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ZPRÁVA O ČINNOSTI MUZEA PODBLANICKA ZA ROK 2006 
 
Stavební a technické zajištění činnosti muzea 
 Nejrozsáhlejším stavebnětechnickým počinem Muzea Podblanicka v roce 2006, 
konkrétně v jeho třetím čtvrtletí, byla celková rekonstrukce elektronické zabezpečovací 
signalizace v prostorách vlašimského zámku využívaných muzeem. Při realizaci této 
rekonstrukce byly využity k jejímu spolufinancování prostředky státní dotace ISPROFIN. 

Výraznými úpravami prošly také prostory expozice vývoje loveckého a 
sportovního střelectví ve vlašimském zámku v rámci její reinstalace. Byla zde provedena 
rekonstrukce elektroinstalace výstavních vitrín, která již neodpovídala současným 
technickým parametrům. Současně byly z výstavních prostor odstraněny staré koberce, 
které již nesplňovaly normy z hlediska bezpečnosti návštěvnického provozu, a byla 
provedena údržba parketových podlah. Dále byla vyčištěna všechna velká stropní svítidla. 
 V pobočce Benešov byla vymalována vstupní část expozice dějin města Benešov a 
byla provedena údržba parketových podlah ve všech expozičních prostorách a vyčištěna 
velká stopní svítidla. Nově upravená část expozice bude sloužit v budoucnu pro pořádání  
drobnějších krátkodobých výstav.  
 V pobočce Růžkovy Lhotice bylo přistoupeno k postupným opravám venkovních 
omítek budovy zámku a přilehlých objektů. 
 V roce 2006 došlo také k výraznějšímu doplnění a zkvalitnění technického 
vybavení muzea. Došlo k nákupu čtyř nových PC s příslušenstvím, které nahradí zastaralé 
stávající počítače typu 486. Dále byl zakoupen nový kopírovací stroj, který umožní 
kvalitnější přípravu kulturně-výchovných akcí muzea. Původní kopírovací stroj byl 
převeden do pobočky Benešov, kde bude sloužit v rámci zajištění agendy spojené 
s archeologickou činností muzea. Pořízeny byly také dva digitální fotoaparáty a digitální 
kamera pro dokumentační činnost muzea a dataprojektor, který umožní zkvalitnění 
kulturně výchovných akcí, zejména přednášek.  
   
 
Péče o sbírkový fond 
 Sbírkový fond Muzea Podblanicka byl v roce 2006 rozšířen o 815 inventárních 
položek nových přírůstků. Celkem tedy čítal 33 573 inventárních položek. V souladu 
s platnou legislativou byla provedena aktualizace zápisu v Centrální evidenci sbírek 
Ministerstva kultury ČR k 15. květnu a 15. listopadu 2006.  

Nejvýznamnější akvizicí, která se uskutečnila v roce 2006, byl nákup tzv. 
Šounova betlému. Dále byly zakoupeny kupříkladu tři drobnější obrazy malířky Anny 
Roškotové. Z celkového počtu nově získaných přírůstků připadlo 465 položek na dary, 
které věnovalo muzeu celkem 34 dárců.      
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V roce 2006 bylo přistoupeno k několika rozsáhlejším restaurátorským počinům. 
Bylo zahájeno náročné restaurování do sbírek nově získaného tzv. Šounova betlému, 
konkrétně jeho zadního prospektu, na což finančně přispělo město Benešov. 
V následujících letech by měl být postupně zrestaurován celý betlém. Dále došlo 
k restaurování obrazu piaristy pro expozici v Benešově a lovecké pušky a tesáku, určené 
pro expozici vývoje sportovního a loveckého střelectví. Zároveň prošlo konzervátorskými 
zásahy dalších 58 sbírkových předmětů určených pro výstavní a expoziční činnost muzea.  
 Postupně jsou sbírky muzea elektronicky katalogizovány a probíhá jejich 
elektronická dokumentace. K 31.12. 2006 je prostřednictvím digitální fotodokumentace 
zpracováno 6 825 sbírkových předmětů. V roce 2006 byla také zrevidováno celkem 1 802 
inventárních položek sbírkového fondu. 
 Knihovní fond muzea byl v tomto roce rozšířen o 168 nových knihovních položek 
a čítal celkem 24 981 knihovních jednotek. I nadále je pokračováno v převodu katalogu 
knihovny do počítačové evidence. 
 Fotoarchiv muzea byl obohacen o 297 nových přírůstků. Také on je postupně 
převáděn do systému elektronické evidence. V roce 2006 bylo přistoupeno k zahájení 
postupného převodu 8mm a 16mm filmů ze sbírek muzea na DVD a převedení 
skleněných negativů do elektronické podoby.  
 Knihovna a fotoarchiv muzea ve sledovaném roce vykázaly 152 badatelských 
návštěv.  
 
