České muzeum stříbra
v Kutné Hoře
Výroční zpráva – r. 2006
Motto: „…aby písemní a umělecké památky ve zdejší krajině byly sbírány, před zkázou
chráněny a známost o nich a tím i větší šetrnost k nim v lidu se budila, šířila a
udržovala.“
(zakládající členové Archeologického sboru Wocel, 1877)

České muzeum stříbra v Kutné Hoře je příspěvkovou organizací zřizovanou od 1. ledna 2003
Středočeským krajem. Patří v České republice mezi muzea s nejdelší tradicí a působností.

Již v roce 1877 byl několika nadšenými jednotlivci a odborníky založen muzejní spolek
s názvem Archeologický sbor Wocel. Posláním tohoto „wocelovského sboru“ byla péče o
historické a umělecké památky kutnohorského regionu. Systematické činnosti spolku Wocel
vděčíme nejen za záchranu takových architektonických klenotů jako je chrám sv. Barbory,
Vlašský dvůr, Kamenný dům atd., ale také za vytvoření základu sbírkového fondu dnešního
muzea, který je právem řazen k nejbohatším a nejvzácnějším v Čechách.
K původnímu poslání wocelovského sboru se po různých historických zvratech vrátil na
začátku 90.let 20.století i jeho tehdejší právní pokračovatel – Okresní muzeum Kutná Hora a
následně současné České muzeum stříbra. Hlavním zaměřením sbírkotvorné a expoziční
činnosti současného muzea se staly dějiny regionu s důrazem na Kutnou Horu, jako královské
horní město se sídlem centrální mincovny, na dějiny středověké důlní, hutní a mincovní
technologie, na geologii a samozřejmě numismatiku.
Od roku přechodu Okresního muzea Kutná Hora pod nového zřizovatele, Středočeský kraj,
nese muzeum název České muzeum stříbra.
Nový název krátkou formou vyjadřuje specializaci této instituce, danou jejím historickým
vývojem a sídlem. Současně znamená i zahájení nové etapy v existenci a činnosti muzea,
které patří mezi nejstarší muzea v České republice.
Vedle bohatých fondů geologických, mineralogických, početných unikátních exponátů
z oboru hornictví, hutnictví a mincovnictví spravuje muzeum i rozsáhlé sbírkové soubory
uměleckořemeslné, výtvarné, etnografické a především archeologické. Mnohé sbírkové
předměty z různých podsbírek patří k evropským unikátům.
Reprezentativní část z tohoto sbírkového bohatství je veřejnosti představována v několika
tématicky řešených, stálých expozicích. Všechny jsou umístěny ve význačných budovách
památkově chráněných a zapsaných jako architektonické památky 1. kategorie. (Jednotlivé
stálé expozice i budovy, v nichž jsou umístěny, jsou podrobně představeny na muzejních
internetových stránkách.)
V rámci své hlavní expozice, která nese totožný název s celou institucí a sídlí v hlavní
budově, Hrádku, provozuje muzeum pro veřejnost i část zpřístupněného středověkého
stříbrného dolu, tzv. důl Osel. K němu přísluší ještě dva velké těžní stroje, tzv. trejvy, z nichž
jeden je originálem ze 16. století. Důl, vstupní šachty a trejvy jsou taktéž zapsány jako
chráněné kulturní památky technického charakteru.
Vzhledem ke svému umístění a daným provozním podmínkám nejsou stálé expozice Českého
muzea stříbra otevřeny pro veřejnost celoročně, nýbrž v návštěvnické sezóně, tj. od měsíce
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dubna do konce listopadu. Přes toto provozní omezení má muzeum velice vysokou
návštěvnost. Nejvyšší procento návštěvníků je tvořeno výpravami školní mládeže v době
školních výletů, častými návštěvníky jsou zahraničních i tuzemští turisté, pro něž jsou
prohlídky muzea zabezpečovány hlavně prostřednictvím spolupráce s cestovními
kancelářemi.
Pro své sídelní město Kutnou Horu, její široké okolí a v některých oblastech i pro celou
republiku, 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 celoročně muzeum jako specializovaná odborná
instituce 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 své provozní a odborné činnosti v r. 2006 byl muzeu jeho zřizovatelem přidělen
příspěvek ve výši 8 400 000,- Kč.
Náklady na zajištění provozu muzea (odborného i pro veřejnost) činily v r. 2006 celkově
12 716 084 Kč. Rozdíl mezi celkovými náklady a příspěvkem zřizovatele byl pokrýván
z vlastních výnosů organizace, které tvořily:
vlastní příjmy
3 695 125,- Kč
úroky z BÚ
796,38 Kč
použití investičního fondu na opravy
424 663,- Kč
použití fondu odměn
123 400,- Kč
Vlastní příjmy ČMS byly vytvořeny příjmy ze vstupného a tržbami z prodeje služeb (odborná
činnost).
Zisk z hlavní činnosti muzea v r. 2006 činil 671 587,88 Kč.
Zisku dosáhlo muzeum i ve své tzv. doplňkové činnosti (prodej upomínkového zboží), a to ve
výši 68 198,14 Kč.
K základnímu příspěvku zřizovatele na provoz muzea byly ještě připočteny vrácené příjmy
z nájmů ve výši 34.940,- Kč a mimořádný příspěvek k zajištění Dne kraje ve výši 24.000,Kč.
Středočeský kraj v r. 2006 Českému muzeu stříbra finančně pokryl požadavky na investiční a
neinvestiční akce (opravy) nad rámec provozního rozpočtu, a to na tzv. Havířskou osadu (
nová expozice) 900 000,- Kč a opravu dolního trejvu 684 000,- Kč.
V r. 2006 nezískalo ČMS žádné sponzorské příspěvky či dary.
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ČMS v roce 2006 vyvíjelo svou činnost v návaznosti na tyto finanční prostředky a dle
svého Plánu činnosti na r. 2006, dále dle Koncepce a Strategického plánu rozvoje muzea a
aktualizovaného Střednědobého výhledu činnosti muzea.

