ZPRÁVA O ČINNOSTI
MUZEA PODBLANICKA,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
ZA ROK 2020

I. Hlavní činnosti muzea
I.1. Péče o sbírkový fond
Sbírkový fond Muzea Podblanicka, p. o., byl v roce 2020 rozšířen o 526 inventárních položek
přírůstků zaevidovaných v I. a II. stupni evidence. K 31. 12. 2020 tedy čítal celkem 54539
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 zápisu nálezů
získaných v rámci záchranné archeologické činnosti, část pak prostřednictvím převodu předmětů
z majetku muzea a darů do muzejních sbírek. Z celkového počtu nově získaných přírůstků připadly
tři položky na dary, které věnovali muzeu dva dárci.
Nejvýznamnějším přírůstkem do sbírkového fondu muzea byl v roce 2020 bezpochyby depot
obsahující více jak 700 kusů mincí vyražených na přelomu 16. a 17. století a torzo keramické nádoby,
v níž byl uložen, který byl nalezen u obce Maršovice na Benešovsku. V depotu je dle prvotních
odhadů zastoupeno široké spektrum mincí od tolarových ražeb různé provenience (Německo –
Hamburg, Norimberk, Lüneburg, Švýcarsko – St. Gallen, Schaffhauseng, Nizozemí, Španělské
Nizozemí a další) až po drobné grošové ražby z doby vlády Rudolfa II. a Matyáše II., jež v počtu více
jak 600 kusů tvoří podstatnou část depotu. Ihned po nálezu byla zahájena jeho nákladná konzervace,
podrobné zdokumentování depotu proběhne v roce 2021.

Obr. 1 Mincovní depot z Maršovic krátce po nálezu (foto T. Davidová)
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Také v roce 2020 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 celkem 101 sbírkových
předmětů, u kterých to vyžadoval jejich stav. Také bylo přikročeno k restaurování dvou dřevěných
polychromovaných relikviářů (přelom 18. stol. a 19. stol., invc. 141 a 142) a jízdního kola firmy
Hillman Herbert & Cooper (konec 19. stol., invc. 3355).
Sbírky muzea byly i v roce 2020 elektronicky katalogizovány a probíhala jejich elektronická
dokumentace ve sbírkovém evidenčním programu muzea. K 31. prosinci 2020 bylo prostřednictvím
základní digitální fotodokumentace zpracováno celkem 37925 sbírkových předmětů, tj. 70 %
sbírkového fondu. V roce 2020 bylo také zrevidováno celkem 6354 inventárních položek sbírkového
fondu.
Knihovní fond muzea byl v roce 2020 rozšířen o 209 nových knihovních položek a čítal k 31.
prosinci 2020 celkem 30290 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 39 badatelských návštěv.

Obr. 2 Zrestaurované jízdní kolo firmy Hillman Herbert & Cooper (invc. 3355) (foto J. Bouček)
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I.2. Výstavní a kulturně výchovná činnost
V roce 2020 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.
Bohužel také fungování Muzea Podblanicka, p. o., v roce 2020 pochopitelně neblaze
poznamenala epidemie covid-19. Od 12. března do 12. května a poté od 12. října (s krátkou
několikadenní césurou) do konce roku bylo muzeum zcela uzavřeno pro veřejnost. Ve zbývajících
měsících pak bylo nuceno svůj provoz omezit a přizpůsobit opatřením vyhlášeným v souvislosti
s epidemií. Krátkodobých výstav uspořádalo v roce 2020 Muzeum Podblanicka, p. o., celkem 15, z
toho 9 v zámku ve Vlašimi, 4 v pobočce v Benešově čp. 74 a 2 v zámku v Růžkových Lhoticích (viz
Příloha č. 1). Z výstav připravených pro návštěvníky vlašimského zámku byla nejvíce navštěvována
výstava Spolku pražských výtvarných umělců v letních měsících. V benešovské pobočce muzea byla
bohužel pouze po několik dnů veřejnosti přístupná vánoční výstava Benešovské Vánoce. V zámku
v Růžkových Lhoticích byly pro návštěvníky připraveny dvě komorní výstavy s exotickou tematikou
– Výstava bonsají a výstava Za japonským textilem.
Vlašim

