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I. Hlavní činnosti muzea 
 
 
I.1. Péče o sbírkový fond 
 Sbírkový fond Muzea Podblanicka, p. o., byl v roce 2016 rozšířen o 1374 inventárních 
položek přírůstků. K 31. 12. 2016 tedy čítal celkem 50634 inventárních položek. V souladu s platnou 
legislativou je prováděna průběžná aktualizace zápisu sbírky v Centrální evidenci sbírek Ministerstva 
kultury ČR.  

Rozšíření sbírkového fondu muzea proběhlo především prostřednictvím nákupů, zápisu 
nálezů získaných v rámci záchranné archeologické činnosti a prostřednictvím darů do muzejních 
sbírek. Z celkového počtu nově získaných přírůstků připadlo 130 položek na dary, které věnovalo 
muzeu celkem 13 dárců. 

 
 
 

  
 
Obr. 1-2 Dámské paleto ze slavného meziválečného pražského módního salonu Hanna Podolská a 

taneční pořádek z roku 1860 patří mezi předměty získané darem do sbírkového fondu muzea 
v roce 2016 (foto Muzeum Podblanicka, p. o.) 

 
 
 

Také v roce 2016 probíhalo jako nedílná součást muzejní práce péče o sbírkový fond muzea 
konzervování a restaurování vybraných sbírkových předmětů. Ve sledovaném roce bylo při přípravě 
muzejních výstav a úprav muzejních expozic odborně konzervováno 328 sbírkových předmětů, u 
kterých to vyžadoval jejich stav. Také bylo přikročeno k restaurování sedmi vybraných sbírkových 
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předmětů: nástěnných skříňových hodin zdobených plastickým rostlinným dekorem (pol. 19. stol. 
stol., invc. 116), obrazu sv. Františka Xaverského (olej na plátně, konec 18. stol., invc. 3516), 
dřevěného zlaceného rámu obrazu zdobeného plastickým rostlinným dekorem (19. stol., invc. 22830) 
a čtyř dřevěných vyplétaných židlí v historizujícím stylu (19. stol., invc. 24167, 24168, 24170 a 39160).   

Sbírky muzea byly i v roce 2016 elektronicky katalogizovány a probíhala jejich elektronická 
dokumentace ve sbírkovém evidenčním programu muzea. K 31. prosinci 2016 bylo prostřednictvím 
základní digitální fotodokumentace zpracováno celkem 35697 sbírkových předmětů, tj. 70,5 % 
sbírkového fondu. V roce 2016 bylo také zrevidováno celkem 6852 inventárních položek sbírkového 
fondu. 
 Knihovní fond muzea byl v roce 2016 rozšířen o 268 nových knihovních položek a čítal k 31. 
prosinci 2016 celkem 28765 knihovních jednotek. Katalog knihovny je veden v elektronické evidenci 
za použití speciálního softwaru určeného pro knihovny. 
 Knihovna, fotoarchiv muzea a jednotliví odborní muzejní pracovníci ve sledovaném roce 
vykázali celkem 105 badatelských návštěv. 
 
 
 
 

   
 
 
Obr. 3-4 Dřevěné nástěnné skříňové hodiny zdobené plastickým dekorem (invc. 116) a dřevěný 

zlacený rám obrazu zdobený plastickým rostlinným dekorem (invc. 22830) patří mezi předměty 
ze sbírek muzea zrestaurované v roce 2016 (foto Muzeum Podblanicka, p. o.) 
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Obr. 5 Barokní obraz sv. Františka Xaverského (invc. 3516) ze sbírek muzea zrestaurovaný v roce 

2016 (foto Muzeum Podblanicka, p. o.) 
 
 

            
 
Obr. 6-7 Dvě ze čtyř dřevěných vyplétaných židlí v historizujícím stylu (invc. 24167 a 39160) ze sbírek 

muzea, zrestaurované v roce 2016 (foto Muzeum Podblanicka, p. o.) 
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I.2. Výstavní a kulturně výchovná činnost 
 V roce 2016 zpřístupňovalo Muzeum Podblanicka, p. o., návštěvníkům celkem devět stálých 
expozic – expozice Zámecké parky a historie zámku Vlašim, Příroda Podblanicka, S přesnou muškou. Tradice 
lovectví a zbrojařství, Auerspergové, Město pod věží aneb Vlašim na dlani a Tajemství zámeckého sklepení ve 
Vlašimi, expozice Historie města Benešov a Náš pluk v Benešově a expozici Kraj tónů v Růžkových 
Lhoticích. V zámku Vlašim byla dále návštěvníkům zpřístupněna dlouhodobá výstava Zrcadlo 
minulosti. 
  