Odborná činnost muzea a
činnost pro návštěvnickou a badatelskou veřejnost
V průběhu celého roku, po různá časová období, pracovalo v odborném odd. muzea celkem
11 odborných pracovníků:
PhDr. Světlana Hrabánková- historik starších českých dějin a dějin Kutné Hory, středověké
technologie dolování a mincování (při prac. úvazku ředitele)
PhDr. Zdeňka Kubíková – etnografka - pověřená správou sbírkových fondů: etnografie,
umělecké řemeslo, výtvarné umění aj. – vedoucí odborného oddělení – zástupkyně ředitele
RNDr. Jana Králová – geoložka – pověřená správou sbírkových fondů: geologie,
paleontologie a numismatika
Bc. Josef Kremla – historik – archivář – pověřený správou sbírkových fondů – písemnosti a
tisky, rukopisy, staré tisky, dokumentace současnosti, kamenné plastiky a stavební články aj.
Bc. Kateřina Vobořilová- regionální historik- pověřena správou numismatické podsbírky,
současně vyčleněna jako pracovník pro kontakt s veřejností
Dis. Eva Entlerová – knihovnice – spravující knihovní fondy 19. a 20.stol., fotodokumentaci
muzea aj.
Pavel Šeplavý – dokumentátor – správce archeologické podsbírky - správce počítačové sítě
MUDr. Zdeněk Petráň (na částečný prac.úvazek) – numismatik - odborně zpracovává
sbírkové předměty (mince, medaile a bankovky)
Vladimíra Vejmelková – výtvarnice (na částečný prac. úvazek)
Dis. Stanislava Doležalová – dokumentátorka (mimo návštěvnickou sezónu) - správce
archeologické podsbírky (středověk, kachle)
Anna Tvrdíková – dokumentátorka ( 1. čtvrtletí, mimo návštěvnickou sezónu)

Práce se sbírkami
Evidence sbírek
V I. stupni evidence byly zpracovány nově nabyté sbírkové předměty (dary, pozůstalosti,
nákupy, nové nálezy ze záchranných výzkumů) a dosud neevidované sbírkové předměty
dohledané při revizích sbírkových fondů.
Pro jednání sbírkotvorné komise odborní pracovníci připravili: 200 přírůstkových čísel
= 640 kusů předmětů.
Z výše uvedeného počtu přírůstků bylo do muzea darováno:
Do podsbírky Dokumentace současnosti
Dokumentace PTP od Vladislava Součka (darovací smlouva č. 1/2006):
Zpravodaj PTP č. 59, březen 2006
Fotografie se srazu PTP v Kutné Hoře roku 2005
Odznak PTP Kolín - Kutná Hora 2000
Odznak Sraz horníků PTP, KH 2005
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přír. č. 29/2006
Strojopisný text o PTP, A5
studijní materiál Písemnosti – X6/49
Kopie DVD – Sraz horníků PTP v Kutné Hoře 9. až 10. 9. 2005
Knihovna ČMS – evidence CD – č. EZ 38
Do podsbírky Geologie:
Bukovskýit, KH – Kaňk
RNDr. Štěpán Kafka (darovací smlouva č. JMK-06-1 ; přír. č. 96/2006)
Arzenopyrit, KH – Kuklík
František Novák (darovací smlouva č. JMK-06-2 ; přír. č. 97/2006)
Kalcit, Práchovice
František Novák (darovací smlouva č. JMK-06-2 ; přír. č. 98/2006)
Pyrit, Nemojov u Pelhřimova
Ladislav Zápařka (darovací smlouva č. JMK-06-3 ; přír. č. 99/2006)
Pyrit – sfalerit – galenit, Nemojov u Pelhřimova
Ladislav Zápařka (darovací smlouva č. JMK-06-3 ; přír. č. 100/2006)

Nákupy drobných sbírkových předmětů v roce 2006 byly celkem za

12 702,- Kč.

Sbírkotvorná komise ČMS se sešla a jednala 11. 10. 2006.
Žádost o provedení změn v CES byla zaslaná na MK ČR a potvrzena dne 5. 1. 2007.
V evidenci studijního materiálu bylo zpracováno 125 evidenčních čísel = 245 položek.
Ve 2. stupni evidence bylo celkem zpracováno: 491 inventárních čísel = 531 ks sbírek.
Do programu BACH bylo nově zapsáno celkem 5127 položek.
Doplněno a opraveno bylo celkem 505 položek v již dříve zapsaných kartách v programu
BACH.

Inventarizace sbírek
Podle plánu byla dokončena revize podsbírky archeologie - kachle, pokračovala revize
podsbírky archeologie - středověk. Dále byly provedeny plánované revize podsbírek:
obuvnictví, varia a výtvarné umění - plastiky. Vzhledem k nutnosti přestěhovat část
podsbírky textilu z nevyhovujících depozitářů do vhodnějšího prostředí, byla mimo plán
zahájena revize podsbírky textil - oděvy.
S prováděním revizí byly spojeny pořádací práce v depozitářích, mytí, případné přebalování
sbírek a vypracovávání nových lokačních seznamů zrevidovaných sbírkových předmětů.
Celkem bylo v roce 2006 zrevidováno:
955 přírůstkových čísel = 1521 inventárních čísel = 2477 kusů
Podle plánu práce byla v průběhu října a listopadu roku 2006 provedena revize studijního
materiálu vedeného pod signaturou X3 (697 kusů).
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V průběhu celého roku prováděli odborní pracovníci pořádací práce v depozitářích spojené s
mytím a novým balení sbírkových předmětů, vypracováváním lokačních seznamů atd.

Restaurování sbírek
Při přípravě plánu restaurování na léta 2005 až 2008 bylo počítáno, že na restaurování bude
každoročně věnována minimálně částka cca 400.000,-Kč. Avšak příspěvek na provoz muzea
v r. 2006 byl snížen, musel být tudíž dlouhodobě plánovaný počet restaurovaných sbírkových
předmětů v r. 2006 značně zredukován.
Aby opět nedošlo k úplnému zastavení restaurátorské péče o sbírkový fond tak, jak tomu bylo
z finančních důvodů v letech cca 2000 až 2003, byla alespoň část plánovaných předmětů
zrestaurována za provozní prostředky muzea. Na restaurování sbírkových předmětů bylo
z provozních prostředků uvolněno 220.000,-Kč. Zkonzervováno, případně zrestaurováno bylo
166 předmětů. Vyčerpáno bylo 219.140,- Kč.

