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ZPRÁVA O ČINNOSTI MUZEA PODBLANICKA ZA ROK 2011 
 

 

I. Vyhodnocení plnění úkolů z hlavní činnosti 

 

I.1. Péče o sbírkový fond 

 Sbírkový fond Muzea Podblanicka byl v roce 2011 rozšířen o 5126 inventárních 

položek přírůstků. Celkem tedy čítal 44625 inventárních položek. V souladu s platnou 

legislativou byla provedena aktualizace zápisu v Centrální evidenci sbírek Ministerstva 

kultury ČR k 15. květnu a 15. listopadu 2011.  

K nově zakoupeným akvizicím, které rozšířily v roce 2011 sbírky muzea, patří dva 

obrazy Anny Roškotové (Park ve slunci, akvarel 38 x 55,5 cm, signovaný a Krajina, 

akvarel 24,5 x 33 cm, signovaný) a tři zarámované fotografie z přelomu 19. a 20. století, 

které patrně pochází z původního inventáře vlašimského zámku. Z celkového počtu nově 

získaných přírůstků připadlo 1376 položek na dary, které věnovalo muzeu celkem 20 

dárců. 

 

 

   
 
Obr. 1,2 Obrazy A. Roškotové zakoupené do sbírek Muzea Podblanicka v roce 2011. 

 

 

Také v roce 2011 byla nedílnou součástí muzejní práce péče o sbírkový fond 

muzea. Ve sledovaném roce bylo při přípravě muzejních výstav a úprav muzejních 

expozic odborně konzervováno 57 sbírkových předmětů, u kterých si to vyžadoval jejich 

stav. Bohužel z důvodu omezených finančních prostředků muzea nebylo ve sledovaném 

období přikročeno k žádnému restaurování sbírkových předmětů, což by ale měl být 

výjimečný a přechodný stav. 

      Sbírky muzea byly i v roce 2011 elektronicky katalogizovány a probíhala jejich 

elektronická dokumentace ve sbírkovém evidenčním programu muzea. K 31. prosinci 

2011 bylo prostřednictvím základní digitální fotodokumentace zpracováno celkem 33849 

sbírkových předmětů, tj. 75 % sbírkového fondu. V roce 2011 bylo také zrevidováno 

celkem 6692 inventárních položek sbírkového fondu. 
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 Knihovní fond muzea byl v roce 2011 rozšířen o 720 nových knihovních položek a 

čítal k 31. prosinci 2011 celkem 27331 knihovních jednotek. I nadále je pokračováno 

v převodu katalogu knihovny do počítačové evidence. 

 Knihovna a fotoarchiv muzea ve sledovaném roce vykázaly 125 badatelských 

návštěv. 

 

 

I.2. Výstavní a kulturně výchovná činnost 

 V roce 2011 zpřístupňovalo Muzeum Podblanicka návštěvníkům celkem sedm 

stálých expozic – expozice Zámecké parky a historie zámku Vlašim, Příroda Podblanicka, 

S přesnou muškou. Tradice lovectví a zbrojařství a Tajemství zámeckého sklepení 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 Město pod věží aneb Vlašim na 

dlani, která je součástí zámecké věže. 

Krátkodobých výstav uspořádalo v roce 2011 Muzeum Podblanicka celkem 16 (viz 

Příloha č. 1). Z hlediska návštěvnosti byla nejatraktivnější výstava Zdravíčko pane 

doktore, která byla instalována v letních měsících ve vlašimském zámku a seznamovala 

návštěvníky s dějinami lékařské péče na Podblanicku do roku 1945. Současně s touto 

výstavou byla ve vlašimském zámku instalována také další krátkodobá výstava s názvem 

140 let železnice na Podblanicku, která se také těšila mimořádnému zájmu návštěvníků. 

Z dalších výstav pořádaných ve Vlašimi lze namátkou připomenout velice atraktivní 

vánoční výstavu Betlémy skleněné a jiné, v jejímž rámci byla prezentována sklářská 

tvorba, která má v českých zemích bohatou tradici. Součástí této výstavy byly také ukázky 

práce se sklem, které se těšily nadšenému zájmu všech návštěvníků. V benešovské 

pobočce muzea se s největším ohlasem setkala vánoční výstava Vánoce v muzeu – betlémy 

a také další výstava věnovaná historickým panenkám, kterou pořádalo muzeum ve 

spolupráci s Klubem panenek. 

 

 

  
 

Obr. 3,4 Ukázky z instalace výstavy Zdravíčko pane doktore ve vlašimském zámku (foto V. Hanusová). 
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Obr. 5,6 Výstava Betlémy skleněné a jiné s ukázkou výroby skleněných figurek (foto V. Hanusová). 

 

 

 

 

 

 

  
 

Obr. 7,8 Vernisáže Fotografie z vernisáží muzejních výstav, konkrétně výstavy Motivy (středo)českého 

venkova ak. mal. L. Hojného a výstavy prací výtvarného oboru ZUŠ ve Vlašimi (foto V. Hanusová). 

