České muzeum stříbra
v Kutné Hoře
Výroční zpráva – r. 2005
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 je příspěvkovou organizací zřizovanou od 1. ledna
2003 Středočeským krajem. Patří v České republice mezi muzea s nejdelší tradicí
a působností.
Již v roce 1877 byl několika nadšenými jednotlivci a odborníky založen muzejní spolek
s názvem Archeologický sbor Wocel. Posláním tohoto „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.
Od roku přechodu Okresního muzea Kutná Hora pod nového zřizovatele, Středočeský kraj,
nese muzeum název České muzeum stříbra.
Nový název krátkou formou vyjadřuje specializaci této instituce, danou jejím historickým
vývojem a sídlem. 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 uměleckořemeslné, výtvarné, etnografické a především archeologické. Mnohé
sbírkové předměty z různých podsbírek patří k evropským unikátům.
Reprezentativní část z tohoto sbírkového bohatství je veřejnosti představována
v několika 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, která nese
totožný název s celou institucí a sídlí
v hlavní budově, Hrádku, provozuje muzeum
pro veřejnost i část zpřístupněného
středověkého stříbrného dolu, tzv. důl Osel.
K němu přísluší ještě dva velké těžní stroje,
tzv. trejvy, z nichž jeden je originálem ze 16.
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století. Důl, vstupní šachty a trejvy jsou taktéž zapsány jako chráněné kulturní památky
technického charakteru.
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. 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, je muzeum „strážcem“ hmotných dokladů minulosti, tradic a historického
povědomí. Současně představuje i významného pořadatele četných výstav (odborných
i uměleckých) 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 čp. 33 v Barborské ulici provozuje muzeum jako svou technicko-správní budovu.
Jsou zde umístěny především pracovny odborného oddělení.
V přízemí této budovy bylo v r. 2004 pro veřejnost otevřeno muzejní informační
centrum spojené s malou prodejnou upomínkového zboží. Poskytuje 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.
Svou činnost v r. 2005 muzeum vyvíjelo dle svého Plánu činnosti na r. 2005, v souladu
s Koncepcí a Strategickým plánem rozvoje muzea na léta 2005-9, v souladu se
směrnicemi vydanými zřizovatelem i interními předpisy muzea.
Dále byla jeho činnost v r. 2005 samozřejmě dána i ekonomickými předpoklady
a podmínkami.
K zajištění své provozní a odborné činnosti v r. 2005 obdrželo muzeum od svého
zřizovatele provozní dotaci ve výši 8 600 000,- Kč. Základní příspěvek zřizovatele
na provoz muzea byl navýšen o vrácené příjmy z nájmů, 49.660,-Kč.
Náklady na zajištění provozu muzea (jeho odborné činnosti i činnosti pro veřejnost)
činily v r. 2005 celkově 13 210131,13 Kč. Rozdíl mezi celkovými náklady a
příspěvkem zřizovatele byl pokrýván z vlastních výnosů, které tvořily vlastní příjmy ve
výši 3 362 675,50 Kč a úroky z běžného účtu ve výši 1 112,67 Kč. Dále bylo
nezbytné použít prostředky z investičního fondu na opravy ( 354 044,50 Kč), prostředky
z rezervního fondu (117 010,- Kč) a prostředky z fondu odměn (141 000,-Kč). Vlastní
příjmy muzea tvořilo především vybrané vstupné.
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V r. 2005 muzeum získalo sponzorský příspěvek ve výši 10.000,- Kč od Společnosti
česko-arabské, který byl cíleně určen na realizaci výstavy „Magické stříbro“.
Dále zřizovatel muzeu finančně pokryl jeho požadavky na investiční a neinvestiční
akce - pokračování v budování stavební části nové expozice s názvem Havířská osada
a rekonstrukci interiérů a fasády domu čp. 507- Tylova památníku. Celkově tyto
prostředky činily 2 650 000,- Kč.
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Odborná činnost muzea a činnost pro návštěvnickou
a badatelskou veřejnost
V průběhu celého roku, po různá časová období, pracovalo v odborném odd. muzea
celkem 11 odborných 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.
Bc. Kateřina Vobořilová- regionální historik- pověřena správou numismatické
podsbírky, současně vyčleněna jako pracovník pro kontakt s veřejností
Eva Entlerová – knihovnice – spravující knihovní fondy 19. a 20.stol., fotodokumentaci
muzea aj.
Pavel Šeplavý – dokumentátor – správce archeologické podsbírky - správce počítačové
sítě
MUDr. Zdeněk Petráň (na částečný prac.úvazek) – numismatik - odborně zpracovává
sbírkové předměty (mince, medaile a bankovky)
Vladimíra Vejmelková – výtvarnice (na částečný prac. úvazek)
Stanislava Doležalová – dokumentátorka (mimo návštěvnickou sezónu)
Anna Tvrdíková – dokumentátorka (mimo návštěvnickou sezónu)
PhDr. Světlana Hrabánková- historik starších českých dějin a dějin Kutné Hory (při
prac. úvazku ředitele)

Správa a evidence sbírek
V 1.stupni evidence bylo zpracováno celkem 136 přírůstkových čísel, tj. 239 kusů
sbírkových předmětů.
Jako přírůstky studijního materiálu bylo celkem zpracováno 144 evidenčních čísel, tj.
448 položek.
Ve 2.stupni evidence (katalogizace) bylo zpracováno celkem 952 inventárních čísel,
tj. 1026 kusů sbírek.
Plán katalogizace byl u všech pracovníků splněn, u některých překročen.
Digitální evidence sbírek: do programu BACH bylo zapsáno celkem 4 469 položek.
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
Podle plánu práce byla dokončena rozpracovaná revize podsbírky výtvarné umění
(obrazy, kresby, grafika) – v r. 2005 bylo zrevidováno 3102 přír.č.=2507 inv.č.= 4957 ks
sbírek.
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Pokračuje revize podsbírky archeologie středověk, vzhledem k rozsáhlosti plánovaná do
r. 2008. Dosud bylo zrevidováno 453 přír.č. = 918 inv.č. = 952 ks sbírek.
Pokračuje revize podsbírky archeologie kachle (předávací revize) – zrevidováno 15
přír.č. = 950 inv.č. = 950 ks.
Celkem bylo v r. 2005 zrevidováno 3570 přír. č. = 4357 inv.č. = 6859 ks sbírkových
předmětů.
Zároveň s revizemi byly prováděny pořádací práce těchto sbírek, základní ošetření,
mytí, přebalování atp. a vypracovávány příslušné nové lokační seznamy.
Současně bylo v průběhu roku zrevidováno 1 707 evid. položek nesbírkové
fotodokumentace.

