ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA
V KUTNÉ HOŘE
VÝROČNÍ ZPRÁVA
ZA ROK 2014
České muzeum stříbra v Kutné Hoře je právním pokračovatelem Archeologického sboru Wocel
(zal. 1877) a následně Muzea Wocel.
Od roku 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. náleží k evropským
unikátům.
Pro veřejnost provozuje muzeum tři expoziční budovy, v nichž 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 žentour), což 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, nýbrž 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 mládeže v době
školních výletů, častými návštěvníky jsou zahraniční i tuzemští turisté, pro něž jsou prohlídky
muzea zabezpečovány hlavně prostřednictvím spolupráce s cestovními kancelářemi.
Především pro své sídelní město Kutnou Horu a její široké okolí, avšak i ve vztahu k historii
celého českého státu je muzeum „strážcem“ hmotných dokladů minulosti, tradic a historického
povědomí. Samozřejmě aktivně vstupuje i do současného kulturního života, představuje
významného pořadatele četných výstav (odborných i uměleckých) a dalších kulturních akcí pro
děti i dospělé.
Pro návštěvnickou i badatelskou veřejnost, odbornou i laickou, muzeum provozuje muzejní
knihovnu s badatelnou, přednáškovou síň a výstavní síně. Zde, i na jednotlivých pracovištích
odborných muzejních pracovníků, poskytuje muzeum jako specializovaná odborná instituce
celoročně služby badatelské, odborné poradenství, výpůjční služby odborné knihovny a základní
informace o památkových a turistických objektech v celém kraji.
Ředitelství, ekonomicko-správní odbor a průvodcovská služba muzea sídlí v budově Hrádku,
Barborská ul. čp. 28. Dům čp. 33 v Barborské ulici, kde jsou umístěny především pracovny

odborného oddělení, provozuje muzeum též jako svou technicko-správní budovu. V přízemí této
budovy bylo v r. 2004 pro veřejnost otevřeno muzejní informační centrum spojené s malou
prodejnou upomínkového zboží. Poskytují se zde návštěvníkům informace nejen o činnosti muzea,
ale též o veškerých památkových objektech regionu, o turistických destinacích, kulturních akcích,
možnostech stravování, ubytování a dopravního spojení.
Muzeum dále pečuje o své depozitární prostory.
K zajištění provozní a odborné činnosti v r. 2014 byl muzeu jeho zřizovatelem přidělen výši
8 266 659 Kč.
Náklady na zajištění provozu muzea (odborného i pro veřejnost) činily v r. 2014 celkově
14 218 936,67 Kč.
Rozdíl mezi celkovými náklady a příspěvkem zřizovatele byl pokrýván z vlastních výnosů
organizace, které tvořily:
- vlastní příjmy
4 690 650
Kč
- úroky z BÚ
95,64
Kč
- použití fondu odměn
21 000
Kč
- ostatní výnosy z činnosti-snížení invest. fondu
Vlastní příjmy ČMS byly tvořeny
příjmy ze vstupného
tržbami z prodeje služeb (odborná činnost)
Zisku dosáhlo muzeum ve své tzv. doplňkové činnosti
(prodej upomínkového zboží), a to ve výši

1 240 532

Kč

4 683 901
6 749

Kč
Kč

110 025,61

Kč.

Středočeský kraj v r. 2014 Českému muzea stříbra finančně nepokrýval žádné požadavky na
investiční akce nad rámec provozního rozpočtu.
Ze svého investičního fondu nepokrývalo ČMS v r. 2014 žádnou akci.
V r. 2014 nezískalo ČMS žádný sponzorský finanční příspěvek.
ČMS v roce 2014 vyvíjelo svou činnost v návaznosti na tyto finanční prostředky a dle svého Plánu
činnosti na r. 2014.

Odborná činnost muzea a činnost pro návštěvnickou a badatelskou
veřejnost
V průběhu roku 2014 v muzeu pracovalo 11 stálých odborných pracovníků:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

I.

PhDr. Světlana Hrabánková - historička středověkých českých dějin, dějin Kutné Hory
a středověké technologie dolování a mincování - ředitelka
PhDr. Zdeňka Kubíková - etnografka – správce podsbírek: etnografie, umělecké
řemeslo, výtvarné umění, textil a oděvy, militárie, kramářské tisky, nábytek, aj. + vedoucí
odborného oddělení a zástupkyně ředitele
Bc. Josef Kremla - historik - archivář – správce podsbírek: numismatika, písemnosti
a tisky, knihy, rukopisy, mapy a plány, hudební nástroje, kamenné plastiky
a kamenické stavební články, modely a kopie
Mgr. Kateřina Vavrušková - historička regionálních dějin – pracovnice pro kontakt
s veřejností a public relations muzea a muzejní pedagog - správce podsbírek:
dokumentace současnosti, hudebniny a varia
MUDr. Zdeněk Petráň - externí numismatik (0,5 úvazku)
RNDr. Jana Králová - geoložka – správce podsbírek: geologie, paleontologie, báňská
technika a archeologie - středověk a kachle
Eva Entlerová, BBus (Hons) - knihovnice
Vladimíra Vejmelková - výtvarnice (0,78 úvazku)
Bc. Pavel Šeplavý - správce počítačové sítě a dokumentátor - správce archeologické
podsbírky (pravěk, středověké sklo)
Anna Tvrdíková - dokumentátorka (pouze leden až březen a část měsíce prosince)
Michal Jilma, DiS. - vedoucí průvodcovské služby - správce podsbírky archeologie pravěk, spolupracovník muzejní pedagožky

Práce se sbírkami

V roce 2014 pokračovalo stěhování sbírkového fondu do nové budovy správy sbírek a
jeho odborné ukládání, revize a vytváření nových lokačních seznamů. Omezena byla
katalogizace sbírek a převádění katalogizačních karet do programu BACH.
Evidence sbírek

I. stupeň evidence
Pro jednání sbírkotvorné komise dne 20. 1. 2014 odborní pracovníci připravili: 184
přírůstkových čísel = 330 kusů předmětů.
CELKEM

1/2014 až 184/2014

184 přír. č.

330 kusů

ÚBYTKY ZE SBÍRKY
V roce 2014 bylo ze sbírky ČMS vyřazeno:
Celkem vyřazeno: 2 inv. č. - 0 přír. č. - 2 ks sbírkových předmětů.

Soupis darů za rok 2014
V roce 2014 byly do sbírky ČMS přijaty dary:
Podsbírka Numismatika
Rakousko, 1 fenik a 5 půlfeniků, 14./15. století – patrně poklad z kostela v Červených
Janovicích – 6 kusů
Hodnota: 180,- Kč
Pozůstalost po Františku Vítovi, Zbraslavice 150 – Smlouva o bezúplatném převodu movitých
věcí č. UZSVM/SKH/7692/2014-SKHM z 7. 5. 2014
Přír. č. 149/2014
Podsbírka Písemnosti a tisky
Spořitelní knížka Spořitelny města Kutné Hora, 1944 až 1947
Spořitelní knížka Spořitelny města Kutné Hora, odbočka ve Zbraslavicích, 1945 až 1949
Hodnota: 0,- Kč
Pozůstalost po Miroslavu Růžičkovi, Havířská Stezka 140, Kutná Hora – Smlouva
o bezúplatném převodu movitých věcí č. UZSVM/SKH/708/2014-SKHM
Přír. č. 158/2014 a 159/2014
Spořitelní knížka Občanské záložny ve Zbraslavicích, 1941 až 1942
Vkladní knížka Občanské záložny ve Zbraslavicích, 1925 až 1938
Vkladní knížka Občanské záložny ve Zbraslavicích, 1931 až 1938
Vkladní knížka Spořitelního a záložního spolku ve Zbraslavicích a okolí, 1918 až 1945
Vkladní knížka Kampeličky, spořitel. a záložního spolku ve Zbraslavicích, 1937 až 1939
Hodnota: 0,- Kč
Pozůstalost po Františku Vítovi, Zbraslavice 150 – Smlouva o bezúplatném převodu movitých
věcí č. UZSVM/SKH/7692/2014-SKHM
Přír. č. 160/2014 až 164/2014
Studijní materiál Písemnosti
Vkladní a spořitelní knížky, M. Růžička, Kutná Hora – 5 kusů
Hodnota: 0,- Kč
Pozůstalost po Miroslavu Růžičkovi, Havířská Stezka 140, Kutná Hora – Smlouva
o bezúplatném převodu movitých věcí č. UZSVM/SKH/708/2014-SKHM
Přír. X 6/108

Vkladní a spořitelní knížky, F. Víta, Zbraslavice – 8 kusů
Hodnota: 0,- Kč
Pozůstalost po Františku Vítovi, Zbraslavice 150 – Smlouva o bezúplatném převodu movitých
věcí č. UZSVM/SKH/7692/2014-SKHM
Přír. č. X 6/109
Cestovní pas – Jiřina Vítová, Zbraslavice, 1931 – 1 kus
Hodnota: 0,- Kč
Pozůstalost po Františku Vítovi, Zbraslavice 150 – Smlouva o bezúplatném převodu movitých
věcí č. UZSVM/SKH/7692/2014-SKHM
Evid. č. X 6/110
Studijní materiál Numismatika
Reklamní bankovka – 1000 Korun, Ig. Svoboda v Jihlavě, poč. 20. století
Hodnota: 10,- Kč
Pozůstalost po Františku Vítovi, Zbraslavice 150 – Smlouva o bezúplatném převodu movitých
věcí č. UZSVM/SKH/7692/2014-SKHM
Evid. č. X 14/53
Sbírkové předměty
Numismatika
Písemnosti a tisky

8 přír. č.
1 přír. č.
7 přír. č.

13 kusů
6 kusů
7 kusů

Studijní materiál
Písemnosti
Numismatika

4 evid. č.
3 evid. č.
1 evid. č.