Růžkovy
Lhotice

Benešov

mimo muzeum

Počet krátkodobých
8
4
2
1
výstav
Počet návštěvníků
4189
126
641
- 1)
krátkodobých výstav
Počet vernisáží
2
Počet návštěvníků
115
vernisáží
Tab. 1 Návštěvnost krátkodobých výstav Muzea Podblanicka, p. o., v roce 2020

celkem
15
4956
2
115

pozn. 1) Návštěvnost výstav, které muzeum v roce 2020 spolupořádalo ve spolupráci s jinými
institucemi mimo prostory muzea, není muzeem vykazována.

V rámci kulturně výchovné činnosti uspořádalo muzeum v roce 2020 celkem 30 akcí. V rámci
tradiční koncertní sezony Muzea Podblanicka, p. o., ve vlašimském zámku mohly být v roce 2020
uspořádány muzeem pouze čtyři koncerty. Kromě nich muzeum připravilo za finanční podpory
Středočeského kraje a s mimořádnou technickou pomocí města Vlašimi, Kulturního domu Blaník ve
Vlašimi a dalších organizací a dobrovolníků projekt Vlašimské kulturní léto. V rámci něj se uskutečnily
dvě open air akce na nádvoří vlašimského zámku. Divadelní představení činoherního studia Bouře
hry Smím prosit? 26. srpna 2020. A 2. září 2020 proběhl koncert populární skupiny Čechomor, kterému
předcházelo vystoupení kapely Madam Royal z hudební soutěže Skutečná liga. Stejně jako v roce
2019 se mělo stát vrcholem letní sezóny open air operní představení, tentokrát slavné opery Giusepe
Verdiho Rigoletto. Bohužel se ale nemohlo uskutečnit. Pro milovníky opery ovšem připravilo
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muzeum ve spolupráci s agenturou Croce a městem Vlašim velmi kvalitní alternativu – na nádvoří
vlašimského zámku vystoupil 14. července 2020 Štefan Margita a jeho hosté. Operní árie v jejich podání
si vyslechlo 550 nadšených posluchačů. Dále se muzeum také spolupodílelo na pořádání dalších šesti
koncertů ve Vlašimi. Své nezastupitelné místo mají v muzeu také koncerty školní a absolventské
koncerty žáků vlašimské ZUŠ. (viz Příloha č. 3)

Obr. 3 Instalace výstavy Svět kolem nás v okamžiku času – Fotoklub CoverArt ve vlašimském zámku
(foto V. Hanusová)
Jako každoročně se Muzeum Podblanicka, p. o., připomnělo také Dny evropského kulturního
dědictví. V rámci této akce připravilo pro návštěvníky ve všech svých pobočkách zajímavý
doprovodný program.
V roce 2020 proběhl již dvanáctý ročník výtvarné soutěže pro děti, žáky a studenty z
mateřských, základních a středních škol v regionu, pod názvem „Malujeme s muzeem“, tentokrát
s podtitulem Doba třicetileté války. Všechny práce zaslané do soutěže pak budou opět vystaveny
v rámci výstavy ve vlašimském zámku a tentokrát i v pobočce na Malém náměstí čp. 74 v Benešově.
(viz Příloha č. 5)
Pravidelně jsou mezi kulturně výchovnými akcemi muzea zastoupeny přednášky. V roce 2020
jich ovšem muzeum mohlo uspořádat pouze pět. A byla to velká škoda, protože v rámci připomenutí
výročí Archeologického ústavu Akademie věd České republiky byl připraven celoroční cyklus
přednášek předních odborníků s archeologickou tematikou. Velký ohlas měla i přednáška Ivana
Kubaly o pěstování bonsají, která se uskutečnila na zámku v Růžkových Lhoticích (viz Příloha č. 2).
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Obr. 4 Instalace výstavy Přestavujeme Spolek pražských výtvarných umělců ve vlašimském zámku
(foto V. Hanusová)

