ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA V KUTNÉ HOŘE
VÝROČNÍ ZPRÁVA
za rok 2010

České muzeum stříbra v Kutné Hoře je právním pokračovatelem Archeologického sboru Wocel
(zal. 1877) a následně Muzea Wocel.
Od r. 2003 je muzeum příspěvkovou organizací Středočeského kraje.
Sbírka muzea patří k nejstarším a nejvzácnějším v republice, podsbírkový fond báňské techniky,
geologie a mnohé sbírkové předměty z fondu uměleckého řemesla ad. patří k evropským unikátům.
Pro veřejnost provozuje muzeum tři expoziční budovy, v nichţ v prohlídkových okruzích
zpřístupňuje reprezentativní část svého fondu. Všechny expoziční budovy jsou památkově chráněné
a zapsané jako architektonická památka I. kategorie. Jsou to: Hrádek, Kamenný dům a dům
čp. 507 - rodný dům J. K. Tyla. V rámci své hlavní expozice, která má dva prohlídkové okruhy a
nese stejný název jako celá instituce, provozuje muzeum pro návštěvnickou veřejnost i středověké
důlní dílo a trejv (velký důlní ţentour), coţ jsou zapsané chráněné památky technického typu a
dále tzv. open-air expozici na zadní parcele Hrádku (tzv. Havířská osada).
Vzhledem ke svému umístění a daným provozním podmínkám nejsou stálé expozice Českého
muzea stříbra otevřeny pro veřejnost celoročně, nýbrţ v návštěvnické sezóně, tj. od měsíce dubna
do konce listopadu (některé výstavy i v prosinci). Přes toto provozní omezení má muzeum velice
vysokou návštěvnost. Nejvyšší procento návštěvníků je tvořeno výpravami školní mládeţe v době
školních výletů, častými návštěvníky jsou zahraniční i tuzemští turisté, pro něţ 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 „stráţcem“ hmotných dokladů minulosti, tradic a historického
povědomí. Samozřejmě aktivně vstupuje i do současného kulturního ţivota, 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 sluţby badatelské, odborné poradenství, výpůjční sluţby odborné knihovny a základní
informace o památkových a turistických objektech v celém kraji.
Ředitelství, ekonomicko-správní odbor a průvodcovská sluţba muzea sídlí v budově Hrádku,
Barborská ul. čp.28. Dům čp. 33 v Barborské ulici, kde jsou umístěny především pracovny
odborného oddělení, provozuje muzeum téţ jako svou technicko-správní budovu. V přízemí této
budovy bylo v r. 2004 pro veřejnost otevřeno muzejní informační centrum spojené s malou
prodejnou upomínkového zboţí. Poskytují se zde návštěvníkům informace nejen o činnosti muzea,
ale téţ o veškerých památkových objektech regionu, o turistických destinacích, kulturních akcích,
moţnostech stravování, ubytování a dopravního spojení.
Muzeum dále pečuje o své depozitární prostory.

K zajištění své provozní a odborné činnosti v r. 2010 byl muzeu jeho zřizovatelem přidělen výši
9 167 369,-Kč.
Náklady na zajištění provozu muzea (odborného i pro veřejnost) činily v r. 2010 celkově
13 418 664,-Kč.
Rozdíl mezi celkovými náklady a příspěvkem zřizovatele byl pokrýván z vlastních výnosů
organizace, které tvořily:
vlastní příjmy
4 263 064,-Kč
úroky z BÚ
688,-Kč
pouţití investičního fondu na opravy 0 Kč
pouţití fondu odměn
60 000,-Kč
pouţití rezervního fondu
0 Kč
Vlastní příjmy ČMS byly tvořeny příjmy ze vstupného
činnost)
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti muzea
v r. 2010 činil před zdaněním
daň z příjmu činila
výsledek hospodaření po zdanění

a trţbami z prodeje sluţeb (odborná

72 457,-Kč
68 670,-Kč
3 787,-Kč

Zisku dosáhlo muzeum i ve své tzv.doplňkové činnosti (prodej upomínkového zboţí),
a to ve výši
57 312,-Kč.
V r. 2010 Středočeský kraj Českému muzea stříbra finančně nepokrýval ţádné poţadavky na
investiční akce nad rámec provozního rozpočtu.
Ze svého investičního fondu ČMS nepokrývalo v r. 2010 ţádné akce.
V r. 2010 nezískalo ČMS ţádný sponzorský finanční příspěvek.
ČMS v roce 2010 vyvíjelo svou činnost v návaznosti na tyto finanční prostředky a dle svého Plánu
činnosti na r. 2010.
Odborná činnost muzea a činnost pro návštěvnickou a badatelskou veřejnost
V průběhu roku 2010 v muzeu pracovalo 10 stálých odborných pracovníků:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

PhDr. Světlana Hrabánková - historička středověkých českých dějin, dějin Kutné Hory
a středověké technologie dolování a mincování - ředitelka
PhDr. Zdeňka Kubíková - etnografka – správce sbírkových fondů: etnografie, umělecké
řemeslo, výtvarné umění aj. + vedoucí odborného oddělení a zástupkyně ředitele
Bc. Josef Kremla - historik – archivář – správce podsbírek (knihy – rukopisy a staré tisky,
mapy a plány, dokumentace současnosti aj.)
Mgr. Kateřina Vobořilová - historička regionálních dějin – správce numismatických sbírek
+ pracovnice pro kontakt s veřejností a propagaci
MUDr. Zdeněk Petráň - externí numismatik (0,5 úvazku)
RNDr. Jana Králová - geoloţka – správce podsbírek (geologie, paleontologie a báňská
technika)
Eva Entlerová, BBus (Hons) - knihovnice
Vladimíra Vejmelková - výtvarnice (0,78 úvazku)
Stanislava Doleţalová, DiS. - správce archeologické podsbírky (středověk, kachle) +

10.

muzejní pedagoţka a vedoucí průvodcovské sluţby
Bc. Pavel Šeplavý - správce počítačové sítě a dokumentátor - správce archeologické
podsbírky (pravěk, středověké sklo)

Práce se sbírkami
Evidence sbírek
I. stupeň evidence
Pro jednání sbírkotvorné komise dne 2. 11. odborní pracovníci připravili: 224
přírůstkových čísel = 836 kusů předmětů.
CELKEM

1/2010 až 224/2010

224 přír. č.

836 kusů

Soupis darů do Sbírky Českého muzea stříbra za rok 2010:
Podsbírka Archeologie
Nádoby (5 kusů) + střepy – objevná sonda tzv. muzejního dolu, 1967
Přír. č. 8/2010 aţ 10/2010
Milan MAREŠ – darovací smlouva ZK 1/2010 z 27. 5. 2010
Podsbírka Dokumentace současnosti
Soubor odznaků podniků a organizací z okresu Kutná Hora – 530 kusů
Přír. č. 33/2010 aţ 89/2010
Jiří SECHOVEC – darovací smlouva JK 1/2010 z 27. 8. 2010
Kalendář Městys Žehušice 2010
Přír. č. 90/2010
Odznaky – 21. pluk v Čáslavi, 1948 – 2 kusy
Přír. č. 91/2010
Josef KREMLA – darovací smlouva JK 2/2010 z 27. 8. 2010
Podsbírka Geologie
Struska, Hamry u Ledče – 2 kusy
Přír. č. 114/2010
Václav ŠTEFAN – darovací smlouva JMK 2/2010 z 18. 10. 2010
Pyrop, Kutná Hora, Karlov, lom – 1 sáček
Přír. č. 115/2010
Rutil, Kutná Hora, Karlov, lom – 1 sáček
Přír. č. 116/2010
Skapolit, Malešov, Na rudě
Přír. č. 117/2010
RNDr. Vladimír ŠREIN, CSc. – darovací smlouva JMK 3/2010 z 20. 10. 2010