 

 

 

 
Vlašim Benešov 

Růžkovy 

Lhotice 

mimo 

muzeum 
celkem 

Počet krátkodobých 

výstav 
10 5 - 1 17 

Počet návštěvníků 

krátkodobých výstav 11030 2239 -  
údaj nebyl 

muzeem 

evidován 
13269 

Počet vernisáží 7 2 - - 9 

Počet návštěvníků 

vernisáží 
609 124 - - 733 

Tab. 1 Návštěvnost krátkodobých výstav Muzea Podblanicka v roce 2011.  
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 V rámci kulturně výchovné činnosti uspořádalo muzeum v roce 2011 celkem 84 

akcí. Největší zájem veřejnosti se, jako již tradičně, soustředil na koncerty, které se konaly 

v rámci pravidelné koncertní sezony Muzea Podblanicka ve vlašimském zámku. V roce 

2011 jich bylo celkem 12. Dále se muzeum spolupodílelo na pořádání dalších 14 koncertů. 

V rámci muzejní koncertní sezony vystoupila celá řada vynikajících a známých ale i 

mladých a začínajících umělců (např. Edita Randová, manželé Kasíkovi, Jakub Pustina, 

atd.) a hudebních těles (např. Pražský žesťový soubor, Two voices, Janáčkovo trio, 

Ensemble Martinů, atd.).  

 

 

 
 

Obr. 9 Koncert Two voices na nádvoří vlašimského zámku během VII. muzejní noci (foto V. Hanusová).  

 

 

Své nezastupitelné místo mají v muzeu také koncerty vlašimského pěveckého 

souboru DECH a školní a absolventské koncerty žáků vlašimské ZUŠ (viz Příloha č. 3). 

 Také v roce 2011 se uskutečnilo dne 6. července Vostrovecké slavení – renesanční 

slavnost ve vlašimském zámku a přilehlém zámeckém parku, které se již tradičně koná 

v rámci dlouhodobého projektu Historický rok na vlašimském zámku. Součástí projektu 

byla také již tradiční výtvarná soutěž Malujeme s muzeem, pořádaná pro žáky mateřských, 

základních a středních škol, tentokrát na téma historická řemesla, která proběhla v období 

září – prosinec 2011.  
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Obr. 10,11 Záběry z průběhu Vostroveckého slavení ve vlašimském zámku (foto V. Hanusová). 
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Jako každoročně se Muzeum Podblanicka 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 akcí. 

 

 

 
 
Obr. 12 Součástí VII. zámecké muzejní noci byla i komentovaná prohlídka vlašimského zámeckého parku 

(foto V. Hanusová). 
 

 Dobrou spolupráci má muzeum se školami v regionu. Kromě běžné nabídky 

prohlídek expozic, výstav a odborných exkurzí pro školní mládež se konaly i dvě akce se 

širším zaměřením. V roce 2011 proběhl již pátý ročník výtvarné soutěže pro děti, žáky a 

studenty z mateřských, základních a středních škol v regionu, pod názvem „Malujeme s 

muzeem“. Tuto soutěž organizovalo Muzeum Podblanicka ve spolupráci se Středočeským 

krajem a městy Benešov, Vlašim a Votice a byla součástí projektu Historický rok na 

vlašimském zámku. Do soutěže bylo přihlášeno 101 prací dětských výtvarníků z 10 škol a 

jednoho výtvarného kroužku a 15. prosince 2011 byly v obřadní síni vlašimského zámku v 

rámci slavnostního odpoledne předány věcné ceny autorům vítězných prací. Všechny 

práce zaslané do soutěže pak byly vystaveny ve vlašimském zámku na přelomu ledna a 

února 2012. Dále v říjnu 2011 pomáhalo muzeum technicky zajistit SOŠ a SOU Vlašim 

další ročník soutěže O pohár blanických rytířů (viz Příloha č. 5). 
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Obr. 13,14 Záběry ze slavnostního vyhlášení výsledků soutěže Malujeme s muzeem a z instalace prací, které 

byly do soutěže přihlášeny (foto V. Hanusová). 
 

 Pravidelně jsou mezi kulturně výchovnými akcemi muzea zastoupeny přednášky a 

edukační programy. V roce 2011 jich muzeum uspořádalo celkem 26 (viz Příloha č. 2).  

 

 

  
 
Obr. 15,16 Záběr z přednášky prof. L. Hanela, konané u příležitosti 30. výročí vzniku CHKO Blaník, a 

komponovaného pořadu prof. M. Hilského a D. Dobiáše, věnovaného tvorbě W. Shakespeara (foto V. 

Hanusová). 
 

Ve spolupráci se Státním oblastním archivem v Praze a Státním okresním archivem 

v Benešově uspořádalo Muzeum Podblanicka dvoudenní konferenci Regionální 

vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii, která se uskutečnila ve dnech 24. a 

25. listopadu. Téma konference, která se konala na počest Sborníku vlastivědných prací 

z Podblanicka kontinuálně vydávaného od roku 1957, vzbudilo mimořádný ohlas, o čemž 

svědčí fakt, že účastníci konference byli nejen z celé České republiky, ale také ze 

Slovenska. V roce 2012 budou příspěvky z konference publikovány v rámci 

připravovaného sborníku. 
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Obr. 17,18 Konference Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii. Jeden z hlavních 

příspěvků konference přednesl prof. Jaroslav Pánek z Historického ústavu AV ČR (foto M. Zdrubecká). 
 