Restaurované předměty před a po zásahu: dřevořezba
Sv. Václav (př. č. 273/79), dřevěný reliéf (př. č. 1209/80),
Bible kralická, II. díl (C1 30)

Zápůjčky ze sbírky ČMS
Odborní pracovníci dle požadavků zabezpečovali výpůjčky sbírkových předmětů, při čemž se
řídili zákonem č. 122/2000 Sb. a dalšími závaznými předpisy.
Smlouvou o dočasném užívání sbírkových předmětů bylo zapůjčeno 40 evid.č. = 1354 ks
sbírkových předmětů, innominátní smlouvou 176 evid.č. = 177 ks, nájemní smlouvou 1 ks.
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Do muzea bylo vypůjčeno 585 ks sbírkových předmětů.

Knihovna muzea
V průběhu r. 2006 byl dále odborně zpracováván knižní fond muzea a doplňovány knižní
novinky. Nově bylo evidováno 186 svazků (knihy a periodika). Pokračovalo se v pořádání
kutnohorik a jejich zápisu do programu Clavius ( 365 ks).
Evidence dokumentů byla vedena ve všech modulech systému Clavius - knihy: 315,
elektronické zdroje (CD): 11, periodika: 405, periodika (bez evidence čísel): 185, separáty: 7,
články: 244.
V depozitáři knihovny pokračoval úklid a třídění knih podle oborů. Probíhala průběžná péče o
knihovní fond.
Zápůjčky z muzejní knihovny
Knihovnice vyřizovala knihovní zápůjčky a zápůjčky z fondu fotodokumentace nesbírkové
povahy.
Za rok 2006 byly poskytnuty služby celkem 40 badatelům, z toho:
absenční zápůjčky – 68 výpůjčních smluv - 173 svazků knih, 7 fotografií, 1 pohlednice
prezenční zápůjčky - 17 badatelských listů - 138 svazků knih, 176 fotografií a 243 pohlednic
meziknihovní výpůjční služba - 8 svazků
meziknihovní reprografická služba - 2 články
Fotodokumentace
V průběhu roku byla vlastními silami zajišťována fotodokumentace akcí muzea.
Fotodokumentace uložená na CD byla průběžně evidována v systému Clavius. Digitální
fotografie za rok 2005 na CD byly zaevidovány v programu Clavius (celkem 1580 foto). Dle
požadavků odborných pracovníků probíhala i fotodokumentace sbírky k expozičním a
výstavním účelům.
Pokračovala revize nesbírkové fotodokumentace a přepisování fotodokumentace do programu
Bach. Práce byla spojena s ukládáním fotografií do nových obalů.
Udělení reprodukčního práva
V průběhu r. 2006 bylo uděleno 24 reprodukčních práv:
natáčení a fotografování v interiérech Hrádku: 6x
fotografování, skenování a natáčení sbírkových předmětů: 51 ks
fotografování, skenování a natáčení fotografií: 65 ks
zveřejnění digitálních fotografií sbírkových předmětů: 8 ks
zveřejnění digitálních fotografií z archivu ČMS: 11 ks
skenování studijního materiálu: 9 ks
poskytnutí kopie CD s fotografiemi Kutnohorského graduálu

Vědecko-výzkumná činnost
Odborní pracovníci muzea pracovali v průběhu r. 2005 na těchto úkolech:

Geologie
RNDr. J. Králová dle potřeby prováděla záchranné geologické výzkumy v Kutné Hoře a
okolí.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Kutná Hora, muzejní důl - spolupracovala se členy České speleologické společnosti a
České geologické služby při fotografování nepřístupných částí díla a při mapování
křídy v nadloží krystalinika, odběr vzorků hornin
Kutná Hora, Na Náměti - odebírala vzorky z haldoviny za Speciální školou
Kutná Hora - Sedlec, lokalita cihelna, proměřovala lokalitu a sbírala vzorky v rámci
přípravné dokumentace pro vyhlášení lokality chráněným územím
Kaňk, propadlina P2 na Turkaňském pásmu - kontrolovala aktuální stav, odebírala
geologické vzorky a archeologický materiál ze 14. - 15. stol. ze SV části propadu
Kutná Hora, Na Podskalí čp. 66 - zkontrolovala sklepy vedoucí do svahu za domem
Kaňk - propadlina P1 - sbírala paleontologický materiál
Kutná Hora, Grejfské pásmo, zdokumentovala zasypanou šachtu u hřbitova
Markovice - lom - sebrala paleontologický a petrografický materiál

Nadále průběžně spolupracovala s J. Starým z Muzejního a vlastivědného spolku Včela
čáslavská při sběru a určování petrografického, mineralogického materiálu a strusek z Čáslavi
a okolí.
Ve spolupráci s Českou speleologickou společností ZO 5-05 Trias Pardubice a členy sdružení
Barbora pokračovala další dokumentace muzejního dolu. Byla doplněna fotodokumentace,
v dole byly odebrány další vzorky hornin.
Vzhledem k dlouhodobé nemoci RNDr. M. Fišery z Národního muzea v Praze nebylo možné
pokračovat na sestavení soupisu nerostů alpské parageneze v muzejních sbírkách.

Numismatika
Dr. Petráň pokračoval v plnění úkolů z r. 2004 a 2005:
•
•
•

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).
Řešení problematiky anglosaských vlivů na přemyslovské a především slavníkovské
denáry 10. století - výsledky budou publikovány v Numismatickém sborníku ČAV č.
21 v r. 2007.
Problematika dobových měděných odražků grošových nominálů v rámci publikace
neznámého měděného odražku parvu Václava II. se současnou přípravou k publikaci pokračování úkolu.

