České muzeum stříbra
v Kutné Hoře

Zpráva o činnosti za rok 2003
Motto: "…aby písemní a umělecké památky ve zdejší
krajině byly sbírány, před zkázou chráněny a známost o
nich a tím i větší šetrnost k nim v lidu se budila, šířila a
udržovala."
(zakládající členové Archeologického sboru Wocel, 1877)
České muzeum stříbra v Kutné Hoře, od 1. ledna 2003 zřizované Středočeským krajem, patří
v České republice mezi muzea s nejdelší tradicí a působností. V roce 2003 uplynulo právě 126
let od jeho založení.
Tehdy byl několika nadšenými jednotlivci a odborníky založen muzejní spolek s názvem
Archeologický sbor Wocel. Posláním "wocelovského sboru" byla péče o historické a
umělecké památky kutnohorského regionu. Systematické činnosti spolku Wocel vděčíme
nejen za záchranu takových architektonických klenotů jako je chrám sv. Barbory, Vlašský
dvůr, Kamenný dům atd., ale také za vytvoření základu sbírkového fondu dnešního muzea,
který je právem řazen k nejbohatším a nejvzácnějším v Čechách.
K původnímu poslání wocelovského sboru se po různých historických zvratech vrátil na
začátku 90.let 20.století i jeho tehdejší právní pokračovatel - Okresní muzeum Kutná Hora a
následně současné České muzeum stříbra. Hlavním zaměřením sbírkotvorné a expoziční
činnosti současného muzea se staly dějiny regionu s důrazem na Kutnou Horu, jako královské
horní město se sídlem centrální mincovny, na dějiny středověké důlní, hutní a mincovní
technologie, na geologii a samozřejmě numismatiku.
S přechodem dosavadního Okresního muzea Kutná Hora pod nového zřizovatele, Středočeský
kraj, zvolilo muzeum i nový název, České muzeum stříbra.
Nový název nejen krátkou formou vyjadřuje specializaci této instituce, danou jejím
historickým vývojem a sídlem, ale současně znamená i zahájení nové etapy v existenci a
činnosti muzea, které patří mezi nejstarší muzea v České republice.
Vedle bohatých fondů geologických, mineralogických, početných unikátních exponátů z
oboru hornictví, hutnictví a mincovnictví spravuje muzeum i rozsáhlé sbírkové soubory
uměleckořemeslnné, výtvarné, etnografické a především archeologické. Mnohé sbírkové
předměty z různých fondu patří k evropským unikátům.
Reprezentativní část z tohoto sbírkového bohatství je veřejnosti představována v několika
instalovaných, tématicky řešených, stálých expozicích. Všechny jsou umístěny ve význačných
budovách památkově chráněných a zapsaných jako architektonické památky 1. kategorie.
(Jednotlivé stálé expozice i budovy, v nichž jsou umístěny, jsou podrobně představeny na
muzejních internetových stránkách.)
V rámci své hlavní expozice na Hrádku, která nese totožný název s celou institucí, provozuje
muzeum pro veřejnost i část zpřístupněného středověkého stříbrného dolu. K němu přísluší
ještě velký těžní stroj, tzv. trejv, originál ze 16. století. Důl, vstupní šachta a trejvy jsou taktéž
zapsány jako chráněné kulturní památky technického charakteru.
Vzhledem ke svému umístění a daným podmínkám nejsou stálé expozice Českého muzea
stříbra otevřeny celoročně, nýbrž v návštěvnické sezóně, tj. od měsíce dubna do konce října,

Kamenný dům až do listopadu. Přes toto provozní omezení má muzeum velice vysokou
návštěvnost. Nejvyšší procento návštěvníků je tvořeno výpravami školní mládeže v době
školních výletů, častými návštěvníky jsou zahraničních i tuzemští turisté, pro něž jsou
prohlídky muzea zabezpečovány hlavně prostřednictvím spolupráce s cestovními kancelářemi.
Pro své sídelní město Kutnou Horu, její široké okolí, a v některých oblastech i pro celou
republiku, představuje muzeum významného pořadatele četných výstav různého typu a
dalších kulturních akcí pro děti i dospělé.
Pro návštěvnickou i badatelskou veřejnost odbornou i laickou dále 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 již zmíněné 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 č. p. 33 v Barborské ulici provozuje muzeum jako svou technicko-správní budovu. Zde
jsou umístěny i pracovny odborného oddělení a tzv. recepční prostor muzea.
Muzeum dále pečuje o své depozitární prostory.