Mn-kalcit s přeměněným hadcem, Kutná Hora, u kostela sv. Trojice
Přír. č. 118/2010
Cr-muskovit, Kutná Hora, u kostela sv. Trojice
Přír. č. 119/2010
František NOVÁK – darovací smlouva JMK 4/2010 z 25. 10. 2010
Křemen – křišťál z pukliny hadce, Kutná Hora, hadcová skála, sběr Filip Huda, 1905,
sbírka Josefa Vepřka
Goethit z pukliny hadce, Kutná Hora, hadcová skála, sběr Filip Huda, 1905, sbírka
Josefa Vepřka
Goethit z pukliny hadce, Kutná Hora, hadcová skála, sbírka Josefa Vepřka
Pyrit, sfalerit, křemen, Kutná Hora, sbírka Josefa Vepřka
Kyanit, granát, muskovit, apatit, Kutná Hora, Kaňk, sbírka Josefa Vepřka
Cronstedtit, Kutná Hora, sbírka Josefa Vepřka
Almandin, Starkoč – 2 kusy, sbírka Josefa Vepřka
Apatit, Zbyslav, sbírka Josefa Vepřka
Křišťál, Habry, lom Peklo, sbírka Josefa Vepřka
Rodochrozit, azbest, neotokit, pyrit, Chvaletice, sbírka Josefa Vepřka
Měď vyhutněná, Kutná Hora, sbírka Josefa Vepřka
Přír. č. 123/2010 aţ 133/2010
Ing. Věra ŠLECHTOVÁ – darovací smlouva č. JMK 1/2010 z 30. 9. 2010
Podsbírka Hračky
Dětský diaprojektor, vyrobil Chemoplast Brno 1983
Přír. č. 134/2010
Plyšová hračka – bílý pes, 70./80. léta 20. stol.
Přír. č. 135/2010
Plyšová hračka – červený medvěd, 70./80. léta 20. stol.
Přír. č. 136/2010
Josef KREMLA – darovací smlouva JK 2/2010 z 27. 8. 2010
Podsbírka Kramářské tisky
Modlitba k nejsvětějšímu Srdci Páně s vlepenou devoční grafikou
Přír. č. 138/2010
Josef KREMLA – darovací smlouva JK 2/2010 z 27. 8. 2010
Podsbírka Numismatika
Pamětní medaile – Martin Rozhoň, 35. narozeniny, 2009, Cu, 0/0
Přír. č. 175/2010
Pamětní medaile – PF 2010, 700 let korunovace Jana Lucemburského, mosaz, 0/0
Přír. č. 178/2010
Josef KREMLA – darovací smlouva JK 2/2010 z 27. 8. 2010
Podsbírka Umělecké řemeslo
Hluboký talíř, bílá glazura, šedomodrý dekor na okraji talíře, zn. WEDGWOOD
Přír. č. 219/2010
Ing. Luboš KRÁL – darovací smlouva ZK 3/2010 z 20. 10. 2010
Podsbírka Výtvarné umění
Ing. Stanislav Věcovský s rodiči, autor Kostrhon

Přír. č. 223/2010
Jarmila VĚCOVSKÁ – darovací smlouva ZK 2/2010 z 29. 9. 2010
Studijní materiál Pohlednice
Pohlednice – Chotusice
Evidenční číslo X 8/350
Pohlednice – Sedlec
Evidenční číslo X 8/349
Josef KREMLA – darovací smlouva JK 2/2010 z 27. 8. 2010

Knihovna
Pro rodinu a domácnost. Rádce pro snoubence a manžele. Praha 1934
Přír. č. 19877 – K 1765
Adresář horního města Kutné Hory se stručným popisem památek. Kutná Hora 1933
Přír. č. 19878 – K 1766
Jiří SECHOVEC – darovací smlouva JK 1/2010 z 27. 8. 2010
Slova potěšení. KH, ČBP 1947
Přír. č. 19879 – K 1767
Josef KREMLA – darovací smlouva JK 2/2010 z 27. 8. 2010
Sbírkových předmětů
Studijního materiálu
Knihovna ČMS

87 přír. č.
2 evid. č.
3 přír. č.

565 kusů
2 kusy
3 kusy

Nákupy do Sbírky ČMS za rok 2010:
Podsbírka Výtvarné umění
Obálka písně Pochod neutrálů, autor František Zelenka
Antikvariát Kutná Hora
Grafika – Žleby, Haun
Grafika – Kutná Hora, Haun
Grafika – Kamenný dům, Lange
Grafika – sv. Jakub, Lange
Antikvariát J. Bretschneider, Praha
Studijní materiál Fotodokumentace
Fotografie – Kutná Hora, Josef Steffel – 4 kusy
Antikvariát Kutná Hora

Sbírkotvorná komise ČMS se uskutečnila 2. 11. 2010
Žádost o provedení změn v CES byla na MK ČR odeslána 5. 11. 2010 pod číslem
jednacím 103/2010.
Potvrzena byla od MK ČR dne 22. listopadu 2010.
Přírůstky studijního materiálu:
V evidenci studijního materiálu odborní pracovníci zpracovali:
Celkem:

158 evid. č.

422 ks

II. stupeň evidence
odborní pracovníci: Doleţalová, Králová, Kremla, Kubíková, Petráň a Vobořilová dle
moţnosti katalogizovali spravované podsbírky. Při katalogizaci dbali na dodrţování zákona
č. 122/2000 Sb.
Celkem:

591 inv. č.

604 ks

Zápis sbírkových předmětů do programu BACH:
Celkem

478 položek

Doplnění a oprava karet jiţ dříve zapsaných v programu BACH (doplnění záznamů nutné po
zavedení nové verze programu apod.):
Zásadní doplnění a opravy katalogizačních karet po nedokonalém zpracování evidence
počátkem sedmdesátých let 20. století.
Celkem

342 položek

Knihovna
v průběhu roku 2010:
- odborně zpracováván kniţní fond muzea (kniţní novinky, nákup knih, evidence knih
a periodik): 19639 aţ 19968,
tj. 330 svazků
- katalogizace dokumentů v knih. systému Clavius - knihy: 454,
komplety periodik: 10,
periodika: 586,
periodika
(bez evidence čísel): 21,

separáty: 7,
elektronické zdroje
(CD, DVD): 12,
články: 125
- vypracovány návrhy na vyřazení publikací - 43 odepsaných svazků
- aktualizovány webové stránky knihovny
- opravy knih speciálními opravnými páskami a balení knih do ochranné fólie
- vypracovávány bibliografické rešerše
- zajišťovány knihvazačské práce (ke svázání zadáno 20 ročníků periodik a 5 dílů
publikace)
- úklid depozitáře

Fotodokumentace
- odborní pracovníci vlastními silami
zajišťovali fotodokumentaci akcí a sbírkových předmětů muzea

Inventarizace sbírek
- pokračovala předávací revize podsbírky ARCHEOLOGIE – STŘEDOVĚK.
174 přírůstkových čísel - 3921 inventárních čísel - 4008 kusů
- v průběhu července a srpna roku 2010 byla provedena inventarizace podsbírky MODELY
A KOPIE
60 přírůstkových čísel - 22 inventárních čísel - 120 kusů
- v průběhu roku 2010 byla dokončena inventarizace podsbírky UMĚLECKÉ ŘEMESLO
podskupina: CECHY, CÍRKEVNÍ PAMÁTKY, DROBNÉ DOPLŇKY, KOVÁŘSTVÍ,
KUŘÁCKÉ POTŘEBY, NÁDOBÍ, NÁŘADÍ, RŮZNÉ, SVÍCNY A LAMPY, ŠPERKY,
VÁHY A ZÁVAŢÍ, ZÁMEČNICTVÍ, ZDRAVOTNICTVÍ A LÉKÁRENSTVÍ a ZVONY.
CECHY:
80 přírůstkových čísel - 86 inventárních čísel - 127 kusů
CÍRKEVNÍ PAMÁTKY:
169 přírůstkových čísel - 296 inventárních čísel - 364 kusů (370 částí)
DROBNÉ DOPLŇKY :
102 přírůstkových čísel - 145 inventárních čísel - 165 kusů
KOVÁŘSTVÍ :
19 přírůstkových čísel - 0 inventárních čísel - 20 kusů
KUŘÁCKÉ POTŘEBY
36 přírůstkových čísel - 21 inventárních čísel - 57 kusů
NÁDOBÍ
165 přírůstkových čísel - 186 inventárních čísel - 247 kusů (331 částí)
NÁŘADÍ
29 přírůstkových čísel - 25 inventárních čísel - 50 kusů
RŮZNÉ
299 přírůstkových čísel - 262 inventárních čísel - 463 kusů (519 částí)
SVÍCNY A LAMPY

