ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA V KUTNÉ HOŘE
VÝROČNÍ ZPRÁVA
za rok 2009

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. 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. 2009 byl muzeu jeho zřizovatelem přidělen výši
10 105 690,-Kč.
Náklady na zajištění provozu muzea (odborného i pro veřejnost) činily v r. 2009 celkově
14 935 746,-Kč.
Rozdíl mezi celkovými náklady a příspěvkem zřizovatele byl pokrýván z vlastních výnosů
organizace, které tvořily:
vlastní příjmy
3 873 959,-Kč
úroky z BÚ
1 360,-Kč
pouţití investičního fondu na opravy
256 739,-Kč
pouţití fondu odměn
94 400,-Kč
pouţití rezervního fondu
665 824,-Kč
Vlastní příjmy ČMS byly tvořeny příjmy ze vstupného a trţbami z prodeje sluţeb (odborná
činnost).
Zisk z hlavní činnosti muzea v r. 2009 činil
62 226,39 Kč.
Zisku dosáhlo muzeum i ve své tzv.doplňkové činnosti (prodej upomínkového zboţí), a to ve výši
58 593,17 Kč.
Středočeský kraj v r. 2009 Českému muzea stříbra finančně pokryl poţadavky na investiční akce
nad rámec provozního rozpočtu:
1) Expozice v Tylově památníku „Podzemí Kutné hory a jeho průzkum“
2) Kamenný dům – sklepní lapidárium – expozice

150 000,-Kč
300 000,-Kč

Ze svého investičního fondu ČMS pokrývalo nebo se podílelo na těchto akcích:
1) Realizace expozice „Podzemí Kutné hory a jeho průzkum“
2) Oprava návštěvní trasy středověkého důlního díla
3) Kamenný dům – příprava sklepních prostor pro expozici lapidária
4) Oprava střechy domu čp. 33

70 953,-Kč
80 000,-Kč
615 679,-Kč
176 739,-Kč

V r. 2009 získalo ČMS příspěvek od MK ČR ve výši 23.000,- Kč (program ISPROFIN) na
obalový materiál pro archeologické a numismatické sbírky.
V r. 2009 nezískalo ČMS ţádný sponzorský finanční příspěvek.
ČMS v roce 2009 vyvíjelo svou činnost v návaznosti na tyto finanční prostředky a dle svého Plánu
činnosti na r. 2009, dále dle Koncepce a Strategického plánu rozvoje muzea.

Odborná činnost muzea a činnost pro návštěvnickou a badatelskou veřejnost
V průběhu roku 2009 v muzeu pracovalo 11 stálých odborných pracovníků:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

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) +
muzejní pedagoţka a vedoucí průvodcovské sluţby (od září 2009)
Bc. Pavel Šeplavý - správce počítačové sítě a dokumentátor - správce archeologické
podsbírky (pravěk, středověké sklo)
Odborné oddělení bylo v lednu aţ březnu posíleno o jednou pomocnou pracovnici Bc. Lenku Dobešovou, která vypomáhala při pořádacích pracích v knihovně a přepisovala
katalogizační karty výtvarného umění do databáze Bach.

Práce se sbírkami
Evidence sbírek
I. stupeň evidence
Pro jednání sbírkotvorné komise odborní pracovníci připravili: 166 přírůstkových čísel
= 267 kusů předmětů.
Celkem:

1/2009 aţ 166/2009

166 přír. č.

267 ks

Soupis darů do Sbírky Českého muzea stříbra v roce 2009:
Podsbírka Dokumentace současnosti
Papírový sáček – Josef Šlejtr, obchod koloniální Kutná Hora, 30. léta 20. století
Přír. č. 26/2009
František NOVÁK – darovací smlouva JMK 2/2009 z 30. 9. 2009
Podsbírka Geologie
Chrysotil z hadce, Malešov – Na Matyldě, 3 kusy

Přír. č. 91/2009
Zdeněk BĚHAL – darovací smlouva č. JMK 1/2009 z 14. 5. 2009
Mineralogický vzorek – sekundární manganové minerály (wad), Kutná Hora, Bylanka,
důl „Studánka“, sběr leden 2009
Přír. č. 92/2009
Mineralogický vzorek – malachit a azurit na strusce, KH, Bylanka, sběr červen 2009
Přír. č. 93/2009
Mineralogické vzorky - sádrovec z čističky důlních vod Diamo na Kaňku, 2 kusy
Přír. č. 89/2009 a 90/2009
František NOVÁK – darovací smlouva č. JMK 2/2209 z 30. 9. 2009
Ţelezářská struska, Budčice u Vlastějovic, 4 kusy
Přír. č. 99/2009
Strusky, Hamry u Ledče
Přír. č. 98/2009
Václav ŠTEFAN – darovací smlouva č. JMK 32209 z 4. 11. 2009

Podsbírka Písemnosti a tisky
Dopisy – adresované kutnohorskému cukráři Jaroslavu Zmítkovi, 20.-30. l. 20. st. – 3 ks
Přír. č. 139/2009
Jaroslava SVATOPOLSKÁ – darovací smlouva KV 2/2009 z 6. 10. 2009
Studijní materiál Písemnosti
Etikety na mikulášský perník – 12 kusů
Evidenční číslo X 6/76
Reklamní kníţka receptů Dr. A. Oetkra, Brno
Evidenční číslo X 6/77
Jaroslava SVATOPOLSKÁ – darovací smlouva KV 2/2009 z 6. 10. 2009
Magnetofonové nahrávky ze srpna 1968 (dva kotouče, 4-stopá nahrávka)
Evidenční číslo X 6/78
František NOVÁK – darovací smlouva č. JMK 2/2209 z 30. 9. 2009
Studijní materiál Pohlednice
Veliký sněm na Kutné Hoře 1471
Evidenční číslo X 8/241
Karolína RYBNÍČKOVÁ – darovací smlouva JK 1/2009 z 19. 3. 2009
Čáslav, velký formát – 6 kusů
Evidenční číslo X 8/275 aţ X 8/280
Rataje n. S., velký formát – 1 kus
Evidenční číslo X 8/281
Sázava, velký formát – 1 kus
Evidenční číslo X 8/282
Zruč n. S., velký formát – 2 kusy
Evidenční číslo X 8/283 a X 8/284

Posázaví, velký formát – 1 kus
Evidenční číslo X 8/285
Vlastějovice, dlouhý formát – 1 kus
Evidenční číslo X 8/286
Kutná Hora, velký formát – 16 kusů
Evidenční číslo X 8/287 aţ X 8/300, X 8/324 a X 8/325
Sedlec - Kostnice, velký formát – 1 kus
Evidenční číslo X 8/323
Čáslav, velký formát – 2 kusy
Evidenční číslo X 8/321 a X 8/322
Čáslavsko, velký formát – 1 kus
Evidenční číslo X 8/320
Chlístovice, velký formát – 1 kus
Evidenční číslo X 8/319
Sion, velký formát – 1 kus
Evidenční číslo X 8/318
Kácov, velký formát – 1 kus
Evidenční číslo X 8/317
Ţleby, velký formát – 2 kusy
Evidenční číslo X 8/315 a X 8/316
Zbraslavice, velký formát – 3 kusy
Evidenční číslo X 8/311 aţ X 8/313
Sázava, velký formát – 4 kusy
Evidenční číslo X 8/304 aţ X 8/306 a X 8/314
Zruč n. S., velký formát – 4 kusy
Evidenční číslo X 8/307 aţ X 8/310
Vlastějovice, velký formát – 2 kusy
Evidenční číslo X 8/303
Posázaví, velký formát – 3 kusy
Evidenční číslo X 8/301, X 8/326 a X 8/327
Sady pohlednic Kutná Hora – 2 kusy
Evidenční číslo X 8/328 a X 8/329
Sada pohlednic Kutnohorsko – 1 kus
Evidenční číslo X 8/330
Josef KREMLA – darovací smlouva EN 1/2009 z 10. 9. 2009
Knihovna
Almanach – 100 let průmyslového školství v Kutné Hoře, 1870 – 1970
Přír. č. 19599 – K 1730
František NOVÁK – darovací smlouva JMK 2/2009 z 30. 9. 2009
Mechthild FLURY-LEMBERG, Textile conservation and research, Bern 1988
Evidenční číslo 19507
PhDr. Janka ŠIŇANSKÁ – darovací smlouva z 10. 9. 2009
Celkem:
Sbírkových předmětů
Studijního materiálu
Knihovna ČMS

8 přír. č.
59 evid. č.
2 přír. č.

