Zvýhodněné vstupné pro návštěvníky XXVII. Královského stříbření Kutné Hory
Jsme velmi rádi, pokud jste se rozhodli navštívit tradiční historickou akci Královské stříbření
Kutné Hory, která se letos koná po sedmadvacáté.
Věříme, že si během víkendu najdete čas a alespoň některá z vyjmenovaných míst navštívíte.
Hezký víkend!
Podmínky zvýhodněného vstupného:
Každá památka si určila výši slevy nebo výhodu na vstupném. Řiďte se proto níže uvedenými
informacemi. Výhodu uplatníte předložením Vaší vstupenky na XXVII. Královské stříbření
(všech druhů – dospělí/děti/so/ne/večerní program) na pokladně dané památky. Uvedené
výhody můžete čerpat během soboty 23. 6. a neděle 24. 6. během otevíracích hodin dané
památky.
******************************************************************************************************************************************************

HRÁDEK – ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA
(Barborská 28, Kutná Hora, www.cms‐kh.cz, otevřeno: sobota a neděle: 9:00 – 18:00 hodin)

Okruh I. – Město stříbra

50% sleva

Seznámíte se s vývojem města od počátků po dobu, kdy se stalo druhým nejvýznamnějším městem království.
Ukázky geologie, archeologie, vývoj středověké Kutné Hory, dějiny Hrádku, život „stříbrné šlechty“ a numismatika.
Hodinová komentovaná prohlídka.

Vstupné po slevě: dospělí: 35,‐ / děti, studenti, senioři: 20,‐ / děti do 6 let: 0,‐
Další informace: Během víkendu 23. a 24. června je možné navštívit i středověký důl. Na tento okruh – okruh II. – Cesta
stříbra, se uvedená sleva nevztahuje a je třeba se předem objednat vzhledem k velkému zájmu.
******************************************************************************************************************************************************

KAMENNÝ DŮM – ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA
(Václavské náměstí 183, Kutná Hora, www.cms‐kh.cz, otevřeno: sobota a neděle: 9:00 – 18:00 hodin)

Expozice 1. Královské horní město

50% sleva

Nahlédnete do běžného života měšťanů díky částem expozice, který se věnují například cechům v Kutné Hoře
nebo církevním řádům a spolkům, které zde působily. Za návštěvu stojí měšťanský salón i černá kuchyně. Vstupné

po slevě: dospělí: 25,‐ / děti, studenti, senioři: 15,‐ / děti do 6 let: 0,‐

Expozice 2. Lapidárium

50% sleva

Zde můžete obdivovat umění kameníků středověké Kutné Hory ‐ unikátní soubor plastik a architektonických
článků výzdoby některých kutnohorských památek.

Vstupné po slevě: dospělí: 20,‐ / děti, studenti, senioři: 10,‐ / děti do 6 let: 0,‐

Expozice 1. + 2.

50% sleva

Vstupné po slevě – expozice 1+2: dospělí: 40,‐ / děti, studenti, senioři: 20,‐ / děti do 6 let: 0,‐
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Stříbrná Kutná Hora, z.s., Barborská 28, 284 01 Kutná Hora, tel.: 327 512 008, e‐mail: mark@stribreni.cz, www.stribreni.cz

CHRÁM SVATÉ BARBORY
(Barborská ulice, Kutná Hora, www.khfarnost.cz, otevřeno: sobota: 9:00 – 18:00 hodin,
neděle: „Stříbrná“ mše od 9:30 – 11:30, dále otevřeno: 11:30 – 18:00 hodin)

Chrám sv. Barbory včetně empory a Kaple Božího těla

dospělí za studentskou cenu

Symbol města a hrdosti horníků je považován za nejoriginálnější pozdně gotický chrám katedrálního typu
v Evropě. Individuální prohlídka.