 Stranou pozornosti nezůstal pochopitelně ani Vlastivědný klub P. A. N. Vlasáka, se 

kterým muzeum velmi úzce spolupracuje. Pro jeho členy byl jako každoročně připraven 

poznávací zájezd.  

 Z akcí pořádaných v pobočce muzea v Růžkových Lhoticích je možno 

připomenout tradiční cyklistický závod Strnadova třicítka, jehož 27. ročník se uskutečnil 

25. června 2011 a jehož start i cíl byly v areálu muzea. 

 I v roce 2011 byla poskytována na základě potřeby metodická pomoc obecním 

kronikářům v regionu působnosti muzea. 

 

 

 

 
Vlašim Benešov 

Růžkovy 

Lhotice 

mimo 

muzeum 
celkem 

Počet koncertů 25 - 1 - 26 

Počet návštěvníků 

koncertů 
1923 - 41 - 1964 

Počet přednášek a 

edukačních programů 
19 2 1 4 26 

Počet návštěvníků 

přednášek a ed. 

Programů 

605 122 80 182 989 

Počet ostatních 

kulturně výchovných 

akcí 

14 3 1 5 23 

Počet návštěvníků 

ostatních kulturně 

výchovných akcí 

3129 145 102 171 3547 

Tab. 2 Návštěvnost kulturně výchovných akcí Muzea Podblanicka v roce 2011. 
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Muzeum Podblanicka je zapojeno do projektu Kraj Blanických rytířů,  úzce 

spolupracuje s místní samosprávou, zejména s městy Benešov, Vlašim a Votice, a s řadou 

neziskových organizací, jako je Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim, Posázaví o.p.s., 

Ochrana fauny Votice, Podblanickem o.p.s., Infocentrum Vlašim a mnoha dalšími. 

 

 

 
 
Obr. 19 Nositelé ocenění Blanický rytíř, které každoročně na velký pátek udělují neziskové organizace 

regionu třem vybraným osobnostem. Laureáty ocenění v roce 2011 byli (zleva) M. Štědra, R. Bílek a A. 

Podzimek (foto V. Hanusová). 
 

 

Návštěvnost Muzea Podblanicka v roce 2011 činila celkem 18883 návštěvníků, 

přičemž expozice a výstavy muzea navštívilo 14893 návštěvníků, akcí muzea pořádaných 

v rámci kulturně výchovné činnosti se zúčastnilo celkem 3990 návštěvníků. 

 

 

I.3. Ediční činnost 

 Muzeum Podblanicka ve spolupráci se Státním okresním archivem v Benešově 

vydalo v roce 2011 Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 50/2010, konkrétně jeho 1. 

číslo. Druhé číslo se již ve sledovaném roce z technických důvodů vydat nepodařilo a 

vyjde v prvním pololetí roku 2012. Sborník je zařazen mezi recenzovaná neimpaktovaná 

periodika a je vydáván ve dvou číslech za rok.    
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Obr. 20,21 1. číslo 50. ročníku Sborníku vlastivědných prací z Podblanicka a 4. číslo XV. ročníku časopisu 

Pod Blaníkem. 

   

 

Ve spolupráci s Podblanickým ekocentrem ČSOP ve Vlašimi pokračovalo muzeum 

ve vydávání vlastivědného čtvrtletníku Pod Blaníkem, konkrétně jeho XV. ročníku.  

 Webové stránky muzea www.muzeumpodblanicka.cz jsou pravidelně měsíčně 

aktualizovány a v jejich rámci jsou poskytovány základní informace o nabídce muzea pro 

veřejnost. Ve sledovaném období je navštívilo celkem 5302 uživatelů (registrováno bylo 

celkem 19133 zhlédnutí).  

 

 

  

I.4. Výzkumná činnost 

V roce 2011 bylo zpracováno v rámci činnosti muzea celkem 9 vědeckovýzkumných 

úkolů.  

1) Průzkum současného hnízdního rozšíření ptactva v PR Podhrázský rybník. Hned při 

první jarní návštěvě byl rybník nalezen na nižší hladině, oproti normálu asi o 1 m. 

Podle stavu břehů tak rybník vypadal i po celou zimu a od podzimního výlovu nebyl 

zcela napuštěn. Až koncem dubna po intervenci na Rybářství Líšno, a.s. byla hladina 

zvednuta a zůstala 30 cm pod normálem. K úplnému napuštění došlo až během září. 

Nízký stav vody již druhý rok po sobě výrazně ovlivnil počty hnízdících ptáků, 

vázaných na vodu. Méně zahnízdilo lysek, slípek zelenonohých a potápky malé v době 

hnízdění úplně absentovali, roháčů bylo nezvykle málo a žádní nehnízdili. Za potravou 

sem opět zaletoval orel mořský. Ze zajímavých ptáků na tahu zde byl pozorován slavík 

modráček, rákosník velký, moudivláček lužní, vodouš kropenatý, bekasina otavní nebo 

husa velká.  

