České muzeum stříbra
v Kutné Hoře

Výroční zpráva – r. 2007
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)
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.

České muzeum stříbra v Kutné Hoře, právní pokračovatel Archeologického sboru Wocel (zal.
1877) a následně Muzea Wocel, oslavilo v roce 2007 130 let své existence.

Od r. 2003 je muzeum příspěvkovou organizací Středočeského kraje.
Sbírka muzea patří k nejstarším a nejvzácnějším v 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. 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 zahraniční 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. 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 celoročně muzeum jako specializovaná odborná
instituce služby badatelské, odborné poradenství, výpůjční služby odborné knihovny a
základní informace o památkových a turistických objektech v celém kraji.
Ředitelství, ekonomicko-správní odbor a průvodcovská služba muzea sídlí v budově Hrádku,
Barborská ul. čp.28.
Dům čp. 33 v Barborské ulici, kde jsou umístěny především pracovny odborného oddělení,
provozuje muzeum též jako svou technicko-správní budovu. V přízemí této budovy bylo v r.
2004 pro veřejnost otevřeno muzejní informační centrum spojené s malou prodejnou
upomínkového zboží. Poskytují se zde návštěvníkům informace nejen o činnosti muzea, ale
též o veškerých památkových objektech regionu, o turistických destinacích, kulturních
akcích, možnostech stravování, ubytování a dopravního spojení.
Muzeum dále pečuje o své depozitární prostory.
K zajištění své provozní a odborné činnosti v r. 2007 byl muzeu jeho zřizovatelem přidělen
příspěvek ve výši 9 100 000,- Kč .
Náklady na zajištění provozu muzea (odborného i pro veřejnost) činily v r. 2007 celkově
13 637 733,70 Kč.
Rozdíl mezi celkovými náklady a příspěvkem zřizovatele byl pokrýván z vlastních výnosů
organizace, které tvořily: vlastní příjmy
4 215 093,Kč
úroky z BÚ
889,41 Kč
použití investičního fondu na opravy
380 219,60 Kč
použití fondu odměn
99 200,Kč
úhrada od pojišťovny
7 200,Kč
Vlastní příjmy ČMS byly vytvořeny příjmy ze vstupného a tržbami z prodeje služeb.
Zisk z hlavní činnosti muzea v r. 2007 činil 164 868,31 Kč.
Zisku dosáhlo muzeum i ve své tzv. doplňkové činnosti (prodej upomínkového zboží), a to ve
výši 68 167,81 Kč.
Středočeský kraj v r. 2007 Českému muzeu stříbra dále finančně pokryl požadavky na
investiční akce nad rámec provozního rozpočtu:

Havířská osada-nová expozice, dokončení (282 000,- Kč), expozice Komnata pana Jana
Smíška (500 000,- Kč), nákup osobního automobilu (300 000,- Kč).
Prostředky ze svého investičního fondu ČMS pokrývalo nebo se podílelo na těchto akcích:
Havířská osada – nová expozice, dokončení (449 430,- Kč), Expozice Komnata pana Jana
Smíška (22 769,10 Kč), nákup osobního automobilu (284 900,- Kč), archit.výtv. projekt
expozice Nové objevy v kutnohorském podzemí (51 500,- Kč), oprava návštěvní trasy
středověkého důlního díla (199 994,- Kč), dokončení opravy dolního trejvu (180 225,60 Kč).
Na dokončení opravy dol. trejvu (oprava elektroinstalace) byl posílen inv. fond muzea i
čerpáním z rezervního fondu ve výši 72 000,- Kč. Investiční fond muzea byl dále posílen
vrácenými příjmy z nájmů ve výši 36 708, - Kč.
V r. 2007 nezískalo ČMS žádné sponzorské příspěvky či finanční dary.
ČMS v roce 2007 vyvíjelo svou činnost v návaznosti na tyto finanční prostředky a dle
svého Plánu činnosti na r. 2007, dále dle Koncepce a Strategického plánu rozvoje muzea a
aktualizovaného Střednědobého výhledu činnosti muzea.

Odborná činnost muzea a činnost pro návštěvnickou
a badatelskou veřejnost
V průběhu roku 2007 v muzeu pracovalo 11 stálých odborných pracovníků:
historička středověkých českých dějin, dějin Kutné Hory a středověké technologie dolování a
mincování - ředitelka
historik – archivář – správce podsbírek (knihy – rukopisy a staré tisky, mapy a plány,
dokumentace současnosti aj.)
historička regionálních dějin – správce numismatických sbírek + pracovnice pro kontakt
s veřejností a PR
externí numismatik (0,5 úvazku),
etnografka –správce sbírkových fondů: etnografie, umělecké řemeslo, výtvarné umění aj. +
vedoucí odborného oddělení a zástupkyně ředitele
geoložka – správce podsbírek (geologie, paleontologie a báňská technika)
knihovnice
výtvarnice (0,78 úvazku)
dokumentátorka - správce archeologické podsbírky (středověk, kachle)
správce počítačové sítě a dokumentátor - správce archeologické podsbírky (pravěk,
středověké sklo)
Odborné oddělení bylo v listopadu a prosinci posíleno o jednou pomocnou pracovnicí, která
vypomáhala při pořádacích pracích v knihovně a revizi fotodokumentace muzea.

Práce se sbírkami
Evidence sbírek
Pro jednání sbírkotvorné komise odborní pracovníci připravili: 112 přírůstkových čísel
= 170 kusů předmětů.
Soupis darů do Sbírky Českého muzea stříbra v roce 2007:
Podsbírka Numismatika
Římský denár císaře Hadriána, typ RIC 77, stav 3/3, dírka
Jiří JANSA – darovací smlouva z 21. 6. 2007
Přírůstkové číslo 74/2007
Studijní materiál Textil - oděvy
Dámské oblečení – 6 kusů, 60. až 80. léta 20. století
Ludmila Martínková – darovací smlouva ZK 1/2007 z 10. 12. 2007
Evidenční čísla X 11/10 až X 11/15
Přírůstky, které budou zařazeny v r. 2008:
Podsbírka Textil a oděvy
Dámské oblečení – 15 kusů, 40. až 80. léta 20. století
Ludmila Martínková – darovací smlouva ZK 1/2007 z 10. 12. 2007
Nákupy do Sbírky ČMS za rok 2007:

