím brkem a vyzdobit ho svým razítkem. Získané znalosti si mohly ověřit 
v pracovních listech, připravených kazatelem Štěpánovským a Mgr. Vavruškovou ve dvou 
stupních obtížnosti.  
 
18. 10. - ZŠ Žehušice - 14 dětí + 2 učitelé 
24. 10. - ZŠ Kutná Hora Žižkov - 4. třída - 23 dětí + 1 učitelé 
1. 11. - ZŠ TGM Kutná Hora –  9. třída - 16 dětí + 1 učitel (lektoroval Bc. J. Kremla a A.  
  Štěpánovský. 
4. 11. - ZŠ TGM kutná Hora - 7. třída - 24 dětí +1 učitel (lektoroval Bc. J. Kremla a A.  



  Štěpánovský) 
5. 11. - ZŠ Malešov - 5. třída - 10 dětí +1 učitel (lektoroval Bc. J. Kremla a A. Štěpánovský) 
7. 11. - ZŠ Kutná Hora Žižkov -  2. třída - 19 dětí +1 učitel 
8. 11. - ZŠ Kutná Hora Žižkov – 3. třída - 25 dětí + 1 učitel 
12. 11. - MŠ Žehušice – 19 dětí +1 učitel 
12. 11. - Družina ZŠ TGM Kutná Hora - 19 dětí + 1 učitel 
13. 11. - ZŠ TGM Kutná Hora –  7. třída - 28 dětí + 1 učitel 
13. 11. - Družina ZŠ TGM Kutná Hora - 21 dětí + 1 učitel 
14. 11. - ZŠ TGM Kutná Hora – 6. třída - 16 dětí + 1 učitel 
14. 11. - ZŠ TGM Kutná Hora – 8. třída - 24 žáků +1 učitel 
14. 11. - Gymnázium J. Ortena Kutná Hora -  1. roč. - 24 žáků + 1 učitel 
15. 11. - ZŠ TGM Kutná Hora – 6. třída - 23 žáků + 1 učitel 
15. 11. - Družina ZŠ TGM - 1. - 2. třída - 13 dětí + 1 učitel 
15. 11. - ZŠ Kutná Hora Žižkov - 1. třída - 24 dětí + 1 učitel 
15. 11. - ZŠ Kutná Hora Žižkov - 1. třída - 18 dětí + 2 učitelé 
15. 11. - ZŠ Kutná Hora Žižkov - 1. třída - 23 dětí +1 učitel 
15. 11. - ZŠ Kutná Hora Žižkov - 1. třída - 13 dětí +1 učitel 
19. 11. - ZŠ Žehušice - 7. – 8. třída  - 32 žáků + 2 učitelé 
19. 11. - MŠ Sedmikráska Kutná Hora - 20 dětí + 2 učitelé (lektoroval Bc. J. Kremla a A. 
    Štěpánovský) 
20. 11. - MŠ Sedmikráska Kutná Hora - 22 dětí + 2 učitelé (lektoroval Bc. J. Kremla a A. 
    Štěpánovský) 
21. 11. - ZŠ Kutná Hora Žižkov  - 1. třída - 20 dětí +1 učitel (lektoroval Bc. J. Kremla a A.  
    Štěpánovský (Křesťanské společenství Kutná Hora). 
21. 11. -  Církevní MŠ Kutná Hora - 21 dětí + 4 učitelé (lektoroval Bc. J. Kremla a  A.  
     Štěpánovský) 
 
Celkem se programu zúčastnilo 544 žáků včetně doprovodu. 
Mgr. Vavrušková za pomoci pánů Břinčila a Kremly st. pro účastníky připravovala materiál 
pro výrobu svitků a razítek. Při divadle v roli Goliáše vypomáhal pan Jilma. 
 
Interaktivní program k výstavě “Vánoce na 
Hrádku“, nazvaný „Adventní hrátky“ 
- Mgr. Kateřina Vavrušková 
Během jedné vyučovací hodiny se žáci 
dozvěděli o vánočních zvycích a vyrobili si 
vánoční ozdobu. 
 