16 kusů
71 kusů
2 kusy

Nákupy do Sbírky ČMS za rok 2009:
Podsbírka Dokumentace současnosti
Pivní láhve s reliéfem, okr. Kutná Hora – 16 kusů
Jaroslava Drvolová, Příbram, účetní doklad č. 3059; přír. č. 17/2009
Hrníček – LIDKA
Antikvariát Kutná Hora, účetní doklad č. 3304; přír. č. 27/2009
KOSMOS Čáslav – reklamní pohádky, 30. léta 20. století – 3 kusy
Firma na varhany Ant. Mölzra, KH 1911 – hlavičkový papír
Faktura firmy Eman. J. Starch, Kutná Hora 1884
Petr Adamec, kupní smlouva č. JK 2/2009; přír. č. 28/2009 aţ 30/2009
Pozvánka na II. ples hasičů v Malešově, 1949
Antikvariát Kutná Hora, účetní doklad č. 3489; přír. č. 31/2009
Drobné písemnosti firem Kutnohorska – 3 kusy
Roman Novák, Kopidlno, účetní doklad č. 3686; přírůstek za rok 2010
Podsbírka Numismatika
Medaile – Musejní spolek Včela čáslavská, Čáslav 1889
Aukce Nummus Praha – ing. Jaroslav Syrový, účetní doklad č. 3054;
přír. č. 124/2009
Tourský groš, Filip IV. Sličný, Francie
Početní peníz – Bořek Nepolyský ze Záchrašťan
Aukce ČNS – pobočka Praha, účetní doklad č. 3238;
přír. č. 125/2009 a 126/2009
Medaile – korunovace Fridricha Falckého v Praze 1619
Aukce ČNS – pobočka Praha, účetní doklad č. 3660; přírůstek za rok 2010
Podsbírka Paleontologie
Plaeontologická sbírka RNDr. Františka Nováka, CSc.
Iva Kupecká, kupní smlouva č. JMK 1/2009; přír. č. 136/2009
Podsbírka Písemnosti a tisky
Zákaz slavení 1. Máje, Kutná Hora 1893
Petr Adamec, kupní smlouva č. JK 2/2009; přír. č. 138/2009
Podsbírka Umělecké řemeslo
Skleněný kalamář s barevným potiskem – veduta Kutné Hory
Marcela Jelínková, kupní smlouva č. JK 1/2009; přír. č. 142/2009
Sklenička – „Pozdrav z Kutné Hory“ s vedutou města
Antikvariát Kutná Hora, účetní doklad č. 3158; přír. č. 141/2009
Podsbírka Výtvarné umění

Kutná Hora, linoryt, autor Šebek, 1976
Antikvariát Kutná Hora, účetní doklad č. 3117; přír. č. 165/2009
Ex libris – Čáslav
Antikvariát Kutná Hora, účetní doklad č. 3339; přír. č. 166/2009
Kuttenberg, J. Venuto, kolorovaná akvatinta, 1825
Antikvariát J. Bretschneider, Praha, účetní doklad č. 3682; přírůstek za rok 2010
Studijní materiál Pohlednice
Kutná Hora, malý formát č. 1 aţ 3 – 3 kusy
Kutná Hora, malá formát – 3 kusy
Kutná Hora, velký formát – 4 kusy
Čáslav, malý formát – 2 kusy
Čáslav, malý formát, vlnitý okraj
Posázaví, velký formát
Bílé Podolí – Semtěš, velký formát
Josef Kremla, kupní smlouva č. EN 1/2009; X 8/259 aţ X 8/264 a X 8/266 aţ X 8/274
Kutná Hory – Tylův dům
Malešov
Antikvariát Kutná Hora, účetní doklad č. 3489; evid. č. X 8/331 a X 8/332
Studijní materiál Fotodokumentace
Všeobecná obchodní škola KH – tablo 1929 aţ 1931
Antikvariát Kutná Hora, účetní doklad č. 3489; přír. č. 1/2009
CELKEM

__________________
27.618,- Kč

ZA

Celkem:
Sbírkových předmětů
Studijního materiálu
Fotodokumentace

15 přír. č.
3 přír. č.
17 evid. č.
1 přír. č.

32 kusů
5 kusů
17 kusů
1 kus

- bude zaevidováno v roce 2010

Sbírkotvorná komise ČMS se uskutečnila 18. 11. 2009.
Ţádost o provedení změn v CES byla potvrzena od MK ČR dne 18.února 2010.

Přírůstky studijního materiálu:
V evidenci studijního materiálu odborní pracovníci zpracovali:
Celkem:

190 evid. č.

tj.

225 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 zpracovali:

627 inv. č.

752 ks

Vyřazené předměty v roce 2009:
Kamenné prvky
5 př. č.
21 kusů
Knihy
1 př. č.
1 kus
Kramářské tisky
25 inv. č.
25 kusů
Numismatika
3 inv. č.
3 kusy
___________________________________________________________________________
CELKEM
28 inv. č.
6 přír. č.
50 kusů

Zápis sbírkových předmětů do programu BACH:
Celkem
Doplnění a oprava karet jiţ dříve zapsaných v programu BACH
Celkem

6422 poloţek

358 poloţek

Knihovna
V průběhu roku 2009:
- odborně zpracováván kniţní fond muzea): 19348 aţ 19638,
tj. 291 svazků
- katalogizovány dokumenty v knih. systému Clavius - knihy: 195,
komplety periodik: 1,
periodika: 529,
periodika (bez evidence čísel):27,
separáty: 9,
elektronické zdroje (CD, DVD): 17,
články: 121
- vypracovávána bibliografická a faktografická rešerše
- úklidy depozitářů, základní očištění knih, zajišťování knihvazačských prácí atd.
Fotodokumentace
Odborní pracovníci vlastními silami zajišťovali fotodokumentaci akcí muzea
Fotodokumentace uloţená na CD byla průběţně evidována v systému Clavius.

Inventarizace sbírek
Pokračovala předávací revize podsbírky ARCHEOLOGIE – STŘEDOVĚK.
Provedena byla inventarizace podsbírky KAMENNÉ PLASTIKY
A KAMENICKÉ STAVEBNÍ ČLÁNKY.
Dále byla provedena inventarizace podsbírky NÁBYTEK,
podsbírky UMĚLECKÉ ŘEMESLO skupina: KERAMIKA, SKLO, CÍN a
PODMALBY NA SKLE
S prováděním revizí byly spojeny pořádací práce v depozitářích, mytí, základní ošetření,
případné přebalování sbírek a vypracovávání nových lokačních seznamů zrevidovaných
sbírkových předmětů.