(Celkem za 28 529,- Kč)
Podsbírka Dokumentace současnosti
Celostátní soutěž – Kutná Hora
Antikvariát Kutná Hora, účetní doklad 3054 ; přír. č. 12/2007
Pivní láhev – pivovar Kutná Hora
Antikvariát Kutná Hora, účetní doklad 3133 ; přír. č. 13/2007
Vstupenka – Mezinárodní výstava pošt. známek, KH 1973 – 2 kusy
Karel BŘEZINA, kupní smlouva č. 4/2007 ; přír. č. 14/2007
Reklamní lístek – Antonín David, krejčí v KH
Reklamní lístek – Julius Meinl, KH
Dopisnice – Josef Janda, mechanický závod KH
Hlášení pobytu do 3 dnů – hotel Černý kůň, KH
Přiřčení výstav. vyznamenání na Všeob. kraj. výstavě v KH 1928
Hlavičkový papír – Městské Tylovo divadlo v KH
PF 1960 – Standa Hlinovský
Karel BŘEZINA, kupní smlouva č. 5/2007 ; přír. č. 15/2007 až 21/2007
Odznak – 50 let Sokola čáslavského, 13. 6. 1920
Aukce ČNS – pobočka Prahy, účetní doklad č. 3506 ; přír. č. 24/2007
Účet – I. kutnohorská továrna na ocet a hořčici, M. Krupička
Antikvariát Kutná Hora, účetní doklad č. 3534 ; přír. č. 27/2007
Sáček Lidka
Karel BŘEZINA, kupní smlouva č. 7/2007 ; přír. č. 28/2007
Odznak – Hlízov 1925
Odznak – Sokol Kutná Hora 1938
Aukce ČNS – pobočka Prahy, účetní doklad č. 3758 ; přír. v roce 2008
Podsbírka Knihy
KOŘÍNEK, Jan : Staré paměti kutnohorské. Staré Město pražské 1675
Jaromír ŠPAČEK, kupní smlouva č. 6/2007 ; přír. č. 72/2007
Podsbírka Numismatika
Medaile – výstava v Čáslavi 1937
Vlastimil HART, kupní smlouva č. 1/2007 ; přír. č. 76/2007
Medaile – tábor lidu na Vysoké, 1870
Aukce ČNS – pobočka Prahy, účetní doklad č. 3237 ; přír. č. 77/2007
Ferdinand II., 1/2 krejcar dlouhé mince, 1623
Jiří HÁNA, kupní smlouva č. 2/2007 ; přír. č. 75/2007
Fridrich Falcký, 48 krejcar, KH 1620
Hasičská medaile – Žehušice 1887
Medaile – J. Gutenberg, knihtisk
Aukce ČNS – pobočka Prahy, účetní doklad č. 3758 ; přír. v roce 2008
Podsbírka Písemnosti a tisky
Knížka pracovní, Kutná Hora 1915
Antikvariát Kutná Hora, účetní doklad 3091 ; přír. č. 91/2007
Domovský list v obci Sedlec
Karel BŘEZINA, kupní smlouva č. 4/2007 ; přír. č. 92/2007
Cestovní pas ak. mal. Josefa Šedivého

Průkaz Klubu čsl. turistů – odbor Hora Kutná
Čtenářská legitimace knihovny v Kutné Hoře
Průkaz Svazu brannosti Kutná Hora
Členský průkaz Ochotnického spolky Tyl
Legitimace místní organizace Čsl. živn.-obchod. str. středostavové
Legitimace Jednoty souk. zaměst. v peněžnictví a pojišťovnictví
Vizitka – Bouška Jaroslav, starost KH
Přání k novému roku – Jiří Neumann, okr. škol. inspektor v KH
Vizitka – Antonín Foerster
Karel BŘEZINA, kupní smlouva č. 5/2007 ; přír. č. 93/2007 až 102/2007
Měšťanské právo v Kutné Hoře, 1877
Karel BŘEZINA, kupní smlouva č. 7/2007 ; přír. č. 103/2007
Propouštěcí list z armády, Čáslav 1923
Antikvariát Kutná Hora, účetní doklad 3724 ; přír. v roce 2008
Domobranecká legitimace, Čáslav 1915
Antikvariát Kutná Hora, účetní doklad 3724 ; přír. v roce 2008
Podsbírka Umělecké řemeslo
Hrneček – Kutná Hora, U Lánských
Jitka Točíková, Starožitnosti Nové Hrady, účetní doklad 3271 ; přír. č. 104/2007
Podsbírka Výtvarné umění
Chrám sv. P. Barbory, kolorovaná grafika
Ex libris – Jaroslav Červený, Kamenný dům
Karel BŘEZINA, kupní smlouva č. 5/2007 ; přír. č. 109/2007 a 110/2007
Kutná Hora, P. Šimon
Antikvariát Věra Bělovská, Praha, účetní doklad 3475 ; přír. č. 111/2007
František Vysekal – Chrám sv. Panny Barbory
Antikvariát Kutná Hora, účetní doklad č. 3647 ; přír. v roce 2008
Studijní materiál Pohlednice
Pohlednice Kutné Hory – 4 kusy
Luboš KRÁL, kupní smlouva č. 3/2007 ; evid. č. X 8/211 až X 8/214
Fotografické leporelo – Sedlec a Kostnice
Fotografické leporelo – Kutná Hora a chrám sv. P. Babrory
Fotografie – Hrádek
Karel BŘEZINA, kupní smlouva č. 5/2007 ; evid.. č. X 8/215 až X 8/217
Pohlednice Kutné Hory – 2 kusy
Fotodokumentace ČMS
Fotografie – Pomník K. Havlíčka v KH
Karel BŘEZINA, kupní smlouva č. 5/2007
Sbírkotvorná komise ČMS se uskutečnila 30. 10. 2007.
Žádost o provedení změn v CES byla na MK ČR odeslána 31. 10. 2007 a potvrzena byla
dne 7. 1. 2008.
Přírůstky studijního materiálu:
V evidenci studijního materiálu odborní pracovníci zpracovali celkem:135 evid. č.,tj.165 ks.

Ve II. stupeni evidence odborní pracovníci dle možnosti katalogizovali spravované
podsbírky. Celkem zpracovali 501 inv. č., tj. 546 ks
Do programu BACH bylo nově zapsáno celkem 17635 položek.
Doplněno a provedená oprava karet již dříve zapsaných v programu BACH (doplnění
záznamů nutné po zavedení nové verze programu apod.) bylo celkem 490 položek.
Knihovna
V průběhu r. 2007 byl dále doplňován knižní fond muzea (knihy a periodika), celkem 224
svazků, katalogizovány dokumenty v knih. systému Clavius - knihy: 282, komplety periodik:
3, periodika: 500, periodika (bez evidence čísel): 162, separáty: 11, elektronické zdroje (CD,
DVD): 7, články: 156.
V depozitáři knihovny pokračoval úklid a třídění knih podle oborů. Probíhala průběžná péče o
knihovní fond.
Fotodokumentace
V průběhu roku byla vlastními silami zajišťována fotodokumentace akcí muzea.
Fotodokumentace uložená na CD byla průběžně evidována v systému Clavius (celkem 860
foto). Prováděla se detailní fotodokumentace exponátů v Kamenném domě pro připravovaný
katalog na DVD (1101 snímků), dále detailní fotodokumentace archeologické sbírky - pravěk
(546 snímků), ad. sbírek (38 ks).
Podle přírůstkového seznamu „NEGATIVY – POZITIVY“ byla revidována fotodokumentace
nesbírkové povahy, všechny zrevidované a označené zápisy byly přepsány do programu Bach
- Fotoarchiv - 1393 položek. Práce byla spojena s ukládáním fotografií do nových obalů.
Inventarizace sbírek
Celkem bylo dle plánu inventarizace v roce 2007 zrevidováno:
3142 přírůstkových čísel = 11 976 inventárních čísel = 20131 kusů sbírkových předmětů a
553 svazků knih.
S prováděním revizí byly spojeny pořádací práce v depozitářích, mytí, případné přebalování
sbírek a vypracovávání nových lokačních seznamů zrevidovaných sbírkových předmětů.
Veškeré zrevidované etnografické předměty ze dřeva a kovu byly ošetřeny lignofixem super
(proti dřevokaznému hmyzu a plísním) a konzervačním olejem WD 40 (proti korozi).
Restaurování sbírek
Pro rok 2007 bylo na restaurování sbírek plánováno vydat 600 000,- Kč.
Po provedených nabídkových řízení na restaurování sbírkových předmětů textilu, výtvarného
umění, nábytku, starých tisků a rukopisů byla plánovaná částka navýšena na 624 970,- Kč.
V roce 2007 se podařilo zrestaurovat většinu předmětů, na něž chyběly finanční prostředky
v předcházejících letech, i část sbírek jejichž ošetření bylo plánováno až na rok 2008.
Současně probíhalo ošetření nejohroženějších sbírkových předmětů napadených plísněmi a
dřevokazným hmyzem, případně poškozených korozí. Dr. Kubíková ošetřila nátěry
přípravkem Lignofix super a konzervačním olejem WD 40 celkem 701 ks sbírkových
předmětů.

