
HRÁDEK  
 

Otevřeno Út  – �e  
od 10.00 do 18.00  
 
EXPOZICE:  
1.okruh – Město stříbra  
(přízemí a 1. patro Hrádku) – 
geologický vývoj kutnohorského regionu, předhistorické osídle-
ní, objev stříbra,  vznik města, svět stříbrné šlechty – “Komnata 

Jana Smíška z Vrchovišť“ , mincovní pokladnice, kaple. 
        
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 stříbra“ 

s průvodcem trvá 1,5 hodiny.  
Vstupné:  plné 120,- Kč snížené 80,- Kč. 
Vstupenka zahrnuje vstupné i na právě pro-
bíhající výstavu ve výstavní síni  
Hrádku. 

Prohlídka je omezena počtem max. 25 osob, 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. 
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 :   
20.7. – 30.11. „Sestry Voršily“  
300. výročí příchodu řádu sv. 
 Voršily do Kutné Hory. Výstava 
konaná k významnému řádu sv. Vor-
šily v Kutné Hoře. Seznámí se zá-
kladní historií řádu a soustředí se na 
kutnohorský konvent a jeho roli 
v kutnohorském školství. 
 

 VÝSTAVA - hodovní sál v 1.patře:  
19. 5. - 30. 9. „ Z pokladů �árodního muzea v Praze: So-
chařství za vlády Jagellonců“ Doprovodná výstava mezinárod-
ního  projektu „Europa Jagellonica“ 
26. 8. v 16.00 - Komentovaná prohlídka výstavy s autorkou  
doc. PhDr. Michaelou  OTTOVOU, PhD. 
 

ROZŠÍŘE�Á EXPOZICE  I. okruhu „Město stříbra - sály  
v 1. patře  
 

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

KAME��Ý DŮM  
 

Otevřeno Út – �e  
od 10.00 do 18.00  
 

EXPOZICE: 
Královské horní město –  měšťanská 
kultura  a život  v 17. – 19. století.  
Vstupné: plné 50,- snížené  30,-Kč 
 

EXPOZICE: 
„Lapidárium: Umění kameníků doby 
jagellonské“  
- stálá expozice ve sklepních prostorách Kamenného domu před-
stavuje  unikátní soubor kamenných  plastik  a architektonic-

kých článků z nejvýznamnějších 
 kutnohorských památek města. 
Vstupné:  plné         40,- Kč 
                  snížené    20,- Kč  
 
 
  
 

CELOROČ�Í VÝSTAVA: 
1. 4. – 30. 11.  - “Z dějin školství kutnohorského“ 
Výstava představí historii školství v Kutné Hoře od středově-
kých počátků města a jeho farních škol, přes školy městské, 
příchod  učitelských řádů, rozvoj a 
výstavbu  nových škol na přelomu 
19. a 20. století.  
Výstavu doprovází  interaktivní pro-

gram . 

Vstupné  výstava: 10,- Kč, 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:   
 

26.7. – 25.8. „Obléhání hradu Sión roku 1437, nejnovější 
archeologické nálezy“ (výstava katedry archeologie FF ZČU 
Plzeň)  

                                    
České muzeum stříbra vČeské muzeum stříbra vČeské muzeum stříbra vČeské muzeum stříbra v    Kutné Hoře,  Kutné Hoře,  Kutné Hoře,  Kutné Hoře,      

           příspěvková organizace           příspěvková organizace           příspěvková organizace           příspěvková organizace    
    

 
            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 

 

 

Akce - srpen 2012 


