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České muzeum stříbra v Kutné Hoře je právním pokračovatelem Archeologického sboru Wocel 
(zal. 1877) a následně Muzea Wocel. 
Od r. 2003 je muzeum příspěvkovou organizací Středočeského kraje. 
Sbírka muzea patří k nejstarším a nejvzácnějším v republice, podsbírkový fond báňské techniky, 
geologie a mnohé sbírkové předměty z fondu uměleckého řemesla ad. patří k evropským unikátům. 
 
Pro veřejnost provozuje muzeum stálé expozice, 
v nichž zpřístupňuje reprezentativní část svého 
fondu. Všechny expozice jsou umístěny 
v historických budovách památkově chráněných 
a zapsaných jako architektonická památka I. 
kategorie. Jsou to: Hrádek, Kamenný dům a  
dům čp. 507 - rodný dům J.K.Tyla. V rámci své 
hlavní expozice, která nese stejný název jako 
celá instituce, provozuje muzeum pro 
návštěvnickou 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.středověké důlní dílo a trejv (velký důlní 
žentour), zapsané chráněné památky technického typu. 

          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.  

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

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

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



          Ředitelství, ekonomicko-správní odbor a průvodcovská služba muzea sídlí v budově  Hrádku, 
Barborská ul. čp.28. Dům čp. 33 v Barborské ulici, kde jsou umístěny především pracovny 
odborného oddělení, provozuje muzeum též jako svou technicko-správní budovu.  V přízemí této 
budovy bylo v r. 2004  pro veřejnost otevřeno muzejní informační centrum spojené s malou 
prodejnou upomínkového zboží. Poskytují se zde návštěvníkům informace nejen o činnosti muzea, 
ale též o veškerých  památkových objektech regionu, o turistických destinacích, kulturních akcích, 
možnostech stravování, ubytování a dopravního spojení.  

          Muzeum dále pečuje o své depozitární prostory.  
 

 
 
K zajištění provozní a odborné činnosti v r. 2008 byl muzeu jeho zřizovatelem přidělen příspěvek 
ve výši    9 629 042,50 Kč . 
Náklady na zajištění provozu muzea (odborného i pro veřejnost) činily v r. 2008 celkově  
13 777 883,79  Kč. 
Rozdíl mezi celkovými náklady a příspěvkem zřizovatele byl pokrýván z vlastních výnosů 
organizace, které  tvořily:  vlastní příjmy                                              4 011 631,-      Kč 
                                           úroky z BÚ                                                         1 148,55   Kč 
                                           použití  investičního fondu na opravy            109 165,-     Kč 
                                           použití fondu odměn                                       114 100,-     Kč 
 
 
Vlastní příjmy ČMS byly vytvořeny příjmy ze vstupného a tržbami z prodeje služeb.                                                                        
 
 
Zisk z hlavní činnosti muzea v r. 2008  činil                 87 103,26    Kč.  
Zisku dosáhlo muzeum i ve své tzv. doplňkové činnosti (prodej upomínkového zboží), a to ve výši                        
77 394,38   Kč. 
Středočeský kraj v r. 2008 Českému muzeu stříbra finančně pokryl požadavky na  investiční  akce  
nad rámec provozního rozpočtu: 
 
1)  Expozice v Tylově památníku Podzemí Kutné Hory a jeho průzkum               271 000,-Kč 
2)  Využití sklepních prostor Kamenného domu pro expozici lapidária                   50 000,- Kč 
 
 
 
Ze svého investičního fondu ČMS pokrývalo nebo se podílelo  na těchto akcích: 
 
1)   Expozice Komnata pana Jana Smíška                                                     199 625,10  Kč 
2)   Realizace   expozice Podzemí Kutné Hory a jeho průzkum                     229.000,-    Kč 
3)   Oprava návštěvní trasy středověkého důlního díla                                    109 165,-    Kč 
4)   Kamenný dům-příprava sklep. prostor pro expozici lapidária                         685,-    Kč 
 
 
      
Vrácenými příjmy z nájmů ve výši      24 906, - Kč  byl posílen investiční fond muzea. 
 
V r. 2008   nezískalo ČMS  žádný sponzorský finanční příspěvek. 
 
 



 ČMS v roce 2008  vyvíjelo svou činnost v návaznosti na tyto finanční prostředky a dle svého Plánu 
činnosti na r. 2008, 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 2008 v muzeu pracovalo 11 stálých odborných pracovníků:  
 

     historik středověkých českých dějin, dějin Kutné Hory a středověké technologie dolování a 
mincování  

     etnograf – správce sbírkových fondů: etnografie, umělecké řemeslo, výtvarné umění aj. + vedoucí 
odborného oddělení a zástupkyně ředitele  

     historik – archivář – správce podsbírek (knihy – rukopisy a staré tisky,  mapy a plány, dokumentace 
současnosti aj.) 

     historik regionálních dějin – správce numismatických  sbírek + pracovnice pro kontakt s veřejností 
a propagaci 

     externí numismatik (0,5 úvazku)  
     geolog – správce podsbírek (geologie, paleontologie a báňská technika) 
     knihovník 
     výtvarník (0,78 úvazku)  
     dokumentátor - 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 přepisovala katalogizační karty výtvarného  
umění do databáze Bach. 
 
 
 
 
 
I. Práce se sbírkami 
 
Evidence sbírek 
 
I. stupeň evidence 
 
Pro jednání sbírkotvorné komise odborní pracovníci připravili: 198 přírůstkových čísel 
= 316 kusů předmětů. 
 
 
Celkem:    1/2008 až 198/2008  198 přír. č. 316 ks 
 
 
 
 
 



Soupis darů do Sbírky Českého muzea stříbra v roce 2008: 
 
Podsbírka Dokumentace současnosti 
Celuloidové filmy: Padesátiletá oslava Sokola v Kutné Hoře 

Pamětihodnosti Kutné Hory 
Evidenční číslo X 6/70 a X 6/71 
Ing. Jiří B. Němeček – darovací smlouva JK 1/2008 z 20. 3. 2008 
Sáček – Fr. Kotrba, obchod koloniálním zbožím, Sedlec, 20./30. l. 20. stol. 
Přírůstkové číslo 30/2008 
Účtenka – Štefanova cikorie Vrdy – Bučice, 20. l. 20. stol. 
Přírůstkové číslo 31/2008 
Pozvánka na schůzi Městské rady, Kutná Hora 1909 
Přírůstkové číslo 32/2008 
Koncert Pěveckého sdružení učitelů moravských, Kutná Hora 1909 
Přírůstkové číslo 33/2008 
Pozvánka na ples abiturientů, Kutná Hora 1908 
Přírůstkové číslo 34/2008 
Fotografie – státní cestář, Malín, 30. l. 20. stol. 
Přírůstkové číslo 35/2008 
Ing. Milan Hudec – darovací smlouva JK 2/2008 z 11. 9. 2008 
 
Podsbírka Geologie 
Struska, 5 kusů, Plandry – Bělokamenný potok 
Přírůstkové číslo 68/2008 
Václav ŠTEFAN – darovací smlouva JMK 1/2208 z 7. 10. 2008 
Brekcie, Kutná Hora – Kavecké pásmo 
Kalcit – fuchsit, Kutná Hora – Oselské pásmo 
Přírůstkové číslo 58/2008 a 70/2008  
František NOVÁK – darovací smlouva JMK 2/2008 z 3. 9. 2008 
Leštěný vzorek prokřemenělé horniny, Licoměřice 
Kalcit – krystaly na puklin ě, Vlastějovice 
Přírůstkové číslo 67/2008 a 72/2008 
Václav CHADRABA – darovací smlouva JMK 3/2008 z 3. 11. 2008 
 
Podsbírka Umělecké řemeslo 
Mísa na noze, čiré ryté, broušené a zlacené sklo, konec 19. století 
Přírůstkové číslo 175/2008 
JUDr. Edith ŠOLÍNOVÁ – darovací smlouva ZK 1/2008 z 19. 2. 2008 
 
Podsbírka Militária 
Kovová pouta, označena: Jelínek Kuttenberg 
Přírůstkové číslo 131/2008 
Tomáš SAPÁK – darovací smlouva ZK 2/2008 z 16. 7. 2008 
 
Podsbírka Písemnosti a tisky 
Sokol v Kutné Hoře, 1905 až 1911, 4 kusy 
Přírůstkové číslo 170/2008 
Ochotnický spolek Tyl na Horách Kutných, 1926 a 1928, 2 kusy 
Přírůstkové číslo 171/2008 
Zpěvácký spolek Tyl na Horách Kutných, 1912, 2 kusy 



Přírůstkové číslo 172/2008 
Sdružení kutnohorského studentstva, 20. léta 20. století, 1 kus 
Přírůstkové číslo 173/2008 
Ing. Milan HUDEC – darovací smlouva JK 2/2008 z 11. 9. 2008 
 
Podsbírka Výtvarné umění 
Busta K. N. Novotného od prof. Smrkovského 
Přírůstkové číslo 198/2008 
Eva PĚCHOTOVÁ – darovací smlouva JK 3/2008 z 17. 10. 2008 
 
Archivní fond Archeologický sbor Vocel 
Členský průkaz Josefa Čákory č. 58, 30. léta 20. století 
Ing. Milan HUDEC – darovací smlouva JK 2/2008 z 11. 9. 2008 
 