Zápůjčky ze sbírky ČMS:
Odborní pracovníci dle požadavků zabezpečovali výpůjčky sbírkových předmětů, při čemž se
řídili zákonem č. 122/2000 Sb. a dalšími závaznými předpisy.
Smlouvou o dočasném užívání bylo zapůjčeno 1599 evidenčních č. = 7776 ks sbírkových
předmětů.
Z předcházejících let trvá 14 smluv, tj. 2 866 evidenčních č. = 4942 ks.
Innominátní smlouvou bylo zapůjčeno 197 evidenčních č. = 199 ks, nájemní smlouvou
1 evidenční č. = 1 ks
Do muzea bylo vypůjčeno 118 ks sbír. předmětů. Z předcházejících let přetrvává 5 smluv (19
ks).
Zápůjčky z muzejní knihovny:
Knihovnice vyřizovala knihovní zápůjčky a zápůjčky z fondu fotodokumentace nesbírkové
povahy.
Za rok 2007 byly poskytnuty služby celkem 26 badatelům, z toho:
absenční zápůjčky – 63 výpůjčních smluv - 145 svazků knih, 62 fotografií
prezenční zápůjčky - 20 badatelských listů - 72 svazků knih, 629 ks fotografií a 264 ks
pohlednic
meziknihovní výpůjční služba - 27 svazků
meziknihovní reprografická služba - 1 články
Udělení reprodukčního práva
Knihovnice dle požadavků zajišťovala agendu příslušnou k udělení reprodukčního práva.
V průběhu r. 2007 bylo celkem uděleno 30 reprodukčních práv.

Vědecko-výzkumná činnost
Odborní pracovníci muzea pracovali v průběhu r. 2007 na těchto úkolech:

Geologie
RNDr. J. Králová dle potřeby prováděla záchranné geologické výzkumy v Kutné Hoře
a okolí.
– Kutná Hora, muzejní důl - získání vzorků sintrů
– Kutná Hora, Karlov a Kutná Hora , Na Rovinách - sběr křemitých slepenců z terasových
štěrků
– Malešov a okolí - rekognoskace terénu a sběr vzorků (lokality Na Matyldě - granátické
hadce - nález chromdiopsidu, nového minerálu pro naši sbírku; Písečný vrch - cenomanské
pískovce; Na Rudě - skarnové ložisko; rokle na kraji obce - mramory)
– Kutná Hora - Sedlec, nad cihelnou - sběr paleontologického materiálu a fotodokumentace
lokality
– Kutná Hora - Karlov - odběr vzorku hadců pro analýzy (v rámci spolupráce s RNDr. V.
Šreinem, CSc. - Ústav struktura a mechaniky hornin AV ČR Praha)
– Kutná Hora - u nádraží - nález strusky s minerály arzenu
– Kaňk - haldy, kontrola lokality a sběr sekundárních minerálů
– Kutná Hora - Oselské pásmo, halda u Bylanky - sběr rudních minerálů
– Kutná Hora - areál města - opakované kontroly stavebních výkopů a výkopů pro plynové
potrubí - Anenské nám., Smíškovo nám., Vladislavova ul., Ruthardka, Palackého nám.,
Komenského nám, Rejskovo nám., Husova ul., Na Sioně, Dačického nám., Šultysovo nám.
Nadále probíhala průběžná spolupráce s J. Starým z Muzejního a vlastivědného spolku Včela
čáslavská při sběru a určování petrografického, mineralogického materiálu a strusek z Čáslavi
a okolí.
Ve spolupráci s Českou speleologickou společností ZO 5-05 Trias Pardubice a členy sdružení
Barbora pokračovala další dokumentace muzejního dolu.

Numismatika
Dr. Petráň pokračoval v plnění úkolů z předcházejících let:
– Problematika struktury a teritorializace velkých českých mincovních nálezů raného
středověku - příprava k vydání „Korpusu českých denárů“ (spolu s Mgr. L. Polanským
v rámci grantu - Národní muzeum v Praze).
– Problematika dobových měděných odražků grošových nominálů v rámci publikace
neznámého měděného odražku parvu Václava II. se současnou přípravou k publikaci pokračování úkolu.
Nový úkol:
– Řešení problematiky mincovnictví kněžny Emmy, jako příprava samostatné monografie
o historickém významu této české kněžny
– Problematika výtěžkového Kutnohorského dvouzlatníku v historii Kutné Hory ve druhé
polovině 19. století (spolu s Mgr. J. Moravcem - Česká národní banka)

Prezentace sbírek - expoziční činnost
Hrádek
I. okruh - „Cesta stříbra“ - budova Hrádku
Realizace nových částí prohlídkového okruhu:
V tzv. srubové místnosti v 1. patře Hrádku bylo dokončeno restaurování gotických fresek
v přístěnku. Restaurátorské práce zabezpečoval majitel objektu - město Kutná Hora.
Byla zahájena realizace expozice „Komnata pana Jana Smíška“.
Dr. Hrabánková pokračovala v práci na přípravě podkladů a obrazového materiálu, provedla
výběr realizátorů a zadala jim smluvně výrobu expozičních částí (mobiliář, textily, figuríny,
kovářské výrobky atd.)
V ostatních částech prohlídkového okruhu proběhla pravidelná drobnější reinstalace a údržba.
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).
Od 25. května 2007 byl 2. prohlídkový okruh
Českého muzea stříbra "Cesta stříbra"
obohacen o novou část, takzvanou "Havířskou
osadu", instalovanou na zahradě Hrádku.
Její součástí jsou hrázděné a srubové stavby,
přístřešky (tzv. havířské kavny), promývací koryta
na rudu, stoupa na drcení rudy s kolem a
především replika nístějové pece s měchy pod
zastřešením - dobová huť se svým zařízením a
nástroji. Samozřejmostí jsou i figuríny pracovníků,
kteří se zabývali úpravou a tavbou rudy.
Slavnostní otevření nové expozice proběhlo 24.
května 2007, účastnilo se ho 79 osob.
Zásadnější
opravy
stávajících
částí
prohlídkového okruhu před zahájením sezóny:
Po dokončené generální opravě zastřešení dolního
trejvu (zima 2006) proběhla v průběhu března
reinstalace expozice v trejvu (zhotoveny byly nové
panely a vhodněji uloženy sbírkové předměty
(žebříky, roury odvodňovacích strojů) .
V průběhu jara byly provedeny zahradnické úpravy okolního terénu – zahradní parcely kolem
trejvu.
V důlním díle v průběhu zimy (do 1. dubna) proběhla pravidelná oprava a údržba pochozích
ploch a další drobné opravy tak, aby byl povolen provoz pro veřejnost.
V expozičním sále Verk - čili Dílo mincovní proběhla oprava zádlažby sklepního sálu.
(Vlivem průniku vody a zámrazu na jaře r. 2006 došlo ke vzdutí a poškození stávající dlažby,
tj. havarijnímu stavu).

V ostatních částech prohlídkového okruhu byly provedeny pravidelné drobnější reinstalace,
údržba a úklid .
I v r. 2007 rozšířilo České muzeum stříbra v Kutné Hoře své služby a otevřelo své expozice
na Hrádku i v listopadu. (Otevřeno bylo o víkendech od 10 do 16 hodin, ve všední dny byla
prohlídka možná pouze na objednávku.)
Celková návštěvnost v objektu Hrádek v r. 2007 byla 51 683 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.
Koncem roku bylo vyrobeno pět nových stylových vitríny do expozičního sálu „církev“,
v průběhu 1. čtvrtletí 2008 proběhne reinstalace exponátů do těchto vitrín.
Celková návštěvnost v objektu Kamenný dům v r. 2007 byla 6 595 osob.