Hospodaření v r. 2003
K zajištění své provozní a odborné činnosti v r. 2003 obdrželo muzeum na r. 2003 od svého
zřizovatele provozní dotaci ve výši 5.553.660,- Kč. Součástí této dotace byl i příspěvek
100.000,- Kč na opravu střechy Tylova domu (z rezervy rozpočtu Středočeského kraje) a
49.660,- Kč (tj. suma získaná z nájmů v Tylově domě a navrácená zřizovatelem do rozpočtu
muzea ).
Zbývající část nezbytných prostředků pro zajištění provozu muzea byla získána z příjmů z
vlastní činnosti. Tyto příjmy činily v r. 2003 celkem cca 2.840.000,- Kč. Sponzorské
příspěvky na činnost muzea nebyly, bohužel, v r. 2003 získány žádné.
V prvním čtvrtletí r. 2003 byla prioritou a hlavní náplní práce prakticky všech pracovníků
muzea (odborného i provozního odd.) příprava zbývající požadované agendy a dokumentace,
spojené s přechodem instituce pod nového zřizovatele. Současně se všichni stálí pracovníci
muzea zabývali přípravou všech objektů na návštěvnickou sezónu r. 2003, neboť na výši
návštěvnosti a kvalitě poskytovaných služeb veřejnosti závisí každoročně i ekonomická
situace muzea. V následujícím období byla již veškerá pozornost pracovníků muzea
soustředěna na splnění plánu činnosti pro r. 2003.

Odborná činnost muzea a činnost
pro návštěvnickou a badatelskou veřejnost
V průběhu celého roku, po různá časová období, pracovalo v odborném odd. muzea celkem
13 pracovníků (včetně ředitelky):

PhDr. Zdeňka Kubíková - etnografka - pověřená správou sbírkových fondů: etnografie,
umělecké řemeslo, výtvarné umění aj. - vedoucí odborného oddělení - zástupkyně ředitele
RNDr. Jana Králová - geoložka - pověřená správou sbírkových fondů: geologie, paleontologie
a numismatika
Bc. Josef Kremla - historik - archivář - pověřený správou sbírkových fondů - písemnosti a
tisky, rukopisy, staré tisky, dokumentace současnosti, kamenné plastiky a stavební články aj.
Eva Entlerová - knihovnice - spravující knihovní fondy 19. a 20.stol., fotodokumentaci muzea
aj.
Pavel Šeplavý - dokumentátor - správce počítačové sítě, postupně přebírá do správy pravěkou
archeologickou sbírku
Zdeňka Kubová - dokumentátorka (do 31.10. 2003)
MUDr. Zdeněk Petráň (na částečný prac.úvazek) - numismatik - odborně zpracovává sbírkové
předměty (mince, medaile a bankovky)
Vladimíra Vejmelková - výtvarnice (na částečný prac. úvazek)
Bc. Kateřina Vobořilová- regionální historik-numismatik - (od 1.11. 2003)
Kateřina Kukralová - restaurátorka (od 1.11. do 31.12. 2003)
Stanislava Doležalová - dokumentátorka (od 1.11. 2003)
Anna Tvrdíková - dokumentátorka (od 1.11. 2003)
PhDr. Světlana Hrabánková- historik starších českých dějin (při prac. úvazku ředitele)

• Správa a evidence sbírek
V 1.stupni evidence bylo zpracováno celkem 83 přírůstkových čísel, tj. 138 ks.
Ve 2.stupni evidence (katalogizace) bylo zpracováno celkem 421 inventárních čísel, tj. 817 ks
sbírek.
Jako přírůstky studijního materiálu bylo celkem zpracováno 370 evidenčních čísel, tj.951
položek.
Koncem roku 2002 byly zakoupeny nové počítačové programy na zpracovávání sbírek.
Odborní pracovníci zahájili přepisování sbírek do těchto nových programů. Celkem bylo do
programů BACH zapsáno 5558 položek.