2) Ostříž lesní a luňák červený – prověřování hnízdního rozšíření. Ostříž lesní byl zjištěn 

pouze v širším okolí Postupic. Tentokrát pouze ojediněle v měsíci červnu, později již 

ne. Luňák červený, který byl v loňském roce opakovaně často pozorován v okolí 

Postupic a zřejmě neúspěšně hnízdil, nebyl do konce června vůbec zjištěn. Poprvé 

pozorován byl až v červenci, zpočátku jeden pták, později bylo pozorováno dokonce 

http://www.muzeumpodblanicka.cz/
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pět ptáků. Chování těchto ptáků vylučovalo hnízdění. Zřejmě šlo o ptáky buď 

nehnízdící anebo po neúspěšném hnízdění. Překvapivě bylo zjištěno pozdní hnízdění 

páru motáků lužních. Počátek velmi pozdní snůšky byl zpětně odhadnut na 20. června. 

V hnízdě bylo pouze jedno mládě, které se drželo na hnízdišti ještě v první dekádě září. 

Tento pár asi přišel o původní snůšku na jiném místě a k dalšímu zahnízdění se 

přesunul na novou lokalitu.  

3) Avifaunistický průzkum bývalého vojenského prostoru Baba u Benešova. Návštěv bylo 

méně, než bylo původně plánováno. Populace pěnice vlašské zde dosáhla kolem 10 

párů, což je mírný úbytek ve srovnání s první polovinou minulého desetiletí. 

Bramborníček černohlavý jako pták otevřených prostor nachází místy také vhodné 

prostředí. Jeden pár zde hnízdil, opakovaně ale nepravidelně byl zastižen v jiné části 

prostoru další samec. Zjištěna opakovaná přítomnost zpívajícího samce žluvy hajní, 

ozývajícího se z hluboké rokle s porostem starých dubů. Denzita některých běžných 

ptáků je zde vysoká, dost možná nejvyšší na Podblanicku. To se týká především 

budníčka většího, pěnice hnědokřídlé, pěvušky modré a cvrčilky zelené. U posledního 

druhu bylo zjištěno minimálně 10 zpívajících samců. V okrajové západní části byl 

zjištěn slavík obecný. Při první jarní návštěvě byli zastiženi tři brkoslavi severní, 

konzumující zbytek šípků. 

4) Ťuhýk obecný – pokračování programu v rámci Skupiny pro výzkum ťuhýkovitých. 

Počet hnízdících párů ťuhýka ve sledované oblasti v porovnání s rokem 2010 snížil o 2
 

%. Rok 2011, pokud jde o návrat ťuhýků na hnízdiště, byl výjimečný. První ptáci se 

většinou objevují počátkem května, v tomto roce byly všechny kontroly až do 18. 

května negativní. První tři ptáci byli nalezeni až 20. května, což je zpoždění téměř o tři 

týdny. Situace byla stejná v celé ČR, na ostatních sledovaných lokalitách se také první 

ptáci objevili až kolem 20. května. Opožděný přílet ptáků zasáhl celou Evropu. Příčina 

ještě není známa, možná bude vysvětlena analýzou počasí na jihovýchodní migrační 

cestě, popř. na zimovišti. Počet párů byl obdobný jako v předchozím roce, podobné 

údaje jsou i z ostatních sledovaných míst v ČR. Ptáci obsadili hnízdiště ve velmi 

krátkém časovém období a počátek hnízdění byl opožděn u většiny párů méně než v 

případě příletu. Podařilo se zkontrolovat dva kroužkované samce, kteří byli označeni v 

předchozím roce v bližším okolí místa kontroly jako hnízdící adultní ptáci. Vysoký byl 

počet nespárovaných samců, bylo jich minimálně pět. Tito ptáci se ztratí z místa 

většinou koncem června. V průběhu července došlo k likvidaci keřových porostů podél 

polní cesty u Roubíčkovy Lhoty (přípravné práce pro budování komunikace z 

prostředků EU). Mláďata z jednoho ještě obsazeného hnízda sice těsně unikla smrti, ale 

pro příští rok tak 3 až 4 páry ztrácí dlouholetá hnízdiště, což se asi projeví v počtu párů 

na sledovaném území v roce 2012. Odlet a podzimní průtah ptáků nebyl kupodivu 

opožděn, naopak v září bylo vidět ťuhýků méně, než je běžné. Výjimkou byl samec 

kategorie + 1. K (dospělý pták), který se objevil 16. září u Moklin. Je to u této 

kategorie nejpozdější zjištěný záznam. V hnízdní době zjištěn jeden pár ťuhýka šedého. 
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Sledované území obec Postupice (okres Benešov) 

Rozloha sledovaného území 16 km
2 

Počet hnízdících párů 52 

Přílet ťuhýků na hnízdiště 20. 5. 2011 

Odlet ťuhýků z hnízdiště 23. 9. 2011 

Počet nalezených hnízd 24 

Počet kroužkovaných 

ťuhýků 

mláďat na hnízdě  34 

ostatních                49 
Tab. 3 Sledované údaje v rámci programu Skupiny pro výzkum ťuhýkovitých  za rok 2011 (zpracoval 

Ing. Pavel Procházka). 

 

5) Pokračoval průzkum a zhodnocení pravěké kamenné industrie ze sbírek muzea.  

6) Historické hodnocení souboru exotických trofejí v rámci expozice S přesnou muškou. 

De-instalace části expozice „S přesnou muškou“ umožnila poprvé hodnotit 

z historických hledisek kolekci loveckých trofejí. Po dokumentaci preparátorských 

firem byla určena příslušnost trofejí k původním rodovým sbírkám. Dělo se tak ve 

spolupráci s Národním muzeem, které je majitelem většiny vystavených položek. 