Studijní materiál Geologie 
Arsenopyritový koncentrát, Kutná Hora – bývalé RD Kaňk 
Evidenční číslo X 5/556 
František NOVÁK – darovací smlouva JMK 2/2008 z 3. 9. 2008 
 
 
Nákupy do Sbírky ČMS za rok 2008: 
 
Podsbírka Dokumentace současnosti 
Láhev s reliéfem – Dr. F. Zátka, rakouský orel        
Antikvariát Kutná Hora, účetní doklad 3086; přír. č. 11/2008 
Pamětní list – Kutná Hora na známce Československé pošty, 1937   
Jaroslav Kalfiřt, kupní smlouva č. 1/2008; přír. č. 13/2008 
Fotografie – vojenská tabla, 30. léta 20. století, 2 ks     
Antikvariát Kutná Hora, účetní doklad 3123; přír. č. 16/2008 
Krabi čka – Lidka            
Antikvariát Kutná Hora, účetní doklad 3255; přír. č. 20/2008 
Odznak – Výstava v Liberci 1906        
Psí známky – Kutná Hora, 2 kusy        
Aukce ČNS – pobočka Liberec, kupní smlouva č. 3/2008;  
pří č. 21/2008 a 22/2008 
Fotografie – Armáda v Čáslavi, 1912 až 1919, 5 kusů     
Kateřina Lincová, kupní smlouva č. 4/2008; přír. č. 24/2008 
Fotografie – učitelský sbor chlapecké školy v Kutné Hoře, 1910-11   
Fotografie – Jos. V. Pokorný-Pikulík, 1927      
Antikvariát Kutná Hora, účetní doklad 3446; přír. č. 27/2008 a 28/2008 
Pivní lahve s reliéfem – Lorec, 3 ks       
Jaroslava Drvolová, Příbram, účetní doklad č. 3479; přír. č. 29/2008 
Láhev s reliéfem – Hraběcí pivovar Ovčáry u Kutné Hory            
Vladimír Točík, kupní smlouva č. 7/2008; přírůstek za rok 2009 
Láhev s reliéfem – Právovárečný parostrojní pivovar v Čáslavi   
Václav Průcha, kupní smlouva č. 8/2008; přírůstek za rok 2009 
Divadelní plakát – Mikuláš Dačický z Heslova, Kutná Hora 1955   
Antikvariát Kutná Hora, účetní doklad 3596; přírůstek za rok 2009 
Láhev s reliéfem – Kníž. pivovar v Tupadlích      
Božen Krejsová, kupní smlouva č. 9/2008; přírůstek za rok 2009 



 
Podsbírka Numismatika 
Karel VI., 1 krejcar, Kutná Hora 1726, MK Č 1872             
Ing. Jíří Hána, PhD., kupní smlouva č. 2/2008; přír. č. 134/2008 
Svátostka – Vavřinec u Kutné Hory, svěcení chrámu 1877    
Svátostka – Zbýšov, svěcení chrámu 1894       
Medaile – Mariánská družina, Čáslav 1925      
Aukce ČNS – pobočka Praha, účetní doklad 3220;  
přír. č. 137/2008, 138/2008 a  140/2008 
Ražená pamětní mince ČMS – nikl       
Ražená pamětní mince ČMS – staromosaz        
Ražená pamětní mince ČMS – mosaz         
Nákup – sklad upomínkového zboží ČMS, dodavatel ing. Mička;  
přír. č. 141/2008 až 143/2008 
Rudolf II., malý groš 1607, KH – Enderle       
Čáslav, Haberle – hospodářský výstava spolku Pokrok, 1879            
Aukce ČNS – pobočka Praha, účetní doklad 3659; přírůstek za rok 2009 
 
Podsbírka Písemnosti a tisky 
Kniha zápisů z jednání Národního odborového sdružení dělníků v tabákových 
továrnách, 1910 až 1939         
Antikvariát Kutná Hora, účetní doklad 3377; přír. č. 168/2008 
Blahopřání ke křtu, 1795         
Aukce ČNS – pobočka Praha, účetní doklad 3512; přír. č. 174/2008 
 
Podsbírka Umělecké řemeslo 
Sklenice – výstava v KH, 1928        
Petr Jana, kupní smlouva č. 5/2008; přír. č. 176/2008 
Džbán – Uhlířské Janovice, 1943        
Antikvariát Kutná Hora, účetní doklad 3673; přírůstek za rok 2009 
 
Podsbírka Výtvarné umění 
Grafika – Bohumil  Kozina, Kutná Hora, 3 ks      
Antikvariát Kutná Hora, účetní doklad 3286;  
přír. č. 183/2008 až 185/2008 
Grafika – František Zelenka, písně V + W, 11 ks             
Antikvariát Kutná Hora, účetní doklad 3504;  
přír. č. 186/2008 až 196/2008 
B. Česla, Kutná Hora, olej na plátně, rám, 1942      
Ivo Hostaša, kupní smlouva č. 6/2008; přír. č. 197/2008 
 
Studijní materiál Pohlednice 
Pohlednice – Kutná Hora, výstava        
Antikvariát Praha, účetní doklad č. 3157; evid. č. X 8/237 
Pohlednice – Kutná Hora, 2 kusy        
Antikvariát Kutná Hora, účetní doklad č. 3286; evid. č. X 8/239 a X 8/240 
_______________________________________________________________________ 
CELKEM ZA               23.458,- Kč 
 
 



Sbírkotvorná komise ČMS se uskutečnila 6. 11. 2008.  
Žádost o provedení změn v CES byla potvrzena MK ČR.  
 
Přírůstky studijního materiálu: 
 
V evidenci studijního materiálu odborní pracovníci zpracovali celkem: 133 evid. č., tj.191 ks. 
 
 
 
II. stupeň evidence  
 
odborní pracovníci dle možnosti katalogizovali spravované podsbírky. Při katalogizaci dbali 
na  dodržování zákona  č. 122/2000 Sb.   
Celkem zpracovali     649 inv. č., tj.  651 ks. 
 
 
 
Do programu BACH bylo nově zapsáno celkem  17 739 položek. 
 
 
Doplnění a oprava karet již dříve zapsaných v programu BACH (Zásadní doplnění a opravy 
katalogizačních karet po nedokonalém zpracování evidence z počátku sedmdesátých let 20. 
století.) bylo provedeno u celkem 642 položek. 
 
 
Knihovna 
 
V průběhu roku 2008 byl dále: 
- odborně zpracováván knižní fond muzea: 19110 až 19347,   tj. 238 svazků 
- katalogizovány dokumenty v knih. systému Clavius - knihy: 229, 
                                                                                                   komplety periodik: 1,  
                                                                                     periodika: 548,  
                                                                                     periodika (bez evidence čísel): 22,                              
                                                                                     separáty: 14, 
                                                                                     elektronické zdroje (CD, DVD): 18,    
                                                                                     články: 95 

- prováděny úklidy depozitářů a čištění knih ad. práce. 
  
 
Fotodokumentace 
 
V průběhu roku byla vlastními silami zajišťována fotodokumentace akcí muzea. 
Fotodokumentace uložená na CD byla průběžně evidována v systému Clavius.  
 
Inventarizace sbírek  
  
Celkem bylo v roce 2008 zrevidováno:  
2 194 přírůstkových čísel = 9 766 inventárních čísel = 19 363 kusů sbírkových předmětů   
a 4 997 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 militárie a etnografické předměty ze dřeva a kovu byly ošetřeny 
lignofixem super (proti dřevokaznému hmyzu a plísním) a konzervačním olejem WD 40 
(proti korozi). 
 
 
C.        Restaurování sbírek  
 
Pro rok 2008 bylo na restaurování sbírek uvolněno 600 000,- Kč.  
 
Po provedených nabídkových řízení na restaurování sbírkových předmětů textilu a nábytku 
byl plán doplněn a původně kalkulovaná částka navýšena na 612 800,- Kč.  
Současně probíhalo ošetření nejohroženějších sbírkových předmětů napadených plísněmi, 
dřevokazným hmyzem, případně korozí.  
 