Po instalaci nové počítačové verze programu BACH bylo opraveno 494 položek již dříve do
počítačového programu zadaných. Veškeré změny v evidenci sbírek byly dle předpisů hlášeny
na MK ČR do centrální evidence sbírek (CES).

• Periodické a předávací revize sbírkového fondu - inventarizace sbírek
Plán inventarizace sbírek pro r. 2003 byl překročen. Kromě dokončení rozpracovaných revizí
a plánovaných nových revizí byly uskutečněny předávací revize svátostek a medailí a revize
paleontologie a hraček.
Podle plánu práce byly dokončeny rozpracované revize sbírkových fondů:
Umělecké řemeslo podskupina: cechy, drobné doplňky, kovářství, kuřácké potřeby, nádobí,
nářadí, sakrální předměty, svícny, šperky, umělecké řemeslo, váhy, varia, zámečnictví,
zdravotnictví a zvony.
V průběhu roku 2003 bylo celkem zrevidováno 2417 přírůstkových čísel, tj. 8072
inventárních čísel = 13451 ks.
Rozpracované jsou předávací revize: středověké kachle a numismatika - mince. V průběhu
listopadu a prosince bylo zrevidováno 249 inventárních čísel , tj. 249 kusů středověkých
kachlů a 2166 inventárních čísel, tj. 2166 kusů mincí
Revize byly časově velice náročné, neboť v posledních letech došlo k přestěhování sbírek z
většiny depozitářů. Přednostně byly uloženy zkatalogizované sbírkové předměty. Poprvé v
historii muzea byly revidovány předměty evidované pouze v 1.stupni. Zároveň s revizemi
byly prováděny pořádací práce těchto sbírek, základní ošetření, mytí, přebalování atp. a
vypracovávány příslušné nové lokační seznamy.

• Ošetření sbírek, konzervace, restaurování
Vzhledem k omezeným finančním prostředkům nemohlo být v roce 2003 externě zadáno
odborné restaurování žádného sbírkového předmětu.
Základní ošetření dle možností prováděli sami jednotliví odborní pracovníci muzea. Z
podsbírek zámečnictví a báňská technika bylo tímto způsobem ošetřeno celkem 219 ks sbírek
a 3 ks z podsbírky kamenné plastiky.
Koncem roku byly v rámci krátkodobé interní pracovní smlouvy restaurováno 10 ks grafik, 11
map a plánů a 2 archiválie.

• Zápůjčky sbírek
V průběhu roku 2003 odborní pracovníci muzea 16 smlouvami o zápůjčkách vypůjčili 1539
evidenčních čísel sbírkových předmětů (2729 ks sbírek). Z výše uvedených 16 smluv se
jednalo ve 12 případech o smlouvu o dočasném užívání sbírkových předmětů a v 1 případě o

smlouvu nájemní a ve 3 případech o smlouvu innominátní.
Veškerá sbírková zápůjční agenda muzea prochází přes jednání a schválení ředitelky.

• Knihovna muzea
Vedle běžné knihovnické agendy (výpůjční služba, nákup novinek, zápisy do centrálního
katalogu, zajištění knihvazačských prací atd.) bylo v r. 2003 v muzejní knihově v I.stupni
evidence zpracováno 461 knižních jednotek. Současně bylo pokračováno ve vypracovávání
lokačních seznamů knih uložených v nově otevřené muzejní badatelně ( v programu MS
EXCEL zpracováno 843 položek).
Do počítačové evidence BACH zapsány 583 knihy. Dále bylo zpracováno 20 druhů periodik a
provedeny revize příručních knihoven pracovníků muzea (1288 knižních jednotek).
Současně proběhla i revize knižního fondu uloženého v badatelně - 843 svazků knih a 310
svazků výročních zpráv muzea.
Z důvodu provádění stavebních úprav byl vystěhován depozitář knihovny na Hrádku a také
část knih uložených v badatelně.