 
 

 
 
Obr. 8 S expozicí Auerspergové ve vlašimském zámku se muzeum zúčastnilo soutěže Gloria 

musaelis, fotografie zachycuje návštěvu hodnotitelské komise (foto V. Hanusová) 
 

 
 

Krátkodobých výstav uspořádalo v roce 2016 Muzeum Podblanicka, p. o., celkem 22, z toho 
14 v zámku ve Vlašimi, 5 v pobočce v Benešově čp. 74, jednu v zámku v Růžkových Lhoticích, 
jednu společně s Podblanickým ekocentrem Českého svazu ochránců přírody v návštěvnickém 
středisku CHKO Blaník Dům přírody Blaníku a podílelo se také na výstavě Státního oblastního 
archivu v Praze a Státního okresního archivu v Benešově František Josef I, jeho rodina a Velká válka, 
která byla instalována ve Státním okresním archivu v Benešově. (viz Příloha č. 1). Pro návštěvníky 
vlašimského zámku muzeum připravilo ze svých sbírek etnograficky zaměřenou výstavu V chalupách 
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pod Blaníkem a vánoční výstavu Loutkové vánoce, která se shodou šťastných náhod uskutečnila v době, 
kdy bylo zapsáno české a slovenské loutkářství na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. 
Z dalších krátkodobých výstav uspořádaných v roce 2016 ve vlašimském zámku připomeňme 
například výstavu obrazů malíře Stanislava Příhody, výstavu 50 let Leteckého modelářského klubu ve 
Vlašimi či veřejností velmi oblíbené výstavy rukodělných a řemeslnických výrobků Fakt-UM, Ten umí 
to a ten zas tohle a Podblanický patchwork. V benešovské pobočce muzea byla uspořádána výstava psacích 
a počítacích strojů pod názvem Pišme všichni pilně, výstava věnovaná odívání a módě Od secese k dnešku 
II. 1950 – 1980, na kterou navázala výstava šperků a módních doplňků, a pochopitelně nesměla 
chybět ani vánoční výstava Do Betléma za Ježíškem. V zámku v Růžkových Lhoticích byla pro 
návštěvníky připravena komorní výstava připomínající výročí nejznámější Smetanovy opery pod 
názvem 150 let opery Prodaná nevěsta. 

 
 

 Vlašim Benešov Růžkovy 
Lhotice mimo muzeum celkem 

Počet krátkodobých 
výstav 14 5 1 2 22 

Počet návštěvníků 
krátkodobých výstav 8689 1136 127 - 1) 9952 

Počet vernisáží 9 1 - - 10 
Počet návštěvníků 
vernisáží 840 47 - - 887 

Tab. 1 Návštěvnost krátkodobých výstav Muzea Podblanicka, p. o., v roce 2016  
pozn. 1) Návštěvnost výstav, které muzeum v roce 2016 spolupořádalo ve spolupráci s jinými 
institucemi mimo prostory muzea, není muzeem vykazována. 
 
 

 
V rámci kulturně výchovné činnosti uspořádalo muzeum v roce 2016 celkem 121 akcí. Během 

pravidelné koncertní sezony Muzea Podblanicka, p. o., ve vlašimském zámku bylo v roce 2016 
uspořádáno muzeem celkem 14 koncertů. Dále se muzeum také spolupodílelo na pořádání dalších 21 
koncertů ve Vlašimi (viz Příloha č. 3). Posluchači měli příležitost v koncertním sále vlašimského 
zámku vyslechnout vystoupení celé řady známých ale i mladých začínajících umělců a předních 
hudebních těles, například Sedláčkovo kvarteto, Jitku Svěcenou či vítěze mezinárodní pěvecké 
soutěže Jakuba Pustiny a mnohých dalších. Své nezastupitelné místo mají v muzeu také koncerty 
vlašimského pěveckého souboru DECH a školní a absolventské koncerty žáků vlašimské ZUŠ. 