158 přírůstkových čísel - 144 inventárních čísel - 247 kusů (251 částí)
ŠPERKY
134 přírůstkových čísel - 167 inventárních čísel - 351 kusů
VÁHY A ZÁVAŢÍ
85 přírůstkových čísel - 103 inventárních čísel - 200 kusů (304 částí)
ZÁMEČNICTVÍ
201 přírůstkových čísel - 437 inventárních čísel - 601 kusů (633 částí)
ZDRAVOTNICTVÍ A LÉKÁRENSTVÍ
15 přírůstkových čísel - 114 inventárních čísel - 158 kusů (260 částí)
ZVONY
18 přírůstkových čísel - 46 inventárních čísel - 107 kusů (121 částí)
CELKEM: 1510 přírůstkových čísel - 2032 inventárních čísel - 3157 kusů (3559 částí)
- v průběhu roku 2010 byla provedena inventarizace podsbírky HRAČKY.
32 přírůstkových čísel - 23 inventárních čísel - 59 kusů
- v průběhu roku 2010 byla provedena inventarizace podsbírky HODINY A HODINKY.
118 přírůstkových čísel - 28 inventárních čísel - 147 kusů
- knihovnice v roce 2010 zrevidovala část knihovního fondu (České dějiny)
Celkem zrevidovala 265 svazků knih.
S prováděním revizí byly spojeny pořádací práce v depozitářích, mytí, případné přebalování
sbírek a vypracovávání nových lokačních seznamů zrevidovaných sbírkových předmětů.
Nejvíce ohroţené předměty ze dřeva a kovu byly ošetřeny lignofixem super (proti
dřevokaznému hmyzu a plísním) a konzervačním olejem WD 40 (proti korozi).

Celkem bylo v roce 2010 zrevidováno:
1894 přírůstkových čísel - 6026 inventárních čísel = 7491 kusů sbírkových
předmětů a 265 svazků knih.

Restaurování sbírek
Pro rok 2010 bylo na restaurování sbírek uvolněno 300 000,- Kč.
Realizovány byly zakázky v hodnotě 322.425, - Kč.

Celkem bylo v roce 2010 zkonzervováno 18 sbírkových předmětů a 2 předměty byly
zrestaurovány.
Současně probíhalo ošetření nejohroţenějších sbírkových předmětů napadených plísněmi,
dřevokazným hmyzem, případně korozí. PhDr. Zdeňka Kubíková ošetřila 410 ks sbírkových
předmětů nátěry přípravkem Lignofix super a konzervačním olejem WD 40. Jednalo se
především o nábytek a kovy z podsbírky umělecké řemeslo.

Zápůjčky
Sbírky ČMS:
Odborní pracovníci dle poţadavků zabezpečovali výpůjčky sbírkových předmětů, při čemţ se
řídili zákonem č. 122/2000 Sb. a dalšími závaznými předpisy.
V roce 2010 bylo zapůjčeno 2396 evidenčních čísel = 2847 kusů sbírkových předmětů
Smlouvou o dočasném uţívání sbírkových předmětů – 1/2010 - 21/2010
(2388 evidenčních čísel = 2835 kusů sbírkových předmětů)
Z předcházejících let trvá 5 smluv (111 evidenčních č. = 143 ks)
Z roku 2010 přetrvává 9 smluv (2325 evidenčních č. = 2768 ks)
Innominátní smlouvou – 1/2010 - 5/2010 (8 evidenčních č. = 12 ks)
Z roku 2010 přetrvávají 2 smlouvy (2 evidenční č. = 3 ks)
Předměty byly zapůjčeny níţe uvedeným vypůjčovatelům:
Archeologický ústav Praha, AV ČR, v.v.i.
Archeologický ústav Brno, AV ČR, v.v.i.
Národní muzeum Praha, Historické muzeum
Národní muzeum Praha, Přírodovědecké muzeum
Národní zemědělské muzeum Praha
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
Muzeum středního Pootaví Strakonice
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
Ostravské muzeum
Galerie Středočeského kraje Kutná Hora
Městské muzeum a knihovna Čáslav
Tempus Libri spol. s.r.o.
Město Zruč nad Sázavou
Restaurátoři a badatelé
Do muzea bylo v roce 2010 zapůjčeno 71 předmětů
Výpůjčky do muzea – 1/2010 - 10/2010 (71 ks)
Z předcházejících let přetrvává 5 smluv (32 ks)
Z roku 2010 přetrvává 1 smlouva (4 předměty)
Předměty byly vypůjčeny od půjčovatelů:
Národní památkový ústav, ú.o.p. Praha
Národní zemědělské muzeum Praha
Městské muzeum a knihovna Čáslav
Státní oblastní archiv v Praze, Státní okresní archiv Kutná Hora
Správa Praţského hradu
Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora
Sběratelé
Veřejné služby muzejní knihovny:
Knihovnice vyřizovala knihovní zápůjčky a zápůjčky z fondu fotodokumentace nesbírkové
povahy.
Za rok 2010 byly poskytnuty sluţby celkem 59 badatelům.

z toho:
absenční zápůjčky - 78 výpůjčních smluv - 229 svazků knih, 1 DVD
prezenční zápůjčky - 19 badatelských listů - 47 svazků knih, 99 ks fotografií
meziknihovní výpůjční sluţba - vypůjčeno 18 svazků, zapůjčeny 3 svazky knih
meziknihovní reprografická sluţba - 5 článků
Udělení reprodukčního práva
V průběhu r. 2010 bylo uděleno 43 reprodukčních práv:
natáčení a fotografování v interiérech Hrádku: 13 x
fotografování interiérů a exteriéru Kamenného domu: 2 x
fotografování, skenování a natáčení sbírkových předmětů: 191 ks
poskytnutí fotografií z fotoarchivu ČMS (digitální i pozitivy): 108 ks
fotografování a skenování studijního materiálu: 5 ks

Ostatní
Odborní pracovníci připravili podklady pro centrální evidenci sbírek, prováděli 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
Geologie
RNDr. Jana Králová dle potřeby prováděla záchranné geologické výzkumy v Kutné Hoře
a okolí.
- Kutná Hora, ul. Na Lávkách, kontroly a opakovaný odběr vzorků z haldy poničené
výstavbou školního hřiště - objev a odběr vzorků horniny, která dosud nebyla v Kutné Hoře
nalezena a popsána. (Výzkum horniny v současnosti probíhá na jednom z pracovišť České
geologické sluţby); odebrány téţ vzorky archeologického materiálu. V souvislosti se
sledováním terénu v této oblasti kontrola výkopů při opravě potrubí v dolní části ulice
(negativní).
- Kutná Hora, kontrola prostoru pod kaplí Boţího Těla, fotodokumentace terénního bodu
s vyšší teplotou (barokní kanalizace? důlní dílo?).
- Kutná Hora, Kamenný dům - prohlídka sklepů a odběr křídových sedimentů
(dokumentačního materiálu).
- Kutná Hora, vykopávky u Vlašského dvora, sběr strusek a kovů, určování vzorků hornin spolupráce s Mgr. Velímským z Archeologického ústavu AV ČR.
- Kutná Hora - akce Rekonstrukce zádlaţby - opakované kontroly zemních prací v Andělské
a Libušině ulici.
- Kutná Hora - V Hutích - sběr strusky do sbírky.
- Kutná Hora, Hlouška, kontrola terénu při opravě vodovodního přivaděče.

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) - pokračování úkolu.
- Problematika výtěţkového kutnohorského dvouzlatníku v historii Kutné Hory ve druhé
polovině 19. století (spolu s Mgr. J. Moravcem - Česká národní banka) - příprava
k publikaci v Numismatických listech.
- Problematika dobových měděných odraţků grošových nominálů v rámci publikace
neznámého měděného odraţku parvu Václava II. se současnou přípravou k publikaci pokračování úkolu.
- Příprava scénáře sympozia a výstavy u příleţitosti konce českého vládního mincování při
zavedení euroměny.