15 kusů
14 kusů
1 kus

Celková HODNOTA DARŮ přijatých do Sbírky ČMS

190,- Kč

Nákupy do Sbírky ČMS v roce 2014
Podsbírky Dokumentace současnosti
Fotografie kutnohorského ateliéru Louisa Hrbková
Dopisnice – hudební sbor jednoty čsl. střelců v Hoře Kutné
Dopisnice – cvičení členek kutnohorského Sokola, 1912
Dopisnice – sjezd čsl. socialistů v Kutné Hoře, 1928
Reklamní cedulka – A. Platovský, pletené zboží, Kutná Hora
Nákup – Antikvariát Felix Jenewein, Kutná Hora, pokladní doklad č. 3419
Přír. č. 2/2014 až 6/2014
Fotografie kutnohorského ateliéru František Engelmaier
Fotografie kutnohorského ateliéru V. Schneeberger
Nákup – Antikvariát Felix Jenewein, Kutná Hora, pokladní doklad č. 3442
Přír. č. 7/2014 a 8/2014

Leták – O zlém brouku bramborouku
Nákup – Antikvariát Felix Jenewein, Kutná Hora, pokladní doklad č. 3687
Přír. č. 21/2014

Podsbírka Etnografie
Betlém – Marie Fischerová Kvěchová
Nákup – Knihkupectví Kosmas Ostrava, pokladní doklad č. 3571
Přír. č. 89/2014
Podsbírka Hračky
Dětské divadlo s kulisami a loutkami
Nákup – Anna Ponertová, kupní smlouva č. 2/2014 z 22. 1. 2014
Přír. č. 106/2014
Podsbírka Textil a oděvy
Prapor – SOKOL Neškaredice, 1893
Prapor – SOKOL Neškaredice, 1893 – poškozený
Nákup – Stanislav Kadlec, kupní smlouva č. 1/2014 z 14. 1. 2014
Přír. č. 132/2014 a 133/2014
Podsbírka Numismatika
Medaile ČKD Kutná Hora, 1967
Nákup – Petr Krtil, pokladní doklad č. 3197
Přír. č. 144/2014
Uhry, Václav Český (III.), denár
Jošt – markrabě moravský, denárový haléř
Ladislav Pohrobek, peníz bez čtyřrázu
ČR – medaile (pamětní odznak), 152. záchranný prapor Kutná Hora
Nákup – Aukce ČNS – pobočka Praha, pokladní doklad č. 3208
Přír. č. 145/2014 až 148/2014
Replika tzv. kutnohorského dvouzlatníku 1887, BJI, Ag 999/1000
Nákup – Aukce ČNS – pobočka Praha, pokladní doklad č. 3475
Přír. č. 152/2014
FALSUM tzv. kutnohorského dvouzlatníku 1887, Ag
Nákup – JUDr. Václav Hromádka, Praha, kupní smlouva č. 3/2014
Přír. č. 153/2014

Medaile – Žehušice / Jan Václav Stich, mosaz a hliník – 2 kusy
Nákup – Městys Žehušice, pokladní doklad č. 3685
Přír. c. 157/2014
Podsbírka Písemnosti a tisky
Spořitelní knížka Spořitelny města Hory Kutné, 1925 až 1938
Knížka závodních podílů a půjček Občanské záložny pro KH, 1919-38
Nákup – Antikvariát Felix Jenewein, Kutná Hora, pokladní doklad č. 3419
Přír. č. 165/2014 a 166/2014
Legitimace Československé strany socialistické, Josef Skalák, 1925
Nákup – Antikvariát Felix Jenewein, Kutná Hora, pokladní doklad č. 3442
Přír. č. 167/2014
Propouštěcí list 36. pěšího pluku – Jan Tatíček, Čáslav, 1910
Nákup – Aukce ČNS – pobočka Praha, pokladní doklad č. 3676
Přír. č. 169/2014
Podsbírka Výtvarné umění
Skicář Josefa Šedivého
Nákup – Antikvariát Felix Jenewein Kutná Hora, pokladní doklad č. 3179
Přír. č. 179/2014
Kostel Nejsvětější Trojice v Kutné Hoře, Karel Schauer, olej na kartonu
Chrám svaté Barbory v Kutné Hoře, Josef J. Šedivý, olej na plátně
Nákup – Antikvariát Felix Jenewein Kutná Hora, pokladní doklad č. 3610
Přír. č. 183/2014 a 180/2014
Soubor grafických listů „Kutná Hora“, SČUG Hollar, 1937
Nákup – Jan H. Prošek, kupní smlouva č. 4/2014
Přír. č. 184/2014
Studijní materiál Fotodokumentace ČMS
Fotografie Bylany – 2 kusy
Nákup – Antikvariát Felix Jenewein Kutná Hora, pokladní doklad č. 3088
Evid. č. 1/2014
Fotografie Kutné Hory – 5 kusů
Nákup – Antikvariát Felix Jenewein Kutná Hora, pokladní doklad č. 3179
Evid. č. 2/2014 až 6/2014
______________________
CELKEM

za

53.919,- Kč

Dokumentace současnosti
Hračky
Etnografie
Numismatika
Textil a oděvy
Písemnosti a tisky
Výtvarné umění

8 přír. č.
1 přír. č.
1 přír. č.
9 přír. č.
2 přír. č.
4 přír. č.
4 přír. č.

8 kusů
1 kus
1 kus
9 kusů
2 kusy
4 kusy
4 kusy

Fotodokumentace

7 evid. č.

7 kusů

Sbírkotvorná komise ČMS se uskutečnila 20. 1. 2015
Žádost o provedení změn v CES byla na MK ČR odeslána 21. 1. 2015 pod číslem
jednacím 20/2015.
Přírůstky studijního materiálu:
V evidenci studijního materiálu odborní pracovníci zpracovali
205 evid. č.

Celkem:

cca 580 ks

II. stupeň evidence
Odborní pracovníci dle možnosti katalogizovali spravované podsbírky. Při katalogizaci dbali
na dodržování zákona č. 122/2000 Sb.
120 inv. č.

Celkem:

141 ks

Zápis sbírkových předmětů do programu BACH:
Celkem

91 položek

Přepisování karet bylo spojeno s dourčováním sbírkových předmětů.

Digitalizace sbírek (foto, scan):
Celkem

682 ev. č.

687 ks

726 snímků

Knihovna
Eva Entlerová, BBus (Hons) - v průběhu roku 2014:
- odborně zpracovávala knižní fond muzea (sledovala knižní novinky a zajišťovala
nákup knih, evidovala knihy a periodika): 20898 až 21159, tj. 262 svazků
- katalogizovala dokumenty v knih. systému Clavius - knihy: 175,
komplety periodik: 21,
periodika: 535,
periodika
(bez evidence čísel): 16,
separáty: 2,
elektronické zdroje
(CD, DVD): 6,
články: 24
- spolupracovala se souborným katalogem ČR Caslin (zasláno 45 katalogizačních
záznamů)
- pořádala fond militarií z depozitáře (kontrola evidence, tvorba lokačního seznamu,
opatření signaturou) – zpracováno 61 svazků
- převzala noviny po digitalizaci ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně a datový
disk po krajské digitalizaci na Krajském úřadu Středočeského kraje (projekt „Rozvoj
eGovernmentu ve Středočeském kraji“)
- vyhotovila návrh na odpis publikací č. 1/2014, odepsáno 47 svazků
- aktualizovala webové stránky knihovny
- dle časových možností poškozené knihy opravovala speciálními opravnými
páskami a balila knihy do ochranné fólie
- vypracovávala bibliografické rešerše
- vyplnila dotazník „Průzkum dostupnosti služeb knihoven osobám se specifickými
potřebami v ČR (2014) – 90 otázek
- zajišťovala knihvazačské práce (ke svázání zadáno 24 ročníků periodik a 1
monografie)
- knihovnice prováděla pořádací úklidové práce v depozitáři v budově SOkA KH

Fotodokumentace
- odborní pracovníci zajišťovali fotodokumentaci akcí a sbírkových předmětů muzea
Inventarizace sbírek
- v průběhu ledna roku 2014 byla přestěhována část podsbírky VÝTVARNÉ UMĚNÍ
(DEVOČNÍ GRAFIKA) do nové budovy správy sbírek. Přestěhované sbírkové předměty
byly uloženy a byly vypracovány jejich nové lokační seznamy.
2 přírůstková čísla - 143 inventárních - 176 kusů
- v průběhu roku 2014 byly připraveny podklady pro revizi přírůstků
podsbírky archeologie. Podle seznamu CES a přírůstkových knih byl vypracován seznam
přírůstků (seznam obsahuje 1496 položek
Revize bude pokračovat v roce 2015.

- v průběhu roku 2014 byla do nové budovy správy sbírek přestěhována část podsbírky
VÝTVARNÉ UMĚNÍ (GRAFIKA). Současně byla provedena
inventarizace části podsbírky.
V roce 2014 bylo zrevidováno:
2500 přírůstkových čísel - 5000 inventárních čísel - 6000 kusů
- V průběhu roku pokračovala předávací inventarizace podsbírky NUMISMATIKA - mince
Inventarizační komise zrevidovala:
0 přírůstkových čísel - 5850 inventárních čísel – 5850 kusů
Vzhledem k značným nesrovnalostem v evidenci této podsbírky se inventarizaci nepodařilo
dokončit a bude pokračovat i v příštím roce.
- V průběhu roku byla dokončena předávací inventarizace podsbírky ARCHEOLOGIE PRAVĚK
Inventarizační komise v roce 2014 zrevidovala: 743 přírůstkových čísel - 8837
inventárních čísel - 10594 kusů
- knihovnice v roce 2014 zrevidovala část knihovního fondu uloženého v depozitáři Lidka
(Militaria) - 61 svazků, pracovna knihovnice - 3073 svazků
Celkem zrevidovala 3134 svazků knih.
S prováděním revizí bylo spojeno balení a stěhování sbírek do nových depozitářů, jejich
částečné očištění, pořádací práce v depozitářích, přebalování sbírek a vypracovávání nových
lokačních seznamů zrevidovaných sbírkových předmětů.
Celkem bylo v roce 2014 zrevidováno:
3245 přírůstkových čísel - 19830 inventárních čísel = 22620 kusů sbírkových předmětů
a 3134 svazků knih.
Restaurování sbírek
Pro rok 2014 bylo na restaurování sbírek uvolněno 500 000,- Kč.
Realizovány byly zakázky v hodnotě 500.975, - Kč.
Celkem bylo v roce 2014 zkonzervováno či zrestaurováno 49 sbírkových předmětů (31 ks
bylo zkonzervováno, 9 zrestaurováno), 9 skleněných fotodesek bylo zakonzervováno
a digitalizováno.
Zápůjčky
Sbírky ČMS:
Odborní pracovníci dle požadavků zabezpečovali výpůjčky sbírkových předmětů, při čemž se
řídili zákonem č. 122/2000 Sb. a dalšími závaznými předpisy.
V roce 2014 bylo zapůjčeno 393 evidenčních čísel = 638 kusů sbírkových předmětů
Smlouvou o dočasném užívání sbírkových předmětů – 1/2014 - 11/2014
(348 evidenčních čísel = 589 kusů sbírkových předmětů)

Z předcházejících let trvá 6 smluv (192 evidenčních č. = 295 ks)
Z roku 2014 přetrvávají k 1. 1. 2015 - 4 smlouvy (318 evidenčních č. = 540 ks)
Innominátní smlouvou – 1/2014 - 13/2014 (45 evidenčních č. = 49 ks)
Z roku 2014 přetrvává k 1. 1. 2015 - 5 smluv (6 evidenční č. = 7 ks)
Z roku 2013 přetrvává k 1. 1. 2015 – 1 smlouva (1 evidenční číslo = 1 ks)
Předměty byly zapůjčeny níže uvedeným vypůjčovatelům:
Národní muzeum Praha, Historické muzeum
Národní muzeum Praha, Přírodovědecké muzeum
Národní zemědělské muzeum Praha
Národní technické muzeum v Praze
Regionální muzeum v Kolíně p. o.
Muzeum Podblanicka, p. o., Vlašim
Muzeum středního Pootaví Strakonice
Archeologický ústav AV ČR, Brno
Město Zruč nad Sázavou
Obecní úřad Chlístovice
Městys Rataje nad Sázavou
Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto
Restaurátoři a badatelé
Do muzea bylo v roce 2014 zapůjčeno 93 předmětů
Výpůjčky do muzea – 1/2014 - 5/2014 (93 ks)
Z předcházejících let přetrvávají 4 smlouvy (15 ks)
Z roku 2014 přetrvávají 2 smlouvy (5 ks)
Předměty byly vypůjčeny od půjčovatelů:
Archeologický ústav AV ČR, pracoviště Kutná Hora
Regionální muzeum v Kolíně p. o.
Polabské muzeum Poděbrady p. o.
Městské muzeum a knihovna Čáslav
Sběratelé