Celkem bylo v roce 2009 zrevidováno:
2 033 přírůstkových čísel = 8575 inventárních čísel = 49077 kusů sbírkových
předmětů a 2950 svazků knih.
Restaurování sbírek
Pro rok 2009 bylo na restaurování sbírek uvolněno 600 000,- Kč.
Realizovány byly zakázky v hodnotě 599.948, - Kč
Celkem bylo v roce 2009 zrestaurováno, případně zkonzervováno 128 sbírkových předmětů.
Současně probíhalo ošetření nejohroţenějších sbírkových předmětů napadených plísněmi,
dřevokazným hmyzem, případně korozí. PhDr. Zdeňka Kubíková ošetřila 110 ks sbírkových
předmětů nátěry přípravkem Lignofix super a konzervačním olejem WD 40. Jednalo se 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 2009 bylo zapůjčeno 1097 evidenčních čísel = 1310 kusů sbírkových předmětů
Smlouvou o dočasném uţívání sbírkových předmětů – 1/2009 - 21/2009
(969 evidenčních č. = 1132 ks)
Z předcházejících let trvají 4 smlouvy (66 evidenčních č. = 76 ks)
Z roku 2009 přetrvá 8 smluv (391 evidenčních č. = 416 ks)
Innominátní smlouvou – 1/2009, 1/2009 A - 14/2009 (127 evidenčních č. = 177 ks)
Z roku 2008 přetrvává 1 smlouva (2 evidenční č. = 2 ks)
Z roku 2009 přetrvávají 3 smlouvy (3 evidenční č. = 3 ks)
Nájemní smlouvou - 1/2009 (1 evidenční č. = 1 ks)

Předměty byly zapůjčeny níţe uvedeným vypůjčovatelům:
Národní muzeum Praha, Historické muzeum
Správa Praţského hradu
Novoměstská radnice, příspěvková organizace, Praha
Národní památkový ústav - územní odborné pracoviště Kutná Hora
Východočeské muzeum v Pardubicích
Regionální muzeum Kolín
Městské muzeum a knihovna Čáslav
ARCHA 90, nakladatelství a vydavatelství s.r.o.
Obecní úřad Chlístovice
Restaurátoři a badatelé
Do muzea bylo v roce 2009 zapůjčeno 285 předmětů
Výpůjčky do muzea – 1/2009 - 18/2009 (285 ks)
Z předcházejících let přetrvává 5 smluv (198 ks)
Z roku 2009 přetrvávají 3 smlouvy (18 předmětů)
Předměty byly vypůjčeny od půjčovatelů:
Národní zemědělské muzeum Praha
Univerzita Karlova v Praze - Katolická teologická fakulta
Biskupství královéhradecké, Hradec Králové
Královská kanonie premonstrátů na Strahově, Praha
Regionální muzeum v Kolíně
Městské muzeum a knihovna Čáslav
Českobratrská církev evangelická Kutná Hora
Státní oblastní archiv v Praze, Státní okresní archiv Kutná Hora
Sběratelé
Veřejné sluţby muzejní knihovny:
Knihovní zápůjčky a zápůjčky z fondu fotodokumentace nesbírkové povahy:
za rok 2009 byly poskytnuty sluţby celkem 40 badatelům.
z toho:
absenční zápůjčky - 81 výpůjčních smluv - 211 svazků knih, 14 fotografií
prezenční zápůjčky - 28 badatelských listů - 152 svazků knih, 2848 ks fotografií
meziknihovní výpůjční sluţba - vypůjčeno 7 svazků, zapůjčeny 7 svazků knih
meziknihovní reprografická sluţba - 2 články
Udělení reprodukčního práva
V průběhu r. 2009 bylo uděleno 42 reprodukčních práv:
natáčení a fotografování v interiérech Hrádku (včetně důlního díla): 12 x
natáčení a fotografování v interiérech Kamenného domu: 2 x
fotografování, skenování a natáčení sbírkových předmětů: 178 ks
zveřejnění digitálních fotografií sbírkových předmětů: 5 ks
fotografování, skenování a natáčení fotografií: 489 ks
skenování studijního materiálu: 2 ks
fotografování archivního fondu Archeologický sbor Vocel: 53 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, výkop pro plyn - záchranný výzkum (geologie - haldový
materiál, archeologie)
- Kutná Hora, ul. Pod Hrádkem, průzkum a dokumentace větrací šachty v jz. nároţí Hrádku
ukončené za zdí rekonstruovaného domu čp. 43
- Kutná Hora, akce Rekonstrukce zádlaţby - opakované kontroly zemních prací v Šultysově
ulici, na Václavském náměstí a Komenského náměstí
- Kutná Hora, stavba kruhového objezdu na křiţovatce „U Krupičků“ - kontrola zemních
prací, spolupráce s Mgr. Velímským z Archeologického ústavu AV ČR
- Kutná Hora, kontrola výkopu při opravě kanalizace od Voršilského kláštera
- Lipovec, průzkum lokality a sběr křemenných hmot v podhůří Ţelezných hor
- Kutná Hora - Třešňovka (prostor Kaňk - Sukov - Kutná Hora), skrývka pro plánovanou
výstavbu rodinných domů; spolupráce s Mgr. Velímským z Archeologického ústavu AV ČR
- Kutná Hora - Sedlec, Nad Cihelnou, zhodnocení stavu paleontologické lokality, ochrana
před plánovaným nevhodným zásahem (akce na obnovení hnízdní lokality břehule říční);
sběr paleontologického materiálu
- Kutná Hora - Kaňk, kontrola stavu propadlin P1 a P2 na Turkaňském rudním pásmu
- spolupracovala s Ústavem struktury a mechaniky hornin AV ČR a Masarykovou
univerzitou v Brně (spolupráce na výzkumu hadců a granátů z Kutnohorska, výzkum
sekundárních minerálů arzenu).
Numismatika
MUDr. Zdeněk Petráň pokračoval v plnění úkolů z předcházejících let:
- Problematika výtěţkového kutnohorského dvouzlatníku v historii Kutné Hory ve druhé
polovině 19. století (spolu s Mgr. J. Moravcem - Česká národní banka) - příprava
k publikaci
- Problematika dobových měděných odraţků grošových nominálů v rámci publikace
neznámého měděného odraţku parvu Václava II. se současnou přípravou k publikaci pokračování úkolu.
- 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.

- Dokumentace a odborné zpracování nálezu praţských grošů v Malíně pro AÚ AV ČR
- v rukopise k publikování v Numismatickém sborníku AV ČR
- Milníky českého mincovnictví, příprava na konferenci a výstavu k ukončení samostatné
české měny (2013 - 2015)

Prezentace sbírek veřejnosti - expoziční činnost
HRÁDEK
I. okruh – „Cesta stříbra“- budova Hrádku
Před zahájením sezóny proběhla výmalba a oprava omítek v renesančním sále. Po ukončení
sezóny 2009 byla v renesančním sále, rytířském sále, části hodovního sálu a v kapli
provedena výměna technicky zastaralých expozičních svítidel za moderní.
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)
V exp. části Dílo havířské proběhla oprava instalovaných částí a výměna doţilých figurín za
nové..
V důlním díle v průběhu zimy (do 1. dubna) proběhla pravidelná oprava a údrţba pochozích
ploch a další drobné opravy tak, aby byl povolen provoz pro veřejnost.
V ostatních částech prohlídkových okruhů byly provedeny pravidelné drobnější reinstalace,
údrţba a úklid
Hlavní stálá expozice muzea byla k 1. dubnu 2009 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 své sluţby i v r. 2009 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. 2009
byla 54 155 osob.
Návštěvnost sezónních výstav samostatně bez expozic v objektu Hrádek v r. 2009 byla
32 942 osob.

Celková návštěvnost destinací muzea v objektu Hrádek v r. 2009 byla
105 637 osob.
Kamenný dům - stálá expozice „Královské horní město Kutná Hora – měšťanský ţivot
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 roku byly zahájeny práce na realizaci nových expozičních prostor ve sklepě
Kamenného domu.
Návštěvnost expozice v objektu Kamenný dům v r. 2009 byla 5 563 osob.
Návštěvnost celoroční výstavy v objektu Kamenný dům v r. 2009 byla 6 855 osob.