Výstavní a kulturně výchovná činnost 
 V roce 2006 zpřístupňovalo muzeum návštěvníkům pět stálých expozic – expozice 
Zámecké parky a historie  zámku Vlašim a  Vývoj loveckého a sportovního střelectví ve 
Vlašimi, expozice Historie města Benešov a Náš pluk v Benešově a expozici Hudební 
tradice Podblanicka v Růžkových Lhoticích. V zámku Vlašim byly dále návštěvníkům 
zpřístupněny dvě dlouhodobé výstavy Zrcadlo minulosti a nově Město pod věží aneb 
Vlašim  na dlani, která je součástí zámecké věže, jež byla v rámci projektu rekonstrukce a 
obnovy vlašimského zámeckého parku zpřístupněna veřejnosti jako rozhledna.  

Muzeum Podblanicka pořádalo či spolupořádalo v roce 2006 celkem 14 
krátkodobých výstav (viz příloha 1), z toho devět v prostorách vlašimského zámku, dvě 
ve Státním okresním archivu v Benešově a po jedné v Ochraně fauny ČR ve Voticích a 
v Obecním úřadě v Načeradci. 
 V rámci kulturně výchovné činnosti uspořádalo Muzeum Podblanicka celkem 22 
přednášek (viz příloha 2). Kromě těch, které pravidelně organizuje muzeum ve Vlašimi a 
v Benešově, jistě stojí za zmínku přednáška PhDr. Bořivoje Indry, která byla součástí 
výstavy Státního ústředního archivu v Praze Tajemství paravánu, kterou ve spolupráci se 
Státním okresním archivem Benešov, muzeum zprostředkovalo veřejnosti také 
v Benešově.  
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Dále muzeum pořádalo 13 koncertů a celou řadu dalších kulturně výchovných 

akcí (viz příloha 3), za které připomeňme alespoň Den Středočeského kraje nebo již 
tradiční Dny evropského kulturního dědictví a Muzejní noc, které se setkaly s velkým 
ohlasem veřejnosti. 
 Již nedílnou součástí kulturně výchovné činnosti muzea je spolupráce 
s Vlastivědným klubem P.A.N. Vlasáka, Základní uměleckou školou ve Vlašimi, 
Historickým seminářem Gymnázia Vlašim či pěveckým sborem DECH. 
 V roce 2006 navštívilo expozice Muzea Podblanicka celkem 11 677 návštěvníků, 
kulturně výchovné akce pak celkem 4 848 návštěvníků.   
 
Ediční činnost 
 Muzeum Podblanicka ve spolupráci se Státním okresním archivem v Benešově 
uvedlo na trh v roce 2006 Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 43/2003 
monotématicky věnovaný 300. výročí Gymnázia v Benešově.  
 Ve spolupráci s Podblanickým ekocentrem ČSOP ve Vlašimi pokračovalo 
muzeum ve vydávání vlastivědného čtvrtletníku Pod Blaníkem, konkrétně jeho X. 
ročníku. Zároveň byla vydána jeho monotématická samostatná příloha Jan Hertl - 
Drahňovská kronika. 
 V rámci edice Přírodou Podblanicka vydalo muzeum ve spolupráci 
s Podblanickým ekocentrem ČSOP ve Vlašimi publikaci kolektivu autorů Ptáci 
Podblanicka, která zahrnuje mimo jiné také výsledky dlouholetých ornitologických 
pozorování prováděných pracovníky muzea.  
  
Výzkumná činnost 

V roce 2006 bylo zpracováváno celkem 9 vědeckovýzkumných úkolů. V oblasti 
přírodních věd se jednalo především o pokračování dlouhodobých projektů, a sice 
výzkumu ťuhýkovitých, který organizuje Česká ornitologická společnost, monitoringu 
protahujícího a zimujícího ptactva na vodním díle Želivka, či zoologického průzkumu 
vybraných chráněných území regionu. Z dalších výzkumů zmiňme alespoň monitoring 
hnízdního rozšíření krutihlava obecného.  

O oblasti společenských věd byla zpracovávána dokumentace lidové architektury 
regionu a pokračovala dokumentace historie hasičských sborů na okrese Benešov 
zahájená v roce 2005.  

Muzeum Podblanicka stejně jako v předchozích letech spolupracuje s Městem 
Vlašim na projektu obnovy a rekonstrukce vlašimského zámeckého parku, v jehož rámci 
v roce 2006 muzeum zajistilo zpřístupnění výstavy Město pod věží aneb Vlašim  na dlani 
ve věži vlašimského zámku a zároveň se podílelo na přípravě rekonstrukce sklepení 
vlašimského zámku. 

