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I. Vyhodnocení plnění úkolů z hlavní činnosti 
 
I.1. Péče o sbírkový fond 
 Sbírkový fond Muzea Podblanicka, p. o., byl v roce 2013 rozšířen o 423 inventárních 
položek přírůstků. Celkem tedy čítal 47446 inventárních položek. V souladu s platnou 
legislativou byla provedena aktualizace zápisu v Centrální evidenci sbírek Ministerstva kultury 
ČR k 15. květnu a 15. listopadu 2013.  

Rozšíření sbírkového fondu muzea proběhlo prostřednictvím nákupu, zápisu nálezů 
získaných v rámci záchranné archeologické činnosti a prostřednictvím darů do muzejních 
sbírek. Z celkového počtu nově získaných přírůstků připadlo 389 položek na dary, které 
věnovalo muzeu celkem 14 dárců. 

 

 
 

Obr. 1 Stůl z 50. let 19. stol. a židle z 80. let 19. stol. zakoupené do sbírek Muzea Podblanicka, 
p. o., v roce 2013 instalované v expozici muzea v Růžkových Lhoticích (foto Muzeum 
Podblanicka, p. o.) 

 
 
 
 



  

 
 

 
 

Obr. 2-3 Mezi sbírkovými předměty získanými darem byly například psací stroj Torpedo a 
mechanický počítací stroj Victor z poloviny 20. století (foto Muzeum Podblanicka, p. o.)  
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Také v roce 2013 byla nedílnou součástí 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 80 sbírkových 
předmětů, u kterých to vyžadoval jejich stav. Také bylo přikročeno k restaurování vybraných 
sbírkových předmětů. Konkrétně bylo restaurováno celkem 6 předmětů z muzejních sbírek: 
šaty z šedé hedvábné látky bohatě zdobené výšivkou s rostlinnými motivy (přelom 19. a 20. 
stol., invc. 38124), dřevěný intarzovaný stůl (19. stol., invc. 2995), čtyři díly látkového 
paravánu s vyobrazením rostlinných a živočišných motivů ve stylu japonerií (19. stol., invc. 
14998, 14999, 15000, 15001).   

Sbírky muzea byly i v roce 2013 elektronicky katalogizovány a probíhala jejich 
elektronická dokumentace ve sbírkovém evidenčním programu muzea. K 31. prosinci 2013 
bylo prostřednictvím základní digitální fotodokumentace zpracováno celkem 35134 
sbírkových předmětů, tj. 74 % sbírkového fondu. V roce 2013 bylo také zrevidováno celkem 
7527 inventárních položek sbírkového fondu. 
 Knihovní fond muzea byl v roce 2013 rozšířen o 357 nových knihovních položek a 
čítal k 31. prosinci 2013 celkem 28030 knihovních jednotek. I nadále je pokračováno 
v převodu katalogů knihovny do počítačové evidence. 
 Knihovna a fotoarchiv muzea ve sledovaném roce vykázaly 114 badatelských návštěv. 
 
 

 
                 

 
Obr. 4 Šaty z šedé hedvábné látky bohatě zdobené výšivkou s rostlinnými motivy ze sbírek 
muzea zrestaurované v roce 2013 (foto Muzeum Podblanicka, p. o.) 
 



  

 
              

 
Obr. 5 Dřevěný intarzovaný stůl ze sbírek muzea zrestaurovaný v roce 2013 (foto Muzeum 
Podblanicka, p. o.) 
 

 

            
 

Obr. 6-9 Čtyři díly látkového paravánu s vyobrazením rostlinných a živočišných motivů ve 
stylu japonerií ze sbírek muzea zrestaurované v roce 2013 (foto Muzeum Podblanicka, p. o.) 
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I.2. Výstavní a kulturně výchovná činnost 
 V roce 2013 zpřístupňovalo Muzeum Podblanicka, p. o., 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. 
 V druhé polovině roku 2013 bylo za finanční podpory Středočeského kraje 
přistoupeno k realizaci první fáze úprav expozice muzea v pobočce v zámku v Růžkových 
Lhoticích. Na místo stávající expozice Hudební tradice Podblanicka byla zahájena instalace 
expozice Kraj tónů. Fenomén Podblanicka v dějinách hudby. Tato nová expozice bude návštěvníky 
seznamovat s hudebními osobnostmi, které byly svým životem a dílem spjaty s 
Podblanickem, a pochopitelně zvláštní zřetel bude věnován především osobnosti Bedřicha 
Smetany. 