Obr. 5 Výstava bonsají v zámku Růžkovy Lhotice (foto V. Hanusová)
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Obr. 6 Instalace výstavy Fotografie – Pravoslav Flak, Andrej Barla, Václav S. Sadilek v domě čp. 74 v
Benešově (foto V. Hanusová)

Obr. 7 Výstava Vánoce s patchworkem v zámku ve Vlašimi (foto V. Hanusová)
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Obr. 8 Koncert Štefana Margity a jeho hostů na nádvoří vlašimského zámku (foto V. Hanusová)

Obr. 9 Divadelní představení Smím prosit? na nádvoří vlašimského zámku (foto V. Hanusová)
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Obr. 10 Koncert skupiny Čechomor na nádvoří vlašimského zámku (foto V. Hanusová)

Vlašim

Růžkovy
Lhotice

Benešov

mimo muzeum

celkem

Počet koncertů a divadelních
13
13
představení
Počet návštěvníků koncertů
2167
2167
a divadelních představení
Počet přednášek a
6
1
7
edukačních programů
Počet návštěvníků
147
58
205
přednášek a ed. programů
Počet ostatních kulturně
4
1
4
9
výchovných akcí
Počet návštěvníků ostatních
222
20
237
479
kulturně výchovných akcí
Tab. 2 Návštěvnost kulturně výchovných akcí Muzea Podblanicka, p. o., v roce 2020
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Obr. 11 Komentovaná prohlídka expozic ve vlašimském zámku rámci Dnů evropského kulturního
dědictví (foto V. Hanusová)

Obr. 12 Výstava vozů Rolls-Royce, Bentley, Ferrari a dalších historických vozidel (foto V. Hanusová)
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Obr. 13 Vítězka jedné z kategorií výtvarné soutěže Malujeme s muzeem (foto V. Hanusová)
Také v roce 2020 Muzeum Podblanicka, p. o., zaštítilo činnost Vlastivědného klubu P. A. N.
Vlasáka, se kterým muzeum velmi úzce spolupracuje již řadu let.
Z dalších akcí, na jejichž pořádání se v roce 2020 muzeum podílelo, připomeňme 33. ročník
cyklistického závodu Strnadova třicítka v Růžkových Lhoticích, který se uskutečnil 27. června 2020 a
jehož start i cíl byly tradičně v areálu muzea. Velký ohlas mezi početnými návštěvníky vlašimského
zámku a parku dne 4. července vyvolala prezentace automobilů světových značek, kterou
spolupořádalo muzeum ve spolupráci s Rolls-Royce & Bentley Clubem ČR.
Muzeum Podblanicka, p. o., je zapojeno do projektu managementu turistického ruchu 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.,
Podblanické Infocentrum ve Vlašimi a mnoha dalšími.
Návštěvnost Muzea Podblanicka, p. o., v roce 2020 činila s ohledem na výše zmíněná
omezení v souvislostí s epidemií covid-19 celkem 8545 návštěvníků, přičemž expozice a výstavy
muzea navštívilo 5992 návštěvníků, dalších akcí muzea pořádaných v rámci kulturně výchovné
činnosti se zúčastnilo celkem 2553 návštěvníků.
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Obr. 14 Záběr z přednášky Mgr. Jana Maříka, Ph.D., s názvem Libice nad Cidlinou – hradiště
Slavníkovců (foto V. Hanusová)

