
HRÁDEK  
 

Otevřeno Út  – �e  
od 9.00 do 17.00  
 

EXPOZICE:  
1.okruh – Město stříbra  
(přízemí a 1. patro Hrádku) – geo-
logický vývoj kutnohorského regionu, předhistorické osídlení, 
objev stříbra,  vznik města, svět stříbrné šlechty         
Vstupné: plné 70,- Kč, snížené 40,-Kč.  
Prohlídka s průvodcem trvá 1 hodinu. Vstupenka zahrnuje 
vstupné i na právě probíhající výstavu ve výstavní síni 
Hrádku. 
 

2. okruh – Cesta stříbra (sklepní prostory Hrádku, důlní stroj – 
trejv, havířská osada, středověké důlní dílo) 

Prohlídka 2. okruhu ,, Cesta stříb-
ra“ s průvodcem trvá 1,5 
h.Vstupné:  plné 120,- Kč snížené 
80,- Kč. Vstupenka zahrnuje 
vstupné i na právě probíhající 
výstavu ve výstavní síni  
Hrádku. Prohlídka je omezena 
počtem max. 25 osob, proto je nut-

ná rezervace. Návštěva středověkého dolu není vhodná pro 
osoby trpící klaustrofobií, zdravotně postižené, kardiaky  
a těhotné ženy. Děti v doprovodu rodičů mají vstup povolen od 
7 let, hromadné dětské výpravy až od 10 let. 
Je možné navštívit oba okruhy společně s právě probíhající 
výstavou za zvýhodněnou cenu:  plné 140,-Kč, snížené 90,-
Kč.  Prohlídka s průvodcem trvá 2,5 hodiny. 
 

VÝSTAVA - výstavní sál :   
 

1. 4. -  2.6. -  „Kutná Hora v obrazech“  
(Výstava tvořena ze sbírek ČMS přiblíží 
vzhled města před obnovou jeho nejkrás-
nějších stavebních památek např. chrám sv. 
Barbory, Vlašský dvůr, Kamenný dům, 
atd.) 
 

  
 
 KOME�TOVA�É PROHLÍDKY PRO ŠKOLY  
  
Hrádek 1. prohlídkový okruh „Město stříbra“: Život ve středo-
věké Kutné Hoře. �ávaznost na RVP: Člověk a společnost, 
Dějepis, Křesťanství a středověká Evropa. Doba trvání  45- 60 
min. Pro ZŠ i SŠ. Vstupné 10,- Kč. Zajišťuje Mgr. Kateřina 
Vavrušková (historik, muzejní pedagog, PR pracovník)  
 

Kamenný dům 
Lapidárium: Umění kameníků středověké Kutné Hory. �á-
vaznost na RVP: Člověk a společnost, Dějepis, Křesťanství a 
středověká Evropa. Doba trvání  30- 45 min. Vstupné 10,- Kč 
Zajišťuje Bc. Josef Kremla (historik, archivář ČMS)  
Přihlášky: e-mail: vavruskova@cms-kh.cz, tel. 739 717 325  
 

KAME��Ý DŮM  
 

Otevřeno Út – �e  
od 9.00 do 17.00  
 

EXPOZICE: 
Královské horní město –  měšťanská 
kultura  a život  v 17. – 19. století.  
Během dubna bude tato expozice do-
plněna o novou část, která ponese 
název: „Spolkový život a osobnosti 
Kutné Hory v 19. století“.  
Vstupné: plné 50,- snížené  30,-Kč 
 
EXPOZICE: 

„Lapidárium: Umění kameníků 
středověké Kutné Hory - stálá 
expozice ve sklepních prostorách 
Kamenného domu představuje  uni-
kátní soubor kamenných  plastik a 
architektonických článků  nejvý-
znamnějších  kutnohorských pamá-
tek města. 

Vstupné: plné 40,- Kč,  snížené  20,- Kč  
 
CELOROČ�Í VÝSTAVA: 
1. 4. - 30. 11. - „Pivovary na 
Kutnohorsku“  
Výstava bude věnována přede-
vším zdejšímu intenzivnímu roz-
voji pivovarnictví od 19. do po-
loviny 20. století.  Výstavu bude 
provázet řada interaktivních pro-

gramů pro školy i dospělé. Pro ZŠ program: „Putování za zla-
tým mokem“. Pro širší veřejnost proběhnou ukázky vaření piva 
podle technologií a receptur 16. století s ochutnávkou. 
Vstupné na výstavu: plné 10,- Kč, snížené 5,- Kč. 
 
 

TYLŮV DŮM  
Otevřeno Út – So  
od 10.00 –  do 16.00 
 

EXPOZICE:  
„Život a dílo J. K. Tyla“   
a "Podzemí Kutné Hory a jeho 
průzkum". 
 

Vstupné do expozice:  dospělí: 10,-Kč,   snížené: 5,- Kč,  
Vstupné  – expozice a sezónní   
výstava: dospělí 20,- Kč,  snížené 10,- Kč 
 
VÝSTAVA:   
 

1. 4. -  1.6. - „Móda 19. století“  (ze sbírek ČMS budou před-
staveny dámské šaty, pánské obleky a drobné módní doplňky z 
19. století. Výstavu provází interaktivní program pro MŠ, ZŠ 
a SŠ - „Šaty dělají člověka“. 
Vstupné na výstavu: plné 10,- Kč, snížené 5,- Kč. 
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