Ošetření sbírek, konzervace, restaurování
V r. 2005 byla na restaurování sbírek věnována velice vysoká suma 507 010,- Kč. A to
400 000,- Kč z rozpočtu muzea a zbývající část z rezervního fondu.
Zrestaurováno bylo 175 ohrožených předmětů. Odborné restaurování bylo zadáváno na
základě provedeného nabídkového řízení a restaurovány byly předměty dle plánu
restaurování na léta 2005-2009.
Zkonzervováno bylo 24 kusů velmi cenných předmětů z podsbírky báňská technika,
dokumentujících důlní činnost v Kutné Hoře. Předměty pocházejí převážně z 15. - 17.
století. Některé z nich si mohou návštěvníci v současné době prohlédnout na Hrádku.
Jsou prezentovány na výstavě „Nové objevy v kutnohorském podzemí“. Jedná se
například o houžve a dřevěné necičky nalezené v roce 1993 na Láskovské žíle
Staročeského pásma.
Před zkázou byly zachráněny vzácné empírové součásti oděvu: dvoje dámské střevíčky
z konce 18. století a pánská taftová vesta z přelomu 18. a 19.století.
Dosud probíhá restaurování vzácné barokní kazule z růžového taftu, která pochází
z kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře. Zhotovena byla v Čechách v polovině 17. století.
Ošetřena a tak pro další léta zachována byla
lavírovaná kresba Jiřího Čáslavského – Veduta Kutné
Hory z roku 1674. Je to jedno z nejstarších
vyobrazení města.
Po mnoha letech se podařilo zrealizovat i
zrestaurování jednoho ze starých tisků uložených
v muzeu: Diadochos Bartoloměje Paprockého
vydaný roku 1602.
Restaurování textilu
nejnákladnější.

a

papíru

patří

mezi

to

Stálá expozice „Královské horní město - měšťanská
kultura a život v 17. - 19. století“
umístěná
v Kamenném domě byla doplněna dvěma
malovanými lidovými truhlami,
intarzovaným
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selským stolem a vystavený obraz Václava Vysekala st. „Návštěva Františka Josefa I. na
Horách Kutných dne 21.června 1906“ byl po řadě let opět vsazen do původního
vyřezávaného rámu.
Pracovníky muzea bylo konzervátorsky ošetřeno celkem 60 ks sbírkových předmětů.
Zápůjčky ze sbírky muzea
V průběhu roku 2005 odborní pracovníci muzea vypůjčili k různým účelům celkem
365 ks sbírk. předmětů. Jednalo se ve 14 případech o smlouvu o dočasném užívání
sbírkových předmětů, ve 12 případech o smlouvu innominátní a v 1 případě o smlouvu
nájemní. Za stejné období bylo do muzea 8 smlouvami zapůjčeno 290 ks předmětů
sbírkové povahy.
Knihovna muzea
Knihovnice vyřizovala knihovní zápůjčky a zápůjčky z fondu fotodokumentace
nesbírkové povahy. Za r. 2005 byly poskytnuty služby celkem 40 badatelům z toho:
absenční zápůjčky – 297 svazků, 1 CD
prezenční zápůjčky – 66 svazků knih a 55 fotografií
meziknihovní výpůjční služba – 2 svazky
Udělení reprodukčního práva
Muzeum celkem 18x udělilo reprodukční právo ( pro fotografování 144 ks sbírkových
předmětů, 11 x natáčení a fotografování v interiérech expozic muzea, skenování a
fotografování fotografií - 96 ks, fotografování studijního materiálu - 25ks, 1x
fotografování pozůstalosti J.Vepřeka.

Vědecko-výzkumná činnost
Odborní pracovníci muzea pracovali v průběhu r. 2005 na těchto úkolech:
Geologie
RNDr. J. Králová (záchranné geologické výzkumy v Kutné Hoře a okolí)
- Kutná Hora, Barborská 35 - kontrola terénu ve sklepních prostorách
- Kutná Hora, Jezuitská kolej - odběry vzorků haldoviny odkryté archeologickým
průzkumem; odběry vzorků hornin
- Lochy a oblast bývalého rybníku Grenár - průzkum terénu z hlediska možností využití
vody pro důlní činnost
- Kaňk, propadlina P2 na Turkaňském pásmu - kontrola aktuálního stavu, odběr vzorků
- Kutná Hora - odběr křídových sedimentů pro analýzy
- Sedlec - cihelna - sběr paleontologického materiálu z narušeného terénu
- Kutná Hora - Karlov, Na Klimešce - paleontologický sběr
- Kutná Hora, Oselské pásmo - odběr vzorků na ploše archeologického výzkumu
- Kutná Hora, Sokolská ul. - dokumentace propadu
- Vrchlice - oblast Kutná Hora až Poličany - kontrola a fotodokumentace starých
důlních
děl a některých geologických jevů
- Kutná Hora, Roveňská šachta (poslední fotodokumentace před zasypáním)
- Kutná Hora, u kostela sv. Jakuba - kontrola a dokumentace propadu
- Kutná Hora - Rovina - sběr geologických vzorků ze štěrkopískové terasy
- Sedlec - Mokřiny - kontrola terénu na žádost archeologa; sběr vzorků strusek
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- Malín - štola 14 pomocníků - odběr vzorků křídových sedimentů (ve spolupráci s R.
Vodrážkou - Česká geologická služba)
- Kutná Hora, Roveňské pásmo, prostor za zvláštní školou Na Náměti - odběr vzorků
z narušené haldy, konzultace s archeology o petrografickém materiálu
Dále:
- průběžné provádění dokumentačních odběrů vzorků ve sběrné oblasti (spolupráce
s Českou geologickou službou a Městským muzeem v Čáslavi v rámci geologického
mapování - list Kutná Hora)
- průběžné doplňování dokumentace ke středověkému důlnímu dílu na Oselském
pásmu
(muzejní důl) ve spolupráci s Českou speleologickou společností, základní organizace
5-05 Trias Pardubice.
Byla doplněna a zpřesněna mapa dolu, přibyla fotodokumentace (v současnosti se
kompletuje), v dole byly odebrány vzorky hornin a minerálů- část z nich byla zapsána
do I. stupně evidence, ostatní budou zařazeny do studijního materiálu. Nadále probíhá
sledování hladiny důlních vod. Byly odebrány vzorky na paleontologický a
sedimentologický rozbor křídového nadloží.
Dále byly zjišťovány pozice křídového výchozu v úvodní části díla, prováděny
prohlídky terénu a vodních výtoků v okolí, prováděny odběry vzorků hornin pro
analýzy, prováděna
fotodokumentace pravděpodobného ústí důlního díla ve svahu pod kaplí Božího těla.
Spolupracovala s RNDr. M.Fišerou z Národního muzea v Praze na sestavení soupisu
nerostů alpské parageneze v muzejních sbírkách. Byly poskytnuty veškeré požadované
podklady k dalšímu zpracování nerostů alpské parageneze. Část záznamů (cca 120 ks)
již byla přepsána do digit. formy. Dále byly vytipovány vzorky vhodné k fotografování.
Numismatika
Dr. Petráň pokračoval v plnění úkolů z r. 2004:
− Řešení problematiky anglosaských vlivů na přemyslovské a slavníkovské denáry
10. stol. Výsledky budou prezentovány na přednášce v Národním muzeu v Praze
na podzim r. 2006, s předpokladem publikace v Numismatickém sborníku č. 21
v r. 2007.
− Řešení problematiky mincovnictví Soběslava Slavníkovce a biskupa Vojtěcha jako
příprava ke studii pro Numismatický sborník ČAV č. 20/2005.
− Problematika dobových měděných odražků grošových nominálů v rámci publikace
neznámého měděného odražku parvu Václava II. se současnou přípravou
k publikaci
− Problematika struktury a teritorializace velkých českých mincovních nálezů raného
středověku - příprava k vydání „korpusu českých denárů“ (spolu s Mgr.
L. Polanským – Národní muzeum v Praze)