Průzkum prokázal, že zahrnují řadu raritních kusů. V souboru 49 trofejí z let 1903 – 

1945 byly zjištěny součásti pěti významných šlechtických sbírek: Jana Nepomuka 

Pálffyho (Březnice), Adolfa Schwarzenberga (Ohrada), Jindřicha Hanau-Schaumburga 

(Hořovice), Ferdinanda Auersperga (Slatiňany a Žleby) a Henricha Apponyie 

(Oponice, SR). V rámci period exotického lovu odkazují na jeho počátky a vrchol v 

první polovině 20. století. Starší „badatelskou“ vrstvu naopak reprezentuje úlovek z 

výpravy dr. Emila Holuba. Na základě výsledků byly trofeje opatřeny identifikačním 

systémem. Po obrazovém a textovém doplnění se staly ucelenou kapitolou expozice. 

7) Zpracování problematiky dějin zdravotnictví v regionu. V souvislosti s přípravou 

výstavy Zdravíčko, pane doktore. Zdravotnictví na Podblanicku do roku 1945 byly 

nově hodnoceny související materiály ze sbírek muzea. Výzkum pokračoval ve fondech 

SOkA Benešov, archivu Rehabilitačního ústavu Kladruby a knihovně Nemocnice 

Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s. S použitím dalších zdrojů byly sledovány proměny 

zdravotnictví na Podblanicku do roku 1945. (II. světovou válkou končila etapa vývoje, 

započatého v druhé polovině 19. století.) Výstupem bylo zpracování koncepce a 

textových součástí výstavy. Výsledky zasadily zdravotnictví regionu do obecného 

vývoje. I Podblanicko zaznamenalo růst prestiže graduovaných lékařů, po roce 1848 

významných činitelů v národním i obecním životě. Následovalo ustavování obvodů a 

éra okresních nemocnic. Za první republiky vrcholil boom sanatorií i zdravotního 

pojišťovnictví. Připomenut byl fenomén „rodového“ povolání: vedle např. vlašimských 

dr. Hellmuthů byla představena i pokračující „dynastie“ Stejskalů. Prostor mělo 

v rámci problematiky také lékárnictví. Pro výzkum a zápůjčku exponátů byla důležitá 

spolupráce s MUDr. Daliborem Stejskalem ml. (Šlapánov/Praha), Mgr. Marií Vilitovou 

(Vlašim), Ing. Evou Vaňkovou (Vlašim), Rehabilitačním ústavem Kladruby a 

Nemocnicí Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Pro muzeum byly získány předměty 

k lékárnictví (dar Mgr. M. Vilitové) a skenována část kladrubského archivu. 

8) Výzkum a dokumentace archiválií z Auerspergského rodinného archivu ve Vídni 

(Haus-, Hof- und Staatsarchiv). Přípravným studiem a kontakty s rakouskými kolegy 

byly vytipovány položky v rodinném archivu, odvezeném z Vlašimi koncem 19. století. 

Pozornost byla zaměřena na budování sentimentálního/anglického parku a úpravy 
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zámku v druhé polovině 18. a kolem poloviny 19. století. Vedle poznámek byl pořízen 

početný soubor scanů textového, plánového a mapového materiálu. 

9) Zpracování vývoje sídla Růžkovy Lhotice v stavebně a kulturně-historických 

souvislostech. Pro multimediální infopanel umístěný v expozici Hudební tradice 

Podblanicka byly nově shromážděny a zpracovány dostupné zdroje k dějinám dvora a 

zámečku v Růžkových Lhoticích. Tvrz je v lokalitě doložena roku 1363. 

Svobodnickým dvorem se areál stal od roku 1542, za bohatých svobodníků Jana a 

Jiřího Růžků z Miřetic (z Rovného). Výstupové texty a obrazový materiál sledovaly 

dvě roviny – stavebně-historické proměny objektu a charakter života svobodníků. 

Oboje dosud nebyly dostatečně prezentovány. Dnešní objekt vybudoval kolem roku 

1790 František Dorn jako barokně-klasicistní „svobodnický zámeček“. V rámci 

českých zemí vynikl rozsahem i strukturou. Lhotice nabízely komfort sídla nižšího 

šlechtice a v dobových zdrojích figurovaly jako „Schloss“. Vedle zemědělského 

provozu, pivovaru, lihovaru s flusárnou a mlýna zahrnoval statek i polesí s vlastní 

správou. Majitel Lhotic jako svobodník patřil do tzv. druhé čtvrtě Čáslavského kraje. 

Platilo to i pro Františka Smetanu, otce mladého Bedřicha. Významu Lhotic pro 

Smetanovu rodinu a Bedřicha v letech 1835 – 1844 byla věnována zvýšená pozornost. 

Stejně tak dosud opomíjené kapacitě provozu a jeho vývoji ve 20. století. Smetanův 

pivovar měl např. k roku 1843 varnu na 8 sudů, tedy asi 18 hektolitrů. 