Veřejné služby muzejní knihovny:
Knihovnice vyřizovala knihovní zápůjčky a zápůjčky z fondu fotodokumentace nesbírkové
povahy.
Za rok 2014 byly poskytnuty služby celkem 56 badatelům (122 návštěv).
z toho:
absenční výpůjčky - 66 výpůjčních smluv - 129 svazků knih (včetně výpůjček z příručních
knihoven ostatních zaměstnanců)
prezenční výpůjčky - 25 badatelských listů - 79 svazků knih, 202 ks fotografií, 42 ks
pohlednic
meziknihovní výpůjční služba - vypůjčeno 5 svazků
meziknihovní reprografická služba - objednány 2 články

E. Udělení reprodukčního práva
Knihovnice dle požadavků zajišťovala agendu příslušnou k udělení reprodukčního práva.
V průběhu r. 2014 bylo uděleno 49 reprodukčních práv:
natáčení a fotografování v objektu Hrádek - 28 x
fotografování a skenování sbírkových předmětů: 673 ks
poskytnutí fotografií z fotoarchivu ČMS (digitální i pozitivy): 54 ks
skenování a fotografování studijního materiálu: 1 ks
Veškerá jednání o povolení a sjednání podmínek na udělení reprodukčních práv proběhla přes
vyjádření a schválení ředitele, případně statutárního zástupce.
Ostatní
V průběhu roku 2014 pokračovaly pracovníci ČMS ve stěhování sbírkových předmětů
do nové budovy správy sbírek. Dokončeno bylo přestěhování podsbírky: Výtvarné
umění – grafika, devoční grafika, fotografie a archeologické sbírky. Zahájeno bylo
stěhování podsbírky Umělecké řemeslo (sklo, kov), Báňská technika a Numismatika.
Centrální evidence sbírek za rok 2014
Odborní pracovníci systematicky připravovali podklady pro centrální evidenci sbírek.
Sbírkotvorná komise se bude konat 20. ledna 2015.
Bc. Kremla odeslal obrazový doprovod prezentace ČMS na webu CESu – on-line vizualizační
aplikace.
Kurátoři podsbírek prováděli pravidelné měsíční kontroly svěřených depozitářů (zjišťování
stavu sbírkových předmětů, klimatických podmínek, stav prostor).
Odborní pracovníci asistovali při inventurách v pracovnách a depozitářích.

II.

Výzkumná činnost

Geologie
RNDr. Jana Králová dle potřeby prováděla záchranné geologické výzkumy v Kutné Hoře
a okolí.
- Kutná Hora, Vladislavova 332 - kontrola výkopů ve dvoře domu - průběžná kontrola
výkopů, sběry haldového materiálu a keramiky
- Kutná Hora - Kaňk, oblast mezi propadlinami P1 a P2 na vrchu Kaňku - objev akumulace
kovářské strusky
- Kutná Hora, Havířská ul., Veselského ul., Klabalova ul. - průběžná kontrola výkopů pro
plynové, vodovodní a kanalizační potrubí, výkopové práce v rámci předlažďování ulic –
průběžný sběr vzorků hornin a žiloviny, ojediněle též keramiky
- Kutná Hora, Kollárova ul. - kontrola propadu chodníku (negativní - porucha kanalizace)
- Kutná Hora - Karlov - opakované kontroly výkopu pro teplovod, odběr vzorků hornin
- V rámci přípravy muzejního semináře kontrola lokalit a v případě možností také sběr
materiálu na lokalitách Kutná Hora - Kaňk - Staročeské pásmo a křídový útes Na Vrších,

Kutná Hora - Kamenný dům - sklepy, Kutná Hora - struskové haldy a halda dolu
Antonína Paduánského v údolí Vrchlice, Skalka, Markovice, Přibyslavice, Bohdaneč,
Vlastějovice, Starkoč, Bořetice, Nová Ves u Kolína, Doubravčany.
- Opatovice, Opatovický vrch, kontrolní akce
- Kutná Hora, Pod Barbporou 48, kontrola sklepa
- Kutná Hora, Masarykova ul., výkopy při budování nového parkoviště u divadla –
opakované kontroly a sběr haldového materiálu
- Kutná Hora, Štefánikova ul., Čáslavská ul., Sokolská ul., ul. Za divadlem - výkop pro
plynové potrubí - opakované kontroly, sběr haldového materiálu a keramiky
- Kutná Hora, Roháčova ul. - horní část, plocha po zbořeném objektu - opakovaný sběr
haldového materiálu
- Kutná Hora, kontrola výkopu pro plyn - negativní
- Kutná Hora, Komenského 41 (Dačického dům) - kontrola propadu ve sklepě
Spolupráce s vědeckými institucemi
Vyhodnocováním petrografického a mineralogického materiálu z lokalit Kutná Hora,
Masarykova, Havířská, Roháčova a Vladislavova ul. (Roveňské rudní pásmo) se zabývá
RNDr. Vladimír Šrein, CSc. z České geologické služby v Praze. (Jde především o vzorky
metasomatického dolomitu a podobné typy hornin.)
Numismatika
MUDr. Zdeněk Petráň
- připravoval scénář sympozia a výstavy u příležitosti konce českého vládního mincování při
zavedení euroměny.

III.

Expoziční činnost

HRÁDEK
I. okruh – „Město stříbra“- budova Hrádku
2. okruh - „Cesta stříbra“ – (historická technologie dobývání a zpracování stříbra)
- nádvoří Hrádku, sklep - tzv. malý důl (Dílo havířské), těžní stroj - trejv na zahradě Hrádku,
středověké důlní dílo, Havířská osada na zahradě Hrádku a sklepní sál Hrádku - tzv. Verk
(Dílo mincovní)
Na úklidu expozice na Hrádku se podíleli odborní pracovníci: Eva Entlerová, BBus (Hons),
Michal Jilma, DiS., RNDr. Jana Králová, Bc. Josef Kremla, PhDr. Zdeňka Kubíková,
Bc. Pavel Šeplavý, Anna Tvrdíková a Mgr. Kateřina Vavrušková.
Hlavní stálá expozice muzea byla k 1. dubnu 2014 připravena pro návštěvnický provoz.
Prohlídku expozic si každý návštěvník mohl doplnit zpracováním úkolů, zadaných v tzv.
pracovních listech k expozici, které jsou k dispozici na internetových stránkách muzea a bylo
možné si je vyžádat předtištěné i v pokladně muzea.
České muzeum stříbra v Kutné Hoře rozšířilo i v loňském roce své služby a otevřelo své
expozice na Hrádku i v listopadu, a to denně kromě pondělí od 10 do 16 hodin.

Celková návštěvnost prohlídkových okruhů po expozicích v objektu Hrádek v r. 2014
byla 51 770 osob.
Návštěvnost sezónních výstav samostatně bez expozic v objektu Hrádek v r. 2014 byla
39 994 osob.

Celková návštěvnost destinací muzea v objektu Hrádek v r. 2014 byla
91 764 osob.

KAMENNÝ DŮM
„Královské horní město Kutná Hora – měšťanský život a kultura 17. – 19. století“
- stálá expozice
Před zahájením návštěvnické sezóny proběhly úklidové práce, mytí a kontrola exponátů.
Na úklidu a přípravě expozice na turistickou sezónu se podíleli odborní pracovníci: Eva
Entlerová, BBus (Hons), Michal Jilma, DiS., RNDr. Jana Králová, PhDr. Zdeňka Kubíková,
Bc. Pavel Šeplavý a Anna Tvrdíková.
K této expozici byly vypracovány pracovní listy, které bylo možné nalézt na internetových
stránkách muzea či předtištěné v pokladně Kamenného domu.
„Lapidárium“- stálá expozice, která představuje unikátní soubor kamenných plastik
a architektonických článků z nejvýznamnějších kutnohorských památek
města.
Návštěvnost expozice „Královské horní město Kutná Hora – měšťanský život a kultura
17. – 19. století v r. 2014 byla 4 598 osob.
Návštěvnost Lapidária v r. 2014 byla 4 092 osob.
Návštěvnost celoroční výstavy v objektu Kamenný dům v r. 2014 byla 6 207 osob.

Celkem v r. 2014 navštívilo destinace muzea v Kamenném domě
14 897 osob.
TYLŮV DŮM
Stálá expozice „J. K. Tyl“
Před zahájením návštěvnické sezóny proběhly úklidové práce a kontrola instalace exponátů.
Kontrolu instalace provedl Bc. Josef Kremla.
Prohlídku expozice si mohli žáci a studenti zpestřit vyplněním pracovního listu, který byl
k dispozici v předtištěné podobě v pokladně muzea, nebo ho bylo možné stáhnout z webových
stránek muzea.
Stálá expozice „Kutnohorské podzemí a jeho průzkum“

Před zahájením sezóny proběhl úklid a kontrola exponátů. Kontrolu instalace provedla RNDr.
Jana Králová.
K expozici byl k dispozici pracovní list v předtištěné podobě v pokladně muzea nebo ho bylo
možné stáhnout z webových stránek muzea.
Návštěvnost expozice „J. K. Tyl“ byla v r. 2014 740 osob.
Návštěva expozice „Kutnohorské podzemí a jeho průzkum“ byla v roce 2014 611 osob.
Celková návštěvnost sezónních výstav v Tylově domě v r. 2014 byla 687 osob.