Prezentace sbírek - expoziční činnost
HRÁDEK
I. okruh – „Město stříbra“- budova Hrádku
Před zahájením sezóny byly provedeny zásadnější opravy stávajících částí
prohlídkového okruhu:
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Dle plánu byla v sále renesančním zadána a zrealizována oprava a výměna některých
částí obrazové grafiky (poškozeno světlem a prachem) a provedena výměna popisek
ve vitrínách. Popisky byly nově instalovány v české i anglické mutaci.
Nad plán byla provedena výměna a inovace popisek exponátů i v rytířském sále a na
chodbě 1. patra.
V sále numismatiky provedl výtvarný autor expozice novou instalaci vitrín s mincemi
(textilní podklad byl poškozen při vloupání do expozice, ale především dosavadní
způsob aranžování mincí se ukázal být nestabilní a mince při otřesu sklouzávaly
z uchycení). Dále byla provedena oprava obrazové grafiky na otočných panelech, která
je opakovaně poškozována návštěvníky.
Realizace nových částí prohlídkového okruhu:
V tzv. srubové místnosti v 1. patře Hrádku dál pokračovalo restaurování stropu, výdřevy
a maleb, které zabezpečuje majitel objektu - město Kutná Hora a které bylo zahájeno
v r. 2004. V současné době je prováděna oprava dřevěné podlahy.
Pokud budou práce pokračovat dle časových předpokladů, počítá se s dokončením
restaurátorských prací v r. 2006. V této místnosti muzeum plánuje instalaci expozice
s názvem „Komnata pana Smíška“ jako konečné součásti I. prohlídkového okruhu.
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, sklepní sál Hrádku - tzv. Verk ( Dílo mincovní).
Před zahájením sezóny byly provedeny zásadnější opravy stávajících částí
prohlídkového okruhu :
„Dílo havířské“ (menší sklepní prostor)– byla zadána a zrealizována zásadnější oprava
modelingu horniny na stěnách sklepa a generální oprava figurín havířů (vlivem 100%
vlhkosti byly obě součásti této sklepní expozice těžce poškozené).
Oprava byla provedena, avšak vlivem extrémně deštivého léta se ve sklepním prostoru
opět neúnosně objevily plísně a na konci srpna musela být tato část expozice dočasně
uzavřena.
(opravy proběhnou před zahájením sezóny 2006).
Jako zásadnější akce stavební údržby muzejních prostor před zahájením sezóny byly
opraveny omítky a provedena výmalba výstavních síní na Hrádku. Jedná se o rozsáhlé
gotické sály s žebrovými klenbami.
Realizace nových částí prohlídkového okruhu
Pokračuje realizace stavební části akce „Havířská osada“ na zahradách Hrádku.
Dokončení stavebních částí této expozice bylo prodlouženo na jaro r. 2006.
Současně byly zahájeny práce na realizaci expoziční části ( histor. rekonstrukce
technologie hutnění, vyhledávání dobového obrazového materiálu, odborné konzultace
s výtvarníkem atp. – dr. S.Hrabánková). Dle směrnic KÚ byl provedeno cenové
nabídkové řízení na vypracování odborného projektu expoziční části a tento projekt byl
smluvně zadán. Hotový projekt včetně trojrozměrných modelů řešení expozice byl
autorem, M.Žálkem, předán koncem prosince 2005.
Ve stávajících částech obou prohlídkových okruhů expozice proběhly před zahájením
sezóny údržbové stavební úpravy (viz odd. Opravy a údržba). Byla provedena kontrola
a čištění vystavených exponátů, vyčištění vitrín a drobné opravy grafiky.
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Hlavní stálá expozice muzea byla k 1.dubnu připravena pro návštěvnický provoz.
České muzeum stříbra v Kutné Hoře rozšířilo své služby a otevřelo své expozice
na Hrádku netradičně i v listopadu. (Otevřeno bylo o víkendech od 10 do 16 hodin,
ve všední dny byla prohlídka možná po předchozí domluvě). Vzhledem k tomu, že
v tomto období již nebyli v pracovním poměru sezónně zaměstnávaní průvodci,
vypomáhaly při provádění objednaných výprav pracovnice odborného oddělení.
Návštěvnost hlavní expozice na Hrádku
( tzn. návštěvníci, kteří shlédli některou z variant okruhů stálé expozice i s právě
probíhající výstavou) v r. 2005 (1.4. - 28.11.)
byla

39 846 osob.
Celková návštěvnost v objektu Hrádek v r. 2005
(tzn. návštěvníci, kteří shlédli některou z variant okruhů stálé expozice i s výstavou +
návštěvníci, kteří shlédli jenom expozice samostatně
+ návštěvníci, kteří shlédli pouze probíhající výstavu )
byla 42 111 osob.

