ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA
V KUTNÉ HOŘE
VÝROČNÍ ZPRÁVA
ZA ROK 2015
České muzeum stříbra v Kutné Hoře je právním pokračovatelem Archeologického sboru Wocel
(založeného roku 1877) a následně Muzea Wocel.
Od r. 2003 je muzeum příspěvkovou organizací Středočeského kraje.
Sbírka muzea patří k nejstarším a nejvzácnějším v republice, podsbírkový fond báňské techniky,
geologie a mnohé sbírkové předměty z fondu uměleckého řemesla ad. 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. 2015 byl muzeu jeho zřizovatelem přidělen příspěvek
výši 8 922 362,- Kč.
Náklady na zajištění provozu muzea (odborného i pro veřejnost) činily v r. 2015 celkově
14 542 662,- Kč.
Rozdíl mezi celkovými náklady a příspěvkem zřizovatele byl pokrýván z vlastních výnosů
organizace, které tvořily:
- vlastní příjmy
4 812 191,- Kč
- použití fondu odměn
26 000,- 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

782 109,- Kč

4 806 335,- Kč
5 856,- Kč
71 723,- Kč

Středočeský kraj v r. 2015 Českému muzea stříbra finančně nepokrýval žádné požadavky na
investiční akce nad rámec provozního rozpočtu.
Ze svého investičního fondu pokrývalo ČMS v r. 2015 nákup osobního automobilu zn. Ford
Tranzit Custom
776.019,- Kč
Středočeský kraj v r. 2015 Českému muzea stříbra finančně přispěl na tzv. Rozvojový projekt(Nezbytné technické náklady při pořádání XXIV. Královského stříbření Kutné Hory)
99 331,- Kč
V r. 2015 nezískalo ČMS žádný sponzorský finanční příspěvek.
ČMS v roce 2015 vyvíjelo svou činnost v návaznosti na tyto finanční prostředky a dle svého Plánu
činnosti na r. 2015.

Odborná činnost muzea a činnost pro návštěvnickou a badatelskou
veřejnost
V průběhu roku 2015 v muzeu pracovalo 12 stálých odborných pracovníků:

14.

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 (v prosinci nastoupila mateřskou
dovolenou)
Mgr. Edita Dvorská - pracovnice pro kontakt s veřejností a public relations muzea
(od 1. 12. – 0,5 úvazku)
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)
Stanislava Doležalová, DiS. - správce archeologické podsbírky (středověk, kachle)
a muzejní pedagožka (v únoru se vrátila z rodičovské dovolené, od prosince zkrácený
úvazek na 0,65)
Michal Jilma, DiS. - vedoucí průvodcovské služby - správce podsbírky archeologie pravěk, spolupracovník muzejní pedagožky
Mgr. Dana Vondráková – dokumentátorka (říjen až prosinec)
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V roce 2015 pokračovalo stěhování sbírkového fondu do nové budovy správy sbírek
a jeho odborné ukládání, revize a vytváření nových lokačních seznamů.
Evidence sbírek
I. stupeň evidence
Pro jednání sbírkotvorné komise dne 2. 2. 2016 odborní pracovníci připravili: 142
přírůstkových čísel = 385 kusů předmětů.
CELKEM

1/2015 až 142/2015

142 přír. č.

385 kusů

ÚBYTKY ZE SBÍRKY
V roce 2015 nebyl ze sbírky ČMS vyřazen žádný sbírkový předmět.
Soupis darů za rok 2015
V roce 2015 nebyl do sbírky ČMS přijat žádný dar.
Knihovna ČMS
Kamil KROFTA a kol.: Mistr Jan Hus. Praha 1915 - přírůstkové číslo: 21359
Darovala PhDr. Světlana Hrabánková – darovací smlouva č. EN/1/2015
Knihovna ČMS

1 přír. č.

1 kus

Nákupy do Sbírky ČMS v roce 2015
Podsbírky Dokumentace současnosti
Sodovková láhev s reliéfem – F. Moravec, Kutná Hora
150,Nákup – Antikvariát Felix Jenewein, Kutná Hora, pokladní doklad č. 3103
Přír. č. 2/2015
Plechová dóza – LIDKA
200,Nákup – Antikvariát Felix Jenewein, Kutná Hora, pokladní doklad č. 3225
Přír. č. 3/2015
Fotografie – hasiči Dobřeň
100,Nákup – Antikvariát Felix Jenewein, Kutná Hora, pokladní doklad č. 3483
Přír. č. 4/2015
Nástěnný kalendář na rok 2016 – Malín
100,Nákup – Mgr. Ladislava Krčmářová, Kutná Hora, pokladní doklad č. 3629
Přír. č. 5/2015
Nástěnný kalendář na rok 2016 – Rok kutnohorských živnostníků
Stolní kalendář na rok 2016 – Historický kalendář
Nákup – Knihkupectví Kosmas, Kutná Hora, faktura č. 416/2015
Přír. č. 6/2015 a 7/2015

168,84,-

Plechová dóza bonboniéry LIDKA
500,Nákup – Antikvariát Felix Jenewein, Kutná Hora, pokladní doklad č. 3658
Přír. č. 8/2015

Podsbírka Numismatika
Plaketa – odhalení pomníku Fr. Palackého v Praze, St. Sucharda, 1912
Nákup – Aukce ČNS – pobočka Praha, pokladní doklad č. 3196
Přír. č. 97/2015

550,-

Pražský groš, Václav II. – replika, GIVA s.r.o. Praha, ocel
Převedeno ze skladu upomínkového zboží ČMS
Přír. č. 101/2015

20,-

Pražský groš, Václav II. – replika, Antiquanova, stříbro
Pražský groš, Václav II. – replika, Antiquanova, hliník
Pražský groš, Jan Lucemburský – replika, Antiquanova, stříbro
Pražský groš, Jan Lucemburský – replika, Antiquanova, hliník
Pražský groš, Karel IV. – replika, Antiquanova, hliník
Pražský groš, Vladislav II. Jagellonský – replika, Antiquanova, hliník
12 krejcarů, české stavy – replika, Antiquanova, stříbro
Žeton 153. aukce ČNS Brno - početní groš konšelů mincířských
a pregéřských, Antiquanova, měď
Převedeno ze skladu upomínkového zboží ČMS
Přír. č. 102/2015 až 109/2015

210,60,210,60,60,60,300,75,-

ČR – platné bankovky: 5000,- Kč (1 kus), 2000,- Kč (1 kus), 1000,- Kč (1 kus)
500,- Kč (2 kusy), 200,- Kč (2 kusy), 100,- Kč (2 kusy)
9.600,Převod do Sbírky ČMS, pokladní doklad č. 3560
Přír. č. 111/2015 až 116/2015
ČR – neplatné bankovky: 20 Kč (2 kusy) a 50 Kč (2 kusy)
400,Nákup – Antikvariát Felix Jenewein Kutná Hora, pokladní doklad č. 3564
Přír. č. 117/2015 a 118/2015
Medaile – ČNS pobočka Plzeň, J. K. Tyl, stříbro
Medaile – ČNS pobočka Plzeň, J. K. Tyl, měď
Plaketa – Vltava a Praha, autor S. Sucharda, stříbro
Plaketa – PF 1913, autor S. Sucharda, bronz
Plaketa – PF 1914, autor S. Sucharda, bronz
Medaile – PF 2004, In nummis veritas, mosaz
Medaile – PF 2008, In nummis veritas, mosaz
Nákup – Aukce ČNS – pobočka Praha, pokladní doklad č. 3655
Přír. č. 121/2015 až 127/2015

660,550,1.320,2.420,2.420,352,506,-

Podsbírka Umělecké řemeslo
Pohárek na zmrzlinu – U Lánských, Kutná Hora
50,Nákup – Antikvariát Felix Jenewein Kutná Hora, pokladní doklad č. 3103
Přír. č. 129/2015

Podsbírka Výtvarné umění
K. Vik – Kutná Hora, dřevoryt
Nákup – Martin Stein, Praha, pokladní doklad č. 3275
Přír. č. 140/2015

570,-

Oldřich Koníček – Kostel sv. Jakuba
14.000,Nákup – Antikvariát Felix Jenewein, Kutná Hora, pokladní doklad č. 3658
Přír. č. 141/2015
Studijní materiál – Pohlednice
Kutná Hora
Čáslav
Žleby
Neškaredice
Sedlec u Kutné Hory
Nákup – Bohemia Antiques, Praha, faktura č. 418/2015
Evid. č. X8/625 až X8/629

330,280,300,380,700,-

______________________
37.745,- Kč

CELKEM
Dokumentace současnosti
Numismatika
Umělecké řemeslo
Výtvarné umění

7 přír. č.
25 přír. č.
1 přír. č.
2 přír. č.

