České muzeum stříbra
v Kutné Hoře
Příspěvková organizace Středočeského kraje

Barborská 28, 284 01 Kutná Hora, tel: 327 512 159, fax: 327 513 813
info@cms-kh.cz, objednavky@cms-kh.cz, http://www.cms-kh.cz

Sezóna 2012 v Českém muzeu stříbra
Téma roku:
Kutnohorské školství
V roce 2012 si připomínáme 300. výročí příchodu řádu sv. Voršily do
Kutné

Hory

(1712),

který

sem

povolala

hraběnka

Eleonora

Trauttmannsdorffová. Sestry tohoto řádu měly jako jedno ze svých
hlavních poslání výchovu a výuku dívek. V historii kutnohorského školství
sehrály jednu z nejvýznamnějších rolí. Hlavním tématem roku se proto
stalo kutnohorské školství. V duchu tohoto hlavního tématu roku pořádá
ČMS dvě výpravné výstavy. Na Hrádku výstavu „Sestry Voršilky“,
a dále v Kamenném domě celoroční
výstavu „Z dějin školství kutnohorského“,
která připomene specifické dějiny školství
v Kutné Hoře od jejich středověkých
počátků až do 1. poloviny minulého století.

Srdečně Vás zveme do stálých expozic Českého muzea stříbra a středověkého
stříbrného dolu! Během prohlídky u nás se seznámíte s historií královského
horního města Kutné Hory, dozvíte se, jak se kutnohorské stříbro dobývalo
a zpracovávalo, ale získáte i další informace o významných kutnohorských
památkách. Od roku 2012 můžete naše výstavy navštívit i prostřednictvím
virtuální prohlídky, kterou naleznete na webových stránkách – www.cms-kh.cz.

ČMS- HRÁDEK , STŘÍBRNÝ DŮL
Bývalá dřevěná tvrz - dnešní Hrádek, byl
založen ve 13. století. První písemná
zpráva o Hrádku pochází z roku 1312.
V roce 1490 koupil Hrádek důlní
podnikatel Jan Smíšek z Vrchovišť
a přeměnil budovu v okázalé patricijské
sídlo. V 17. století zde byl jezuitský
seminář. Hrádek měl významnou úlohu
i v 19. století, kdy v budově sídlil učitelský
ústav. Teprve od 2. poloviny 20. století je
budova sídlem muzea. Dnes zde sídlí
České muzeum stříbra, které nabízí
návštěvníkům dva prohlídkové okruhy své
hlavní expozice:
1. okruh – Město stříbra (přízemí a 1. patro Hrádku) – geologický vývoj kutnohorského regionu,
předhistorické osídlení, objev stříbra, vznik a výstavba města, svět tzv. stříbrné šlechty, Komnata pana
Jana Smíška, mincovní pokladnice - numismatika, hodovní sál, kaple.

Přízemí (mázhaus)

Pokladnice

Úvodní sál v 1. patře

Renesanční sál

Komnata pana Jana Smíška

Kaple sv. Václava a Vojtěcha

Vstupné: plné 70,- Kč,
děti, studenti, senioři 40,- Kč.
Prohlídka s průvodcem trvá 1 hodinu.
Vstupné zahrnuje i návštěvu právě probíhajících výstav ve výstavních sálech Hrádku.

2. okruh – Cesta stříbra (sklepní prostory Hrádku, parcely kolem Hrádku – velký těžní stroj –
trejv, autentické středověké důlní dílo, havířská osada s hutí, Verk– mincovna):
technologie středověkého dolování, způsoby transportu rudy, úpravnictví, hutnění stříbra, tavba a
čištění stříbra, technologie mincování.
Prohlídka je omezena počtem max. 25 osob v jedné skupině, proto je nutná 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.

Havířská osada

Středověký stříbrný důl

„Verk“ – dílo mincovní

Prohlídka 2. okruhu ,, Cesta stříbra“ s průvodcem trvá 1,5 hodiny.
Vstupné: dospělí 120,- Kč,
děti, studenti, senioři 80,- Kč.
Vstupné zahrnuje i návštěvu právě probíhající výstavy ve výstavní síni Hrádku.
Za zvýhodněnou cenu je možné navštívit oba okruhy společně:
dospělí 140,- Kč
děti, studenti, senioři 90,- Kč
Prohlídka s průvodcem trvá 2,5 hodiny.
Za rezervaci prohlídkového času pro 1 skupinu (max. 25 osob) je účtován manipulační
poplatek ve výši 50,- Kč.
Poskytuje-li hromadné skupině průvodce cizojazyčný výklad, je k základnímu vstupnému pro
skupinu účtován poplatek 400,- Kč.
Otevřeno denně mimo pondělí: duben, říjen
květen, červen, září
červenec, srpen
listopad

9,00 – 17,00
9,00 – 18,00
10,00 – 18,00
10,00 – 16,00

Poslední prohlídka 1. okruhu začíná 1 hodinu a 2. okruhu 1,5 hodiny před koncem otevírací
doby.