Vstupné po slevě: dospělí: 90,‐ / studenti od 15 let a senioři: 90,‐ / děti od 6 let: 50,‐ / děti do 6 let: 0,‐
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KOSTNICE V SEDLCI
(Kutná Hora Sedlec – cca 3 km z centra, www.sedlec.info, otevřeno: sobota: 8:00 – 18:00, neděle: 9:00 – 18:00 hodin)

Kostnice – hřbitovní kostel Všech Svatých

dospělí za studentskou cenu

Unikátní hojně navštěvovaná kutnohorská památka dává nahlédnout na výzdobu z kostí více než 60.000 lidí
seskládanou Janem Blažejem Santinim‐Aichlem. Individuální prohlídka.

Vstupné po slevě: dospělí: 60,‐ / děti (6‐15 let), studenti a senioři: 60,‐ / děti do 6 let: 0,‐
POZOR! Vstupenky na Stříbření jsou k dispozici také v Informačním centru v Sedlci, Zámecká 279. Uplatnit zde
můžete slevy pro Kostnici a katedrálu Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele.
******************************************************************************************************************************************************

KATEDRÁLA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE V SEDLCI
(Kutná Hora Sedlec – cca 3 km z centra, www.sedlec.info, otevřeno: sobota: 9:00 – 17:00, neděle: 11:00 – 17:00 hodin)

Katedrála Nanebevzetí Panny Marie

dospělí za studentskou cenu

Jedinečná památka UNESCO – konventní chrám bývalého nejstaršího cisterciáckého opatství v Čechách a ve své
době první stavba katedrálního typu a největší sakrální stavba na území Čech a Moravy. V chrámu můžete také
zhlédnout zlacenou monstranci ze 14. století. Individuální prohlídka.

Vstupné po slevě: dospělí: 30,‐ / děti, studenti a senioři: 30,‐ / děti do 6 let: 0,‐
POZOR NOVĚ! Vstupenky na Stříbření jsou k dispozici také v Informačním centru v Sedlci, Zámecká 279. Uplatnit
zde můžete slevy pro Kostnici a katedrálu Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele.
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Stříbrná Kutná Hora, z.s., Barborská 28, 284 01 Kutná Hora, tel.: 327 512 008, e‐mail: mark@stribreni.cz, www.stribreni.cz

VLAŠSKÝ DVŮR
(Havlíčkovo náměstí 552, Kutná Hora, www.pruvodcikutnahora.cz, otevřeno: sobota a neděle: 9:00 – 18:00 hodin)

okruh 1. – Královská mincovna

20% sleva

Expozice mincovnictví včetně ukázky ražby mincí. Komentovaná prohlídka, 30 minut.

Vstupné po slevě – Královská mincovna: dospělí: 40,‐ / děti, studenti, senioři: 24,‐ /
rodinné vstupné: 108,‐ / děti do 6 let zdarma.

okruh 2. – Královský palác

20% sleva

Bývalý královský palác (audienční sál a kaple). Komentovaná prohlídka, 20 minut.

Vstupné po slevě – Královský palác: dospělí: 40,‐ / děti, studenti, senioři: 24,‐ /
rodinné vstupné: 108,‐/ děti do 6 let zdarma. (pozor! V sobotu v audienčním sále probíhají svatby,
proto je tato část nahrazena ukázkou ražby mincí).

Královská mincovna + Královský palác

20% sleva + ZDARMA ručně ražený groš
K zakoupení zvýhodněné vstupenky na oba okruhy navíc získáváte ručně ražený groš jako dárek.
Vstupné po slevě – 1+2: dospělí: 68,‐ / děti, studenti, senioři: 36,‐ / rodinné vstupné: 175,‐ /
děti do 6 let zdarma
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MUZEUM ODHALENÍ TEMNÉ TVÁŘE
a MUZEUM KUTNOHORSKÝCH POVĚSTÍ, DUCHŮ A STRAŠIDEL
(Havlíčkovo náměstí 552, Vlašský dvůr, Kutná Hora, www.muzeumb.cz, otevřeno: sobota a neděle: 9:00 – 18:00 hodin)

Odhalení temné tváře Kutné Hory

20% sleva

…Skutečné zločiny a neřesti vybrané ze Smolných knih a archívů, nástroje na mučení a trestání v dobách „stříbrné
horečky“ na kutnohorsku. Na 50 středověkých unikátních exponátů.