7 kusů
30 kusů
1 kus
2 kusy

Studijní materiál – Pohlednice

5 evid. č.

5 kusů

Sbírkotvorná komise ČMS se uskutečnila 2. 2. 2016
Žádost o provedení změn v CES byla na MK ČR odeslána 4. 2. 2016 pod číslem
jednacím 028/2016.
Přírůstky studijního materiálu:
V evidenci studijního materiálu odborní pracovníci zpracovali
Celkem:

187 evid. č.

971 ks

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

551 inv. č.

585 ks

Zápis sbírkových předmětů do programu BACH:
Celkem

508 položek

Digitalizace sbírek (foto, scan):
Celkem

239 ev. č.

248 ks

271 snímků

Digitalizace studijního materiálu 30 kusů
Digitalizace přírůstkové knihy muzea 6059 položek
Knihovna
Eva Entlerová, BBus (Hons) - v průběhu roku 2015:
- odborně zpracovávala knižní fond muzea (sledovala knižní novinky a zajišťovala
nákup knih, evidovala knihy a periodika): 21160 až 21523,
tj. 364 svazků
- katalogizovala dokumenty v knih. systému Clavius - knihy: 761 (z toho 505 K.
Mizlerová v rámci regionálních funkcí Městské knihovny v Kutné Hoře a poté na
dohodu o provedení práce)
komplety periodik: 16,
periodika: 435,
periodika
(bez evidence čísel): 18 (z toho
8 K. Mizlerová),
separáty: 8,
elektronické zdroje
(CD, DVD): 23,
články: 35
- spolupracovala se souborným katalogem ČR Caslin (zasláno 562 katalogizačních
záznamů)
- pořádala fond militarií a umění z depozitáře (kontrola evidence, tvorba lokačního
seznamu, opatření signaturou) – zpracováno 525 svazků
- spolupracovala se studentkou knihovnictví K. Mizlerovou při tvorbě katalogizačních
záznamů monografií a periodik, kontrolovala a případně opravovala hotové záznamy
- vyhotovila návrh na vyřazení publikací č. 1/2015, odepsáno 28 svazků
- aktualizovala webové stránky knihovny
- dle časových možností vysávala a otírala knihy od prachu, poškozené knihy
opravovala speciálními opravnými páskami a balila knihy do ochranné fólie
- vypracovávala bibliografické rešerše
- vypracovala přehled historie stěhování knihovny a současného stavu uložení
knihovního fondu v depozitáři
- vyplnila dotazník „Nový knihovní systém Tritius“
- zajišťovala knihvazačské práce (12 ročníků periodik a 3 monografie)
- knihovnice prováděla pořádací a úklidové práce v depozitáři v budově SOkA KH

Fotodokumentace
- odborní pracovníci zajišťovali fotodokumentaci akcí a sbírkových předmětů muzea
- přírůstkování pozitivů přír. č. 1/2015 až 2/2015 (26 fotografií) a zápis
přírůstků do programu Bach fotoarchiv za léta 2004 až 2015, tj.
celkem 24 položek
- pořádání a ukládání digitálních fotografií za léta 2013 a 2014 na DVD
(EZ 144, 145, 146 a 147), celkem uloženo 2673 fotografií
- zápis DVD do programu Clavius + rozpis 82 podřízených záznamů
- dle potřeby fotograficky dokumentovala výstavy, vernisáže a další
akce muzea (celkem zhotoveno 540 digitálních fotografií)
- vyhotovila návrh na vyřazení fotografií a negativů č. 1/2015, odepsány
4 pozitivy a 2 skleněné negativy (fotodesky)
- dle potřeby fotografování sbírky a expozice muzea k propagačním
účelům - cca 750 snímků
- digitalizování fotodokumentaci muzea (aversy a reversy): 5 – 113/61
– 91 položek, 17 – 31/63 – 66 položek, 1 – 259/62 – 249 položek
celkem: 406 položek

B.

Inventarizace sbírek

- byla dokončena inventarizace podsbírky ARCHEOLOGIE - STŘEDOVĚK
(počítání sbírek, vypracování konečného zápisu a vypracování lokačního seznamu)
- v průběhu roku 2015 byla dokončena revize přírůstků podsbírky ARCHEOLOGIE.
1440 přírůstkových čísel = 29444 kusů
- byla provedena inventarizace podsbírky ARCHEOLOGIE - STŘEDOVĚK A NOVOVĚK
- KACHLE
35 přírůstkových čísel = 1057 inventárních čísel = 1057 kusů
- v průběhu roku 2015 byla dokončena revize podsbírky VÝTVARNÉ UMĚNÍ
- GRAFIKA a skupina FOTOGRAFIE.
306 přírůstkových čísel - 397 inventárních čísel - 632 kusů
- byla dokončena předávací inventarizace podsbírky NUMISMATIKA - mince
3781 přírůstkových čísel = 9230 inventárních čísel = 9903 kusů
- byla provedena inventarizace podsbírky DOKUMENTACE SOUČASNOSTI
1511 přírůstkových čísel = 5251 inventárních čísel = 8974 kusů
- byla provedena inventarizace podsbírky OBUVNICTVÍ
105 přírůstkových čísel = 194 inventárních čísel = 417 kusů

- byla zahájena inventarizace podsbírky UMĚLECKÉ ŘEMESLO
zrevidovány byly skupiny: CÍN, KUŘÁCKÉ POTŘEBY a SKLO
646 přírůstkových čísel = 1019 inventárních čísel = 1285 kusů
S prováděním revize UMĚLECKÉHO ŘEMESLA a OBUVNICTVÍ bylo spojeno balení a
stěhování sbírek do nových depozitářů. Při inventarizacích byly sbírky přebalovány, čištěny
(mytí, luxování, případné ošetření konzervačním olejem WD 40), nově uloženy a byly
vypracovávány nové lokační seznamy zrevidovaných sbírkových předmětů.
- knihovnice v roce 2015 zrevidovala část knihovního fondu uloženého v depozitáři Lidka
Militaria - 381 svazků a Umění – 144 svazků
Celkem zrevidovala 525 svazků knih.
Celkem bylo v roce 2015 zrevidováno:
7823 přírůstkových čísel = 17148 inventárních čísel = 51711 kusů sbírkových předmětů
a 525 svazků knih.
C.

Restaurování sbírek

Pro rok 2015 bylo na restaurování sbírek uvolněno 500 000,- Kč.
Realizovány byly zakázky v hodnotě 501.750, - Kč.
Celkem bylo v roce 2015 zkonzervováno či zrestaurováno 83 sbírkových předmětů (76 ks
bylo zkonzervováno, 7 zrestaurováno).
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 2015 bylo zapůjčeno 449 evidenčních čísel = 613 kusů sbírkových předmětů
Smlouvou o dočasném užívání sbírkových předmětů – 1/2015 - 12/2015
(336 evidenčních čísel = 391 kusů sbírkových předmětů)
Z předcházejících let trvá 8 smluv (377 evidenčních č. = 680 ks)
Z roku 2015 přetrvává k 1. 1. 2016 - 6 smluv (227 evidenčních č. = 256 ks)
Innominátní smlouvou – 1/2015 - 11/2015 (113 evidenčních č. = 122 ks)
Z roku 2015 přetrvávají k 1. 1. 2016 - 4 smlouvy (34 evidenční č. = 41 ks)
Z roku 2013 přetrvává k 1. 1. 2016 – 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
Archiv hlavního města Prahy
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
Regionální muzeum v Kolíně p. o.
Městské muzeum a knihovna Čáslav