Celková návštěvnost destinací muzea v Tylově domě v r. 2014 byla
2 038 osob.
Výstavní činnost
Hrádek
Výstavní síň
2. duben – 1. červen
vernisáž 1. duben – 71 osob
Půvabný, podivný, nahoru dolů (obrazy Zdeněk Trs, Alžběta Josefy a Pavel Vašíček)
(zodpovídala Vladimíra Vejmelková)
Návštěvnost: 13 541 osob
10. červenec – 31. srpen
vernisáž 9. červenec – 78 osob
Moderní zimbabwské umění
(zodpovídal Bc. Josef Kremla)
Návštěvnost: 13 254 osob
6. září – 10. říjen
vernisáž 5. září – 26 osob
Vnitřní dialog (obrazy M. Marka a V. Koláře)
(zodpovídala Vladimíra Vejmelková)
Návštěvnost: 5 727 osob
16. říjen – 23. listopad
vernisáž 15. říjen. – 69 osob
Víc než polovina srdce
(Volná tvorba Lukáše Junka inspirovaná kulturou indiánů Severní Ameriky).
(zodpovídala Vladimíra Vejmelková)
Návštěvnost: 4 594 osob
2. prosinec – 4. leden
Hry a hračky našeho dětství
(autorky: PhDr. Světlana Hrabánková, Vladimíra Vejmelková, Mgr. Kateřina Vavrušková
a Irena Cudlínová)
Návštěvnost: 1 651 osob

I. patro Hrádku
Přednáškový sál
7. říjen – 12. říjen
Výstavka dobového tisku k 1. světové válce
(zodpovídala Eva Entlerová, BBus (Hons))
Návštěvnost: 71 osob
25. říjen. – 30. listopad
Co nového v muzeu
Tradiční výstava ke Dni Středočeského kraje. Výběr z nových přírůstků, které v roce 2014
rozšířily sbírku a knihovní fond ČMS.
(zodpovídali odborní pracovníci ČMS, garantem byl Bc. Josef Kremla)
Návštěvnost: 1 182 osob
Kamenný dům
1. duben – 30. listopad
Ševcovské řemeslo
(autorky Mgr. Kateřina Vavrušková a PhDr. Zdeňka Kubíková, autorka scény Vladimíra
Vejmelková, instalace I. Cudlínová )
Návštěvnost: 6 207 osob.
Tylův památník
1. duben – 31. květen
Geologie Kutnohorska – nové objevy a zajímavosti
(autorka RNDr. Jana Králová)
Návštěvnost: 172 osob.
9. červenec – 30. srpen
vernisáž 8. červenec – 18 osob
Čtyřma rukama
(Historické hudební nástroje)
(zodpovídala Vladimíra Vejmelková)
Návštěvnost: 121 osob.
6. září – 31. říjen
Za kutnohorskými výtečníky – Josef Braun a MUDr. František Stáně
(autoři Bc. Josef Kremla a Eva Entlerová, BBus (Hons)
Návštěvnost: 394 osob.

Celková návštěvnost expozic v objektech ČMS v roce 2014 - 61 811 osob
Celková návštěvnost výstav v objektech ČMS v roce 2014 - 46 888 osob

Návštěvnost expozic a výstav muzea v roce 2014

celkem - 108 699 osob

Informační centrum muzea mělo dále návštěvnost - 18 224 osob
Celkem návštěvnost destinací muzea v r. 2014 = 126.923 osob.

100 000 návštěvník
Dne 8. října v 15.00 přivítalo České muzeum stříbra v Kutné Hoře jubilejního 100 000
návštěvníka turistické sezóny. Stal se jím pan Jaroslav Novák původem z Kolína, nyní žijící v
Kutné Hoře. Cenu 100 000 návštěvníka převzal pan Novák od ředitelky muzea PhDr.
Světlany Hrabánkové a od zástupců Krajského úřadu: Ing. Zdeňka Štefka, radního pro oblast
kultury a památkové péče Středočeského kraje, a Ing. Zuzany Moravčíkové, náměstkyně
hejtmana pro oblast investic a veřejných zakázek Středočeského kraje.

Přednášková činnost
Odborní pracovníci muzea podle požadavků škol a organizací připravovali odborné přednášky
podle své specializace.
Uskutečněné přednášky:
1. 2. - Problematika českých ražeb polského knížete Boleslava Chrabrého, ČNS Hradec
Králové, cca 50 posluchačů – MUDr. Petráň
18. 3. - Kutnohorské mincovnictví za Jagellonců, Muzeum Cheb, cca 40 posluchačů – MUDr.
Petráň
22. 4. - Význam mincovních nálezových celků pro chronologii denárového a grošového
období, ČNS Praha, cca 70 posluchačů – MUDr. Petráň
7. 5. - Mince římských císařoven a postavení ženy v době starověkého Říma, Zemské
muzeum v Brně, cca 60 posluchačů – MUDr. Petráň
25. 9. - MUDr. František Stáně, Hrádek – Večery s regionální literaturou – 34 osob –
Bc. Josef Kremla
23. 10. - Josef Braun, Hotel KAT – Večery s regionální literaturou – 30 osob – Bc. Josef
Kremla
14. 12. – Kutnohorské mincovnictví Jagellonců - Muzeum Teplice - cca 30 posluchačů
- MUDr. Zdeněk Petráň

Komentované prohlídky:
28. 10. - Za kutnohorskými výtečníky (komentované prohlídky výstavy) – Den Středočeského
kraje, 8 a 14 osob – Bc. Josef Kremla
28. 10. – Ševcovské řemeslo (komentovaná prohlídka výstavy) – Den Středočeského kraje,
cca 80 osob – Mgr. Kateřina Vavrušková
Komentované prohlídky byly zároveň i součástí kutnohorského festivalu „Kutná Hora v 19.
století“.
Podvečery s literaturou organizované V. Císařem za finanční podpory ČMS
29. 5. – Dvacet let bez Zdeňka Jelínka – účast 63 osob
26. 6. – Tajemné jméno Fringilla – 130 let od narození – účast 37 osob
25. 9. - MUDr. František Stáně – 34 osob – Bc. Josef Kremla
23. 10. - Josef Braun – 30 osob – Bc. Josef Kremla

Publikační činnost
Dle možností odborní pracovníci publikovali výsledky své práce v odborných časopisech
a popularizovali práci muzea v tisku.
PhDr. Světlana Hrabánková – Středověká Kutná Hora a české stříbro,
Continents 2014-2015 ( Bulletin of the Association for Cooperation with
the Countries of Africa, Asia and Latin America)
RNDr. Jana Králová – Památky staré hornické slávy v Kutné Hoře – Těžební stroje, 2/2014,
str. 38 - 40
Bc. Josef Kremla – Restaurování sochařských památek a jeho prezentace – recenze výstavy
Mgr. art. Jakuba Ďoubala, Ph.D. v GASK – Věstník AMG 2/201,
str. 12 - 13
Bc. Josef Kremla – MUDr. František Stáně – MUDr. František Stáně 1814 – 1897, České
muzeum stříbra, p. o.. – Vydavatelství a nakladatelství Martin Bartoš
(Kuttna) 2014, str. 21 – 25
Bc. Josef Kremla – Kutnohorský dvouzlatník v Českém muzeu stříbra – MUDr. František
Stáně 1814 – 1897, České muzeum stříbra, p. o.. – Vydavatelství
a nakladatelství Martin Bartoš (Kuttna) 2014, str. 44
Bc. Josef Kremla – Pivovary na Kutnohorsku – příprava sběratelského katalogu
Bc. Josef Kremla – Rodokmen Studeneckých z Pašiněvsi - pří Příprava článku ve spolupráci
s Mgr. Šárkou Kolářovou (NPÚ)
Bc. Josef Kremla – Martin Horský Přehrada Pařížov – 100 let, zpráva do sborníku, Antiqua
Cuthna 5, 2009
MUDr. Zdeněk Petráň - Mince doposud přisuzované biskupu Vojtěchovi a jejich původ,
v: sborník Po stopách svatého Vojtěcha, Antiqua Cuthna 3, 2007
(vyd. 2014), ed. Kroupa, J. - Polanský, L. - Sláma, J. - Vaněk, V,
s. 113 - 129.
MUDr. Zdeněk Petráň - Dva nedávno odkryté poklady pražských grošů z Kutné Hory,
Antiqua Cuthna 3, 2007 (vyd. 2014), s. 237 - 238.

MUDr. Zdeněk Petráň - Nad několika numismatickými záhadami, Numismatický časopis
1 - 2, 2014, s. 7 - 9.
MUDr. Zdeněk Petráň - K původu vyobrazení hlavy prachovského bůžka Pelíška, Jičínský
deník 26. 3. 2014, s. 8.
MUDr. Zdeněk Petráň - Peníz daně a my, Numismatický časopis 3 - 4, 2014, s. 2 - 3
MUDr. Zdeněk Petráň - Kapitolská vlčice v mytologii, historii i numismatice, Numismatický
časopis 3 - 4, 2014, s. 4 - 6
MUDr. Zdeněk Petráň - Kutnohorský dvouzlatník – výtěžková i pamětní ražba, v: sborník
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Virtuální prohlídky výstav ČMS:
Bc. Pavel Šeplavý – připravoval podklady pro vytvoření virtuální prohlídku výstavy „Více
než polovina srdce“

Kulturně-společenská činnost
Téma roku:

Osobnosti Kutné Hory

K danému tématu muzeum uspořádalo výstavu Za kutnohorskými výtečníky – Josef Braun
a MUDr. František Stáně, pořádalo přednášky a komentované prohlídky a vydalo publikaci
MUDr. František Stáně 1814 – 1897.
14. květen
Ve středu 14. května se České muzeum stříbra
zapojilo do mezinárodního projektu Noc literatury,
který v Kutné Hoře zaštiťovala Městská knihovna.
Návštěvníci – posluchači si měli možnost v muzeu
vychutnat ukázku z díla Paola Giordana TĚLO v
mistrovském podání pana Jana Vlasáka, rodáka z
nedalekých Vrdů u Čáslavi, filmového a
divadelního herce, člena souboru Městských
divadel pražských.
Četba ukázky probíhala každou celou hodinu od
18. do 22. hodiny, tedy celkem pětkrát. Účast posluchačů byla nakonec nad očekávání vysoká
– 52 (11 + 7 + 17 + 14 + 3).
Celkem se tedy již třetího ročníku Noci literatury v Kutné Hoře zúčastnilo 177 posluchačů.
Akci v muzeu organizoval Bc. Josef Kremla za pomoci Evy Entlerové, BBus (Hons).
26. – 30. květen
České muzeum stříbra a Muzeum Říčany ve spolupráci s Asociací muzeí a galérií uspořádalo
Mezinárodní geologický seminář. Seminář geologů muzeí České a Slovenské republiky je již
tradiční mezinárodní akce, na níž se každoročně setkávají pracovníci a příznivci muzeí, aby si
vyměnili své zkušenosti a seznámili se s terénem v různých částech našich republik. Součástí
akce byla návštěva expozic pořádajících muzeí, ale především exkurzní návštěva mnoha
geologických lokalit. Z Kutnohorska a Čáslavska např. Markovice, Vlastějovice a Kaňk.
Semináře se zúčastnilo 45 geologů.
Za ČMS seminář organizovala geoložka muzea RNDr. Jana Králová.