Tylův dům
Stálá expozice „J. K. Tyl“
Před zahájením návštěvnické sezóny proběhly úklidy, mytí a kontrola exponátů.
Celková návštěvnost objektu v roce 2007 byla 1818 osob.

Výstavní činnost
Před zahájením turistické sezóny byla zakoupena část výstavnické sestavy firmy FORM-A
typu Mezzo, která byla poprvé využita při výstavě „Panenky“.
Podle plánu práce na rok 2007 byly ve sledovaném období připraveny a realizovány tyto
výstavy:
Hrádek
1. duben - 7. červen
„Panenky“ - (Puppen - Ateliér Šlesinger)
.Návštěvnost: 6405 osob.
Derniéry uskutečněné 7. 6. se účastnilo 31 osob.
3. červenec - 2. září
„Obrazy - Inka Ugrinová“ ,
Návštěvnost:
16699 osob.
Vernisáže uskutečněné 3. 7. se účastnilo 38 osob.
11. září - 31. říjen
„Tradice černého řemesla na Kutnohorsku“ (ze
sbírek muzea)
Návštěvnost: 9601 osob.
28. říjen - 30. listopad
přednáškový sál Hrádku
„Co nového v muzeu“ (u příležitosti Dne
Středočeského kraje představilo muzeum výběr
z nových sbírkových přírůstků, které v roce 2007 rozšířily Sbírku ČMS)
Návštěvnost: 308 osob

Kamenný dům
1. duben - 25. listopad
„130 let ve službách stříbrného města“ - výstava
ke 130.
výročí
založení
muzejního
Archeologického spolku Vocel
Návštěvnost: 5286 osob.
Dne 5.4.2007 se v Kamenném domě uskutečnilo
slavnostní shromáždění k příležitosti 130. výročí
vzniku muzea v Kutné Hoře. Slavnostní
shromáždění doprovázela hudba v podání MUDr.
Zdeňka Petráně (numismatika ČMS) a sopranistky
Jany Bínové Koucké. 130 let působnosti
kutnohorského muzea oslavilo 64 hostů.
5. prosinec - 30. prosinec

„Vánoce v Kamenném domě“ - tradiční výstava,
tentokrát ve stylovém měšťanském
prostředí
Kamenného domu
Návštěvnost: 1264 osob.
Výstava byla doplněna prodejem tradičních
dřevěných hraček, ručně tkaných výrobků
a vánočních perníčků. Ve dnech 12. a 15. 12.
předváděním předení a tkaní a ve dnech 18. až 22.
12. předváděním zdobení perníčků.
Tylův dům
4.duben - 26. květen
„Lakotové - indiáni současnosti“ - výstava ze soukromé sbírky Otty Homoly
Návštěvnost: 242 osob
Slavnostní zahájení spojené s přednáškou se uskutečnilo 3.4. - účast 32 osob
2. června - 28. červenec (kromě 11. 6. - 27. 6.,
kdy byly výstavní síně použity pro zázemí akce
stříbření)
„Můj dům, můj hrad“ - vyhodnocení dětské
výtvarné soutěže vyhlášené v roce 2006
u příležitosti Dnů evropského kulturního dědictví výstava dětských prací
Návštěvnost: 73 osob
1.6.2007 se v Tylově domě konala vernisáž
výstavy „Můj dům, můj hrad“, spojená s oceněním
vítězných prací - účast 40 osob.
2. srpen - 8. září
„Grafika“ - Jitka Jelínková - vernisáž 1. 8.
s oslavou životního jubilea autorky
Návštěvnost: 235 osob
Vernisáže uspořádané 1.8. se účastnilo 94 osob.
19. září - 31. říjen
„Kutná Hora - město s pamětí“ - výstava
v rámci Dnů evropského kulturního dědictví Restaurátorské práce Bc. Kateřiny Kukralové vlastní práce - a restaurované muzejní sbírky
Návštěvnost: 206 osob
Tylův dům - expozice II
20. dubna - 31. říjen
„Toulky českou křídou“ paleontologická výstava uspořádaná ve spolupráci s ing. Borisem
Cacarou
Návštěvnost: 645 osob
19.4. proběhlo slavnostní zahájení putovní výstavy, kterého se zúčastnilo 41 osob.

Výstava byla rozšířena výtvarným projektem „Když v Kutné Hoře bylo moře“, kterého se
zúčastnilo 7 dětí.
Odborné doprovodné akce k výstavám:
1. duben - 25. listopad
„130 let ve službách stříbrného města“
5. dubna - slavnostní shromáždění ke 130. výročí založení muzea
Dne 5.4.2007 se v Kamenném domě uskutečnilo slavnostní shromáždění k příležitosti 130.
výročí vzniku muzea v Kutné Hoře.
„130. výročí založení Archeologického sboru Vocel“
14. 6. - Přednáška PhDr. Karla Sklenáře, DrSc. – „Jan Erazim Wocel (1802 - 1871)“
Účast 21 osob
„Lakotové - indiáni současnosti“
3. dubna - přednáška Otto Homoly
Přednáška byla spojena se slavnostním zahájením výstavy - účast 32 osob.
11. září - 31. říjen
„Tradice černého řemesla na Kutnohorsku“
Prohlídka výstavy s výkladem odborné pracovnice muzea a autorky výstavy Bc. Kateřiny
Vobořilové: 13. září, 20. září, 27. září a 4. října.
Prohlídky byly prováděny po předchozím objednání dopoledne mezi 9. a 12. hodinou –
2 výpravy.
K výstavě autorka vyhotovila pracovní list.
Uskutečněny byly dvě autorkou komentované prohlídky:
3. 10. 2007 - ZŠ Kutná Hora - Kamenná stezka, 2. třída - 23 žáků
16. 10. 2007 - ZŠ Kutná Hora - Kamenná stezka, 4. třída - 19 žáků
Oba odborné výklady doprovázelo vyplňování pracovních listů.
Celková návštěvnost ČMS v r. 2007 byla 60 096 osob, tj. téměř o 7 000 návštěvníků vyšší
než v předcházejícím roce.

Kulturně-výchovná činnost - přednášková činnost pracovníků
muzea
Odborní pracovníci muzea podle požadavků škol a organizací připravovali odborné přednášky
podle své specializace.
Bc. J. Kremla zájemcům nabízel možnost výběru historických témat přednášek na jejich
přání.
Bc. K. Vobořilová nabízela zájemcům cyklus přednášek:
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
Mincování v Kutné Hoře a okolí - vývoj a výroba platidla, denáry v Malíně, vznik mincovny
ve Vlašském dvoře, pražské groše, právní uspořádání kutnohorské mincovny
15. 1. 2007 - Dr. Petráň - „Císař Diocletianus a jeho mincovnictví“, pro členy České
numismatické společnosti v Praze, 80 posluchačů
13. 2. 2007 - Dr. Petráň - „Mincovnictví českých Keltů“, Muzeum zlata v Jílovém,
50 posluchačů
20. 2. 2007 - Dr. Petráň - „Římské císařovny na mincích“, Muzeum Varnsdorf, 40 posluchačů
20. 3. 2007 - Dr. Petráň - „Nová fakta v problematice mincovnictví Slavníkovců“, pro členy
České numismatické společnosti v Chebu, 30 posluchačů
3. 4. 2007 - Lakotové - indiáni současnosti“ - přednáška Otto Homoly spojená s prohlídkou
výstavy a jejím slavnostním zahájením - účast 32 osob, zodpovídala Vejmelková.
17. 4. 2007 - Dr. Petráň - „Mincovnictví Slavníkovců“, Muzeum Kolín, 30 posluchačů
14. 6. 2007 - se na Hrádku uskutečnila v rámci oslav „130. výročí založení Archeologického
sboru Vocel“ přednáška PhDr. Karla Sklenáře, DrSc. - Jan Erazim Wocel
(1802 - 1871) - účast 21 osob, zodpovídal Kremla.
29. 6. 2007 - se na Hrádku v rámci projektu „Připomínka a obnova tradic židovské kultury
na Kutnohorsku“ uskutečnila přednáška Prof. PhDr. Jiřího Fraňka: „Klára
Reinerová a podnikatelská rodina Reinerových - významné osobnosti židovské
komunity v Kutné Hoře“ - účast: 22 osob, zodpovídal Kremla.
10. 9. 2007 - RNDr. Králová - „Kutnohorské podzemí“, pro účastníky mezinárodního
hornického semináře Europamines - 20 osob
17. 9. 2007 - Dr. Petráň - „Poslední medailérské dílo akademického sochaře Ladislava
Kozáka“, Česká numismatická společnost v Praze, 70 posluchačů
24. 9. 2007 - Dr. Petráň - „Ženy na mincích císařského Říma“, Polabské muzeum Poděbrady,
30 posluchačů