• Fotodokumentace
V prvním stupni evidence bylo zpracováno 169 fotografií, 4 ks filmu + 22 ks jednotlivých
negativů. Zaevidováno bylo 1139 ks digitálních fotografií uložených na CD.
Do počítačové evidence (přírůstková kniha fotodokumentace) bylo převedeno 210 položek.
Průběžně byla zajišťována (vlastními silami i dodavatelsky) fotodokumentace muzea (odpisy
sbírek, sbírkové předměty, vernisáže výstav, dokumentace výstav).

• Knihovní zápůjčky a zápůjčky z fondu fotodokumentace nesbírkové povahy
Absenčně bylo zapůjčeno 207 svazků + 29 fotografií, presenčně 94 knih a 16 fotografií.
Meziknihovní výpůjční službou byly vypůjčeny 3 svazky.

• Udělení reprodukčního práva
Muzeum celkem 18x udělilo reprodukční právo (117 sbírkových předmětů, 64 fotografií, 6
předmětů ze studijního materiálu a 6x foto interiérů expozic muzea). Veškeré povolování
reprodukčního práva, jednání o povolení fotografování a filmování v muzeu prochází řízením
s ředitelkou a jejím schválením.
V muzeu proběhlo natáčení dokumentárního filmu pro MK ČR.

Vědecko-výzkumná činnost
Odborní pracovníci muzea pracovali v průběhu r. 2003 na těchto úkolech:
Numismatika (Dr. Z.Petráň):
•
•
•

řešení problematiky chronologie nejstarších českých denárů (příprava k publikaci) a
slavníkovského mincovnictví (příprava k publikaci) - pokračování úkolu.
problematika struktury a teritorializace velkých českých mincovních nálezů raného
středověku (příprava k publikaci) - pokračování úkolu.
problematika dobových měděných odražků grošových nominálů v rámci publikace
neznámého měděného odražku parvu Václava II. se současnou přípravou k publikaci pokračování úkolu.

Geologie, archeologie (RNDr. J. Králová)
Prováděla v průběhu roku terenní výzkumy a zásahy.
•
•
•
•

•

Květen - odběr vzorků písků a vápenců v Nové Lhotě a rekognoskace terénu Rýžovka - Hluboký potok
Červenec - Klucké Chvalovice - mineralogie - šlichtová proskekce
Srpen - Kutná Hora, Sokolská ul. - archeologický sběr
Září - Kutná Hora, Kaňk - propadlina P2 - kontrola aktuálního stavu, vyhledávání
vzorků rud + archeologie - vzorkování profilu v severní stěně
Kaňk - závod Diamo - sběr petrografických vzorků
Kaňk - hliniště - sběr paleontologického materiálu
Kutná Hora - Karlov - stavba bobové dráhy - odběr vzorků hornin, paleontologický a
archeologický sběr
Listopad - Přibyslavice - Tichá skála, Vilémov, Římovice, Kozohlody, Zvýšiv,
Damírov a Krchlebská Lhota - rekognoskace terénu (na všech lokalitách probíhala
hornická činnost), odběr vzorků pro další výzkum

Prezentace sbírek - expoziční činnost
K 1.4. byly zpřístupněny veškeré expozice Českého muzea stříbra a středověké důlní dílo.
Pracovníci muzea provedli úklid expozic a čištění vnitřků vitrín.
Proběhla reinstalace těch částí expozice, které se přes zimu demontují.

Hl. expozice - Hrádek
Jakmile bylo potvrzeno přidělení investičních prostředků zřizovatelem, zahájila v průběhu
dubna, května dr. Hrabánková práci na přípravě nové expozice- mázhaus Hrádku a 1.patro
Hrádku. ( námět, výtvarné řešení v kontextu s tématem, podklady pro výtvarníka, zadání,
příprava nového scénáře).

