České muzeum stříbra v Kutné Hoře

Výroční zpráva – rok 2004
Motto: „…aby písemní a umělecké památky ve zdejší
krajině byly sbírány, před zkázou chráněny a známost
o nich a tím i větší šetrnost k nim v lidu se budila, šířila
a udržovala.“
(zakládající členové Archeologického sboru Wocel, 1877)
České muzeum stříbra v Kutné Hoře je příspěvkovou organizací zřizovanou od 1. ledna
2003 Středočeským krajem. Patří v České republice mezi muzea s nejdelší tradicí
a působností.
V roce 1877 byl několika nadšenými jednotlivci a odborníky založen muzejní spolek
s názvem Archeologický sbor Wocel. Posláním tohoto „wocelovského sboru“ byla péče
o historické a umělecké památky kutnohorského regionu. Systematické činnosti spolku
Wocel vděčíme nejen za záchranu takových architektonických klenotů jako je chrám
sv. Barbory, Vlašský dvůr, Kamenný dům atd., ale také za vytvoření základu sbírkového
fondu dnešního muzea, který je právem řazen k nejbohatším a nejvzácnějším v Čechách.
K původnímu poslání wocelovského sboru se po různých historických zvratech vrátil
na začátku 90.let 20.století i jeho tehdejší právní pokračovatel – Okresní muzeum Kutná
Hora a následně současné České muzeum stříbra. Hlavním zaměřením sbírkotvorné
a expoziční činnosti současného muzea se staly dějiny regionu s důrazem na Kutnou Horu,
jako královské horní město se sídlem centrální mincovny, na dějiny středověké důlní, hutní
a mincovní technologie, na geologii a
samozřejmě numismatiku.
Od roku přechodu dosavadního Okresního
muzea Kutná Hora pod nového zřizovatele,
Středočeský kraj, nese muzeum název, České
muzeum stříbra.
Nový název nejen krátkou formou vyjadřuje
specializaci
této instituce, danou jejím
historickým vývojem a sídlem, ale současně
znamená i zahájení nové etapy v existenci
a činnosti muzea, které patří mezi nejstarší
muzea v České republice.
Hrádek a těžní stroj trejv
Vedle bohatých fondů geologických, mineralogických, početných unikátních exponátů
z oboru hornictví, hutnictví a mincovnictví spravuje muzeum i rozsáhlé sbírkové soubory
uměleckořemeslné, výtvarné, etnografické a především archeologické. Mnohé sbírkové
předměty z různých podsbírek patří k evropským unikátům.
Reprezentativní část z tohoto sbírkového bohatství je veřejnosti představována v několika
instalovaných, tématicky řešených, stálých expozicích. Všechny jsou umístěny
ve význačných budovách památkově chráněných a zapsaných jako architektonické
památky 1. kategorie. (Jednotlivé stálé expozice i budovy, v nichž jsou umístěny, jsou
podrobně představeny na muzejních internetových stránkách.)

V rámci své hlavní expozice, která nese totožný název s celou institucí a sídlí v hlavní
budově na Hrádku, provozuje muzeum pro veřejnost i část zpřístupněného středověkého
stříbrného dolu, tzv. důl Osel. K němu přísluší ještě dva velké těžní stroje, tzv. trejvy,
z nichž jeden je originálem ze 16. století. Důl, vstupní šachty a trejvy jsou taktéž zapsány
jako chráněné kulturní památky technického charakteru.
Vzhledem ke svému umístění a daným provozním podmínkám nejsou stálé expozice
Českého muzea stříbra otevřeny pro veřejnost celoročně, nýbrž v návštěvnické sezóně, tj.
od měsíce dubna do konce října, Kamenný dům až do listopadu. Přes toto provozní
omezení má muzeum velice vysokou návštěvnost. Nejvyšší procento návštěvníků je
tvořeno výpravami školní mládeže v době školních výletů, častými návštěvníky jsou
zahraničních i tuzemští turisté, pro něž jsou prohlídky muzea zabezpečovány hlavně
prostřednictvím spolupráce s cestovními kancelářemi.
Pro své sídelní město Kutnou Horu, její široké okolí, a v některých oblastech i pro celou
republiku, představuje muzeum významného pořadatele četných výstav různého typu
a alších kulturních akcí pro děti i dospělé.
Pro návštěvnickou i badatelskou veřejnost
odbornou
i
laickou
dále
muzeum
provozuje muzejní knihovnu s badatelnou,
přednáškovou síň a výstavní síně. Zde,
i na jednotlivých
pracovištích
odborných
muzejních pracovníků, poskytuje muzeum
jako specializovaná odborná instituce, celoročně
již zmíněné služby badatelské,
odborné
poradenství, výpůjční služby odborné knihovny
a základní informace o památkových a
turistických objektech v celém kraji. Ředitelství,
ekonomicko-správní odbor a průvodcovská
Knihovna
služba muzea sídlí v budově Hrádku, Barborská ul. čp.28.
Dům čp. 33 v Barborské ulici provozuje muzeum jako svou technicko-správní budovu. Zde
jsou umístěny i pracovny odborného oddělení.
V přízemí této budovy bylo v r. 2004 pro veřejnost otevřeno muzejní informační centrum
spojené s malou prodejnou upomínkového zboží. Poskytuje návštěvníkům informace nejen
o činnosti muzea, ale též o veškerých památkových objektech regionu, o turistických
destinacích, kulturních akcích, možnostech stravování, ubytování a dopravního spojení.
Muzeum dále pečuje o své depozitární prostory.