Prezentace sbírek veřejnosti - expoziční činnost
HRÁDEK
I. okruh – „Cesta stříbra“- budova Hrádku
2. okruh - „Cesta stříbra“ – (historická technologie dobývání a zpracování stříbra)
- nádvoří Hrádku, sklep - tzv. malý důl (Dílo havířské), těţní stroj trejv na zahradě Hrádku,
středověké důlní dílo, Havířská osada na zahradě Hrádku a sklepní sál Hrádku - tzv. Verk
(Dílo mincovní)
Hlavní stálá expozice muzea byla k 1. dubnu 2010 připravena pro návštěvnický provoz.
Prohlídku expozic si kaţdý návštěvník mohl doplnit zpracováním úkolů, zadaných v tzv.
pracovních listech k expozici, které jsou k dispozici na internetových stránkách muzea a bylo
moţné si je vyţádat předtištěné i v pokladně muzea.
České muzeum stříbra v Kutné Hoře rozšířilo i v loňském roce své sluţby a otevřelo své
expozice na Hrádku i v listopadu. (Otevřeno bylo o víkendech od 10 do 16 hodin, ve všední
dny byla prohlídka moţná pouze na objednávku.)
Celková návštěvnost prohlídkových okruhů po expozicích v objektu Hrádek v r. 2010
byla 47 957 osob.
Návštěvnost sezónních výstav samostatně bez expozic v objektu Hrádek v r. 2010 byla
45 197 osob.

Celková návštěvnost destinací muzea v objektu Hrádek v r. 2010 byla
93 150 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.
K této expozici byly vypracovány pracovní listy, které bylo moţné nalézt na internetových
stránkách muzea či předtištěné v pokladně Kamenného domu.
Realizace nových částí:
V průběhu zimy a jara byly dokončeny práce na realizaci nových expozičních prostor ve
sklepě Kamenného domu a 8. května byla slavnostně otevřena nová stálá expozice Českého
muzea stříbra, nazvaná "Lapidárium", která představuje návštěvníkům unikátní soubor
kamenných plastik a architektonických článků z nejvýznamnějších kutnohorských památek
města.
Autorem nové expozice je pracovník muzea Bc. Josef Kremla. Korektury a text a obrázky o
geologii: RNDr. Jana Králová.
Návštěvnost expozice „Královské horní město Kutná Hora – měšťanský život a kultura
17. – 19. století v r. 2010 byla 3 454 osob.
Návštěvnost Lapidária v r. 2010 byla 1 866 osob.
Návštěvnost celoroční výstavy v objektu Kamenný dům v r. 2010 byla 5 196 osob.

Celkem v r. 2010 expozice a výstavu v Kamenném domě navštívilo
10 516 osob.
Tylův dům
Stálá expozice „J. K. Tyl“
K expozici byly vypracovány pracovní listy, které bylo moţné nalézt na internetových
stránkách muzea či předtištěné v pokladně Tylova domu.
Stálá expozice „Kutnohorské podzemí a jeho průzkum“
Návštěvnost expozice „J. K. Tyl“ byla v r. 2010 676 osob.
Návštěva expozice „Kutnohorské podzemí a jeho průzkum“ byla v roce 2010 617 osob.
Celková návštěvnost sezónních výstav v Tylově domě v r. 2010 byla 779 osob.

Celková návštěvnost destinací muzea v Tylově domě v r. 2010 byla
2 072 osob.

Výstavní činnost
Hrádek
1. 4. – 18. 4.
Zmizelá Kutná Hora
(pokračování výstavy z roku 2009)
Návštěvnost: 2 686 osob.
23. 4. - 30. 5.
UNESCO - Světové dědictví v Porýní - Falci - putovní výstava
V Českém muzeu stříbra byla dne 22. dubna slavnostně zahájena výstava německé spolkové
země Porýní-Falc, která byla uspořádána ve spolupráci s Krajským úřadem Středočeského
kraje a Českým muzeem stříbra v Kutné Hoře. Výstava představila čtyři oblasti spolkové
země Porýní-Falc, které byly zapsané do seznamu světového dědictví UNESCO: dóm ve
Špýru, římské dědictví v Trevíru, kulturní krajina horního údolí středního Rýna a nejmladší
místo světového dědictví – úsek římského limitu v Porýní-Falci.
Výstavu zahájila PhDr. Světlana Hrabánková (ředitelka ČMS), spolu s 1. místostarostou
města Kutná Hora, MVDr. Václavem Vančurou. Za Krajský úřad Středočeského kraje
přítomné přivítala náměstkyně hejtmana Ing.
Zuzana Moravčíková. Úvodní slovo za německou
delegaci pronesl viceprezident Zemského sněmu
spolkové země Porýní-Falc, Heinz-Hermann
Schnabel a designovaný státní tajemník pro kulturu
a zplnomocněnec pro světové dědictví v PorýníFalci, Walter Schumacher. Po proslovech vystoupil
soubor „Ars Cameralis“, který přednesl hudbu
evropských panovnických dvorů 14. – 15. století.
Vernisáţe konané 22. 4. se zúčastnilo 68
návštěvníků.
Návštěvnost: 8 154 osob.
8. 7. – 17. 10.
Neznámí světci Kutnohorska
(autor výstavy Bc. Josef Kremla)
Vernisáţe konané 8. 7. se zúčastnilo 81 návštěvníků.
Návštěvnost: 22 745 osob.
28. 10. - 30. 11.
Co nového v muzeu ?
Výstava uspořádaná ke Dni Středočeského kraje. Výběr z nových sbírkových přírůstků, které
v roce 2010 obohatily sbírku ČMS.
Návštěvnost: 2 637 osob.
Hodovní sál
15. 4. - vernisáž + přednáška
16. 4. - 27. 6.
850. výročí korunovace knížete Vladislava II. českým králem

(putovní výstava ČNS Praha)
Vernisáţe konané 15. 4. se zúčastnilo 45 návštěvníků.
Návštěvnost: 3 467 osob.
8. 7. - 10. 10.
600 let farnosti u Svatého Jakuba
(autor výstavy Bc. Josef Kremla)
Organizátoři a partnerské instituce: ČMS v Kutné
Hoře, Římskokatolická farnost – arciděkanství
Kutná Hora, SOA v Praze – Státní okresní archiv
Kutná Hora a Biskupství královéhradecké
Vernisáţe konané 8. 7. se zúčastnilo 81
návštěvníků.
Návštěvnost: 5 504 osob.
Kamenný dům
1. 4. – 30. 11.
Od obilí k chlebu
(autorka výstavy Mgr. Kateřina Vobořilová,
aranžérské práce - Irena Cudlínová
Návštěvnost: 5 196 osob.
Tylův památník
2. 4. - 1. 5.
Kresby a malby - Vladimír Císař (k ţivotnímu
jubileu autora)
Vernisáţe konané 1. 4. se zúčastnilo 57
návštěvníků.
Návštěvnost: 198 osob.
11. 5. – 10. 6.
Minerály Kutnohorska - výstava ze sbírky ČMS
(autorka výstavy RNDr. Jana Králová)
Návštěvnost: 134 osob.
7. 7. - 31. 7.
Letní výstava Jitky Jelínkové - Obrazy, grafika
Návštěvnost: 44 osob.
7. 8. - 11. 9.
Tajemný vesmír - Miloš Koutecký (malba na sametu)
Vernisáţe konané 6. 8. se zúčastnilo 41 návštěvníků.
Návštěvnost: 200 osob.
16. 9. - 30. 10.
Jaroslava Bičovská - Barevná kresba, Eva Adamcová - Grafika
Návštěvnost: 203 osob.

výstava v budově Gymnázia Jiřího Ortena v Kutné Hoře
19. 3. - 30. 6.
Hornictví a hutnictví podle Agricoly
(autoři Bc. Josef Kremla a RNDr. Jana Králová)
Bc. Josef Kremla dále technicky spolupracoval na výstavě „Artefakt 2010: restaurátorské
práce v regionu Kutná Hora“ - Chrám Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci - 23. 7. - 30. 9.