NABÍDKA: ZVÝHODNĚNÉ VSTUPNÉ DO KAMENNÉHO DOMU
– expozice Královské horní město – měšťanská kultura a život v 17.- 19. století
a Lapidárium: Umění kameníků doby jagellonské
Po předložení vstupenky zakoupené do expozice v objektu Hrádek bude poskytnuta
jednorázová sleva 20,- Kč na každou vstupenku zakoupenou do expozice v Kamenném
domě, vstupenku lze použít v rámci jedné sezony.

Kontakt: tel. +420 327 512 159 linka 22, e-mail: objednavky@cms-kh.cz, info@cms-kh.cz

Výstavy a akce na Hrádku
výstavní sál v přízemí:
4. 4. - 10. 6. Jan Steiner „ Obrazy, kresby, kompozice“
20. 7. - 30. 11. „Sestry Voršilky“ - 300. výročí příchodu řádu sv.Voršily do Kutné Hory
Výstava konaná k významnému výročí působení řádu sv.Voršily v Kutné Hoře. Seznámí se základní
historií řádu a soustředí se na kutnohorský konvent a jeho stěžejní roli v kutnohorském školství.

hodovní sál v 1.patře:
19. 5. - 30. 9. „ Z pokladů Národního muzea v Praze: Sochařství v jagellonských Čechách“
Doprovodná výstava mezinárodního projektu „Europa Jagellonica“
28.10. – 30. 11. „Co nového v muzeu?“
Tradiční podzimní výstava představí nové přírůstky do muzejní sbírky a knihovny. Po několika letech
bude opět rozšířena o část zaměřenou i na exponáty, které se podařilo restaurovat v posledních letech.

sály v 1. patře příslušné do I. okruhu
19. 5. - 30. 11. „Vladislav Jagellonský a Kutná Hora“
Rozšířená expozice I. okruhu - Město stříbra (doplňující součást mezinárodního projektu Europa
Jagellonica a cyklu Hudba v Kutné Hoře za doby jagellonské)

8. – 9. 9. - Dny evropského kulturního dědictví - zvýhodněné vstupné do I. okruhu „Město
stříbra“

28. 10. – Den Středočeského kraje – vstup za symbolické vstupné 1,- Kč do expozic a na výstavy
(doprovodný zábavný program)

XXI. Královské stříbření Kutné Hory
Pokud rádi cestujete v čase, zveme Vás ve dnech
23. a 24. června na XXI. Královské stříbření Kutné Hory.
Každoroční historickou slavnost připravuje občanské
sdružení Stříbrná Kutná Hora ve spolupráci s ČMS a
významné podpory Středočeského kraje.
Velkolepý scénář slavnosti letos navrací královské horní
město Kutnou Horu do roku 1412.
Více na www.stribreni.cz.

ČMS - KAMENNÝ DŮM –

postavený na předhusitských
základech, náleží k nejvýznamnějším památkám evropské pozdně
gotické architektury. V letech 1487 – 1515 nechal dům přestavět jeho
tehdejší majitel, významný kutnohorský horní podnikatel Prokop
Kroupa. V roce 1490 pozval již tehdy uznávaného kamenického mistra
Brikcího z Vratislavi, který vytvořil reliéfní výzdobu štítu domu. Později
byl Kamenný dům ještě několikrát přestavován, podržel si však svou
pozdně gotickou podobu. V r. 1849 byl dům vykoupen ze soukromého
držení a stal se majetkem obce. Byla v něm zřízena radnice. Tomuto
účelu dům sloužil až do r. 1898. V letech 1900-1902 probíhala
puristická rekonstrukce pod vedením architekta Ludvíka Láblera.
Kamenný dům byl upravován pro muzejní účely z iniciativy
Archeologického sboru Vocel – předchůdce ČMS. Po dokončení
rekonstrukce byla v jeho prostorách zřízena expozice ze sbírek tohoto
muzejního spolku. Dnes jsou v Kamenném domě dvě stálé expozice
Českého muzea stříbra. První nese název Královské horní město – měšťanská kultura a život v 17.
– 19. století. V minulém roce vznikla v gotickém sklepení nová expozice Lapidárium: Umění
kameníků doby jagellonské, která představuje unikátní soubor kamenných plastik a
architektonických článků z nejvýznamnějších kutnohorských památek města, jejichž restaurování
inicioval, organizoval a spolufinancoval na přelomu 19. a 20. století Archeologický sbor Vocel .