Muzeum Podblanicka, p. o., Vlašim
Muzeum středního Pootaví Strakonice
Archeologický ústav AV ČR, Brno
Městský úřad Kutná Hora
Město Zruč nad Sázavou
Obecní úřad Chlístovice
Městys Rataje nad Sázavou
Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto
Restaurátoři a badatelé
Veškerá jednání o zápůjčkách sbírek proběhla přes vyjádření a schválení ředitele, případně
statutárního zástupce.
Do muzea bylo v roce 2015 zapůjčeno 439 předmětů
Výpůjčky do muzea – 1/2015 - 11/2015 (439 ks)
Z předcházejících let přetrvává 5 smluv (17 ks)
Z roku 2015 přetrvává 2 smlouvy (2 ks)
Předměty byly vypůjčeny od půjčovatelů:
Národní muzeum Praha
Institut umění – Divadelní ústav Praha
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského Praha
Ústav archeologické památkové péče středních Čech
Archeologický ústav AV ČR, pracoviště Kutná Hora
Národní zemědělské muzeum Praha
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Regionální muzeum v Kolíně p. o.
Polabské muzeum Poděbrady p. o.
Městské muzeum a knihovna Čáslav
Muzeum kávy Alchymista, Praha
Sběratelé
Veřejné služby muzejní knihovny:
Knihovnice vyřizovala knihovní zápůjčky a zápůjčky z fondu fotodokumentace nesbírkové
povahy.
Za rok 2015 byly poskytnuty služby celkem 48 badatelům (94 návštěv).
z toho:
absenční výpůjčky - 46 výpůjčních smluv - 100 svazků knih (včetně výpůjček z příručních
knihoven ostatních zaměstnanců)
prezenční výpůjčky - 27 badatelských listů - 138 svazků knih, 236 ks fotografií, 1 CD
meziknihovní výpůjční služba - vypůjčeno 8 svazků, zapůjčeny 2 svazky
meziknihovní reprografická služba – poskytnut 1 článek

Udělení reprodukčního práva
Odborní pracovníci dle požadavků zajišťovali agendu příslušnou k udělení
reprodukčního práva.
V průběhu r. 2015 bylo uděleno 23 reprodukčních práv:
natáčení a fotografování v objektu Hrádek - 6 x
natáčení v Kamenném domě – 1 x
fotografování a skenování sbírkových předmětů: 73 ks
poskytnutí fotografií z fotoarchivu ČMS (digitální i pozitivy): 33 ks
skenování a fotografování studijního materiálu: 2 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 2015 pokračovali pracovníci ČMS ve stěhování sbírkových předmětů
do nové budovy správy sbírek. Dokončeno bylo přestěhování podsbírky Báňská
technika a podsbírky Umělecké řemeslo (sklo a keramika).
Dokončeno stěhování Numismatiky.
Na stěhování se podíleli PhDr. Zdeňka Kubíková a RNDr. Jana Králová, Bc. Josef
Kremla, za pomoci pracovníků provozního oddělení.
Centrální evidence sbírek za rok 2015
Odborní pracovníci systematicky připravovali podklady pro centrální evidenci sbírek.
Bc. Kremla aktualizoval databáze CESik, aktualizoval charakteristiky podsbírek, připravil
podklady pro jednání Sbírkotvorné komise apod.
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.
Podrobný rozpis činnosti odb. pracovníků je uveden ve výkazech práce a Zhodnocení
činnosti ČMS za r. 2015.

II.

Výzkumná činnost

Geologie
RNDr. Jana Králová dle potřeby prováděla záchranné geologické výzkumy v Kutné Hoře
a okolí.
- Kutná Hora, Pod Hrádkem 39, propad terénu (pravděpodobně v důsledku porušené dešťové
kanalizace) - kontrola, negativní.
- Kutná Hora, Masarykova 142 - odběr vzorků haldoviny Roveňského pásma
- Kutná Hora, u Nových mlýnů - kontrola a odběr geologického a archeologického materiálu
v průzkumné sondě
- Kutná Hora - Kaňk, haldy dolů Kuntery a Šafary - kontrola stavu; odběr rudních
a horninových vzorků
- Kutná Hora - Kaňk, haldy dolů Kuntery a Šafary - kontrola stavu v rámci pracovní schůzky
o arsenových haldách

- Kutná Hora, ulička V Klikách, výkop pro plyn - odběr horninových vzorků
- Kutná Hora, Lorecká ul., výkop pro základy domu - odběr rudních a horninových vzorků
- Kutná Hora, fotografické pochůzky za účelem dokumentace hornin použitých jako stavební
a dekorační materiál historických budov a zdí
Spolupráce s vědeckými institucemi
Pokračovala ve spolupráci s RNDr. Vladimírem Šreinem, CSc., z České geologické služby
v Praze, který zpracovává petrografii metasomatických dolomitů z Kutné Hory a horniny ze
skupiny lamprofyrů.
Průběžně spolupracuje s Mgr. Filipem Velímským, PhD., z Archeologického ústavu AV
ČR, v.v.i., pracoviště Kutná Hora. Spolupráce proběhla jak v terénu (kontrola staveniště
v Lorecké ulici v K. Hoře - záchranný archeologický výzkum v lokalitě s výskytem
haldoviny), tak v rámci poskytování badatelských služeb v oblasti archeologie (kachle,
střepový materiál) a numismatiky.
Spolupráci s muzeem navázal Ing. Richard Pažout z VŠCHT Praha, který v rámci vědeckého
grantu zpracovává minerály ze skupiny sulfosolí. K analýze mu byly poskytnuty vhodné
materiály, muzeum dostane výsledky rozborů a nábrusy vzorků.
Numismatika
MUDr. Zdeněk Petráň připravoval scénář sympozia a výstavy u příležitosti konce českého
vládního mincování při zavedení euroměny.

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.
Hlavní stálá expozice muzea byla k 1. dubnu 2015 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. 2015
byla 50 879 osob.
Návštěvnost sezónních výstav samostatně bez expozic v objektu Hrádek v r. 2015 byla
43 741 osob.

Celková návštěvnost destinací muzea v objektu Hrádek v r. 2015 byla
94 620 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.
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.
Na úklidu a přípravě expozice a lapidária na turistickou sezónu se podíleli odborní pracovníci.
Návštěvnost expozice „Královské horní město Kutná Hora – měšťanský život a kultura
17. – 19. století v r. 2015 byla 3 519 osob.
Návštěvnost Lapidária v r. 2015 byla 3 543 osob.
Návštěvnost celoroční výstavy v objektu Kamenný dům v r. 2015 byla 5 871 osob.

Celkem v r. 2015 navštívilo destinace muzea v Kamenném domě
12 933 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. 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. 2015 997 osob.
Návštěva expozice „Kutnohorské podzemí a jeho průzkum“ byla v roce 2015 774 osob.
Celková návštěvnost sezónních výstav v Tylově domě v r. 2015 byla 1266 osob.

Celková návštěvnost destinací muzea v Tylově domě v r. 2015 byla
2 772 osob.