Prezentace sbírek - expoziční činnost

HRÁDEK
I. okruh – „Cesta stříbra“- budova Hrádku
Realizace nových částí prohlídkového okruhu:
V tzv. srubové místnosti v 1. patře Hrádku pokračovaly restaurátorské práce. Zabezpečoval je
majitel objektu-město Kutná Hora a byly zahájeny již v r. 2004.
Dokončení restaurátorských prací bylo opět oddáleno do zač. roku 2007.
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V místnosti srubu a přístěnku muzeum počítá s instalováním expozice s názvem „Komnata
pana Smíška“ jako konečné součásti I. prohlídkového okruhu.
Dr. Hrabánková pokračovala v práci na přípravě podkladů a obrazového materiálu.
Bylo smluvně zadáno vypracování archit.výtvarného projektu expozice. Autor, M.Žálek při
práci na tomto projektu úzce spolupracoval s dr. Hrabánkovou.
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, sklepní sál Hrádku- tzv. Verk( Dílo mincovní).
Realizace nových částí prohlídkového okruhu
Byla dokončena realizace stavební části akce tzv. Havířská osada na zahradách Hrádku.
Současně byl proveden výběr dodavatele realizace expoziční části dle vypracovaného
archit.výtvarného projektu a tato realizace byla zahájena stavbou některých velkých modelů.
Část modelových staveb již byla v terénu instalována. S dokončením expozice dle smlouvy se
počítá na jaře 2007. Při realizaci expozice její autor M.Žálek úzce spolupracoval s dr.
Hrabánkovou a průběžně konzultoval jednotlivé modelové části expozice i výrobu replik.
Zásadnější opravy stávajících částí prohlídkového okruhu:
„Dílo havířské“ – před zahájením sezóny byla provedena zásadnější oprava pseudo výdřevy
a pravidelná částečná oprava figurín havířů (vlivem 100% vlhkosti dochází v této sklepní
expozice poškozování).
V podzimních měsících (v době útlumu provozu pro veřejnost) byla provedena generální
oprava tzv. dolního trejvu ( především jeho šindelové zastřešení), který je součástí expoziční
trasy muzea. Proběhla pravidelná oprava návštěvní trasy důlního díla.
V ostatních částech obou prohlídkového okruhu proběhla pravidelná drobnější reinstalace a
údržba tak, aby hlavní stálá expozice muzea byla k 1.dubnu připravena pro návštěvnický
provoz.
České muzeum stříbra v Kutné Hoře i v r. 2006 rozšířilo své služby a otevřelo své expozice
na Hrádku i v listopadu. (Otevřeno bylo o víkendech od 10 do 16 hodin, ve všední dny byla
prohlídka možná pouze na objednávku.)
Návštěvnost hlavní expozice na Hrádku (tzn. návštěvníci, kteří si prohlédli expozici i
s právě probíhající výstavou) v r. 2006 (1.4. - 30.11.) byla 30 900 osob.
Celková návštěvnost v objektu Hrádek v r. 2006 (expozice s výstavou + expozice
samostatně + výstavy samostatně) byla 45 493 osob.

KAMENNÝ DUM - stálá expozice „Královské horní město Kutná Hora – měšťanský
život a kultura 17. – 19. století
Před zahájením návštěvnické sezóny proběhly úklidy, mytí a kontrola exponátů. Expozice
byla doplněna nově zrestaurovaným lidovým nábytkem (selský stůl, lidová malovaná truhla).
Návštěvnost expozice na Kamenném domě (tzn. návštěvníci expozice i s právě probíhající
výstavou) v r. 2006 (1.4.-30.11.) byla 6 431 osob.
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Celková návštěvnost v objektu Kamenný dům v r. 2006 (expozice s výstavami + expozice
samostatně + výstavy samostatně) byla 6 848 osob.
TYLUV DUM - Stálá expozice „J. K. Tyl“
Před zahájením návštěvnické sezóny proběhly úklidy, mytí a kontrola exponátů.
Návštěvnost expozice samostatně bez výstavy (1.4.-31.10.) byla 467 osob.
Návštěvnost objektu (expozice + výstavy) byla 832 osob.

Výstavní činnost
Podle plánu práce na rok 2006 byly ve sledovaném období připraveny a realizovány tyto
výstavy:

HRÁDEK
„Nové objevy v kutnohorském podzemí“
(ve spolupráci s Českou speleologickou
společností) - 1.4. - 11.6. - zodpovídala J.
Králová
Návštěvnost: 15 638 osob.
Ivan Ouhel - „Obrazy“ - 11.7. - 20.8.2006
- zodpovídala V. Vejmelková
Návštěvnost: 9 070 osob.
„Mince antického Řecka“ (ve spolupráci
s ČNS - pobočka Praha) - 1.9. - 31.10.2006
- zodpovídala: K. Vobořilová
Návštěvnost: 5 554 osob.
„Vánoční čas přichází“ - 5.12. - 7.1.2006 zodpovídaly: Z. Kubíková a V. Vejmelková
Návštěvnost: 1 324 osob.

KAMENNÝ DUM
„Kutná Hora - město neřesti!“ - 1.4. - 30.11.
2006 - zodpovídali J. Kremla a Z. Kubíková
Návštěvnost: 6 848 osob.
„103 minuty v Kutné Hoře“, 100. výročí
návštěvy Františka Josefa I. (Výstava v rámci
Mezinárodního dne památek a sídel) - 18.5. 30.11.2006 - zodpovídal: J. Kremla
Návštěvnost: 5 567 osob.
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TYLUV DUM
Andrej Barla - „Fotografie“ - 5.4. – 9.5. - zodpovídala V. Vejmelková
Návštěvnost: 55 osob.
Jiří Altmann - „Grafika, dřevořezby“ - 12.5. - 10.6. - zodpovídala V. Vejmelková
Návštěvnost: 160 osob.
Miroslav Koutecký - ,, Mlhoviny“ - 17.7. - 31.8. - zodpovídala V. Vejmelková
Výstava se neuskutečnila vzhledem k vážnému onemocnění vystavovatele.
Jaroslava Hatáková - ,, Z povijanu“ - 5. 9. - 31. 10. - zodpovídala V. Vejmelková
Výstava se neuskutečnila po dohodě s autorkou.
Byla nahrazena výstavou:
„Užitá grafika v propagaci ČMS“ - 14.9. - 31.10. - zodpovídala V. Vejmelková
Návštěvnost: 150 osob.

Celková návštěvnost ČMS v r. 2006 byla 53.173 osob.
K výstavám byly v r. 2006 uspořádány tyto odborné doprovodné akce
18. 5. 2006 - „A možná přijde i císař pán…“
s připomenutím sto let starých událostí.

- Slavnostní otevření výstavy

27. 4. - Multimediální prezentace výzkumů v muzejním dole z let 1991 až 2006 (RNDr.
Jana Králová)
21.6. - František Josef I. v Kutné Hoře (Bc. Josef Kremla)
18.11. - Slavnostní derniéra výstavy „103
minuty v Kutné Hoře - historický průvod
městem, dobová prezentace uvítání císaře
v Kutné Hoře
K výstavě „103 minuty v Kutné Hoře“ byl
připraven CD-ROM.
Na září plánovaná Multimediální prezentace
památek a mincování antického Řecka se
neuskutečnila, neboť se nepodařilo zajistit
přednášejícího.