V roce 2006 došlo k základnímu zpracování archeologického materiálu z lokality 
Machlov osada Částrovice u Vracovic. 
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I v roce 2006 byla poskytována metodická pomoc obcím a organizacím v oblasti 

kronikářství. Pověřený pracovník muzea poskytoval průběžně zájemcům konzultace o 
správném vedení obecní či spolkové kroniky.  
 
Organizační činnost 
 Přepočtený stav pracovníků muzea je 13 pracovníků. Za jednotlivé objekty jsou 
zodpovědní pracovníci: Vlašim – Vladimír Holba, Růžkovy Lhotice – Oldřich Jahodář, 
Benešov – PhDr. Libuše Váňová, ekonomický úsek – J Štecherová. 

Muzeum na základě dlouhodobě dobré spolupráce s městem Benešov zajistilo 
prodloužení nájemní smlouvy muzea pro prostory využívané pobočkou Benešov. 

 
 
 

Mgr. Radovan Cáder 
               ředitel Muzea Podblanicka 
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Příloha č. 1  
 
Přehled krátkodobých výstav Muzea Podblanicka v roce 2006 
 
zámek Vlašim 
datum  výstava       počet 
návštěvníků 
2.3.–26.3. Krajina v obrazech - Josef Burkhard     1137   
31.3.–23.4.  Nulla dies sine linea -Ani den bez práce:  

Vladimíra Konvalinková, Stanislava Konvalinková  
– keramika, keramická plastika, Juryška Kašparová –   

 keramika, Jana Holcová – obrazy       428  
27.4.-14.5.  Jaroslav Franta – fotografie        229      
18.5.-4.6.  Obor výtvarný ZUŠ Vlašim        698   
8.6.-17.9. V setnici a na zápraží /z lid.domácnosti 19.a 20.stol./  3995 
20.9.-15.10. Pavel Žilínek -  obrazy        421 
18.10.-5.11. Josef Buršík - obrazy          553 
9.11.-26.11. Stanislav Příhoda - výstava k život.jubileu podbl.malíře    440  
30.11.-29.12. Jarmila Haldová – reliéfní obrazy a dřevěné skulptury    586 
celkem  9 výstav          8487 
 
Státní okresní archiv Benešov 
datum  výstava       počet 
návštěvníků 
11.6. – 7.7.  Načeradec a okolní obce v dějinách       10 
7.10.- 12.11. Tajemství paravánu následníka trůnu    400 
celkem  3 výstavy        410 
      
Obecní úřad Načeradec 
datum  výstava       počet 
návštěvníků 
4.5.-30.5. Načeradec a okolní obce v dějinách     200  
celkem  1 výstava        200 
 
Ochrana Fauny Votice  
datum  výstava       počet 
návštěvníků 
11.7. – 30.8.  Historie hasičstva na Benešovsku a Voticku    1000 
celkem  1 výstava        1000 
 
celkem   14 výstav        10 097  
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Příloha č. 2  
 
Přehled přednášek Muzea Podblanicka v roce 2006 
 
zámek Vlašim 
datum  přednáška       počet 
posluchačů 
10.1. Mgr.Michal Sejk – Neveklovsko válečných let      25 
14.2. PhDr. Jindřich Nusek – F.P.Auersperg a K.J.Salm-Reifferscheidt    29 
14.3. Mgr. Radovan Cáder – Kaleidoskop osobností Podblanicka    33  
11.4.    Jana Jakoubková: Jan Vondráček       
            Jana Filandrová: Lidové sanatorium Vlašim       30   
9.5.    Ing.Václav Zemek Hornická minulost Podblanicka      25  
23.5. Mgr. Veronika Hanusová – Výukový program pro I. stupeň ZŠ  

k výstavě Město pod věží aneb Vlašim na dlani      63 
12.9.    PhDr. Libuše Váňová  Týnecká kamenina       22            
10.10.  Mgr. Pavel Čech – Ledňáček říční        21 
14.11.  Mgr. Jan Šach – Franz Ferdinand        27   
12.12.  Ing.Jindřich Hýkel – Z dějin firmy Sellier a Bellot      35 
celkem  10 přednášek        310 
 
pobočka Benešov 
datum  přednáška       počet 
posluchačů 
12.12. PhDr. Libuše Váňová – Vánoční zvyky     20 
20.12. PhDr. Libuše Váňová – Betlémy a jejich vývoj     45 
celkem  2 přednášky        65 
 