Výstavní činnost
Hrádek
Výstavní síň
1. duben – 31. květen
vernisáž 31. březen – návštěvnost: 53 osob
Otakar Schindler - Obrazy a scénografie
(zodpovídala Vladimíra Vejmelková)
Návštěvnost: 12386 osob
3. červenec – 29. listopad
vernisáž 2. červenec – návštěvnost: 51 osob
Archeologické výzkumy v Kutné Hoře
Výstava ve spolupráci s Ústavem
archeologické památkové péče Středních
Čech a Archeologickým ústavem AV ČR archeologický výzkum v areálu jezuitské
koleje. Výstava se konala v rámci oslav 20. výročí zapsání Kutné Hory na Seznam světového
dědictví UNESCO.
(zodpovídal Bc. Josef Kremla)
Návštěvnost: 26441 osob
I. patro Hrádku
Hodovní sál a kaple
7. květen – 26. červenec
6. 5. vernisáž – návštěvnost: 67 osob
Jan Hus roku 1415 a 600 let poté
Výstava se konala v rámci NÁRODNÍCH
SLAVNOSTÍ „Jan Hus – Evropan nové
doby“ ve spolupráci s Muzeem J. Husa v
Kostnici a Husitským muzeem v Táboře k
600. výročí upálení Mistra Jana Husa. Záštitu
nad akcemi NÁRODNÍCH SLAVNOSTÍ
konanými na Pražském hradě převzal
prezident České republiky pan Miloš Zeman.
Záštitu
nad
celými
NÁRODNÍMI
SLAVNOSTMI převzal ministr školství,
mládeže a tělovýchovy pan Marcel Chládek.
Výstavu provázely doprovodné programy.
(zodpovídal Bc. Josef Kremla)
Návštěvnost: 3731 osob

2. říjen – 29. listopad
Zachráněné poklady
Reprezentativní výstava dokumentující péči
ČMS o hmotné památky Kutné Hory –
prezentace
restaurování
některých
nejvzácnějších exponátů ze sbírky muzea v
posledních 20 ti letech.
(zodpovídali odborní pracovníci ČMS,
garantem byl Bc. Josef Kremla)
Návštěvnost: 728 osob
K výstavě odborní pracovníci vypracovali
katalogy zrestaurovaných předmětů:
RNDr. Králová: báňské techniky a
archeologie, Bc. Kremla: dokumentace
současnosti, kamenné prvky, hudební nástroje, hudebniny, mapy a plány, modely a kopie,
varia, knihy, numismatika a písemnosti a tisky, PhDr. Kubíková: etnografie, kramářské tisky,
militárie, nábytek, oděvy, umělecké řemeslo, výtvarné umění a podmalby na skle, Entlerová,
BBus (Hons): skleněné negativy
Kamenný dům
1. duben – 29. listopad
Čaj a káva radost dává
Výstava ze sbírek ČMS ve spolupráci
s Dobrou čajovnou v Kutné Hoře a Muzeem
kávy v Praze.
Výstavu provázely doprovodné programy.
(zodpovídal Bc. Josef Kremla a PhDr. Zdeňka
Kubíková)
Návštěvnost: 5 871 osob.
Tylův památník
2. duben – 31. květen
1. duben – vernisáž – návštěvnost: 64 osob
Obrázky z hor Filipa Rejmana a Fotografie přírody Tomáše Vlasáka
(zodpovídala PhDr. Zdeňka Kubíková)
Návštěvnost: 364 osob.
8. červenec – 24. říjen
Proměny Kutné Hory ve fotografiích
Výstava se konala v rámci oslav 20. výročí zapsání Kutné Hory na Seznam světového
dědictví UNESCO.
(zodpovídala Eva Entlerová, BBus (Hons) a Bc. Pavel Šeplavý)
Návštěvnost: 707 osob.

3. listopad – 14. listopad
2. listopad vernisáž – návštěvnost: 24 osob
Historická Kutná Hora očima dětí
Výstava dětských výtvarných prací. V rámci
výstavy byla vyhodnocena stejnojmenná
soutěž. Výstava se konala v rámci oslav 20.
výročí zapsání Kutné Hory na Seznam
světového dědictví UNESCO.
(zodpovídala Mgr. Kateřina Vavrušková a
PhDr. Zdeňka Kubíková)
Výtvarné soutěže se účastnilo celkem 13
škol, mateřské, základní a střední školy a
gymnázia, a to nejen z blízkého okolí.
Nejvzdálenějšími účastníky byli žáci MŠ Komenského z Uherského Hradiště. Mimo škol
dodaly své práce i děti z Rodinného centra Špalíček. Celkem se sešlo na 240 prací. Hodnocení
provedla porota: ak. mal. Jitka Jelínková z Kutné Hory a výtvarnice ČMS Vladimíra
Vejmelková. Výtvarné práce byly rozděleny do 5 věkových kategorií. Pro velkou účast v II.
kategorii do 8 let se rozhodla porota vytvořit ještě jednu podkategorii. U prací se hodnotila
kreativita, nápad a provedení.
Návštěvnost: 323 osob.
Spolkový dům Kutná Hora
23. duben – 31. květen
Z Kutné Hory do Železných hor, aneb z Hory do hor
(Spoluúčast na výstavě zajišťovala RNDr. Králová)
Návštěvnost: 1180 osob (mimo návštěvnost ČMS).
Česká spořitelna Kutná Hora
12. květen – 30. červen
Výstava o Královském stříbření v kutnohorské pobočce České spořitelny –
V kutnohorské pobočce České spořitelny měli klienti příležitost prohlédnout si panely, které
byly součástí výstavy z roku 2011 „Královské stříbření – návraty do Kutné Hory
lucemburské“, realizované Českým muzeem stříbra u příležitosti 20. výročí pořádání
historické slavnosti Královské stříbření Kutné Hory.
(zodpovídal Bc. Kremla)
Návštěvnost nebyla sledována.

Celková návštěvnost expozic v objektech ČMS v roce 2015 - 58 728 osob
Celková návštěvnost výstav v objektech ČMS v roce 2015 - 51 597 osob
Návštěvnost expozic a výstav muzea v roce 2015 celkem - 110 325 osob
Návštěvnost informačního centra

- 15 311 osob

Celkem návštěvnost destinací muzea v r. 2015 = 125.636 osob.

100 000 návštěvník
14. října v 10.30 přivítalo České muzeum
stříbra v Kutné Hoře jubilejního 100 000.
návštěvníka turistické sezóny. Byli jimi
turisté z Děčína: manželé Michal a Lenka
Pešťákovi
a Alena Štorčíková s přítelem Miroslavem
Šírem. Všichni zavítali do Kutné Hory
poprvé. Návštěva Kutné Hory a jejího okolí
je doslova nadchla, tím více, že na ně v
muzeu čekala cena, kterou jim předala
ředitelka muzea PhDr. Světlana Hrabánkova
a zástupce Krajského úřadu Ing. Zdeněk Štefek, radní pro oblast kultury a památkové péče
Středočeského kraje. Výherci tak získali glejt opravňující ke vstupu do všech objektů Českého
muzea stříbra, dále tradiční kutnohorské suvenýry a zajímavé ceny dodané Středočeským
krajem, mezi kterými byla i nová společenská hra Cestujeme po Středočeském kraji.

Přednášková činnost
Odborní pracovníci muzea podle požadavků škol a organizací připravovali odborné přednášky
podle své specializace.
Uskutečněné přednášky:
17. 3. - MUDr. Zdeněk Petráň - Antická numismatika (spolu s dr. Maškem), muzeum Cheb,
cca 40 posluchačů
20. 4. - MUDr. Zdeněk Petráň - Konec mincování a dolování v Kutné Hoře, ČNS Praha,
cca 80 posluchačů
4. 6. - MUDr. Zdeněk Petráň - Kutnohorské mincovnictví Jagellonců, Zemské muzeum Brno,
cca 60 posluchačů
11. 6. - Mgr. Ing. Jaroslav Pleva – Bojovat opravdu o pravdu? Mistr Jan Hus dnes. Hrádek,
22 účastníků - (organizačně zajišťovali Bc. Kremla, Mgr. Vavrušková a Entlerová
BBus (Hons))
26. 6. - Jan Drchal – Čaj, doprovodný program k výstavě – Kamenný dům, 24 účastníků,
(organizačně zajišťovali Bc. Kremla, Mgr. Vavrušková a Entlerová, BBus (Hons))
25. 9. - MUDr. Zdeněk Petráň - Peníze v historii, ZDŠ Praha 4 Jižní město, 60 posluchačů
2. 10. - Bc. Josef Kremla - Putování za cikorkou – interaktivní přednáška, Kamenný dům,
35 osob
3. 10. - MUDr. Zdeněk Petráň - Kutnohorské mincovnictví za panování Jagellonských králů,
Adalbertinum, Hradec Králové, cca 60 posluchačů