Krátkodobých výstav uspořádalo v roce 2013 Muzeum Podblanicka, p. o., celkem 16, 
z toho 10 v zámku ve Vlašimi a 6 v pobočce v Benešově čp. 74 (viz Příloha č. 1). Stěžejní 
výstava instalovaná ve spolupráci s městem Vlašim ve vlašimském zámku byla na přelomu 
září a října věnována významné umělecké osobnosti spjaté s Vlašimí – Anně Roškotové. 
Kromě životních osudů a díla této akademické malířky byla připomenuta také tvorba jejího 
bratra architekta Kamila Roškota. Z dalších umělců, kteří vystavovali svá díla v roce 2013 v 
prostorách muzea, připomeňme například Viktorii Chaloupkovou či Josefa Buršíka. Velkou 
pozornost návštěvníků vzbudila výstava Zpátky do pohádky, která prezentovala kostýmy ze 
známých televizních a filmových pohádek. V benešovské pobočce muzea byly výstavy 
zaměřeny především na nejmenší návštěvníky. V letních měsících zde byla představena 
populární panenka Barbie jako modelka, naproti tomu v adventním čase byla prezentována 
výstava Dřevěné hračky a jejich výroba. Z dalších výstav připomeňme například Velikonoce a jejich 
sváteční okruh, v jejímž rámci si mohli návštěvníci zblízka prohlédnout řadu unikátních 
historických památek spjatých s oslavou velikonoc v čele s unikátním rukopisem z 13. století 
známým jakožto Načeradský misál. 

 

 
Vlašim Benešov 

Růžkovy 
Lhotice 

mimo muzeum celkem 

Počet krátkodobých 
výstav 

10 6 - - 16 

Počet návštěvníků 
krátkodobých výstav 

8497 1050 -  -  9547 

Počet vernisáží 9 2 - - 11 

Počet návštěvníků 
vernisáží 

698 109 - - 807 

Tab. 1 Návštěvnost krátkodobých výstav Muzea Podblanicka, p. o., v roce 2013  

 



  

 
 

Obr. 10 Ukázky z instalace výstavy Zpátky do pohádky ve vlašimském zámku (foto V. 
Hanusová) 
 

          
 
Obr. 11 Instalace výstavy obrazů Josefa Buršíka ve vlašimském zámku (foto V. Hanusová) 
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V rámci kulturně výchovné činnosti uspořádalo muzeum v roce 2013 celkem 22 akcí. 

V rámci pravidelné koncertní sezony Muzea Podblanicka, p. o., ve vlašimském zámku bylo 
v roce 2013 uspořádáno muzeem celkem 14 koncertů. Dále se muzeum také spolupodílelo na 
pořádání dalších 19 koncertů ve Vlašimi (viz Příloha č. 3). Posluchači měli příležitost 
v koncertním sále vlašimského zámku navštívit vystoupení celé řady známých ale i mladých 
začínajících umělců a předních hudebních těles, například Josefa Fouska, Julie Svěcené, 
souborů Marika Singers nebo Cimballica a mnohých dalších.  
 

 

 
 

Obr. 12 Koncert písničkáře Josefa Fouska ve vlašimském zámku (foto V. Hanusová) 
 

Své nezastupitelné místo mají v muzeu také koncerty vlašimského pěveckého souboru 
DECH a školní a absolventské koncerty žáků vlašimské ZUŠ. 
 I v roce 2013 se již tradičně dne 6. července uskutečnilo Vostrovecké slavení. Tato 
slavnost v renesančním duchu ve vlašimském zámku a přilehlém zámeckém parku zpestřuje 
návštěvníkům začátek letních prázdnin. Je součástí dlouhodobého projektu Historický rok na 
vlašimském zámku. V rámci této akce byl pro návštěvníky připraven bohatý program, 
sestávající se z ukázek renesanční módy, hudby, tance, vojenského výcviku a historických 
řemesel. Další tradiční součástí projektu Historický rok na vlašimském zámku byla i výtvarná 
soutěž Malujeme s muzeem, pořádaná pro žáky mateřských, základních a středních škol.  
 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 akcí. 
 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  



  

 

 
 
Obr. 13 Záběr z průběhu Vostroveckého slavení ve vlašimském zámku (foto V. Hanusová) 

 
 