30. květen - 20.00 - 24.00 hod.
Mezinárodní den muzeí
„X. Muzejní noc“
Již X. ročník Muzejní noci připravilo České
muzeum stříbra k Mezinárodnímu dni muzeí.
Tentokrát se Muzejní noc odehrála na Hrádku a v
Kamenném domě, kde se ve večerních hodinách
30. května za symbolické vstupné 1,- Kč otevřely
stálé expozice včetně výstav.
Prohlídky doprovázel bohatý program. Muzejní
noc zahájila historická skupina Novus Origo z
Polné, která ve 20 hodin přítomné přivítala na
nádvoří Hrádku svým šermířským vystoupením.
O dvě hodiny později rytíři představili svoje umění s ohněm. Ohňová show rozzářila nejen
Hrádek, ale i oči především malých diváků.
Na noční trase muzeem účastníky doprovázeli průvodci v gotickém oděvu, nechyběla ani
soutěž jako např. „Havířský test“, pro děti byly připraveny gotické omalovánky. Kdo nechtěl
soutěžit nebo malovat, mohl nahlédnout do šperkařské dílny Bubun a obdivovat třeba výrobu
náušnic ve tvaru ježka. Nechyběl ani stylový jarmark, který nabídl nočním návštěvníkům
nejen občerstvení, ale i ukázky řemesel. Kdo chtěl, mohl si třeba ozdobit svůj „noční
perníček“.
V Kamenném domě byla zahájena Muzejní noc rovněž ve 20.00. Zde si mohli návštěvníci
prohlédnout za doprovodu kostýmovaných průvodců stálé expozice: „Královské horní město
– měšťanská kultura a život v 17. – 19. století“ a „Lapidárium: Umění kameníků středověké
Kutné Hory“ včetně sezónní výstavy „Ševcovské řemeslo“. Výstavu doplnil doprovodný
program, který pro návštěvníky připravil obuvník František Jelínek ze Zruče nad Sázavou,
který předvedl své řemeslo. Další ukázka řemesla pak probíhala v cechovním sále, kde
předváděla předení na kolovrátku paní Andrea Hynková z Kutné Hory.
Celkem X. muzejní noc přilákala 1347 návštěvníků na Hrádek a 1329 na Kamenný dům.
Účinkující skupinu i občerstvení před budovou Hrádku zajistila Mgr. Kateřina Vavrušková,
na doprovodných programech a zdárném průběhu akce se podíleli odborní pracovníci: Eva
Entlerová, BBus (Hons), Michal Jilma, DiS., RNDr. Jana Králová, Bc. Josef Kremla, PhDr.
Zdeňka Kubíková, Bc. Pavel Šeplavý a Mgr. Kateřina Vavrušková.
21. a 22. červen
XXIII. Královské stříbření Kutné Hory.
V červnu královské horní město Kutná Hora opět
prožívalo dvoudenní příběh příjezdu a pobytu
českého krále Václava IV., královny Žofie
Bavorské, jejich úředníků a dvořanů. Spolu s
účinkujícími se návštěvníci slavnosti navrátili do
historických událostí roku 1414.
Program, scénář, produkční příprava a základní
režie – PhDr. Světlana Hrabánková.
Z pracovníků muzea se na přípravě a vlastním
průběhu slavnosti dále významněji podíleli
J. Kremla ml., J. Kremla st., J. Břinčil, M. Jilma, J. Odehnalová, P. Šeplavý, V. Vejmelková a
D. Veselá.
Akce se účastnilo 10 641 až 11 141 osob.

15. červenec
Africké odpoledne na Hrádku
Odpoledne 15. července 2014 se kutnohorský
Hrádek na pár hodin proměnil v malou Afriku. V
rámci letní výstavy Moderní zimbabwské umění,
která představila kamenné (hadcové) sochy a
obrazy současných tvůrců z umělecké komunity
Tengenenge v Zimbabwe, k nám zavítala taneční a
pěvecká skupina IYASA a jako speciální host
sochařka Maudy Muhoni. Program začal krátkým
hudebním vystoupením skupiny IYASA, které
mělo nalákat návštěvníky ke komentované
prohlídce samotné výstavy. Galerií soch všechny zájemce provedl Ing. Ondřej Homolka z
Ateliéru Africké sochy, o obrazech a jejich tvůrcích promluvila PhDr. Marie Imbrová, bývalá
česká diplomatka, afrikanistka a sběratelka afrického umění, která mj. dlouhodobě podporuje
komunitu Tengenenge. Zájemci se mohli ptát i samotné sochařky Maudy Muhoni, pro kterou
geoložka muzea připravila kus kutnohorského hadce, aby mohla během svého pobytu ukázat i
něco ze svého umění.
Účast přibližně 80 osob.
Akci organizoval Bc. J. Kremla.
6. - 7. září
Dny evropského kulturního dědictví
První zářijový víkend otevřelo České muzeum
stříbra v rámci Dnů evropského dědictví své
expozice za snížené a symbolické vstupné. Pro
návštěvníky byl připraven i doprovodný program.
U Hrádku po celý víkend probíhal stylový
jarmark, v sobotu zazněl koncert smíšeného
pěveckého sboru CANTICA, který si i přes silný
déšť, přišlo poslechnout 45 osob. Přítomní si
mohli prohlédnout I. prohlídkový okruh „Město
stříbra“ spolu s výstavou obrazů výtvarníků
Matouše Marka a Vladana Koláře. V Kamenném domě byly otevřeny obě expozice:
„Královské horní město – měšťanská kultura a život v 17. – 19. století“
a „Lapidárium: Umění kameníků středověké Kutné Hory“ a výstava „Ševcovské řemeslo“.
Během soboty byl otevřen Tylův dům se svými expozicemi: „Život a dílo J. K. Tyla“
a „Kutnohorské podzemí a jeho průzkum“. Nově si mohli návštěvníci prohlédnout výstavu
„Za kutnohorskými výtečníky“, která připomínala 150. výročí narození Josefa Brauna a 200.
výročí narození MUDr. Františka Stáněho.
Celkem během Dnů evropského dědictví přivítalo České muzeum stříbra celkem 2302
návštěvníků.
Prodejce na jarmark zajistila Mgr. Kateřina Vavrušková. Tržiště organizovala v sobotu PhDr.
Zdeňka Kubíková a v neděli Mgr. Kateřina Vavrušková, fotodokumentaci Eva Entlerová,
BBus (Hons).
11. říjen
První burza knih v Českém muzeu stříbra
S mimořádným zájmem veřejnosti se setkala I. burza knih pořádaná v sobotu 11. října v rámci
18. ročníku Týdne knihoven na Hrádku. Své knihy nabízeli předem přihlášení prodejci a

nechyběla ani nabídka vyřazených publikací z
muzejní knihovny. Zájem o knížky byl nebývalý.
Burzu si nenechali ujít jak dospělí čtenáři, tak i
děti. Spokojenost byla i v řadách prodejců, kteří se
již těší na další ročník. Akci navštívil i zástupce
Krajského úřadu Středočeského kraje Ing. Zdeněk
Štefek, radní pro oblast kultury a památkové péče,
který si také zakoupil několik knih.
Jako doprovodný prvek byla pro návštěvníky
připravena výstava dobového tisku z 1. světové
války. Po celý den na Hrádku vládla velmi příjemná atmosféra. Burzu knih si nenechalo ujít
více než 200 návštěvníků.
Akci organizovala Eva Entlerová, BBus (Hons) za pomoci Mgr. Kateřina Vavruškové a Bc.
Josefa Kremly.
28. říjen
Den Středočeského kraje
V
den
oslav
vzniku
samostatného
československého státu 28. října se konal tradičně
i Den Středočeského kraje v Českém muzeu
stříbra. Zpřístupněny byly všechny expozice za, a
to symbolickou 1,- Kč. Nechyběl ani bohatý
doprovodný program.
Návštěvníci Hrádku si mohli prohlédnout
prohlídkové okruhy „Město stříbra“ a „Cestu
stříbra.“ Na okamžik se mohli proměnit v geologa.
„Geologické hrátky“ pro účastníky Dne kraje
připravila muzejní geoložka RNDr. Jana Králová. Pod jejím vedením probíhalo zkoumání
minerálů, hornin, ale i fauny a flory za pomocí binokuláru. Zájem tyto hrátky byl po celý den
nepřetržitý, o čemž svědčily fronty jak malých, tak dospělých návštěvníků. Hrátky probíhaly
v přednáškovém sále Hrádku, kde byla zároveň otevřena výstava „Co nového v muzeu“, která
představila nově získané sbírkové předměty muzea v roce 2014. K prohlídce návštěvníky
lákala také výstava „Víc než polovina srdce“ s indiánskou tématikou. Nechyběl ani
doprovodný jarmark s ukázkami řemesel.
V Kamenném domě již od rána proudily davy návštěvníků, kteří se přišli podívat na stálé
expozice: „Královské horní město – měšťanská kultura a život v 17. – 19. století“ a
„Lapidárium: Umění kameníků středověké Kutné Hory“. Mnozí si nenechali ujít
komentovanou prohlídku výstavy – „Ševcovské řemeslo“ s Mgr. Kateřinou Vavruškovou.
Bohatý program čekal na návštěvníky i v Tylově domě. Bc. Josef Kremla v rámci dvou
komentovaných prohlídek představil výstavu „Za kutnohorskými výtečníky“. Po celý den
byly otevřeny stálé expozice: „Život a dílo J. K. Tyla“, kde si mohli návštěvníci mimořádně
prohlédnout zrestaurovaný cestovní kufr a paruku J. K. Tyla, nebo se zaposlouchat do české
hymny v podání Emy Destinové. Návštěvníky lákala i stálá expozice „Kutnohorské podzemí a
jeho průzkum“.
Komentované prohlídky byly zároveň i součástí kutnohorského festivalu „Kutná Hora v 19.
století“.
Den Středočeského kraje si nenechalo ujít 4 227 návštěvníků.
Tržiště zajistila Mgr. Kateřina Vavrušková, doprovodný program: RNDr. Jana Králová, Bc.
Josef Kremla a Mgr. Kateřina Vavrušková, fotodokumentaci Bc. Pavel Šeplavý.

6. - 7. prosinec
Barborky na Hrádku
Druhý adventní víkend patřil Barborkám a
Ambrožům, kteří zavítali do Českého muzea
stříbra na Hrádek. Během soboty i neděle zde
probíhal adventní trh, pro návštěvníky byla
otevřena vánoční výstava „Hry a hračky našeho
dětství“ spolu se zvykoslovnou dílnou a nechyběl
ani doprovodný program. O ten se postarali žáci z
hudebního sboru ZUŠ Kutná Hora a ZŠ Žižkov z
Kutné Hory. V sobotu v 14.00 hodin si mohli
diváci poslechnout v hodovním sále Hrádku
vánoční koledy, které zahráli a zazpívali žáci flétnového, akordeonového a houslového sboru
ZUŠ. Po představení přišel na řadu průvod dětí - Ambrožů a Barborek, který přišel od chrámu
sv. Barbory. Pro všechny kostýmované děti byla přichystána symbolická nadílka, kterou
kolem 17. hodiny předal Mikuláš s čertem a andělem. Nejen nadílka, ale i vánoční strom,
který rozsvítil Mikuláš, rozzářil nejednu dětskou tvář.
I neděle nabízela návštěvníkům příjemnou adventní atmosféru. Ve zvykoslovné dílně si
příchozí mohli vyrobit svícínek či šperk nebo mohli nahlédnout do perníkářské dílny.
Odpoledne vystoupili se svým vánočním příběhem a koledami žáci základní školy Žižkov.
Jejich divadlo shlédlo téměř sto diváků.
Adventní atmosféra přilákala na Hrádek celkem 754 návštěvníků, kteří si zakoupili vstupenku
na vánoční výstavu a shlédli vystoupení. Řada návštěvníků, zejména cizinců, prošla pouze
adventním trhem, proto reálná návštěvnost je odhadována na cca 1000 návštěvníků.
Na organizaci akce se hlavní měrou podíleli Bc. Josef Kremla a Mgr. Kateřina Vavrušková.
Svým dílem však všichni pracovníci muzea.
20. prosinec
CANTICA – vánoční koncert.
V sobotu 20. prosince si přišlo na Hrádek
zpříjemnit vánoční atmosféru poslechem koncertu
smíšeného pěveckého sboru CANTICA 102
návštěvníků.
Za muzeum akci zajišťovali Bc. Josef Kremla,
Mgr. Kateřina Vavrušková a Eva Entlerová, BBus
(Hons).