12. 10. - MUDr. Zdeněk Petráň - Co vlastně víme (či spíše nevíme) o mincovnictví Keltů na
českém území?, Vlastivědný spolek Mšeno, cca 40 posluchačů
13. 12. - MUDr. Zdeněk Petráň - Archeolog a numismatik Rudolf Turek a české denárové
mincovnictví, Muzeum Teplice, 57 posluchačů a diskutujících.
Komentované prohlídky:
21. 5. - Bc. Josef Kremla - Komentovaná prohlídka Lapidária – gotická architektura, ZŠ Zruč
nad Sázavou – 7A a 7B, Mgr. Jelínková, 19 + 1 žáků a 19 + 2 žáků
6. 10. - Bc. Josef Kremla - Komentovaná prohlídka - Kutná Hora za vlády Lucemburků,
Hrádek, ZŠ Mendelova Praha (Mgr. Lenka Hůrková - 8B) 26 + 1 žáků
19. 10. - Bc. Josef Kremla - Urbanistický vývoj Kutné Hory + komentovaná prohlídky
výstavy Proměny Kutné Hory ve fotografiích (Tylův dům), Církevní gymnázium
v Kutné Hoře – tercie, Mgr. Jan Fér, 21 + 1 studentů
– kvarta a kvinta, Mgr. Kateřina Jelínková, 20 + 1 studentů
Ostatní
22. 1. - MUDr. Zdeněk Petráň – Dějiny peněz (s odpověďmi na dotazy posluchačů), Český
rozhlas, ČR2, 15,30-16,30 hod.
17. 2. - MUDr. Zdeněk Petráň – Mincovnictví českého státu (s odpověďmi na dotazy
posluchačů), Český rozhlas, Radiožurnál, 20-21,30 hod.

Publikační činnost
Dle možností odborní pracovníci publikovali výsledky své práce v odborných časopisech
a popularizovali práci muzea v tisku.
Bc. Josef Kremla, Lukáš Richtera, Michal Mazík – Dodatečně upravená replika výtěžkového
kutnohorského dvouzlatníku 1887, Numismatické listy 69, 2014, v tisku
MUDr. Zdeněk Petráň – Numismatik Petráň: Mince mají budoucnost?, deník Právo 27. 2.
2015 – příloha Víkend, s. 4 – 6
MUDr. Zdeněk Petráň – Trochu o české královské koruně a korunovacích, Numismatický
časopis 1 – 2, 2015, s. 8 - 11
MUDr. Zdeněk Petráň – Římský antoninianus císaře Aureliana s portrétem Claudia II.
Gótského nebo Quintilla, Numismatický časopis 3 - 4, 2015,
s. 12 - 14.
MUDr. Zdeněk Petráň – MUDr. Jiří Fridrichovský, čestný člen ČNS a člen výboru pobočky
Praha je pětasedmdesátníkem, Numismatický časopis 3 - 4, 2015,
s. 28.
MUDr. Zdeněk Petráň – Vzácný zlatý quinarius římského císaře Antonina Pia aneb několik
úvah nad vzácností v numismatice, Numismatický časopis 5 – 6,
2015, s. 10 - 12

MUDr. Zdeněk Petráň – Zajímavé vykonstruované falzum sestercie římského císaře Septimia
Severa, Numismatický časopis 5 – 6, 2015, s. 13 - 14
MUDr. Zdeněk Petráň – Proč se vůbec věnovat počátkům českého mincovnictví? Vždyť to za
nás zase udělají sousedé ze zahraničí, Numismatický časopis 5 – 6,
2015, s. 22 – 24
MUDr. Zdeněk Petráň – Fakta i otazníky okolo tzv. Kutnohorského dvouzlatníku,
Numismatické listy 69, 2014, s. 78 - 94
Mgr. Kateřina Vavrušková, Alexandr Štěpánovský – „Jan Hus roku 1415 a 600 let poté“,
Krásné město 3, 2015, s. 7 – 9
Virtuální prohlídky výstav ČMS:
Bc. Pavel Šeplavý – dokončil virtuální prohlídku výstavy „Více než polovina srdce“

Kulturně-společenská činnost
Téma roku:

20. výročí zapsání Kutné Hory na Seznam světového dědictví UNESCO

K danému tématu muzeum vyhlásilo dětskou výtvarnou soutěž a uspořádalo čtyři výstavy:
Archeologické výzkumy v Kutné Hoře, Zachráněné poklady, Proměny Kutné Hory ve
fotografiích a Historická Kutná Hora očima dětí.
Noc literatury 2015
Ve středu 13. května se České muzeum
stříbra opět zapojilo do mezinárodního
projektu Noc literatury 2015, který v Kutné
Hoře zaštiťovala Městská knihovna.
Návštěvníci – posluchači si měli možnost v
muzeu vychutnat krásně pozitivní ukázku z
díla Paula Colize BACK UP v podání paní
Mariky
Procházkové
z
pražského
Činoherního klubu.
Četba ukázky probíhala každou celou hodinu
od 18. do 22. hodiny, tedy celkem pětkrát.
Účast posluchačů oproti loňskému roku byla
dvounásobná – 104 (18 + 28 + 26 + 24 + 8).
(Na akci se podíleli: Bc. Kremla, Entlerová, BBus (Hons) a PhDr. Kubíková)
15. květen - 20.00 - 23.00 hod.
Mezinárodní den muzeí
„XI. Muzejní noc“
XI. ročník Muzejní noci připravilo České muzeum stříbra k Mezinárodnímu dni muzeí.
Tentokrát se odehrála 15. května od 20.00 do 23.00 na Hrádku a v Tylově domě, kde se za
symbolické vstupné 1,- Kč otevřely pro návštěvníky stálé expozice s právě probíhajícími
výstavami. Na Hrádku shlédli návštěvníci za doprovodu kostýmovaných průvodců I. okruh
„Město stříbra“, kde si zároveň mohli prohlédnout putovní výstavu „Jan Hus roku 1415 a 600
let poté“. Zde je provedl sám Jan Hus a zábavný kvíz pro děti připravila Anežka ze Štítného.

V přízemí byla otevřena výstava Otakara
Schindlera „Návrhy scén a kostýmů“. O
doprovodný program se postarali historická
skupina Novus Origo z Polné, která ve 20.00
předvedla na nádvoří Hrádku šerm a ve
22.00 ohňovou show, a Petr Sádlo „Bubun“,
který oživil expozici se svou šperkařskou
dílnou. U Hrádku nechybělo ani stylové
občerstvení, kde se vařilo i pro vegetariány.
V Tylově domě byly otevřeny pro
návštěvníky stálé expozice „Život a dílo J.
K. Tyla“ a „Kutnohorské podzemí a jeho
průzkum“ spolu s výstavou Obrázky z hor a fotografie přírody, které v nočním čase
představili autoři výstavy Filip Rejman a Tomáš Vlasák.
Muzejní noc přilákala 1613 návštěvníků (Hrádek: 1196, Tylův dům: 417).
Účinkující i občerstvení před budovou Hrádku zajistila Mgr. Kateřina Vavrušková.
Na doprovodných programech a zdárném průběhu akce se podíleli odborní pracovníci: Mgr.
Vavrušková, Bc. Kremla, Entlerová, BBus (Hons), PhDr. Kubíková, RNDr. Králová a Jilma,
DiS.)
20. - 21. červen
XXIV. Královské stříbření Kutné Hory
O víkendu 20. - 21. června 2015 se konal
XXIV. ročník Královského stříbření Kutné
Hory. Velkou změnou v konání akce bylo
její umístění. Protože park pod Vlašským
dvorem, místo, kde se tato slavnost
každoročně
odehrávala,
podstupuje
rozsáhlou regeneraci zeleně a opravu, konala
se slavnost v areálu parku kolem chrámu sv.
Panny Barbory a příjemných zahrad
Jezuitské koleje.
Návštěvnost: cca 10500.
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. Kutt, J. Odehnalová, P. Šeplavý, K.
Vavrušková, V. Vejmelková a D. Veselá.
5. - 6. září
Dny evropského kulturního dědictví
První zářijový víkend opět otevřelo České muzeum stříbra v rámci Dnů evropského dědictví
své expozice za snížené a symbolické vstupné. Návštěvníci si mohli prohlédnout nejen
expozice, ale byl pro ně připraven i doprovodný program. Na Hrádku se v sobotu uskutečnila
II. Burza knih. Dále si přítomní mohli prohlédnout I. prohlídkový okruh „Město stříbra“ spolu
s výstavou 20 let výzkumu památky UNESCO. V Kamenném domě probíhaly kostýmované
prohlídky ve stálých expozicích „Královské horní město – měšťanská kultura a život v 17. –
19. století“ a „Lapidárium: Umění kameníků středověké Kutné Hory“ spolu s výstavou „Čaj a
káva radost dává“. Během soboty byl otevřen Tylův dům se svými expozicemi „Život a dílo J.
K. Tyla“ a „Kutnohorské podzemí a jeho průzkum“. Dále si mohli návštěvníci prohlédnout
výstavu „Proměny Kutné Hory ve fotografiích“.