Přednášková činnost
Odborní pracovníci muzea podle poţadavků škol a organizací připravovali odborné přednášky
podle své specializace.
RNDr. Jana Králová zájemcům nabízela moţnost výběru přednášek z oborů geologie,
mineralogie a paleontologie Kutnohorska
Bc. Josef Kremla zájemcům nabízel moţnost výběru historických témat přednášek na jejich
přání.
PhDr. Zdeňka Kubíková zájemcům nabízela moţnost etnografických přednášek.
Mgr. Kateřina Vobořilová nabízela zájemcům cyklus přednášek:
Kutnohorské dolování - historie dolování, způsob těţby, 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, praţské groše, právní
uspořádání kutnohorské mincovny
MUDr. Zdeněk Petráň - pokračoval v přednáškovém cyklu z dějin českého mincovnictví
v Muzeu Teplice a Varnsdorf a pro ČNS v Praze a v Chebu.
Uskutečněné přednášky:
1. 2. - MUDr. Zdeněk Petráň - „Razil či nerazil praţský biskup Vojtěch mince?“, Národní
muzeum v Praze
cca 50 posluchačů
16. 3. - MUDr. Zdeněk Petráň - „Kutnohorský výtěţkový dvouzlatník v historických
souvislostech“, Numismatická společnost Cheb
cca 40 posluchačů
25. 3. - MUDr. Zdeněk Petráň - „Významné milníky evropského mincovnictví“, Muzeum
Varnsdorf
cca 50 posluchačů
8. 4. - PhDr. Aleš Pospíšil - „Zmizelá Kutná Hora“ - Kutná Hora - Hrádek
(organizačně zabezpečoval Bc. Josef Kremla)
účast 42 posluchačů

15. 4. - MUDr. Michal Mašek - „850. výročí korunovace kníţete Vladislava II. českým
králem“ - Kutná Hora - Hrádek
(organizačně zabezpečoval Bc. Josef Kremla)
účast 45 posluchačů
19. 4. - MUDr. Zdeněk Petráň - „Kupní síla raţených peněz ve starověku a středověku“, ČNS
Praha
cca 80 posluchačů
7. 5. - MUDr. Zdeněk Petráň - „Mince doposud spojované s druhým praţským biskupem
Vojtěchem“, ČNS České Budějovice
cca 50 posluchačů
17. 6. - MUDr. Zdeněk Petráň - „Jak ovlivnil Rudolf Turek problematiku počátků českého
mincovnictví?, Muzeum v Mladé Boleslavi
cca 60 posluchačů
25. 7. - P. prof. Petr Piťha - „Středověk měl své svaté - nám chybí vzory. O významu
sv. Jakuba a sv. Barbory v ţivotě Kutné Hory“ - Kutná Hora - Hrádek
(organizačně zabezpečoval Bc. Josef Kremla)
účast 105 posluchačů
7. 9. - Bc. Josef Kremla - „Kutnohorská bible Martina z Tišnova“, 1489, Komise knihovníků
AMG ČR, Česká Lípa
cca 100 posluchačů
7. 9. - PhDr. Radek Martinek - „Zapomenutá krása aneb vyšívaná roucha kutnohorských
kostelů“ - Kutná Hora - Hrádek (organizačně zabezpečoval Bc. Josef Kremla)
účast 52 posluchačů
18. 9. - MUDr. Zdeněk Petráň - „Otazníky nad padělky a novoraţbami v numismatice“,
Spolek numismatiků Přerov n.L.
cca 30 posluchačů
2. 10. - MUDr. Zdeněk Petráň - „426 let kutnohorské mincovny, Gymnázium Praha 10,
cca 50 posluchačů
5. 10. - Prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc. - „Kutnohorské kostely v době jagellonské“ - Kutná
Hora - Hrádek (organizačně zabezpečoval Bc. Josef Kremla) účast 47 posluchačů
2. 11. - Mgr. Kateřina Vobořilová - „Mlynáři a pekaři v Kutné Hoře“ (historický seminář
s komentovanou prohlídkou pro Klub rodáků města Kutné Hory cca 30 posluchačů
15. 11. - MUDr. Zdeněk Petráň - „Problematika legislativy okolo mincovních nálezů“, ČNS
Praha,
cca 60 posluchačů
12. 12. - MUDr. Zdeněk Petráň - Mince přisuzované kníţeti Václavovi, Muzeum Teplice,
cca 40 posluchačů
Publikační činnost
Dle moţností odborní pracovníci publikovali výsledky své práce v odborných časopisech a
popularizovali práci muzea v tisku.
RNDr. Jana Králová a Bc. Josef Kremla byli členy autorského kolektivu „Historický atlas
měst České republiky svazek č. 22 – Kutná Hora“, 2010

RNDr. Jana Králová - vypracovala recenzní posudky na dva články Z. Běhala pro časopis
Minerál.
Bc. Josef Kremla - editoval doprovodnou publikaci Faksimile Bible kutnohorské Martina
z Tišnova, Praha, Tempus Libri, 2010
Bc. Josef Kremla - Plán novodvorského zámku ve sbírkách ČMS v Kutné Hoře - sborník
Antiqua Cuthna 3
MUDr. Zdeněk Petráň - Ilustrovaná encyklopedie české, moravské a slezské numismatiky,
LIBRI 2010 (3. doplněné a opravené vydání), 309 stran.
MUDr. Zdeněk Petráň - Svatováclavské denáry, v: Svatý Václav a jeho kult, sborník vydaný
k sympoziu 5. - 6. 11. 2008, Praha 2010, s. 103 - 129.
MUDr. Zdeněk Petráň - Základní ikonografie českých denárů 10. století a několik úvah nad
mincovními typy se stejnou obrazovou náplní na obou stranách
mince, Čechy jsou plné kostelů, Kniha k poctě PhDr. Aneţky
Merhautové, DrSc., Praha 2010, s. 208 - 216.
MUDr. Zdeněk Petráň - Dvě neznámé varianty praţských grošů Jana Lucemburského (s Jiří
Militký), Numismatické listy 65, 2010, s. 127 - 132.
MUDr. Zdeněk Petráň - Vzácný denár Marka Antonia v historii závěru Římské republiky,
Členské informace České numismatické společnosti, pobočka Praha,
1/2010, s. 38 - 41.
MUDr. Zdeněk Petráň - Ke sbírce vzácných dvoudenárů římského císaře Traiana Decia,
Členské informace České numismatické společnosti, pobočka Praha,
2/2010, s. 21 - 24.
MUDr. Zdeněk Petráň - Aemilius Aemilianus – nenápadný, ale úspěšný římský císař, Členské
informace České numismatické společnosti, pobočka Praha, 3/2010,
s. 23 - 24.
MUDr. Zdeněk Petráň - Depot praţských grošů Václava II. a Jana Lucemburského z kostela
sv. Jana Křtitele v Malíně (okres Kutná Hora), (s. L. Král a
F. Velímský), Numismatický sborník ČAV 23 - 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 let od mučednické smrti – v tisku.
MUDr. Zdeněk Petráň - Jak ovlivnil Rudolf Turek problematiku počátků českého
mincovnictví, Sborník přednášek z konference ke 100. výročí
narození R. Turka – v tisku
MUDr. Zdeněk Petráň - Výtěţkový Kutnohorský dvouzlatník v historických souvislostech,
Numismatické listy – v rukopise.
MUDr. Zdeněk Petráň - Poslední tolarová raţba kutnohorské mincovny – v rukopise
Mgr. Kateřina Vobořilová - Rozvoj cukrářství v Čechách, Adresář cukrářů a perníkářů
v Kutné Hoře, Krásné město 1/2010, s. 3
Mgr. Kateřina Vobořilová - Vzpomínky na Zmítkovo cukrářství v Kutné Hoře (s pí. J.
Svatopolskou), Krásné město 1/2010, s. 4 - 6
Mgr. Kateřina Vobořilová - Kpt. Emanuel (Viktor) Voska (1875 - 1960), Krásné město
4/2010, v tisku
Mgr. Kateřina Vobořilová - kulturní přehledy ČMS, Krásné město 1-4/2010