 
 
 
 
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 sbírkových předmětů   bylo zapůjčeno 455 evidenčních č. = 
6499 ks. 
Z předcházejících let trvá 8 smluv (1623 evidenčních č. = 1657 ks) 
Innominátní smlouvou  bylo zapůjčeno 187 evidenčních č. = 189 ks. 
Nájemní smlouvou (1 evidenční č. = 1 ks. 
Do muzea bylo v roce 2008 zapůjčeno 590 předmětů 
Výpůjčky do muzea – 1/2008 - 9/2008 ( 590 ks ) 
Z předcházejících let přetrvává 5 smluv (19 ks) 
  
            
Veřejné služby muzejní knihovny: 
 
Knihovní zápůjčky a zápůjčky z fondu fotodokumentace nesbírkové povahy: 
za rok 2008 byly poskytnuty služby celkem 41 badatelům. 
z toho: 
absenční zápůjčky - 93 výpůjčních smluv - 261 svazků knih, 95 fotografií 
prezenční zápůjčky - 16 badatelských listů - 73 svazků knih, 211 ks  fotografií a 1  
             elektronický zdroj 
meziknihovní výpůjční služba - vypůjčeno 17 svazků, zapůjčeny 3 svazky knih 
meziknihovní reprografická služba - 4 články 
 
 
Udělení reprodukčního práva  
 
V průběhu  r. 2008 bylo uděleno 27 reprodukčních práv: 
natáčení a fotografování v interiérech Hrádku (včetně důlního díla): 12 x 



natáčení a fotografování v interiérech Kamenného domu: 2 x 
natáčení výstavy v Tylově památníku: 1 x 
fotografování, skenování a natáčení sbírkových předmětů: 144 ks 
fotografování, skenování a natáčení fotografií: 82 ks 
zveřejnění digitálních fotografií sbírkových předmětů: 6 ks 
fotografování, skenování a natáčení fotografií: 30 ks 
skenování studijního materiálu: 3 ks 
 
 
 
Ostatní 
  
Odborní pracovníci připravili podklady pro centrální evidenci sbírek, pováděli pořádací práce 
v přidělených depozitářích a podíleli se na zpracování podkladů pro pasportizaci sbírek pro 
AMG.  Dále pracovali jako členové odborných komisí, zpracovávali odborné texty a 
prováděli řadu dalších odb. prací. 
 
 
Výzkumná činnost 
 
Odborní pracovníci muzea pracovali v průběhu r. 2008 na těchto úkolech: 
 
Geologie 
 
RNDr. Jana Králová dle potřeby prováděla záchranné geologické výzkumy v Kutné Hoře  
   a okolí. 
- Čistička důlních vod Diamo Kaňk - kontrola aktuální situace a získání vzorků sádrovce 
- Kutná Hora, okolí Jezuitské koleje - kontrola terénu, prohlídka vrtu a sanace v souvislosti  
   propadu pod restaurací U Barbory 
- Pernštejnec - ověření výskytu a sběr křemitých slepenců v materiálu terasových štěrků 
- Kutná Hora, struskové haldy u Vrbova mlýna - sběr vzorků pecní vyzdívky s natavenou  
   struskou 
 - Kutná Hora - Karlov, Foxconn - sběr vzorků s trilobity a další prvohorní faunou 
 
Numismatika 
 
MUDr. Zdeněk Petráň pokračoval v plnění úkolů z předcházejících let:   
 
- Problematika struktury a teritorializace velkých českých mincovních nálezů raného    
   středověku - příprava k vydání „Korpusu českých denárů“ (spolu s Mgr. L. Polanským  
   v rámci grantu - Národní muzeum v Praze). 
- Problematika dobových měděných odražků grošových nominálů v rámci publikace  
   neznámého měděného odražku parvu Václava II. se současnou přípravou k publikaci -   
   pokračování úkolu. 
Nový úkol: 
- Problematika výtěžkového Kutnohorského dvouzlatníku v historii Kutné Hory ve druhé  
   polovině 19. století (spolu s Mgr. J. Moravcem - Česká národní banka) - příprava  
   k publikaci 
- Dokumentace a odborné zpracování nálezu pražských grošů v Malíně pro AÚ AV ČR  
   - zpracovávání probíhá 



 
 
Prezentace sbírek - expoziční činnost 
  
HRÁDEK 
I. okruh – „Cesta stříbra“ - budova Hrádku 
 
Realizace nových částí prohlídkového 
okruhu: 
V tzv. srubové místnosti v 1. patře 
Hrádku byla dokončena realizace a 
instalace expozice nové stálé expozice 
„Komnata pana Jana Smíška“.  
Ředitelka muzea PhDr. Světlana 
Hrabánková prováděla odborný autorský 
dozor  
a konzultace s jednotlivými dodavateli a 
realizátory.  
27. října proběhlo slavnostní otevření 
Komnaty pana Jana Smíška. Tím bylo dovršeno  
budování prvního prohlídkového okruhu "M ěsto stříbra".  
 
V ostatních částech prohlídkového okruhu byly uskutečněny 
pravidelné 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, Havířská osada na 
zahradě Hrádku a sklepní sál Hrádku - tzv. Verk (Dílo mincovní)  
 
V trejvu  byla nainstalována vitrína s kopiemi hornického nářadí. 
 
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 ostatních částech prohlídkového okruhu byly provedeny pravidelné drobnější reinstalace, 
údržba a úklid . 
Na úklidu a přípravě expozice na turistickou sezónu se podíleli všichni odborní pracovníci. 
 
Hlavní stálá expozice muzea byla k 1. dubnu 2008 připravena pro návštěvnický provoz. 
 
Prohlídku expozic si každý návštěvník mohl doplnit zpracováním úkolů, zadaných v tzv. 
pracovních listech k expozici, které jsou k dispozici na internetových stránkách muzea a bylo 
si je možné vyžádat předtištěné i v pokladně muzea. 
 
České muzeum stříbra v Kutné Hoře rozšířilo i v loňském roce své služby a otevřelo své 
expozice na Hrádku i v listopadu. (Otevřeno bylo o víkendech od 10 do 16 hodin, ve všední 
dny byla prohlídka možná pouze na objednávku.) 
 



Návštěvnost v r. 2008 je vykazována novým způsobem zavedeným společně 
pro všechna muzea zřizovaná Středočeským krajem: zvlášť je evidován 
počet osob, které navštívily stálé expozice (expoziční okruhy) a zvlášť 
všichni návštěvníci  výstav.  
 
Celková návštěvnost prohlídkových okruhů  po expozicích v objektu Hrádek v r. 2008  
byla  53 193 osob. 
Návštěvnost sezónních výstav  v rámci prohlídky expozic v objektu Hrádek v r. 2008 
byla  37 809 osob. 
Návštěvnost sezónních výstav samostatně bez expozic v objektu Hrádek  v r. 2008 byla 
566 osob. 
 
Celková návštěvnost expozičních okruhů a výstav v r. 2008 v objektu 
Hrádek byla 91 568 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. 
Pro církevní sál bylo v průběhu prosince 2007 vyrobeno pět nových stylových vitrín. Před 
zahájením sezóny provedli pracovníci muzea za pomoci aranžérky paní Ireny Cudlínové, 
reinstalaci této části expozice. Popisy exponátů byly doplněny o anglickou verzi.  
 
PhDr. Zdeňka Kubíková vypracovala k této expozici pracovní listy, které bylo možné od 
dubna roku 2008 nalézt na internetových stránkách muzea či předtištěné v pokladně 
Kamenného domu. 
 
Realizace nových částí: 
 
V průběhu roku byly zahájeny přípravné práce a  stavební jednání na realizaci nových 
expozičních prostor ve sklepě Kamenného domu. 
 
Návštěvnost  expozice v objektu Kamenný dům v r. 2008  byla 5 037osob. 
Návštěvnost  celoroční výstavy v objektu Kamenný dům v r. 2008 v rámci prohlídky 
expozice byla 5037 osob. 
Návštěvnost celoroční výstavy v objektu Kamenný dům v r. 2008 samostatně bez 
prohlídky expozice byla 159 osob. 
 
Celkem v r. 2008 expozice a výstavu v Kamenném domě navštívilo 10 233 
osob. 
 
 
 



Tylův dům 
 
Stálá expozice „J. K. Tyl“ 
 
Před zahájením návštěvnické sezóny proběhly úklidy, mytí a kontrola exponátů 
Bc. Josef Kremla vypracoval k expozici pracovní listy, které bylo možné od dubna roku 2008 
nalézt na internetových stránkách muzea či předtištěné v pokladně Tylova domu. 
 
Realizace nových částí: 
 
Ve výstavních sálech Tylova domu byla zahájena realizace nové stálé expozice „Podzemí 
Kutné Hory a jeho průzkum“,  a to dle dodaného výtvarného návrhu. Při realizaci prováděla  
odborný  dozor a konzultace s výtvarníkem panem Miroslavem Žálkem RNDr. Jana Králová. 
Instalace expozice pokračuje dle uzavřených smluv do r. 2009.  
 
Návštěvnost expozice v Tylově domě v r. 2008    byla 859 osob. 
Návštěvnost sezónních výstav  v rámci prohlídky expozice v Tylově domě v r. 2009 
byla 157 osob. 
Návštěvnost sezónních výstav  bez prohlídky expozice v Tylově domě v r. 2008 byla 503 
osob. 
 
Celková návštěvnost expozice a výstav v Tylově domě v r. 2008 byla 1519 
osob. 
 
 
Výstavní činnost 
 
Před zahájením turistické sezóny byl zakoupen a instalován nový, současným požadavkům 
vyhovující, závěsný systém  na stěny výstavních sálů Hrádku a Tylova domu. 
 
Hrádek 
 
23. duben - 8. červen  
Tvůrci obvykle černobílí jednou trochu barevní (Andrej Barla, Jiří Altman) 
za ČMS zodpovídala - Vladimíra Vejmelková 
Vernisáže konané 22. dubna se zúčastnilo 47 návštěvníků. 
Návštěvnost: 14 719 osob. 
 
9. červenec – 30. srpen   
„Keltové a Střední Čechy“ (ze sbírek 
ČMS, ve spolupráci s Regionálním 
muzeem Kolín) 
za ČMS zodpovídal - Bc. Pavel Šeplavý 
Návštěvnost: 14 373 osob. 
 