širším zaměřením. V roce 2013 proběhl již šestý 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, p. o., ve spolupráci se 
Středočeským krajem a městy Benešov, Vlašim a Votice a byla součástí projektu Historický 
rok na vlašimském zámku. Do soutěže bylo přihlášeno 283 prací dětských výtvarníků ze 14 
škol a 12. prosince 2013 byly v obřadní síni vlašimského zámku v rámci slavnostního 
odpoledne předány věcné ceny autorům vítězných prací. Všechny práce zaslané do soutěže, 
mezi kterými byla kromě kreseb a maleb zastoupena také keramika, trojrozměrné instalace a 
dokonce i komiks, pak byly vystaveny ve vlašimském zámku na přelomu ledna a února 2014. 
Dále v říjnu 2013 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 2013 jich muzeum uspořádalo celkem 22 (viz Příloha č. 2). V 
rámci přednáškového cyklu muzea vystoupila ve vlašimském zámku řada odborníků, kteří 
seznámili posluchače s nejnovějšími poznatky v rámci svých oborů. Další edukační aktivitou 
muzea, která má již své tradiční místo v jeho programu, byl koncert pro žáky mateřských a 
základních škol, v jehož rámci vynikající hudebníci z Ensemble Martinů hravou formou 
přibližují svět tzv. vážné hudby nejmenším posluchačům.  Muzeum také dlouhodobě 
spolupracuje s Obchodní akademií ve Vlašimi v rámci projektu Jeden svět na školách 
koordinovaném organizací Člověk v tísni. 
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Obr. 14 Koncert souboru Cimballica na zámeckém nádvoří v rámci vlašimské Zámecké 
muzejní noci (foto V. Hanusová) 

 

 
 

Obr. 15 Koncert ZUŠ Notička Karlov z Benešova ve vlašimském zámku (foto V. Hanusová) 



  

 
 

Obr. 16 Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Malujeme s muzeem v obřadní síni vlašimského 
zámku (foto V. Hanusová) 
 
 

 
 

Obr. 17 Záběr z přednášky Ing. Arch. Vladimíra Šlapety věnované dílu architekta Kamila 
Roškota (foto V. Hanusová) 
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 Také v roce 2013 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 2013 muzeum podílelo, připomeňme 
například již 29. ročník tradičního cyklistického závodu Strnadova třicítka v Růžkových 
Lhoticích, který se uskutečnil 29. června 2013 a jehož start i cíl byly v areálu muzea, případně 
zapojení muzea do celostátního Festivalu ptactva. 
 I v roce 2013 byla poskytována v případě zájmu metodická pomoc obecním 
kronikářům v regionu působnosti muzea ve spolupráci se Státním okresním archivem v 
Benešově. 
 
 

 

 
Vlašim Benešov 

Růžkovy 
Lhotice 

mimo muzeum celkem 

Počet koncertů 33 - - - 33 

Počet návštěvníků koncertů 3038 - - - 3038 

Počet přednášek a 
edukačních programů 

19 1 - 2 22 

Počet návštěvníků 
přednášek a ed. programů 

462 20 - 136 618 

Počet ostatních kulturně 
výchovných akcí 

12 2 1 2 17 

Počet návštěvníků ostatních 
kulturně výchovných akcí 

2797 131 39 68 3035 

Tab. 2 Návštěvnost kulturně výchovných akcí Muzea Podblanicka, p. o., v roce 2013. 

 

 

 
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. 
 Návštěvnost Muzea Podblanicka, p. o., v roce 2013 činila celkem 15485 návštěvníků, 
přičemž expozice a výstavy muzea navštívilo 10863 návštěvníků, akcí muzea pořádaných 
v rámci kulturně výchovné činnosti se zúčastnilo celkem 4622 návštěvníků. 
 
 



  

 
Obr. 18 Akce Muzeotechna byla pro návštěvníky připravena v rámci Mezinárodního dne 
muzeí 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 vydalo v roce 2013 druhé číslo Sborníku 
vlastivědných prací z Podblanicka 50/2010. Velká část tohoto sborníku byla věnována 
etnografii Podblanicka a osobnosti Marie Kovářové, když zde byly publikovány referáty ze 
semináře Lidová kultura Podblanicka, který pořádalo Muzeum Podblanicka, p. o., ve 
spolupráci se Státním okresním archivem v Benešově v roce 2010.     

Ve spolupráci s Podblanickým ekocentrem ČSOP ve Vlašimi pokračovalo muzeum ve 
vydávání vlastivědného čtvrtletníku Pod Blaníkem, konkrétně jeho 17. 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 5885 uživatelů. 
 

http://www.muzeumpodblanicka.cz/


 13 

                                               
                      

Obr. 19- 20 Obálky 2. čísla 50. ročníku časopisu Sborník vlastivědných prací z Podblanicka a 
4. čísla 17. ročníku časopisu Pod Blaníkem 
   
 
I.4. Výzkumná a odborná činnost 

V roce 2013 bylo zpracováno v rámci činnosti muzea celkem 9 vědeckovýzkumných 
úkolů.  
1) Průzkum současného hnízdního rozšíření ptactva v PR Podhrázský rybník. Rybník byl v 

roce 2013 od jara až do konce roku na plné vodě. Při návštěvě krátce po povodni bylo 
vody dokonce tolik, že v některých místech s depresemi sahal okraj souvislé vodní plochy 
až do pole a na mělčinách v ozimu plavali kapři. 