Jako každoročně se Muzeum Podblanicka, p. o., zapojilo také do pořádání nejrůznějších akcí 
nadregionálního a mezinárodního charakteru, jako jsou Mezinárodní den památek, Festival 
muzejních nocí, Dny evropského kulturního dědictví či Den Středočeského kraje. V rámci těchto 
akcí připravilo pro své návštěvníky celou řadu doprovodných programů. Například v rámci 
zářijových Dnů evropského kulturního dědictví zavítal mezi návštěvníky vlašimského zámku jeho 
někdejší majitel rytíř Vostrovec z Kralovic a během prohlídky muzejních expozic si pod jeho 
dohledem mohli návštěvníci vyzkoušet, jak vypadal renesanční tanec. 
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Obr. 9 Vernisáž výstavy 50 let Leteckého modelářského klubu ve Vlašimi ve vlašimském zámku (foto 

V. Hanusová) 
 

  
 
Obr. 10 Instalace výstavy Podblanický patchwork ve vlašimském zámku (foto V. Hanusová) 
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Obr. 11 Instalace výstavy Od secese k dnešku II. 1950 – 1980 v Benešově (foto Muzeum 

Podblanicka, p. o.) 
 

 
 

Obr. 12 Instalace výstavy V chalupách pod Blaníkem v Domě přírody Blaníku (foto V. Hanusová) 
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Obr. 13 Hudební vystoupení jsou neodmyslitelnou součástí většiny vernisáží výstav. Nejinak tomu 

bylo i v případě vernisáže výstavy Podblanický patchwork, kde vystoupil smíšený pěvecký sbor 
DECH (foto V. Hanusová) 

  

 
 
Obr. 14 V rámci Dnů evropského kulturního dědictví si mohli návštěvníci vyzkoušet, jak se ve 

vlašimském zámku tančilo v renesanci (foto V. Hanusová) 
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Dobrou spolupráci má muzeum se školami v regionu. Kromě běžné nabídky prohlídek 
expozic, výstav a odborných exkurzí pro školní mládež se konaly i další akce se širším zaměřením. 
V roce 2016 proběhl již devátý ročník výtvarné soutěže pro děti, žáky a studenty z mateřských, 
základních a středních škol v regionu, pod názvem „Malujeme s muzeem“. 14. prosince 2016 byly v 
obřadní síni vlašimského zámku v rámci slavnostního odpoledne předány věcné ceny autorům 
vítězných prací. Všechny práce zaslané do soutěže pak byly vystaveny v rámci samostatné výstavy ve 
vlašimském zámku v únoru roku 2017. A i v roce 2016 pomáhalo muzeum technicky zajistit SOŠ a 
SOU Vlašim další ročník soutěže O pohár blanických rytířů (viz Příloha č. 5). 

Pravidelně jsou mezi kulturně výchovnými akcemi muzea zastoupeny přednášky a edukační 
programy. V roce 2016 jich muzeum uspořádalo celkem 48. V rámci přednáškového cyklu muzea 
vystoupila v 9 přednáškách ve vlašimském zámku řada odborníků, kteří seznámili posluchače s 
nejnovějšími poznatky v rámci svých oborů (viz Příloha č. 2). Další edukační aktivitou muzea, která 
má již své tradiční místo v jeho programu, byly koncerty pro žáky mateřských a základních škol, 
v jejichž rámci je hravou formou přibližován svět tzv. vážné hudby nejmenším posluchačům.   

 
 
 
 

 
 
Obr. 15 Tvořivý advent ve vlašimském zámku (foto V. Hanusová) 
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Obr. 16 Slavnostní vyhodnocení výtvarné soutěže Malujeme s muzeem (foto V. Hanusová) 
 

 
 
Obr. 17 Záběr z přednášky PhDr. Michala Pehra, PhD. z Masarykova ústavu AV ČR, Jan Masaryk 

jako ministr zahraničí (foto V. Hanusová) 
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 Také v roce 2016 Muzeum Podblanicka, p. o., zaštítilo činnost Vlastivědného klubu P. A. N. 
Vlasáka, se kterým muzeum velmi úzce spolupracuje již řadu let. Pro jeho členy byl jako každoročně 
připraven poznávací zájezd.  
 Z dalších akcí, na jejichž pořádání se v roce 2016 muzeum podílelo, připomeňme 29. ročník 
tradičního cyklistického závodu Strnadova třicítka v Růžkových Lhoticích, který se uskutečnil 25. 
června 2016 a jehož start i cíl byly v areálu muzea. 
 Muzeum Podblanicka, p. o., je zapojeno do projektu Kraj Blanických rytířů, do projektu 
Geopark Kraj Blanických rytířů, na přípravě svých aktivit úzce spolupracuje s místní samosprávou, 
zejména s městy Benešov, Vlašim a Votice, a s řadou neziskových organizací, jako je Podblanické 
ekocentrum ČSOP Vlašim, MAS Blaník, Posázaví o.p.s., Ochrana fauny Votice, Podblanické 
Infocentrum ve Vlašimi a mnoha dalšími. 