Kamenný dům - stálá expozice „Královské horní město Kutná Hora – měšťanský
život a kultura 17. – 19.století
Před zahájením návštěvnické sezóny proběhly úklidy, mytí a kontrola exponátů.
Expozice byla doplněna o unikátní vertikální fortepiano zrestaurované v průběhu roku
2004.
Návštěvnost expozice na Kamenném domě ( tzn. návštěvníci expozice i s právě
probíhající výstavou) v r. 2005 (1.4.- 28.11.)
byla
4 854 osob.
Celková návštěvnost v objektu Kamenný dům v r. 2005 (expozice s výstavou +
expozice samostatně + výstava samostatně)
byla 5 417
osob.
Tylův dům
Stálá expozice „J.K.Tyl“
Po ukončení rekonstrukce interiérů a fasády byla otevřena 14.9.2005 stálá expozice
„J.K.Tyl“.
Návštěvnost expozice samostatně bez výstavy ( 14.9. - 31.10.2005) byla 145
osob.
Návštěvnost objektu (expozice + výstavy)
442
osob.

Výstavní činnost
Podle plánu práce na rok 2005 byly ve sledovaném období
připraveny a realizovány tyto výstavy:
Hrádek
„ Království hraček“ - výstava pořádaná ve spolupráci
s Klubem panenky ČR - pokračování výstavy z roku 2004 2.1 - 9.1.2005 - zodpovídala: V.Vejmelková
Návštěvnost: 370 osob.
„Dřevořezba - Hana Richterová“ – 1.dubna – 1.května –
zodpovídala V.Vejmelková Návštěvnost: 3922 osob.
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„Obrazy a grafika - Jana Šafránková a Dagmar Mahelková“ – 5.května – 5.června zodpovídala V. Vejmelková
Návštěvnost: 6952 osob.
„Magické stříbro“ – zápůjčka z Náprstkova muzea v Praze a od soukromých sběratelů
– 14.července - 31.října - zodpovídala J.Králová
Návštěvnost: 19 187 osob.
„Kutnohorské hudební rukopisy 15. - 16. století“ ve spolupráci se SOkA K. Hora 6.10.
- Hrádek - kaple – zodpovídal J.Kremla
Rozšířený plán. Návštěvnost: 25 osob.
„Jak to bylo s medvědy“ – ve spolupráci s Ing. A.Doležalovou – 2.prosince – 8.ledna
– zodpovídá V.Vejmelková
Návštěvnost : 1055 osob.
Kamenný dům
„Slavníkovci“ – Kutná Hora - Malín, Kolín - Hánín, Libice
n/C. – 1.dubna. – 31.srpna
– zodpovídali J.Kremla a Z.Petráň
Návštěvnost: 3712 osob.
„Stará kamenická práce v Kutné Hoře“ – 6.září –
30.listopadu – zodpovídal J.Kremla
Návštěvnost: 1289 osob.
Výstava byla přihlášena do soutěže Gloria musaealis 2005.
Tylův dům
„ Kutná Hora očima dětí“ – 14.září – 30.září
– zodpovídaly Z. Kubíková a V. Vejmelková
(vyvrcholení soutěže uspořádané ČMS
k Mezinárodnímu dni památek)
Návštěvnost: 232 osob.
„ Památky středních Čech“ – výstava grafik ze
sbírky ČMS - 11.října – 31.října –
zodpovídaly Z. Kubíková a V. Vejmelková
(výstava uspořádaná ke Dnům Středočeského
kraje)
Návštěvnost: 65 osob.

Návštěvnost Českého muzea stříbra v r. 2005 byla celkem 47 970 osob.
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Odborné doprovodné akce k výstavám:
Projekt „Slavníkovci“
Kolokvium „Slavníkovci v našich dějinách“ 21. dubna 2005 od 9,00 na Hrádku (České
muzeum stříbra v Kutné Hoře, Archeologický
ústav AV ČR, Regionální muzeum Kolín,
Městské muzeum Čáslav, Česká numismatická
společnost, Státní okresní archiv Kutná Hora
- zodpovídali J.Kremla a Z.Petráň.
Účast: 82 osob
Přednáška - Mgr. M.Sodomková - Beduínské stříbrné šperky Egypta - 15.9. Hrádek
- zodpovídala J. Králová
Účast: 11 osob.
Mimo plán výstavních akcí byla připravena výstavní prezentace muzea v Bruselu
v rámci projektu prezentace měst Středočeského kraje.
Dr. Hrabánková s odbornými pracovníky muzea připravili prezentaci ČMS v rámci
výstavy o Kutné Hoře ve výstavních místnostech v sídle Středočeského kraje v Bruselu
– (zahájení výstavy 11.10.)
Za odborné odd. muzea zodpovídali J. Kremla, V. Vejmelková. Instalaci obrazových
panelů s texty a exponátů do vitrín na místě provedl a muzeum osobně zastupoval
J.Kremla.

Kulturně-výchovná činnost -přednášková činnost pracovníků muzea
Odborní pracovníci muzea dle požadavků škol a organizací připravovali odborné
přednášky podle své specializace.
Z. Petráň - Problémy okolo počátku českého mincovnictví, 5.4.2005, Česká
numismatická
společnost Cheb, cca 40 posluchačů
- Mincovnictví římského císaře Traiana Decia, 16.5.2005, Česká numismatická
společnost v Praze, cca 60 posluchačů
- Geneze „slepých uliček“ v mincování Slavníkovců, „Kulatý stůl- 1010 let od
vyvraždění Slavníkovců“ 21.4.2005, České muzeum stříbra Kutná Hora, cca 50
posluchačů
- Nový výskyt mincovních falz a jejich technologie, 19.11.2005, Strahovský
klášter Praha, pro české a moravské numismatiky, cca 40 osob
- Mincovnictví císaře Alexandra Severa, 21.11.2005 Česká numismatická
společnost Praha, cca 200 osob
K. Vobořilová v průběhu roku připravila cyklus přednášek, které nabízela školám
v regionu:
Kutnohorské dolování - historie dolování, způsob těžby, právní předpisy v báňském
městě, důlní technika.
Hutnictví v Kutné Hoře - způsob zpracování stříbra a ostatních rud, hutnické nástroje,
dílny.
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Mincování v Kutné Hoře a okolí - vývoj a výroba platidla, denáry v Malíně, vznik
mincovny ve Vlašském dvoře, pražské groše, právní uspořádání kutnohorské
mincovny.
Dále K.Vobořilová připtravila pro Speciální základní školu Kutná Hora přednášku
Dolování v Kutné Hoře, 10.12. 2005, 12 účastníků