Prohlídka expozice je spojena s právě probíhající sezónní výstavou.

Cechy

Měšťanský salón

Lapidárium

Výstavy a akce v Kamenném domě
celoroční výstava - 1. 4. - 30. 11. “Z dějin školství kutnohorského“. Výstava představí historii
školství v Kutné Hoře od středověkých počátků města a jeho farních škol, přes školy městské, příchod
učitelských řádů, rozvoj a výstavbu nových škol na přelomu 19. a 20. století. Výstava bude doplněna
interaktivním programem.
18. 5. VIII. Muzejní noc (Mezinárodní den muzeí)
20.00 – 24.00 - za zvýhodněné vstupné zpřístupněny stálé expozice s právě probíhající výstavou
(prohlídka doplněna zábavným programem)
8. – 9. 9. – Dny evropského dědictví – zvýhodněné vstupné do stálých expozic a na výstavu.
28. 10. – Den Středočeského kraje – vstup za symbolické vstupné 1,- Kč do expozic a na výstavu
Vstupné: I. okruh:
II. okruh:

dospělí 50,- Kč
dospělí 40,- Kč

Otevřeno denně mimo pondělí:

děti, studenti, senioři 30,- Kč
děti, studenti, senioři 20,- Kč

duben, říjen 9,00 - 17,00
květen, červen, září 9,00 - 18,00
červenec, srpen 10,00 - 18,00 listopad 10,00 - 16,00

Kontakt: tel. +420 327 512 182

objednavky@cms-kh.cz

ČMS - TYLŮV PAMÁTNÍK
Rodný dům Josefa Kajetána Tyla nesl kdysi název „Dům u
zlatého hřebene“, z původní podoby se zachovaly pouze
gotické základy. Dnešní podoba domu vznikla po velkém
požáru Kutné Hory v roce 1823. Na průčelí domu je od roku
1862 instalován medailónový reliéf Tylova poprsí
připomínající, že se zde 4. února 1808 narodil Josef Kajetán
Tyl, spisovatel, dramatik a tvůrce textu české národní hymny
„Kde domov můj“. Této významné osobnosti je věnována i
zdejší stálá expozice „Život a dílo J. K. Tyla“. Od roku 2009
je zde otevřena stálá expozice - "Podzemí Kutné Hory a jeho průzkum".

Stálé expozice: Život a dílo J. K. Tyla

Podzemí K. Hory a jeho průzkum

Výstavy a akce v Tylově památníku:
1. 4. - 2. 6. „Kuchyň - království našich babiček“
Výstava ze sbírek ČMS – zařízení a vybavení kuchyně v polovině 20. století
26. 7. - 25. 8. „Obléhání hradu Sión roku 1437, nejnovější archeologické nálezy“
Výstava katedry archeologie FF ZČU Plzeň
4. 9. - 31. 10. “Historické hudební nástroje“
Výstava představí především funkční repliky historických hudebních nástrojů ze soukromých sbírek,
které doplní originální muzejní exponáty. Výstava je doplňující součástí cyklu Hudba v Kutné Hoře za
doby jagellonské, který bude zahrnovat odborné přednášky, cyklus koncertů a prezentaci
kutnohorských graduálů. (doprovodná součást mezinárodního projektu Europa Jagellonica)
6. 11. - 17. 11. „Výstava k 150. výročí Sokola v Kutné Hoře“.
8. 9. – Dny evropského dědictví – vstup za zvýhodněné vstupné do expozic a na výstavu
28. 10. – Den Středočeského kraje – vstup do expozic a na výstavu za symbolické vstupné 1,- Kč
Vstupné – expozice: dospělí: 10,- Kč, děti, studenti, senioři: 5,- Kč
Vstupné – expozice a sezónní výstava: dospělí 20,- Kč,
děti, senioři 10,- Kč
Otevřeno

duben – 17. listopad: Út – So, 10.00 – 16.00.