Obr. 15 Fotografický worshop V. Švajcra (foto M. Bašta)
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I.3. Ediční činnost
Muzeum Podblanicka, p. o., ve spolupráci se Státním oblastním archivem Praha – Státním
okresním archivem v Benešově v roce 2020 připravilo k vydání 53. ročník Sborníku vlastivědných prací
z Podblanicka.
Ve spolupráci s Podblanickým ekocentrem ČSOP ve Vlašimi pokračovalo muzeum ve
vydávání vlastivědného čtvrtletníku Pod Blaníkem, konkrétně jeho 24. ročníku.
V závěru roku vydalo Muzeum Podblanicka, p. o., ve spolupráci s Fotbalovým klubem FC
Sellier Bellot Vlašim, z. s., a za finanční podpory Středočeského kraje publikaci 100 let fotbalu ve
Vlašimi.
V roce 2020 se Muzeum Podblanicka, p. o., jako koproducent podílelo na vzniku
dokumentárního filmu Třicet – svoboda v nás, který vznikl u příležitosti 30 let, jež uplynuly od událostí
roku 1989.
Webové stránky muzea www.muzeumpodblanicka.cz byly v roce 2020 pravidelně měsíčně
aktualizovány a v jejich rámci jsou poskytovány základní informace o nabídce muzea pro veřejnost.
Ve sledovaném období je navštívilo celkem 17351 uživatelů. Muzeum používá pro svou propagaci
sociálních sítí – Facebook (537 sledujících) a Instagram (432 sledujících).

Obr. 16-17 Kniha 100 let fotbalu ve Vlašimi a 3. číslo 24. ročníku časopisu Pod Blaníkem
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I.4. Výzkumná a odborná činnost
V roce 2020 bylo zpracováno v rámci činnosti muzea celkem pět vědeckovýzkumných úkolů
1) Muzeum se podílelo na několika výstupech projektu Stavby s orientální tématikou v historických
zahradách a parcích v ČR, realizovaném Metodickým centrem zahradní kultury NPÚ ÚOP
Kroměříž, konkrétně na přípravě kapitoly o objektech zámeckého parku ve Vlašimi pro
stejnojmennou knihu, přípravě medailonu objektů pro stejnojmennou putovní výstavu, a
v neposlední řadě na odborných textech projektu pro zahraniční periodika.
2) Projekt výzkumu Vývoj vlašimského zámeckého parku / budování auerspergské rezidence, v rámci něhož
jsou zpracovávány dostupné archivní, literární a obrazové zdroje a je připravována monografická
publikace. Dílčím poznatky byly publikovány v časopise NPÚ Památky středních Čech.
3) Podíl na přípravách oslav 800 let Benešova, v jejichž rámci budou nově prezentovány artefakty ze
sbírek muzea vztahující se k dějinám města a osobnostem s ním spjatým. Hlavním výstupem
projektu je výstava Benešov, the best of, jejíž realizace v benešovské pobočce na Malém náměstí čp.
74 bude součástí plánovaných oslav města, jakmile je umožní situace.
4) Faunistický průzkum vybraných lokalit na Podblanicku, jeho výstupy jsou součástí databází ochrany
přírody Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky.
5) V rámci zajišťování archeologické památkové péče na území benešovského okresu bylo provedeno muzeem
případně ve spolupráci s ÚAPPSČ 127 archeologických dohledů. S pozitivním zjištěním byly
zachyceny celkem tři akce, u nichž následně proběhl záchranný archeologický výzkum. V roce
2020 byl dokončen rozsáhlejší záchranný výzkum vyvolaný rekonstrukcí kanalizace v Benešově
Na Karlově, který byl zahájen v předchozích letech a jehož rámci v rámci bylo zdokumentováno
několik archeologických situací převážně z novověku. V srpnu a září 2020 byl na základě
náhodného nálezu zdokumentován depot mincí z přelomu 16. a 17. století u Maršovic.
I.5. Organizační činnost
V roce 2020 nedošlo k zásadním změnám v organizační struktuře Muzea Podblanicka, p. o.
Přepočtený stav pracovníků muzea byl 14,5 pracovníků. Za jednotlivé objekty jsou zodpovědní
pracovníci: Vlašim – Mgr. Veronika Hanusová, Růžkovy Lhotice – Josef Bouček, Benešov, Malé
nám. 74 – PhDr. Libuše Váňová, Benešov, Křižíkova 1351 – Mgr. Radovan Cáder. Za ekonomický
úsek muzea zodpovídala Jaroslava Štecherová, za správu sbírkového fondu muzea Josef Bouček, za
archeologický úsek Mgr. Tereza Davidová.
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I.6. Ekonomické zajištění činnosti muzea
V roce 2020 hospodařilo muzeum s celkovým rozpočtem 13 065 971,78 Kč. Hospodářský
výsledek byl vyrovnaný, tj. 0,- Kč.
Příspěvek na provoz z rozpočtu Středočeského kraje
Ostatní příspěvky z rozpočtu Středočeského kraje
Dotace ze státního rozpočtu
Dotace z jiných zdrojů
Příjmy z hlavní činnosti muzea
Ostatní příjmy
Celkové výnosy
Tab. 3 Struktura výnosů Muzea Podblanicka, p. o., v roce 2020

