
HRÁDEK  Otevřeno: Duben - listopad 
 

EXPOZICE:  
1. okruh -  Město stříbra 
2. okruh – Cesta stříbra, středověký 
důl 
 

 
Výstavy a akce na Hrádku 
 
duben – červen, výstava:  Otakar Schindler - Obrazy a scénografie 
 

15. 5. XI. Muzejní noc  
(Mezinárodní den muzeí)  
20.00 – 23.00 - za symbolické vstupné 
zpřístupněna stálá expozice s právě 
probíhající výstavou, doprovodný pro-
gram: šermířská skupina Novus Origo, 
stylové občerstvení  

 
květen – červenec, výstava: 
Jan Hus roku 1415 a 600 let poté  

Výstava se koná 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 z Husi. Výstavu budou provázet 
doprovodné programy. 
 
 

červenec – listopad, výstava: 
Archeologické výzkumy v Kutné Hoře. Výstava ve spolupráci s Ús-
tavem archeologické památkové péče Středních Čech a Arch. ústa-

vem AVČR - archeologický výzkum v areálu jezuitské koleje. Výstavu budou 
provázet doprovodné programy. 

  
říjen – listopad, výstava: Zachráněné poklady. Reprezentativní vý-
stava dokumentující péči ČMS o hmotné památky Kutné Hory – pre-

zentace restaurování některých nejvzácnějších exponátů ze sbírky muzea 
v posledních 20 letech. Výstavu budou provázet doprovodné programy. 
 

5. 9 - 6. 9. Dny evropského kulturního dědictví – vstup do vybra-
ných expozic ČMS za snížené vstupné  
 

 
XXIV. KRÁLOVSKÉ STŘÍBŘENÍ KUTNÉ HORY 
Pokud rádi cestujete v čase, zveme Vás ve dnech 20. a 21. června na 
XXIV. Královské stříbření Kutné Hory. Každoroční historickou slav-

nost připravuje občanské sdružení Stříbrná Kutná Hora ve spolupráci 
s ČMS. Dramaturgie slavnosti a děj scénáře se vrací zpět až do roku 1395, 
tedy 600 let před zápis Kutné Hory na Seznam světového dědictví UNES-
CO. www.stribreni.cz. 
 

KAMENNÝ DŮM  
Otevřeno: Duben- listopad 
 
EXPOZICE: 
Královské horní město –  měšťanská kultura  a život   
v 17. – 19. století.  
 
„Lapidárium: Umění kameníků středověké Kutné Hory   
 
Výstavy a akce v Kamenném domě 
 
1. 4. – 30. 11. celoroční výstava: Čaj a káva radost dává. Výstava ze sbírek 
ČMS a ve spolupráci s Dobrou čajovnou v Kutné Hoře. Výstavu budou pro-
vázet doprovodné programy. 
 

 

5. 9. –  6. 9.  –  Dny evropského dědictví – vstup do stálých expozic 
a na výstavu za snížené vstupné  

 
 

TYLŮV DŮM Otevřeno : Duben - 14.11.  

EXPOZICE:  
Život a  dílo J. K. Tyla 
Kutnohorské podzemí a jeho průzkum 
 
 
 

 
Výstavy a akce v Tylově památníku 

 
duben – květen, výstava:  Obrázky z hor Filipa Rejmana a Fotografie pří-
rody Tomáše Vlasáka 
 

15. 5. XI. Muzejní noc (Mezinárodní den muzeí)  
20.00 – 23.00 - za symbolické vstupné zpřístupněny stálé expozice s právě 
probíhající výstavou. 

 
 červenec – říjen, výstava: 
Proměny Kutné Hory ve fotografiích  
 
5. 9. – Dny evropského dědictví – vstup do expozic a na výstavu za 
zvýhodněné vstupné 
 
3. 11. – 14. 11., výstava: 
Historická Kutná Hora očima dětí.  

Výstava nejlepších dětských výtvarných prací z projektu pořádaného k 20. 
výročí zápisu K. Hory na seznam UNESCO. V rámci výstavy proběhne vy-
hodnocení stejnojmenné soutěže. 

         

České muzeum stříbra v Kutné Hoře,   

           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 
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