Celkem v r. 2009 expozice a výstavu v Kamenném domě navštívilo
12 418 osob.
Tylův dům
Stálá expozice „J. K. Tyl“
Před zahájením návštěvnické sezóny proběhly úklid, mytí a kontrola exponátů. K expozici
byly vypracovány pracovní listy, které bylo moţné nalézt na internetových stránkách muzea
či předtištěné v pokladně Tylova domu.
Realizace nových částí:
Dne 22. května 2009 byla v rámci V. muzejní noci
otevřena nová stálá expozice Českého muzea
stříbra v Kutné Hoře nazvaná Kutnohorské
podzemí a jeho průzkum.
Expozice přibliţuje návštěvníkům nejdůleţitější a
nejzajímavější objevy speleologického průzkumu
na území města Kutné Hory v posledních dvou
desetiletích. Expozice seznamuje návštěvníky s
místy, která jsou široké veřejnosti nepřístupná.
Díky usilovné objevitelské a dokumentační práci
členů České speleologické společnosti můţe však kaţdý nahlédnout do tajemného podzemí
bývalých Rudných dolů Kaňk, velkých propadlin na Turkaňském pásmu, důlních děl v údolí
Bylanky nebo muzejního dolu na Oselském pásmu.
Při realizaci prováděla odborný dozor a konzultace s výtvarníkem panem Miroslavem Ţálkem
RNDr. Jana Králová.
Návštěvnost expozice „J. K. Tyl“ byla v r. 2009 888 osob.
Návštěva expozice „Kutnohorské podzemí a jeho průzkum“ byla v roce 2009
693
osob.
Celková návštěvnost sezónních výstav v Tylově domě v r. 2009 byla
815 osob.

Celková návštěvnost destinací muzea v Tylově domě v r. 2009 byla
2 396 osob.

Výstavní činnost
Hrádek
3. duben – 4. květen
Putovní výstava Horní Porýní a Falc - výstava zrušena zahraničním partnerem a byla
nahrazena:
17. duben - 13. květen
„Bok po boku“ (Ivana Štenclová - obrazy),
Vernisáţe konané 16. dubna se zúčastnilo 31 návštěvníků.
Návštěvnost: 6 222 osob.
17. květen – 6. červen
„Kresby, litografie Prof. Jindřicha Mahelky“,
Vernisáţe konané 16. května se zúčastnilo 20
návštěvníků.
Návštěvnost: 5320 osob.
4. července – 9. srpna
Malba, grafika – Stanislav Kulda - výstava
zrušena vzhledem k nepřipravenosti autora
16. červenec - 11. říjen
„Kutnohorská bible Martina z Tišnova“
Výstava byla zahájena o více neţ měsíc dříve neţ
stanovil plán, aby tak výstavní sál nebyl v hlavní
turistické sezóně uzavřen.
Výstava byla doplněna bohatým doprovodným
programem.
Návštěvnost: 20 979 osob.
Derniéry konané 8. října se zúčastnilo 83
návštěvníků.
28. říjen - 22. listopad
Co nového v muzeu ?
Výstava uspořádaná ke Dni Středočeského kraje. Výběr z nových sbírkových přírůstků, které
v roce 2009 obohatily sbírku ČMS.
Vzhledem k ţádosti autora výstavy „Zmizelá Kutná Hora“, aby její otevření bylo oddáleno na
dobu vydání plánovaného katalogu, byl výstavní sál volný a výstava „Co nového v muzeu“
mohla být instalována zde a téţ rozšířena o ukázky nově zrestaurovaných sbírek.
Návštěvnost: 2 987 osob.

2. prosince – 23. prosince
Zmizelá Kutná Hora (v rámci projektu
dotovaného Středoč. krajem)
(ve spolupráci s PhDr. A. Pospíšilem, NPÚ a
Nadací Kutná Hora památka UNESCO)
Vernisáţe konané 1. prosince se zúčastnilo 73
návštěvníků.
Návštěvnost: 254 osob.
4. prosinec 2009 – 6. leden 2010
Vánoční výstava
Výstava byla vzhledem k posunutí termínu předcházející výstavy zrušena.
Výstava v I. patře Hrádku - kaple
8. září - 14. října
Nedoceněné poklady knihovny ČMS
Výstava ke Dnům evropského kulturního dědictví.
Výstava byla doplněna přednáškou Nahlédnutí do knihovny ČMS.
Návštěvnost: 1 269 osob.
Kamenný dům
1. duben - 29. listopad
„Mlsáme v kaţdém čase“ (ve spolupráci ČMS
se sběrateli)
Autorka výstavy, Mgr. Kateřina Vobořilová
vytvořila stručný katalog výstavy a pracovní listy.
Vernisáţe konané 3. dubna se zúčastnilo 69
návštěvníků.
Návštěvnost: 6 855 osob.
Tylův dům
1. duben - 7. červen
„Tváře Egypta – Fotografie Marcely a Roberta Honsových“ (výstava fotografií)
Výstava byla doplněna přednáškou ing. Honse - Odvrácená tvář Egypta.
Návštěvnost: 377 osob.
4. červenec - 8. srpen
„Podoby křemene“
Návštěvnost: 94 osob.
18. srpen - 19. září
„Současné obyčejové tradice ve Středních Čechách“ – putovní výstava
Návštěvnost: 218 osob.

25. 9. – 31. 10.
Indiánská inspirace - kresby a artefakty Lukáše
Junka a fotografie Otokara Homoly
Návštěvnost: 212 osob.

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:
16. 1. - MUDr. Zdeněk Petráň - „Osudy největšího nálezu římských mincí
na světě v srbské Niši roku 1933“, Česká numismatická společnost Praha
cca 60 posluchačů
17. 3. - MUDr. Zdeněk Petráň - „Kutnohorský výtěţkový dvouzlatník v historických
souvislostech“, Muzeum Cheb
cca 45 posluchačů
2. 4. - MUDr. Zdeněk Petráň - „Korunovace českého kníţete Vladislava II. z pohledu
numismatiky“, Muzeum Domaţlice
40 posluchačů
23. 4. - Ing. Robert Hons - „Odvrácená tvář Egypta“
organizačně zajišťovala PhDr. Zdeňka Kubíková

7 posluchačů

4. 5. - MUDr. Zdeněk Petráň - „Tzv. Svatováclavský denár - uzavřená či otevřená
záleţitost české numismatiky?“, Národní muzeum Praha
50 posluchačů
4. 6. - MUDr. Zdeněk Petráň - „Tzv. Svatováclavský denár - uzavřená či otevřená
záleţitost české numismatiky?“, Městské muzeum Varnsdorf
45 posluchačů
16. 9. - Eva Entlerová, BBus (Hons) - „Nahlédnutí do knihovny ČMS“
- přednáška ke Dnům evropského kulturního dědictví.