Hospodaření v r. 2004
K zajištění své provozní a odborné činnosti v r. 2004 obdrželo muzeum od svého
zřizovatele provozní dotaci ve výši 8 172 000,- Kč. Základní příspěvek zřizovatele
na provoz muzea byl navýšen o vrácené příjmy z nájmů, 24 830,-Kč, které byly použity
na opravu domu čp. 507 v Tylově ul. Zbývající část nezbytných prostředků pro zajištění
provozu muzea byla získána z příjmů z vlastní činnosti. Tyto příjmy činily v r. 2004
celkem 3 264 216,- Kč.
Sponzorské příspěvky na činnost muzea nebyly, bohužel, v r. 2004 získány žádné.
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Dále byly zřizovatelem muzeu finančně pokryty jeho požadavky na
investiční
a neinvestiční akce - 1. etapu budování stavební části nové expozice s názvem
Havířská osada, rekonstrukci střech domu čp. 507- Tylova památníku a na opravu
objektu horního trejvu a to v celkové výši 2 660 000,- Kč. Tyto prostředky ještě
byly navýšeny dotací MK ČR ve výši 38 000,- Kč na programové vybavení odborné
knihovny a dotací ve výši 291 000,- Kč z Programu regenerace městských
památkových rezervací na rekonstrukci střech Tylova památníku.
Svou činnost v r. 2004 muzeum vyvíjelo v souladu s těmito finančními prostředky a dle
svého Plánu činnosti na r. 2004.
V prvním čtvrtletí r. 2004 bylo hlavní prioritou a hlavní náplní práce většiny odborných
i stálých provozních pracovníků muzea dokončení nových částí stálé expozice na Hrádku,
vstupní části 1. prohlídkového okruhu „Město stříbra“ v tzv. mázhausu a sálu v 1. patře
Hrádku. Současně se všichni stálí pracovníci muzea zabývali přípravou všech objektů
na návštěvnickou sezónu r. 2004, neboť na výši návštěvnosti a kvalitě poskytovaných
služeb veřejnosti závisí každoročně i ekonomická situace muzea.
V následujícím období byla již veškerá pozornost pracovníků muzea soustředěna
na splnění plánu činnosti pro r. 2004. Současně prováděli vybraní pracovníci hloubkovou
analýzu veškeré činnosti muzea za posledních 5 let a podíleli se tak na vypracování
zásadního dokumentu muzea – Koncepci a strategickém plánu rozvoje muzea na léta
2005-9.

Odborná činnost muzea a činnost pro návštěvnickou a
badatelskou veřejnost
V průběhu celého roku, po různá časová období, pracovalo v odborném odd. muzea
celkem 11 odborných pracovníků (včetně ředitelky):
PhDr. Zdeňka Kubíková – etnografka - pověřená správou sbírkových fondů: etnografie,
umělecké řemeslo, výtvarné umění aj. – vedoucí odborného oddělení – zástupkyně ředitele
RNDr. Jana Králová – geoložka – pověřená správou sbírkových fondů: geologie,
paleontologie a numismatika
Bc. Josef Kremla – historik – archivář – pověřený správou sbírkových fondů – písemnosti a
tisky, rukopisy, staré tisky, dokumentace současnosti, kamenné plastiky a stavební
články aj.
Bc. Kateřina Vobořilová- regionální historik- pověřena správou numismatické podsbírky
Eva Entlerová – knihovnice – spravující knihovní fondy 19. a 20.stol., fotodokumentaci
muzea aj.
Pavel Šeplavý – dokumentátor – správce počítačové sítě, postupně přebírá do správy
středověké kachle a středověkou archeologickou podsbírku
MUDr. Zdeněk Petráň (na částečný prac. úvazek) – numismatik - odborně zpracovává
sbírkové předměty (mince, medaile a bankovky)
Vladimíra Vejmelková – výtvarnice (na částečný prac. úvazek)
Stanislava Doležalová – dokumentátorka (mimo návštěvnickou sezónu)
Anna Tvrdíková – dokumentátorka (mimo návštěvnickou sezónu)
PhDr. Světlana Hrabánková- historik starších českých dějin a dějin Kutné Hory (při prac.
úvazku ředitele)
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Správa a evidence sbírek
V 1.stupni evidence bylo zpracováno celkem 196 přírůstkových čísel, tj. 375 kusů
sbírkových předmětů.
Ve 2.stupni evidence (katalogizace) bylo zpracováno celkem 463 inventárních čísel,
tj. 657 kusů sbírek.
Jako přírůstky studijního materiálu bylo celkem zpracováno 563 evidenční čísla, tj. 1192
položek.
Byly zakoupeny další nové počítačové programy na zpracovávání sbírek. Odborní
pracovníci přepsali do těchto nových programů celkem 827 položek. Opraveno bylo 446
položek v evidenci archeologie (nové uložení předmětů). Veškeré změny v evidenci sbírek
byly dle předpisů hlášeny na MK ČR do centrální evidence sbírek (CES).