Kontakt: Tel:+420 327 512 159 nebo 327 511 504, objednavky@cms-kh.cz

Přednášky a edukativní nabídka pro školy a veřejnost:
Možnost výběru témat přednášek na přání z oborů:
historie
přednáší: Bc. J. Kremla (historik, archivář ČMS)
kontakt: tel: 327 512 159 linka 30, nebo e-mail:
kremla@cms-kh.cz..
geologie, mineralogie a paleontologie Kutnohorska
přednášející: RNDr. J. Králová (geolog ČMS)
kontakt:tel: 327 512 159 linka 24, nebo e-mail:
kralova@cms-kh.cz
Termíny po předchozí domluvě.
etnografie
přednášející PhDr. Z. Kubíková (etnograf ČMS)
kontakt: 327 512 159 linka 23, nebo e-mail:
kubikova@cms-kh.cz
numismatika
přednášející : MUDr. Z. Petráň (numismatik ČMS)
kontakt: 602 886 910 , nebo e-mail:
petran.zdenek@volny.cz
Dolování v Kutné Hoře, Hutnictví v Kutné Hoře,
Mincování v Kutné Hoře, Mlynáři a pekaři v Kutné Hoře
přednáší : Mgr. K. Vavrušková (historik ČMS)
kontakt: tel: 327 512 159 linka 31, nebo e-mail: vavruskova@cms-kh.cz.
Termín po předchozí domluvě. Možnost i multimediální prezentace!

Vzdělávací program je doplněn o pracovní listy pro všechny expozice
Ke stažení jsou na www.cms-kh.cz.

Věříme, že jste si z naší bohaté nabídky vybrali a v roce 2012 se těšíme na Vaši návštěvu!
Za ČMS pro Vás nabídku připravila
Mgr. Kateřina Vavrušková, pracovník pověřený PR

BADATELSKÉ SLUŽBY A SLUŽBY PRO VEŘEJNOST
Badatelské dny: pondělí, úterý - 9,00 - 12,00 a 13,00 - 16,00 hodin
Mimo badatelské dny, možnost telefonické domluvy!
VEDOUCÍ PRŮVODCOVSKÉ SLUŽBY A SPRÁVCE ARCHEOLOGIE - Středověk
Stanislava Doležalová, DiS. (327 512 159, linka 22)
provozní oddělení ČMS, Barborská 28
dolezalova@cms-kh.cz
KNIHOVNA (odborná, fotodokumentace Českého muzea stříbra, internet)
Hrádek, I. patro, Eva Entlerová, BBus (Hons) (327 512 159, linka 25)
info@cms-kh.cz, knihovna.cms-kh.cz
ETNOGRAFIE, UMĚLECKÉ ŘEMESLO, VÝTVARNÉ UMĚNÍ
odborné oddělení ČMS, Barborská 33
PhDr. Zdeňka Kubíková ( 327 512 159, linka 23)
kubikova@cms-kh.cz
HISTORIE
PhDr. Světlana Hrabánková (327 512 008)
ředitelka ČMS, Hrádek, Barborská 28
reditel@cms-kh.cz
badatelské dny: pouze po předchozí telefonické domluvě
PR PRACOVNÍK - HISTORIK
Mgr. Kateřina Vavrušková, (327 512 159, linka 31, mob. 739 717 325)
odborné oddělení ČMS, Barborská 33
vavruskova@cms-kh.cz
NUMISMATIKA
MUDr. Zdeněk Petráň (327 512 159, linka 29)
badatelské dny: úterý - 14,00 - 16,00 hodin
GEOLOGIE, PALEONTOLOGIE, BÁŇSKÁ TECHNIKA
RNDr. Jana Králová ( 327 512 159, linka 24)
odborné oddělení ČMS, Barborská 33
kralova@cms-kh.cz
ARCHIV ČMS, HISTORIE
Bc. Josef Kremla ( 327 512 159, linka 30,)
odborné oddělení ČMS, Barborská 33
kremla@cms-kh.cz
SPRÁVCE IT A ARCHEOLOGIE - Pravěk
Bc. Pavel Šeplavý (327 512 159, linka 31)
odborné oddělení ČMS, Barborská 33
admin@cms-kh.cz