9. 10. 2007 - Dr. Petráň - „Pohřebnictví v antickém Římě“, Muzeum Varnsdorf ,
40 posluchačů
18. 10. 2007 - PhDr. Vlasta Koubská (Divadelní oddělení NM v Praze) a Bc. Lada Tvrdíková
(FF MU v Brně) - „František Zelenka, architekt a scénograf, Hrádek“ ,
pořadatel Kultura do města, o.s. - Marek Lauermann - 10 osob, zodpovídal
Kremla.

9. 12. 2007 - Dr. Petráň - „Posmrtné ražby římských císařů a císařoven, Česká numismatická
společnost a muzeum v Teplicích, 50 posluchačů

Odborná a popularizační publikační činnost pracovníků muzea
Dle možností odborní pracovníci publikovali výsledky své práce v odborných časopisech a
popularizovali práci muzea v tisku.
V. Šrein, M. Šťastný, B. Šreinová , J. Králová, J. Starý : Zlato! Příčina vyvraždění
Slavníkovců, Antiqua Cuthna 2 – Slavníkovci (v tisku)
V. Šrein, M. Šťastný, B. Šreinová, J. Králová, J. Schweigstillová: Spodnoturonské písčité
vápence v Kutné Hoře a Miskovicích (v tisku)
J. Kremla - Plán chotkovského zámku v Nových Dvorech (inv. č. A 204), článek na
konferenci o Chotcích v Muzeu českého venkova na Kačině, 19. 5. 2007 (v tisku)
J. Kremla - Svatý Vojtěch – 1010 let od mučednické smrti, zpráva z 2. kutnohorského
kulatého stolu, napsáno s Mgr. Vojtěchem Vaňkem (SOkA KH), Krásné město
3/2007, s. 13-14
Z. Petráň - Encyklopedie římských císařů a císařoven z pohledu jejich mincí (spolu
s J. Fridrichovským ), nakladatelství LIBRI, – v tisku
- Mincovnictví Soběslava Slavníkovce. Geneze jednoho numismatického omylu,
Numismatický sborník AV č. 21, 2006
- Soběslavův titul libického knížete – další slavníkovský mýtus, Od knížat ke
králům, Sborník u příležitosti 60. narozeninám Josefa Žemličky, Praha 2007,
s. 73 - 81.
- Malé povídání o mincích, Rozrazil, revue na provázku - poutavý časopis, Brno,
2007, s. 17 - 19.
- Nezvykle těžký antoninianus římské císařovny Herennie Etruscilly, Členské
informace 1/2007, 41 - 43.
- Římský císař Aurelianus z pohledu numismatiky, Sběratelské zprávy, č.119,
s. 257 -263.
- Omyly a fakta okolo údajné mince, MF Dnes 5. 5. 2007, Víkend/věda C/9.
- Zlaté mince padají z nebe, Mladá fronta dnes 21. 7. 2007, Víkend DNES C/9.
- Zajímavý společný restituční denár Marka Aurelia a Lucia Vera, Členské
informace ČNS 2/2007, 41 - 43.
- Znáte významná prvenství v české numismatice? Katalog 10. mezinárodního
veletrhu poštovních známek, mincí, telefonních karet, minerálů a sběratelství
Praha 14. - 16. 9. 2007, s. 16.
- Co vypovídají mince o Slavníkovcích, v: Slavníkovci v českých dějinách, Antiqua
Cuthna 2, 2006, s. 107 - 121.
- Sestercius nebo medailon?, Členské informace ČNS 3/2007, s. 36 - 39.
- Mince mělnické kněžny Emmy, Sborník sympozia k 1000. výročí úmrtí kněžny
Emmy, Mělník - v rukopise.
- Mince doposud přisuzované biskupu Vojtěchovi a jejich původ, Sborník
přednášek z 2. kutnohorského kulatého stolu na téma Svatý Vojtěch – 1010
od mučednické smrti – v rukopise.
- Kutnohorský výtěžkový dvouzlatník v historických souvislostech – v rukopise.
- Poslední tolarová ražby z kutnohorské mincovny – v rukopise.
K. Vobořilová - Židovské školství v Golčově Jeníkově, Vlastivědný sborník Havlíčkobrodsko

J.Velfl, S. Hrabánková, J.Králová, J.Kremla, ad. kolektiv, Otisky času, Báňská činnost ve
Středočeském kraji, publikace v rámci projektu SROP Montánní muzea ve Středočeském
kraji.

Ostatní kulturně-společenská činnost
15. května
„II. kutnohorský kulatý stůl“
Odborný seminář k tématu života a smrti sv.
Vojtěcha s mezinárodní účastí
Pod záštitou královéhradeckého biskupa Mons.
Dominika Duky OP se 15. května uskutečnil 2.
kutnohorský kulatý stůl na téma „Svatý Vojtěch 1010 let od mučednické smrti“
Přednášející:
Dominik DUKA : Úvodní slovo o svatém Vojtěchu
Jiří SLÁMA : Svatý Vojtěch, Evropa a Čechové
Dušan TŘEŠTÍK : Co se stalo 28. září 995 na
Libici?
David KALHOUS : Svatý Vojtěch v Římě – nevyřešené otázky
Sławomir MOŹDZIOCH : Północne granice biskupstwa praskiego w czasach
św. Wojciecha w świetle badań archeologicznych
Petr KUBÍN : Počátky svatovojtěšského kultu
Zdeněk PETRÁŇ : Mince doposud přisuzované biskupu Vojtěchovi a jejich původ
Luboš POLANSKÝ : Interpretace opisů na denárech spojovaných s biskupem Vojtěchem
Stanis»av SUCHODOLSKI : Czy Gaudenty, brat św. Wojciecha, miał wpływ na
polskie mennictwo?
Borys PASZKIEWICZ : Święty biskup na monetach polskich w XIII i XIV wieku
Jan MAŘÍK : Libické hradiště v době svatého Vojtěcha
Seminář organizoval Bc. Kremla.
Akcese zúčastnilo 76 osob
18. května od 20,00 hod.
Mezinárodní den muzeí
„1. muzejní noc v Kamenném domě“
Dne 18. května ve večerních hodinách se konala v
rámci Mezinárodního dne muzeí v pořadí již třetí
Muzejní noc v Českém muzeu stříbra v Kutné
Hoře. Tentokrát Muzejní noc proběhla poprvé v
Kamenné domě. Muzejní noc byla zahájena ve
20.00 hodin v přízemním sále mázhausu, kde si
mohli návštěvníci zdarma prohlédnout výstavu –
„130 let ve službách stříbrného města“, a tak
vzpomenout
na 130.
výročí působnosti
kutnohorského muzea. Další část prohlídky mířila
do gotického sklepa, kde pro odvážné bylo zpřístupněno i spodní patro. Při prohlídce sálů
zazněla i dobová hudba. Sopranistku Janu Bínovou – Kouckou doprovázel na klavír z 19.
století MUDr. Zdeněk Petráň (numismatik ČMS) a houslový virtuos Tomáš Vejvoda. Do
půlnoci Kamenný dům navštívilo 279 návštěvníků.
Na přípravě a průběhu Muzejní noci se aktivně účastnili všichni odborní pracovníci a čtyři
průvodci.