  

I.5. Organizační činnost 

 V roce 2011 nebyly provedeny žádné změny v organizační struktuře Muzea 

Podblanicka. V rámci personálního obsazení Muzea Podblanicka došlo ke dvěma 

změnám. Z muzea odešla Eva Broncová, jejíž post hlavního pokladníka zůstal dočasně do 

konce sledovaného roku neobsazen. Do penze odešel také dlouholetý pracovník muzea 

Oldřich Jahodář. Na jeho post správce sbírek nastoupil na základě výběrového řízení pan 

Josef Bouček.   

Přepočtený stav pracovníků muzea byl 11,6 pracovníků. Za jednotlivé objekty jsou 

zodpovědní pracovníci: Vlašim – Vladimír Holba, Růžkovy Lhotice – Oldřich Jahodář 

respektive Vladimír Holba, Benešov – PhDr. Libuše Váňová. Za ekonomický úsek muzea 

zodpovídá Jaroslava Štecherová. 

 

 

  

I.6. Ekonomické zajištění činnosti muzea 

 V roce 2011 hospodařilo muzeum s celkovým rozpočtem 7 329 384,- Kč. 

Hospodářský výsledek byl zisk 16 355,- Kč. 

 

Příspěvek na provoz z rozpočtu Středočeského kraje  6 188 000,- Kč  

Ostatní příspěvky z rozpočtu Středočeského kraje 204 000,- Kč 

Dotace ze státního rozpočtu 0,- Kč 

Dotace z jiných zdrojů 100 000,- Kč 

Příjmy z hlavní činnosti muzea 484 393,- Kč 

Ostatní příjmy 352 991,- Kč 

Celkové výnosy 7 329 384,- Kč 
Tab. 4 Struktura výnosů Muzea Podblanicka v roce 2011. 
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Náklady na sbírkový fond a knihovnu 55 703,- Kč 

Náklady na expoziční, výstavní a kulturně výchovnou  

činnost 
335 170,- Kč 

Náklady na ediční činnost 61 380,- Kč 

Mzdové náklady 3 479 330,- Kč 

Ostatní provozní náklady 3 381 446,- Kč 

Celkové náklady 7 313 029,- Kč 
Tab. 5 Struktura nákladů Muzea Podblanicka v roce 2011. 

 

 

I.7. Technické zajištění činnosti muzea 

 V rámci úprav expozic muzea bylo na přelomu roku 2010 a 2011 přistoupeno 

k vymalování dvou sálů expozice S přesnou muškou ve vlašimském zámku a přilehlých 

chodeb. Úpravy expozic byly provedeny tak, aby neovlivnily návštěvnický provoz. 

Dále byly realizovány pouze akce menšího rozsahu, které byly zaměřeny 

především na zlepšení podmínek návštěvnického provozu a posílení jeho bezpečnosti 

(údržba parketových podlah ve vlašimském zámku, drobné opravy fasád v areálu zámku 

Růžkovy Lhotice, úpravy zámecké zahrady v areálu Růžkovy Lhotice, opravy 

návštěvnické infrastruktury v areálu zámku Růžkovy Lhotice).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Radovan Cáder 

               ředitel Muzea Podblanicka 
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Příloha č. 1  

 

Přehled krátkodobých výstav Muzea Podblanicka v roce 2011 

zámek Vlašim 
termín   výstava                               návštěvníci  
25. 1. – 25. 2.   Malujeme s muzeem (Z, PŘ, M)                   267 

3. 3. – 3. 4.      DAHAEX 2007, jihoamerická ochutnávka (Z, PŘ, F)                 155     

7. 4. – 1. 5.    Motivy (středo)českého venkova – ak. mal. L. Hojný (Z, PŘ, M)   2208   

5. 5. – 29. 5.    Obor výtvarný ZUŠ Vlašim (Z, PŘ, MV)       1280 

9. 6. – 2. 10.    Zdravíčko, pane doktore (Z, VS, MJ)          4395 

1. 9. – 2. 10.    140 let Železnice na Podblanicku (P, PŘ, JJ)         xxx
*)

 

17. 9. – 18. 9.  Prezentace barokního krovu vlašimského zámku (Z, VS, MJ)     xxx
**)

 

6. 10. – 30. 10. Obrazy a plastiky – Drahomíra a Jaroslav Svobodovi (Z, PŘ, MV)     776  

3. 11. – 20. 11. Obrazy – Stanislav Příhoda (Z, PŘ, M)         368   

24. 11. – 30. 12.  Betlémy skleněné i jiné (Z, VS, MV)       1581 

celkem    10 výstav                 11030 

 
*)

 Výstava 140 let Železnice na Podblanicku probíhala současně s výstavou Zdravíčko pane doktore a 

návštěvníci jsou evidováni hromadně 
**) 

Návštěvníci této prezentace nebyli samostatně evidováni a jsou zahrnuti v celkovém součtu návštěvníků 

Dnů evropského kulturního dědictví ve vlašimském zámku 
 

 

pobočka Benešov 
termín   výstava                                  návštěvníci 

17. 3. – 30. 4.   Týnecká kamenina (Z, VS, D)           140 

5. 5. – 11. 6.   Repliky historického skla (Z, PŘ, D)         52 

16. 6. – 17. 9.   Historické panenky (Z, PŘ, JJ)          479 

22. 9. – 5. 11.   Netopýři (Z, PŘ, PR)             242    

24. 11. – 31. 12. Vánoce v muzeu – betlémy (Z, VS, MV)        1326  

celkem   5 výstav        2239 

 