Edukační činnost
Muzejní pedagožka Mgr. Kateřina Vavrušková vypracovala nabídku interaktivních programů
pro školy na základě Rámcových vzdělávacích programů. Rozeslala ji do škol, školského
úřadu, na stránky SK – odbor školství a na portál www.pro-skoly.cz.
Vytvořila leták pro Interaktivní programy pro školy v roce 2014. Obrazový materiál a
grafickou úpravu dodala ak. mal. Jitka Jelínková.

Pro rok 2014 vytvořila program k celoroční výstavě Ševcovské řemeslo – „Za tajemstvím
verpánku“. V rámci programu žáky provedla výstavou a na závěr si děti vyrobily sandálky.
Dále pro ně přichystala krátké kvízy a mohly si vytvořit svůj propagační panel z papíru.
Některé dny zajistila i ukázku ševcovského řemesla prostřednictvím zručského obuvníka pana
Františka Jelínka.
Vedení interaktivního programu „Za tajemstvím verpánku“ (výroba sandálek,
výklad, kvízy, příprava materiálu) v Kamenném domě – Mgr. Vavrušková
7. 5. - ZŠ TGM Kutná Hora - 1. třída, 22 dětí + 1 doprovod
14. 5. - ZŠ TGM Kutná Hora - 2. třída, 22 dětí + 1 doprovod
21. 5. - ZŠ TGM Kutná Hora - 3. třída, 22 dětí + 1 doprovod
22. 5. - ZŠ TGM Kutná Hora - 2. třída, 21 dětí + 1 doprovod + spolupráce s p. Jelínkem
obuvníkem, který představil dětem své řemeslo
12. 9. - ZŠ Praha - 5. třída, 16 dětí + 2 učitelé
15. 10. - ZŠ Žižkov Kutná |Hora - 3. třída, 20 dětí + 1 učitel
Celkem se programu účastnilo 130 osob.
Pro rok 2014 K. Vavrušková ve spolupráci s J.
Kuttem a M. Jilmou připravila nový stálý
interaktivní program „Havířský test“, který
představila s M. Jilmou na workshopu „Učíme se
v muzeu“ v Jáchymově 15. září. Pro workshop
vytvořila power-pointovou prezentaci. Program
vedla s J. Kremlou v rámci školních dnů na
Hrádku v Havířské osadě. Vytvoření programu:
Pro havířský test M. Jilma objednal tunel (který
představuje tzv. štolu), J. Kutt vyrobil hašpl,
koupili jsme koberec, nákladní koš, který upravila, ušila vak a s kolegou J. Kremlou upravili
již hotový vchod do dolu. Po konzultaci s J. Královou vybrali vhodné rudy pro ukázku. Na
závěr programu děti získávaly tzv. Certifikát mladého havíře, který vytvořila pomocí
programu Publish.
Vedení interaktivního programu „Havířský test“ - Mgr. Vavrušková a Bc. Kremla
22. 9. - ZŠ Žižkov Kutná Hora – 1 D, Mgr. Marcela Chroustovská, 19 žáků + 2 doprovod
26. 9. - 7. ZŠ Kolín – Přírodovědno-turistický kroužek, Lenka Ryšánková, 14 žáků + 2
doprovod
1. 10. - ZŠ Žižkov Kutná Hora – 3 A, Mgr. Lenka Luňáková, 22 žáků + 2 doprovod
1. 10. - ZŠ Žižkov Kutná Hora – 3 B, Mgr. Jana Hájková, 22 žáků + 2 doprovod
1. 10. - ZŠ Žižkov Kutná Hora – 3 C, Mgr. Radka Krejdlová, 20 žáků + 2 doprovod
2. 10. - ZŠ Zbraslavice – 6. a 8. třída, Mgr. Jitka Vyhnánková, 6 + 6 žáků + 2 doprovod
8. 10. - ZŠ Žižkov Kutná Hora – 2 B, Mgr. Hana Krejčí, 24 žáků + 2 doprovod
8. 10. - ZŠ Žižkov Kutná Hora – 2 C, Mgr. Eva Frýbortová, 22 žáků + 2 doprovod
15. 10. - ZŠ Vl. Vančury Praha 5 – Zbraslav – 7. až 9. třída + žáci z Indonésie, Petr
Vojta, Sukses Risdiyanto a Rukadah, 45 žáků + 2 doprovod
7. 11. - ZŠ Žižkov Kutná Hora – 4 A, Mgr. Růžena Votrubová, 24 žáků + 2 doprovod
7. 11. - ZŠ Žižkov Kutná Hora – 4 C, Mgr. Marta Hornychová, 23 žáků + 2 doprovod

Celkem se programu účastnilo 269 osob.
Na závěr roku Mgr. K. Vavrušková již tradičně
vedla vánoční dílny, které doprovázely vánoční
výstavu. Během výukového programu pomáhala
A. Tvrdíková. Na dílny v průběhu roku sbírala ve
spolupráci s RNDr. J. Královou přírodní materiál
(šípek, jablka, ořechy), který se následně využil při
tvoření vánočních svícnů. V rámci dílen nabídla
dětem í výrobu vánočních ozdob z hlíny Kary
(rychleschnoucí hmota na vzduchu). Ve spolupráci
s ak. mal. J. Jelínkovou připravila vystřihovánky –
andělíčky, čerty, Mikuláše, sněhuláky a šablonky pro oříškové ozdoby, které si rovněž mohly
děti v rámci dílen vyrobit.
Vedení vánočních dílen - Mgr. Vavrušková, Tvrdíková a Trzaskaliková
3. 12. – MŠ Benešova, Kutná Hora, 8 dětí + doprovod
3. 12. – Družina ZŠ TGM Kutná Hora, 15 dětí + doprovod
4. 12. – MŠ Benešova, Kutná Hora, 16 dětí + doprovod
4. 12. – Praktická škola Kutná Hora, 8 dětí + doprovod
4. 12. – ZŠ Kamenná stezka Kutná Hora – 9 dětí + doprovod
5. 12. – ZŠ Malinová, 11 dětí + doprovod
8. 12. – ZŠ Žižkov Kutná Hora, 19 dětí + doprovod
8. 12. – ZŠ Žižkov Kutná Hora, 25 dětí + doprovod
9. 12. – MŠ Miskovice, 20 dětí + doprovod
9. 12. – Družina ZŠ TGM Kutná Hora, 19 dětí + doprovod
10. 12. – MŠ Písková Lhota, 16 dětí + 4 osoby doprovod
10. 12. – ZŠ Žižkov Kutná Hora, 18 dětí + doprovod
10. 12. – Družina ZŠ TGM Kutná Hora, 22 dětí + doprovod
11. 12. – ZŠ Zbraslavice, 19 dětí + doprovod
11. 12. – ZŠ Žižkov Kutná Hora, 23 dětí + doprovod
11. 12. – MŠ Církevní Kutná Hora, 24 dětí + doprovod
12. 12. – ZŠ Žižkov Kutná Hora, 23 dětí + doprovod
12. 12. – ZŠ Nové Dvory, 19 dětí + doprovod
12. 12. – ZŠ Žižkov Kutná Hora, 17 dětí + doprovod
16. 12. – MŠ Církevní Kutná Hora, 26 dětí + 3 osoby doprovod
17. 12. – Družina ZŠ TGM Kutná Hora, 28 dětí + doprovod
18. 12. – ZŠ Žižkov Kutná Hora, 17 dětí + doprovod
Celkem se vánočních dílen účastnilo 429 osob.
6. 12. – 7. 12. - „Barborky na Hrádku“
Součástí adventního trhu na Hrádku byly mimo jiné i tvůrčí dílny pro děti i dospělé.
Celkem se programu ve zvykoslovné dílně účastnilo 67 osob.

Ostatní edukační činnost:
15. 4. - Projekt Gymnázia Jiřího Ortena v Kutné Hoře „Hornické město“, třída C2A + C2B
– 38 studentů, Mgr. Jana Svobodová – Bc. Kremla
16. 4. - Prohlídka II. okruhu „Cesta stříbra“ na Hrádku – Bc. Kremla
- třída C2A – 20 studentů, Mgr. Jana Svobodová
- třída C2B – 16 studentů, Mgr. Lukáš Provaz
13. 5. - Interaktivní program Život ve středověké Kutné Hoře – MŠ Zeměkoule – prohlídka
+ aktivity v I. prohlídkovém okruhu „Město stříbra“ + ukázková štola, trejv a Havířská
osada včetně Verku. 35 dětí + 8 osob doprovod – Mgr. Vavrušková
15. 10. - Projekt Stříbrná Kutná Hora, ZŠ Vladislava Vančury, Praha – Zbraslav + Indonésie,
7. až 9. třída + žáci z Indonésie, Petr Vojta, Sukses Risdiyanto a Rukadah, 45 žáků –
Bc. Kremla
7. 11. – Projekt ZŠ Žižkov Kutná Hora – „Světlo“ – 1 D Mgr. M. Chroustovská, 20 žáků –
Bc. Kremla
14. 11. - Komentovaná prohlídka expozic ČMS – Osobnosti Kutné Hory a její stavební vývoj
(Tylův dům – J. K. Tyl, Kamenný dům – Osobnosti a spolkový život +Lapidárium),
SOŠ a SOU stavební Kolín – S2B, Mgr. A. Junková, 18 studentů - Bc. Kremla

Poradenská činnost a služby veřejnosti
Odborní pracovníci dle požadavků badatelů prováděli vyhledávací a poradenské služby.
- 56 badatelů – 122 návštěv
- 17 badatelů - 17 dotazů
- 53 badatelů - 59 dotazů
- 55 badatelů - 62 dotazů
- 12 badatelů - 12 dotazů
- 32 badatelů + 9 soudně-znaleckých posudků pro
policii a soudy ČR
Bc. Pavel Šeplavý
- 4 badatelé - 4 návštěvy
Mgr. Kateřina Vavrušková
- 4 badatelů - 4 dotazy
______________________________________________________________________
Celkem
242 badatelů - 321 dotazů
Eva Entlerová, BBus (Hons)
PhDr. Světlana Hrabánková
RNDr. Jana Králová
Bc. Josef Kremla
PhDr. Zdeňka Kubíková
MUDr. Zdeněk Petráň

Počet badatelských služeb

osob

návštěv

dotazů

akcí

osob

Počet kult.
vzdělávacích akcí
- mimo půdu
muzea
akcí
osob

183

299

321

57

11 782

12

Počet vypůjčených
knih
absenčně

presenčně

129

79

Počet kult.
vzdělávacích akcí
- na půdě muzea

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

357

714

3245

11 609

23 391

Počet manipulačních
úkonů s fotodokumentací
muzea

Počet přírůstků
sbírek

Počet evidence do
II. st.