2. 12. - MŠ Kutná Hora - 15 dětí + 2 učitelé 
3. 12. - Církevní gymnázium Kutná Hora - 
7. třída - 29 dětí + 2 učitelé - šperkařská 
dílna 
 (spolupráce s Šárkou Trzaskalikovou) 
4. 12. - Družina ZŠ TGM Kutná Hora - 1. třída - 26 dětí + 1 učitel 
4. 12. - MŠ Kutná Hora Sedlec - 24 dětí + 2 učitelé  
4. 12. - MŠ Kobylnice - 17 dětí + 3 učitelé 
5. 12. - ZŠ Kutná Hora Žižkov - 4. třída - 20 žáků + 2 učitelé - šperkařská dílna (spolupráce  
  s Šárkou Trzaskalikovou) 
5. 12. - MŠ Kutná Hora - 12 dětí  + 2 učitelé 
6. 12. - MŠ Církevní, Kutná Hora - 18 dětí + 2 učitelé 



6. 12. - Družina ZŠ TGM Kutná Hora - 14 dětí + 2 učitelé 
18. 12. - Gymnázium Kolín - 31 žáků + 3 učitelé 
 
Celkem se adventních hrátek zúčastnilo 226 návštěvníků   
Mgr. Vavrušková ve spolupráci s ak. mal. Jitkou Jelínkovou pro děti připravila vystřihovánky. 
V letním a podzimním období nasbírala suché plody pro výrobu vánočního svícnu a 
slámového řetězu. Při přípravě a v průběhu programu úzce spolupracovala s Michalem Jilmou 
DiS., Annou Tvrdíkovou a  Mirkou Škorníkovou.  
 
K prvnímu prohlídkovému okruhu  „Město stříbra“ Mgr. Kateřina Vavrušková připravila 
interaktivní program „Život ve středověké Kutné Hoře - řemesla“. 
 
21. 5. - ZŠ Praha - 27 dětí + 2 učitelé 
4. 6. - ZŠ Semirady - 13 dětí + 2 učitelé  
10. 6. - Družina ZŠ J. Palacha, Kutná Hora - 15 dětí + 2 učitelé  
17. 6. - Družina ZŠ T. G. Masaryka, Kutná Hora - 12 dětí + 1 doprovod  
26. 6. - Družina ZŠ T. G. Masaryka, Kutná Hora - 17 dětí + 2 pedagogický doprovod  
 
Programu se celkem v roce 2013 účastnilo 93 osob 
Mgr. Vavrušková v průběhu programu dětem  představila středověkou Kutnou Horu, zejména 
se zaměřením na řemesla. Vytvořila kartičky s motivy řemesel či s artefakty, které žáci 
v rámci expozice hledali. Na základě vyplnění úkolu získal každý účastník suvenýr ČMS - 
pohled  a omalovánky řemeslníků. Jednu prohlídku lektoroval Michal Jilma, DiS.  
 
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.  
 
Eva Entlerová, BBus (Hons)   - 50 badatelů - 139 návštěv  
PhDr. Světlana Hrabánková               - 15 badatelů -   15 dotazů 
RNDr. Jana Králová                - 48 badatelů -   58 dotazů 
Bc. Josef  Kremla     - 52 badatelů  -  61 dotazů 
PhDr. Zdeňka Kubíková              - 10 badatelů -  11 dotazů 
MUDr. Zdeněk Petráň              - 20 badatelů +     5 soudně-znaleckých posudků pro  
              policii a soudy ČR 
Bc. Pavel Šeplavý    -   5 badatelé -      5 návštěvy  
Mgr. Kateřina Vobořilová              -   5 badatelů -      5 dotazů 
______________________________________________________________________ 
Celkem                                               205 badatelů - 299 dotazů 
 
 
 
 
 



  

 
 
  
  

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 

159 287 276 69 0 769 113 281 168 186 12 259 

 
 

 
  
Revize podsbírek Revize knih Restaurování a 

konzervování 
přírůstková čísla inventární čísla kusy svazky kusy 

6 589 10 223 14 712 5 195 49 
 
 
 
 
                                    Propagační činnost muzea 
  
Propagací muzea je na část úvazku pověřena Mgr. Kateřina Vavrušková. 
 
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, vypracovala přehled 
akcí ČMS 2013 dle tabulek pro Středočeský kraj a pro AMG, ad., ad. 
 
Propagace ČMS na bezplatných portálech: 
www.kamsd www.facebook.com,www.czecot.com,www.tixik.com,www.zazitkyvcechach.cz, 
etmi.cz,www.kudyznudy.cz, www.e-stredovek.cz, www.kr-stredocesky.cz,  
www.middleczech.kr-stredocesky.cz,www.webtrziste.cz,www.kutnahora.cz, 
www.pamatkovakomora.cz,www.numismatici.cz,www.tezebniunie.cz,www.czecot.com, 
www.zilibyli.cz,www.videofilmkh.cz, www.rozhlas.cz/leonardo/portal/, http://tn.nova.cz, 
www.caslavsko.net, www.tipynavylet.cz 
 
bezplatná propagace v rámci smlouvy v o.s. Kutnohorské léto – nabídka pátečních prohlídek 
středověkého dolu v rámci festivalu - www.kutnohorskeleto.cz  
bezplatná propagace v rámci spolupráce s ZŠ Žižkov K. Hora - www.zszi.kh.cz  a 
Gymnáziem J. Ortena v Kutné Hoře - www.gymkh.cz  