Kulturně-společenská činnost
Tématem roku bylo 600 let farnosti u Svatého Jakuba (1410 - 2010 )
Listina papeţe Jana XXIII. ze dne 20. července 1410 určila jasné hranice a zároveň potvrdila
nynější kostel svatého Jakuba jako hlavní kutnohorský farní chrám. Poloţila tak základ zdejší
farnosti, která ovlivňovala a dodnes ovlivňuje ţivot Kutné Hory.
V rámci oslav ČMS připravilo:
výstavy:
600 let farnosti u Svatého Jakuba
Neznámí světci Kutnohorska
soubor přednášek:
P. prof. Petr Piťha - „Středověk měl své svaté - nám chybí vzory. O významu sv. Jakuba
a sv. Barbory v životě Kutné Hory“
PhDr. Radek Martinek - „Zapomenutá krása aneb vyšívaná roucha kutnohorských
kostelů“
Prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc. - „Kutnohorské kostely v době jagellonské“
Organizátoři a partnerské instituce:
Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora
Biskupství královéhradecké
České muzeum stříbra v Kutné Hoře
SOA v Praze – Státní okresní archiv Kutná Hora
18. duben
Mezinárodní den památek a historických sídel
Návštěvníci měli zvýhodněné vstupné do všech
expozic ČMS a na právě probíhající výstavy.
Hrádek navštívilo 517 osob
Kamenný dům
48 osob
Tylův památník 121 osob
Návštěvníci Hrádku se mohli zúčastnit prohlídky
výstavy „Zmizelá Kutná Hora“ komentované
autorem PhDr. Alešem Pospíšilem.
8. května
15. výročí zápisu Kutné Hory na listinu UNESCO
Během slavnostního otevření Galerie Středočeského kraje v Jezuitské koleji dne 8. května
proběhl za účasti hejtmana Středočeského kraje MUDr. Davida Ratha křest umělecké kopie
(faksimile) Kutnohorské bible Martina z Tišnova, kterou u příleţitosti 520. výročí jejího
vzniku vydala společnost Tempus Libri z Prahy. Faksimile vznikla podle originálního
exempláře z roku 1489, uloţeného ve sbírkách Českého muzea stříbra.
Po křtu faksimile Kutnohorské bible následovalo slavnostní otevření nové stálé expozice
„Lapidária“ v Kamenném domě, kde je soustředěn unikátní soubor kamenných plastik a
architektonických článků z nejvýznamnějších kutnohorských památek města, jejichţ
restaurování inicioval, organizoval a spolufinancoval na přelomu 19. a 20. století
Archeologický sbor Vocel. Slavnostní pásku u nového „Lapidária“ přestřihl hejtman

Středočeského kraje MUDr. David Rath, náměstkyně hejtmana Ing. Zuzana Moravčíková a
ředitelka muzea PhDr. Světlana Hrabánková.
V den otevření navštívilo novou expozici 100 osob.
21. květen - 20.00 - 24.00 hod.
Mezinárodní den muzeí
„VI. Muzejní noc“
„Noční putování historií Kutné Hory“
Jiţ VI. Muzejní noc připravilo České muzeum
stříbra k Mezinárodnímu dni muzeí. V pátek 21.
května se opět ve večerních hodinách otevřely
kutnohorské památky: Hrádek, Kamenný dům a
Tylův památník. Tradičně pro návštěvníky bylo
připraveno „Noční putování historií Kutné Hory“,
na kterém je provázeli průvodci v dobových
kostýmech a nechyběl ani bohatý zábavný
program.
Na Hrádku se hrály „Kutnohorské pověsti“ v
podání divadelního souboru Budík (DDM Dominik K. Hora). Probíhala autogramiáda knihy
PhDr. Aleše Pospíšila „Zmizelá Kutná Hora“. Své znalosti po shlédnutí I. prohlídkového
okruhu „Město stříbra“ mohli návštěvníci prověřit v kvízu „Kutná Hora – město UNESCO“.
Noční Hrádek přivítal 532 zájemců.
V Kamenném domě bylo největším lákadlem
Lapidárium ve sklepních prostorech. Moţnost
navštívit tuto ojedinělou novou expozici si
nenechalo ujít na 549 návštěvníků. Rovněţ i zde
probíhaly různé soutěţe: kvíz k obilninám či
„Poznáváme osobnosti K. Hory“ v expozici
„Královské horní město – ţivot a měšťanská
kultura
v
17.
–
19.
století“.
V Tylově památníku si mohl kaţdý v rámci
expozice „Kutnohorské podzemí a jeho průzkum“
zahrát roli havíře, geologa či mineraloga. Pro děti byla připravena štola, kterou mnohdy
neodmítli prolézt ani dospělí. Pro toho, kdo se chtěl více dozvědět o skvostech neţivé přírody,
byl na místě připraven mineralogický koutek s mikroskopem. Milovníci historie si mohli
prohlédnout stálou expozici J. K. Tyla. Tylův památník navštívilo celkem 312 osob.
26. - 28. květen
byl plánován III. kutnohorský kulatý stůl
„Vlastnické kostely, dvorce a sídla a vývoj raně středověkých elit ve střední Evropě“
Příprava kutnohorského kulatého stolu přerostla ve vědeckou konferenci s mezinárodní účastí,
které se ČMS účastnilo jako spolupořadatel.
Pořadatelé:
Záštitu nad uspořádáním konference převzali: Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., senátor
Parlamentu ČR za Kutnou Horu a Ivo Šalátek, starosta města Kutná Hora.
Archeologický ústav Akademie věd ČR, Praha, v.v.i.
Centrum medievistických studií Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy
České muzeum stříbra
Česko-německý fond budoucnosti
Galerie Středočeského kraje

Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur der Ostmitteleuropa an der
Universität Leipzig
Katedra historie - Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Kutná Hora
Ústav dějin křesťanského umění
Garantem za ČMS byl Bc. Josef Kremla, s organizací průběhu konference vypomáhala
Mgr. Kateřina Vobořilová.
Konference se účastnilo 80 osob.
8. červen
Koncert izraelské hudební skupiny Hava Nagillah na nádvoří Hrádku.
Pořadatelé koncertu: České muzeum stříbra a Křesťanské společenství Kutná Hora.
Na programu skupiny, jejíţ členové pocházejí od Galilejského jezera, byly tradiční izraelské
písně. Součástí vystoupení byla i ukázka izraelských tanců, večer doplnil průvodním slovem
cestovatel po Izraeli Daniel Haslinger.
Organizačně zajistil Bc. Josef Kremla.
Účast: 114 osob.
19. - 20. červen
„XIX. Královské stříbření Kutné Hory“
V rámci Občanského sdruţení „Stříbrná Kutná
Hora“, jehoţ je muzeum členem, spolupracovali
někteří pracovníci muzea na přípravách a realizaci
XIX. ročníku historické slavnosti „Královské
stříbření Kutné Hory“.
XIX. Královského stříbření se zúčastnilo více neţ
7.500 platících návštěvníků, přibliţně 3.000 dětí
od 0 (nejmladší dítě bylo 9ti denní) do 6ti let
(kostýmovaných do 10ti let), a samozřejmě další
"nepodchycení" diváci. Bylo rozdáno více neţ 490
průkazek volného vstupu pro hosty a partnery akce, program zabezpečovalo 251 smluvních
účinkujících, u 75 stánků nabízelo stylové zboţí a občerstvení cca 170 trhovců. Technické a
organizační zázemí zajišťovalo 73 osob, dokumentaci akce provádělo 28 zástupců různých
médií (NOVA, ČT, Český rozhlas, Rádio Černá Hora, Rádio Kiss Delta, Středočeský
televizní magazín, Deníky, Obzory Kutnohorska, Mladá Fronta Dnes, fotodokumentace o.s.,
ad.
Program, scénář, produkční příprava a základní reţie – PhDr. S. Hrabánková.
11. - 12. září
Dny evropského kulturního dědictví
Během Dnů evropského dědictví ( European Heritage Days, dále EHD ) České muzeum
stříbra otevřelo pro milovníky kultury ve dnech 11. a 12. září své objekty s volným či
zvýhodněným vstupem. O prohlídky muzejních expozic i výstav byl tradičně velký zájem.
Celkem navštívilo České muzeum stříbra 2774 návštěvníků.
Za zvýhodněné vstupné si mohli prohlédnout objekt Hrádek se stálou expozicí „Město
stříbra“ včetně právě probíhajících výstav „600 let farnosti u Svatého Jakuba“ a „Neznámí
světci Kutnohorska“(1793 návštěvníků). Stejně tak měli moţnost navštívit i stálé expozice v
Kamenném domě „Královské Horní město – měšťanská kultura a ţivot v 17. – 19. století“,
„Lapidárium“ ( nově otevřené sklepní prostory Kamenného domu) a výstavu o tradici
pekařského řemesla „Od obilí ke chlebu“ (629 návštěvníků). Zdarma byly v rámci EHD