19. září – 2. listopad    
„František Zelenka 1904 - 1944, rodák 
z Kutné Hory 
(ve spolupráci s NM Praha a Klubem 



rodáků a přátel  Kutné Hory) 
za ČMS zodpovídal - Bc. Josef Kremla 
Vernisáže konané 18. září se zúčastnilo 53 
návštěvníků. 
Návštěvnost: 8 880 osob. 
    
Výstava v přednáškovém sále ČMS na 
Hrádku  
 
28. říjen - 30. listopad  
„Co nového v muzeu“.  Ke Dni 
Středočeského kraje.  
Výběr z nových sbírkových přírůstků, které v  roce 2008 rozšíří sbírku ČMS. 
za ČMS zodpovídal - Bc. Josef Kremla 
na výběru exponátů se podíleli: Bc. Josef Kremla, RNDr. Jana Králová a PhDr. Zdeňka 
Kubíková 
Návštěvnost: 401 osob. 
        
 
Kamenný dům 
 
1. duben - 30. listopad  
„Česká secese“ (ze sbírek ČMS a 
soukromníků)  
za ČMS zodpovídala: PhDr. Zdeňka 
Kubíková, instalace scénických částí - 
Vladimíra Vejmelková, aranžérské práce - 
Irena Cudlínová 
Návštěvnost: 2 365 osob. 
 
 
Tylův dům 
 
8. duben - 10. červen  
výstava mladých umělců 1 + 1 + 1 (Kamil Benda, Jan Vojtíšek, Tomáš Pilař) 
za ČMS zodpovídala - Vladimíra Vejmelková 
Návštěvnost: 246 osob. 
 
1. červenec - 30. srpen  
„Tylovy stopy v Kutné Hoře“  
za ČMS zodpovídal - Bc. Josef Kremla 
Návštěvnost: 66 osob. 
 
2. září - 31. říjen   
„Srpen 1968 na Kutnohorsku“  
za ČMS zodpovídal - Bc. Josef Kremla 
Návštěvnost: 127 osob. 
 
 
 



Celková návštěvnost  expozic a výstav ČMS v r. 2008: 
(nový způsob  přehledné evidence) 
 
 Počet návštěvníků 

prohlídkových 
okruhů expozic 

Počet návštěvníků 
výstav v rámci 
prohlídky exp. 
okruhů 

Počet návštěvníků 
výstav bez návštěvy 
expozic 

Počet návštěvníků 
celkem 

 Hrádek (exp. okruhy  I. a 
II.) 

53 193 

 
 

37 809 

 
 

566 

 
 

91 568 

Kamenný dům  
5 037 

 
5037 

 
159 

 
10 233 

Tylův památník  
859 

 
157 

 
503 

 
1 519 

Celkem  
59 089 

 
42 602 

 
1 228 

 
103 320 

Celkem 
návštěvníků 
v ČMS 
(expozic a 
výstav) 

 
 
 

         103 320 

   

Z toho zdarma  
 

                 8 369 

   

 

 
   
 
Přednášková činnost 
 
Odborní pracovníci muzea podle požadavků škol a organizací připravovali odborné přednášky 
podle své specializace. 
 
RNDr. Jana Králová zájemcům nabízela možnost výběru přednášek z oborů geologie, 
mineralogie a paleontologie Kutnohorska 
 
Bc. Josef Kremla zájemcům nabízel možnost výběru historických témat přednášek na jejich 
přání. 
 
Mgr. Kateřina 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 

 
 



8. 1.  2008 - Bc. Josef Kremla - Kutnohorské staré tisky - Akademie III. věku,  
                     42 posluchačů 
 
15. 1.  2008 - MUDr. Zdeněk Petráň  -  Zlaté a stříbrné mince českých Keltů - Okresní  
            muzeum Jičín, cca 40 posluchačů 
 
22. 1.  2008 - MUDr. Zdeněk Petráň  -  Postavení ženy v římské společnosti - Okresní  
            muzeum Jičín, cca 40 posluchačů 
 
29. 1. 2008 - MUDr. Zdeněk Petráň  -  Pohřební rity ve starověku a jejich odraz na  
           mincích  - Okresní muzeum Jičín, cca 40 posluchačů 
 
4. 2.  2008 - MUDr. Zdeněk Petráň  -  Konec kutnohorského dolování a historie  
                     tzv. kutnohorského dvouzlatníku - Národní muzeum v Praze, cca 80  
          posluchačů 
 
18. 3.  2008 - MUDr. Zdeněk Petráň  -  Tajemná česká kněžna Emma a její mince - ČNS 
                       Cheb, cca 50 posluchačů 
 
3. 4.  2008 - Bc. Josef Kremla - Záblesky z Remeše, spoluautor RNDr. Štěpán Kafka  
                     - Hrádek, 26 posluchačů 
 
17. 4.  2008 - MUDr. Zdeněk Petráň  -  Tajemná česká kněžna Emma a její mince  
                       - Spolek přátel muzea ve Varnsdorfu, cca 50 posluchačů 
 
21. 4.  2008 - MUDr. Zdeněk Petráň  -  Tajemná česká kněžna Emma a její mince - ČNS 
                       Praha, cca 80 posluchačů 
 
24. 4. 2008 - RNDr. Vladimír Šrein, CSc. - Výskyty zlata ve Vlastějovicích, Malešově 
                      a Kutné Hoře - Přednášku doplnila J. Králová výstavkou vzorků z výše  
                      uvedených lokalit - Hrádek, 20 posluchačů 
 
25 .4. 2008 - MUDr. Zdeněk Petráň  -  Mince doposud připisované biskupovi Vojtěchovi  
           a jejich původ - Mezinárodní sympozium Evropské biskupské mincovnictví,  
           Kroměříž, cca 100 posluchačů 
 
11. 9. 2008 - RNDr. Jana Králová - Kaňk - kopec zajímavý ze všech stran - Hrádek , 
                      30 posluchačů 
 
13. 9. 2008 - PhDr. Aleš Pospíšil - Kutnohorské parky - Hrádek, 13 posluchačů 
 
30. 9. 2008 - RNDr. Jana Králová - Kaňk - kopec zajímavý ze všech stran - Kaňk, klub 
                      Mozaika, 20 posluchačů 
 
20.10. 2008 - MUDr. Zdeněk Petráň - Zemřel PhDr. Pavel Radoměrský, CSc. – živost  
                       a dílo předního českého numismatika - Česká numismatická společnost  
             Praha, cca 80 posluchačů 
 
5. - 6. 11. 2008 - MUDr. Zdeněk Petráň - Svatováclavské denáry - Kolokvium „Svatý  
          Václav a jeho kult“ Praha, cca 150 posluchačů 



 
19. 11. 2008 - MUDr. Zdeněk Petráň - Slavníkovci a jejich mincovnictví  - muzeum  
  Varnsdorf, 45 posluchačů 
 
25. 11. 2008 - MUDr. Zdeněk Petráň - Fakta a otazníky okolo kutnohorského  
  výtěžkového dvouzlatníku - Hrádek,  9 posluchačů 
 
3. 12. 2008 - MUDr. Zdeněk Petráň - Denár Vladislava II. s nápisy, Konference 850 let  
           od korunovace knížete Vladislava II. českým králem - Praha, cca 70  
           posluchačů 
 
6. 12.  2008 - MUDr. Zdeněk Petráň - Nejstarší české mince – fakta i otázky - Česká  
  numismatická společnost v Hradci Králové, 42 posluchačů 
 
14. 12. 2008 - MUDr. Zdeněk Petráň - Mincovnictví českých Keltů - Muzeum Teplice, 
                        45 posluchačů 
 
 
 
Publikační činnost 
 
Dle možností odborní pracovníci publikovali výsledky své práce v odborných časopisech a 
popularizovali  práci muzea v tisku. 
  
PhDr. Světlana Hrabánková, Bc. Josef Kremla - České muzeum stříbra v Kutné Hoře,  

       Středočeský sborník historický 34, 2008, str. 307 - 323 
 
Vladimír Šrein, Martin Šťastný, Blanka Šreinová, Jana Králová, Jana Schweigstillová: 
Spodnoturonské písčité vápence v Kutné Hoře a Miskovicích. Bulletin mineralogicko-
petrologického oddělení Národního muzea v Praze, 14-15, Praha, 2007, str. 170 - 176, vyšlo 
v roce 2008 
 
J. Králová, M. Fišera, J. Sejkora: Anatas a brookit ve sbírkách českého muzea stříbra 
v Kutné Hoře. Minerál, 4/2008, str. 356 - 362.  
 
Bc. Josef Kremla  -  Seriál „Osmičková výročí Kutné Hory“ 
 
Bc. Josef Kremla  - 500 let nejstarší kutnohorské medaile, Obzory Kutnohorska 22. 1. 2008,   
                                 str. 7 
Bc. Josef Kremla, RNDr. Jana Králová  - Zemětřesení před 420 lety, 
                                 Obzory Kutnohorska 26. 2.  2008, str. 7 
Bc. Josef Kremla  - Nejstarší kutnohorské pečeti je 700 let, Obzory Kutnohorska  
                                25. 3. 2008, str. 7 
Bc. Josef Kremla  - 1648 – při zřícení Ruthardova dvorce zemřelo sedm jeho obyvatel,  
                                Obzory Kutnohorska 22. 4. 2008, str. 7 
Bc. Josef Kremla  - 1988 – Keltové, Obzory Kutnohorska 13. 5. 2008, str. 7 
Bc. Josef Kremla  - 1448 – 560 let od ustavení Poděbradské jednoty, 
                                Obzory Kutnohorska 24. 6.  2008, str. 5 
Bc. Josef Kremla  - 1388 - Založení chrámu svaté Panny Barbory, Obzory Kutnohorska 29. 7.  