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  

205 206 299 67 8 584 15 9 199 17 783 

http://www.kamsdetmi.cz/
http://www.kamsdetmi.cz/
http://www.kamsdetmi.cz/
http://www.kamsdetmi.cz/
http://www.kamsdetmi.cz/
http://www.kamsdetmi.cz/
http://www.kudyznudy.cz/
http://www.e-stredovek.cz/
http://www.kr-stredocesky.cz/
http://www.middleczech.kr-stredocesky.cz/
http://www.webtrziste.cz/
http://www.kutnahora.cz/
http://www.pamatkovakomora.cz/
http://www.numismatici.cz/
http://www.tezebniunie.cz/
http://www.czecot.com/fadmin
http://www.zilibyli.cz/
http://www.videofilmkh.cz/
http://www.rozhlas.cz/leonardo/portal/
http://tn.nova.cz/zpravy/
http://www.caslavsko.net/
http://www.tipynavylet.cz/
http://www.kutnohorskeleto.cz/
http://www.zszi.kh.cz/
http://www.gymkh.cz/


propagace akcí ČMS na portále www.ackcr.cz, (v rámci smlouvy o spolupráci) a rovněž na 
portále AMG – www.cz-museum.cz  
placená propagace ČMS na portále www.kutnohorsko.cz 
placené propagace na portálech: www.axigon.cz – katalog firem zřízen Hospodářskou 
komorou ČR, dále www.pro-skoly.cz – portál napojen na ZŠ v ČR,  
placená inzerce na portále www.kdykde.cz  
zasílání zpráv o akcích ČMS – tipy@rozhlas.cz, jan.charvat@mfdnes.cz,  
 
 
Propagace muzea v tisku: 

Kutnohorský deník - 36 článků 
Obzory Kutnohorska - 34 článků 
Kutnohorské listy - 6 článků 
Tep - 7 článků 
5 + 2 dny - 5 článků 
Dobrý Info - 1 článek 
Krásné město - 1 článek 
Celkem 90 článků 

 
 
Pravidelná propagace v regionálním tisku: 

Obzory Kutnohorska  
Kutnohorský deník 

         Kutnohorské listy 
         Krásné město  
         Tep regionu 
         Dobrý nákup 
           Týdeník 5 + 2 Kutnohorsko 
         Kaleidoskop SK  
 
Pravidelná inzerce v časopisech: 
         Kam po Česku 
         Tim  
         Obrazový atlas regionů KČT v ČR 
         Věstník AMG 
         Hornická ročenka 
         katalog – Zlaté Stránky 
 
 

Náklady na propagaci Českého muzea stříbra v roce 2013 
 

PLATBA INZERCE 
Axigon Praha, katalog firem roční inzerce............................................................... .2048,- 
Hornická ročenka 2013............................................................................................. .2800,- 
Portál Kutnohorsko roční inzerce.............................................................................  1210,- 
Paseo.s.r.o.  roční inzerce  na portále www.kdykde.cz ................................................597,- 
Zlaté stránky.cz, firma Éter Olomouc........................................................................ 2500,- 
Kalendář, inzerce ČMS (Z. Malota-Studio Image 2000, Zlín)...................................4945,- 
Časopis Kam po Česku – inzerce ½ duben, 1/3 Muz.noc, 1/3 léto, 1/3 Den SK,.....32610,- 
Obrazový atlas KČT v ČR 2013............................................................................ ..  7500,- 

http://www.ackcr.cz/
http://www.cz-museum.cz/
http://www.kutnohorsko.cz/
http://www.axigon.cz/
http://www.pro-skoly.cz/
http://www.kdykde.cz/
mailto:tipy@rozhlas.cz
mailto:jan.charvat@mfdnes.cz
http://www.kdykde.cz/


Vytvoření firemní karty na portálu www.pro-skoly.cz  (Internet Top Chrudim) ......7260,- 
Časopis TIM, Eurocard s.r.o inzerce 1/3 A4 ČMS.......................................... .......   5445,- 
REDWEED s.r.o. časopis Ahoj rodino, inzerce 1/3 A4 .........................................   5445,- 
THINline Interactive, Praha, vyúčtování zálohy hosting domény .............................1134,- 
Časopis Pražský Kamelot, firma KTNS a.s. Praha, inzerce 1/1..................................3600,- 
TRASA, s.r.o., turistická mapa Kolínsko a Kutnohorsko...........................................4083,- 
O.S. KUTNOHORSKO, mapa Kutnohorské léto 2013, inzerce ................................3200,- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CELKEM                                                                                                                 84377,-                                                                                                             
 