otevřeny expozice v Tylově domě „J. K. Tyl“ a „Kutnohorské podzemí a jeho průzkum“ i
výstava maleb na sametu Miloše Kouteckého „Tajemný vesmír“ (352 návštěvníků).
23. října
Podzimní Smíškovská slavnost na Hrádku
Stylová slavnost pro uzavřenou společnost s dobovým renesančním programem, připomínající
styl ţivota Kutné Hory v době jagellonské. Slavnosti se účastnilo 90 osob.
Program, scénář, historická soutěţ, reţie - PhDr. Světlana Hrabánková.
28. října
Den Středočeského kraje
Při příleţitosti Dne Středočeského kraje otevřelo České muzeum stříbra tradičně své objekty
zdarma. Během 28. října si tak milovníci historie mohli prohlédnout stálé expozice včetně
výstav na Hrádku, v Kamenném domě a Tylově památníku. Nechyběl ani doprovodný
program, který nabízel prohlídku nové výstavy „Co nového v muzeu“ a zábavný program
„Pojďte si hrát do muzea“. Pro návštěvníky byly připraveny Malé geologické hrátky, kvíz se
slepou mapou K. Hory, plyšový koutek pro nejmenší, společenské hry, omalovánky,
skládačky s tématikou ČMS a starší, dnes jiţ skoro zapomenuté dětské hry.
Zájem o prohlídky i soutěţe byl ohromný, o čemţ svědčí i vysoká návštěvnost. Den
Středočeského kraje si nenechalo ujít na 2778 návštěvníků ( z toho 1489 zavítalo na Hrádek,
864 do Kamenného domu a 452 do Tylova památníku).
17. listopad
Presentace sbírky básní Aleny Dobiášové „Až jednou ...“
Organizačně zajistila PhDr. Světlana Hrabánková
Účast cca 100 osob.

16. prosinec
Presentace publikace „Historický atlas Kutné Hory“ a „Ilustrovaná encyklopedie české,
moravské a slezské numismatiky“, Hrádek
Organizačně zajistil Bc. Josef Kremla
Účast 56 osob.
19. prosinec
Adventní koncert souboru Cantica, Hrádek výstavní síň
Organizačně zajistil Bc. Josef Kremla.
Účast 118 osob.

Edukativní činnost
- 29. aţ 31. 3. 2010 - Bc. Josef Kremla a RNDr. Jana Králová spolupracovali s Gymnáziem
Jiřího Ortena v Kutné Hoře (120 studentů) a Gymnáziem J. K. Tyla v Hradci Králové
(150 studentů) na vzdělávacím programu „Město“
celkem 270 studentů
- 2. 6. 2010 - Bc. Josef Kremla, RNDR. Jana Králová a Stanislava Doleţalová, DiS.

spolupracovali s Gymnáziem Jiřího Ortena v Kutné Hoře na projektu „Hornická města
2010“
30 studentů
- 8. 11. - Mgr. Kateřina Vobořilová - přednáška „Dolování a mincování v Kutné Hoře“ - ZŠ
Ţehušice
25 ţáků
- 26. 11. - Mgr. Kateřina Vobořilová - komentovaná prohlídka výstavy „Od obilí ke chlebu“
- ZŠ Ţehušice
40 ţáků
- 8. 12. - Bc. Josef Kremla - „Kutná Hora na sklonku tzv. dlouhého století 1890 aţ 1920“
- ZŠ Kutná Hora - Ţiţkov
18 ţáků
Na internetových stránkách muzea byly prezentovány pracovní listy pro ţáky základních škol
- expozice ČMS na Hrádku, v Kamenném domě a v Tylově památníku.
Zodpovídali: Mgr. Kateřina Vobořilová, PhDr. Zdeňka Kubíková, Bc. Josef Kremla, RNDr.
Jana Králová a Bc. Pavel Šeplavý.

Poradenská činnost a služby veřejnosti
Odborní pracovníci dle poţadavků badatelů prováděli vyhledávací a poradenské sluţby.
Stanislava Doleţalová, DiS.
Eva Entlerová, BBus (Hons)
PhDr. Světlana Hrabánková
RNDr. Jana Králová
Bc. Josef Kremla
PhDr. Zdeňka Kubíková
MUDr. Zdeněk Petráň

- 5 badatelů - 11 návštěv
- 59 badatelů - 133 návštěv
- 13 badatelů - 13 návštěv
- 42 badatelů - 86 návštěv
- 51 badatelů - 68 dotazů
- 23 badatelů - 31 návštěv
- 73 badatelů + 24 soudně-znaleckých posudků pro
policii a soudy ČR
Bc. Pavel Šeplavý
- 2 badatelé - 2 návštěvy
Mgr. Kateřina Vobořilová
- 2 badatelé 6 návštěv
______________________________________________________________________
Celkem
294 badatelů - 447 návštěv
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Propagační činnost muzea
Činnost muzea byla dle moţností prezentována v hromadných sdělovacích prostředcích,
především v tisku. (Pravidelně muzeum spolupracuje s Radiem Region, Kutnohorským
deníkem a Obzory Kutnohorska.)
Propagace muzea v tisku:
Kutnohorský deník - 25 článků
Obzory Kutnohorska - 24 článků
Tep - 14 článků
Sedmička - 2 články

přepis
do
progra
mu
BACH
478

Mladá fronta Dnes - 1 článek
Krásy Česka - 1 článek
Express - 2 články
The New York Times - 1 článek
Celkem 70 článků
Pravidelná inzerce v:
Věstník AMG
Hornická ročenka
Obzory Kutnohorska
Kutnohorský deník
Kutnohorské listy
Krásné město
Česká kultura
Kulturní kalendář Kutné Hory
Listy z Golčova Jeníkova
Tep
Express
Snadný nákup, vydavatelství Lepor
Pro prezentaci, inzerci provozovaných expozic byly vyuţívány nabídky vybraných cestovních
katalogů a časopisů: Moderní vyučování, Česká kultura, Obrazový atlas technických památek
s Prager Zeitung.
Pracovnice pro PR spolupracovala s internetovými portály: www.kutnohorsko .cz,
www.kutnohorskeleto.cz, www.kutnahora.cz, Newsletter Středočeského kraje,
www.kudykam.cz, www.kamzajedem.cz, www.caslavsko.net, www.novinky.cz/cestovani,
www.facebook.com, www.centralbohemia.cz,
Ředitelka muzea, pracovnice pro PR a odborní pracovníci poskytovali rozhovory redaktorům
rozhlasů a televizí.
Pracovnice pro PR opět vytvořila ucelenou nabídku produktů muzea („balíček“), který
rozeslala všem s muzeem dlouhodobě spolupracujícím cestovním agenturám, vybraným
informačním centrům, specializovaným médiím atd.
Tiskla a distribuovala propagační letáky s měsíčními plány akcí ČMS a propagační letáky
k jednotlivým akcím muzea.
Shromaţďovala nové kontakty pro rozvoj cestovního ruchu a propagace ČMS a doplňovala
adresář příslušných kontaktů.
Dle poţadavků spolupracovala s Krajským úřadem SK – webové stránky Kalendárium a pro
časopis Kaleidoskop.
Uzavřela smlouvu na inzerci v týdeníku Prager Zeitung (připravila článek, poskytla
fotografie, provedla korekturu německého textu).