 
 

 
 Vlašim Benešov Růžkovy 

Lhotice mimo muzeum celkem 

Počet koncertů 35 - - - 35 
Počet návštěvníků koncertů 3353 - - - 3353 
Počet přednášek a 
edukačních programů 45 - 1 2 48 

Počet návštěvníků 
přednášek a ed. programů 1021 - 6 - 1) 1027 

Počet ostatních kulturně 
výchovných akcí 17 4 7 - 28 

Počet návštěvníků ostatních 
kulturně výchovných akcí 2351 148 296 - 2795 

Tab. 2 Návštěvnost kulturně výchovných akcí Muzea Podblanicka, p. o., v roce 2016 
pozn. 1) Návštěvnost přednášek, které muzeum v roce 2016 spolupořádalo ve spolupráci s jinými 
institucemi mimo prostory muzea, není muzeem vykazována. 

 
 
 

Návštěvnost Muzea Podblanicka, p. o., v roce 2016 činila celkem 20118 návštěvníků, přičemž 
expozice a výstavy muzea navštívilo 14975 návštěvníků, dalších akcí muzea pořádaných v rámci 
kulturně výchovné činnosti se zúčastnilo celkem 5143 návštěvníků. 
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Obr. 18 Edukační program v rámci výstavy V chalupách pod Blaníkem ve vlašimském zámku (foto 

V. Hanusová) 
 
 
 
I.3. Ediční činnost 
 Muzeum Podblanicka, p. o., ve spolupráci se Státním oblastním archivem Praha - Státním 
okresním archivem v Benešově v roce 2016 vydalo 51. ročník Sborníku vlastivědných prací 
z Podblanicka, který mimo jiné obsahuje bibliografický rejstřík všech dosavadních 50 ročníků 
sborníku.     

Ve spolupráci s Podblanickým ekocentrem ČSOP ve Vlašimi pokračovalo muzeum ve 
vydávání vlastivědného čtvrtletníku Pod Blaníkem, konkrétně jeho 20. ročníku.  
 Webové stránky muzea www.muzeumpodblanicka.cz prošly v roce 2016 zásadní renovací a 
byly přizpůsobeny současným standardům. Jsou pravidelně měsíčně aktualizovány a v jejich rámci 
jsou poskytovány základní informace o nabídce muzea pro veřejnost. Ve sledovaném období je 
navštívilo celkem 6445 uživatelů. 
 

http://www.muzeumpodblanicka.cz/
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Obr. 19-20 Obálky 51 ročníku Sborníku vlastivědných prací z Podblanicka a 4. čísla 20. ročníku 
časopisu Pod Blaníkem 

   
 
I.4. Výzkumná a odborná činnost 

V roce 2016 bylo zpracováno v rámci činnosti muzea celkem 7 vědeckovýzkumných úkolů.  
1) Průzkum hnízdního rozšíření ptactva v PR Podhrázský rybník  

Rybník byl od začátku roku držen na plné vodě. K postupnému snižování vodní hladiny došlo až 
v druhé polovině září před výlovem, který proběhl v první polovině října. Podmínky byly příznivé 
pro některé druhy dravců, které zde byly pozorovány, jako například pro motáka pochopa či 
ostříže, orel mořský byl v lokalitě pozorován pouze jednou, a to 31. 3. Ten byl zjišťován v tomto 
roce nezvykle často v jiné oblasti, a je tedy možné vyvozovat jistou souvislost těchto údajů s jeho 
absencí v PR Podhrázký rybník.  
Pravidelně se v období hnízdění zdržovaly na hladině kopřivky obecné, lysky černé a potápky 
roháči. U posledního druhu byl počet v době hnízdění spíše podprůměrný (cca 25 ex), ale 
v průběhu září před poklesem hladiny zde bylo shromážděno více než 70 ex (max 82), což je 
nejvyšší zaznamenaný počet v rámci muzejního sledování lokality. V hnízdní sezoně nebyla 
zjištěna slípka zelenonohá ani potápka malá. Labutě velké se zde zdržovaly pravidelně v počtu 10 
– 15 jedinců, ale bez známek hnízdění. Na dvou místech v orobinci se ozýval v době hnízdění 
skrytě žijící chřástal vodní. Koncem léta (srpen, září) zde byli zjištěni i protahující ptáci.  
Málo bylo zpívajících rákosníků obecných a proužkovaných (u obou po cca 5 párech). Jeden 
rákosník obecný byl zastižen (odchycen) v pozdním termínu 18. 10. Rákosníci velcí byli zastiženi 
několikrát na podzimním tahu. Jeden poměrně pozdní zde byl kroužkován 22. 9. Ten samý pták 
zde byl opět 29. 9. Velkým překvapením bylo pozorování jednoho ptáka ještě 18. 10. Jedná se o 
jedno z nejpozdnějších pozorování jedince tohoto druhu v ČR. Po čtyřech letech se podařilo 
prokázat opět průtah cvrčilky slavíkové odchytem jednoho ex 16. 8. Z ostatních rákosinových 
pěvců se zde na podzim několikrát zastavili moudivláčci lužní, nejvíce 11 ex. Slabý byl taktéž 
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průtah strnada rákosního. Poprvé byl na lokalitě pozorován kvakoš noční. Jeden mladý pták 
několikrát přelétával podél břehu nad orobincem a vrbami 7. 7.  
 V období podzimního tahu zde byli zjištěni např. orlovec říční, hvízdáci euroasijští, konipasi 
luční, čírky obecné, lžičáci pestří, z bahňáků pouze čejky chocholaté a bekasiny otavní. Na jaře se 
zde 31. 3. objevil pár čírek modrých. Z druhů bez vazby na vodní prostředí zde na jaře volal 
samec žluny šedé. 