Odborná a popularizační publikační činnost pracovníků muzea
Dle možností odborní pracovníci publikovali výsledky své práce v odborných
časopisech a popularizovali práci muzea v tisku.
Z. Petráň
− Encyklopedie římských císařů a císařoven v obraze jejich mincí
(spolu s J.Fridrichovským) – v rukopisu pro nakladatelství LIBRI.
− K mincovnictví Soběslava Slavníkovce. Geneze jednoho numismatického mýtu.
Numismatický sborník ČAV č. 20, 2005 - v tisku
− Záhadná římská císařovna Magnia Urbica, Členské informace ČNS Praha, 1/2005,
str. 27 - 29
− Antoninianus císaře Traiana Decia s „ženským motivem“ - řádná ražba nebo
hybrid?, Členské informace ČNS Praha, 1/2005, str. 23 - 26
− „Bílý“ římský císař Clodius Albinus a jeho mince, Členské informace ČNS Praha,
2/2005, str. 25 - 27
− ZOBEZLAVS LIVBICENSIS DVX - Jeden z dalších slavníkovských mýtů,
Numismatické listy - v rukopisu
− Příspěvek k diskuzi okolo počátků českého mincovnictví. K jedné nenapsané studii
Pavla Radoměrského, v: Sborník k 70. narozeninám prof. Jiřího Slámy, 2004, v tisku
− České mincovnictví 10. století, v: Sborník přednášek k výstavě Střed Evropy okolo
roku 1000 - v tisku
− 4-kuličkový typ neexistuje!, Numismatické listy 60 (č.2), str. 33 - 35
− Druhá novoroční medaile numismatické stolní společnosti v Praze / V. Oppl,
Numismatické listy 60 (č.2), s. 54 - 55
− Ještě krátce ke třem článkům o nejstarších českých denárech, Numismatické listy –
v tisku
− TOP 5 československých mincí, Sběratel 8, 2005, s. 16-17.
− Nad vzácným zlatým quinariem římského císaře Antonina Pia, Členské informace
ČNS Praha 3/2005.
− 130 let od narození a 60 let od úmrtí numismatika a předsedy Numismatické
společnosti československé MUDr. Antonína Mastného. Členské informace ČNS
Praha 3/2005, s. 32-34.
J. Kremla
− Archeologický sbor Vocel a jeho muzeum, Sborník konference muzeí konané 6. 7. října 2004 u příležitosti 100. výročí založení Muzea města Brna - (CD)
− Pozvánka na „1. kutnohorský kulatý stůl“ - Věstník AMG, 1/2005, str. 14
− Pozvánka na seminář „Kutnohorské hudební rukopisy 15. a 16. století“ - Věstník
AMG, 4/2005, str. 13
− „Zpráva o 1. kutnohorském kulatém stole“ - Kutnohorský sborník Cuthna Antiqua v tisku
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K. Vobořilová
− Vůně chleba a perníku, Krásné město, 3/2005, str. 6 - 10
− Noc na Hrádku, Věstník AMG 4/2005, str. 9
E. Entlerová
− Sedlcké „rekviem“, geografický časopis Obzor - v tisku
S.Hrabánková
− „České muzeum stříbra - Cesta stříbra“, text leporela, nakl. Gloriet
− „České muzeum stříbra v Kutné Hoře“, reprezentační brožura, nakl. Gloriet
− Reprezentační publikace „Středočeský kraj“ (nakl. ACR Alfa) texty:
České muzeum stříbra, s.28
Královské stříbření Kutné Hory, s. 29
Kamenný dům, s. 36
Ražba mincí na Vlašském dvoře, s.37
− „Pokladnice českých králů“, Welcom to the Heart of Europe, 5/2005, s. 22n.
− „XIV. Královské stříbření Kutné Hory“, časopis Těžební unie- Minerální suroviny,
3/2005

Ostatní kulturně-společenské činnosti
Mezinárodní den památek a sídel - 18.4.2005
Ve spolupráci s nadací Kutná Hora- památka UNESCO a Památkovým ústavem
Středních Čech byla uspořádána přednáška „Rekonstrukce chrámu Panny Barbory
v Kutné Hoře v letech 2003 - 2004, doplněná obrazovou prezentací restaurátorských
prací.
Přednášející: Aleš Pospíšil - odborný pracovník NPÚ v Praze, Dagmar Fundová ředitelka nadace Kutná Hora - památka UNESCO. Zorganizovala dr. Hrabánková
Účast: 17 osob.
K tomuto dni viz dále odst. Edukativní činnost.
Mezinárodní den muzeí - 18.5.2005
1) Návštěvníkům byl zajištěn dne 18.5. vstup do expozice v Kamenném domě zdarma.
2) V rámci tohoto dne byla v pátek dne 20.5. uspořádána „Noc na Hrádku“.
Od 20,00 hod. se konal na nádvoří
Hrádku koncert smíšeného pěvecké
sboru Cantica
„Renesanční milostné
písně“.
Od 21,00 do 24,00 hod. mohli
návštěvníci zdarma
absolvovat
stylovou kostýmovanou
prohlídku
expozice
„Město
stříbra“,
tj.v mázhauzu a v 1. patře Hrádku.
- zodpovídali J.Kremla a Z.Kubíková
Akce byla současně přihlášena do
projektu „Muzejní noc“.
Účast na koncertě: 180 osob, celková návštěvnost na akci: 250 osob
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V rámci Občanského sdružení „Stříbrná Kutná Hora“, jehož je muzeum členem,
pracovníci muzea spolupracovali na přípravách a realizaci XIV. ročníku historické
slavnosti
„Královské stříbření Kutné Hory“, který proběhl ve dnech 25.-26.6. 2005
- zodpovídala S.Hrabánková
Účast: 6610 platících návštěvníků + cca 1200 neplatících dětí, dále cca 300 hostů, cca
300 smluvních účinkujících, cca 180 stánkařů a další neplatící osoby.
Mezinárodní exkurze geologů a horníků.
9.9. proběhla na Hrádku Mezinárodní exkurze
geologů a horníků. Celkem muzeum navštívilo
20 účastníků
právě
probíhajícího
8. mezinárodního
hornického
sympozia
v Mostě.
Německá skupina vedená Dr. Wilfriedem
Ließmannem z Göttingenu navázala družbu
s muzeem v Kutné Hoře již v červnu 2005,
kdy byla naplánována zářijová návštěva.
Skupina
navštívila
budovu
Hrádku
a středověký důl, poté proběhla krátká diskuze
vedená p. Bedřichem Matuškou (bývalým pracovníkem Rudných dolů Kaňk a dnešním
průvodcem muzea). Na programu byla prohlídka města, chrámu sv. Barbory , Kostnice
a netradičně zavítali účastníci i do bývalého Rudného závodu na Kaňk.
Dny evropského Kulturního dědictví.
6.10. byl na Hrádku uspořádán seminář s tématem „Kutnohorské hudební rukopisy 15. a
16. století“ Akce byla doplněna hudebními ukázkami. - zodpovídal J. Kremla.
Účast 25 osob.
U příležitosti Dnů evropského dědictví
byl po celý víkend 17.-18.9. Kamenný
dům návštěvníkům otevřen zdarma.
Vstup do hlavní expozice na Hrádku byl
v sobotu 17.9. na první okruh „Město
stříbra“ volný a na druhý okruh „Cesta
stříbra“ bylo vstupné sníženo na 30 Kč
pro studující
a 60 Kč
pro dospělé.
V neděli 18.9. již platily na Hrádku
normální sazby vstupného.
Nabídku v Kamenném domě využilo
351 návštěvníků, Hrádek si jich
prohlédlo 557.
Podzimní Smíškovská slavnost na Hrádku.
22.10. byla ve spolupráci s obč. sdružením Stříbrná Kutná Hora a nadací Kutná Horapamátka Unesco uspořádána Podzimní Smíškovská slavnost na Hrádku - akci
zabezpečovala, program připravila a pro akci vypracovala historickou soutěž
dr. Hrabánková
Účast 120 osob.
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Dne 16. června se na Hrádku uskutečnila porada pracovníků památkové péče
Středočeského kraje.
Dne 22. září se na Hrádku uskutečnilo výjezdní zasedání Kulturní komise
Středočeského kraje spojené s návštěvou a exkurzí polských kolegů z družebního
kraje Opole.