Periodické a předávací revize sbírkového fondu - inventarizace sbírek
Podle plánu práce byly dokončeny rozpracované revize sbírkových fondů:
archeologie- kachle (předávací revize), numismatika-mince (předávací revize).
Zahájeny byly revize podsbírek: výtvarné umění (obrazy a kresby, grafika, devótní grafika),
archeologie-středověk.
V průběhu roku 2004 bylo celkem zrevidováno 18 327 přírůstkových čísel, tj. 20 161 kusů
sbírkových předmětů.
Zároveň s revizemi byly prováděny pořádací práce těchto sbírek, základní ošetření, mytí,
přebalování atp. a vypracovávány příslušné nové lokační seznamy.
Současně bylo v průběhu roku v knihovně zrevidováno 2 325
a 188 evidenčních čísel, tj. 228 kusů sbírky pohlednic (studijní materiál).

svazků

knih

Ošetření sbírek, konzervace, restaurování
V r. 2004 bylo restaurátorsky a konzervátorsky ošetřeno 56
sbírkových předmětů.
Dokončeno bylo restaurování zlomku Kutnohorské bible
Martina z Tišnova z r. 1489.
Velikým přínosem a obohacením fondu muzea bylo
zrestaurování dvou unikátních sbírkových předmětů. Byly to
empírové šaty z období kolem r. 1810 a především naprosto
unikátní fortepiano, pocházející z let kolem r. 1800.

Fortepiano z let kolem r. 1800

Dále bylo konzervováno 49 pražských grošů Jana
Lucemburského z nálezu Kutná Hora -Mišpulky a 4 pravěké
nádoby.
Celkově bylo v r. 2004 na restaurování a konzervování sbírek
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vynaloženo 258 840,- Kč, což je významná změna v péči o sbírkový fond. V dalších letech
počítá muzeum s pokračujícím nárůstem finančních prostředků, vyčleněných na
restaurování sbírek podle dlouhodobého plánu restaurování.

Zápůjčky sbírek
V průběhu roku 2004 odborní pracovníci muzea 22 smlouvami o zápůjčkách vypůjčili
1 725 evidenčních čísel sbírkových předmětů (1 728 ks sbírek).
Z výše uvedených 22 smluv se jednalo ve 13 případech o smlouvu o dočasném užívání
sbírkových předmětů a v 1 případě o smlouvu nájemní a v 8 případech o smlouvu
innominátní. Za stejné období bylo do muzea 15 smlouvami zapůjčeno 375 předmětů
sbírkové povahy.

Knihovna muzea
Vedle běžné knihovnické agendy (výpůjční služba, nákup novinek, zápisy do centrálního
katalogu, zajištění knihvazačských prací atd.) bylo v r. 2004 v muzejní knihově v I.stupni
evidence zpracováno 326 knižních jednotek.
Do počítačové evidence BACH zapsány 272 knih. Dále bylo zpracováno 17 druhů periodik
a provedeny revize příručních knihoven pracovníků muzea.
Současně probíhala průběžná revize knižního fondu.
Byla zahájena evidence v systému Clavius (celkem 99 položek).

Fotodokumentace
V prvním stupni evidence bylo zpracováno 26 fotografií, 1 ks filmu + 4 ks jednotlivých
negativů.
Do počítačové evidence (přírůstková kniha fotodokumentace) bylo převedeno 1 836
položek.
Průběžně byla zajišťována (vlastními silami i dodavatelsky) fotodokumentace muzea
(odpisy sbírek, sbírkové předměty, vernisáže výstav, dokumentace výstav).

Knihovní zápůjčky a zápůjčky z fondu fotodokumentace nesbírkové
povahy
Absenčně bylo vypůjčeno 262 svazků + 185 fotografií, prezenčně 35 svazků
a 362 fotografií. Meziknihovní výpůjčkou bylo zapůjčeno 6 svazků.

Udělení reprodukčního práva
Muzeum celkem 21x udělilo reprodukční právo (pro134 sbírkových předmětů, a 14 x se
jednalo o interiéry expozic muzea).
Pracovníci muzea asistovali při natáčení různých dokumentárních filmů (Videofilm Kutná
Hora, Česká televize ad.)
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Vědecko-výzkumná činnost
Odborní pracovníci muzea pracovali v průběhu r. 2004 na těchto úkolech:
V oboru numismatiky dr. Z.Petráň pokračoval v řešení úkolů:
• problematika struktury a teritorializace velkých českých mincovních nálezů raného
středověku (příprava k publikaci)
• problematika dobových měděných odražků grošových nominálů v rámci publikace
neznámého měděného odražku parvu Václava II.
• pramenná a materiální příprava na výstavu a sympozium duben 2005- „1010. výročí
vyvraždění Slavníkovců“
V oboru geologie, archeologie
výzkumy a zásahy:

RNDr. J. Králová prováděla v průběhu roku terénní

únor

- Kutná Hora-Kaňk, nová propadlina na Turkaňském pásmu(P2)- kontrola
stavu a odběry rudních vzorků
duben
- Kutná Hora –Karlov – stavba bobové dráhy – sběr paleontologického
materiálu a odběr vzorků na proplavení na mikrofosilie
- Kozohlody, Podmokly – rekognoskace terénu se zaměřením na výskyt zlata
(ve spolupráci s dr. Šreinem z ÚSMH AV ČR a p. Starým-Včela Čáslavská)
květen
- Kutná Hora-Dolní Žižkov – odběr vzorků v eklogitovém lomu
červenec-říjen - Kutná Hora, Pod Barborou 27 – při stavbě garáže zachyceno staré důlní
dílo, dokumentace, odběr vzorků, statigrafie, sondáže
červenec
- Petroviče II- kontrola propadlé štoly
listopad
- Kutná Hora – Kaňk- propadlina P2, odběr vzorků, kontrola stavu
Od r. 2002 RNDr. Králová spolupracuje s pracovníky Ústavu pro strukturu a mechaniku
hornin AV ČR. V rámci této spolupráce byly provedeny odběry vzorků strusek
na chemické analýzy – Kutná Hora-Karlov, Pernštejnec – odběry cenomanských
glaukonitických pískovců na chemickou a mineralogickou analýzu.
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Prezentace sbírek - expoziční činnost
Hrádek - České muzeum stříbra
Dr. Hrabánková vytvořila koncepci nového provozu hlavní stálé expozice pro
návštěvnickou veřejnost rozdělením na dva logicky provázané a tématicky profilované
okruhy s názvy „Město stříbra“ a „Cesta stříbra“.

Cesta stříbra - Dílo mincovní

Město stříbra - mázhaus

Od 1. dubna již probíhal návštěvnický provoz podle této nové koncepce-rozdělen na dvě
samostatné trasy:
1. okruh s názvem „Město stříbra“ – (dějiny města) - mázhaus, schodiště do 1. patra,
chodby v patře a sály v patře Hrádku.
Realizace tohoto okruhu bude završena (cca v r. 2007) otevřením tzv. srubové místnosti
v 1. patře Hrádku pro veřejnost. Restaurování této místnost, v níž by měla být instalována
expozice s názvem „Komnata pana Smíška“, zabezpečuje majitel objektu - město Kutná
Hora.
2. okruh s názvem „Cesta stříbra“ – (historická technologie dobývání a zpracování stříbra) nádvoří Hrádku, sklep - tzv. malý důl, těžní stroj trejv na zahradě Hrádku, středověké důlní
dílo, sklepní sál Hrádku- tzv. Verk (mincovna).
Realizace tohoto okruhu bude završena dokončením části - tzv. Havířská osada,
na zahradách Hrádku, jejíž realizace byla zahájena v loňském roce.
Nové části expozice, které byly vytvořeny na prohlídkových okruzích, byly otevřeny
pro veřejnost v těchto termínech:
1.4. 2004-otevřena nová instalace ve vstupní části expozice (2 sály):
1. sál – geologie, archeologie, 2. sál - objev stříbra, počátky města.
(scénář - historie: Dr. Hrabánková, geologie: Dr. Králová, archeologie: Dr. Valentová,
výtvarná realizace - M.Žálek, S.Žálková)
6.5. 2004-otevřena nová expozice v 1. patře Hrádku („městečko“):
(scénář: Dr. Hrabánková, výtvarná realizace: M.Žálek, S.Žálková)

7

Pro provoz těchto samostatných okruhů a nových částí expozic byly vypracovány zcela
nové texty pro průvodce i návštěvníky (v jazykových mutacích).

Mázhaus - geologie - pravěk

Městečko

Pro vnitřní účely muzea byly zhotoveny katalogy nových částí expozic, a to s fotografiemi
vitrín i jednotlivých sbírkových předmětů.
Slavnostní prezentace obou částí expozice pro veřejnost proběhla 6.5.2004.
Dle předpokladu došlo rozdělením prohlídkového okruhu k nárůstu návštěvnosti.
Návštěvnost obou návštěvnických okruhů a středověkého důlního díla:
od 1.4. do 31.12.2004 byla celkem 40 677 osob.
dospělí: 13 600, studenti a děti: 24 856, zdarma: 2 221
z toho cizinci: 11 661
Dle porovnání s návštěvností r. 2003 se návštěvnost zvýšila o 19,8 %.

Kamenný dům - stálá expozice „Královské horní město Kutná Hora –
měšťanský život a kultura 17. – 19.století“
Expozice muzea byla k 1.dubnu připravena pro návštěvnický provoz.
Návštěvnost od 1.4. do 30.11.2004: 3 724 osob
dospělí: 2 166, studenti a děti: 1 291, zdarma: 267
z toho cizinci: 1 407
Přes prováděná opatření v propagaci došlo v roce 2004 k dalšímu snížení návštěvnosti
tohoto objektu - cca o 36% oproti r. 2003.