2) Avifaunistický průzkum bývalého vojenského prostoru Baba u Benešova  
Poprvé za dobu průběžných pozorování byly v této lokalitě zaznamenány větší zásahy do 
přírodního prostředí. Část prostoru byla vytyčena kolíky již někdy v průběhu zimy. V tomto 
území se nalézala zčásti stepní plocha a zčásti plocha zarostlá křovinami. Všechny křoviny zde 
byly vytrhány těžkou technikou a nahrnuty na více hromad. Do podzimu pak zde již další práce 
nebyly prováděny. Byla též zaznamenána vyšší intenzita využívání území motorkáři. Ti zde začali 
také provádět pravidelnou seč podél využívaných cest. 
Pěnice vlašská nezaznamenala výraznou změnu početnosti na většině území. V části, kde došlo 
k vytrhání křovin, přišly o hnízdiště cca tři páry pěnic. 14. 6. se podařilo zaznamenat hnízdo, kde 
již byla mláďata asi pět dnů stará. Jedná se o velmi časný počátek hnízdění, svědčící o současném 
trendu posouvání hnízdění (nejen) tohoto druhu na ranější termín.  
Rok 2016 byl příznivý pro slavíky obecné. Bylo zaznamenáno 5 zpívajících samců, přičemž 
všichni byli zaznamenáni opakovaně, nešlo tedy o zpívající samce při zastávce na tahu.  
Letos nebyla v lokalitě zaznamenána v hnízdní době žluva hajní. Neúspěšné bylo hnízdění 
bramborníčka černohlavého v tradičním hnízdišti, kde byl vyrušován těžkou technikou. 
Zaznamenán byl výskyt páru krutihlava. 
Mimo hnízdní dobu zde pozorován ťuhýk šedý, čečetka tmavá, několik strnadů rákosních, větší 
množství drozdů kvíčal, drozdi cvrčaly a desítky dlasků tlustozobých a pěnice černohlavá.  

3) Spolupráce s Českou společností ornitologickou a Českou zemědělskou univerzitou na databázi 
avifauny a mapování ptactva, Kroužkovací stanicí Národního muzea na kroužkování vybraných 
druhů avifauny a Podblanickým ekocentrem Českého svazu ochránců přírody na monitorování 
výskytu čejky chocholaté 

4) Zpracování ucelené charakteristiky rodinných loutkových divadel a jejich částí ve sbírkách muzea, 
výstupem bylo libreto výstavy Loutkové vánoce. 

5) Projekt zhodnocení etnografických sbírek muzea, a to zejména v souvislosti s Národopisnou 
výstavou českoslovanskou (1895), výstupem bylo libreto výstavy V chalupách pod Blaníkem. 

6) Spolupráce s Archeologickým ústavem AV ČR a Národním památkovým ústavem na průběžné 
aktualizaci záznamů v databázích archeologických lokalit 

7) V rámci zajišťování archeologické památkové péče na území benešovského okresu bylo 
provedeno ve spolupráci s ÚAPPSČ 106 archeologických dohledů. 