Edukativní činnost pro školy
březen - „Po čem kráčíme aneb Co vidíme a nevidíme, když chodíme Kutnou
Horou“, ve spolupráci s pedagogy ZŠ K.Hora Žižkov - projektový den o geologickém
podloží, poddolování a technickém podzemí - zodpovídala - J.Králová
Dle požadavku ZŠ Kutná Hora Žižkov změněno:
18.2. projektový den na téma Voda (ukázky fosilních a recentních mořských živočichů)
- účast 28 dětí
23.3. - projektový den na téma Vzduch (ukázky z oboru entomologie, malá sbírka peří,
létající savci, bájné bytosti aj.) - účast 28 dětí
Mezinárodní den památek a sídel - 18.4.2005
Vyhlášení soutěže pro základní školy: „Kutná Hora očima dětí“. Vyvrcholením
soutěže byla výstava nejlepších prací v Tylově domě v září roku 2005 - zodpovídaly
Z.Kubíková, V.Vejmelková, K.Vobořilová
Soutěž byla vyhlášena k 18.4., výstava se uskutečnila ve dnech 14. - 30.9.
Návštěvnost: 232 osob.
Výherci v jednotlivých kategoriích byli oceněni diplomy a drobnými dárky.
7. - 11.11. - „Dny hlíny“ - program pro školy – praktická ukázka výroby pravěké
keramiky - A. Kellerová, výstavní síň na Hrádku.
Zodpovídaly Z.Kubíková a K. Vobořilová.
Akce se zúčastnilo 18 tříd převážně z Kutné Hory - 294 dětí.
16.11. 2005 uspořádal odb. pracovník J.Kremla tématickou prohlídku muzea – „Dějiny
Kutné Hory a její význam pro České království“ spojenou s procházkou městem – pro
Gymnázium Praha 4.
Účast 19 osob.
K. Vobořilová připravila pracovní list pro žáky základních škol - expozice ČMS na
Hrádku, který bude prezentován na internetových stránkách muzea.

Poradenská činnost, služby badatelům a veřejnosti, ostatní činnost
Odborní pracovníci dle požadavků badatelů provádějí vyhledávací a poradenské služby.
V r. 2005 bylo celkem 175 badatelům poskytnuto 217 badatelských služeb.
Badatelé využívali možnosti prezenčního studia v badatelně ČMS vybavené počítačem.
Odborná knihovna muzea byla vybavena on-line katalogem.
Kromě odborné práce se sbírkovým fondem a další plánované činnosti muzea pracovali
dále odb. pracovníci muzea ve veřejných organizacích:
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Z.Petráň
− jako stálý člen redakční rady Numismatických listů vydávaným NM Praha
− v redakční radě Numismatického sborníku, vydávaného ČAV
− jako předseda protipadělatelské komise ČNS
− jako vedoucí vědecké komise ČNS
K.Vobořilová
− jako člen redakční rady Krásného města
S.Hrabánková a Z.Kubíková
− jako členky Regenerační komise města Kutné Hory
S.Hrabánková
− jako předsedkyně výboru obč. sdružení Stříbrná Kutná Hora

Společný produkt muzeí Středočeského kraje
ČMS se v r. 2005 jako partner zapojilo do 3 společných projektů, které získaly finanční
prostředky ze SROP.
1) Montánní činnost ve Středočeském kraji ( dr. Hrabánková, dr. Králová)
2) Společná publikace o muzeích Středočeského kraje (dr. Hrabánková, bc. Kremla)
3) Významné postavy české historie a kultury ve Středočeském kraji – J.K.Tyl
(bc. J.Kremla + externí spolupracovník Mgr. R.Chramostová).
Pověření pracovníci se zúčastnili jednání pracovních skupin a zodpovídali za včasné
předávání vyžadovaných materiálů. Na těchto materiálech i autorsky pracovali.