 

mimo muzeum 
termín   výstava                          návštěvníci 
26. 3. – 31. 1.   Akvarel v díle A. Roškotové ve Spolkovém domě Vlašim (Z, PŘ, M) xxx

*) 
celkem   1 výstava           xxx

*)
  

 

*) 
Návštěvníky této výstavy Muzeum Podblanicka neevidovalo 

 

celkem   16 krátkodobých výstav      13269 
Z (základní), P (putovní), VS (vlastní sbírky), PŘ (převzaté), A (architektura), M (malba), G (grafika), S 

(sochařství), F (fotografie), D (umělecké řemeslo, design, užité umění), MV (mezioborové výtvarné), MJ 

(mezioborové jiné), JJ (jednooborové jiné), PR (přírodovědné) 
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Příloha č. 2  

 

Přehled přednášek a edukačních programů Muzea Podblanicka v roce 2011 

zámek Vlašim 
termín  přednáška, edukační program                          posluchačů 
11. 1.   Radko Bílek: Poutní místa         40   

8. 2.        Jiří Bernát: O archeologických výzkumech na Podblanicku    22      

8. 3.   Hana Verzichová: Putování Dahaex 2007       23                         

1. 4.     Jindřich Nusek edukační program komentovaná prohlídka  

expozic a zámku (SOŠ a SOU Vlašim)         15
*) 

11. 4.   Jindřich Nusek edukační program komentovaná prohlídka  

expozic a zámku (SOŠ a SOU Vlašim)         9
*)

 

12. 4.   Lubomír Hanel: 30 let CHKO Blaník     209  

9. 5.     Jindřich Nusek edukační program Zámek v proměnách staletí  

a prohlídka zámeckého parku (Gymnázium Benešov)     16
*)

 

10. 5.     Mirka Štelclová: Alois Musil         20  

12. 5.    noční prohlídka sklepení – akce pro ČSOP       11
*)

 

13. 5.  Veronika Hanusová komentovaná prohlídka zámku Růžkovy  

Lhotice           80
*)

 

19. 5.    noční prohlídka sklepení – akce pro ČSOP       15
*)

 

27. 6.    Jindřich Nusek edukační program Zámek v proměnách staletí  

(Gymnázium Vlašim)          20
*)

 

28. 6.    Jindřich Nusek edukační program Zámek v proměnách staletí  

(SOŠ a SOU Vlašim)          27
*)

 

13. 9.     František Kavka: 140 let od zahájení provozu Dráhy císaře Fr. Josefa   22   

27. 9.    PhDr. Jindřich Nusek edukační program Zámek v proměnách staletí  

a prohlídka zámeckého parku (Gymnázium Benešov)     34
*)

 

11. 10.  Jindřich Nusek: Prohlídka zámeckého parku (KLAS Praha – klub 

   důchodců)             44
*)

 

11. 10.   Václav Kovařík: Podblanicko - krajina zámeckých parků      16 

11. 11.  Jindřich Nusek: Z filmového archivu Muzea Podblanicka II.     16 

3. 12.    Veronika Hanusová edukační program Zámek v proměnách staletí  

  (firma Ejot Praha)            25
*)

 

13. 12.   Ivana Preislerová: Vlašim mezi světovými válkami       21 

celkem  20 přednášek a edukačních programů     685 

 
*)  

návštěvníci označení *
 
jsou již započteni do návštěvnosti expozic a výstav, tj. z celkového počtu návštěvníků je již 

v návštěvnosti započítáno 296 návštěvníků 
 

pobočka Benešov 
termín  přednáška, edukační program                            posluchačů 
19. 4.  Pavel Procházka edukační program Ptáci města Benešova 

  (Gymnázium Benešov, ZŠ Karlov Benešov)     172
*)

 

21. 12.  Libuše Váňová: Betlémy a jejich význam (ZŠ Karlov)     20
*)

 

celkem  2 přednášky         122
*) 

 
*)  

návštěvníci označení *
 
jsou již započteni do návštěvnosti expozic a výstav 
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mimo muzeum 
termín  přednáška, edukační program                posluchačů 
27. 5.   Libuše Váňová: Umělecká výzdoba kostela sv. Anny v Benešově      60 

6. 6.   Libuše Váňová: Románské a barokní umění Podblanicka       50 

14. 10  Libuše Váňová: Minoritský klášter v Benešově ve světle  

   archeologických výzkumů          40 

16. 11.  Radovan Cáder: Československo v letech 1970 – 1989 (OA Vlašim)   32 

celkem  4 přednášky                  182       

 

celkem  26 přednášek a programů       989 
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Příloha č. 3 

 

Přehled koncertů Muzea Podblanicka v roce 2011 

 

Koncerty pořádané muzeem ve vlašimském zámku  
termín  koncert                              posluchači  
20. 1.     Pocta české hudbě          41 