  
I.5. Organizační činnost 
 V roce 2016 nedošlo k zásadním  změnám v organizační struktuře Muzea Podblanicka, p. o. 
Přepočtený stav pracovníků muzea byl 14 pracovníků. Za jednotlivé objekty jsou zodpovědní 
pracovníci: Vlašim – Mgr. Veronika Hanusová, Růžkovy Lhotice – Vladimír Holba, Benešov, Malé 
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nám. 74 – PhDr. Libuše Váňová, Benešov, CSKD – Mgr. Radovan Cáder. Za ekonomický úsek 
muzea zodpovídá Jaroslava Štecherová, za správu sbírkového fondu muzea Josef Bouček. 

 
  

I.6. Ekonomické zajištění činnosti muzea 
 V roce 2016 hospodařilo muzeum s celkovým rozpočtem 10 105 480,- Kč. Hospodářský 
výsledek byl vyrovnaný, tj. 0,- Kč. 
 
Příspěvek na provoz z rozpočtu Středočeského kraje  7 866 103,- Kč  
Ostatní příspěvky z rozpočtu Středočeského kraje 840 129,- Kč 
Dotace ze státního rozpočtu 0,- Kč 
Dotace z jiných zdrojů 100 000,- Kč 
Příjmy z hlavní činnosti muzea 656 841,- Kč 
Ostatní příjmy 642 407,- Kč 
Celkové výnosy 10 105 480,- Kč 
Tab. 3 Struktura výnosů Muzea Podblanicka, p. o., v roce 2016 
 
Náklady na sbírkový fond a knihovnu 126 697,- Kč 
Náklady na expoziční, výstavní a kulturně výchovnou činnost 227 125,- Kč 
Náklady na ediční činnost 117 822,- Kč 
Mzdové náklady 4 405 922,- Kč 
Ostatní provozní náklady 5 227 914,- Kč 
Celkové náklady 10 105 480,- Kč 
Tab. 4 Struktura nákladů Muzea Podblanicka, p. o., v roce 2016 
 
 
I.7. Technické zajištění činnosti muzea 

V roce 2016 byly ve všech objektech realizovány technické a udržovací práce a opravy.  
Rozsahem největší akce v tomto směru byly oprava střechy na kancelářské budově v areálu Křižíkova 
1351, Benešov, v jejímž rámci byla původní krytina z vlnitých eternitových šablon nahrazena 
trapézovou střešní krytinou včetně všech systémových doplňků, a oprava části fasád na zámku v 
Růžkových Lhoticích, během které byly stávající fasády západní a jižní nádvorní části hlavní zámecké 
budovy z přelomu 70. a 80. let 20. století kompletně očištěny, opraveny a opatřeny novým barevným 
nátěrem. Z dalších aktivit technického rázu je možno připomenout opravu kamerového systému 
v zámku ve Vlašimi a opravu rozvodů vody v zámku Růžkovy Lhotice. Ve sledovaném období 
nebyla realizována žádná investiční akce. 

 
 

II. Doplňková činnost muzea 
Muzeum Podblanicka, p. o., v roce 2016 neprovozovalo doplňkovou činnost 
 

   Mgr. Radovan Cáder 
               ředitel Muzea Podblanicka, p. o. 
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Příloha č. 1  
 
Přehled krátkodobých výstav Muzea Podblanicka, p. o., v roce 2016 
 
termín   výstava                 pobočka         návštěvníci 
2. 1. - 4. 1. Vánoční čas Vlašim 58 

2. 1. - 9. 1. 
Chtíc aby spal -  dvě desetiletí výstav betlémů 
v muzeu Benešov 71 

9. 2. - 6. 3. Kurzy kresby Vlašim 370 
8. 3. - 28. 5. Pišme všichni pilně Benešov 109 
17. 3. - 15. 5. V chalupách pod Blaníkem Vlašim 1739 
18. 5. - 3. 6. Výtvarné práce ZUŠ - J. Petrásková Vlašim 348 
3. 6. – 17. 9. Od secese k dnešku II. 1950 - 1980 Benešov 194 
6. 6. - 19. 6. Výtvarné práce ZUŠ - D. Svobodová Vlašim 525 
23. 6. - 30. 6. Fakt-UM Vlašim 279 
1. 7. - 24. 7. Ten umí to a ta zas tohle Vlašim 810 

1. 7. - 4. 9. V chalupách pod Blaníkem 
Dům 

přírody 
Blaník 

- 

5. 7. - 28. 8. Obrazy Anny Roškotové ze soukromé sbírky Vlašim 1375 
2. 8. - 21. 8. Asambláže, obrazy, fotografie Vlašim 458 
1. 9. - 2. 10. 50 let LMK Vlašim Vlašim 657 