 Povodeň a chladné počasí zasáhlo ptáky v jejich hlavním období rozmnožování a proto 
měly neblahý vliv na úspěšnost hnízdění. U motáka pochopa byl v dubnu pozorován tok 3 
až 4 párů, ale jejich hnízda v orobinci na vodě byla nepochybně vyplavena. Později se zde 
zdržoval pouze jeden pár, a i ten poté zmizel, aniž by vychoval mláďata při možném 
náhradním hnízdění. Potápka malá zde opět v hnízdní době chyběla, slípka zelenonohá 
byla zastoupena dvěma páry. Chřástali vodní se zde tentokrát objevili až od srpna a 
tradičně byla jejich přítomnost akusticky zjištěna až do října v počtu několika exemplářů. 
Vysoký stav vody jim nesvědčí, proto chyběli v době hnízdění. Orli mořští se u rybníka 
objevovali pravidelně, jejich současné hnízdiště není známo. Hnízda lysek černých a 
potápek roháčů byla vesměs vyplavena při povodni, ale někteří roháči zde později stačili 
vyhnízdit. Počet obou druhů zde běžných rákosníků počátkem hnízdní doby nijak 
nevybočoval z normálu, bylo zaznamenáno přibližně 8 zpívajících samců rákosníka 
obecného i proužkovaného. Krátce po povodni od obou druhů jen 1 až 2 samci, ale 
několik samců rákosníka obecného zpívalo nezvykle v okolí na křovinách v podmáčených 
polích. Naopak pouze v tomto období po povodni (myšleno v hnízdní době) zde byl 
zaznamenán zpívající rákosník velký. 

 Koncem léta se stal rybník významným shromaždištěm poláka chocholačky (cca 350 
exemplářů), poláka velkého (cca 50 exemplářů) a lysky černé (minimálně 300 exemplářů). 
U poláka chocholačky, podle dostupných údajů, šlo o jedno z největších shromážděných 
hejn v tomto období v ČR. 

 Během tahu a potulky zde byla pozorována např. husice rezavá (11. dubna), která byla 
dosud zjištěna na Podblanicku pouze jednou na nedalekém rybníku Slavníč. Po více letech 



  

se objevili rybáci černí – 7 lovících ptáků 14. května. Na jarním tahu byli dále pozorováni 
například orlovec říční, hohol severní, lžičák pestrý, moudivláček lužní, vodouš kropenatý. 
Z ptáků bez vazby na vodní prostředí byli zaznamenáni: krutihlav obecný, žluna šedá, 
luňák červený, žluva hajní. Na podzimním tahu se objevili například čáp černý, pisík 
obecný, potápka černokrká, rákosník velký a ostříž lesní. 

2) Ostříž lesní, luňák červený a moták lužní – Ostříž lesní byl pozorován v hnízdní době 
pouze u Postupic. Luňák červený byl též zastižen začátkem hnízdní doby u Postupic a také 
u Struhařova, později již ne. V květnu byl jeden přeletující pták zjištěn v bývalém 
vojenském prostoru Baba u Benešova. V čase krmení mláďat nebyli luňáci nikde zastiženi. 

 Moták lužní hnízdil v obilném poli u Čeňovic ve stejném prostoru jako v roce 2012. 
Bohužel nevhodným ochranářským zásahem kombajnéra bylo hnízdo druhý den po sklizni 
predováno. Samice motáka lužního byla pozorována také na Babě u Benešova. Během asi 
jednoho týdne byl pozorován vždy samec na třech nepříliš vzdálených lokalitách 
(Postupice, Křemení, Takonín). U Křemení samec dokonce tokal. Při dalších kontrolách 
byl opakovaně zjištěn jen u Takonína. Zde pozoroval jeden z ornitologů později dokonce 
3 ptáky (2 samce a samici) a páření. V době, kdy by měl pár nosit potravu na hnízdo, byla 
lokalita opuštěna. Pravděpodobnou příčinou může být počasí, stejně tak nelegální lov. 