Tylův dům - Stálá expozice „J.K.Tyl“
Vzhledem k probíhající rekonstrukci (oprava střechy) byl celý objekt, včetně expozice, pro
veřejnost uzavřen.
Celková návštěvnost objektů ČMS za rok 2004: 44 401 osob
dospělí: 15 766, studenti a děti: 26 147, zdarma: 2 488
z toho cizinci: 13 068
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Výstavní činnost
Podle plánu práce na rok 2004 byly ve sledovaném období připraveny a realizovány tyto
výstavy:

Hrádek
„Luděk Filipský – Se světlem“ - kresby, 7.dubna - 2.května - zodpovídala
V.Vejmelková, návštěvnost: 4 117 osob
„Obrazy z domova i cest“ – Natálie, Vladimír a Silvie Hlubučkovi, 12.května - 6.června
- zodpovídala V.Vejmelková, návštěvnost: 6 074 osob
„Tak nám zabili Ferdinanda...“ Od Sarajeva po Velkou válku, 8.7. - 31.10. - výstavu
zajišťoval Bc. Kremla ve spolupráci s Dr. Chramostou, na instalaci se podílela výtvarnice
I. Cudlínová, návštěvnost: 17 431 osob
„Posvícení na Hrádku“, výstava u příležitosti 500. výročí vysvěcení kaple na Hrádku,
11.9. - 20.9. - autoři: Bc. Kremla, Dr. Kubíková, akce byla realizována v rámci dnů
Evropského kulturního dědictví, návštěvnost: 831 osob
„Království hraček“ - výstava pořádaná ve spolupráci s klubem Panenky ČR
-3.12.2004 - 9.1.2005 - výstavu zajišťovala V.Vejmelková, návštěvnost: 1 541 osob
(Původně v plánu uvedená výstava „Dřevořezba Hany Richterové“ byla na žádost autorky
zařazena až do výstavního programu na r. 2005.)

Se světlem

Tak nám zabili Ferdinanda
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Kamenný dům
„Gotické a renesanční kachle“ – ze sbírek
ČMS - celosezónní rozšířená expozice, 1.dubna.
– 30.listopadu, návštěvnost: 3 724 osob, scénář:
PhDr.
J.Valentová
(RM
Kolín),
instalace: I.Cudlínová.
K výstavě byl zhotoven tisk: „Gotické a
renesanční
kachle“,
(autoři: Dr. Valentová, Dr. Kubíková a Šeplavý)
a byl vypracován katalog na CD (P. Šeplavý)

Tylův dům
Z důvodů probíhající rekonstrukce zastřešení domu byly výstavní prostory pro veřejnost
uzavřeny.

Kulturně-výchovná činnost -přednášková činnost
pracovníků muzea
Dr. Z.Petráň
- Římské mincovnictví v období konce republiky a počátků principátu, pro ČNS, Městský
úřad Cheb, 16.3.2004, cca 50 posluchačů.
- Antické mincovnictví, pro studenty Gymnázia Kutná Hora, 20.4.2004, cca 30 posluchačů.
- Znovu k počátkům českého mincovnictví II – fakta a problémy okolo nich, Národní
muzeum v Praze 3.5.2004, cca 70 posluchačů.
- Ženy v římských mincích – Domažlice, 7.10. – 50 osob
- Problematika surovinových zdrojů pro středoevropské raně středověké mincovnictví Praha, 21.10.- 70 osob
- Otazníky nad nálezy raně středověkých mincí - ČNS Praha, 15.11. - 80 osob
- České mincovnictví raného středověku - FF UK Praha, pro studenty historie, 6.12. 70 osob
Dr. J.Králová
- projektový den „Návštěva u permoníků. Dolování a mincování v Kutné Hoře“, ZŠ Kutná
Hora – Žižkov, 3.3.2004 - 18 žáků
Bc. J.Kremla
- Archeologický sbor Vocel – Akademie třetího věku, 9.11. – 28 osob
- Archeologický sbor Vocel a jeho muzeum - příspěvek na konferenci v Muzeu města Brno,
7.10. - 26 osob

10

Bc. K.Vobořilová
- Dolování v Kutné Hoře a okolí - Gymnázium Kutná Hora, 2.ročník, 9.12. - 20 studentů
Dr. J.Chramosta - František Ferdinand ´d Este - Hrádek - výstavní síň, 14.10. - 26 osob
I. Brož – Viktor Emanuel Voska – Hrádek - výstavní síň, 28.10 – 16 osob
Účast na přednáškách v roce 2004: 526 posluchačů