20. 9. - 28. 10. 150 let opery Prodaná nevěsta Růžkovy 
Lhotice 127 

29. 9. – 5. 11. Módní doplňky a šperky Benešov 107 
7. 10. - 6. 11. Podblanický patchwork Vlašim 536 
10. 11. - 27. 11. Stanislav Příhoda - obrazy Vlašim 272 

21. 11. - 21. 12. František Josef I. jeho rodina a Velká válka SOkA 
Benešov - 

24. 11. - 31. 12. Do Betléma za Ježíškem Benešov 655 
1. 12. - 31. 12. Loutkové vánoce Vlašim 1262 
1. 12. - 31. 12. Ozvěny vzpomínek  Vlašim 0 
Pozn.: návštěvnost výstav v Domě přírody Blaník a SOkA Benešov není zahrnuta v návštěvnosti 

Muzea Podblanicka, p. o.; výstavy Loutkové vánoce a Ozvěny vzpomínek probíhaly paralelně 
a návštěvnost obou výstav je uvedena souhrnně u výstavy Loutkové vánoce 

 
celkem   22 krátkodobých výstav     9952 
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Příloha č. 2 

Přehled přednášek Muzea Podblanicka, p. o., v roce 2016 

termín  přednáška, edukační program        pobočka            posluchačů 

12. 1. PhDr. Pavel Titz, Ph.D.: Starověké památky a válka v 
Sýrii  Vlašim 23 

16. 2. PhDr. Jindřich Nusek: Auerspergové a Vlašim za 
Napoleonských válek  Vlašim 28 

8. 3. Mgr. Petr Klučina, CSc.: Válečníci Jan Lucemburský a 
Karel IV. Vlašim 29 

12. 4. Mgr. Josef Hrdlička, Ph. D.: K. H. Mácha a 
máchovská místa v krajině Vlašim 17 

10. 5. PhDr. Michal Pehr, Ph. D.: Jan Masaryk jako ministr 
zahraničí Vlašim 22 

13. 9. Mgr. Václav Žůrek, Ph. D.: Zbožnot, moudrost a 
ceremonie. Panovnický styl Karla IV. Vlašim 20 

11. 10. PhDr. Ivana Preislerová: Vlašimsko za II. světové 
války Vlašim 40 

18. 10. Mgr. Radovan Cáder: Velký Blaník v historii mimo muzeum - 

8. 11. Mgr. Václav Kovařík: Zajímavosti pražských parků II Vlašim 15 

13. 12. doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc.: Proč se stále 
vracet ke Karlu Havlíčkovi  Vlašim 8 

15. 12. PhDr. Lubomír Velek, Ph. D.: František Josef I., jeho 
rodina a Velká válka mimo muzeum - 

Pozn.: návštěvnost přednášek pořádaných mimo muzeum není vykazována; krom uvedených akcí 
pořádalo Muzeum Podblanicka, p. o., též dalších 37 edukačních programů pro základní a 
střední školy, worshopů a exkurzí pro organizované skupiny 

celkem 11 přednášek 202 
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Příloha č. 3 
 

Přehled koncertů Muzea Podblanicka, p. o., v roce 2016 
 
termín  koncert                      posluchači  
28. 1. Novoroční koncert 107 
25. 1. koncert ZUŠ Vlašim 51 
18. 2. Sedláčkovo kvarteto 78 
11. 2. koncert ZUŠ Vlašim 48 
16. 3. koncert ZUŠ Vlašim 83 
17. 3. Saxofon a piano duo 72 
17. 3. koncert pro děti 354 
20. 3. koncert skupiny ZELENINA 35 
14. 4. koncert ZUŠ Vlašim 72 
21. 4. Julie Svěcená, Václav Mácha 119 
27. 4. absolventský koncert ZUŠ Vlašim 92 
9. 5. koncert ZUŠ Vlašim 51 
11. 5. absolventský koncert ZUŠ Vlašim 84 
12. 5. Koncert vítězů mezinárodní pěvecké soutěže R. Pustiny 95 
18. 5. koncert ZUŠ Vlašim 47 
18. 5. absolventský koncert ZUŠ Vlašim 69 
1. 6. koncert ZUŠ Vlašim 55 
9. 6. Nejkrásnější melodie 108 
15. 6. koncert ZUŠ Vlašim 43 
21. 6. koncert ZUŠ Vlašim 46 
23. 6. sbor Dech - letní koncert 85 
23. 6.  koncert ZUŠ Vlašim 52 
18. 9. Čtyři ženy Karla IV 72 
28. 9. Filmové melodie  56 
28. 10. Flos Florum 43 
16. 11. koncert ZUŠ 78 
24. 11. koncert italského tenoristy Giancarla Ruggieriho 103 
28. 11. koncert ZUŠ 66 
1. 12. koncert ZUŠ 82 
7. 12. koncert ZUŠ 88 
8. 12. koncert ZUŠ 92 
13. 12. koncert pro děti  316 
14. 12. koncert pro děti  213 
15. 12. Trio Bel Canto 113 
25. 12. vánoční koncert smíšeného sboru DECH 185 