         2008, str. 7 



Bc. Josef Kremla, RNDr. Jana Králová - Minerály objevené a poprvé na světě popsané  
                                v Kutné Hoře, Obzory Kutnohorska 26. 8. 2008, str. 7 
Bc. Josef Kremla  - 1878 - rok bourání městských bran, Obzory Kutnohorska 30. 9. 2008, 
                                str. 7 
Bc. Josef Kremla  - 1808 a 1878 - Muž „osmičkových výročí - MUDr. Josef Jaromír Štětka,   
         Obzory Kutnohorska 29. 10. 2008, str. 7 
Bc. Josef Kremla  - 1318 a 1338 - Kutná Hora jako královské město a její vztahy s Prahou,  
         Obzory Kutnohorska 25. 11. 2008, str. 7 
Bc. Josef Kremla  - 888 - Nejstarší „osmičkové“ výročí, Obzory Kutnohorska 23. 12. 2008,   
                                 str. 8 
 
 
Bc. Josef Kremla - Medaile k otevření Tylova divadla v roce 1933, Kutnohorský deník 8. 4.   
                               2008,  str. 3 
Bc. Josef Kremla - Tylovy stopy v Kutné Hoře, Krásné město 3/2008, str. 15 
Bc. Josef Kremla - Srpen 68 na Kutnohorsku, Krásné město 3/2008, str. 15 - 16 
Bc. Josef Kremla - František Zelenka, Krásné město 3/2008, str. 16 
Bc. Josef Kremla - České muzeum stříbra a osmičková“ výročí, Věstník AMG ČR 5/2008,  

      str. 15 
 
Vše vloženo i na web ČMS 
 
MUDr. Zdeněk Petráň - Encyklopedie římských císařů a císařoven z pohledu jejich mincí  
      (spoluautor Jiří Fridrichovský), nakladatelství LIBRI, 2008, 365 str. 
MUDr. Zdeněk Petráň - Gaius nebo Augustus, Členské informace 1/2008, str. 39 - 43. 
MUDr. Zdeněk Petráň - Posmrtný denár Sabiny – nenápadné římské císařovny, Členské  
       informace  1/2008, str. 44 - 47. 
MUDr. Zdeněk Petráň - Historie a medicína – dvojí pohled na život kněžny sv. Ludmily  

    (spoluautor  J. Sláma), In Spiritu Veritas,  
     almanach k 65. narozeninám Dominika Duky O.P., ThLic., 
     Praha 2008, str. 637 - 648. 

 
MUDr. Zdeněk Petráň - Antonianus římského císaře Postuma ražený vzdorocísařem  
                                       Aureolem, Členské informace 2/2008, str. 44 - 48 
 
MUDr. Zdeněk Petráň - Dušan Třeštík jinak, Sborník Dušan Třeštík - Zápisník a jiné texty k  
      dějinám, Lidové noviny 2008, str. 239 - 244 
 
MUDr. Zdeněk Petráň - Znovu k denárové ražbě z hradiště „Staré zámky“ v Brně - Líšni  

   (spoluautoři L. Polanský a J. Sláma), v: Numismatický sborník 23  
   - v rukopisu 

 
MUDr. Zdeněk Petráň - Mince mělnické kněžny Emmy, Sborník sympozia 
                                       k 1000. výročí úmrtí  kněžny Emmy, Mělník - v tisku 
 
MUDr. Zdeněk Petráň - 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 
 
MUDr. Zdeněk Petráň - České denáry 10. století se stejnou obrazovou náplní na obou  



                                        stranách mince, Sborník k 80. narozeninám Anežky Merhautové -  
                                        v rukopise 
 
MUDr. Zdeněk Petráň - Kutnohorský výtěžkový dvouzlatník v historických souvislostech  

   - v rukopise. 
 
MUDr. Zdeněk Petráň -  Poslední tolarová ražba kutnohorské mincovny - v rukopise. 
 
MUDr. Zdeněk Petráň - Výtěžkový Kutnohorský dvouzlatník v historických souvislostech,  

     Numismatické listy - v rukopise. 
 
MUDr. Zdeněk Petráň - Denár Vladislava II. s nápisy, Sborník přednášek z konference 850 let  
       od korunovace knížete Vladislava II. českým králem - v rukopise 
 
MUDr. Zdeněk Petráň - Svatováclavské denáry, Svatý Václav a jeho kult, sborník vydaný k  
       symposiu 5. - 6. 11. 2008 - v rukopise 
 
Mgr. Kateřina Vobořilová - J. Vepřek, Krásné město 2/2008 str. 6 
 
Mgr. Kateřina Vobořilová - Večery na Hrádku, Krásné město 3/2008 str. 13 
 
 
Kulturn ě-společenská činnost 
 
V roce 2008 jsme si připomínali 200. výročí narození významného kutnohorského 
rodáka, českého obroditele, dramatika a autora české hymny, Josefa Kajetána Tyla (4. 
2. 1808 až 11. 7. 1856). Hlavní část oslav proběhla od pátku 1. do neděle 3. února. České 
muzeum stříbra při této příležitosti zcela mimořádně zpřístupnilo svou stálou expozici o 
životě a díle J. K. Tyla v jeho rodném domě. V sobotu si památník prohlédlo 59 návštěvníků  
a v neděli 32 návštěvníků. V sobotu byl navíc v době od 11,30 do 13,30 v prostorách expozice 
přítomen historik ČMS Bc. Josef Kremla, který návštěvníkům podával doplňující informace. 
Bez zajímavosti není, že byli přítomni i potomci Tylova syna Josefa Otakara Forchheima. 
 
V rámci těchto oslav byla připravena tématická výstava v Tylově památníku s názvem 
 „Tylovy stopy v Kutné Hoře“. 
 
23. únor - proběhlo v Kutné Hoře, v penzionu U Slunce, ustavující zasedání nové pobočky 
České numismatické společnosti (ČNS) – virtuální pobočky Pražské groše. Před samotným 
zasedáním pobočky se jeho aktéři zúčastnili mimořádné prohlídky Českého muzea stříbra, 
jehož stálá muzejní expozice věnovaná kutnohorskému dolování a mincování byla vytržena  
z mimosezónního klidu zasvěceným výkladem a diskusí účastníků k technice mincovní 
výroby i k samotné mincovní expozici. Za ČMS se akce zúčastnil MUDr. Zdeněk Petráň, po 
expozicích muzea účastníky provedla Stanislava Doležalová, DiS. 
 
22. dubna  - vernisáž výstavy Tvůrci obvykle černobílí jednou trochu barevní.  
Výstava představila tvorbu kameramana a fotografa Andreje Barly, kterou autor nazývá  
Zátiší ve fotografii, a grafika, malíře a sochaře Jiřího Altmanna nazvanou Inspirace v malbě  
k barevnému dřevořezu. Andreje Barlu a jeho tvorbu představil ve velmi zajímavé krátké 
přednášce o vývoji zátiší doc. Ludvík Baran, Ph.D., pedagog pražské FAMU. Jiřího Altmanna 



uvedla jeho manželka Mgr. Jana Altmannová, která zařadila i přednes jedné z pohádek Jana 
Wericha. Vernisáže se zúčastnilo 47 návštěvníků. 
 
16. května - 20,00 - 24,00 hod. 
Mezinárodní den muzeí  
 „IV. Muzejní noc“ 
 „Noční putování historií Kutné Hory“ 
Zdarma byly otevřeny všechny objekty 
ČMS – Hrádek, Kamenný dům a Tylův 
památník. Program byl zahájen ve 20 
hodin: na Hrádku úvodní slovo dostal 
smíšený pěvecký sbor “Cantica“ spolu se 
svými hosty – jazzovou kapelou 
“Coolswing groove“. V hodovním sále byl 
pro návštěvníky připraven kvíz, ve kterém 
přiřazovali platidla do daného období. 
Nesoutěžili pouze děti, ale dokonce i 
prarodiče. Ve stejném sále předváděl Petr 
Sádlo výrobu šperků, které si na místě 
mohli návštěvnici i zakoupit. V 
etnografické části expozice v Kamenném 
domě předvedla paní Hynková předení na 
kolovratu, který se nezastavil do samotné 
půlnoci. Na přání návštěvníků byl v 
pozdních hodinách otevřen i vyhlídkový  
balkón, který jim poskytnul krásný pohled 
na noční Kutnou Horu. V Tylově 
památníku stylově zazněl dobový zvukový 
záznam české hymny v podání Emy 
Destinnové. Většina návštěvníků tak 
uslyšela poprvé celou skladbu a někteří 
požádali dokonce i o druhý poslech. Expozicemi muzea procházeli návštěvníci v doprovodu 
průvodců v historických kostýmech až do 24. hodiny. Poutavého nočního putování se 
zúčastnilo na Hrádku 410, v Kamenném domě 301  a v Tylově památníku 157 návštěvníků. 
IV. Muzejní noc rozšířená na všechny expoziční budovy muzea slavila mimořádný úspěch. 
Zatímco v minulém roce přivítalo České muzeum stříbra 279 nočních hostů, v letošním roce  
v rámci této akce se zvýšila návštěvnost na 884, tj. o téměř 220 %. (akci zajišťovali: 
Stanislava Doležalová DiS, Eva Entlerová, BBus (Hons), RNDr. Jana Králová, Bc. Josef 
Kremla, PhDr. Zdeňka Kubíková, Jana Odehnalová, Bc. Pavel Šeplavý, Dana Veselá  
a Mgr. Kateřina Vobořilová + 8 průvodců) 
  