10 501 930,- Kč
1 310 411,75 Kč
5 248,- Kč
160 000,- Kč
715 245,- Kč
373 137,03 Kč
13 065 971,78 Kč

Náklady na sbírkový fond a knihovnu
Náklady na expoziční, výstavní a kulturně výchovnou činnost
Náklady na ediční činnost
Mzdové náklady
Ostatní provozní náklady
Celkové náklady
Tab. 4 Struktura nákladů Muzea Podblanicka, p. o., v roce 2020

223 590,63 Kč
1 368 533,85 Kč
322 331,75 Kč
6 058 939,- Kč
5 092 576,55 Kč
13 065 971,78 Kč

I.7. Technické zajištění činnosti muzea
Ve sledovaném období byly ve všech objektech realizovány technické a udržovací práce a
opravy. V roce 2020 byla vytvořena architektonická studie přestavby areálu muzea v Benešově
v Křižíkově ulici čp. 1351, zahrnující především výstavbu moderního sdíleného muzejního depozitáře
a současně i komplexní rekonstrukci kancelářských objektů v areálu pro potřeby muzea a Krajské
správy a údržby silnic Středočeského kraje. Na jejím základě byla zpracována projektová
dokumentace potřebná pro zahájení územního řízení. Pro zlepšení IT vybavení muzea byl pořízen
nový páteřní server, zajišťující fungování vnitřní počítačové sítě. Za finanční podpory Středočeského
kraje byl zmodernizován vysílače elektronického zabezpečovacího zařízení v pobočce Benešov čp.
74, a to v souladu s požadavky Policie ČR, na jejíž centrální pult je pobočka napojena.

II. Doplňková činnost muzea

Muzeum Podblanicka, p. o., v roce 2020 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 2020
termín

1. 1. - 5. 1.
21. 1. - 14. 2.
27. 2. - 30. 6.
4. 6. - 26. 7.
11. 6. - 11. 10.
19. 6. - 21. 6.

výstava

Kouzlo Vánoc, muzejní výstava s tradičními
betlémy
Malujeme s muzeem na téma 800 let
Benešova
Svět kolem nás v okamžiku času – Fotoklub
CoverArt Vlašim
Kněžna sv. Ludmila, Střední Čechy – Kolébka
národních patronů
Za japonským textilem
Výstava bonsají

pobočka

návštěvníci

Vlašim

75

Vlašim

124

Vlašim

454

Vlašim

1513

Růžkovy
Lhotice
Růžkovy
Lhotice

556
85

Svět kolem nás v okamžiku času – Fotoklub
Vlašim
236
CoverArt Vlašim
Malujeme s muzeem na téma 800 let
2. 7. - 2. 8.
Benešov
3
Benešova
Přestavujeme Spolek pražských výtvarných
10. 7. - 27. 8.
Vlašim
1154
umělců
7. 8. - 30. 8.
Má vlast cestami proměn – Příběhy domova
Vlašim
0
Výtvarný obor ZUŠ Vlašim pod vedením
3. 9. - 4. 10.
Vlašim
552
Mgr. D. Svobodové
Fotografie – Pravoslav Flak, Andrej Barla,
4. 9. – 4. 10.
Benešov
71
Václav S. Sadilek
10. 10. - 11. 10. Cesta ke svobodě (1938-1989)
Benešov
8
8. 12. - 17. 12. Vánoce s patchworkem
Vlašim
81
8. 12. - 17. 12. Benešovské Vánoce
Benešov
44
Pozn.: výstava Má vlast cestami proměn byla volně instalována v parku vlašimského zámku a
návštěvnost nebyla evidována
1. 7. - 6. 7.

celkem

15 krátkodobých výstav

4956

15

Příloha č. 2

Přehled přednášek Muzea Podblanicka, p. o., v roce 2020
termín

přednáška

pobočka

posluchačů

14. 1.