Pozn.: Tučně vyznačené koncerty pořádalo přímo Muzeum Podblanicka, p. o., na ostatních se pořadatelsky spolupodílelo 
 
celkem 35 koncertů        3353 
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Příloha č. 4 
 
Přehled vernisáží výstav Muzea Podblanicka, p. o., v roce 2016 
 
termín     vernisáž výstavy             pobočka              návštěvníci 
 9. 2. Kurzy kresby Vlašim 135 
17. 3. V chalupách pod Blaníkem Vlašim 75 
18. 5. Výtvarné práce ZUŠ - J. Petrásková Vlašim 88 
6. 6. Výtvarné práce ZUŠ - D. Svobodová Vlašim 77 
23. 6. Fakt-UM Vlašim 70 
1. 9. 50 let LMK Vlašim Vlašim 102 
6. 10. Podblanický patchwork Vlašim 110 
10. 11. Stanislav Příhoda - obrazy Vlašim 95 
24. 11. Do Betléma za Ježíškem Benešov 47 
1. 12. Loutkové vánoce Vlašim 88 
 
celkem 10 vernisáží        887 
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Příloha č. 5  
 
Přehled ostatních kulturně výchovných akcí Muzea Podblanicka, p. o., v roce 2016 
 
termín   akce                   návštěvníci  
25. 3. Blanický rytíř 96 
16. 4. Mezinárodní den památek a sídel Vlašim 37 
16. 4. Mezinárodní den památek a sídel Růžkovy Lhotice 6 
1. 5. Májové slavnosti ve Vlašimi 701 
14. 5. svatební obřad s prohlídkou zámku Růžkovy Lhotice 50 
18. 5. Mezinárodní den muzeí 26 
21. 5. svatební obřad s prohlídkou zámku Růžkovy Lhotice 53 
3. 6. Muzejní noc Benešov 41 
4. 6. Zájezd Vlastivědný klub P. A. N. Vlasáka - Kuks 47 
9. 6. Zámecká muzejní noc Vlašim 123 
11. 5. koncert Sebranka - akce města Vlašim 120 
13. 6. koncert muzikály - akce města Vlašim 295 
25. 6. Strnadova třicítka - cyklistický závod 110 
3. 9. svatební obřad s prohlídkou zámku Růžkovy Lhotice 50 
10. 9. - 11. 9. Dny evropského dědictví Růžkovy Lhotice 16 
17. 9. Prohlídky vlašimského zámku s rytířem Vostrovcem 76 

17. 9. módní přehlídka ve spolupráci s aranžerským učilištěm 
v Benešově Benešov 38 

18. 9. - 19. 9. Dny evropského dědictví Vlašim 114 
26. 9. ukázka odchytu a kroužkování ptáků 22 
28. 9. Oslavy dne české státnosti Vlašim 36 
13. 10. Soutěž SOU Podblanický rytíř  200 
28. 10.  Den Středočeského kraje Vlašim 50 
28. 10.  Den Středočeského kraje Růžkovy Lhotice 11 

24. 11. 
divadelní představení „O věcech lidských a starostech 
božských“ ve spolupráci s dramatickým odborem ZUŠ 
Benešov BN 

47 

14. 12. Vyhlášení soutěže Malujeme s muzeem 87 
22. 12. Vystoupení Gymnázia Vlašim 130 
11. 12. Adventní trhy na nádvoří zámku ve Vlašimi 157 
26. 12. Bohoslužba Sbor církve bratrské Vlašim 56 
Pozn.: Návštěvníci tučně vyznačených kulturně výchovných akcí nejsou zahrnuti ve statistice 

návštěvnosti expozic a výstav muzea.  
 
celkem  28 akcí       2795 
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Příloha č. 6 
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