3) Avifaunistický průzkum bývalého vojenského prostoru Baba u Benešova. Počet 
nejvýznačnějšího ptačího druhu v této lokalitě, pěnice vlašské, se přibližně rovnal 
předchozímu roku, v hnízdní době zde bylo minimálně 10 párů. Zajímavé bylo pozorování 
jednoho mladého letošního ptáka 21. srpna, přilákaného na přehrávku zpěvu. K tomuto 
datu se pěnice vlašské již většinou ve zdejší lokalitě nevyskytují. Po několika letech a 
loňském neúspěšném hnízdění chyběl bramborníček černohlavý. Jeden ze dvou zjištěných 
párů slavíků obsadil tradiční teritorium na západních svazích, druhý pár se zde objevil 
nově. Žluva hajní byla opět pozorována v hnízdní době. Zcela nově zjištěným druhem se 
stal krutihlav obecný. Opakovaně zde volali samci na dvou místech v hnízdní době. Jeden 
byl odchycen a kroužkován. V druhé polovině května byla pozorována samice motáka 
lužního přeletující přes prostor, ale další výskyt již nebyl zaznamenán. Nečekané bylo 
zjištění vlh pestrých 12. června v severní části území. České hnízdní kolonie, včetně té 
z Benešovska, byly v tuto dobu (po povodni) již převážně opuštěné, takže se 
pravděpodobně jednalo o potulující se ptáky z některého tuzemského hnízdiště. 

4) Ťuhýk obecný – pokračování programu v rámci Skupiny pro výzkum ťuhýkovitých. Počet 
hnízdících párů ťuhýka ve sledované oblasti v porovnání s minulým rokem poklesl o 11%. 
Přes meziroční pokles počtu hnízdících párů se jednalo o velmi dobrý rok z hlediska 
obsazenosti hnízdícími páry. Přílet prvních ptáků byl v typickém období na začátku 
května. Nezvykle hodně ptáků bylo pozorováno v průběhu září. Tehdy při skoro 
každodenních podvečerních prohlídkách jihovýchodně od Lísku byli ťuhýci pravidelně 
zjišťováni, většinou několik exemplářů, rozptýlených na větším prostoru. 

Průběh hnízdění byl ovšem téměř katastrofální, určitě nejhorší za celé sledované 
období. Způsobila to nejen červnová povodeň a chladné počasí. Těmto v sledované 
oblasti předcházel koncem května nezvykle vydatný přívalový déšť, který způsobil velkou 
erozi půdy a zneprůjezdnění některých komunikací. V období klimatických kalamit již část 
párů inkubovala snůšku. Hnízda, která byla nalezena před přívalovým deštěm a povodní, 
byla při následující kontrole nalezena všechna opuštěná. U druhé části párů byla provedena 
první kontrola, spojená s případným nálezem hnízda, až po záplavách. Podle fáze, ve které 
se hnízdění nacházelo, jsem zjistil, že na první pokus dokázal vyhnízdit jediný pár ťuhýků. 
Páry přistoupily k náhradnímu hnízdění a zde byla úspěšnost solidní. Hromadné 
protáhnutí hnízdní sezony se určitě promítlo i do časového průběhu podzimního tahu. 
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Poprvé bylo nalezeno hnízdo umístěné na ořešáku (byť neúspěšné). Jedno hnízdo 
(úspěšné) bylo v kopřivách těsně nad zemí a nacházelo se v pásu vysokých bylin podél 
železnice.  Kontrolovány byly čtyři hnízdící samci po roce, jeden po dvou letech a jeden po 
třech letech od okroužkování. Snaha byla také zaměřena na případnou kontrolu samce, jež 
byl v roce 2012 opětovně odchycen po pěti letech a v databázi pražské kroužkovací 
centrály je třetím nejstarším ťuhýkem obecným. Jeho okrsek ale obsadil jiný samec, bez 
kroužku (byl odchycen). 

Ťuhýk šedý v hnízdní době nezjištěn. Skoro chyběli i zimující jedinci ťuhýka šedého. 
Důvodem může být početní pesimum hraboše, důležité zimní složky potravy tohoto 
druhu. 

 

Sledované území obec Postupice (okres Benešov) 

Rozloha sledovaného území 16 km2 

Počet hnízdících párů 55 - 59 

Přílet ťuhýků na hnízdiště 3. 5. 2013 

Odlet ťuhýků z hnízdiště 5. 10. 2013 

Počet nalezených hnízd 22 

Počet kroužkovaných ťuhýků mláďat na hnízdě  43 
ostatních               25 

Tab. 3 Sledované údaje v rámci programu Skupiny pro výzkum ťuhýkovitých  za rok 2013 
(zpracoval Ing. Pavel Procházka) 

 
5) Zpracování pramenné základny o hospodaření vlašimského velkostatku s důrazem na 

období Auerspergů (1744-1945) s ohledem na připravovanou publikaci věnovanou tomuto 
tématu. 