Celkem během Dnů evropského dědictví přivítalo České muzeum stříbra 2631 návštěvníků.
5. září
Druhá burza knih v Českém muzeu stříbra
Své knihy nabízeli předem přihlášení prodejci a nechyběla ani nabídka vyřazených publikací
z muzejní knihovny.
Po celý den na Hrádku vládla velmi příjemná atmosféra. Burzu knih si nenechalo ujít 193
návštěvníků.
Akci organizovala Eva Entlerová, BBus (Hons) za pomoci Bc. Josefa Kremly a PhDr. Zdeňky
Kubíková.
13. prosinec
Vánoční muzika, Adam Václav Michna z Otradovic Cuthna Antiqua s Lucií Rozsnyó
V neděli 13. prosince si přišlo na Hrádek zpříjemnit vánoční atmosféru poslechem koncertu
60 návštěvníků.
Za muzeum akci zajišťovaly Eva Entlerová, BBus (Hons) a Mgr. Dana Vondráková.

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 2015.
Ve spolupráci s ak. mal. Jitkou Jelínkovou aktualizovala a výtvarně upravila pracovní listy
pro Kamenný dům 1. a 2. okruh a pro stálou expozici J. K. Tyla.
Projekt pro ZŠ Žižkov „Světlo a tma“.
České muzeum stříbra se zapojilo společně se Základní školou Žižkov Kutná Hora do
projektu „Světlo a tma“. V rámci projektu 25. března připravilo muzeum pro žáky netradiční
prohlídku s interaktivním programem ve sklepním prostoru Lapidária v Kamenném domě,
kde za světla svíček i za tmy žáci rozpoznávali kamenné prvky významných historických
památek Kutné Hory. Během prohlídky se tak žáci navrátili do středověku, do doby, kdy byli
lidé závislí na plamínku své svíce. Do projektu se zapojilo 65 žáků a 6 učitelů ze čtyř tříd,
kteří si odnášeli nejen zážitek světla a tmy, ale také vědomosti o kutnohorských památkách.
(Na akci se podíleli: Bc. Kremla, Mgr. Vavrušková, pí. Tvrdíková a p. Jilma, DiS.)
Interaktivní program „Havířský test“
Celoroční interaktivní program „Havířský test“, ve kterém se žáci zábavnou formou dozví jak
se v Kutné Hoře dolovalo a zpracovávalo stříbro, byl v roce 2015 doplněn o ražbu pražského
groše.
7. 4. - Církevní gymnázium v Kutné Hoře – sekunda, Mgr. Jan Fér, 23 žáků
(Bc. Kremla, Mgr. Vavrušková)
8. 4. - Domácí škola, Mgr. Marie Vaňková, 29 žáků - (Bc. Kremla)
21. 5. - ZŠ Uhlířské Janovice – 4. třída, 18 žáků + 2 - (Bc. Kremla)
1. 6. - MŠ Malín, Bc. Kristýna Drahotová, 22 dětí + 2 - (Bc. Kremla, Mgr. Vavrušková)
10. 6. - MŠ Malešov, Mirka Štěpánovská, 19 dětí + 2 - (Bc. Kremla, Mgr. Vavrušková)
16. 6. - ZŠ Kolín – 5B, Mgr. Helena Králová, 21 žáků + 1 - (Bc. Kremla, Mgr. Vavrušková)

16. 6. - ZŠ Kolín – 5A, Mgr. Anna Vojáčková, 17 žáků + 1 - (Bc. Kremla, Mgr. Vavrušková)
18. 6. - ZŠ a MŠ Skuhrov nad Bělou – 8. třída, Mgr. Monika Brandejsová, 26 žáků + 2
(Bc. Kremla, Mgr. Vavrušková)
23. 6. - ZŠ a Praktická škola K. Hora – 4. třída, Mgr. Linda Karochová, 11 žáků + 2
(Bc. Kremla, Mgr. Vavrušková)
10. 7. - RC Špalíček – příměstský tábor, Kateřina Špalková, 17 dětí + 5
(Bc. Kremla, Mgr. Vavrušková)
13. 8. - RC Špalíček – příměstský tábor, Kateřina Špalková, 24 dětí + 5
(Bc. Kremla, Mgr. Vavrušková)
20. 8. - RC Špalíček – příměstský tábor, Kateřina Špalková, 27 dětí + 4
(Bc. Kremla, Mgr. Vavrušková)
7. 10. - ZŠ Žižkov Kutná Hora – 3. D, Mgr. Ivana Piskorová, 19 žáků + 1
(Bc. Kremla, Mgr. Vavrušková)
7. 10. - ZŠ Žižkov Kutná Hora – 3. A, Mgr. Jana Němečková, 20 žáků + 1
(Bc. Kremla, Mgr. Vavrušková)
27. 10. - ZŠ Žižkov Kutná Hora – 1. C, Mgr. Marta Hornychová, 23 žáků + 1
(Bc. Kremla, Mgr. Vavrušková)
Celkem 15 programů s účastí 345 žáků a jejich učitelů.
Interaktivní program „Husovy stopy“
Doprovodný program k výstavě „Jan Hus roku 1415 a 600 let poté“. Program probíhal ve
spolupráci s Křesťanským společenstvím s knězem Alexandrem Štěpánovským.
Kostýmy pro Jana Husa a Anežku ze Štítného a omalovánky dodala ak. mal. Jitka Jelínková.
19. 5. - ZŠ Církvice – 4. a 5. třída, Mgr. Lenka Kvízová, 17 žáků
(Bc. Kremla, Mgr. Vavrušková)
25. 5. - ZŠ Žižkov Kutná Hora – 3A, Mgr. Lenka Luňáková, 20 žáků + 1
(Bc. Kremla, Mgr. Vavrušková)
27. 5. - ZŠ Žižkov Kutná Hora – 4. třída, Mgr. Růžena Votrubová, 27 žáků + 1
(Bc. Kremla, Mgr. Vavrušková)
27. 5. - ZŠ TGM Kutná Hora – družina 1. a 2. třídy, Marcela Havlíčková, 20 žáků + 1
(Bc. Kremla, Mgr. Vavrušková)
28. 5. - ZŠ TGM Kutná Hora – družina (1. tř.), Hana Vörösová, 15 žáků + 1
(Bc. Kremla, Mgr. Vavrušková)
4. 6. - ZŠ TGM K. Hora – družina 4. třída, Bc. Lenka Pěgříková Weissová, 16 žáků + 3
(Bc. Kremla, Mgr. Vavrušková)
8. 6. - ZŠ Malešov – 4. třída, Mgr. Martina Kamenářová, 14 žáků + 1
(Bc. Kremla, Mgr. Vavrušková)
9. 6. - ZŠ TGM Kutná Hora – 5B třída, Mgr. Lenka Hvězdová, 24 žáků + 1
(Bc. Kremla, Mgr. Vavrušková)
9. 6. - Církevní gymnáziu Kutná Hora – sekunda, Mgr. Jan Fér, 25 studentů + 1
(Bc. Kremla, Mgr. Vavrušková)
12. 6. - ZŠ Žižkov Kutná Hora – 3C, Mgr. Radka Krejdlová, 23 žáků + 1
(Bc. Kremla, Mgr. Vavrušková)
17. 6. - ZŠ TGM Kutná Hora – 7A, Mgr. Pavla Devátá, 15 žáků + 1
(Bc. Kremla, Mgr. Vavrušková)
18. 6. - ZŠ TGM Kutná Hora – družina, Hana Vörösová, 26 žáků + 1
(Bc. Kremla, Mgr. Vavrušková)
18. 6. - ZŠ TGM Kutná Hora – 7B, Mgr. Mariana Bártová, 18 žáků + 1