Realizátorovi expozice byly předány nové scénáře: Dr. Hrabánková - historická část, Dr.
Králová - geologická část, Dr.Valentová (RM Kolín) - archeologická část.
K 3.11. byla zlikvidována stávající stará expozice ve vstupních místnostech Hrádku (tzv.
mázhaus). Stará expozice byla zdokumentována, rozebrána a sbírky byly provizorně uloženy.
Na rozebrání a likvidaci expozice a stěhování sbírek a vitrín se podíleli prakticky všichni
pracovníci muzea.
V průběhu roku pokračovala PhDr.Hrabánková v přípravě scénáře, ikonografie, grafiky a
zajištění stavebních úprav a osvětlení pro obě nové expozice (mázhaus a expoziční sál v 1.
patře Hrádku).
Současně PhDr. Hrabánková, jako autorka námětu a scénáře, zahájila přípravy realizace
dalšího návštěvnického okruhu, tzv. Havířské osady (dodání autorům stavebního projektu
veškeré nutné dobové ikonografie atd., konzultace stylové architektonické podoby).
Expozice Kamenný dům
K 1 .4. byla opětovně zpřístupněna stálá expozice "Královské horní město Kutná Hora Měšťanský život a kultura 17. - 19.století".

Expozice Tylův dům
Opětovně byla zpřístupněna stálá expozice "J.K.Tyl". Vzhledem k nízké návštěvnosti tohoto
objektu a trvajícímu havarijnímu stavu zastřešení dvora a zadní zdi domu, byl provoz v r.
2003 omezen. V expozici byli provázeni pouze předem objednaní návštěvníci.

Výstavní činnost
V r. 2003 muzeum připravilo a realizovalo tyto výstavy:
Hrádek
•
•

•
•

"Irina Ugrinová - Obrazy, grafika" - 9.4. - 1.6. -zodpovídala V. Vejmelková, která
provedla i instalaci zapůjčených děl z Bulharské republiky.
"Vizuální hudba a jiné obrazy RNDr. Luďka Jirouska". - 4.7. - 31.8. ve
spolupráci s H.Vanišovou-Jirouskovou a jejím manželem, kameramanem J.Vanišem
výstavu zajišťovala Dr.Hrabánková a V.Vejmelková.
"Leopold Habermann - kované plastiky - Zlomený obeslisk" - 6.9. - 5.10. zodpovídala V.Vejmelková.
"TEGULARIUM - Sbírka střešních krytin R.Mlýnka" - 14.10 - 31.10. zodpovídala Dr.Hrabánková.

Kamenný dům

•

"Skvěle věru pivo chutná, které vaří Hora Kutná" - celoročně rozšířená expozice
ke 430. výročí založení Loreckého pivovaru. Výstava byla pojata jako historický
dokument o vzniku a historii Loreckého pivovaru spojený s výkladem technologie
výroby piva od doby starověku po dnešek. (scénář: Bc. Kremla, výběr exponátů:
pracovníci muzea, instalace: I.Cudlínová a pracovníci muzea)

Návštěvnost v objektech muzea v r. 2003
Hrádek:
od 1.4. do 31. 10. 2003- expozice včetně probíhajících výstav
Kamenný dům:
od 1.4. do 20. 11. 2003 - expozice včetně výstavy
samostatně výstava
Tylův dům:
od 1. 4. do 31. 10. 2003 - expozice J.K.Tyl
Celkem navštívilo stálé expozice muzea a výstavy

33 937 osob
5 503 osob
180 osob
364 osob
39 984 osob

Dle porovnání s návštěvností Hrádku v r. 2002, kdy došlo vůči r. 2001 k poklesu návštěvnosti
zhruba o 11%, byl v roce 2003 tento klesající trend v návštěvnosti zpomalen zhruba na 7%.
Návštěvnost Kamenného domu naopak vzrostla oproti r. 2002 o cca 14%.

Kulturně-výchovná činnost - přednášková činnost pracovníků muzea
Bc.
J.Kremla

•
•
•

•

Dr. Z.Petráň

•
•
•

Historická kartografie - přednáškový sál OM - (učitelé) 32 osob (24.4.)
Historická kartografie - přednáškový sál OM - (učitelé) 17 osob (9.5.)
Království české od Václava II. - ZŠ Žehušice - 1. (4.,5.,6. a 8.třída) 82 osob
- 2. (9.třída) - 12 osob (16.5.)
Heraldika a sfragistika - Akademie třetího věku - 34 osob (19.11.)
Slavníkovci - mýty a fakta, přednáška pro Muzeum Čáslav - 30 osob
(11.6.)
Znovu k počátkům českého mincovnictví - mýty, fakta, otazníky Národní muzeum v Praze - 70 osob ( 6.10.)
Numismatika v Českém muzeu stříbra v Kutné Hoře - referát
přednesený na semináři pořádaném Numismatickou komisí AMG a
Východočeským muzeem v Pardubicích - 40 osob (19.-20. 11.)

