Zvýhodněné vstupné pro návštěvníky XXVIII. Královského stříbření Kutné Hory
Jsme velmi rádi, pokud jste se rozhodli navštívit tradiční historickou akci Královské stříbření
Kutné Hory, která se letos koná po osmadvacáté.
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 XXVIII. Královské stříbření
(všech druhů – dospělí/děti/so/ne/večerní program) na pokladně dané památky. Uvedené
výhody můžete čerpat během soboty 22. 6. a neděle 23. 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.
Individuální prohlídka se zapůjčením textů.

Vstupné po slevě: dospělí: 35,‐ / děti, studenti, senioři: 20,‐ / děti do 6 let: 0,‐
Další informace: Během víkendu 22. a 23. 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.
Komentovaná prohlídka cca 1,5 hod.

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. Individuální prohlídka.

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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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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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 – 18:00 hodin)

Katedrála Nanebevzetí Panny Marie

neděle: dobrovolné vstupné

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: v sobotu vstupné standardní, v neděli vstupné dobrovolné.

21. 6. vernisáž výstavy „Splendissima Basilica“

dobrovolné vstupné

Fotografie Libora Teplého a díla žáků ZŠ Kutná Hora ze soutěže „Sedlecká katedrála jak ji vidíme my“, vernisáž
doprovázena koncertem varhaníka Michala Hanuše a jeho žáků ze ZUŠ Kutná Hora.

23. 6., 18 hod. koncert VOX BOHEMICA

dobrovolné vstupné

50 členů filharmonie a 150ti členný pěvecký sbor vystoupí v sedlecké katedrále
******************************************************************************************************************************************************

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

50 % sleva

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

Vstupné po slevě: 50% sleva na vstupném do všech expozic a probíhajících výstav
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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).
******************************************************************************************************************************************************

KNIHTISKÁRNA – MUZEUM KUTNÁ HORA
(Barborská 30, Kutná Hora, www.muzeumkutnahora.info, otevřeno: sobota a neděle: 9:30 – 17:00 hodin)

Knihtiskárna – muzeum knihtisku

50% sleva

Součástí expozice jsou tiskové a knihařské stroje, historická zařízení a vybavení tiskárny z přelomu
19. a 20. století. Součástí expozice je výstava biblí ze soukromé sbírky pana Vlastimila Brunclíka.

Vstupné po slevě: dospělí: 50,‐ / děti, studenti, senioři: 25,‐

Workshop Bible – kniha knih

standardní vstupné

Pouze o tomto víkendu si bude moci omezený počet lidí prohlédnout volně vystavené faksimile s výkladem
sběratele Vlastimila Brunclíka. Kapacita je omezena a je nutná rezervace na stránkách instituce.
******************************************************************************************************************************************************

MUZEUM ČOKOLÁDY A ČOKOLÁDOVNA KUTNÁ HORA
(Komenského náměstí 72/18, Kutná Hora, www.muzeumkutnahora.info, otevřeno: sobota a neděle: 10:00 – 17:00 hodin)

Muzeum čokolády

degustační vzorek čokolády zdarma

Výroba čokolády má v Kutné Hoře již více než stoletou tradici. Čokoládovna Koukol a Michera byla založena již
v roce 1918. Pod značkou Lidka vyvážela čokolády do celého světa. Na tuto tradici navazuje čokoládovna od
loňského roku obnovením výroby čokolád značky Lidka.
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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)

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,‐
******************************************************************************************************************************************************

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. Individuální prohlídka.

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

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… Individuální prohlídka.

Vstupné po slevě: dospělí: 30,‐ / děti, studenti, senioři: 20,‐ / děti do 6 let: 0,‐
******************************************************************************************************************************************************

A to je pro letošní ročník vše 
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