23. - 24. června
„XVI. Královské stříbření Kutné Hory“
V rámci Občanského sdružení „Stříbrná Kutná
Hora“, jehož je muzeum členem,
spolupracovali někteří pracovníci muzea na
přípravách a realizaci XVI. ročníku historické
slavnosti „Královské stříbření Kutné Hory“
Účast - 23. června - 4356 osob, 24. června - 1738
osob - celkem - 6094 platících osob, cca 2000
návštěvníků (především dětí) zdarma.
15. - 16. září
Dny evropského kulturního dědictví
V letošním roce v rámci dnů EHD 15.9. -16.9.2007 zavítalo do objektů Českého muzea
stříbra celkem 2043 návštěvníků, což bylo téměř o 100% více než vloni. Zdarma byl otevřen
Hrádek – I. okruh – „Město stříbra“, výstava "Tradice černého řemesla na Kutnohorsku"
a II. okruh – „Cesta stříbra“ byl přístupný za snížené vstupné.Dále byly zdarma zpřístupněny
tyto expozice: Kamenný dům – "Královské horní město – měšťanská kultura a život v 17. –
19. století"Výstava "130 let ve službách stříbrného města"Tylův památník – stálá expozice
J.K. TylaVýstavy "Toulky českou křídou" a „Kutná Hora - město s pamětí“ - uspořádaná
v Tylově domě ke Dnům evropského kulturního dědictví
Dny Středočeského kraje – 27. a 28. říjen 2007 v ČMS
V rámci Dnů Středočeského kraje otevřelo České muzeum stříbra všechny své expoziční
budovy návštěvníkům zdarma.
V hlavní budově, na Hrádku si mohli návštěvníci dne 28. října prohlédnout
I. prohlídkový okruh „Město stříbra“, který byl rozšířen o návštěvu přednáškového sálu s
malovaným gotickým stropem, kde byla připravena mimořádná výstava – „Co nového v
muzeu“. Muzeum v ní u příležitosti Dne Středočeského kraje představilo výběr z nových
sbírkových
přírůstků,
které
v
tomto
roce
rozšířily
sbírku
ČMS.
Zdarma byl zpřístupněn i atraktivní II. prohlídkový okruh „Cesta stříbra“, od konce května
letošního
roku
rozšířený
o
novou
část,
tzv.
„Havířskou
osadu“
.
Oba prohlídkové okruhy doplňovala ještě možnost návštěvy právě na Hrádku probíhající
výstavy
„Tradice
černého
řemesla
na
Kutnohorsku.“
V Kamenném domě byla zdarma zpřístupněna stálá expozice „Královské horní město –
měšťanská kultura v 17. – 19. století“ a výstava „130 let ve službách stříbrného města“,
Mimořádně byl otevřen i gotický sklep spolu s vyhlídkovým balkonem.
V rámci Dne Středočeského kraje byl 27. října zdarma otevřen i Tylův památník. Nabízel
prohlídku stálé expozice J. K. Tyla včetně výstav: „Toulky českou křídou“ a „Kutná Hora
město – město s pamětí“ .
Možnost volného vstupu přilákala kromě „přespolních“ návštěvníků již tradičně i mnohé
Kutnohořany. Jen na Hrádek zavítalo 345 návštěvníků. Nabídky volného vstupu do
Kamenného domu využilo 143 a do Tylova památníku 34 návštěvníků.

Edukativní činnost pro školy
23. 1. 2007 - Dr. Petráň - „Mincovnictví českých Keltů“, pro studenty Lepařova gymnasia
v Jičíně, 40 posluchačů

20. 4. - 31. 10. - RNDr. Králová - výtvarný projekt „Když v Kutné Hoře bylo moře“,
v rámci výstavy Toulky českou křídou - účast 7 dětí, pro které byla
připravena čestná uznání a drobné ceny
22. 5. 2007 - RNDr. Králová - Exkurse studentů z Pedagogické fakulty UK Praha na
paleontologické lokality v Kutné Hoře a okolí - 12 účastníků
16. 5. 2007 - Bc. Kremla - Pozdněgotická architektura v Kutné Hoře, ČVUT - Fakulta
architektury, Ing. arch. Milena Hauserová, CSc. - 17 účastníků
19. 5. 2007 - Bc. Kremla - Pozdněgotická architektura v Kutné Hoře, ČVUT - Fakulta
architektury, Ing. arch. Milena Hauserová, CSc. - 19 účastníků
27. 9. 2007 - Bc. Vobořilová - Mincování v Kutné Hoře - dvě přednášky pro maturitní ročníky
Gymnázia J. Ortena v Kutné Hoře - 41 studentů
3. 10. 2007 - Bc. Vobořilová - komentovaná prohlídka výstavy „Tradice černého řemesla
na Kutnohorsku“ doplněná o pracovní listy, ZŠ Kutná Hora - Kamenná stezka,
2. třída - 23 žáků
9.10. 2007 - Bc. Kremla - Kutná Hora gotická, Gymnázium Postupimská + Sint Gabriel´s
College, Boechout, Belgie, RNDr. Martina Skuhravá - 40 účastníků
14. 10. 2007 - RNDr. Králová - paleontologická exkurse do Sedlce a na Kaňk zakončená
návštěvou výstavy Toulky českou křídou, ve spolupráci s Mgr. Blankou
Kloučkovou z Polabského muzea v Poděbradech a Ing. Borisem Cacarou
z Paleontologické sekce Národního muzea - účast: 22 osob
16. 10. 2007 - Bc. Vobořilová - komentovaná prohlídka výstavy „Tradice černého řemesla
na Kutnohorsku“ doplněná o pracovní listy, ZŠ Kutná Hora - Kamenná stezka,
4. třída - 19 žáků
5. - 9. 11. 2007 - byly již tradičně uspořádány „Dny hlíny“ - program pro školy s praktickou
ukázkou výroby pravěké keramiky. Výrobu pravěké keramiky předváděla
A. Kellerová ve výstavní síni na Hrádku. Organizovaly Z.Kubíková a
K. Vobořilová. Akce se zúčastnilo 25 tříd převážně ZŠ z Kutné Hory
- 539 dětí.
4. 12. 2007 - Bc. Kremla - Kutná Hora gotická, Vyšší odborná škola stavební a Střední škola
stavební Vysoké Mýto, RNDr. Zdeněk Štaffen - 11 účastníků
Na internetových stránkách muzea byl prezentován pracovní listy pro žáky základních škol expozice ČMS na Hrádku.
- zodpovídali: K. Vobořilová a P. Šeplavý

Poradenská činnost, služby badatelům a veřejnosti, ostatní činnost
Odborní pracovníci dle požadavků badatelů prováděli vyhledávací a poradenské služby.
V r. 2007 byly poskytnuty odb. služby celkem 156 badatelům.
Badatelé využívali i možnosti prezenčního studia v badatelně ČMS vybavené počítačem
s připojením na internet a on-line katalog knihovny muzea.
Kromě odborné práce se sbírkovým fondem a další plánované činnosti muzea pracovali dále
odb. pracovníci muzea ve veřejných organizacích:
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 - jako členka Regenerační komise města Kutné Hory
S.Hrabánková – jako předsedkyně výboru obč. sdružení Stříbrná Kutná Hora.