Státní okresní archiv Benešov - cyklus pro učitele dějepisu SŠ a ZŠ 
datum  přednáška       počet 
posluchačů 
8.11. PhDr. Bořivoj Indra – Tajemství paravánu       34 
celkem  1 přednáška        34 
 
ostatní přednášky pracovníků muzea – mimo objekty muzea 
25.3. PhDr. Libuše Váňová – umělecké památky olbramovicka a voticka   60  
6.5. Ing. Pavel Procházka – Vítání ptačího zpěvu      20 
12.5. PhDr. Libuše Váňová – Historické a umělecké památky Benešova    31 
6.5. PhDr. Jindřich Nusek - Drobné památky jako pečeť krajiny    53  
.. Ing Pavel Procházka – Ptáci Podblanicka       50 
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.. Ing. Pavel Procházka - Od Významných ptačích území k  

soustavě Natura 2000 – 4 přednášky pro žáky ZŠ 126 
23.8. Ing. Pavel Procházka – Terénní kurz ornitologie pro učitele    17 
30.11. Mgr. Radovan Cáder – Blaník jako kulturně historický fenomén    52 
celkem  11 přednášek        409  
 
celkem   22 přednášek        818  
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Příloha č. 3  
 
Přehled ostatních kulturně výchovných akcí Muzea Podblanicka v roce 2006 
 
Koncerty pořádané v zámku Vlašim Muzeem Podblanicka 
datum  koncert       počet 
posluchačů 
19.1.  Apollon kvartet         57 
16.2.     Mondschein sonáta Hosprová, Skoumal      39 
16.3.     Procházka Vídeňskou operetou       59 
20.4.  Koncert  Štěpán Rak       105 
18.5.    Dvořákovo trio                  39 
8.6.  Zanetto Consort          55 
21.9.     Jiří Stivín        119 
19.10.   Miron Šmidák          42 
16.11.   Smetanovo trio         53 
8.12.     Adventní koncert Ztracená kapela       45 
21.12.   Vánoční koncert Gran Duetto Concertante      61 
celkem  11 koncertů        674 
          
Koncerty, na jejichž pořádání se Muzeum Podblanicka organizačně spolupodílelo 
datum  koncert       počet 
posluchačů 
30.3.     Koncert  žáků ZUŠ         75  
4.3.       Koncert ZUŠ          35 
7.4.  Markéta a Lazarové          40 
26.4.  Absolventský  koncert ZUŠ ve Vlašimi        62 
3.5.      Absolventský koncert   ZUŠ Vlašim       42 
12.5.  Komorní ženský sbor při KD Blaník Vlašim     83 
17.5.  Koncert ZUŠ          70 
31.5.  Absolvenstský koncert ZUŠ        43 
22.6.     Koncert Dech          75 
23.6.  Koncert Dech  Růžkovy Lhotice       87 
23.9.     Baptistické shromáždění        28 
24.9.     Koncert DECH         88 
25.11.   Podblanické komorní sdružení       95 
13.12.  Absolvenstský koncert ZUŠ        98 
25.12.   Koncert Pěveckého sboru DECH na nádvoří zámku ve Vlašimi   289    
26.12.   Koncert  Sbor církve bratrské       47 
celkem  16 koncertů        1257 
 
celkem   27 koncertů        1931 
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Vernisáže výstav Muzea Podblanicka  
datum  vernisáž       počet 
návštěvníků 
4.3.  Josef Burkhard - Výstava Krajina v obrazech      40   
31.3.   S. Konvalinková, J. Kašparová, J. Holcová –  

plast. keramika, obrazy a keramika           98 
27.4.   Jaroslav Franta - fotografie            27      
18.5 .  Obor výtvarný ZUŠ Vlašim                121  
8.6. V setnici a na zápraží /z lid.domácnosti 19.a20.stol./ muzejní výstava   63   
21.9.  Pavel Žilínek -  obrazy                    72 
7.10. Tajemství paravánu následníka trůnu – SOkA Benešov     34 
19.10. Josef Buršík - obrazy                        98 
9.11. Stanislav Příhoda - výstava k život.jubileu podbl.malíře             147  
30.11.  Jarmila Haldová – reliéfní obrazy a dřevěné skulptury                67 
celkem  10 vernisáží        767 
 
 
Ostatní kulturně výchovné akce Muzea Podblanicka 
datum  akce        počet 
návštěvníků 
30.1.     Beseda ve spolupráci s Posázaví s.r.o.        8                                                                              
14.4.    Udělení titulu Blanický rytíř, spolupráce                     
            s Podblanickým ekocentrem ve Vlašimi    105 
22.4.  Slavnostní otevření expozic /zámecká věž a brána/     38 
23.4.    akce u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel    45 
8.6.     Zámecká muzejní noc       421 
24.6.    Zájezd členů Vlastivědného klubu         30                                                                                               
9.9. – 10.9.   Dny evropského dědictví   Vlašim                356 
12.10.   Seminář lékařů         85 
28.10.   Den Středočeského kraje      154   
14.12.   Prezentace knihy Vlašim po stopách předků    120 
celkem      12 akcí         1362 
 
celkem   22 akcí        2129 
 
 
celkem 49 ostatních kulturně výchovných akcí    4060 
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