6) Projekt „Kraj tónů. Fenomén Podblanicka v dějinách hudby“. V rámci projektu došlo k 
aktualizaci dokumentace a hodnocení významných osobností věnujících se hudbě, které 
jsou svým životem či dílem spjaty s Podblanickem. Výstupy výzkumného projektu se staly 
podkladem při tvorbě stejnojmenné expozice v pobočce muzea v Růžkových Lhoticích. 

7) Pokračující projekt dokumentace života židovských komunit na Podblanicku. V roce 2013 
byla např. zpracována otázka působení lékaře Jakoba Grünberga na Podblanicku. 

8) Revize a doplnění dosavadních záznamů v archivu Archeologického ústavu AV ČR a 
Národního památkového ústavu, na jehož základě bude vytvořen projekt „Archeologická 
mapa Čech“, ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR 

9) V rámci zajišťování archeologické památkové péče na území benešovského okresu bylo 
provedeno ve spolupráci s ÚAPPSČ 90 archeologických dohledů. 

  
 
 
I.5. Organizační činnost 
 V roce 2013 nedošlo k zásadním  změnám v organizační struktuře Muzea 
Podblanicka, p. o. Přepočtený stav pracovníků muzea byl 13,7 pracovníků. Za jednotlivé 
objekty jsou zodpovědní pracovníci: Vlašim – Mgr. Veronika Hanusová, Růžkovy Lhotice – 
Vladimír Holba, Benešov, Malé 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 2013 hospodařilo muzeum s celkovým rozpočtem 9 204 447,- Kč. 
Hospodářský výsledek byl vyrovnaný, tj. 0,- Kč. 
 

Příspěvek na provoz z rozpočtu Středočeského kraje  7 159 768,- Kč  

Ostatní příspěvky z rozpočtu Středočeského kraje 500 048,- Kč 

Dotace ze státního rozpočtu 0,- Kč 

Dotace z jiných zdrojů 100 000,- Kč 

Příjmy z hlavní činnosti muzea 555 167,- Kč 

Ostatní příjmy 889 494,- Kč 

Celkové výnosy 9 204 447,- Kč 

Tab. 4 Struktura výnosů Muzea Podblanicka, p. o., v roce 2013 
 

Náklady na sbírkový fond a knihovnu 226 547,- Kč 

Náklady na expoziční, výstavní a kulturně výchovnou  činnost 337 200,- Kč 

Náklady na ediční činnost 161 736,- Kč 

Mzdové náklady 3 799 959,- Kč 

Ostatní provozní náklady 4 679 005,- Kč 

Celkové náklady 9 204 447,- Kč 

Tab. 5 Struktura nákladů Muzea Podblanicka, p. o., v roce 2013 
 
I.7. Technické zajištění činnosti muzea 
  

V roce 2012 byl převzat do správy Muzea Podblanicka, p. o., areál v Křižíkově ulici 
v Benešově, který by měl být postupně v závislosti na objemu finančních prostředků 
přebudován na Centrum správy kulturního dědictví Muzea Podblanicka, p. o., a měl by 
zajišťovat veškeré potřebné služby technického zázemí pro chod muzea. V roce 2013 byla 
vypracována studie nového muzejního depozitáře, který by měl v areálu vzniknout. V 
důsledku červnových přívalových dešťů bylo nutno přistoupit následně k sanaci škod, které v 
důsledku nepřízně počasí vznikly. Konkrétně v areálu Centra správy kulturního dědictví 
Muzea Podblanicka, p. o., musela být opravena poškozená střecha u objektu přiléhajícího k 
budově ředitelství a opravena kotelna poškozená vodou. Také v areálu zámku v Růžkových 
Lhoticích došlo k zatopení sklepních prostor. Při odstraňování následků přívalových dešťů 
byly opotřebením zničeny některé vysoušeče vzduchu, které muzeum používá k udržování 
klimatu v depozitních prostorech, a musely být nakoupeny tři nové přístroje. Ve všech 
objektech byly realizovány technické a udržovací práce a opravy pouze 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). Muzeum se také podílelo na 
opravách krovu a střechy severního křídla vlašimského zámku, kterou zajišťovalo město 
Vlašim. 