7 posluchačů

10. 9. - Bc. Josef Kremla - „Kutnohorská bible Martina z Tišnova“

26 posluchačů

17. 9. - ThMgr. Michal Krchňák - „Co skrývají biblická jména?“
organizačně zajišťoval Bc. Josef Kremla

35 posluchačů

21. 9. - MUDr. Zdeněk Petráň - „Legislativa okolo problematiky mincovních
nálezů“, Numismatická společnost Praha
cca 70 posluchačů
22. 9. - Mgr. Kateřina Ďoubalová - „Restaurování Bible kutnohorské ze sbírky ČMS“
organizačně zajišťoval Bc. Josef Kremla
13 posluchačů
1. 10. - Jaroslav Fér, Pavel Jägr (Jan Uhlíř), RNDr. Štěpán Kafka, ThMgr. Michal Krchňák
a Antonín Zelina - „Současné české překlady Bible“
organizačně zajišťoval Bc. Josef Kremla
24 posluchačů
21. 10. - MUDr. Zdeněk Petráň - „Kutnohorský výtěţkový dvouzlatník v historických
souvislostech“, Městské muzeum Varnsdorf
cca 40 posluchačů
26. 10. - Ing. Stanislav Krámský - „O čokoládě“
organizačně zajišťovala Mgr. Kateřina Vobořilová

15 posluchačů

16. 11. - MUDr. Zdeněk Petráň - „Numismatická terminologie - podmínka
v seriosním bádání“, Numismatická společnost Praha
cca 80 posluchačů
2. 12. - Bc. Josef Kremla - Bible kutnohorská a její čáslavský exemplář,
Klub rodáků a přátel města Čáslavě

16 posluchačů

13. 12. - MUDr. Zdeněk Petráň - „Kutnohorský výtěţkový dvouzlatník v historických
souvislostech“, Městské muzeum Teplice
cca 50 posluchačů

VI.

Publikační činnost

Dle moţností odborní pracovníci publikovali výsledky své práce v odborných časopisech a
popularizovali práci muzea v tisku.
RNDr. Jana Králová - Kutnohorské dolování, nakladatelství Gloriet, 2009 (2. upravené
vydání)
Bc. Josef Kremla - Kutnohorská bible Martina z Tišnova, Express, 7/2009, str. 5

Bc. Josef Kremla, PhDr. Miroslava Jouzová, PhD. - Repertorium rukopisů 17. a 18. století,
Antiqua Cuthna 3
Bc. Josef Kremla - Bible kutnohorská 1489, Antiqua Cuthna 3
Bc. Josef Kremla - Komnata pana Jana Smíška, Antiqua Cuthna 3
Bc. Josef Kremla - Kutnohorská bible z kutnohorského muzea, doprovodná publikace
k faksimili Bible kutnohorské, ARCHA 90 s.r.o.
Bc. Josef Kremla, Mgr. Kateřina Ďoubalová - 520 let od vydání Bible kutnohorské, Krásné
město 3/2009, str. 11 - 14
Bc. Josef Kremla - Kutnohorská bible v kutnohorském muzeu, sborník ke konferenci
„Problematika historických a vzácných kniţních fondů“, Vědecká
knihovna v Olomouci a Sdruţení knihoven ČR v Brně
Bc. Josef Kremla:
pro publikaci Středočeského kraje:
České muzeum stříbra, Kačina a Chotkové
pro projekt Středočeského kraje - Osobnosti:
Mikuláš Dačický z Heslova
Muzejní web:
Dějiny ČMS a řada drobných zpráv
ČMS v roce 2010 - podklady pro PhDr. Světlanu Hrabánkovou (pro Středočeský kraj)
Bc. Josef Kremla editoval:
pro doprovodnou publikaci k faksimili Bible kutnohorské příspěvky:
PhDr. Jaroslav Vobr - Bible kutnohorská
PhDr. Jana Vaněčková - Kutná Hora za vlády Jagellonců
pro projekt Osobnosti Středočeského kraje:
PhDr. Aleš Pospíšil - Matěj Rejsek
Mgr. Marie Valtrová - Jiří Orten - básník Kutné Hory
Jitka Jelínková - Petr Jan Brandl
pro sborník Antiqua Cuthna 3
Ing. Petr Pauliš - Vzpomínka na významného českého mineraloga RNDr. Františka Nováka
MUDr. Zdeněk Petráň - Dva nedávno odkryté poklady praţských grošů z Kutné Hory
Mgr. Lada Tvrdíková - Výstava Františka Zelenky v Českém muzeu stříbra
MUDr. Zdeněk Petráň - Přemyslovci - Budování českého státu (numismatická část spolu
s L. Polanským), Praha 2009, str. 192-195, 204-206 a 216-218
MUDr. Zdeněk Petráň - Tzv. nápisový denár Vladislava II. v historických souvislostech
(s: Michal Mašek), in: Sborník „Vladislav II., druhý král
z Přemyslova rodu“, K 850. výročí jeho korunovace, Praha 2009,
str. 125-133
MUDr. Zdeněk Petráň - Ilustrovaná encyklopedie české, moravské a slezské numismatiky –
revidované 4. vydání, LIBRI, vyjde na jaře 2010
MUDr. Zdeněk Petráň - Neznámý hybridní antoninianus římského císaře Traiana Decia
s „ţenským motivem“, Numismatické listy 63, 2008, str. 151-154
MUDr. Zdeněk Petráň - Odešel PhDr. Pavel Radoměrský, CSc. (23.11.1926-13.10.1008),
Numismatické listy 63, 2008, str. 174-175.
MUDr. Zdeněk Petráň - Slavnostní odznak ke 100. výročí zaloţení Lezeckého krouţku
Prachov, Členské informace České numismatické společnosti,
pobočka Praha, 1/2009, str. 48-49.
MUDr. Zdeněk Petráň - Vysoce vzácný antoninianus Dryantilly, manţelky vzdorocísaře
Regaliana, Členské informace České numismatické společnosti,

pobočka Praha 1/2009, str. 50-52.
MUDr. Zdeněk Petráň - O římském císaři Marku Aureliovi jinak?, Členské informace České
numismatické společnosti, pobočka Praha 2/2009, str. 47-50.
MUDr. Zdeněk Petráň - Římský císař Pupienus a soudobé zmatky s jeho jménem, Členské
informace České numismatické společnosti, pobočka Praha 3/2009,
str. 37-42.
MUDr. Zdeněk Petráň - „Skromné“ římské císařovny 2. poloviny 3. století, Členské
informace České numismatické společnosti, pobočka Praha 3/2009,
str. 43-47.
MUDr. Zdeněk Petráň - Pavel Radoměrský – vzpomínka na významného českého
numismatika, historika a archeologa, Numismatické zprávy ČNS
1/2010, str. 4-6.
MUDr. Zdeněk Petráň - Mince přisuzované kníţeti Václavovi, v: Svatý Václav a jeho kult,
sborník vydaný k sympoziu 5.-6.11.2008 – vyjde v lednu 2010
MUDr. Zdeněk Petráň - Obrazová náplň českých denárů 10. století a několik úvah nad
mincovními typy se stejnou obrazovou náplní na obou stranách
mince, Sborník k 80. narozeninám Aneţky Merhautové – vyjde
duben-květen 2010
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
Mgr. Kateřina Vobořilová - Jezuité na Hrádku, Krásné město 1/2009, str. 11-12
Mgr. Kateřina Vobořilová - Sláva a bohatství pánů z Vrchovišť, Krásné město 2/2009, str. 11
Mgr. Kateřina Vobořilová - Sladké Vánoce našich předků, Krásné město 4/2009, str. 5-6
Mgr. Kateřina Vobořilová - Královské město Čáslav
PhDr. Světlana Hrabánková - Pro publikaci Středočeského kraje – Královské město Kutná
Hora, Vlašský dvůr, Václav II.
články o ČMS pro Středočeský magazín
řada textů jako podklady pro mediální prezentaci ČMS
editace a korektury textů pracovníků ČMS
18 let příprav a pořádání Královského stříbření Kutné Hory –
ohlédnutí, Krásné město 2/2009, str. 9-10
textové podklady k znovuobjevenému titulnímu listu graduálu
české provenience (aukce Shoteby´s)

Kulturně-společenská činnost
V roce 2009 jsme si připomněli 520. výročí vydání Kutnohorské bible Martina z Tišnova
(1489), nejstarší kutnohorské tištěné knihy. Dvě varianty vydání této bible během jednoho
roku a fakt, ţe se jednalo o druhé kompletní vydání českého překladu Písma svatého, z ní
činí unikát evropského významu.
K tomuto výročí byla na Hrádku uspořádána výstava „Kutnohorská bible Martina z Tišnova“
s doprovodnými přednáškami a interaktivními programy pro návštěvníky.