5. červen -  v rámci Dnů židovské kultury byla v přednáškovém sále Hrádku uskutečněna 
beseda s Prof. Ludvíkem Bassem, který vzpomínal na svého strýce dr. Arnošta Basse, rabína 
v Moravské Ostravě a znalce talmudu, a na svou rodinu. Následující beseda se soustředila na 
obecnější otázky židovství, holocaustu a dějin židovské komunity v Kutné Hoře. Podvečerní 
pořad, který se konal v komorním kruhu 21 návštěvníků, moderovala PhDr. Zoja Franková, 
bývalá redaktorka Rádia svobodná Evropa. Za ČMS akci koordinoval J. Kremla. 
 
 
 



17. červen - Hejtmanský den 
17. června navštívil Kutnou Horu hejtman 
Středočeského kraje Petr Bendl. Kutná 
Hora  
se tak  stala prvním městem našeho kraje, 
ve kterém byl letos uspořádán tzv. 
Hejtmanský den. Po celé odpoledne byl 
pro obyvatele Kutné Hory připraven na 
Palackého náměstí kulturní program. V 
jeho rámci se představilo i České muzeum 
stříbra, které pro Kutnohořany i turisty 
připravilo mezi 14. a 18. hodinou několik 
zajímavých atrakcí. Nejúspěšnější byla malá sportovní soutěž Hornické zdatnosti. Nejen děti 
zde mohly nahlédnout do těžkého života kutnohorských havířů. S košem naplněným rudou a 
havířským kladivem proběhly slalom mezi tyčemi, který představoval křivolaké štoly 
kutnohorských dolů, krátký tunel jim připomněl malé rozměry důlních děl a nakonec přeběhly 
úzkou lávku „přes zatopené šachty“, ze které kladivem shazovaly kuželky – tedy dobývaly 
rudu. Lze jen odhadovat desítky  
a desítky dětí, které zde mezi sebou závodily a zápolily, mnohé i opakovaně. Další atrakcí, 
tentokráte spíše pro dospělé, bylo poznávaní předmětů z muzejních sbírek. Přes 60 zájemců se 
zde tak setkalo s kratiknotem, formami na perník a máslo, pražičkou kávy, kleštěmi na 
odlévání kulek a dalšími předměty. Ve druhé poznávací soutěži návštěvníci přiřazovali k 
surovinám produkty lidské činnosti. Přiřadit k pšenici chléb nebo k železné rudě starý klíč  
bylo pro všechny hračkou. Málokdo ale již znal duběnky, ze kterých se vyráběl inkoust, 
těžkým se ukázalo i přiřazení včel k staré voskové pečeti. I tato atrakce zaujala kolem pěti 
desítek lidí. Volnou vstupenku do expozic Českého muzea stříbra na Hrádku, tedy i do  
stříbrného dolu, mohl vyhrát každý úspěšný řešitel vědomostního testu z dějin Kutné Hory. 
Tři varianty testů pro tři věkové kategorie se nakonec ukázaly jako poměrně velký oříšek pro 
většinu zájemců. Z 25 dětí prvního stupně bylo úspěšných pět řešitelů, žáci druhého stupně 
nesplnili podmínky ani v jednom z pěti pokusů a mezi dospělými uspěl pouze jeden z 32 
pokusů. Poslední atrakcí připravenou pracovníky ČMS na Palackého náměstí byly vrhcáby. 
Tuto středověkou deskovou hru pro dva hráče si vyzkoušelo asi osm skupinek dětí. 
Koordinátorem akce byl Bc. Josef Kremla. 
 
21. - 22. června 
„XVII. Královské st říbření Kutné Hory“  
V rámci Občanského sdružení „Stříbrná 
Kutná Hora“, jehož je muzeum členem, 
spolupracovali někteří pracovníci muzea na 
přípravách a realizaci XVII. ročníku 
historické slavnosti „Královské stříbření 
Kutné Hory“ 
Akce se zúčastnilo 6 466 platících 
návštěvníků. 
Program, scénář, produkční příprava a 
základní režie - PhDr. Světlana 
Hrabánková. 
Z pracovníků muzea se přípravě a vlastním průběhu slavnosti dále podíleli: Jiří Břinčil, Jana 
Černušková, Stanislava Doležalová Dis, Bc. Josef Kremla, Jana Odehnalová, Jan Odehnal, 
Bc. Pavel Šeplavý, Vladimíra Vejmelková a Dana Veselá. 



 
 
13. - 14. září 
Dny evropského kulturního dědictví 
O víkendu byl pro návštěvníky zajištěn volný vstup do Kamenného domu a Tylova 
památníku, volný vstup do expozice „Město stříbra“, zvýhodněné vstupné do expozice „Cesta 
stříbra“ a volný vstup na všechny právě probíhající výstavy. České muzeum stříbra v těchto 
dnech navštívilo celkem 3672 návštěvníků. 
V rámci Dnů evropského kulturního dědictví (téma r. 2008: Památky v krajině a krajina jako 
památka) se na Hrádku uskutečnily přednášky: 
11. 9. „Kaňk - kopec zajímavý ze všech stran“ (RNDr. J. Králová, ČMS) 
13. 9. „Kutnohorské parky“ (PhDr. A. Pospíšil, NPÚ) 
 
13. září - Odborný výklad pro Pekařovu společnost Českého ráje „Za Dačickým aneb 
Kutná Hora po zemi i v podzemí“ - Bc. Kremla - 41 osob 
 
18. září - Slavnostní zahájení výstavy František Zelenka 1904 – 1944, rodák z Kutné 
Hory, scénograf, architekt, grafik, kterého se zúčastnilo 53 návštěvníků. Výstavu připravilo 
České muzeum stříbra ve spolupráci s divadelním oddělením Národního muzea a Klubem 
rodáků a přátel Kutné Hory – Kutná Hora v Praze, záštitu převzali ing. Petr Bendl, hejtman 
Středočeského kraje, a PhDr. Leo Pavlát, ředitel Židovského muzea v Praze. 
 
11. říjen - Podzimní Smíškovská slavnost na Hrádku 
Stylová slavnost pro uzavřenou společnost s dobovým renesančním programem, připomínající 
styl života Kutné Hory v době jagellonské. Slavnosti se účastnilo 113 osob. 
Program, scénář režie - PhDr. Světlana Hrabánková. 
Z pracovníků muzea se přípravě a vlastním průběhu slavnosti dále podíleli: Jiří Břinčil, Jana 
Černušková, Stanislava Doležalová Dis, Eva Entletrová, BBus (Hons), RNDr. Jana Králová, 
Bc. Josef Kremla, Josef Kremla, PhDr. ZdeňKa Kubíková, Jana Odehnalová, Jan Odehnal, 
Dana Schejbalová, Bc. Pavel Šeplavý, Mirka Škorníková, Vladimíra Vejmelková, Dana 
Veselá a Mgr. Kateřina Vobořilová. 
 
22. října - navštívilo České muzeum stříbra 85 účastníků Lékařského kongresu, který se konal 
v Kutné Hoře. Po expozicích je provedla ředitelka muzea PhDr. Světlana Hrabánková  
a odborná pracovnice Stanislava Doležalová DiS. 
 
27. října - Slavnostní otevření Komnaty pana Jana Smíška.  
Vernisáží bylo dovršeno budování prvního prohlídkového okruhu "Město stříbra". 
Slavnostního zahájení se zúčastnilo 53 hostů. 
 
28. říjen - Den středočeského kraje.  
Tradičně byly zdarma zpřístupněny objekty Hrádek, Kamenný dům a Tylův památník včetně 
výstav.  Prohlídku muzea obohatil doprovodný program, který přinesl potěšení jak pro 
dospělé, tak  i děti. Byla uspořádána tradičně výstava “Co nového v muzeu“ (výběr z nových 
sbírkových přírůstků, které v roce 2008 rozšířily sbírku ČMS). Pro dospělé byla připravena 
soutěž "Co je co?" (poznávání sbírkových předmětů), pro děti výtvarná soutěž "Namaluj si 
permoníka". Překvapivě mnoho návštěvníků projevilo o obě soutěže zájem. Výjimkou nebylo, 
že si svého permoníka namalovali i dospělí. Téměř 70 výtvarných prací účastníků soutěže 
bylo vystaveno do konce turistické sezóny v hodovním sále Hrádku. 
Celkem tento den přilákal do objektů muzea 663 návštěvníků. 