Odborná publikační činnost pracovníků muzea
Bc.
J.Kremla

•

Ohlédnutí za 125 lety muzea v Kutné Hoře, Kutnohorský deník, str.
17, 29.3. a 5.4.2003

Dr. Z.Petráň

•

Zajímavý měděný antoninianus Philippus I., Členské informace ČNS
Praha č. 29, 2003, s. 25-27.
Málo známý vzácný quinár římského císaře Caracally, Členské
informace ČNS Praha č. 30/2003, s. 25-27.
Beischlag nebo falzum?, Členské informace ČNS Praha č. 30/2003, s.
28-29.
Římský císař Tacitus a jedna jeho zajímavá mince, Členské
informace ČNS Praha č. 31/2003, s. 29-31.
Kníže Václav a mince s ním spojované, Členské informace ČNS
Praha č. 31/2003, s. 32-34.
Mýty okolo počátků českého mincovnictví (Upravená verze
přednášky v Národním muzeu), Členské informace ČNS Praha č.
31/2003, s. 35-40.
Alumimový odražek české 1-korunové mince 1996, Členské
informace ČNS Praha č. 31/2003, s. 46.
Pozor na mincovní poklady!, Katalog 6. mezinárodní výstavy Sběratel
2003, s. 17-18.
Jaké mince vlastně viděl na pražském tržišti Ibrahím ibn Jákúb?
(Několik poznámek k počátkům českého mincovnictví), Sborník k
příležitosti 70. narozenin Dušana Třeštíka, Praha 2003, s. 209-219
Numismatické mýty okolo českých ražeb 10. století, Sborník k 90.
narozeninám JUDr. Jana Bobka, Brno 2003 - v tisku.
České mincovnictví 10. století, Sborník Čechy a Evropa okolo roku
1000, Praha 2003 - v tisku.
Slavníkovci (společně s M.Lutovským), Nakladatelství LIBRI - v
tisku.

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Ostatní kulturně-společenské činnosti
V rámci Občanského sdružení "Stříbrná Kutná Hora", jehož je muzeum členem, se vybraní
pracovníci muzea podíleli na přípravách a realizaci XII. ročníku historické slavnosti
"Královské stříbření Kutné Hory", které se uskutečnilo ve dnech 21. a 22.6.2003 Produkčně a
scénáristicky jej zajišťovala Dr. Hrabánková.
Návštěvnost : 8 573 platících diváků, z toho dospělí: 5018, děti: 3555 (neplatící děti cca 3000).
V rámci občanského sdružení Stříbrná Kutná Hora se pracovníci muzea dále společně s
nadací Kutná Hora památka UNESCO podíleli na přípravách a realizaci Podzimní
Smíškovské slavnosti. Akce se konala na Hrádku 18.11. 2003 formou setkání sponzorů,
příznivců a spolupracovníků obč. sdružení, muzea a nadace.
Dne 13.10. se na Hrádku uskutečnil odborný seminář "Řemeslná výroba, opracování a
pokrývání střech krytinami z přírodních materiálů". Jako součást semináře se uskutečnila i
vernisáž výstavy "Tegulárium - Sbírka střešních krytin R.Mlýnka" (viz výše). Hlavním

pořadatelem semináře spojeného s praktickými ukázkami byla nadace Kutná Hora památka
UNESCO. Muzeum bylo spolupořadatelem.
Dne 4.11 se v muzeu uskutečnila (již mimo návštěvnickou sezónu) vzácná návštěva. Na
prohlídku expozice a středověkého dolu přijela výprava zahraničních geologů a těžařů
Evropské unie, kteří si muzeum vybrali jako součást programu mezinárodní konference,
pořádané v Praze Těžební unií, v níž je muzeum čestným členem.

Poradenská činnost a služby badatelům
Odborní pracovníci muzea v r. 2003 poskytli služby celkem 172 badatelům z řad odborné i
laické veřejnosti.