(Bc. Kremla, Mgr. Vavrušková)
22. 6. - ZŠ Okružní Zruč n. S., Mgr. Dagmar Jakoubková, 17 žáků + 2
(Bc. Kremla, Mgr. Vavrušková)
23. 6. - Gymnázium Pavla Křížkovského – kvarta, Mgr. Hana Konečná, 20 studentů + 2
(Bc. Kremla, Mgr. Vavrušková)
23. 6. - ZŠ Církvice – 3. třída, Mgr. Jana Závůrková, 13 žáků + 2
(Bc. Kremla, Mgr. Vavrušková)
24. 6. - ZŠ Jana Palacha Kutná Hora – 4B, Mgr. Hana Janovská, 20 žáků + 1
(Bc. Kremla, Mgr. Vavrušková)
24. 6. - ZŠ Jana Palacha Kutná Hora – 5B, Mgr. Jana Brabcová, 18 žáků + 1
(Bc. Kremla, Mgr. Vavrušková)
24. 6. - ZŠ Jana Palacha Kutná Hora – 5A, Mgr. Věra Černá, 17 žáků + 1
(Bc. Kremla, Mgr. Vavrušková)
24. 6. - ZŠ Jana Palacha Kutná Hora – 4A, Mgr. Gabriela Müllerová, žáků 23 + 1
(Bc. Kremla, Mgr. Vavrušková)
Celkem 20 programů s účastí 412 žáků a jejich učitelů.
Edukační program k výstavě „Čaj a káva radost dává“
22. 4. - ZŠ TGM Kutná Hora – družina 1. a 2. třídy, Marcela Havlíčková, 18 žáků
(Bc. Kremla, Mgr. Vavrušková)
6. 5. - Maminky s dětmi, 4 + 7 - (Bc. Kremla)
6. 5. - ZŠ TGM Kutná Hora – družina 3. a 4. třída, Bc. Lenka Pěgříková Weissová
a Michal Smrkovský, 30 žáků - (Bc. Kremla)
22. 5. - ZŠ Žižkov Kutná Hora – 4. třída, Mgr. Růžena Votrubová, 21 žáků + 1
(Bc. Kremla, Mgr. Vavrušková)
22. 5. - ZŠ TGM Kutná Hora – družina (1. tř.), Hana Vörösová, 15 žáků + 1
(Bc. Kremla, Mgr. Vavrušková)
2. 6. - Církevní MŠ sv. Jakuba Kutná Hora, Mgr. Barbora Křivohlavá, 25 dětí + 3
(Bc. Kremla, Mgr. Vavrušková)
9. 6. - ZŠ TGM Kutná Hora – družina, Hana Vörösová, 31 žáků + 1
(Bc. Kremla, Mgr. Vavrušková)
16. 6. - ZŠ Kolín – 5A, Mgr. Anna Vojáčková, 17 žáků + 1 - (Bc. Kremla, Mgr. Vavrušková)
16. 6. - ZŠ Kolín – 5B, Mgr. Helena Králová, 21 žáků + 1 - (Bc. Kremla, Mgr. Vavrušková)
16. 6. - Virtuální Univerzita volného času (Městská knihovna KH), 10 studentů
(Bc. Kremla, Mgr. Vavrušková)
10. 7. - RC Špalíček – příměstský tábor, Kateřina Špalková, 17 dětí + 5
(Bc. Kremla, Mgr. Vavrušková)
13. 8. - RC Špalíček – příměstský tábor, Kateřina Špalková, 24 dětí + 5
(Bc. Kremla, Mgr. Vavrušková)
20. 8. - RC Špalíček – příměstský tábor, Kateřina Špalková, 27 dětí + 4
(Bc. Kremla, Mgr. Vavrušková)
30. 9. - ZŠ Uhlířské Janovice – 5. třída, Mgr. Olga Dosková, 17 žáků + 1
(Bc. Kremla, Mgr. Vavrušková)
27. 10. - ZŠ Žižkov Kutná Hora – 1. A, Mgr. Růžena Votrubová, 22 žáků + 3
(Bc. Kremla, Mgr. Vavrušková)
27. 10. - ZŠ Žižkov Kutná Hora – 1. D, Mgr. Marie Škarková, 24 žáků + 2
(Bc. Kremla, Mgr. Vavrušková)
11. 11. - ZŠ Žižkov Kutná Hora – 4. C, Mgr. Radka Krejdlová, 21 žáků + 1

(Bc. Kremla, Mgr. Vavrušková)
23. 11. - ZŠ Jana Palacha Kutná Hora – 2. C, Mgr. Věra Černá, 17 žáků + 1
(Bc. Kremla, Mgr. Vondráková)
23. 11. - ZŠ Jana Palacha Kutná Hora – 2. A, Mgr. Šárka Krupičková, 19 žáků + 1
(Bc. Kremla, Mgr. Vondráková)
23. 11. - ZŠ Jana Palacha Kutná Hora – 2. B, Mgr. Adéla Fišerová, 18 žáků + 1
(Bc. Kremla, Mgr. Vondráková)
Celkem 20 programů s účastí 437 žáků a jejich učitelů.
Edukační program „Středověká řemesla v Kutné Hoře“
12. 5. - MŠ Církevní, Kutná Hora, 22 žáků + 1 - (Mgr. Vavrušková)
23. 6. - ZŠ Církvice – 3. třída, Mgr. Jana Závůrková, 13 žáků + 2 - (Mgr. Vavrušková)
Celkem 2 programy s účastí 38 žáků a jejich učitelů.

Poradenská činnost a služby veřejnosti
Odborní pracovníci dle požadavků badatelů prováděli vyhledávací a poradenské služby.
- 48 badatelů - 94 návštěv
- 15 badatelů - 15 dotazů
- 39 badatelů - 64 dotazů
- 51 badatelů - 57 dotazů
- 15 badatelů - 15 dotazů
- 69 badatelů + 14 soudně-znaleckých posudků pro
policii a soudy ČR
Mgr. Kateřina Vavrušková
- 2 badatelé - 2 dotazy
______________________________________________________________________
Celkem
253 badatelů - 261 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

253

221

261

74

6096

8

Počet vypůjčených
knih

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

Počet kult.
vzdělávacích akcí
- na půdě muzea

Počet manipulačních
úkonů s fotodokumentací
muzea

10 897

Počet přírůstků
sbírek

Počet návštěvníků akcí

17 246

Počet evidence do
II. st.

Počet
zdigitalizovaných
sbírek

absenčně

presenčně

absenčně

presenčně

absenčně

100

138

346

1491

0

presenčně

evid.č.

236

142

Revize podsbírek
přírůstková čísla

7823

kusů

385

Revize knih
inventární čísla

17148

kusy

svazky

51711

evid.č.