Na akci se podíleli: PhDr. Zdeňka Kubíková, Mgr. Kateřina Vobořilová a Bc. Josef Kremla. 
 
20. prosinec - Adventní koncert na Hrádku  
Na koncertu účinkovala Chrámová schola Čáslav. Koncert navštívilo 128 hostů. 
Koncert zorganizovala Mgr. Kateřina Vobořilová. Na vánoční výzdobě a občerstvění pro 
účinkující se podílely_ Na akci se podíleli: Mgr. Kateřina Vobořilová, PhDr. Zdeňka 
Kubíková  a Eva Entlerová, BBus (Hons). 
 
 
Edukativní činnost 
 
18. 1. 2008 - RNDr. Jana Králová uspořádala výstavku „Uhličitan vápenatý“ pro tercii  
           Církevního gymnázia sv. Voršily, 29 žáků 
 
31. 3. 2008 - RNDr. Jana  Králová spolu s Lenkou Dobešovou - prohlídka expozic ČMS   
          - VŠB Ostrava - fakulta cestovního ruchu, 47 studentů  
 
Projekt Gymnázia Jiřího Ortena v Kutné Hoře Hornická města 2008 pro kvartu GJO 
- přednášky: Bc. Josef Kremla a RNDr. Jana Králová - Hornictví, 28. 4., 26 osob 
          Bc. Josef Kremla a RNDr. Jana Králová - Hutnictví, 5. 5., 24 osob 
                     Bc. Josef Kremla a RNDr. Jana Králová - Mincovnictví, 7. 5., 28 osob 
 
3. 6. 2008 - Bc. Josef Kremla a RNDr. Jana Králová - Projekt GJO Hornická města 2008  
pro kvarty z Gymnázia Jihlava a Gymnázia Příbram, 33 studentů 
 
10. - 18. 11. 2008 - Dny hlíny - Již po páté České muzeum stříbra v Kutné Hoře uspořádalo ve 
spolupráci s paní Annou Kellerovou edukativní program k doplnění výuky historie. Paní 
Kellerová přítomným dětem v úvodu přiblížila život lidí v pravěku a poté jim předvedla 
výrobu pravěké keramiky. Poučit se a vyzkoušet si práci s hrnčířskou hlínou přišlo na Hrádek 
celkem na 217 studentů z místních i okolních škol (14 tříd ZŠ, SPŠ a Církevního gymnázia): 
10. 11.  - Církevní gymnázium Kutná Hora, 6. třída - 32 dětí 
  - ZŠ Komenského - Nymburk, 5. třída - 27 dětí 
  - ZŠ Kamenná stezka, Kutná Hora - 6. třída - 17 dětí 

- Základní a praktická škola, Kutná Hora, 8. - 9.  třída - 3 děti 
11. 11.  - Základní škola Kremnická - Kutná Hora - 9. třída - 22 dětí 
13. 11.  - Církevní gymnázium Kutná Hora, 7. třída - 21 dětí 
  - Základní a praktická škola, Kutná Hora, pomocná třída - 10 dětí 
  - Základní a praktická škola, Kutná Hora, 5. třída + pomocná třída, 11 + 6 žáků 
14. 11.  - ZŠ Suchdol - 3. třída - 18 dětí 
  - ZŠ Kamenná stezka, Kutná Hora - 4. třída - 17 dětí 
18. 11.  - ZŠ Kamenná stezka, Kutná Hora - 4. třída - 15 dětí 
  - Základní a praktická škola, Kutná Hora - PRŠ - 13 dětí 
  - Základní a praktická škola, Kutná Hora, 6.-7.třída - 5 dětí 
Organizační zabezpečení akce: PhDr. Zdeňka Kubíková a Mgr. Kateřina Vobořilová 
 
Na internetových stránkách muzea byl prezentován pracovní listy pro žáky základních škol - 
expozice ČMS na Hrádku, v Kamenném domě a v Tylově památníku. 
Autoři listů: Mgr. Kateřina Vobořilová, PhDr. Zdeňka Kubíková, Bc. Josef Kremla 
 
 



 
Poradenská činnost a služby veřejnosti 
 
Odborní pracovníci dle požadavků badatelů prováděli vyhledávací a poradenské služby.  
 
Celkem    byly poskytnuty služby  223 badatelům.  
 

 
  

2008 
 
  

Počet 
badatelských 
služeb 

Počet kult. 
vzdělávacích akcí 
- na půdě muzea 

Počet kult. 
vzdělávacích akcí 
- mimo půdu 
muzea 

Počet návštěvníků akcí 

osob návštěv akcí osob akcí osob  

223 271 31 1884 24 7746 9630 

 
  
  

Počet vypůjčených 
knih 

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

Počet manipulačních 
úkonů s fotodokumentací 
muzea 

Počet přírůstků 
sbírek 

Počet evidence do 
II. st. 

Počet 
zdigitalizovaných 
sbírek 

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

přepis do 
programu 
BACH 

261 73 6500 ks nebylo 
sledováno 

95 211 + 1 
elektronický 
zdroj 

198 316 649 651 nebylo 
sledová
no 

17739 

 
 

 
  
Revize podsbírek Revize knih Restaurování 
přírůstková čísla inventární čísla kusy svazky kusy 
2194 9766 19363 4997 177 

 
 
                              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. 
 
Činnost muzea  byla dle možností prezentována v hromadných sdělovacích prostředcích, 
především v tisku. (Pravidelně muzeum spolupracuje s Radiem Region, Deníky Bohemia a 
Obzory Kutnohorska.)  
 



Propagace muzea v tisku: 
Kutnohorský deník - 27 článků 
Obzory Kutnohorska - 18 článků 
Kutnohorské listy - 1 článek 
Krásné město - 4 články 
Věstník AMG - 1 článek 
Mladá fronta Dnes - 4 články 
Haló magazín - 1 článek 
Dovolená pro vás - 1 článek 
Celkem 57 článků 
 

Pravidelná inzerce v: 
          Kulturní kalendář 
          Věstník AMG 
          Hornická ročenka 
          Co, kdy, kde v Praze 
          Katalog muzeí, galerií, antikvariátů a regionálních památek 
          Deník  

Obzory Kutnohorska  
          Kutnohorské listy 
          Krásné město  
          Česká kultura 
          Kulturní kalendář Kutné Hory 
          Jeníkovské listy 
          Moderní vyučování 
          Zlaté stránky 

 
 
 
 
 
 
 
 

Propagace Českého muzea stříbra v Kutné Hoře v televizním vysílání 
 za rok 2008 

 
 

Datum natáčení Žadatel Pořad 
15. 1. 2008 Česká televize, Centrum vzdělávacích 

pořadů, Kavčí Hory 
72 jmen české historie – díl 4. Václav II. 
(natočení 4 ks mincí ze sbírky ČMS) 

30. 1. 2008 Produkce Radim Procházka s.r.o., 
Praha 3 

Štíty království českého – díl 2. Můj dům, 
můj hrad (Hrádek – exteriér, Komnata pana 
Jana Smíška) 

1. 4. 2008 Středočeský kraj Středočeský magazín (výstava Česká secese 
a Havířská osada) 



květen 2008  Česká televize Brno Záhady Toma Wizarda – díl 18/2008 – 
Záhada pražského groše (vysíláno 2.6.2008) 

21. 6. 2008 Česká televize Brno Záhady Toma Wizarda – díl 23/2008 – Kam 
zmizel důl Osel? (vysíláno 8.9.2008) 

23. 7. 2008 Korean Broadcasting System, Seoul, 
Korea 

natáčení středověkého dolu pro 
dokumentární film o atraktivních místech 
světa 

16. 10. 2008 Travel Channel International Limited, 
London 

Travel 2008 (natáčení v dole, Havířské osadě 
a v mázhauzu)  

22. 10. 2008 Česká televize – Kavčí Hory Reportéři ČT (natočeno 20 ks sbírkových 
předmětů o Em. V. Voskovi) 

 
 
Pro prezentaci, inzerci provozovaných expozic byly využívány nabídky vybraných cestovních 
katalogů a časopisů: Karta v ČR, Obrazový atlas technických památek, Info super Praha, 
Travel Speciál  (MF Dnes), Obchodní časopis (MF Dnes), Děti, kultura a volný čas, 
Hospodářské noviny-příloha 
 
Pracovnice pro PR spolupracovala s internetovými portály: www.kutnohorsko .cz, 
www.kutnahora.cz, www.netcaslavsko.cz, www.hrady.cz, www.abcnacesty.cz, 
www.kudyznudy.cz, kulturní kalendář Středočeského kraje. 
 
Ředitelka muzea, pracovnice pro PR a odborní pracovníci poskytovali rozhovory redaktorům 
rozhlasů a televizí. Např. PR pracovnice - Středočeský magazín - Havířská osada a upoutávka 
na turistickou sezónu 2008, Český rozhlas - pozvánka na Muzejní noc, Kabelová televize 
Kutná Hora - pozvánka na výstavu secese a pod.  
 