Počet
zdigitalizovaných
sbírek

absenčně

presenčně

evid.č.

evid.č.

foto +
sken

202

184

0

Revize podsbírek
přírůstková čísla

Počet návštěvníků akcí

kusů

330

120

Revize knih
inventární čísla

19 830

kusy

svazky

22620

3 134

kusů

141

přepis do
programu
BACH

682

91

Restaurování a
konzervování
kusy

49

Propagační činnost muzea
Propagací muzea je na část úvazku pověřena Mgr. Kateřina Vavrušková.
Mgr. Vavrušková v průběhu roku vypracovávala měsíčních přehledy akcí ČMS a propagovala
je v mediích a tisku.
Připravovala tiskové zprávy k jednotlivým akcím, upravovala fotografie pro média, roznášela
a rozesílala pozvánky poštou i e-mailem.
Vytvářela letáky pro jednotlivé akce Muzejní noc, EHD, Den Středočeského kraje.
- propagovala sezónní výstavy, rozesílala pozvánky elektronicky i poštou, roznášela
a vylepovala plakáty na veřejná místa v rámci Kutné Hory
- vypracovala přehled akcí ČMS 2014 dle tabulek pro Středočeský kraj,
- vypracovala přehled akcí ČMS 2014 dle tabulek pro AMG
- vypracovala přehled akcí ČMS pro vnitřní potřeby ČMS – tj. Nabídka služeb ČMS
v roce 2014 v souboru pdf, jpg, word
- umístila akce ČMS 2014 na portály – www.kamsdetmi.cz, www.facebook.com
- objednala inovované letáky ČMS Hrádek, ČMS Tylův dům, ČMS Kamenný dům a
Akce ČMS 2014 v grafickém studiu LABEL s.r.o., zajistila tisk letáků pro Královské
stříbření K. Hory.
- objednala vizitky Českého muzea stříbra u firmy EUROCARD

-

připravila propagační materiály na veletrh
objednala nový banner – rollap pro propagaci ČMS na veletrzích
16. 1. – 17. 1. 2014 se s kolegou M. Jilmou DiS. účastnila veletrhu REGIONTOUR
GO BRNO (stánek v rámci SK)

Po celý rok se účastnila porad správní rady Fondu cestovního ruchu Kutná (ČMS
zastupovala dr. Hrabánková) a spolupracovala na vytváření propagace Kutné Hory v rámci
fondu:
- např. vypracování plánu propagace 2014, na které se ČMS v rámci fondu podílelo dodáním
fotografií a textů pro jednotlivé reklamní kampaně.
- příprava podkladů za ČMS pro mapu K. Hory, následná korektura v rámci FCR K. Hora
- korektura článku do časopisu Welcome to Prague v německém jazyce – inzerce v rámci
FCR K. Hora
- vytvoření článku do časopisu Praha s Arčibaldem v rámci FCR K. Hora pro ruskou klientelu
10. 3. – příprava článku do časopisu Adjust Art
- korektura tabulky s údaji. Na základě odsouhlasené spolupráce mezi FCR a firmou
Seznam.cz nám byla zaslána od IC tabulka s údaji o Naší „firmě“ (památce, muzeu,
infocentru, případně hotelu či penzionu…).
- vytvoření inzerce ve spolupráci s P. Šeplavým do časopisu TIM – jarní číslo
- 19. 2. – 21. 2. účast na veletrhu Holiday World společně s M. Jilmou, DiS. v Praze, příprava
propagačního materiálu, následná tisková zpráva pro média
- spolupráce s Klubem Kudy z nudy – podepsání partnerské smlouvy, která zaručuje členům
klubu, aby vstupovali do objektů K. dům a Tylův dům za zvýhodněných podmínek.
Vytvoření profilu našich objektů a zaslání fotografií, následná korektura.
- 12. 2. přihlášení Kamenného domu do festivalu Kutnohorské léto – kostýmované prohlídky
v sobotu 15.00 od 28. 6., zaslání podkladů, korektura textu
- 13. 2. objednání propagačních materiálů pro potřeby ČMS na Středočeském kraji v kanceláři
hejtmana SK u pí. Kováčové
- zaslání informací o našich objektech včetně fotografií za účelem propagace v novinách:
www.listyprahy1.cz.
- jednání s portálem AXIGON o možném odstoupení od smlouvy. Tento portál se stal již
řádovým registrem firem nikoliv pod Hospodářskou komorou, proto ČMS odstoupilo.
Smlouva zrušena v listopadu.
- korektura prezentace ČMS na portále www.kudyznudy.cz v rámci akce pro Klub
Kudyznudy.
- vytvoření inezerce do časopisu Kampočesku Duben ve spolupráci s P. Šeplavým a ve
spolupráci s Průvodcovskou službou K. Hora (levnější varianta inzerce)
- dopravení propagačních materiálů ČMS do Průvodcovské služby K. Hora za účelem
veletrhu v Berlíně.
- 17. 4. účast na tiskové konferenci v rytířském sále Vlašského dvora – Zahájení turistické
sezóny, představení plánu akcí ČMS 2014, podání tiskové zprávy
- příprava inzerce ve spolupráci s P. Šeplavým do časopisu Kamopočesku za účelem
propagace Muzejní noci 1/6 str.
- vypracování podkladů pro Muzejní noc v ČMS pro MÚ Kutná Hora – pro celkový plakát,
následná korektura
- vytvoření plakátku pro akci „Stará řemesla na Horách Kuttných“ ve spolupráci
s Průvodcovskou službou Kutná Hora a následná propagace akce, při které měli návštěvníci
řemeslných trhů snížené vstupné do Kamenného domu.
- 9. 5. propagace ČMS s kolegou M. Jilmou v IC Czechtourism Praha na Staroměstském nám.

v rámci Dnů Kutné Hory v Praze.
- propagace Muzejní noci – vytvoření letáků, objednávka velkoplošného plakátu u firmy
Lepor pro užití u Kamenného domu
- vypracování podkladů pro Muzejní noc v ČMS pro MÚ Kutná Hora – pro celkový plakát,
následná korektura
- 6. 5. navázání spolupráce s radiem Sázava – dohoda na partnerské smlouvě
- 9. 6. navázání spolupráce s MF Dnes a uzavření inzerce na výletní tipy, které se budou
objevovat v novinách MF Dnes na straně pro Střední Čechy jako barevná upoutávka, a to ve
dnech 27. 6., 3. 7., 18. 7., 7. 8. a 15. 8. a 26. 6. do barevné přílohy MF. S kolegou P.
Šeplavým vytvořili bannery pro tyto tipy s upoutávkou na důl, Kamenný dům –
kostýmované prohlídky, Kamenný dům I. okruh a na akci Africké odpoledne
- 10. 6. objednávka a vytvoření inzerce ve spolupráci s P. Šeplavým do časopisů:
Kampočesku a jeho speciál EYE Travel – pro aj, nj klientelu do letních speciálů
- 12. 6. uzavření a vytvoření inzerce do letního speciálu TIM ½ strany za slevovou cenu
- spolupráce s OS Stříbrná Kutná Hora při propagaci Královského stříbření – rozeslání plakátů
včetně programů a letáků ČMS do cca 30 informačních center v blízkých regionech,
roznesení plakátů a programů na IC v rámci K. Hory. Vytvoření inzerce s P. Šeplavým pro
MF Dnes s upoutávkou na Královské stříbření. Příprava letáků ČMS pro propagaci při
historické slavnosti Královského stříbření.
- příprava a korektura článku pro Kutnohorské léto co chystá naše muzeum na prázdniny
- 19. 6. příprava inzerce ČMS pro inzerci v Prague In Your Pocket ve spolupráci s IC Kutná
Hora – zdarma.
- 24. 6. – spolupráce s OS Kutnohorsko při pořádání produkce Kutnohorského léta
v Kamenném domě – kostýmované prohlídku v Lapidáriu – domluva prodeje, ukázka
čtečky, vytvoření letáčku pro Kutnohorské léto a následný roznos v K. Hoře
- zajištění map Kutnohorské léto 2014
- uzavření inzerce ATLAS ČR 2015 – ČST
- článek - korektura Dolování v K. Hoře pro časopis Lidé a Země – 3 korektury, spolupráce
s dokumentaristkou Jarmilou Štukovou
- 13. 8. uzavření inzerce s portálem www.kamvyrazimednes.cz v souvislosti nového projektu
- pozvánka k cestování za českými a moravskými NEJ s O2Extra. Tato nabídka byla spuštěna
s pozvánkou pro turisty, kteří již prošli 2. okruhem Cesta stříbra, pro ně byla akce při
prohlídce v K. domě 1+1 zdarma do všech expozic. (inzerce zdarma)
- 13. 8. příprava inzerce s P. Šeplavým do Realitního magazínu MF Dnes
- 14. 8. prodloužení inzerce na portálech Paseo tj. Nově: redakce garantuje zveřejnění
akcí* na Kdykde.cz, Nově: kalendář akcí z Kdykde.cz přebírají další portály např.: stava.cz,
vejska.cz, vyletnik.cz, pravednes.cz, rodinnevylety.cz, tipynavylet.cz,cestujme.cz a další.
Nově: akce figurují i v mobilní aplikaci Kdykde (na všech platformách Android, iOS,
Windows Mobile).
- vypracování připomínek k rozpočtu a činnosti FCR Kutná Hora
- korektura inzerce pro časopis ATLAS 2015
- uzavření inzerce Zlaté stránky pro následné období 2015
- doprava image brožur K. Hory na naše objekty z IC Kutná Hora (zdarma)
- vytvoření inzerce pro časopis TIM – upoutávka na Vánoce v ČMS, spolupráce s Bc. P.
Šeplavým.
- propagace akce Týden knihoven – Burza knih
- vytvoření článku pro média a časopisy MF Dnes - Vánoce v Českém muzeu stříbra pro IC
Kutná Hora
- zajištění plakátků na Vánoční hrátky (adventní dílny), Barborky na Hrádku – spolupráce
s ak. mal. Jitkou Jelínkovou.