Společný produkt muzeí Středočeského kraje
ČMS bylo jako partner zapojeno do 3 společných projektů, které získaly finanční prostředky
ze SROP.
Ředitelka a odborní pracovníci muzea se podíleli na 3 společných projektech středočeských
muzeí financovaných z fondů SROP.
1) Montánní činnost ve Středočeském kraji – dokončení filmu, tisk odborné repre publikace,
výroba poutačů a upomínkového zboží, tzv. fárací knížka ad.
2) Významné postavy české historie a kultury.
3) Společná repre publikace – leporelo.

Propagační činnost muzea
Ve smyslu stanovených prioritních úkolů „Strategického plánu rozvoje ČMS na léta 2005-09“
se vedení muzea nadále zaměřovalo na systematickou propagaci činnosti muzea a zlepšení
informovanosti a obecného povědomí o něm. Pro tuto činnost byl ve smyslu doporučení
Marketingové studie a plánu částečně (0,5 úvazku) vyčleněn samostatný pracovník.
Propagace ČMS v r. 2007 probíhala v duchu oslav 130. výročí existence muzea.
Symbolicky byl v rámci těchto oslav kladen do popředí Kamenný dům - první sídlo
expozice muzea.
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 - 36 článků
Obzory Kutnohorska - 20 článků
Kutnohorské listy - 3 články
Kutnohorský úder - 2 článek
Krásné město - 7 článků
Věstník AMG - 2 články
Mladá fronta Dnes - 1 článek
Jeníkovské listy - 1 článek
Květy - 1 článek
Haló magazín - 1 článek
Českopis - 1 článek
24 hodin - 1 článek

(celkem 76 článků)
Pravidelná inzerce v:
Kulturní kalendář
Věstník AMG
Hornická ročenka
Heart of Europe
Co, kdy, kde v Praze
Katalog muzeí, galerií, antiků a regionálních památek
Kutnohorský deník
Obzory Kutnohorska
Kutnohorské listy
Krásné město
Česká kultura
Kulturní kalendář Kutné Hory
Jeníkovské listy
Moderní vyučování
Pro prezentaci, inzerci provozovaných expozic byly využívány nabídky vybraných cestovních
katalogů a časopisů: Karta v ČR, Obrazový atlas technických památek …
Ředitelka muzea, pracovnice pro PR a odborní pracovníci poskytovali rozhovory redaktorům
rozhlasů a televizí. Např. dr. Hrabánková- upoutávky pro ČT 1, hodinové přímé vysílání
Rádia Leonard, Český rozhlas Region – přímý přenos z Kutné Hory, Radiožurnál, Česká
tisková kancelář, ad.
PR pracovnice - Rádio Evropa - zahraniční vysílání do Německa - upoutávka na expozice
ČMS, Český rozhlas Praha - pozvánka na Muzejní noc, ČT 1 - pozvánka do Havířské osady,
dr.Kubíková - Televize Prima - upoutávka na Dny hlíny.
Pracovnice pro PR opět vytvořila ucelenou nabídku produktů muzea („balíček“), který
rozeslala všem s muzeem dlouhodobě spolupracujícím cestovním agenturám, dále vybraným
informačním centrům, specializovaným médiím atd.
Tiskla a distribuovala propagační letáky s měsíčními plány akcí ČMS a propagační letáky
k jednotlivým akcím muzea.
Shromažďovala kontakty pro rozvoj cestovního ruchu a propagace ČMS a doplňovala
adresář příslušných kontaktů

Ředitelka se zúčastnila workshopu pro zástupce cestov. agentur a médií, pořádaného
Průvodcovskou službou Kutná Hora.
V průběhu roku bylo průběžné připomínáno probíhajícího výročí muzea a prováděna inovace
informací o muzeu a jeho aktivitách (výstavy, přednášky, edukativní programy atp.) na
muzejních internetových stránkách .
Odborní pracovníci pokračovali v práci na vydání katalogu expozice „Královské horní město
Kutná Hora – měšťanský život a kultura 17. – 19. století“ - (formou CD)
Byl rozšiřován provoz Informačního centra a prodejny ČMS (rozšíření nabídky vybraných
upomínkových předmětů, rozšíření okruhu podávaných informací atd.)
Zabezpečena byla výroba turistických známek pro jednotlivé objekty muzea.
Systematicky byly podávány informace o aktivitách muzea na odd. informací a vnějších
vztahů KÚ (tiskové zprávy + elektronické předávání obrazových poutačů, letáčku, pozvánek
atd.). Pro plánované veletrhy cestovního ruchu muzeum dle svých možností poskytlo
propagační a informační materiály.

Provoz pro veřejnost (prohlídkové okruhy), prodej upomínkového zboží,
informační služby
Na základě získaných zkušeností z minulých let byl opět prodloužen provoz středověkého
důlního díla pro návštěvnickou veřejnost až do konce měsíce listopadu - o sobotách a nedělích
vstup přímo, ve všedních dnech po předchozí objednávce. V Kamenném domě byl provoz do
konce listopadu od úterý do neděle bez objednávkového systému. Nadále byla využívána
zvýhodněná vstupenka pro návštěvu Kamenného domu pro ty, kteří se prokázali vstupenkou
z hlavní expozice na Hrádku.
Provoz muzejního informačního centra s prodejnou byl dle možností obohacován nabídkou
nového upomínkového zboží.
Sklad upomínkového zboží byl z důvodů výstavby WC pro veřejnost rozestěhován do jiných
prostor. Sklad za provozovnou informačního centra muzea byl vybaven novým mobiliářem.

Zajišťování odborné kvalifikace pracovníků ČMS
Odborní
pracovníci si zvyšovali svou kvalifikaci účastí na odborných seminářích,
konferencích a školeních.
S. Doležalová - 2. 10. - „Expozice je když … aneb vystavujeme pro druhé“, Městské muzeum
a knihovna Čáslav
E. Entlerová - 26. 4. - Seminář „Digitalizace, digitální fotografie a jejich zpracování
- Moravské zemské muzeum v Brně
- 16. - 18. 10. - 31. seminář knihovníků muzeí a galerií ČR - Krajské muzeum
Karlovarského kraje v Chebu
J. Králová - 28. 5. - 1. 6. - Seminář geologů České a Slovenské republiky, Opalisko Slovenské muzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovském
Mikuláši
- 4. - 7. 10. - Stříbrná Jihlava 2007