Prezentace muzejní práce v hromadných sdělovacích prostředcích
Propagační činnost muzea
Ve smyslu stanovených prioritních úkolů „Strategického plánu rozvoje ČMS na léta
2005 -09“, se vedení muzea od r. 2005 zaměřilo na systematickou propagaci činnosti
muzea a zlepšení informovanosti a obecného povědomí o něm. Pro tuto činnost ve
smyslu doporučení Marketingové studie a plánu byl vyčleněn pracovník (1/2 pracovní
náplně bc. K.Vobořilové).
Činnost muzea
byla dle možností prezentována v hromadných sdělovacích
prostředcích, především v tisku. (Pravidelně muzeum spolupracuje s Radiem Region a
Deníky Bohemia.)
Propagace muzea v tisku:
Kutnohorský deník - 35 článků
Obzory Kutnohorska - 7 článků
Věstník AMG - 3 články
Mladá fronta Dnes - 2 články
Kutnohorské listy - 1 článek
Moderní vyučování - 1 článek
Obrazový atlas turistických cílů a cyklotras v ČR - 1 článek
Kartáč (časopis pro držitele karty mládeže EURO) - 1 článek
Magazín deníku Právo - 1 článek
Krásné město - 2 články
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Středočeské listy – 1 článek
Welcome to the Heart of Europe – 1 článek Angl., Něm., Fr.)
(celkem 55 článků)
Pravidelná inzerce v:
Heart of Europe
Co, kdy, kde v Praze
Katalog muzeí, galerií, antiků a regionálních památek
Pro prezentaci, inzerci provozovaných expozic byly využívány nabídky vybraných
cestovních katalogů a časopisů (např. „Tim“, „Catalogue“).
K. Vobořilová - pracovnice pro PR
- shromažďovala kontakty pro rozvoj cestovního ruchu a propagace ČMS a vytvořila
adresář příslušných kontaktů
- vytvořila ucelenou nabídku produktů muzea („balíček“), který byl rozeslán
všem s muzeem dlouhodobě spolupracujícím cestovním agenturám, dále
vybraným informačním centrům, specializovaným médiím ad.
V průběhu roku dr. Hrabánková společně s pověřenými pracovníky zajišťovala:
- provádění průběžné inovace vyčerpávajících informací o muzeu a jeho aktivitách
(výstavy, přednášky, edukativní programy atp.) na muzejních internetových stránkách
(zodpovídali P.Šeplavý, V.Vejmelková, K.Vobořilová)
- výrobu vizitek pracovníků muzea (V.Vejmelková, P.Šeplavý)
- výroba vizitky muzea se zajištěnou distribucí v informačních centrech a hotelích atp.
(agentura Jitro)
- výroba informačních obrazových letáků muzea (na volné rozdávání - česká, německá
a anglická verze)
- pro zvýšení návštěvnosti expozice Kamenného domu byla vytvořena pobídka formou
zvýhodněné společné vstupenky do expozic Hrádku a Kamenného domu
- provedení úpravy grafického manuálu muzea v souladu s novým vizuálním stylem a
graf. manuálem Středočeského kraje.
V průběhu 1.pololetí bylo vydáno propagační leporelo muzea s tématem „Cesta stříbra“
(2. prohlídkový okruh).
Dále byla vydána reprezentační informační obrázková brožura o muzeu jako takovém,
jeho činnosti a expozicích.
Zahájeny byly práce na přípravě katalogu expozice „Královské horní město Kutná Hora
– měšťanský život a kultura 17. – 19.století“ (zfotografována cca polovina sbírkových
předmětů vystavených v expozici) - (formou CD) – zodpovídá P.Šeplavý, Z. Kubíková.
Průběžně byl rozšiřován provoz Informačního centra a prodejny ČMS (rozšíření
nabídky vybraných upomínkových předmětů, rozšíření okruhu podávaných informací
atd.)
Systematicky byly podávány informace o aktivitách muzea na odd. informací a vnějších
vztahů KÚ (tiskové zprávy + elektronické předávání obrazových poutačů, letáčku,
pozvánek atd.)

Správa počítačové sítě ČMS
P.Šeplavý - správce počítačové sítě
− prováděl běžnou údržbu a opravy počítačů
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− připravoval počítače pro zahájení sezóny, reinstaloval operační systémy a aplikace
− instaloval nové počítače a tiskárny
− prováděl průzkum trhu a zakoupil nový hardwar (PC, LCD monitory, tiskárny)
− prováděl ladění místní sítě (příprava na provoz uzavřené místní domény a dohledu
nad síťovým provozem)
− řešil problémy s internetovým připojením a instaloval nový ADSL modem
− instaloval a prováděl údržbu antivirového systému a souvisejících serverových
služeb
− provedl kompletní změnu designu a kódu (XHTML) webových stránek muzea
− provedl kompletní změnu designu a kódu (XHTML) webových stránek Stříbření
− provedl implementaci vyhledávání, návštěvní knihy a tiskových stylů www stránek
− vyvíjel virtuální prohlídky 1. a 2. okruhu ČMS (fotografování a tvorba flashové
prezentace)
− pravidelně aktualizoval webové stránky muzea
− vyvíjel klient/server (MySQL, VisualFox) aplikaci pro prodej vstupenek
− začal vyvíjet klient/server (MySQL, VisualFox) aplikace pro vedení skladu a prodej
zboží
− vyvíjel informační systém pro on-line rezervaci prohlídek (MySQL, PHP)
− prováděl údržbu databází a programů pro skladovou evidenci, prodej vstupenek a
prodej
− zboží
− v součinnosti s výtvarníkem muzea a dle jeho autorských návrhů (V.Vejmelková)
prováděl počítačové zpracování grafických, reklamních, propagačních a provozních
materiálů
− prováděl počítačové zpracování prezentace muzea v sídle Středočeského kraje
v Bruselu
− asistoval při odesílání účetních a evidenčních dat