Prezentace muzejní práce v hromadných sdělovacích prostředcích
Činnost muzea byla prezentována především v těchto sdělovacích prostředcích:
Kutnohorský deník - (24 článků), Obzory Kutnohorska - (5 článků), v celostátně vydávaných
denících: MF Dnes (4 články), Střechy, fasády, izolace (1 článek), Minerální suroviny-časopis
Těžební unie (1 článek).
Ředitelka muzea průběžně zajišťovala informovanost (ČTK, regionální tisk, Český rozhlas
Region atd.) o změnách v muzeu a jeho akcích.
Začátkem června dr. Hrabánková natáčela s Českou televizí pořad Toulavá kamera, věnovaný
expozicím Českého muzea stříbra.

Konference, semináře, vzdělávání
Jednotliví pracovníci muzea se zúčastnili těchto akcí:
celostátní seminář pracovníků knihoven muzeí a galerií, Třebíč, 23.-25.9.
konference "Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě", SÚA Praha, 4.12.
seminář muzejních geologů pořádaný AMG, Prudká u Tišnova, 2.6.-5.6.
průběžně - jednání krajské sekce AMG
zastupování na VII. sněmu AMG ČR , Hradec Králové, 15.-16.10.
seminář pořádaný Numismatickou komisí AMG a Východočeským muzeem v Pardubicích,
19.-20. 11.
E.Entlerová pokračovala v dálkovém studiu na Vyšší odborné škole informačních služeb.

Provozně technické zabezpečení odborné činnosti muzea a činnosti
pro návštěvnickou a badatelskou veřejnost
• Stavební opravy, údržba objektů
V souvislosti se změnou názvu a zřizovatele muzea byly přepracovány veškeré základní
interní dokumenty muzea - Organizační řád, Směrnice o správě sbírek, Depozitární řád,
Badatelský řád, Knihovní řád, Směrnice o udělování reprodukčního práva, ad. doklady.
Dále byly vypracovány nové, podle nejnovějších předpisů platné, interní směrnice o oběhu
účetních dokladů, účetní evidenci apod., O bezpečnosti a ochraně zdraví a požární ochraně,
dále Kategorizace pracovních činností a Vyhledávání a hodnocení rizik ad. dokumenty.
V muzeu proběhla pravidelná revize hasicích přístrojů a hydrantů, dále kontrola Inspektorátu
bezpečnosti práce pro Středočeských kraj, povinné revize elektro a báňská ve středověkém
důlním díle před zahájením návštěvnické sezóny, elektro revize na budovách v majetku Města
Kutná Hora (Hrádek, Kamenný dům).
Proběhla kontrola plateb a dokladů sociálního pojištění a veřejnosprávní kontrola odboru
kontroly KÚ.
Dne 18. 11. proběhlo ve středověkém dole muzea záchranářské cvičení Hasičského záchr.
sboru Středočeského kraje za přítomnosti zástupců Českého báňského úřadu.
• Stavební opravy, údržba objektů
I. HRÁDEK, čp. 28
Před zahájením návštěvnické sezóny byla provedena celková výmalba přednáškové síně v 1.
patře a sociálního zázemí pro návštěvníky. Byly provedeny opravy výmalby ve veškerých
expozicích a chodbách. Jako každoročně bylo přelakováno schodiště do 1. patra a provedeny
drobné opravy oken atd.
V prostorách přístupných veřejnosti probíhala v průběhu návštěvnické sezóny pouze průběžná
údržba a odstraňování drobných závad.
Depozitární knihovna v přízemí Hrádku: po jejím vyklizení a rozmontování stávajících
kovových regálů byly provedeny opravy omítek, výmalba a bezprašný nátěr betonové
podlahy. Po opětném smontování a ukotvení regálů do stěn byla v závěru r. 2003 depozitární
knihovna předána k postupnému opětnému nastěhování sbírkového knihovního
fondu.(Pokračuje do r. 2004).
Jakmile skončila návštěvnická sezóna byla provedena demontáž stávající expozice v tzv.
mázhausu Hrádku a byly zahájeny drobné stavební úpravy nutné pro realizaci nové expozice
dle architektonicko výtvarného. (Pokračuje do r. 2004).
V průběhu celého roku byla v celé budově Hrádku prováděna průběžná údržba a revize
zabezpečovacího systému.
II. KAMENNÝ DŮM, čp. 184
Před zahájením sezóny byl proveden generální úklid a drobné opravy.
V průběhu roku byly odstraňovány drobné závady a prováděna průběžná údržba a revize
zabezpečovacího systému.