 
   Mgr. Radovan Cáder 

               ředitel Muzea Podblanicka, p. o. 
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Příloha č. 1  
 
Přehled krátkodobých výstav Muzea Podblanicka, p. o., v roce 2013 
 
termín   výstava                 pobočka         návštěvníci 

1. 1. - 6. 1. 
Za belémskou hvězdou – tvůrci a sběratelé 
betlémů 

Benešov 66 

15. 1. - 15. 2. Malujeme s muzeem Vlašim 277 

28. 2. - 31. 3. Obrazy J. Čiháka a keramika M. Exnera   Vlašim 400 

7. 3. -20. 4. Velikonoce a jejich sváteční okruh Benešov 136 

4. 4. - 5. 5. Obor výtvarný ZUŠ Vlašim Vlašim 2143 

2. 5. - 1. 6. Richard Pachman a jeho tvorba Benešov 117 

9. 5. - 2. 6. 
Eva Žáčková: Moje Smečka – portréty z let 
2010 – 2012  

Vlašim 430 

6. 6. - 30. 6. Josef Buršík – obrazy Vlašim 776 

12. 6. - 7. 9.             Jak se lidé oblékali – Barbie jako modelka Benešov 472 

4. 7. - 28. 7. Dekorativní kabinet – Alexandra Obrovská Vlašim 550 

1. 8. - 1. 9. fotografie, malba  - Flak, Kitzberger, Sadílek Vlašim 867 

12. 9. - 20. 10. Malířka Anna Roškotová Vlašim 859 

19. 9. - 2. 11. 
Hrachov u Sedlčan – Centrum ochrany fauny 
ČR 

Benešov 33 

24. 10. - 17. 11. Návraty Viktorie Chaloupková Vlašim 473 

14. 11. - 31. 12. Dřevěné hračky a jejich výroba Benešov 226 

19. 11. -29. 12. Zpátky do pohádky Vlašim 1788 

 
celkem   16 krátkodobých výstav     9547 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Příloha č. 2  
 
 
Přehled přednášek a edukačních akcí Muzea Podblanicka, p. o., v roce 2013 
 
termín   přednáška, edukační program          pobočka              posluchačů 

8.1. 
Mgr.Tereza Davidová – Archeologické nálezy na 
Vlašimsku 

Vlašim 17 

12.2. 
Ing. Jan Žižka – Hospodářské dvory na Podblanicku Vlašim 38 

21. 2. edukační program Procházka zámeckým parkem     Vlašim 16 

12. 3. 

PhDr. Jindřich Nusek – Stavební zajímavosti na 
Podblanicku 

Vlašim 19 

26. 3. 
komentovaná prohlídka Zámek v proměnách staletí Vlašim 34 

5. 4. komentovaná prohlídka Zámek v proměnách staletí Vlašim 15 

9. 4. 

Ing. arch. Vladimír Šlapeta – Dílo arch. Kamila 
Roškota 

Vlašim 25 

14. 5. 
PhDr. Hana Vymazalová – Nové objevy v Egyptě Vlašim 20 

23. 5.  PhDr. Libuše Váňová – Krypta v kostele svaté Anny 
mimo 

muzeum 
100 

11. 6. 
edukační program Zámek v proměnách staletí    Vlašim 15 

13. 6. 
edukační program Zámek v proměnách staletí    Vlašim 24 

10. 9. 
Ing. Pavel Procházka – Novinky z podblanické 
ornitologie 

Vlašim 11 

20. 9. 
komentovaná prohlídka Procházka zámeckým 
parkem 

Vlašim 19 

8. 10. 
Mgr. Václav Kovařík – Podblanické parky v 
proměnách 

Vlašim 15 

18. 10. edukační program Stavební památky Vlašimi    Vlašim 20 

6. 11. 
komentovaná prohlídka Procházka zámeckým 
parkem 

Vlašim 48 

8. 11. edukační program Zámek v proměnách staletí    Vlašim 51 

12. 11. PhDr. Ivana Preislerová – 20. léta ve Vlašimi II. Vlašim 33 
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20. 11. edukační program Příroda Podblanicka    Vlašim 26 

27. 11. 
Mgr. Radovan Cáder – přednáška v rámci 
projektu organizace Člověk v tísni 

mimo 
muzeum 

36 

10. 12. PhDr. Pavel Titz – Římané v Palestině Vlašim 16 

12. 12. Výroba dřevěných hraček – názorná ukázka Benešov 20 

 
 
celkem  22 přednášek a akcí          618 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Příloha č. 3 
 