Odborná publikační činnost pracovníků muzea
Dr. Z.Petráň
- Poznámky ke třem článkům o nejstarších českých denárech, Numismatické listy 59 (č.1),
s. 1-9.
- Nad zajímavým denárem Marka Antonia pro božského Julia (a trochu historie antického
Říma), Členské informace ČNS 1/2004, s. 30-35.
- Kapitolská vlčice na vzácné ražbě římského císaře Proba, Členské informace ČNS 1/2004,
s. 36-38.
- UFO na římských mincích !?, Členské informace ČNS 1/2004, s. 39-40.
- Vážné upozornění na nová nebezpečná falza vzácných československých a rakouskouherských mincí, Členské informace ČNS 1/2004, s. 43.
- Slavníkovci, (spoluautor Michal Lutovský), Praha, nakladatelství LIBRI 2004, 173 str.
- Vyjádření k recenzi Jarmily Háskové nad Ilustrovanou encyklopedií české, moravské a
slezské numismatiky, Numismatické listy 59 (č.4), str. 122-123
- Vzácný tříportrétní denár římské císařovny Julie Domny, Členské informace ČNS Praha
č. 2/2004, str. 32-36
- Záhadný římský císař Domitianus „Galský“ a nález jeho unikátní mince, Členské
informace ČNS Praha č. 2/2004, str. 37 -39.
- Jaký vlastně byl římský císař Nero (Nad jedním vzácným denárem), Členské informace
ČNS Praha č. 3/2004, str. 31-34
- Vzpomínka na velkého numismatika, Členské informace ČNS Praha č. 29/2004, str. 2.
- Zajímavě bohatá titulatura na denáru římské císařovny Julie Domny, Členské informace
ČNS Praha č. 3/2004, str. 35-37
- Příspěvek k diskuzi okolo počátků českého mincovnictví. K jedné nenapsané studii Pavla
Radoměrského, v: Sborník k 70. narozeninám prof. Jiřího Slámy, 2004 – v tisku.
- České mincovnictví 10. století, v: Sborník přednášek k výstavě Střed Evropy okolo roku
1000 - v tisku.
- 4-kuličkový typ neexistuje!, Numismatické listy - v tisku.
- Ještě krátce ke třem článkům o nejstarších českých denárech, Numismatické listy - v tisku
- Antoninianus Traiana Decia s Pudicitií - řádná ražba nebo hybrid? v rukopisu
- Záhadná císařovna Magnia Urbica a její mince - v rukopisu
Dr. J.Králová - Dr. V.Šrein
- Ryzí síra ve strusce z Kutné Hory, Bull. mineral.-petrolog. odd. NM Praha, 11, str. 206207
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Bc. J.Kremla
- Archeologický sbor Vocel a jeho muzeum, článek k příspěvku předneseném na konferenci
Období vzniku městských muzeí a jejich vývoj ve 20. století - v tisku

Ostatní kulturně-společenské činnosti
2.4.2000

19. - 20.6.2004

11. – 12.9. 2004
11.9. 2004

12.9. 2004
5.10. 2004
16.10. 2004

8.11.-12.11.2004

19.12.2004

- V rámci „Noci s Andersenem“ pořádané Městskou knihovnou
v Kutné Hoře, navštívilo 25 dětí kutnohorských ZŠ ve večerních
hodinách expozice v přízemí Hrádku. Za ČMS akci zabezpečila Dr.
Kubíková. Účast: 25 žáků.
- V rámci Občanského sdružení „Stříbrná Kutná Hora“, jehož je
muzeum členem, se někteří odborní pracovníci muzea podíleli na
přípravách a technickém zajištění XIII. ročníku historické slavnosti
„Královské stříbření Kutné Hory“, která se uskutečnila ve dnech 19.20.6. 2004. Produkčně a scénáristicky včetně propagace jej
zajišťovala dr. Hrabánková. Účast: 6323 platících osob, cca 1500
neplatících dětí.
- Posvícení na Hrádku – tržiště uměleckořemeslných předmětů a
stylové občerstvení – zabezpečoval Bc. Kremla. Účast: 1444 osob.
- Koncert smíšeného pěvecké sboru Cantica – v rámci Dnů
evropského kulturního dědictví – zabezpečoval Bc. Kremla. Účast:
75 osob.
- Vzpomínka na 500. výročí vysvěcení kaple – arciděkan P. Hronek,
zabezpečoval Bc. Kremla. Účast: 21 osob.
- Setkání s pracovníky jihočeských muzeí – zabezpečovala Dr.
Kubíková. Účast: 18 osob.
- Podzimní Smíškovská slavnost - stylová slavnost pro omezený
počet účastníků s historickým programem z doby Vladislava
Jagellonského, konaná na Hrádku, v sídle pana Smíška z Vrchovišť hlavní pořadatel: Občanské sdružení Stříbrná Kutná Hora. Stylový
program a výzdobu zajistila ředitelka muzea, která pro účastníky
připravila též historickou soutěž. Účast: 95 osob.
- Dny hlíny – vzdělávací program pro základní školy –
zabezpečovala: Dr. Kubíková, výrobu pravěké keramiky předváděla:
A.Kellerová. Účast 14 tříd – 286 žáků. Doplněno možností prohlídky
muzejních expozic: Hrádek – I.okruh a Kamenný dům (Hrádek – 4
třídy, Kamenný dům – 3 třídy).
- Vánoční zpívání na Hrádku, koncert komorního pěveckého souboru
Cantica (vánoční zpěvy středověku, renesance a baroka) zabezpečovali: Bc. Kremla a Dr. Kubíková, vánoční výzdoba: Bc.
Vobořilová, S. Doležalová a A. Tvrdíková. Účast: 145 osob.