Kulturně-výchovná činnost -přednášková činnost pracovníků
muzea

Odborní pracovníci muzea dle požadavků škol a organizací připravovali odborné přednášky
podle své specializace.
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J. Králová
• Multimediální prezentace výzkumů v muzejním dole z let 1991 až 2006, Hrádek - 27.
4., účast: 42 posluchačů
J. Kremla
• František Josef v Kutné Hoře, Akademie 3. věku - 17.1., účast: 30 posluchačů
• František Josef v Kutné Hoře, ČMS - Hrádek - 21.6., účast: 6 posluchačů
• Dějiny dolování v Kutné Hoře, Akademie 3. věku - 5.12., účast: 43 posluchačů
Z. Petráň
• Mincovnictví císaře Alexandra Severa, Česká numismatická společnost Cheb 28.4.2006, účast: 40 posluchačů
• Ceny a mzdy v císařském Římě, Česká numismatická společnost v Praze - 15.5.2005,
účast: 80 posluchačů
• Pohřebnictví v antickém Římě ve světle numismatiky, Podlipanské muzeum v Českém
Brodě - 16.5.2006 , účast: 20 posluchačů
• Příspěvek k dataci a epigrafice slavníkovských mincí, Národní muzeum - 2.10.2006,
účast: 50 posluchačů
• 235 let od nálezu největšího zlatého pokladu v Čechách – K mincovnictví českých
Keltů, Regionální muzeum Kolín - 10.10.2006, účast: 40 posluchačů
• Mincovnictví kněžny Emmy, Regionální muzeum Mělník, Mezinárodní sympozium k
80. narozeninám Pavla Radoměrského a k 1000. výročí úmrtí kněžny Emmy Reginy 9.11.2006, účast: 50 posluchačů
• 235 let od nálezu největšího zlatého pokladu v Čechách – K mincovnictví českých
Keltů, České muzeum stříbra Kutná Hora - 14.11.2006, účast: 5 posluchačů
• Mincovnictví kněžny Emmy, Česká numismatická společnost Praha, 20.11.2006,
účast: 70 posluchačů
• 235 let od nálezu největšího zlatého pokladu v Čechách – K mincovnictví českých
Keltů, Městské muzeum Varnsdorf - 28.11.2006, účast: 52 posluchačů
• Ženy na mincích císařského Říma – k postavení ženy za římského císařství, Česká
numismatická společnost v Teplicích - 10.12.2006 účast: 40 posluchačů
K.Vobořilová
• Dolování a mincování v Kutné Hoře - s multimediální prezentací, Základní speciální
škola Kutná Hora - 19.12.2006, účast: 7 posluchačů

Odborná a popularizační publikační činnost pracovníků muzea
Dle možností odborní pracovníci publikovali výsledky své práce v odborných časopisech a
popularizovali práci muzea v tisku.
E. Entlerová
• Pozvánka do knihovny Českého muzea stříbra - Obzory Kutnohorska, 5.7.2006
• Muzejní knihovna skýtá řadu netušených zdrojů informací - Kutnohorský deník,
4.9.2006
V. Šrein, M. Šťastný, B. Šreinová , J. Králová, J. Starý
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•

Zlato! Příčina vyvraždění Slavníkovců, Antiqua Cuthna 2 – Slavníkovci, vyjde 2007

J. Kremla
• Katastrofa z lidské vůle - Krásné město 1/2006, s. 3 - 6
Z. Petráň
• Encyklopedie římských císařů a císařoven z pohledu jejich mincí (spolu
s J.Fridrichovským ), nakladatelství LIBRI, vyjde v roce 2007 – v tisku
• Ilustrovaná encyklopedie české, moravské a slezské numismatiky (spolu s P.
Radoměrským), 2. upravené vydání v nakladatelství LIBRI
• K mincovnictví Soběslava Slavníkovce. Geneze jednoho numismatického mýtu,
numismatický sborník AV č. 21, 2007 – tisku
• Příspěvek k diskuzi okolo počátků českého mincovnictví. K jedné nenapsané studii
Pavla Radoměrského, v: Sborník k 70. narozeninám prof. Jiřího Slámy, FF UK 2006 –
v tisku
• České mincovnictví 10. století, v: České země v raném středověku, Sborník přednášek
k výstavě Střed Evropy okolo roku 1000, Praha 2006, s. 161-174
• ZOBEZLAUS LIUBICENSIS DUX – další slavníkovský mýtus, Sborník k 60.
narozeninám prof. J. Žemličky, FF UK – v tisku.
• Římský císař Aurelianus z pohledu numismatiky, Sběratelské zprávy ČNS Hradec
Králové – v tisku.
• Mincovnictví Slavníkovců, v: Sborník přednášek sympozia „1010 od vyvraždění
Slavníkovců“ 21.4.2005, Kutná Hora 2006 – v rukopise.
• K neregulérním římským ražbám 1. poloviny 3. století, Členské informace ČNS Praha
2006/2, s. 35-39
• K některým vzácným typům českých denárů, Členské informace ČNS Praha 2006/2, s.
40-45
• Ještě jednou k záhadné medaili SČSP, Členské informace ČNS Praha 2006/3, s. 33-34
• Svatý Eligius – patron mincmistrů a numismatiků, Členské informace ČNS Praha
2006/3, s. 35-37
• Nový typ antoninianu římského císaře Traiana Decia, Členské informace ČNS Praha
ČI 2006/1, s. 28-30.
• Vzácné mince dvou „zapomenutých“ římských císařů, Členské informace ČNS Praha
2006/1, s. 31-33.
• Třetí novoroční medaile numismatické stolní společnosti, Numismatické listy 61,
2006, s. 28-29.
• Záhady a fakta okolo libického denáru Soběslava Slavníkovce s “korunou” na hlavě,
Dějiny a současnost 2006 - rukopise
• Neznámý typ dvoudenáru římského císaře Traiana Decia, Členské informace ČNS
Praha 2006 - rukopise
• Mincovnictví císaře Alexandra Severa, Sběratelské zprávy Hradec Králové 2006 v rukopise