Přehled koncertů Muzea Podblanicka, p. o., v roce 2013 

 
termín  koncert                      posluchači  

24. 1. Doteky strun a kouzla měchu 53 

13. 2. koncert žáků ZUŠ Vlašim 31 

28. 2. Josef Fousek - recitál 125 

13. 3. koncert žáků ZUŠ Vlašim 48 

19. 3. Koncert pro děti z MŠ a ZŠ 238 

21. 3. Julie Svěcená 87 

3. 4. koncert žáků ZUŠ Vlašim 75 

8. 4. koncert žáků ZUŠ Vlašim 54 

18. 4. Trio DuBois 52 

24. 4. koncert žáků ZUŠ Vlašim 92 

9. 5. Koncert vítězů Mez. pěv. soutěže J. Pustiny 80 

15. 5. koncert žáků ZUŠ Vlašim 45 

23. 5. Josef Fousek - recitál 123 

29. 5. koncert žáků ZUŠ Vlašim 88 

30. 5. koncert žáků ZUŠ Vlašim 62 

3. 6. ZUŠ Notička Karlov 74 

6. 6. Cimballica  150 

9. 6. Sebranka - nádvoří zámku 180 

12. 6. koncert žáků ZUŠ Vlašim 47 

13. 6. koncert žáků ZUŠ Vlašim 51 

13. 6. Dech - letní koncert 108 

14. 9. Marika Singers 39 

22. 9. koncert Diakonie 48 

17. 10. Korngold Quartet 65 

28. 10. Vojtěch Vrtiška  40 

21. 11. Musica Dolce Vita 81 

26. 11. Ensemble Martinů - koncerty pro děti 285 

4. 12. koncert ZUŠ Vlašim 67 

6. 12. Vánoční koncert Diogenes 75 

12. 12. Vánoční koncert Duo Teres+Kalvachová 53 

18. 12. koncert ZUŠ Vlašim 55 

25. 12. Koncert sboru Dech - nádvoří zámku 335 

26. 12. Koncert Církve bratrské 32 

 
Pozn.: Tučně vyznačené koncerty pořádalo přímo Muzeum Podblanicka, p. o., na ostatních se 

pořadatelsky spolupodílelo 
 
celkem 33 koncertů        3038 
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Příloha č. 4 
 
Přehled vernisáží výstav Muzea Podblanicka, p. o., v roce 2013 

 
termín     vernisáž výstavy             pobočka           návštěvníci 

28. 2. Obrazy J. Čiháka a keramika M. Exnera   Vlašim 150 

4. 4. Obor výtvarný ZUŠ Vlašim Vlašim 83 

9. 5. Eva Žáčková: Moje Smečka – portréty z let 2010-
12  

Vlašim 95 

6. 6. Josef Buršík – obrazy Vlašim 110 

12. 6. Jak se lidé oblékali – Barbie jako modelka Benešov 30 

4. 7. Dekorativní kabinet - Alexandra Obrovská Vlašim 52 

1. 8. fotografie, malba - Flak, Kitzberger, Sadílek Vlašim 37 

12. 9. Malířka Anna Roškotová Vlašim 55 

24. 10. Návraty Viktorie Chaloupková Vlašim 68 

14. 11. Dřevěné hračky a jejich výroba Benešov 79 

19. 11. Zpátky do pohádky Vlašim 48 

 
celkem 11 vernisáží        807 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Příloha č. 5  
 
Přehled ostatních kulturně výchovných akcí Muzea Podblanicka, p. o., v roce 2013 
 
termín   akce          návštěvníci  

29. 3. udělení titulu Blanický rytíř                     94 

18. 4. Mezinárodní den památek a sídel 27 

24. 4. VĚŽ – zábavná soutěž 20 

1. 5. Májové slavnosti 1501 

17. 5. Muzejní noc pobočka Benešov  127 

18. 5. Mezinárodní den muzeí pobočka Vlašim 62 

18. 5. Mezinárodní den muzeí pobočka Benešov 4 

1. 6. Zájezd Vlastivědného klubu Vlašim 48 

6. 6. Zámecká muzejní noc Vlašim 377 

10. 6. Akce města Vlašim – muzikály 45 

29. 6. Strnadova Třicítka Růžkovy Lhotice 39 

6. 7. Vostrovecké slavení Vlašim 133 

14. 9. - 15. 9. 
Dny evropského kulturního dědictví pobočky Vlašim, 
Benešov 

109 

29. 9. Festival ptactva – Jezero 20 

10. 10. soutěž SOUŠ Vlašim Pohár blanických rytířů 191 

28. 10. Den Středočeského kraje  156 

12. 12. Vyhlášení soutěže Malujeme s muzeem 82 

 
Pozn.: Návštěvníci tučně vyznačených kulturně výchovných akcí nejsou zahrnuti ve statistice 

návštěvnosti expozic a výstav muzea.  
 
celkem  17 akcí        3035 
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Příloha č. 6 
 

 
 

 

 

 

 

 
 