Účast na kulturně společenských akcích za rok 2004: cca 10 000 osob
(Přesně evidovaných 8 432)
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Královské stříbření

Vánoční zpívání na Hrádku

Posvícení na Hrádku

Dny hlíny

Poradenská činnost a služby badatelům
V r. 2004 bylo celkem 174 badatelům poskytnuto 220 badatelských služeb.

Prezentace muzejní práce v hromadných
sdělovacích prostředcích
Činnost muzea byla prezentována ve sdělovacích prostředcích: Kutnohorský deník –
(44 článků), Obzory Kutnohorska – (7 článků), PRESS nezávislý měsíčník pro
Kutnohorsko, Kolínsko a Čáslavsko (3 články), Příloha Večerníku Praha a Středočeských
deníků Bohemia (1 článek), Lidové noviny (1 článek), MF Dnes (1 článek), Heart
of Europe (1 článek), TIM - Turistický a informační magazín (1 článek). Styk s redakcemi
a korektury zajišťovala S.Hrabánková.
Celkem: 59 článků

Konference, semináře, vzdělávání
odborné odd.:
E. Entlerová – Celostátní seminář knihovníků muzeí a galerií, Vlastivědné muzeum
v Olomouci a Muzeum umění, Olomouc – 6.-8.9. 2004
Bc. J. Kremla – ustavujícího zasedání Muzeologické komise AMG ČR
v Technickém muzeu v Brně – 10.9.2004
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Bc. J. Kremla – Konference: Přelom 19. a 20. století. Období vzniku městských muzeí a
jejich vývoj ve 20. století – Muzeum města Brna – 6. a 7.10. 2004
Bc. J. Kremla – Diskusní fórum Muzeologické komise AMG ČR - Východočeské muzeum
v Pardubicích, 24. a 25.11.2004
Dr. J. Králová – Seminář geologů zaměřený na geologii a paleontologii křídy – Praha,
25.-26.3.2004
Dr. J. Králová – Seminář geologů muzeí ČR a SR – Trnava – Smolenice, 17. – 21.5.2004
Dr. J. Králová – Seminář Stříbrná Jihlava 2004 – 17.-19.9.2004
Knihovnice muzea sl. Entlerová pokračovala ve studiu Vyšší odborné školy informačních
služeb (ukončila 2 ročník), Bc. Kremla v magisterském studiu a pan Šeplavý zahájil
bakalářské studium na Univerzitě v Hradci Králové - fakulta informatiky a managementu obor aplikovaná informatika . Všichni studují ve svém volném čase. Na výukovou dobu,
která zasahuje do jejich pracovní doby, čerpají dovolenou nebo si ji napracovávají.
provozně ekon. odd.:
Pracovníci ekonomicko provozního oddělení se v průběhu roku zúčastňovali nezbytných
proškolení, seminářů a speciálních příprav.
D.Veselá – hl. ekonom
20.2. 2004
Aktuální změny v účetnictví PO v roce 2004
18.3.
Účetnictví PO
29.6.
Novela zákona o DPH
14.9.
Majetek a účetnictví PO
Odehnalová J. – personalistika, účetnictví
15.1 2004
Roční zúčtování daňových záloh zeZČ
27.1.
Zdravotní pojištění a sociální zabezpečení
27.2.
Novela zákoníku práce
29.6.
Novela zákona o DPH
8.10.
Pracovně právní předpisy se zaměřením na změny
Břinčil J. – elektrikář se spec. na báňský provoz
26.3.
Školení řidičů
6.10.

Provedení odborné přípravy preventisty PO

Průvodci po expozicích byli proškoleni před otevřením sezóny ( provozní řád muzea,
provozní řád dolu)
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Provozně technické zabezpečení odborné činnosti muzea a
činnosti pro návštěvnickou a badatelskou veřejnost
Provoz pro veřejnost, informační služby
V přízemí domu čp. 33, Barborská ul. byla
zřízena muzejní prodejna upomínkových
předmětů spojená s poskytováním informačních
služeb o muzeu a ostatních turistických
destinacích ve městě a okolí. Muzejní
infocentrum zároveň poskytuje informace o
spektru nabídky ubytování, stravování,
dopravním spojení, ostatních kulturních akcích
atd. V prostoru infocentra je návštěvníkovi
umožněno i občerstvení (zavedeno formou
automatů), je zde i možnost relaxace u stolků a
Infocentrum
další WC pro návštěvníky.
Prodejna muzejního infocentra nabízí především zboží orientované na činnost muzea a
historii města.