kusů

551

585

foto +
sken

239

přepis do
programu
BACH

508

Restaurování a
konzervování
kusy

525

83

Propagační činnost muzea
Propagací muzea byla na část úvazku pověřena Mgr. Kateřina Vavrušková.
Od 1. 12. na polovinu úvazku Mgr. Edita Dvorská.
Mgr. Vavrušková v průběhu roku vypracovávala měsíční 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 např. Muzejní noc, EHD.
- propagovala sezónní výstavy, rozesílala pozvánky elektronicky i poštou, roznášela
a vylepovala plakáty na veřejná místa v rámci Kutné Hory a objektů ČMS
- vypracovala přehled akcí ČMS 2015 dle tabulek pro Středočeský kraj,
- vypracovala přehled akcí ČMS 2015 dle tabulek pro AMG
- vypracovala přehled akcí ČMS pro vnitřní potřeby ČMS – tj. Nabídka služeb ČMS
v roce 2015 v souboru pdf, jpg, word
- umístila akce ČMS 2015 na turistické portály, www.facebook.com
- objednala inovované letáky ČMS Hrádek, ČMS Tylův dům, ČMS Kamenný dům
a Akce ČMS 2015 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 a společně s Michalem Jilmou, DiS. se účastnila
veletrhu REGIONTOUR GO BRNO – 15. – 16. 1. 2015 (stánek v rámci SK)
- připravila propagační materiály a účastnila se Holiday World v Praze 19. – 20. 2. 2015
- připravila propagační materiály a společně s Michalem Jilmou, DiS. 28. dubna 2015
prezentovala České muzeum stříbra v informačním centru agentury CzechTourism na
Staroměstském náměstí v Praze. V rámci Dnů Kutné Hory v Praze.
- uzavřela smlouvu s portálem www.kamvyrazime.cz. V rámci této smlouvy je sleva na
vstupném pro klienty České průmyslové pojišťovny a členy klubu Hasky formou sms
s kódem pro slevu 1+1 vstupné do K. domu a Tylova domu pro návštěvníky, kteří
navštívili přednostně důl.
- vytvořila nový profil muzea na portále: www.organizatorvyletu.cz. Smlouva na rok
2015.
- vytvořila nový profil muzea na portále www.museums-sights.com
Po celý rok se účastnila porad správní rady Fondu cestovního ruchu Kutná a spolupracovala
na vytváření propagace Kutné Hory v rámci fondu:

- např. vypracování plánu propagace 2015, 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
- zajištění map K. Hory a letáků Kutná Hora o okolí pro potřeby ČMS (hrazeno z FCR)
- 5. 5. – prováděla čínské novináře (Presstrip Čína) v muzejním dole za doprovodu Ing.
H. Musílkové (odbor CR Kutná Hora)
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.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.kamvyrazime.cz;
www.museums-sights.com;
www.listyprahy1.cz,www.turistika.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 úterních
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-museums.cz/
www.museums-sights.com;
Placená propagace
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
placená inzerce na portále www.organizatorvyletu.cz;
zasílání zpráv o akcích ČMS – tipy@rozhlas.cz, jan.charvat@mfdnes.cz

Propagace muzea v tisku:
Kutnohorský deník – 24 článků
Obzory Kutnohorska – 30 článků
Kutnohorské listy – 7 článků
Dobrý Info – 2 články
Krásné město – 1 článek
Haló noviny – 1 článek
Cesty městy – 1 článek
Die Warte – 1 článek
Právo – 1 článek

Celkem 68 článků

Pravidelná propagace v regionálním tisku:
Obzory Kutnohorska
Kutnohorský deník
Kutnohorské listy
Dobrý nákup
Týdeník 5 + 2 Kutnohorsko
Krásné město
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 2015
PLATBA INZERCE
Portál Kutnohorsko roční inzerce................................................................................. 2 410,Paseo.s.r.o. roční inzerce na portále www.kdykde.cz ............................................... .3 235,80
Zlaté stránky.cz,.......................................................................................................... 6 642,90
Časopis Kam po Česku – inzerce 1/3 Duben, 1/2Travel EYE, Léto 1/3,.................... 18 755,Obrazový atlas KČT v ČR 2014............................................................................ … . 7 500,Vytvoření firemní karty na portálu www.pro-skoly.cz (Internet Top Chrudim) ........ 7 260,Časopis TIM, Eurocard s.r.o inzerce, vizitky ČMS 1/2 A4 +, 1/3 A4, 1/4 A3……… 23 045,MAFRA Inzerce v MF Dnes Střední Čechy, tipy na akce……………………………11 011,ÉTER CZ, spol. s.r.o, Katalog Muzea a galérie ČR………………………………… 2 500,DARUMA…………………………………………………………………………….13 310,Studio Image 2000, kalendář 2014……………………………………………………. 5 257,Roční předplatné na portále www.organizatorvyletu.cz ……………………………… 490,--------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM
101 416,70
VÝDAJE NA PROPAGAČNÍ MATERIÁLY
Eurocard s.r.o. – vizitky ČMS..................................................................................... 14 520,LABEL, tisk letáků ČMS........................................................................................... 31 230,10
LEPOR, tisk plakátů...................................................................................................... 1 438,Výlep plakátů.................................................................................................................17 340,----------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM
64 528,10
ÚČAST NA VELETRZÍCH
15. 1. účast na veletrhu REGIONTOUR GO BRNO, (stánek v rámci SK)
cestovní náklady pro 2 osoby............................................................................................. 771,19. – 20. 2. účast na veletrhu Holiday World v Praze, (stánek K. Hora)
cestovní náklady pro 1 osoba……………………………………………………………..573,--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM

1 344,-

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,
4 235,-

VÝDAJE ZA PROPAGACI CELKEM DLE DOKLADŮ................................ 171 523,80
OCENĚNÍ PRO ČMS ZA TURISTICKÉ SLUŽBY V ROCE 2015
Již počtvrté obdrželo České muzeum stříbra za své služby v cestovním ruchu ocenění od
návštěvníků celosvětového portálu TripAdvisor, tentokrát Certifikát výjimečnosti za rok
2015.
Stránky www.tripadvisor.com získávají stále na popularitě. Můžete zde nalézt důležité
recenze světových hotelů, objednat si letenky, zjistíte, která restaurace stojí za návštěvu, či
která atrakce nebo památka je oblíbená mezi návštěvníky. Web TripAdvisor předává toto
ocenění jménem cestovatelů z celého světa již pět let.
Návštěvníci webu hodnotili v letošním roce České muzeum stříbra jako jedno z nejlepších
zařízení v odvětví turistického ruchu.

Propagace Českého muzea stříbra v Kutné Hoře v TV médiích za rok 2015

Datum natáčení
Žadatel
nebo
fotografování
15. 7. 2015
Jan Matejcek, Österreichischer
Rundfunk, Wien
Ing. Hana Musílková, Destinační
manažer/vedoucí oddělení cestovního
ruchu a marketingu Města Kutná Hora

29. 7. 2015

Pořad
Natáčení v Kamenném domě
pro krátký spot vysílaný 15.
7. 2015
Povolení fotografování II.
okruhu pro 4 novináře
z Hong Kongu

Poskytnutí obrazového materiálu pro publikace, expozice a
webové stránky

Datum vzniku
smlouvy

Publikace nebo projekt

21. 5. 2015

Odborné periodikum „Castellologica Bohemica“ 15 (2016), Praha:
Archeologický ústav AV ČR, 2016.

21. 5. 2015

Publikace Jakuba Ďoubala „Kamenné památky Kutné Hory“. Pardubice:
Univerzita Pardubice, 2015.

29. 5. 2015

Prezentace restaurátorského ateliéru Triton v Praze na www.atrit.eu.

25. 6. 2015

Expozice „Dějiny Židů v Kutné Hoře“ v budově Církve československé
husitské ve Smíškově ulici v Kutné Hoře.

6. 8. 2015

Nástěnný kalendář „České dědictví UNESCO 2016“. Litomyšl: České
dědictví UNESCO, 2015.

21. 10. 2015

Publikace „Průvodce – Hornické památky České republiky“,
nakladatelství Academia v Praze.

30. 10. 2015

Publikace M. Nespěšné Hamsíkové „Lucas Cranach a malířství
v Českých zemích (1500-1550)“, Nakladatelství Lidové noviny v Praze.

2. 11. 2015

Publikace Aleše Pospíšila „Sedlec – Příběh podivuhodného místa Kutné
Hory“. Kutná Hora: Nadace Kutná Hora - památka UNESCO, 2015.

1. 12. 2015

Webové stránky znicenekostely.cz, které mapují zničené sakrální
památky v České republice.

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.
Vedoucí odborného oddělení dle potřeby svolala porady oddělení. Na porady byla přizvávána
ředitelka ČMS a vedoucí provozního oddělení.

Ekonomický provoz muzea a hospodaření
Ekonomický provoz muzea v r. 2015 probíhal bez potíží, vyhodnocení a přehled hospodaření
ČMS s komentářem byly vypracovány v požadovaném termínu.
Hospodářský výsledek za rok 2015 skončil vyrovnaně, bylo dosaženo zisku z vedlejší
činnosti muzea.
V Kutné Hoře dne 20. února 2016