J. Kremla - 8. 3. - RNDr. Jiří Žalman (MK ČR) - Muzejní zákon a archivnictví, Praha - Státní
ústřední archiv
- 28. - 29.5. - Muzeologocká komise AMG, Praha NM - České muzeum hudby
- 13. 14. 11. - Konference „Problematika historických a vzácných knižních fondů
Čech, Moravy a Slezska - Olomouc - Muzeum umění
- 30. 11. - Komise muzejních historiků AMG, Ústí n.L. - FF UJEP
Z. Kubíková - 4. 6. - porada středočeských etnografů, Mělník
24. 10. - porada středočeských muzejníků Kutná Hora
K. Vobořilová - 26. - 27. 6. - „Výstavní muzejní tvorba“ - Hodonín
- 2. 10. - „Expozice je když … aneb vystavujeme pro druhé“, Městské
muzeum a knihovna Čáslav
- 16. 10. - Numismatická komise AMG, Praha
Uskutečněny byly vzdělávací exkurse - 1. 11. - Malín - kostely a 15. 11. - Nové Dvory kostely, zámek, chodkovská hrobka.
Knihovnice muzea Entlerová dokončila bakalářské studium Vyšší odborné školy
informačních služeb - obor BACHELOR OF BUSINESS STUDIES, zaměření Libraries
Management.
P. Šeplavý dokončil bakalářské studium na Univerzitě Hradec Králové - fakulta informatiky a
managementu - obor aplikovaná informatika.
Bc. Vobořilová zahájila magisterské studium Muzeologie na Masarykově univerzitě v Brně.
Všichni výše uvedení zaměstnanci studovali ve svém volném čase. Na výukovou dobu, která
zasahovala do jejich pracovní doby, čerpali dovolenou nebo si ji napracovávali.
Všichni odborní pracovníci se vzdělávali samostudiem.
Provozně ekonomické oddělení
Pracovníci provozně ekon. odd. se v průběhu roku zúčastňovali nezbytných proškolení,
seminářů a speciálních příprav.
D.Veselá
31.1. Zpráva o výsledku finančních kontrol
4.10. Pracovně právní a mzdové otázky (MKČR)
23.11. FKSP (KÚ)
5.12. Zpracování daňového přiznání
J.Odehnalová 26.1. Daň ze závislé činnosti
31.1. Zákoník práce
Z.Kubová
31.1. Zákoník práce
J.Břinčil, J.Odehnal 15.1. referentské zkoušky (řízení auta)
S.Doležalová
15.11.
– || –
8.2. školení zaměstnanců k požární ochraně (p.Válek)
6.12. školení zaměstnanců k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (p.Válek)

Správa počítačové sítě ČMS
P.Šeplavý - správce počítačové sítě
- prováděl běžnou údržbu a opravy počítačů a periferií

- připravoval počítače pro zahájení sezóny
- navrhl, instaloval a konfiguroval hadware i software nového hlavního serveru se
systémem Fedora 7, navrhl aktualizace struktury sítě a poskytovaných služeb
- nainstaloval virtuální stroj VMware Server s virtualizovaným systémem MS Windows
a knihovním www katalogem Clavius na hlavní linuxový server
- prováděl průzkum trhu, nákup a instalace nového počítačového a fotografického vybavení
- pravidelně aktualizoval webové stránky ČMS a Stříbření
- připravil nový design webových stránek Stříbření
- udržoval databáze a programy pro skladovou evidenci, prodej vstupenek a prodej zboží
- převáděl data skladové evidence do nového roku
- počítačově zpracovával grafické, reklamní, propagační a provozní materiály muzea
- počítačově zpracovával grafické materiály pro Královské stříbření Kutné Hory
- digitálně upravoval materiály pro výstavy
- asistoval při odesílání účetních a evidenčních dat apod.

Kontrolní a řídící činnost
Před zahájením návštěvnické sezóny ve středověkém důlním díle byla provedena každoroční
odborná báňská revize pro povolení provozu pro veřejnost.
V průběhu roku dále proběhly tyto revize a kontroly dle ohlášení a požadavků příslušných
institucí:
leden 2007 - revize hasicích přístrojů a hydrantů
13.2. 2007 kontrola z OSSZ
11.7. 2007 kontrola z Krajské hygienické stanice
Pravidelně průběžné revize zabezpečovacího systému na Hrádku, Kamenném domě a čp. 33.

Revize elektro:
Depot Nové Dvory – pravidelná revize elektroinstalace
Hrádek - výchozí revize elektroinstalace -trejv
-„- havířská osada, exp.
Středověké důlní dílo – každoroční revize
Barborská čp.33 – pravidelná revize elektroinstalace – prodejna
Kamenný dům – pravidelná revize elektroinstalace

Revize plynu:
Kamenný dům – pravidelná revize rozvodu plynu
kontrola plyn.spotřebičů
Barborská čp.33 –pravidelná revize rozvodu plynu
kontrola plyn. spotřebičů
Tylova čp. 507 -pravidelná revize rozvodu plynu
kontrola plyn.spotřebičů
Kontroly komínů:
Tylova čp. 507
Barborská čp. 33

2.5.
2.5., 19.11

1.3.2007
1.3.
17.5.
19.-26.3.
9.-10.10.
9.-10.10.

20.3.
20.9.
20.3.
20.9.
20.3.
20.9.

Provozně technické zabezpečení odborné činnosti muzea a
činnosti pro návštěvnickou a badatelskou veřejnost
Do pracovního poměru byl přijat pracovník pověřený správou budov a zařízení muzea, který
má ve své náplni i dohled nad dodržováním provádění drobných oprav a veškerých
předepsaných revizí v termínu.
Provoz důlního díla zůstal pod kompetencí k tomu proškolených pracovníků. Před zahájením
jeho provozu pro veřejnost byly provedeny předepsané revize důlní a elektroinstalace.

Stavební opravy, údržba objektů
HRÁDEK, čp. 28
Před zahájením návštěvnické sezóny byly provedeny drobné opravy a výmalby omítek, ad.
drobnější opravy.
Na parcelách Hrádku dodavatelsky provedeny zahradní úpravy před otevřením nové expozice
zde umístěné.
Na základě jednání s KÚ a městem Kutná Hora byly zahájeny bourací a stavební práce na
realizaci nového sociálního zázemí pro návštěvníky.
KAMENNÝ DŮM, čp. 183
Před zahájením sezóny byl proveden generální úklid a údržba osvětlení expozice.
PROVOZNÍ BUDOVA čp. 33
Proběhla oprava střechy – opětné zatékání nekvalitními šablonami střešní krytiny.
Po konzultaci s odb. firmami byla reklamována kvalita střešní krytiny. Reklamace byla
uznána a muzeum obdrželo nové střešní šablony na provedení nového zastřešení.
V budově byla dále prováděna průběžná údržba.
TYLOVA ČP. 507
Prováděna průběžná údržba.
STŘEDOVĚKÉ DŮLNÍ DÍLO
Před zahájením sezóny byly provedeny opravy pochozích ploch v dole, výměna zakrytí
stružky, ad. udržovací práce.
Byla provedena údržba elektroinstalace. Revize proběhly bez připomínek a provoz pro
veřejnost byl povolen.
DOLNÍ TREJV
Dokončeny nátěry po generální opravě zastřešení.

Investice
HAVÍŘSKÁ OSADA
V průběhu jara byly dokončeny práce na realizaci expoziční části dle archit.výtvarného
projektu. Open-air expozice byla otevřena pro veřejnost.
HRÁDEK – 1. patro, tzv. Smíškova komnata

Byla zadána výroba a realizace jednotlivých instalačních bloků expoziční místnosti dle návrhu
a konzultací s odb. dohledem (dr. Hrabánková). V průběhu prosince byla dodána většina
replik nábytkového vybavení místnosti. Do vnitřních oken komnaty byly dodavatelsky
vytvořeny stylové vitráže. Proběhla část prací na elektroinstalaci a osvětlení expozice.

Ekonomický provoz muzea a hospodaření
Ekonomický provoz muzea probíhal v r. 2007 bez potíží, vyhodnocení a přehled hospodaření
ČMS s komentářem byly odevzdány v požadovaném termínu.
Hospodářský výsledek za rok 2007 skončil opět s přebytkem, opětně bylo dosaženo dalšího
meziročního hosp. nárůstu a zisku z hlavní i vedlejší činnosti muzea.
V Kutné Hoře dne 14. března 2008
PhDr.S.Hrabánková, ředitelka ČMS