Kontrolní a revizní činnost
V souvislosti se změnami některých právních norem a předpisů byly vypracovány některé
nové interní směrnice z oboru ekon. provozního a účetnictví.
16. l. 2004 byla dodavatelsky provedena odborná revize hasicích přístrojů a hydrantů
24.6. proběhla kontrola BOZP a PO z KÚ Středočeského kraje.
23.9. Úřad práce Kutná Hora provedl kontrolu zaměstnávání pracovníků se změněnou
pracovní schopností – plnění stanoveného podílu.
11.11. Obvodní báňský úřad Kladno provedl kontrolu plnění předpisů při provozování
báňského díla.
V průběhu roku byly provedeny elektrorevize objektů muzea (ve vlastnictví města i SK).
Před otevřením sezóny pro návštěvnickou veřejnost proběhla povinná revize trasy
středověkého dolu včetně revize elektro.

Stavební opravy, údržba objektů
I. Hrádek, čp. 28
V souvislosti s realizací nových expozičních sálů (oba sály mázhausu, sál v 1. patře),
proběhly zednické opravy omítek těchto prostor a nové výmalby. Současně byly provedeny
potřebné úpravy elektro (vytápění, osvětlení) a úpravy el. signalizačního zařízení. V sálech
mázhausu proběhlo i čištění kamenných prvků, v sále 1.patra byla položena nová dřevěná
podlaha.
Jako každoročně byly dále provedeny dílčí opravy výmalby v ostatních prostorách
expozice, chodbách a sociálního zázemí pro návštěvníky. Nová výmalba musela být
provedena ve vstupním průjezdu a vstupu do sklepních prostor (expozice Verk).
Schodiště do patra bylo přelakováno, dle potřeby byly natírány i další konstrukce, dřevěné
(okna, dveře ad.) a kovové (kování dveří, mříže ad.). Proběhlo čištění kanalizace.
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V průběhu celého roku byla v celé budově Hrádku prováděna průběžná údržba a pravidelné
revize zabezpečovacího systému
II. Kamenný dům, čp. 183
Před zahájením sezóny byl proveden generální úklid a drobné opravy.
V průběhu roku byly odstraňovány drobné závady a prováděna průběžná údržba a
pravidelné revize zabezpečovacího systému.
III. Tylův památník, čp. 507
V objektu dle smlouvy pokračovala oprava střechy – byla provedena výměna střešní
krytiny.
Současně byly opraveny i tesařské prvky hlavního zastřešení budovy, oprava štítů a
komínových těles.
IV. Provozní budova, Barborská čp. 33
Proběhla havárií vyvolaná oprava odpadu.
V průběhu roku byla prováděna průběžná údržba.
Při rekonstrukci sousedního domu došlo k porušení zdiva kanceláře v 1. patře. Závada byla
firmou, provádějící stavbu, jež poruchu zavinila, obratem odstraněna.
V. Středověké důlní dílo a trejvy
Před zahájením návštěvnické sezóny proběhla oprava pochozí plochy v dole, dále
- čištění stružky
- výměna kabeláže osvětlení, výměna elektrorozvodny
- oprava a údržba elektroinstalace
Během probíhající návštěvnické sezóny proběhla dle smlouvy oprava zastřešení horního
trejvu – výměna šindelové krytiny a oprava tesařských prvků .
VI. Technické zázemí (sklad, garáž)
V rámci realizace stavební části akce „Havířská osada“ byl stavební firmou demontován
zbývající muzejní sklad (– dřevěná kolna) a dosavadní garáž. Zděné části byly zbourány a
odstraněny. Před demolicí provedli pracovníci muzea vyklizení obou objektů. Předměty
technického vybavení muzea, doposud zde uskladněné, byly provizorně rozmístěny po
jiných prostorách.
V rámci výstavby budov „Havířské osady“ je řešena i výstavba nového, stylově
zakomponovaného skladu a garáže.

Investice, rekonstrukce
V r. 2004 byly muzeu přiděleny investiční prostředky z KÚ, k nimž byly přidány
prostředky z investičního fondu ČMS. Z těchto společných investičních prostředků byly
dokončeny některé rozpracované akce a dále realizované následující akce:
Hrádek
1) Expozice v mázhausu Hrádku (sál geologie a archeologie a sál historické počátky
města)
2) Expozice v 1.patře Hrádku (sál-Kutná Hora období vrcholné prosperity)
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Tylův památník, čp. 507
Dle vypracovaného projektu firmou MURUS, s.r.o. proběhla akce „Nové zastřešení dvora“.
Na akci bude navazovat v r. 2005 rekonstrukce interiérů objektu a rekonstrukce uliční
fasády.
Expozice „Havířská osada“ – parcela Hrádku
Na základě vyjádření příslušných orgánů proběhlo stavební řízení. Na dodavatele stavby
proběhlo výběrové řízení, Rada kraje doporučila uzavřít smlouvu o dílo s vybraným
kandidátem.
Dle projektu a smlouvy byly zahájeny přípravné stavební práce, bourací a zemní práce.
Zahájeny byly tesařské práce ošetřením a nátěry nakoupeného stavebního materiálu
(trámy).
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