- zajištění plakátu na výstavu Hry a hračky našeho dětství ve spolupráci s V. Vejmělkovou
a P. Šeplavým – objednávka a vyzvednutí plakátu A1 v reklamním studiu Lepor
- aktualizace akcí ČMS 2015 pro IC Kutná Hora a Středočeský kraj
Propagace ČMS na bezplatných portálech:
www.facebook.com,
www.czecot.com,
www.tixik.com,
www.zazitkyvcechach.cz,
www.kamsdetmi.cz, www.kudyznudy.cz, www.e-stredovek.cz, www.kr-stredocesky.cz,
www.middleczech.cz,
kr-stredocesky.cz,
www.webtrziste.cz,
www.kutnahora.cz,
www.pamatkovakomora.cz, www.numismatici.cz, www.tezebniunie.cz, www.czecot.com,
www.zilibyli.cz, www.videofilmkh.cz, www.rozhlas.cz/leonardo/portal/, http://tn.nova.cz,
www.caslavsko.net, www.tipynavylet.cz, www.stava.cz, www.vejska.cz, www.vyletnik.cz,
www.pravednes.cz, www.rodinnevylety.cz,www.tipynavylet.cz,www.cestujme.cz
Bezplatná propagace v rámci smlouvy v o.s. Kutnohorské léto – nabídka sobotních
Kostýmovaných prohlídek Lapidária v K. domě v rámci festivalu - www.kutnohorskeleto.cz
bezplatná propagace v rámci spolupráce s ZŠ Žižkov K. Hora - www.zszi.kh.cz a
Gymnáziem J. Ortena v Kutné Hoře - www.gymkh.cz
propagace akcí ČMS na portále www.ackcr.cz, (v rámci smlouvy o spolupráci) a rovněž na
portále AMG – www.cz-museum.cz
placená propagace ČMS na portále www.kutnohorsko.cz
placené propagace na portálech: www.axigon.cz – katalog firem ČR,
dále www.pro-skoly.cz – portál napojen na ZŠ v ČR,
placená inzerce na portále www.kdykde.cz
zasílání zpráv o akcích ČMS – rozhlas.cz, mfdnes.cz,
13. 8. - uzavření inzerce s portálem www.kamvyrazimednes.cz
Propagace muzea v tisku:
Eva Entlerová vyhledávala, kopírovala a označovala články z tisku, tematicky se vztahujících
k muzeu:
Kutnohorský deník - 33 článků
Obzory Kutnohorska - 24 článků
Kutnohorské listy - 6 článků
5 + 2 dny - 2 články
Dobrý Info - 4 články
Kaleidoskop – 1 článek
Věstník AMG – 1 článek
Minerál – 1 článek
Haló noviny – 1 článek
Překvapení – 1 článek
Právo - 1 článek
Celkem 75 článků
Pravidelná propagace v regionálním tisku:
Obzory Kutnohorska
Kutnohorský deník
Kutnohorské listy
Krásné město
Dobrý nákup

Týdeník 5 + 2 Kutnohorsko
Kaleidoskop SK
Pravidelná inzerce v časopisech:
Kam po Česku
Tim
Obrazový atlas regionů KČT v ČR
Věstník AMG
Hornická ročenka
katalog – Zlaté Stránky
Náklady na propagaci Českého muzea stříbra v roce 2014
PLATBA INZERCE
Fond cestovního ruchu K. Hora ………………………………………………… 35 000,Axigon Praha, katalog firem roční inzerce ................................................................ 2207,Hornická ročenka 2014 .............................................................................................. 1400,Portál Kutnohorsko roční inzerce ............................................................................... 1420,Paseo.s.r.o. roční inzerce na portále www.kdykde.cz ................................................ 2695,88
Zlaté stránky.cz .......................................................................................................... 5684,60
Časopis Kam po Česku – inzerce 1/6 Muz.noc, 1/2Travel EYE, Léto 1/3 .................... 27225,Obrazový atlas KČT v ČR 2014 ............................................................................…... 7500,Vytvoření firemní karty na portálu www.pro-skoly.cz (Internet Top Chrudim) ........ 7260,Časopis TIM, Eurocard s.r.o inzerce 1/3 A4 +, 1/2 A4, 1/4 A4 ............................................... 15730,Realitního magazínu MF Dnes ¼ …………………………………………………………………… 4840,MAFRA Inzerce v MF Dnes Střední Čechy, tipy na akce ………………………………. ……….. 17562,ÉTER CZ, spol. s.r.o, Katalog Muzea a galérie ČR ………………………………………… 2500,DARUMA ……………………………………………………………………………. 13310,RETOUR, 100 Nej muzeí a galérií ………………………………………………….... 1000,Studio Image 2000, kalendář 2014 ……………………………………………………. 5685,--------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM
148 519,48
VÝDAJE NA PROPAGAČNÍ MATERIÁLY
Eurocard s.r.o. – vizitky ČMS .................................................................................. 14520,LABEL, tisk letáků ČMS s mapou .......................................................................... 22094,60
LEPOR, tisk plakátů ................................................................................................... 1743,Výlep plakátů ........................................................................................................... 14440,LEPOR, výroba rollapu ČMS pro veletrhy ………………………………………… 2596,----------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM
55 393,60
ÚČAST NA VELETRZÍCH
16. 1. – 17. 1. účast na veletrhu REGIONTOUR GO BRNO, (stánek v rámci SK)
cestovní náklady pro 2 osoby ...........................................................................
20. – 21. 2. účast na veletrhu Holiday World v Praze, (stánek K. Hora)
cestovní náklady pro 2 osoby ……………………………………………………..

1008,626,-

9. 5. propagace ČMS v IC Czechtourism Praha na Staroměstském nám. v rámci Dnů Kutné
Hory v Praze, cestovní náklady pro 2 osoby

Na zmíněné akce dodalo muzeum své propagační materiály. Pro veletrh byl pořízen nový
banner – rollap pro propagaci ČMS.
Další materiály dodalo ČMS pro potřeby Středočeského kraje, IC Města K. Hory, IC U
chrámu sv. Barbory, IC Sedlec, a veletrhy, kterých se účastnilo město K. Hora: ITF
Slovakiatour v Bratislavě, Infotour v Hradci Králové, na HW v Praze, ITB v Berlíně, ITEP
v Plzni, TC v Lipsku. Příležitostně umístili letáky i pracovníci ČMS v rámci svých služebních
cest v jiných muzeích či jiných organizacích (Jáchymov, Zruč n/S)

DALŠÍ VÝDAJE NA PROPAGACI - platba členství a služeb v Asociaci cestovních
kanceláří ČR
4235,CELKEM .................................................................................................................. 5869,VÝDAJE ZA PROPAGACI CELKEM DLE DOKLADŮ .......................... 209 782,08 Kč

OCENĚNÍ PRO ČMS ZA TURISTICKÉ SLUŽBY V ROCE 2014
V pátek 4. dubna 2014 navštívil expozice Českého muzea stříbra na Hrádku Památkový
inspektor televize Nova, redaktor Martin Šnajdr. Muzeum bylo oceněno zlatou medailí.
Již potřetí obdrželo České muzeum stříbra za své služby v cestovním ruchu ocenění – 2014
TRAVELLERS‘ CHOICE od návštěvníků celosvětového portálu TripAdvisor.
Ocenění 2014 TRAVELLERS‘ CHOICE je významné už jenom proto, že na něj dosáhlo
méně než 1% atrakcí uvedených na portále TripAdvisor. Naše muzeum se tu řadí mezi 10
nejlepších muzeí v České republice.
ČMS obdrželo v r. 2014 několik děkovných dopisů za vzorné služby a prohlídky: např.
Vysoká škola báňská Ostrava, Japonské velvyslanectví ad.
Propagace Českého muzea stříbra v Kutné Hoře v TV médiích za rok 2014
Datum natáčení
nebo
fotografování
7. 2. 2014

Žadatel

Pořad

Mgr. Vladimír Císař, Kutná Hora

Dokumentárně-vzdělávací
amatérský film o J. Vepřkovi

27. 3. 2014

Sirius-Film, Praha 4
pro Českou televizi

Dokumentární seriál „Bratři“
díl druhý: Václav a Zikmund

4. 4. 2014

Společnost CET 21 spol. s r.o., Praha 5

Televizní noviny, reportáž
Památkový inspektor

4. 5. 2014

Main Production, Digital Circus, Praha 2
pro agenturu Czech Tourism

Reklamní kampaň „Tradiční
Česko všemi smysly“

26. 5. 2014

Kiky Tang, i-CABLE Entertainment
Limited, Hong Kong

Cestopis o České republice

30. 5. 2014

13. 6. 2014

Mag. Doris Schweighofer, GLOBAL
TELEVISION, Schaan, Principality of
Liechtenstein
Společnost CET 21 spol. s r.o., Praha 5

Documentary 52 minutes –
portrait about Czech
Republic
Reportáž v pořadu Střepiny

27. 6. 2014

Česká televize, Praha

Reportáž v dětském pořadu
Tamtam

2. 8. 2014

Hromadné povolení k fotografování pro
skupinu 14ti čínských novinářů
z různých médií
Sun Channel TV, Argentina

16. 9. 2014

Natáčení reportáže o Kutné
Hoře pro Latinskou Ameriku

Poskytnutí obrazového a sbírkového materiálu pro publikace a projekty

Datum vzniku
smlouvy
21. 1. 2014

Publikace nebo projekt

27. 1. 2014

Publikace A. Turka „Hrad a panství Starý Jičín“. Žadatel: Muzeum
Novojičínska

21. 2. 2014

Projekt geolokační hra „Geofun“ DSO České inspirace

3. 3. 2014

Výstava „Friedrich Ohmann. Objev baroku a počátky moderní
architektury v Čechách“. Žadatel: Moravská galerie v Brně

22. 5. 2014

Propagační článek v časopise Lidé a Země

9. 10. 2014

Publikace „Industriální topografie ČR“, program NAKI

23. 10. 2014

Publikace „Kutná Hora“, nakladatelství Foibos

Publikace P. Ježkové „Obležen národem dramatiků“, Praha : Academia,
2014. /monografie o Janu Lierovi/

Zajišťování odborné kvalifikace pracovníků ČMS
Odborní pracovníci si zvyšovali svou kvalifikaci účastí na odborných seminářích,
konferencích a školeních aj.:

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 probíhaly revize a kontroly dle ohlášení a požadavků příslušných
institucí.
Za účasti ředitelky ČMS a vedoucí provozního odd. se konaly pravidelné porady odborného
oddělení .

Ekonomický provoz muzea a hospodaření
Ekonomický provoz muzea v r. 2014 probíhal bez potíží, vyhodnocení a přehled hospodaření
ČMS s komentářem byly vypracovány v požadovaném termínu.
Hospodářský výsledek za rok 2014 skončil vyrovnaně, bylo dosaženo zisku z vedlejší
činnosti muzea.
V Kutné Hoře dne 25. 2. 2015