18. duben
Mezinárodní den památek a historických sídel
U příleţitosti Mezinárodního dne památek a historických sídel byly v sobotu 18. dubna 2009
otevřeny expozice Českého muzea stříbra v Kamenném domě a v Tylově památníku pro
všechny návštěvníky zdarma.
Expozice muzea navštívilo: 130 osob.
8. května
Návštěva europoslanců
Expozici na Hrádku navštívilo v rámci pobytu v Kutné Hoře 84 europoslanců s doprovodem.
Věnovala se jim ředitelka muzea PhDr. Světlana Hrabánková.
15. května
Stonoţková Kutná Hora
Kutná Hora v pátek 15. května oţila stovkami ţáků a studentů z celé České republiky.
U příleţitosti návštěvy paní Běly Gran Jansen – zakladatelky nadace Stonoţka – uspořádalo
Gymnázium Jiřího Ortena pod záštitou zastupitelstva města celodenní program Stonoţková
Kutná Hora. Na 1500 ţáků z 33 škol čekala v doprovodu domácích studentů zajímavá
prohlídka města, kterou u významných památek doplňovaly písně a scénky.
Na nádvoří Hrádku vítala mladé návštěvníky píseň „Já jsem z Kutné Hory koudelníkův syn“,
kterou jim nejprve předzpívalo devět studentek a studentů, aby si ji následně zanotovali
všichni spolu.
22. květen - 20.00 - 24.00 hod.
Mezinárodní den muzeí
„V. Muzejní noc“
„Noční putování historií Kutné Hory“
22. květen - v rámci Mezinárodního dne muzeí
uspořádalo České muzeum stříbra jiţ
V. Muzejní noc s názvem „Noční putování historií
Kutné Hory“. Tradičně byly od 20.00
do 24.00 hodiny zdarma otevřeny všechny objekty
ČMS – Hrádek, Kamenný dům a Tylův památník.
K vidění nebyly pouze tradiční prohlídkové
okruhy, ale mimořádně byly zpřístupněny i
prostory mimo expozice. Na Hrádku byla pro
mnoho návštěvníků překvapením muzejní knihovna, která obsahuje řadu zajímavých kniţních
fondů, obzvláště fond váţící
se k historii kutnohorského regionu. V Kamenném domě byl zpřístupněn balkón, který
nabízel překrásný pohled na noční město. Návštěvníky večerní prohlídkou provedli průvodci
v dobových kostýmech a nechyběl ani zábavný program. Na Hrádku byly připraveny
společenské hry, V Kamenném domě si mohli příchozí ověřit své znalosti při soutěţích
“V kuchyni našich předků“ a v kaţdou hodinu zazněl koncert „Houslové skladby českých
klasiků“. V Tylově památníku pro loňský zájem zazněl opět dobový zvukový záznam české
hymny v podání Emy Destinnové. Poprvé byla otevřená nová expozice „Podzemí Kutné Hory
a jeho průzkum“. Poutavého nočního putování se zúčastnilo na Hrádku 458, v Kamenném
domě 363 a v Tylově památníku 206 návštěvníků.

20. - 21. června
„XVIII. Královské stříbření Kutné Hory“
V rámci Občanského sdruţení „Stříbrná Kutná
Hora“, jehoţ je muzeum členem, spolupracovali
někteří pracovníci muzea na přípravách a realizaci
XVIII. ročníku historické slavnosti „Královské
stříbření Kutné Hory“. Akce se zúčastnilo téměř
7.500 platících návštěvníků, více neţ 3.000 dětí od
0 do 7mi let (kostýmovaných do 10ti let), téměř
450 oficiálních hostů, přes 250 smluvních
účinkujících, více neţ 240 trhovců a samozřejmě
další
„nepodchycení“ diváci.
Program, scénář, produkční příprava a základní reţie – dr.S. Hrabánková.
Dne 30. června se na Ministerstvu kultury ČR v Praze v Nostickém paláci konal Slavnostní
závěr III. ročníku celostátní soutěţe s mezinárodní spoluúčastí "MÁ VLAST V SRDCI
EVROPY - Poznej ji a chraň". Soutěţ vyhlašuje Památková komora ve spolupráci s Českou
radou dětí a mládeţe a Asociací NNO v České republice.
Cílem projektu je v souvislosti s členstvím v EU motivovat občany ČR, především mladou
generaci, k větší péči o naše kulturní dědictví i historické tradice a posílit tak jejich národní
hrdost při současném upevňování mezinárodního partnerství zejména s našimi sousedy.
Slavnostního předání cen se zúčastnila PhDr. Světlana Hrabánková. Za občanské
sdruţení Stříbrná Kutná Hora převzala hned dvě ocenění pro kolektivy. Za pořádání
slavnosti Královské stříbření Kutné Hory 2. místo v kategorii 4. („Podpora návštěvnosti
pamětihodností“) a dále 2. místo v kategorii 5. („Obnova a udrţování historických
tradic“).
V téţe kategorii jednotlivců získala osobně PhDr. S. Hrabánková 1. místo za dlouhodobé
úsilí o vytvoření, udrţování a stálé zkvalitňování tradice konání městské slavnosti
Královského stříbření Kutné Hory, vytvářející obecné povědomí o historii a významu
města Kutné Hory.
12. - 13. 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.
Uspořádána byla výstava "Nedoceněné poklady knihovny ČMS" a přednáška „Nahlédnutí
do knihovny ČMS“.
17. 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 96 osob.
Program, scénář, historická soutěţ, reţie - PhDr. Světlana Hrabánková.

28. října
Den Středočeského kraje
V letošním roce Den Středočeského kraje přilákal
do Českého muzea stříbra na 1945 návštěvníků.
Tradičně byly zdarma zpřístupněny objekty
Hrádek, Kamenný dům a Tylův památník včetně
výstav. Pro návštěvníky byla uspořádána výstava
"Co nového v muzeu?", která představila nové a
nově zrestaurované sbírkové předměty muzea v
roce 2009. Prohlídku Hrádku obohatil doprovodný
program s havířskou tématikou.
Pro nejmenší návštěvníky byly připraveny
omalovánky s havířskou tématikou a dřevořezy
z Kutnohorské bible, mohli si obléknout havířský oblek, tzv. perkytli, a na okamţik se
proměnit v havíře. Studenti a dospělí si prověřili své znalosti o muzeu formou pracovních
listů nebo archeologického kvízu. Jak znají Kutnou Horu, si vyzkoušeli při doplňování slepé
mapy. Mnozí návštěvníci si nenechali ujít příleţitost vyzkoušet si psaní gotického písma
husím brkem.
1. prosince
Zmizelá Kutná Hora
Dne 1. 12. 2009 se od 16.00 v přednáškové síni na Hrádku uskutečnil odborný seminář pro
přihlášené zájemce. Přednášky v první části přiblíţily současný stav bádání o historických
obrazových pramenech města, zejména vedutách a nejstarších fotografiích.
Mgr. Vojtěch Vaněk - Vývoj kutnohorských vedut
Mgr. Pavel Scheufler - Nejstarší kutnohorští fotografové a jejich ateliéry
V druhé části byl představen projekt Zmizelá Kutná Hora a jeho jednotlivé výstupy – zejména
internetové stránky a kniha.
Účast na semináři: 50 osob
Následovalo slavnostní otevření výstavy Zmizelá Kutná Hora ve výstavní síni Hrádku.
Vernisáţ zahájila ředitelka Nadace Kutná Hora – památka UNESCO Dagmar Fundová
a místostarosta města Kutné Hory MVDr. Václav Vančura, který převzal záštitu nad
projektem. Poté vystoupil kutnohorský sbor Cantica s několika skladbami z období gotiky
a renesance z kutnohorských kancionálů i s několika koledami.
Vernisáţe se zúčastnilo 73 pozvaných hostů.