Mgr. Mařík Jan, Ph.D. – Libice nad Cidlinou, hradiště
Slavníkovců

Vlašim

33

11. 2.

PhDr. Frolík Jan, CSc. – Archeologie na Pražském
hradě, 95 let výzkumu

Vlašim

22

10. 3.

prof. PhDr. Petr Sommer, CSc. DSc. – Nejstarší české
kláštery a jejich otazníky?

Vlašim

33

20. 6.

Ivan Kubala – O pěstování japonských bonsají

Růžkovy
Lhotice

58

8. 9.

Mgr. David Daněček – Archeologové a detektoráři –
perspektivy soužití

Vlašim

31

Pozn.: kromě uvedených akcí pořádalo Muzeum Podblanicka, p. o., též 1 edukační program pro
základní školu, 1 komentovanou prohlídku a 1 workshop
celkem

5 přednášek

177

Příloha č. 3
Přehled koncertů Muzea Podblanicka, p. o., v roce 2020
termín

23. 1.
15. 1.
22. 1.
6. 2.
20. 2.
27. 2.
24. 2.
25. 2.
11. 6.
14. 7.
26. 8.
2. 9.
28. 9.

koncert

Halíř trio
koncert ZUŠ Vlašim
koncert ZUŠ Vlašim
Ševidová, Kopecký
Opereta gala
koncert ZUŠ Vlašim
absolventský koncert ZUŠ Vlašim
Jiří Wolker – literárně hudební večer
Staropražští Pardálové
Štefan Margita a jeho hosté
Smím prosit? (divadelní přestavení)
Čechomor společně s vítězi soutěže Skutečná liga SK hudební
skupinou Madam Royal
Jan Adamus – hoboj, Zbyňka Šolcová – harfa

posluchači

75
48
56
122
91
72
108
69
101
550
164
688
23

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

celkem

13 koncertů

2167
16

Příloha č. 4
Přehled vernisáží výstav Muzea Podblanicka, p. o., v roce 2020
termín

27. 2.
3. 9.

vernisáž výstavy

Svět kolem nás v okamžiku času – Fotoklub CoverArt
Vlašim
Výtvarný obor ZUŠ Vlašim pod vedením Mgr. D.
Svobodové

celkem

pobočka

návštěvníci

Vlašim

89

Vlašim

26

2 vernisáže

115

Příloha č. 5
Přehled ostatních kulturně výchovných akcí Muzea Podblanicka, p. o., v roce 2020
termín

13. 6.
27. 6.
4. 7.
4. 7.
19. 7.
8. 8.
12. 9. - 13. 9
12. 9. - 13. 9
12. 9. - 13. 9

akce

návštěvníci

svatební obřad
Strnadova třicítka
Svět kolem nás v okamžiku času – Fotoklub CoverArt
Vlašim – komentovaná prohlídka
Výstava automobilů Rolls-Roys, Bentley, Porchce, Jaguár a
komentované prohlídky s majiteli těchto vozů.
Fotografický workshop V. Švajcra
svatební obřad
Dny evropského kulturního dědictví Vlašim
Dny evropského kulturního dědictví Růžkovy Lhotice
Dny evropského kulturního dědictví Benešov

50
126
12
260
7
50
119
11
20

Pozn.: Návštěvníci tučně vyznačených kulturně výchovných akcí nejsou zahrnuti ve statistice
návštěvnosti expozic a výstav muzea.
celkem

9 akcí

479

17

Příloha č. 6

18