Ostatní kulturně-společenská činnost
Mezinárodní den muzeí
Návštěvníkům byl zajištěn dne 21. 5. 2006 vstup zdarma do expozice v Kamenném domě
(113 návštěvníků).
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20.5. - Muzejní noc na Hrádku
České muzeum stříbra uspořádalo 20.5.2006 u
příležitosti Mezinárodního dne muzeí Muzejní
noc na Hrádku. Tentokrát se jednalo o
Mezinárodní muzejní noc, protože muzeum bylo
přihlášeno do mezinárodní databáze muzejních
nocí
ve
Francii.
Akce byla zahájena ve 20.00 koncertem
smíšeného pěveckého sboru CANTICA a
flétnovým souborem Pifferaios z Lázní Bělohrad.
Pro nepřízeň počasí byl koncert přemístěn do
hodovního sálu, ale přesto příznivci vokální a instrumentální historické hudby dorazili v
hojném počtu - 144. Několik desítek hostů přišlo ještě po hodině, a to nedopatřením, které
bylo způsobeno chybnou novinovou zprávou. Proto sbory Cantica a Pifferaios uspořádaly
mimořádně pro 74 návštěvníků ještě druhý koncert, a to již na nádvoří Hrádku.
Po koncertech si mohli návštěvníci za doprovodu kostýmovaných průvodců (odborných
pracovníků ČMS) prohlédnout 1. prohlídkový okruh "Město stříbra". Samotné prohlídky
využilo ještě dalších 55 návštěvníků. Letošní účast byla i za nepříznivého počasí vyšší než v
minulém roce - noční Hrádek navštívilo 273 návštěvníků (o 50 více než v roce minulém).
Královské stříbření Kutné Hory - 24.-25. června 2006
V rámci Občanského sdružení „Stříbrná Kutná Hora“, jehož je muzeum členem,
spolupracovali někteří pracovníci muzea na přípravách a realizaci jubilejního XV. ročníku
historické slavnosti „Královské stříbření Kutné Hory“.
Účast: 5584 platících návštěvníků, cca 300 hostů, cca 2000 neplatících dětí ad. návštěvníci.
Dny evropského kulturního dědictví - 16. a 17. září 2006
V rámci Dnů evropského kulturního dědictví ve dnech 16.9. a 17.9. 2006 České muzeum
stříbra otevřelo zdarma nebo za snížené vstupné Hrádek, Kamenný dům a Tylův dům.
Hrádek navštívilo 420 osob (z toho 1. okruh zdarma 188 a 2. okruh za snížené vstupné 232),
Kamenný dům 468 osob a Tylův dům si prohlédlo 176 osob (88 expozici a 88 výstavu).
U příležitosti Dnů evropského kulturního dědictví byla vyhlášena dětská výtvarná soutěž,
tentokrát na téma ,,Můj dům, můj hrad!“ Soutěž bude vyhodnocena v roce 2007. Vyvrcholí
výstavou uspořádanou v Tylově domě od 2.6.2007.
Podzimní Smíškovská slavnost na Hrádku - 21.10.2006
21.10. byla ve spolupráci s občanským sdružením Stříbrná Kutná Hora a nadací Kutná Hora památka Unesco uspořádána Podzimní Smíškovská slavnost na Hrádku. Akci určenou pro
sponzory a příznivce muzea, nadace a občanského sdružení zabezpečovala dr. Hrabánkován,
která připravila i program a historickou soutěž.
Účast: 100 hostů.
Den Středočeského kraje - 28. říjen 2006
V rámci Dne Středočeského kraje byly zdarma otevřeny všechny objekty Českého muzea
stříbra v Kutné Hoře. Hrádek navštívilo 371 osob (z toho 8 osob přišlo na výstavu bez
návštěvy expozice). Kamenný dům, kde byla otevřena expozice spolu se dvěma výstavami,
shlédlo 176 návštěvníků. Do Tylova domu zavítalo 43 návštěvníků (z toho 42 na výstavu).
Pro vysoký zájem o prohlídku středověkého dolu se pracovníci muzea, po zvážení možností
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průvodců, rozhodli přidat mezi dané prohlídkové časy (provádělo se do obou okruhů
systémem 1 skupiny cca po 1 hodině) navíc 2 prohlídkové termíny. Byly téměř okamžitě
zaplněny.
Na Hrádku byla mimořádně zpřístupněna i přednášková síň s výstavou modelů expozic ČMS
od Miroslava Žálka a srubová místnost, ve které probíhají restaurátorské práce interiéru.
Den Středočeského kraje na Hrádku navštívila také členka rady Středočeského kraje pro
oblast kultury a památkové péče paní Jiřina Pospíšilová s doprovodem. Na prohlídce
s výkladem je provázela dr. Hrabánková.

Edukativní činnost pro školy
20. - 24. ledna - uspořádala J. Králová pro 6. třídy ZŠ Kutná Hora Žižkov - k výuce biologie
výstavku „Mlži, plži, hlavonožci“, kterou navštívilo přibližně 100 žáků.
21. října - uskutečnila J. Králová ve spolupráci s Mgr. B. Kloučkovou z Polabského muzea
v Poděbradech paleontologickou vycházku do Sedlce a na Kaňk - účast 15 osob.
6. - 10. listopadu - byly již tradičně uspořádány
„Dny hlíny“ - program pro školy s praktickou
ukázkou výroby pravěké keramiky. Výrobu
pravěké keramiky předváděla A. Kellerová ve
výstavní síni na Hrádku.
Zodpovídaly
Z.Kubíková a K. Vobořilová. Akce se zúčastnilo
13 tříd převážně z Kutné Hory - 210 dětí.
Na internetových stránkách muzea byl
prezentován pracovní listy pro žáky základních
škol - expozice ČMS na Hrádku. Zodpovídali: K.
Vobořilová a P. Šeplavý.

Poradenská činnost, služby badatelům a veřejnosti, ostatní činnost
Odborní pracovníci dle požadavků badatelů prováděli vyhledávací a poradenské služby.
V r. 2006 bylo celkem 224 badatelům poskytnuto 256 badatelských služeb.
Badatelé využívali možnosti prezenčního studia v badatelně ČMS vybavené počítačem
s připojením na internet a on-line katalog knihovny muzea.
Kromě odborné práce se sbírkovým fondem a další plánované činnosti muzea pracovali dále
odb. pracovníci muzea ve veřejných organizacích:
Z.Petráň
• jako stálý člen redakční rady Numismatických listů vydávaným NM Praha
• v redakční radě Numismatického sborníku, vydávaného ČAV
• jako předseda protipadělatelské komise ČNS
• jako vedoucí vědecké komise ČNS
K.Vobořilová
• jako člen redakční rady Krásného města
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S.Hrabánková a Z.Kubíková
• jako členky Regenerační komise města Kutné Hory
S.Hrabánková
• jako předsedkyně výboru obč. sdružení Stříbrná Kutná Hora