Edukativní činnost
Bc. Josef Kremla - edukační program Z dějin hornictví, hutnictví a mincovnictví Kutné
Hory, Setkání ministrantů královéhradecké diecéze – 25. 4. 2009 – 34 osob
Bc. Josef Kremla, RNDR. Jana Králová a Stanislava Doleţalová, DiS. - Projekt GJO
Hornická města 2009 pro kvarty z Gymnázia Jihlava a Gymnázia Příbram - 2. a 4. června
2009 - 33 studentů
2. června si studenti prohlédli expozici Českého muzea stříbra na Hrádku - Cesta stříbra.
Historik muzea Bc. Josef Kremla je provedl po známém okruhu s dolem. Zaměřil se na
prohloubení elementárních znalostí z dějin dolování a specifika kutnohorského revíru.
4. června se do projektu zapojila geoloţka RNDr. Jana Králová, historik Bc. Josef Kremla

a muzejní pedagoţka Stanislava Doleţalová, DiS. Během dvou dvouhodinových pracovních
setkaní si studenti zopakovali všechny své znalosti z dějin dolování v kutnohorském revíru,
zpracování vytěţené rudy a raţby mincí v kutnohorské mincovně ve Vlašském dvoře.
Studentky a studenti se rozdělili do dvojic tak, aby spolu nepracovali studenti ze stejné školy.
Pro všechny páry byly připraveny tři série úkolů, přičemţ posloupnost otázek kopírovala
pracovní proces ve středověké Kutné Hoře. Pracovníci ČMS obcházeli jednotlivé dvojice, aby
studentům vysvětlovali, radili, pomáhali s řešením úkolů nebo jen kontrolovali bez problémů
zvládnuté úkoly.
Studenti si naopak měli moţnost ohmatat některé artefakty ze sbírek muzea nebo určovat
originální středověké mince. Při řešení některých úkolů jim nestačilo pouze znát základní
historická fakta, ale museli je propojit do logických úvah, aby byli schopni své odpovědi i
vysvětlit a obhájit.
Interaktivní program pro návštěvníky výstavy „Kutnohorská bible Martina
z Tišnova“
Stanislava Doleţalová, DiS. a Bc. Josef Kremla
Doprovodný program výstavy Kutnohorská bible Martina z Tišnova byl připravený pro
základní a střední školy. Jeho autoři ho rozdělili do dvou částí – studijní a pracovní.
Studijní část spočívala v řešení asi desítky úkolů na základě informací získaných na výstavě.
Účastníci si zde vyzkoušeli své schopnosti práce s textem, vyhledávání důleţitých informací
a jejich vzájemné souvislosti. V pracovní části měli studenti moţnost vyzkoušet si výrobu
ručního papíru (výsledek si mohli pochopitelně odnést), psaní středověkým způsobem, tedy
husím brkem, zrcadlové skládání tiskařských literek do souvislého textu nebo čtení a skládání
textu z Kutnohorské bible.
10. 9. - SOU Řemesel Kutná Hora - 26 osob
17. 9. - SOU Řemesel Kutná Hora - 24 osob
23. 9. - ZŠ Zbraslavice - 7. třída - 21 osob
23. 9. - ZŠ Kremnická - 8. třída - 26 osob
30. 9. - SOU Řemesel Kutná Hora - 14 osob
1. 10. - SOU Řemesel Kutná Hora - 30 osob
8. 10. - SOU Řemesel Kutná Hora - 28 osob
Na 9. - 13.11. - byl plánován edukativní program pro školy k doplnění výuky historie
- „Dny hlíny“ . Tento oblíbený program se v letošním roce vzhledem k nezájmu lektorky
neuskutečnil.
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
a Bc. Pavel Šeplavý.
Bc. Josef Kremla připravoval grantovou ţádost pro projekt s hornickou, hutnickou
a mincovní tématikou - Stříbrné kořeny Kutné Hory. Ţádost nebyla podána v důsledku
právních nejasností o moţnosti ţádat o grant.

IX.

Poradenská činnost a sluţby veřejnosti

Odborní pracovníci dle poţadavků badatelů prováděli vyhledávací a poradenské sluţby.

Stanislava Doleţalová, DiS.
Eva Entlerová, BBus (Hons)
PhDr. Světlana Hrabánková
Bc. Josef Kremla
RNDr. Jana Králová
PhDr. Zdeňka Kubíková
MUDr. Zdeněk Petráň

- 13 badatelé
- 59 badatelů
- 12 badatelů
- 53 badatelů (58 dotazů)
- 39 badatelů (72 dotazů)
- 30 badatelů (30 dotazů)
- 72 badatelů (17 soudně-znaleckých posudků
a 55 konzultací)
Mgr. Kateřina Vobořilová
- 4 badatelé
______________________________________________________________________
Celkem
282 badatelů (320 dotazů)

2009
Počet
badatelských
sluţeb
osob

návštěv

akcí

osob

Počet kult.
vzdělávacích akcí
- mimo půdu
muzea
akcí
osob

282

320

22

3816

10

Počet vypůjčených
knih

Počet kult.
vzdělávacích akcí
- na půdě muzea

absenčně

presenčně

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

211

152

1310 ks

Revize podsbírek
přírůstková čísla
2033

922

inventární čísla
8575

11634

Počet návštěvníků akcí

15450

Počet manipulačních
úkonů s fotodokumentací
muzea

Počet přírůstků
sbírek

Počet evidence do
II. st.

Počet
zdigitalizovaných
sbírek

absenčně

presenčně

evid.č.

kusů

evid.č.

kusů

foto +
sken

14

2848

166

267

627

752

211

kusy
49077

Revize knih
svazky
2950

přepis do
programu
BACH
6422

Restaurování
kusy
128

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 je na 0,5 úvazku
vyčleněn samostatný pracovník.

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 - 38 článků
Obzory Kutnohorska - 22 článků
Kutnohorské listy - 2 články
Krásné město - 5 článků
Tep - 6 článků
Sedmička - 4 články
Mladá fronta Dnes - 8 článků
Super info - 3 články
Středočeský magazín - 1 článek
In magazín - 1 článek
Tim - 1 článek
Právo - 1 článek
Express - 1 článek
Celkem 93 článků
Pravidelná inzerce v:
Kulturní kalendář
Věstník AMG
Hornická ročenka
Obzory Kutnohorska
Kutnohorský deník
Kutnohorské listy
Krásné město
Česká kultura
Kulturní kalendář Kutné Hory
Listy z Golčova Jeníkova
Zlaté stránky
Tep
Pro prezentaci, inzerci provozovaných expozic byly vyuţívány nabídky vybraných cestovních
katalogů a časopisů: Moderní vyučování, Česká kultura, Zlaté stránky, Obrazový atlas
technických památek, Info super Praha, Travel Speciál (MF Dnes) a Kreuz und quer durch
Tschechien 2009 (Německo).
Pracovnice pro PR spolupracovala s internetovými portály: www.kutnohorsko .cz,
www.kutnahora.cz, www.caslavskonet.cz, www.hrady.cz, www.abcnacesty.cz,
www.kudyznudy.cz, www.axis4.info.cz, www.stredoceskykraj.cz, www.centralbohemia.cz,
www.eliotbohemia.cz, www.toulavakamera.cz, www.facebook.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.
Organizačně připravovala natočení propagačního DVD pro ČMS ad.
České muzeum stříbra v Kutné Hoře se 15. ledna účastnilo veletrhu GO REGIONTOUR Brno
2009 (Mgr. Kateřina Vobořilová) a ve dnech 13. - 15. února 2009 se prezentovalo na veletrhu
Regiony ČR 2009 v Lysé nad Labem.
23. května bylo muzeum propagováno při slavnostním otevření Jezuitské koleje v Kutné
Hoře.
Návštěvníci získali přehled o akcích pořádaných ČMS, ale i o kulturním dění v Kutné Hoře.
V letošním roce vyhlásila Česká centrála cestovního ruchu CzechTourism soutěţ “Ceny
Kudy z nudy 2009“, které se rovněţ zúčastnilo i České muzeum stříbra. V rámci soutěţe
byly hodnoceny na portále www.kudyznudy.cz nejlepší turistické nabídky daných objektů. V
pátek dne 22. května proběhlo jednání odborné poroty, která z aktivit nominovaných do
soutěţe vybrala ty nejlepší. V kaţdé z 29 kategorií byly vyhodnoceny vţdy tři nejlepší
nabídky. České muzeum stříbra v Kutné Hoře se ve své kategorii (Výletní tipy - v okolí
Prahy) za aktivitu - „jedinečná moţnost poznat středověký důl“ umístilo mezi třemi
nejúspěšnejšími.
Cenu za České muzeum stříbra převzala Mgr. Kateřina Vobořilová 17. června 2009 na Fóru
cestovního ruchu pořádaném agenturou CzechTourism v Praze.