Konference, semináře, vzdělávání
Odborní i provozní pracovníci si zvyšovali svou kvalifikaci účastí na odborných
seminářích, konferencích a školeních.
odb. odd.:
E.Entlerová
− Autorský zákon a jeho uplatnění při využívání archivních a muzejních fondů a
sbírek - Národní archiv v Praze
− Celostátní seminář knihovníků muzeí a galerií pořádaný komisí knihovníků muzeí
a galerií při AMG - Technické muzeum v Brně
J.Králová
− Seminář geologů muzeí České a Slovenské republiky, Písek
− II. křídový seminář Chrudim (Česká geologická služba Praha)
J.Kremla
− Kritika muzejní výstavní tvorby, Masarykovo muzeum Hodonín
Z.Kubíková
− Muzejní veletrh a seminář, Třebíč
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K.Vobořilová
− Muzea, památky a konzervace, Slezská univerzita Opava
− Muzejní veletrh a seminář, Třebíč
− Národní muzeum Praha: Fundraising, společnosti přátel a poradní sbory muzea,
2. seminář – Vytváření expozic a programů pro rodiče a děti.
Od září 2005 se zúčastní probíhajícího kurzu – Škola muzejní propedeutiky.
Knihovnice muzea E. Entlerová pokračuje ve studiu Vyšší odborné školy informačních
služeb (obor informační management se zaměřením na služby knihoven - 4 ročník),
P. Šeplavý v bakalářském studium na Univerzitě Hradec Králové - Fakulta informatiky
a managementu - obor aplikovaná informatika . Oba zaměstnanci studují ve svém
volném čase. Na výukovou dobu, která zasahuje do jejich pracovní doby, čerpají
dovolenou nebo si ji napracovávají.
Všichni odborní pracovníci se vzdělávají samostudiem.
provozně ekon. odd.:
Pracovníci provozně ekon. odd. se v průběhu roku zúčastňovali nezbytných proškolení,
seminářů a speciálních příprav.
D.Veselá
− Účetnictví PO
− Zpracování daň. přiznání
J.Odehnalová
− Roční zúčtování daňových záloh ze ZČ
Z.Kubová
− Inventarizace majetku a závazků
J.Břinčil
− Školení řidičů
− Elektrotechnický seminář
J.Odehnal
− Školení řidičů
− Elektrotechnický seminář
Průvodci po expozicích: školení před otevřením návštěvnické sezóny-provozní řád
muzea, provozní řád dolu.
26.1. se uskutečnilo povinné školení pracovníků muzea o Požární ochraně a 19.5.
školení bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Kontrolní činnost
V předepsaném termínu byla zabezpečena revize hasicích přístrojů.
Před zahájením návštěvnické sezóny ve středověkém důlním díle byla provedena
odborná elektro a báňská revize pro povolení provozu pro veřejnost.
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V průběhu roku dále proběhly tyto revize a kontroly dle ohlášení a požadavků
příslušných institucí:
− Okresní správa soc. zabezpečení - 17.-18. února
− Český báňský úřad - 16. června
− Česká obchodní inspekce - 21. května
− Živnostenský úřad MÚ - 17. a 29. června
− Kontrolní odbor KÚ 1. - 6. srpna
− Pověřená kontrolní komise MK ČR - kontrola splnění podmínek použití
přiděleného grantu na instalaci automatizovaného knihovnického systému Clavius
- 31. října
− Diamo s.r.o. – Středověké důlní dílo -Kontrolní měření větrání a odebírání labor.
vzorků vzdušin pro analýzu - 22. října
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Provozně technické zabezpečení odborné činnosti muzea
a činnosti pro návštěvnickou a badatelskou veřejnost
Stavební opravy, údržba objektů a zařízení
HRÁDEK, čp. 28
Před zahájením návštěvnické sezóny byla provedena výmalba a oprava omítek
v prostoru hl. expozice – sál hodovní, chodba, schodiště
drobnější oprava výmalby – sál rytířský, kaple
výmalba a oprava omítek – dva výstavní sály v přízemí, sociální zázemí pro
zaměstnance, sociální zázemí pro návštěvníky, vchodový průjezd
Bylo přelakováno dřevěné schodiště do 1. patra ad. drobnější opravy
KAMENNÝ DŮM, čp. 183
Před zahájením sezóny byl proveden generální úklid a údržba osvětlení expozice.
PROVOZNÍ BUDOVA čp. 33
Prováděny průběžné opravy a údržba.
STŘEDOVĚKÉ DŮLNÍ DÍLO, HORNÍ A DOLNÍ TREJV
Před zahájením sezóny byly provedeny opravy pochozích ploch v dole, kovových
nosných konstrukcích, zábradlí ad. Byla provedena údržba elektroinstalace. Revize
proběhly bez připomínek a provoz pro veřejnost byl povolen.
V průběhu roku byly prováděny průběžné opravy a údržba veškerého technického
vybavení muzea (počítače, tiskárny, kopírka, služební automobil, telefonní přístroje ad.)

Investice, rekonstrukce
TYLŮV DŮM, čp. 507
Po rekonstrukci zastřešení proběhly v r. 2005 i stavební opravy interiérů a rekonstrukce
fasády domu. Ke dni 31.8. byla stavba předána a ukončena. Byly zahájeny konečné
úklidy objektu a jeho příprava na otevření pro veřejnost včetně instalace výstavy. 14.
září byl Tylův dům opět zapojen do provozu pro veřejnost.
HAVÍŘSKÁ OSADA
V průběhu r. 2005 postupovaly stavební práce na realizaci stavební části expozice
Havířská osada dle projektu a požadavků pracovníka pam. péče. K listopadu byla akce
na zimu přerušena a s jejím dokončením se počítá v jarních měsících.
Dr. Hrabánková se zúčastňovala jednání a konzultací s pracovníkem pam. péče
(A.Pospíšil), kontrolních dní s inženýrským dohledem a dodavatelem stavby ad.
jednání, především s MÚ (změna Územního plánu).
Současně připravila odborné historické podklady k zadání nabídkového řízení na
vypracování projektu archit.výtv. řešení expoziční části . S vybraným dodavatelem
projektu spolupracovala na historické rekonstrukci technologie úpravnictví a hutnění.
Na základě požadavku Policie ČR o uvolnění signalizační frekvence dosud používané
v objektech muzea pro zabezpečovací systém a připojení objektů na centrální pult
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ochrany bylo muzeum nuceno již v průběhu podzimu 2005 provést dodavatelsky
výměnu ústředen EZS ad. technických zařízení. (Provedeno nabídkové řízení).
Konečnou instalaci systému na základě rozhodnutí Policie ČR provedla firma FIDES.
Financována byla plně z muzejního fondu investic.

Ekonomický provoz muzea a hospodaření
Ekonomický provoz muzea probíhal v r. 2005 bez potíží v souladu se schváleným
rozpočtem. Vyhodnocení a přehled hospodaření ČMS s komentářem bylo odevzdáno
v požadovaném termínu dle směrnice č. 48.
Celkové náklady hlavní činnosti organizace dosáhly výše 13 210 131,13 Kč.
Celkové výnosy hlavní činnosti organizace dosáhly výše 13 625 499,67 Kč.
Zisk z hlavní činnosti za r. 2005 činí 415 368,54 Kč.
ČMS v r. 2005 plně splnilo plánovanou činnost a realizovalo řadu akcí odborných
(např. rozsah restaurování, další výstavy, odb. přednášky, společ. akce, prezentace
v Bruselu) i investičních (především ESZ) nad tento stanovený plán (viz výše).
Svou činnost ČMS financovalo z příspěvku zřizovatele ( 70,82%)
a dále z příjmu z vlastní činnosti (24,68%).
Dále byl použit i fond investiční, rezervní a fond odměn (4,49%).
Hospodářský výsledek za rok 2005 skončil opět s přebytkem.
Celkové náklady na doplňkovou činnost muzea (prodej upomínkového zboží atd.) byly
352 120,- Kč, celkové výnosy byly 411 035,- Kč.
Ve své doplňkové činnosti dosáhlo muzeum zisku 58 915,- Kč.
dr. S. Hrabánková, ředitelka ČMS
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