17. 2.      Pražský žesťový soubor         53 

17. 3.  Duo Teres           46  

21. 4.  Edita Randová, Vladimír Strnad        42    

17. 5.     komponovaný večer Romeo a Julie, prof. Hilský, Dobiáš     85 

19. 5.  Ensemble Martinů                       37  

19. 5.  Koncert pro děti z MŠ a ZŠ       125 

9. 6.  koncert v rámci Muzejní noci  TWO VOICES    125 

22. 9.   Pocta českým mistrům Quarteto Consortio       42  

20. 10.   Humoreska, Kasíkovi, Jan Šťastný         44  

9. 11.  Janáčkovo trio           36 

8. 12.     Jakub Pustina – Šťastné vánoce          107 

celkem  12 koncertů         783  

 

 

Koncerty, na kterých se muzeum pořadatelsky spolupodílelo 
termín  koncert                  

posluchači 
9. 2.  koncert Karel Martínek             35 

23. 2.  koncert ZUŠ                           42 

29. 3.  koncert ZUŠ               55 

26. 4.   absolventský koncert ZUŠ             90 

4. 5.  koncert ZUŠ               80 

11. 5.  koncert ZUŠ               67 

16. 6.   Letní koncert DECH              94 

17. 6.     koncert DECH v Růžkových Lhoticích           41 

28. 10.   koncert – charita Vlašim             90 

17. 11.   koncert Jiří Doubek           105 

1. 12.   Vánoční koncert Dech           142 

7. 12.     koncert ZUŠ               80 

25. 12.   koncert Pěveckého sboru DECH na nádvoří zámku ve Vlašimi      215  

26. 12.   koncert Sbor církve bratrské               45 

celkem    14 koncertů          1181 

 

celkem 26 koncertů         1964 
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Příloha č. 4 

 

Přehled vernisáží výstav Muzea Podblanicka v roce 2011 

 

Vernisáže výstav 

zámek Vlašim 
termín  vernisáž výstavy                     

 návštěvníci 
7. 4.      Motivy (středo)českého venkova – ak. mal. L. Hojný       42 

5. 5.    Obor výtvarný ZUŠ Vlašim                 120 

9. 6.      Zdravíčko, pane doktore             87 

1. 9.    140 let Železnice na Podblanicku          20 

6. 10.   Obrazy a plastiky – Drahomíra a Jaroslav Svobodovi   105   

3. 11.     Obrazy – Stanislav Příhoda        143   

24. 11.    Betlémy skleněné i jiné              92 

celkem   7 vernisáží                  609 

 

pobočka Benešov 
termín  vernisáž výstavy            

 návštěvníci 
6. 6.     Historické panenky          50 

24. 11.  Vánoce v muzeu – betlémy         74 

celkem  2 vernisáže         124 

 

celkem 9 vernisáží         733 
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Příloha č. 5  

 

Přehled ostatních kulturně výchovných akcí Muzea Podblanicka v roce 2011 

 

kulturně výchovné akce nezapočítané do návštěvnosti expozic a výstav 
termín  akce                   návštěvníci  
22. 4.    udělení titulu Blanický rytíř, spolupráce                        92 

            s Podblanickým ekocentrem ve Vlašimi 

21. 5.    Vítání ptačího zpěvu – Benešov, Konopiště       20 

27. 5.  Historie a umělecká výzdoba kostela sv. Anny v Benešově  

(v rámci Noci kostelů)           100 

4. 6.  zájezd VK           40 

29. 6.  vstup zdarma do expozic muzea – akce Města Vlašim     85 

18. 9.    Baptistické shromáždění         38 

3. 9.  Nemocnice panenek (akce k výstavě Historické panenky)        15 

10. 9.  Nemocnice panenek (akce k výstavě Historické panenky)     20 

2. 10.  Festival Ptactva – Struhařov          11 

15. 10.  seminář k dějinám františkánského kláštera ve Voticích   xxx
***) 

14. – 15. 11.  Seminář MŽP                 45 

24. – 25. 11.  Konference Regionální vlastivědná periodika a jejich místo  

v historiografii             73 

15. 12.  Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Malujeme s muzeem    77 

celkem  13 akcí          616 

              

kulturně výchovné akce již započítané do návštěvnosti expozic a výstav 
termín  akce                       návštěvníci 
17. 4.    Mezinárodní den památek a historických sídel            16     

1. 5.  Májové slavnosti         1842 

15. 5.     Mezinárodní den muzeí               21 

20. 5.  Muzejní noc – pobočka Benešov        110 

9. 6.     Zámecká muzejní noc            273 

25. 6.    Strnadova třicítka – pobočka Růžkovy Lhotice      102
****) 

6. 7.  Vostrovecké slavení – renesanční slavnost v zámku a parku      148
+) 

17. – 18. 9.    Dny evropského kulturního dědictví Vlašim           210 

12. – 13. 10.  akce SOŠ a SOU Vlašim soutěž O pohár blanických rytířů     165 

28. 10.   Den Středočeského kraje – vstup zdarma         44 

celkem  10 akcí          2931 

 
***)  

návštěvníky této akce Muzeum Podblanicka neevidovalo 

****)  z celkového počtu návštěvníků Strnadovy třicítky je započteno do návštěvnosti expozic a výstav pouze 49 

osob 
+
)  z celkového počtu návštěvníků Vostroveckého slavení je započteno do návštěvnosti expozic a výstav pouze 

95 osob 
 

celkem 23 akcí         3547 
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Příloha č. 6 
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Příloha č. 7 

 

 
 

 

Příloha č. 8 

 

 