Propagace Českého muzea stříbra v Kutné Hoře v televizním vysílání
za rok 2009
Datum natáčení
3. 7. 2009

Ţadatel
Česká televize, studio Praha,
Kavčí Hory

Pořad
Toulavá kamera, díl Pohlednice
z Kutné Hory

16. 7. 2009

Česká televize

29. 7. 2009
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natáčení výstavy „Kutnohorská bible
Martina z Tišnova“ pro pořad
Události v regionech (vysíláno 16. 7.
2009)
Toulavá kamera, reportáţ „České
muzeum stříbra v Kutné Hoře“

3. 10. 2009

Barbora Chaloupecká
(Frmol, s.r.o.)

pilotní díl projektu „Rodinné zlato ve
městě Kutná Hora“

29. 10. 2009

Česká televize Praha,
v zastoupení Tomáše Kaprase

dokumentární pořad „72 jmen české
historie“, díl věnovaný J. E. Vocelovi

15. 12. 2009

Target production s.r.o., Praha,
zadavatel Mgr. Třeštík

dokumentární film pro Středočeský
kraj

Propagace Českého muzea stříbra v připravovaných publikacích
a projektech za rok 2009

Datum
fotografování či
skenování
7. 1. 2009

Ţadatel

Publikace nebo projekt

PhDr. Aleš Pospíšil (Národní
památkový ústav)

projekt „Obrazové prameny města
Kutné Hory“

10. 3. 2009

PhDr. Aleš Pospíšil (Národní
památkový ústav)

publikace „Zmizelá Kutná Hora“
(nakladatelství Paseka)

23. 3. 2009

PhDr. Aleš Pospíšil (Národní
památkový ústav)

30. 3. 2009

Pavel Gryč
(fotografování prévétu)

vytvoření digitálního archivu v rámci
projektu „Obrazové prameny města
Kutné Hory“
(www.zmizelakutnahora.cz)
publikace „Historie vodovodu a
kanalizace v Čáslavi“

15. 4. 2009

PhDr. Miloslav Vlk
(Středočeské muzeum Roztoky
u Prahy)
Jan Krupička, vydavatelství
pohledů
(fotografování trejvu a dolu)
PhDr. Vlastimil Vondruška,
CSc.

digitální publikace „Proměny
ornamentu“

17. 8. 2009

Bc. Martin Starý
(o.s. Denemark)

„Naučná stezka kolem Kutné Hory“

26. 8. 2009

Bc. Martin Starý
(o.s. Denemark)

projekt „Kutná Hora v minulosti a
dnes“ (www.denemark.jidol.cz)

11. 9. 2009

Václav Vokolek, Tursko

publikace „Neznámé Čechy“ – II. díl

4. 11. 2009

Vratislav Svoboda,
Mníšek pod Brdy

publikace o dějinách Uhlířských
Janovic

21. 5. 2009

15. 6. 2009

leporelo o Kutné Hoře
publikace z řady „Ţivot ve staletích“
(nakladatelství MOBA Brno)

Provoz pro veřejnost (prohlídkové okruhy), prodej upomínkového zboţí,
informační sluţby
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 pokračovali v práci na vydání katalogu expozice „Královské horní město
Kutná Hora – měšťanský ţivot a kultura 17. – 19. století“ - (formou CD)
Byl rozšiřován provoz Informačního centra a prodejny ČMS (rozšíření nabídky vybraných
upomínkových předmětů, rozšíření okruhu podávaných informací atd.)
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:
Pracovníci ekonomicko-provozního oddělení se v průběhu roku zúčastňovali nezbytných
proškolení, seminářů a speciálních příprav.

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 a ředitel dle potřeby svolávali porady.

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 dodrţováním 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
V zimních měsících byla provedena výmalba a oprava omítek v renesančním sále.
Před zahájením návštěvnické sezóny byly provedeny drobné opravy i v dalších sálech
Hrádku.
Na parcelách Hrádku byly svépomocně provedeny jarní úklidové a zahradní úpravy před
otevřením expozice zde umístěné.
Po skončení sezóny pro veřejnost byla v sálech 1patra Hrádku provedena výměna svítidel,
která technicky doţila.
KAMENNÝ DŮM, čp. 183
Před zahájením sezóny byl proveden generální úklid a údrţba osvětlení expozice.
PROVOZNÍ BUDOVA čp. 33
Bylo provedeno poloţení nové střešní krytiny, která byla od dodavatelské firmy dodána
zdarma po reklamaci.
V budově byla dále prováděna průběţná údrţba.
TYLOVA čp. 507
Prováděna průběţná údrţba.
Problém s prosakováním spodní vody do zadní stěny objektu z výše poloţeného terénu trvá a
nadále se opět zhoršuje. Odstranění tohoto opakujícího se problému je nevyřešitelnou
otázkou i pro konzultované techniky.
STŘEDOVĚKÉ DŮLNÍ DÍLO
Před zahájením sezóny byly provedeny opravy pochozích ploch v dole, výměna zakrytí
struţky, ad. udrţovací práce.
Byla provedena údrţba elektroinstalace. Revize proběhly bez připomínek a provoz pro
veřejnost byl povolen.
V průběhu sezóny bylo konstatováno, ţe stav s průsakem spodních vod do ostění šachty
schodišťového tělesa pod tzv. horním trejvem se neustále zhoršuje a jiţ nelze odkládat
opravu.

DOLNÍ TREJV
Firma Drdlík provedla po reklamování nekvalitního nátěru šindelového zastřešení v jarních
měsících nový nátěr zastřešení.

Investice
KAMENNÝ DŮM - sklepy
Na základě výběru z nabídkového cenového řízení byla zadána oprava sklepních prostor firmě
Obnova památek, s.r.o. a oprava elektroinstalace firmě P.Turka. Práce na realizaci nové
sklepní expozice – lapidárium- byly provedeny v podzimních a zimních měsících.
TYLOVA čp.507
V zadních přízemních prostorách byla dokončena instalace nové expozice Podzemí Kutné
Hory a jeho průzkum.

Ekonomický provoz muzea a hospodaření
Ekonomický provoz muzea probíhal v r. 2009 bez potíţí, vyhodnocení a přehled hospodaření
ČMS s komentářem byly odevzdány v poţadovaném termínu.
Hospodářský výsledek za rok 2009 skončil opět s přebytkem, opětně bylo dosaţeno zisku
z hlavní i vedlejší činnosti muzea.

V Kutné Hoře dne 26. února 2010