VÝDAJE NA PROPAGAČNÍ MATERIÁLY 
Eurocard s.r.o. – vizitky ČMS...................................................................................  14520,- 
LEPOR, tisk letáků ČMS s mapou  .............................................................................18698,- 
LEPOR, tisk poutačů......................................................................................................1228,- 
tisk letáků Hrádek, K.D.,T.D. Label s.r.o .................................................................  .17581,30 
Zhotovení plakátů...................................................................................................     10 000,- 
Výlep plakátů.........................................................................................................      15298,- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CELKEM                                                                                                                    77 325, 30                                                                                         

 
 

 
ÚČAST NA VELETRZÍCH 
 
17. – 19. 1.2013 Veletrh Regiontour Brno, platba stánku u ACK ČR + cestovní náklady pro 2 
osoby.............................................................................................................                  5510, - 
Další výdaje: Součástí prezentace byla i soutěž pro účastníky veletrhu, pro výherce připravilo 
ČMS suvenýry prezentující naše muzeum. Dále ČMS dodalo své propag. letáky na stánky 
Středočeského kraje a stánek Průvodcovské služby s.r.o. 
 
7. – 8. 2. 2013 Veletrh Holiday World Praha , platba stánku u ACK ČR + cestovní náklady 
pro 2 osoby.........................................................................................................             4430,- 
Další výdaje: Součástí prezentace byla i soutěž pro účastníky veletrhu, pro výherce připravilo 
ČMS suvenýry prezentující naše muzeum. Dále ČMS dodalo své propag. letáky na stánky 
Středočeského kraje a stánek Průvodcovské služby, s.r.o. 
 
26.4.2013 – prezentace v IC Czechtorism Staroměstské nám. Praha ....cestovní náklady 208,-  
 
 
 
 
DALŠÍ VÝDAJE NA PROPAGACI - platba členství a služeb v Asociaci cestovních 
kanceláří ČR                                                                                                                       4235,- 
 
                                  
CELKEM.........................................................................................................................14383,- 
 
 
VÝDAJE ZA PROPAGACI CELKEM DLE DOKLADŮ...............................    176 085,30  

 

http://www.pro-skoly.cz/


 
POSKYTNUTÍ PROPAGAČNÍHO MATERIÁLŮ ZDARMA 
 
Poskytnutí propagačních letáků pro akce, kterých se účastnila Průvodcovská služba Vlašský 
dvůr s.r.o.: 
17. – 19. 1. Veletrh Regiontour Brno – vzájemná výměna letáků 
7. – 8. 2. 2012 Veletrh Holiday World Praha 
28.3.  - tiskovka pro regionální novináře – jednání Vlašský dvůr, příprava tiskové zprávy a 
letáků pro sezónu ČMS 2013 
duben 2013 - Propagace ČMS v IC Czechtourism, Staroměstské nám. Praha - poskytnutí 
letáků a bannerů ČMS a účast 1 pracovníka při prezentaci ČMS  
22.- 28. 4. Veletrh Glob v Polsku – poskytnutí propag. materiálu Průvodcovské službě Vl. 
dvůr 
Po celý rok naše muzeum zásobovalo Informační centrum Kutná Hora a Průvodcovskou 
službu Vlašský dvůr svými letáky. 
Poskytnutí letáků ČMS pro Středočeský kraj pro rok 2013 
12. 9. Mezinárodní archeologická konference, GASK (letáky, propag. materiál pro 100 
účastníků) 
22.- 23. 6. Propagační stánek ČMS na slavnosti Královského stříbření 
23.10. 100 000. návštěvník ČMS (poskytnutí propag. materiálů a suvenýrů ČMS)  
 
POSKYTNUTÍ REPRODUKČNÍHO PRÁVA ZDARMA ZA ÚČELEM PROPAGACE 
– VSTUPY ZDARMA PRO TISK, MEDIA APOD. 
 
22. 5. reportáž pro vysílání Českého rozhlasu – regionální vysílání s p. M. Trnkou ve  
          středověkém dole 
 
Informační centrum Kutná Hora 
8. 7. a 15.7. provedení všech pracovníků IC Kutná Hora v objektech Kamenný dům, Tylův  
                    dům a Hrádek cca 15 osob. 
 