III. TYLŮV DŮM, čp. 507
Na začátku r. 2003 muselo být provedeno odstranění havárie - promáčení vnitřní stěny
oddělující objekt od sousední parcely. Havárie vznikla prosakováním povrchové vody z
vysokého násypu a vinou vadných dešťových svodů. Po schválení příspěvku na opravy
střechy tohoto objektu, byly zahájeny přípravy této stavby. Současně proběhlo nabídkové
řízení k výběru dodavatele stavby. Po podepsání smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem
proběhlo předání staveniště. V prosinci 2003 byla stavba zahájena vyklízením půd a
bouracími pracemi.
IV. PROVOZNÍ BUDOVA čp. 33
Byla prováděna průběžná údržba.
V. STŘEDOVĚKÉ DŮLNÍ DÍLO A HORNÍ A DOLNÍ TREJV
Před zahájením sezóny byly provedeny opravy pochozí plochy a elektroúdržba osvětlení dolu.
V březnu proběhly důlní a elektro revize bez připomínek a provoz pro veřejnost byl povolen.
VI. PROVOZNÍ ZÁZEMÍ MUZEA
Garáž a sklady na zadní parcele Hrádku se nadále nacházejí v havarijním stavu. V projektu
tzv. Havířské osady se počítá s její novou výstavbou. (viz dále) Jeden sklad musel být
vzhledem k havárii ohradní zdi v průběhu roku zbourán. Pracovníci muzea vyklidili všechny
předměty doposud uskladněné v tomto skladu (vitríny, stánky, kovové mříže atd.) a přemístili
je na různá provizorní stanoviště, neboť v projektu realizace tzv. Havířské osady se počítá s
výstavbou nových skladových prostor výstavního mobiliáře a technického zázemí muzea (viz
dále) S likvidací druhého skladu se počítá v rámci realizace stavby tzv. Havířské osady.
• Investice, rekonstrukce
V r. 2003 byly muzeu jeho novým zřizovatelem přiděleny investiční prostředky, k nimž byly
přidány prostředky z investičního fondu ČMS na tyto následující akce:
1. Expozice v mázhausu Hrádku ( 1. sál - geologie a archeologie, 2. sál - historické
počátky města Kutné Hory)
Bylo zadáno vytvoření modelového archit. výtvarného návrhu od autora ostatní části
hl. expozice. Následně proběhlo nabídkové cenové řízení se třemi možnými dodavateli.
S vybraným realizátorem byla sepsána smlouva o dílo, jejíž součástí byl podrobný
harmonogram postupu prací na realizaci expozice. V průběhu podzimu r. 2003, po
demontáži stávající expozice, probíhaly práce na realizaci dle harmonogramu smlouvy.
(Pokračuje v r. 2004).
2. Expozice v 1.patře Hrádku (sál -"Kutná Hora vrcholné období prosperity")
Proběhl stejný postup jako ad1). (Pokračuje v r. 2004).
3. Havířská osada
Investiční prostředky KÚ v r. 2003 byly přiděleny na přípravu stavby tzv. Havířské
osady . V této akci je zahrnuta i stavba nové garáže, nového skladu techn. a
výstavnického materiálu muzea a místnosti pro techn. provozní zázemí
návštěvnického provozu středověkého důlního díla (sklad a sušírna perkytlí a nabíjecí
soustava na důlní lampy). Autor projektu z r. 1994 přepracoval a doplnil nový projekt
na základě požadavků investora a památkářů.
Hotový projekt byl postoupen k dalšímu stavebnímu řízení. (Pokračuje v r. 2004).

Z investičních prostředků ČMS byl dále hrazen projekt Návrhu zastřešení dvora č.p. 507.
(Pokračuje v r. 2004)