Společný produkt muzeí Středočeského kraje
ČMS bylo v r. 2006 jako partner zapojeno do 3 společných projektů, které získaly finanční
prostředky ze SROP.
1) Montánní činnost ve Středočeském kraji ( dr. Hrabánková, dr. Králová)
2) Společná repre publikace o muzeích Středočeského kraje (dr. Hrabánková, bc. Kremla)
3) Významné postavy české historie a kultury ve Středočeském kraji – J.K.Tyl (bc. J.Kremla
+ externí spolupracovník).
Pověření pracovníci zodpovídali za včasné předávání vyžadovaných materiálů a korektur
textů. V rámci projektu „Montánní činnost“ byl natáčen dokumentární film o ČMS. Natáčení
se zúčastnila ředitelka, která též připravovala podklady a texty pro film a spolupracovala na
konečných korekturách tzv. informačních stránek a dialogových listů.

Propagační činnost muzea
Ve smyslu stanovených prioritních úkolů „Strategického plánu rozvoje ČMS na léta 2005 09“, se vedení muzea dál zaměřovalo na systematickou propagaci činnosti muzea a zlepšení
informovanosti a obecného povědomí o něm. Touto činností byla především pověřena
bc. K.Vobořilová.
Činnost muzea byla dle možností prezentována v hromadných sdělovacích prostředcích,
především v tisku. (Pravidelně muzeum spolupracuje s Radiem Region a Deníky Bohemia.)
Propagace muzea v tisku:
Kutnohorský deník - 32 článků
Obzory Kutnohorska - 14 článků
Věstník AMG - 1 článek
Mladá fronta Dnes - 5 článků
Nedělní Blesk - 1 článek
Krásné město - 8 článků
Středočeské listy – 2 články
Srdce Evropy - 1 článek
Hospodářské noviny - 1 článek
Heart of Europe – 1 článek
Travel: měsíčník pro cestovní ruch - 1 článek
Metropolitní expres - 1 článek
(celkem 68 článků)
Pravidelná inzerce v:
Kulturní kalendář
Věstník AMG
Hornická ročenka
Heart of Europe
Co, kdy, kde v Praze
Katalog muzeí, galerií, antiků a regionálních památek
15

Pro prezentaci, inzerci provozovaných expozic byly využívány nabídky vybraných cestovních
katalogů a časopisů (např. agentura Jitro, časopis Moderní vyučování, agentura Travel a
Kartografie - Atlas ČR ).
K. Vobořilová-pracovnice pro PR
• shromažďovala kontakty pro rozvoj cestovního ruchu a propagace ČMS a doplňovala
adresář příslušných kontaktů
• vytvořila ucelenou nabídku produktů muzea („balíček“), který byl rozeslán všem
s muzeem dlouhodobě spolupracujícím cestovním agenturám, dále vybraným
informačním centrům, specializovaným médiím ad.
• tištěny byly propagační letáky s měsíčními plány akcí ČMS a propagační letáky
k jednotlivým akcím muzea
• připraveny byly propagační materiály pro veletrh: Holiday World, na workshop
(Středočeského kraje) v Nymburku a na Kutnohorský workshop
• spolupracovala s Českou televizí při natáčení pořadu Toulavá kamera, s německou
televizí ZINNOBER Film (Aachen a při natáčení DVD - Montánní muzea
Středočeského kraje (společnost Golem)
V průběhu roku byla prováděna aktualizace a inovace vyčerpávajících informací o muzeu a
jeho aktivitách (výstavy, přednášky, edukativní programy atp.) na muzejních internetových
stránkách.
Pro zvýšení návštěvnosti expozice Kamenného domu byla opět vytvořena pobídka formou
zvýhodněné společné vstupenky do expozic Hrádku a Kamenného domu.
Na jaře roku 2006 pokračovala prezentace ČMS ve výstavních prostorách Středočeského
kraje v Bruselu - zapůjčené předměty byly vráceny v květnu 2006.
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,
letáčku, pozvánek atd.). Pro plánované
veletrhy cestovního ruchu muzeum dle svých
možností poskytlo propagační a informační
materiály.

Konference, semináře, vzdělávání
Odborní i provozní pracovníci si zvyšovali svou kvalifikaci účastí na odborných seminářích,
konferencích a školeních.
Odborné oddělení:
E. Entlerová
• 5. - 6.9. - Seminář knihovníků muzeí a galerií při AMG ČR - Národní muzeum v Praze
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•

28.11. - Seminář pro pracovníky muzejních knihoven Středočeského kraje - Krajský
úřad v Praze
J. Králová
• 22. - 23.5. - 3. křídový seminář - Praha, terénní exkurse: křída Poohří
• 29.5 - 2.6. - Seminář geologů České a Slovenské republiky - Nový Jičín
J. Kremla
• 25. - 26.5. - konference „Mors immortalis“ - ÚDU AV ČR Praha
• 21. - 23.11. - konference „Problematika historických a vzácných knižních fondů“ Olomouc
Z. Kubíková
• porada středočeských etnografů, Jílové
• 5.10. - porada středočeských muzejníků k tématu Podpora a dokumentace lidové
kultury, Třebíz
Knihovnice muzea Entlerová dokončila studium Vyšší odborné školy informačních služeb a
zahájila na téže škole bakalářské studium obor BACHELOR OF BUSINESS STUDIES,
zaměření Libraries Management.
P. Šeplavý pokračoval v bakalářském studium na Univerzitě Hradec Králové - Fakulta
informatiky a managementu - obor Aplikovaná informatika.
Bc. Vobořilová úspěšně dokončila studium „Muzejní školy propedeutiky“ a zahájila
magisterské studium Muzeologie na Masarykově univerzitě v Brně.
Všichni výše uvedení zaměstnanci studují ve svém volném čase. Na výukovou dobu, která
zasahuje do jejich pracovní doby, čerpají dovolenou nebo si ji napracovávají.
Všichni odborní pracovníci se vzdělávali samostudiem.
Provozně ekonomické oddělení:
Pracovníci provozně ekon. odd. se v průběhu roku zúčastňovali nezbytných proškolení,
seminářů a speciálních příprav.
D.Veselá
• 20.1. Roční zúčtování daňových záloh
• 8.6. Účetnictví PO
• 26.9. Nový Zákoník práce
• 12.10. Pracovně právní vztahy
J.Odehnalová
• 20.1. Roční zúčtování daňových záloh
• 8.6. Účetnictví PO
• 26.9. Nový Zákoník práce
• 12.10. Pracovně právní vtahy
J.Břinčil
• 23.1. Školení řidičů
J.Odehnal
• 23.1. Školení řidičů
• 19.12. Školení a zkoušky z vyhl. 50/78 Sb,.-elektro
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Průvodci po expozicích: školení před otevřením návštěvnické sezóny-provozní řád muzea,
provozní řád dolu.