Objednala inzerce v Atlasu Klubu českých turistů a Hornické ročence, uzavřela smlouvu na
inzerce s Českou kulturou na celou sezónu 2010, účastnila se uzavření inzertní smlouvy
s agenturou Inform Servise do časopisu – Po Čechách.
Uzavřela smlouvu s agenturou Czech Tourismus, která opět vyhlásila fotosoutěţ pro
návštěvníky jednotlivých destinací. Muzeum poskytlo do soutěţe 4 volné rodinné vstupenky
do Kamenného domu a 4 do Tylova památníku. Na základě uzavřené dohody s Czech
Tourismem bylo muzeum po celý rok propagováno na webových stránkách
www.kudyznudy.cz, následně byla muzeu umoţněna prezentace v informačním centru Czech
Tourismu na Staroměstském náměstí:
8. 4. – ČMS propagovaly Mgr. Kateřina Vobořilová a Eva Entlerová, BBus (Hons).
Připravila propagační materiál pro veletrh Regiontour Brno (14. 1. - 17. 1. 2010 a pro veletrh
Holiday World (4. 2. - 7. 2. 2010), kterého se účastnila 5. 2. a pomáhala s propagací akce –
„Kutnohorské léto“
Spolupracovala s Asociací cestovních kanceláří, se kterou ČMS podepsalo smlouvu o
partnerství. 27. 1. bylo muzeum jmenováno za řádného člena na valném shromáţdění ACK.
Spolupráce našemu muzeu přinesla např. propagaci na veletrzích, kterých se ACK účastnila a
dále ACK umisťovala po celý rok 2010 akce muzea na webu www.ack.cz
Účastnila se Workshopů CR pořádaného Průvodcovskou sluţbou Kutná Hora (10. 6. a 7. 9.)
a 11. 11. se účastnila schůzky týkající se tvorby marketingové koncepce CR v Kutné Hoře
Účastnila se jednání o spolupráci s GASK v Kutné Hoře (dohoda o poskytování společných
slev na vstupenky do obou objektů, spolupráce při slavnostním otevření galerie a Lapidária a
pod.
Prodlouţila partnerskou dohodu se Sdruţením karty mládeţe ČR (propagace muzea v jejich
katalogu, čtenářům a drţitelům karty EURO-26 byla v ČMS poskytována 50% sleva při
vstupu do expozic Hrádku a Kamenného domu.
Účastnila se porad Občanského sdruţení Kutnohorsko – tvora programu pro „Kutnohorské
léto“ (ČMS se zapojilo ranním prováděním do muzejního dolu), dále spolupráce při soutěţi
pro děti „Od Kostnice do Barbory“, následně předání ceny za ČMS pro malé výherce 1. 7.)
Psala tiskové zprávy k jednotlivým akcím ČMS.
16. 11. se spolu s ředitelkou ČMS účastnila slavnostního otevření informačního centra
v Kostnici a navázala s ním spolupráci.
Organizačně připravovala natočení propagačního DVD pro ČMS ad.
Propagace Českého muzea stříbra v Kutné Hoře v televizním vysílání
za rok 2010
Datum natáčení
3. 3. 2010

Žadatel
Václav Vokolek, Tursko

Pořad
dokumentární film o restaurátorských
pracích V. Vokolka

7. 4. 2010

Česká televize, Kavčí hory,
Praha 4

Události v regionech (vysíláno 7. 4.
2010 v 18.00 hod.)

14. 4. 2010

EBS, Educational Broadcasting
System (KBS Korea
Broadcasting System)
Antonín Vomáčka, Česká
televize Praha 4

naučný pořad korejské televize

6. 7. 2010

Mgr. Jan Krása, Studio KF
s.r.o., Praha 10

akce Putování po historických
městech Čech, Moravy a Slezska

18. 11. 2010

V. Müllerová, QQ studio, Česká
televize Ostrava

pořad Chalupa je hra (bude vysíláno
na jaře 2011)

17. 6. 2010

seriál Lucemburkové (vysíláno
9/2010)

Spolupráce Českého muzea stříbra na publikacích a projektech
v roce 2010

Datum vzniku
smlouvy
18. 1. 2010

Žadatel nebo objednatel

Publikace nebo projekt

Tempus Libri spol. s r.o., Praha
9

faksimile prvotisku Bible
kutnohorské Martina z Tišnova

26. 1. 2010

Jan Beránek, Národní
památkový ústav v Praze

26. 3. 2010

Prof. PhDr. Jiří Kuthan, Ústav
dějin křesťanského umění
katolické teologické fakulty
PhDr. Aleš Pospíšil, Národní
památkový ústav

studie „Stavební proměny
arciděkanského kostela sv. Jakuba
v Kutné Hoře“ (vyjde v časopise
Průzkumy památek)
publikace Jagellonci

31. 5. 2010

projekt „Zmizelá Kutná Hora“

24. 6. 2010

Petr Dvořáček, Olomouc

publikace „To nejzajímavější z měst
a obcí“ (nakl. Rubico, Olomouc
2010)
naučná stezka Bohdanečska

12. 7. 2010

Bc. Martin Starý, o.s.
Denemark, Kutná Hora

30. 8. 2010

Monika Koliandrová, Praha 5

otištění sbírkových předmětů
v časopise Fashion news

31. 8. 2010

Alena A. Fidlerová, Univerzita
Karlova v Praze, Filozofická
fakulta

8. 9. 2010

Tempus Libri spol. s r.o., Praha
9

publikace „Františku nebeský,
vyslanče přesmořský. Podoby úcty ke
sv. Františku Xaverskému v českých
textech 17. a 18. století“
faksimile originálu Bible benátské

9. 9. 2010

PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.,
Ústav pro dějiny umění FF UK

publikace „Pod ochranou Krista
Spasitele a sv. Barbory“ (nakl.
Tomáš Halama 2010)
příprava publikace o vojenské bojové
technice na okrese Kutná Hora
v letech 1938 aţ 1968
publikace „Městské památkové
rezervace“ (nakl. Argo)

6. 10. 2010

Ing. Marek Solár, PhD, Zvolen
(SR)

21. 10. 2010

Mgr. Petr Hron, Praha 4

1. 11. 2010

PhDr. R. Šimůnek, PhD.,
Historický ústav AV ČR

4. 11. 2010

Dušan Lapáček – Lepor Kutná
Hora

6. 11. 2010

Jana Hráská, Sanoma Magazines fotografování pro časopis Moje země
Praha s.r.o.
– speciál Týdeníku Květy

publikace „Historický atlas Kutné
Hory“ (vydal Historický ústav AV
ČR, 2010)
kalendárium na rok 2011

Provoz pro veřejnost (prohlídkové okruhy), prodej upomínkového zboží, informační
služby
Na základě získaných zkušeností z minulých let byl opět prodlouţen provoz středověkého
důlního díla pro návštěvnickou veřejnost aţ 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 vyuţívána
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 moţností obohacován nabídkou
nového upomínkového zboţí.
V průběhu roku byly přitaţlivou formou průběţně inovovány a rozšiřovány muzejní
internetové stránky (výstavy, přednášky, edukativní programy, restaurované předměty,
nabídka prodejny atp.).
Odborní pracovníci (Bc. Pavel Šeplavý a PhDr. Zdeňka Kubíková) dokončili práci na vydání
katalogu expozice „Královské horní město Kutná Hora – měšťanský ţivot a kultura 17. – 19.
století“ - (formou DVD)
Byl rozšiřován provoz Informačního centra a prodejny ČMS (rozšíření nabídky vybraných
upomínkových předmětů, rozšíření okruhu podávaných informací atd.)
Systematicky byly podávány informace o aktivitách muzea na odd. informací a vnějších
vztahů KÚ (tiskové zprávy + elektronické předávání obrazových poutačů, letáčků, pozvánek
atd.). Pro plánované veletrhy cestovního ruchu muzeum dle svých moţností poskytlo
propagační a informační materiály.

Zajišťování odborné kvalifikace pracovníků ČMS
Odborní pracovníci si zvyšovali svou kvalifikaci účastí na odborných seminářích,
konferencích a školeních:
Kontrolní a řídící činnost
Před zahájením návštěvnické sezóny ve středověkém důlním díle byla provedena odborná
revize elektroinstalace a báňská revize pro povolení provozu pro veřejnost.
V průběhu roku dále proběhly revize a kontroly dle ohlášení a poţadavků příslušných
institucí.
Vedoucí odborného oddělení dle potřeby svolávala porady oddělení .

Ekonomický provoz muzea a hospodaření
Ekonomický provoz muzea probíhal v r. 2010 bez potíţí, vyhodnocení a přehled hospodaření
ČMS s komentářem byly odevzdány v poţadovaném termínu.
Hospodářský výsledek za rok 2010 skončil opět s přebytkem, opětně bylo dosaţeno zisku
z hlavní i vedlejší činnosti muzea.
V Kutné Hoře dne 5.února 2011