Vstupné po slevě: dospělí: 60,‐ / děti, studenti, senioři: 40,‐

Muzeum Kutnohorských pověstí, duchů a strašidel

20% sleva

…Kdo zprvu nepronikne do počátků vzniku slavného města a jeho legend, jakoby na Horách Kutných nebyl…
Jedinečná expozice nejkrásnějších kutnohorských pověstí. Legendární postavy, duchové, kostlivec, vodník a čert.

Vstupné po slevě: dospělí: 68,‐ / děti, studenti, senioři: 48,‐
Vstupné po slevě do obou muzeí – Muzeum pověstí a Muzeum Odhalení temné tváře:
dospělí: 108,‐ / děti, studenti, senioři: 76,‐
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GASK, GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE
(Barborská 51‐53, Kutná Hora, www.gask.cz, otevřeno: sobota a neděle: 10:00 – 18:00 hodin)

všechny expozice a probíhající výstavy

1+1 vstupenka zdarma

Galerie se specializuje na výtvarné umění 20. a 21. století.

Vstupné po slevě: k jakékoli zakoupené vstupence + 1 vstupenka zdarma / rodinné vstupné: 180,‐
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DAČICKÉHO DŮM – INTERAKTIVNÍ EXPOZICE O KUTNÉ HOŘE A UNESCO
(Komenského náměstí 41, Kutná Hora, www.dacickehodum.cz, otevřeno: sobota a neděle: 10:00 – 18:00 hodin)

Dačického dům

20% sleva

Rodný dům Mikuláše Dačického z Heslova, kronikáře a pověstného kutnohorského bouřliváka, slavnostně otevřen
v roce 2016. Dům si může návštěvník prohlédnout od sklepa až po podkroví.

Vstupné po slevě: dospělí: 80,‐ / děti, studenti, senioři: 40,‐ / děti do 6 let: 0,‐
******************************************************************************************************************************************************

MUZEUM LEGA
(Šultysova 174, Kutná Hora, www.muzeumlega.cz, otevřeno: sobota a neděle: 9:00 – 17:00 hodin)

všechny expozice a probíhající výstavy

20% sleva

1000 originálních modelů Lego včetně modelu sedlecké Kostnice nebo chrámu sv. Barbory.

Vstupné po slevě: dospělí: 96,‐ / důchodci: 64,‐ / studenti: 72,‐ / děti: 64,‐ / děti do 120 cm
s doprovodem: 24,‐ / rodinné vstupné (2+2): 256 Kč
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ALCHYMISTICKÁ DÍLNA
(Palackého náměstí 377, Sankturinovský dům, Kutná Hora, otevřeno: sobota a neděle: 9:00 – 18:00 hodin)

Alchymistická dílna

50% sleva

Muzeum Vás provede alchymistickou dílnou, kde věhlasní učenci hledají kámen mudrců a mění kovy ve zlato.
Třeba objevíte i pravého Golema… Každé dítko, které Alchymistickou dílnu v rámci zvýhodněné akce navštíví,
obdrží zdarma pexeso s kutnohorskými památkami.

Vstupné po slevě: dospělí: 30,‐ / děti, studenti, senioři: 20,‐ / děti do 6 let: 0,‐
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VINNÉ SKLEPY KUTNÁ HORA
(Jiřího z Poděbra 288, Kutná Hora, www.vinokutnahora.cz, otevřeno: sobota: 10:00 – 15:00)

Nákup vína v podnikové prodejně

10% sleva

Lokální produkce biodynamických vín na obnovených historických tratích: U Všech svatých, Pod Barborou,
nad Kapličkou, Na Borku, Na Příčce, Jezuitská.
******************************************************************************************************************************************************

A to je pro letošní ročník vše 
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