Průvodcovská služba s.r.o. Kutná Hora, Ing. Hana Musílková 
 
3. 5. Press trip rakouští novináři – 2 osoby + 1 osoba doprovod – zdarma vstup do dolu.  
        Výstup článek v rakouském deníku Der Standard ve formátu A3 (4.6.2013) 
26. 8. zdarma focení objektů ČMS – DSO Česká inspirace 
30. 10. Workshop CR , Havířská Bouda Kaňk, umístění letáků ČMS 
 
Prezentace muzea v japonském internetovém průvodci Čikyú no arukikata ARUCO 
http://www.arukikata.co.jp/guidebook/aruco/aruco15.html (viz reprodukční práva od E. 
Entlerové) 
 
 
SPOLUPRÁCE NA PROJEKTECH CESTOVNÍHO RUCHU 
 
Spolupráce s kolegou M. Jilmou na novém produktu v cestovním ruchu – Pátrací stezky 
v Kutné Hoře pro MÚ Kutná Hora oddělení kultury a CR do projektu „The Quest for 
Visegrad heritage – Questing (M. Jilma se zúčastnil setkání s polskými kolegy a vypracoval 
leták k novému produktu, ČMS poskytlo zdarma fotografie) 
 

http://www.arukikata.co.jp/guidebook/aruco/aruco15.html


Spolupráce s MÚ Kutná Hora - vytvoření článku J. K. Tyl osobnost regionu do časopisu 
TIM (placená inzerce IC Kutná Hora) (zdarma vytvoření článku a poskytnutí fotografií) 
 
Spolupráce s TV Déčko – korektura informací o Kamenném domě na webu nové televizní 
stanice Déčko, která vyhlásila soutěž pro děti „Po stopách televizních hrdinů“. Umístění 
banneru a propagace soutěže u Kamenného domu zdarma. 
 
Spolupráce s průvodcem Výlety s dětmi – dodání materiálů o ČMS a Královském stříbření  
 
Spolupráce s průvodcem Kutnohorsko, Kolínsko naklad. Barrisster-Principal – článek  o 
ČMS 
 
OCENĚNÍ PRO ČMS ZA TURISTICKÉ SLUŽBY V ROCE 2013 

 
9. 7. 2013  získalo ČMS za své služby v cestovním ruchu – certifikát od návštěvníků  
                 celosvětového portálu TripAdvisor. 
  

24. 10. 2013  2. ocenění  získalo opět ČMS od návštěvníků portálu TripAdvisor. 
 
 
 

 
Spolupráce Českého muzea stříbra na  publikacích, článcích a projektech  

v roce 2013 
 
 

Datum vzniku 
smlouvy 

Publikace, článek nebo projekt 

10. 1. 2013 Článek v MF Dnes „Kutnohorská Kouřimská brána chátrá, město chce 
žalovat majitele“. IDnes.cz. Praha a Střední Čechy [online]. 2013, s.1-
3, 2013-01-11. 

11. 1. 2013 Publikace: Provaz, Lukáš – Čestní občané města Kutná Hora. Kutná 
Hora: Město Kutná Hora, 2013 

21. 1. 2013 Naučná stezka „Cestou husitských hejtmanů“ 

Květen 2013 
 

Amatérský dokumentární film „Kutnohorské pověsti“. Autor Vladimír 
Císař 

6. 5. 2013 Publikace: Jouza, Ladislav; Pejša, Jaroslav; Jouzová, Miroslava – Léta 
žalu a strastí. Kolín : Městská knihovna, 2013 

26. 6. 2013 Výstava „České hrady a zámky“ v muzeu v Dillí 

1. 8. 2013 Projekt „Musikleben des Spätmittelalters in der Region Österreich“ 
http://musikleben.wordpress.com/2013/08/15/kuttenberg-cecus/ 

29. 9. 2013 Prezentace muzea v japonském internetovém průvodci Čikyú no 
arukikata ARUCO 
http://www.arukikata.co.jp/guidebook/aruco/aruco15.html 

http://musikleben.wordpress.com/2013/08/15/kuttenberg-cecus/
http://www.arukikata.co.jp/guidebook/aruco/aruco15.html


 
 
  
                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. 2013  probíhal bez potíží, vyhodnocení a přehled hospodaření 
ČMS s komentářem byly  vypracovány v požadovaném termínu. 
Hospodářský výsledek za rok 2013 skončil  vyrovnaně, bylo dosaženo  zisku z  vedlejší 
činnosti muzea. 
 
 
 
V Kutné Hoře duben 2014 
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