Správa počítačové sítě ČMS
P.Šeplavý - správce počítačové sítě
• prováděl běžnou údržbu a opravy počítačů
• připravoval počítače pro zahájení sezóny, instaloval operační systémy a aplikace
• převedl místní sítě na provoz v doméně, změnil nastavení stanic a uživatelských práv
• zprovoznil a udržoval on-line katalog knihovny muzea
• instaloval nové počítače
• prováděl průzkum trhu a nákup nové techniky
• vytvořil nový design webových stránek muzea i Stříbření a průběžně tyto stránky
aktualizoval
• optimalizoval kód a obsah webových stránek muzea pro vyhledavače
• vyvíjel nástroje na zadávání a editaci aktualit a fotogalerií
• vylepšil administraci návštěvní knihy muzea
• vyvíjel webové aplikace pro přehled návštěvnosti a prodaných vstupenek
• dokončil vývoj klient/server (MySQL, VisualFox) aplikace pro prodej vstupenek
• upravil aplikace pro prodej vstupenek pro více uživatelských účtů
• upravil aplikace pro vedení skladu a převod dat do nového roku
• udržoval databáze a programy pro skladovou evidenci, prodej vstupenek a prodej
zboží
• vyvíjel webové aplikace pro evidenci rezervací
• počítačově zpracovával grafické, reklamní, propagační a provozní materiály muzea
• počítačově zpracovával grafické materiály pro Královské stříbření Kutné Hory
• asistoval při odesílání účetních a evidenčních dat apod.

Kontrolní a řídící činnost
V předepsaném termínu byla zabezpečena revize hasicích přístrojů a hydrantů (17.1.).
Před zahájením návštěvnické sezóny ve středověkém důlním díle byla provedena odborná
elektro a báňská revize pro povolení provozu pro veřejnost.
V průběhu roku dále proběhly tyto revize a kontroly dle ohlášení a požadavků příslušných
institucí:
Revize přehledně:
17.1. 2006
- revize hasicích přístrojů a hydrantů
10.3. 2006
- revize plynu v Tylově ul. čp. 507
8.3. 2006
- revize hromosvodů, Hrádek
21.3. 2006
- kontrola komínu čp. 33
15.3. 2006
- revize elektro důlní dílo
15.9. 2006
- kontrola komínu čp. 33
10.10. 2006 - kontrola plynových spotřebičů čp. 33, čp.507, Kamenný dům
Pravidelně průběžné revize zabezpečovacího systému na Hrádku, Kamenném domě a čp. 33.
Kontrola:
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28.6. 2006 ČR – Česká obchodní inspekce– kontrola v inf.centru Barborská čp. 33.
Podle interního plánu kontrol byly prováděny vnitřní kontroly práce muzea.

Provozně technické zabezpečení odborné činnosti muzea a
činnosti pro návštěvnickou a badatelskou činnost
Stavební opravy, údržba objektů
HRÁDEK, čp. 28
Před zahájením návštěvnické sezóny byly provedeny drobné opravy a výmalby omítek.
Bylo přelakováno dřevěné schodiště do 1. patra ad. drobnější opravy.
KAMENNÝ DŮM, čp. 183
Před zahájením sezóny byla provedena oprava omítky a výmalba průvodcovy a dále generální
úklid a údržba osvětlení expozice.
PROVOZNÍ BUDOVA čp. 33
Proběhla oprava střechy – opětné zatékání nekvalitními šablonami střešní krytiny.
Prováděna průběžná údržba objektu.
TYLOVA ČP. 507
Provedeny nutné opravy ve vystěhovaném bytě v 1. patře před jeho novým pronájmem.
STŘEDOVĚKÉ DŮLNÍ DÍLO
Před zahájením sezóny byly provedeny opravy pochozích ploch v dole (nové „slepičí
schůdky“, výměna zakrytí stružky, výměna dveřeje včetně zapažení).
Byla provedena údržba elektroinstalace. Revize proběhly bez připomínek a provoz pro
veřejnost byl povolen.
DOLNÍ TREJV
Provedena generální oprava zastřešení - demontáž starého šindele, oprava tesařských
konstrukcí, nová šindelová krytina, oprava spárování podezdívky, oprava dřevěné podlahy
V průběhu roku byly prováděny průběžné opravy a údržba veškerého technického vybavení
muzea (počítače, tiskárny, kopírka, služební automobil, telefonní přístroje ad.)

Investice
HAVÍŘSKÁ OSADA
V průběhu r. 2006 byly dokončeny stavební práce na realizaci stavební části expozice
Havířská osada dle projektu a požadavků pracovníka pam. péče. (Předání stavby 26.7. 2006)
Jako druhá etapa celkové realizace tohoto investičního záměru byla zahájena realizace
expoziční části dle archit.výtvarného projektu. Některé objekty velkých modelů byly
zabudovány do terénu, další vyrobeny a připraveny na konečnou instalaci (jaro r. 2007).
HRÁDEK – 1. patro, tzv. Smíškova komnata
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Bylo zadáno vytvoření archit.výtv. studie, návrhu na podobu nové expoziční místnosti v této
prostoře s pracovním názvem „Styl bydlení podnikatelské šlechty v Kutné Hoře na přelomu
15. a 16. stol.“ Projekt byl dodán ke konzultacím historika.

Ekonomický provoz muzea a hospodaření
Ekonomický provoz muzea probíhal v r. 2006 bez potíží, vyhodnocení a přehled hospodaření
ČMS s komentářem byly odevzdány v požadovaném termínu.
Hospodářský výsledek za rok 2006 skončil opět s přebytkem, opětně bylo dosaženo dalšího
meziročního hosp. nárůstu a zisku z hlavní i vedlejší činnosti muzea.
V Kutné Hoře dne 19. března 2007
PhDr. S.Hrabánková, ředitelka ČMS
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