Ředitelka muzea   spolupracovala na přípravě scénáře 2 dílů televizního seriálu pro mládež 
„Záhady Toma Wizarda“ (Záhada pražského groše, Kam  se ztratil důl Osel).  
 Natáčení ČT Brno proběhlo v květnu a červnu  a to v objektu Hrádek,   na přístupné trase 
středověkého dolu   a v histor. centru Kutné Hory.  Na natáčení se zúčastnila jako poradce a 
komentátor dr. Hrabánková, jako poradce dr. J.Králová  a muzejní průvodci. 
 
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. 
Dle požadavků spolupracovala s Krajským úřadem SK – webové stránky Kalendárium ad. 
 
 
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. 
 
Se zahájením provozu pro veřejnost 1.dubna byly dány do užívání nově vybudované WC pro 
návštěvnickou veřejnost, WC bezbariérový, nová odpočinková místnost pro průvodce. 
 
V průběhu roku byly přitažlivou formou průběžné inovovány a rozšiřovány muzejní 
internetové stránky (výstavy, přednášky, edukativní programy, restaurované předměty, 
nabídka prodejny atp.)  
zodpovídali: Bc. Pavel Šeplavý, Vladimíra Vejmelková, Mgr. Kateřina Vobořilová,                
odborní pracovníci a vedoucí průvodcovské služby 
 
Odborní pracovníci pokračovali v práci na vydání katalogu expozice „Královské horní město 
Kutná Hora – měšťanský život a kultura 17. – 19. století“ -  (formou CD)  
Bc. Pavel Šeplavý pro připravovaný katalog nafotografoval 1600 snímků. Zbývá pouze 
nafotografovat část expozice „Osobnosti“ , jejíž reinstalace je plánována dle finančních 
možností pro rok 2009. Testoval prostředky pro tvorku katalogu expozice a navrhl jeho 
projekt. 
PhDr. Zdeňka Kubíková vypracovala popisy k exponátů z částí expozice „Cechy“. „Církev“ 
a část „Etnografie“.  
 
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. 
 
 
 
    Zajišťování odborné kvalifikace pracovníků ČMS 
                       
Odborní  pracovníci si zvyšovali svou kvalifikaci účastí na odborných seminářích, 
konferencích a školeních: 
 
Stanislava Doležalová DiS - 11. 12. - Metodické pokyny pro muzejní pedagogy - Roztoky  

  u Prahy  
Eva Entlerová, BBus (Hons) - 13. 3. - Seminář „Problematika autorského práva v praxi  
        veřejných služeb kultury“ - Ministerstvo kultury ČR,  
        Praha  

- 9. - 11. 9. - 32 seminář knihovníků muzeí a galerií při AMG  
           ČR - Západočeské muzeum v Plzni  

    - 15. 10. - Seminář „2. Protokol Haagské konference a určující  
          předpoklady pro budování a tvorbu depozitářů  



     a úložišť movitého kulturního dědictví“ - Národní  
     archiv Praha 

- 3. 12. - „9. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním  
     světě 2008“ - Národní archiv Praha 

RNDr. Jana Králová - 26.  - 30. 5. - Seminář geologů muzeí České a Slovenské republiky  
- Východočeské muzeum Pardubice 

Bc. Josef Kremla  - 30. 9. - Muzeologocká komise AMG ČR, Technické muzeum  
PhDr. Zdeňka Kubíková - 14. 2. - Porada věnovaná lidové kultuře ve Středočeském kraji,  
            Roztoky u Prahy 

       10. 6.  - Porada věnovaná lidové kultuře ve Středočeském kraji,  
             Příbram 
Bc. Pavel Šeplavý - 4. 12. - „9. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním  

     světě 2008“ - Národní archiv Praha 
 
Mgr. Kateřina Vobořilová - 14. 2. - Porada věnovaná lidové kultuře ve Středočeském kraji,  
               Roztoky u Prahy 
             2. 10. - Konference cestovního ruchu středočeského kraje, Praha 
   
Mgr. Kateřina Vobořilová úspěšně ukončila  magisterské studium Muzeologie na Masarykově 
univerzitě v Brně. 
Všichni odborní pracovníci se vzdělávali samostudiem. 
 
Pracovníci ekonomicko provozního oddělení se v průběhu roku zúčastňovali nezbytných 
proškolení, seminářů a speciálních příprav: 
 
  
 
                                   Správa počítačové sítě ČMS 
 
Bc. Pavel Šeplavý - správce počítačové sítě 
- prováděl běžnou údržbu a opravy počítačů a periferií 
- pravidelně zálohoval kritická data 
- tvořil skripty pro automatizované zálohy na centrální server 
- připravoval počítače pro zahájení turistické sezóny 
- prováděl průzkum trhu, nákup a instalace nového počítačového a fotografického vybavení 
- pravidelně aktualizoval webové stránky ČMS a Stříbření 
- upravil design webových stránek Stříbření  
- udržoval databáze a programy pro skladovou evidenci a prodej zboží 
- upravil program pro prodej vstupenek 
- zprovoznil replikace a zálohování databáze pro prodej vstupenek 
- 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  odborná 
elektro a báňská revize pro povolení provozu pro veřejnost. 
V průběhu roku  dále proběhly tyto revize a kontroly dle ohlášení a požadavků příslušných 
institucí: 
 
REVIZE v r.2008 
 
Revize elektro: 
19.3.2008                 Soc. zařízení pro turisty – Hrádek                      výchozí revize 
18.3.-27.3.2008        Horní trejv+důl                                                   roční revize 
16.6.-30.6.2008        El.instalace-Hrádek                                            pravidelná revize 
31.10.2008               El.instalace-srub                                                 výchozí revize 
 
22.4.-23.4.2008        El.instalace – muzeum Tylův památník             pravidelná revize 
 
Revize plyn: 
23.10.2008 Kontrola spotřebičů- byty Tylův památník 
23.10.2008 Kontrola spotřebičů- Barborská 33 
23.10.2008               Kontrola spotřebičů- Kamenný dům 
 
27.11.2008               Kontrola rozvodu plynu- byty Tylův památník 
27.11.2008               Kontrola rozvodu plynu- Tylův památník hlavní přívod 
27.11.2008               Kontrola rozvodu plynu- Barborská 33 
27.11.2008               Kontrola rozvodu plynu- Kamenný dům 
 
Revize komíny: 
30.10.2008 Kontrola komínů- byty Tylův památník 
30.10.2008               Kontrola komínů- Barborská 33 
 
Revize hasících přístrojů a hydrantů: 
14.2.2008     
 
 
Ostatní kontroly: 
14.5.2008 Kontrola plateb pojistného na všeob. zdrav.pojištění – VZP 
24.10.2008                Kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském a důchod.pojištění    
  
 
 
 
          Provozně technické zabezpečení odborné činnosti muzea 
             a činnost pro návštěvnickou a badatelskou veřejnost 
 
 
Muzeum nadále zaměstnává pracovníka, který je pověřený správou budov a zařízení muzea a 
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 výmalby omítek, 
 ad. drobnější opravy. 
Na parcelách Hrádku byly svépomocně provedeny  jarní  úklidové a zahradní úpravy před 
otevřením expozice zde umístěné. 
 
Byla dokončena výstavba nových WC pro návštěvníky, úklidové komory a WC 
bezbariérového. Současně byla přebudována a nově vybavena průvodcovská místnost. 
Investorem stavby bylo Město K.Hora.  
 
KAMENNÝ  DŮM, čp. 183 
Před zahájením sezóny byl proveden generální úklid a údržba osvětlení expozice. 
 
PROVOZNÍ BUDOVA čp. 33 
Z důvodu  opakovaného zatékání nekvalitními šablonami střešní krytiny byla provedena 
reklamace u dodavatele krytiny. Reklamace byla uznána a firma dodala nové šablony na celou 
střechu. Přeložení krytiny proběhne v r.2009. 
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 
Po konzultaci s odborníky byl dodavatelské firmě Drdlík reklamován nekvalitní nátěr 
šindelového zastřešení.  Oprava má proběhnout v jarních měsících 2009. 
 
 
                                                Investice 
 
HRÁDEK – 1. patro, tzv. Smíškova komnata 
Byla  dokončena realizace jednotlivých instalačních bloků expoziční místnosti dle návrhu a 
konzultací s odb. dohledem (dr. Hrabánková) a proběhla konečná instalace. Současně bylo 



nainstalováno scénické osvětlení  a zabezpečovací technika. Expoziční místnost byla pro 
veřejnost otevřena 27.října. 
 
KAMENNÝ  DŮM - sklepy 
V prosinci r. 2008 byly zahájeny přípravné práce na vybudování lapidária ve sklepních 
prostorách. 
 
TYLOVA čp.507 
Na základě nabídkového řízení byl vybrán realizátor a v zadních přízemních prostorách 
proběhla 1.etapa realizace nové expozice Podzemí Kutné Hory a jeho průzkum. 
 
 
 
                   Ekonomický provoz muzea a hospodaření 
Ekonomický provoz muzea probíhal v r. 2008 bez potíží, vyhodnocení a přehled hospodaření 
ČMS s komentářem byly odevzdány v požadovaném termínu zřizovateli. 
Hospodářský výsledek za rok 2008 skončil opět s přebytkem,   opětně bylo dosaženo  zisku 
z hlavní i vedlejší činnosti muzea. 
 
 
PhDr.S.Hrabánková, ředitelka ČMS 
 


