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1) Úvod, historie městského muzea
Myšlenka vytvořit v Rožmitále městské muzeum se zrodila již ve dvacátých letech minulého století díky iniciativě tehdejšího městského tajemníka Ing. Františka Hofmeistera, který se spolu s několika podobnými nadšenci věnoval vyhledávání a shromažďování
nejrůznějších sbírkových předmětů, jež měly tvořit základ příštího muzea. Počátky byly
velmi skromné. Nejprve nalezly muzejní sbírky své umístění v jediné místnosti, ve 2.
patře rožmitálské radnice, a tam zůstaly až do počátku 2. sv. války. O záchranu mnoha
ohrožených památek se zasloužil zdejší učitel, kronikář a archivář, pan Václav Matoušek.
Díky nálezu školních deníků a dalších písemných dokumentů byl vytvořen základ budoucí pamětní síně J. J. Ryby. Četná zklamání a stěhování sbírek zažil i další nadšenec pro
muzeum Václav Kotrbatý.

Václav Kotrbatý
Stálé výstavní prostory získalo muzeum až v roce 1965, ve dvou patrech bývalé základní školy na náměstí. Byla zřízena pamětní síň J. J. Ryby, místní písmák a lidový umělec
Václav Kotrbatý dal k dispozici pro výstavní účely svou sbírku dřevořezeb městských
znaků a rodina Karla Valenty zapůjčila model Chrámu sv. Víta, zhotovený ze stébel slámy. Po přidání obrazů malíře Vladislava Hřímalého tak byly zaplněny získané prostory a
nazvány Městský (později Brdský) památník. Muzeum se otvíralo 6. června 1965. Protože byly shledány závažné nedostatky ve vlastní instalaci i v náplni, zůstalo muzeum
až do roku 1967 pro veřejnost uzavřeno. Slavnostní otevření se konalo až 26. května
1968.

Budova bývalého městského muzea
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V dubnu roku 1972 zahájilo činnost nově zřízené kulturní středisko, do jehož kompetence přešlo i muzeum, otevřené pro veřejnost vždy od 1. května. Současně ještě probíhala
v budově další rekonstrukce pro nově chystané expozice. Do roku 1974 se podařilo instalovat síň odboje na Rožmitálsku, vystavit sbírku samorostů a výrobků z paroží a ze
dřeva od Jana Berana a zřídit síň významných osobností Rožmitálska. K slavnostnímu
otevření rozšířených expozic došlo v roce 1975.
Instalace muzea přetrvala zhruba v této podobě až do roku 1990, kdy bylo potřeba 2.
patro uvolnit pro tehdejší Lidovou školu umění (LŠU). Pro muzeum to znamenalo nejen
vyklizení všech exponátů z 2. poschodí budovy, ale i dočasnou likvidaci instalace v
poschodí prvním a nové rozmístění sbírek pouze do jednoho patra. Byly provedeny stavební úpravy místností, a vytvořen návštěvnický okruh. Koncepcí muzea v této podobě
se zabýval od roku 1990 nový ředitel kulturního střediska pan Jindřich Hásek, který
také navrhl a poté provedl instalaci expozic muzea do pěti různě velkých místností.
Nelehkého úkolu se zhostil velice dobře, ač musel některé exponáty značně omezit.
Slavnostní otevření muzea v Brdském památníku proběhlo 4. července 1991.

Slavnsotní otevření muzea. František
Liška, starosta města

Rybova pamětní síň

V novém muzeu se panu Jindřichu Háskovi podařilo v podstatě zrealizovat představy
jeho původních zakladatelů: vedle uctění památky J. J. Ryby ukázat i dovednost a píli
zdejších lidí a vzpomenout těch, kteří se tu narodili či dlouhou dobu žili a svým působením zanechali nesmazatelnou stopu v historii města. V roce 2000 byla upravena
vstupní hala muzea, jejím tvůrcem se stal Jan Vávra.

Nový vstup do muzea z roku 2000
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K posledním menším úpravám (oprava chatrných vitrín, vymalování, oprava podlah) došlo v roce 2007. Muzeum se ale pořád nacházelo v jakémsi provizoriu v jednom patře
stále se rozšiřující Základní umělecké školy (bývalé LŠU). V devadesátých letech se
proto vedení města začalo zabývat myšlenkou na přesunutí muzea do většího prostoru
a na jeho rozšíření. Původní představa o umístění muzejních sbírek na zámek se ukázala,
bohužel, jako nereálná. Majitel zámku, společnost Trinity Coop, a její představitel pan Roderick Marshall měli s objektem svoje plány, a proto se hledaly jiné možnosti vybudování
nového muzea. 5. 1. 2001 se město stalo vlastníkem areálu budov bývalého Agrostroje,
který na konci roku 2000 zakoupilo od restituentů za 1,5 mil. korun. Část areálu sloužila
dočasně jako sběrný dvůr a část byla zrekonstruována pro prezentaci soukromé sbírky
historických automobilů (převážně značky AERO) pana Leoše Prokopce. Správcem této
sbírky se stalo muzeum a veřejnosti byla zpřístupněna v říjnu 2002.

Po přestěhování sběrného dvora a vyklizení areálu Agrostroje vznikla myšlenka vybudovat nové muzeum v tomto bývalém továrním komplexu. Městu se podařilo na realizaci
získat grant Evropské unie ve výši 65 303 150 Kč a v roce 2008 přistoupilo k uskutečnění projektu. Nové muzeum bylo slavnostně otevřeno 24. 6. 2010 při příležitosti konání
tradiční historické slavnosti Den s českou královnou, která v tomto roce nesla název
„Den s českou královnou a procházka do minulosti“.

2) Výstavba
Díky dlouhodobému a dlouho připravovanému záměru radnice na oživení výrobního
komplexu bývalého Agrostroje a díky intenzivnímu hledání cest a zdrojů se postupně
podařilo chátrající budovy uvést do života s novou funkční náplní. Byl zpracován projekt revitalizace Agrostroje a ten se stal výchozím materiálem pro další rozhodování
o využití území. Proběhly nutné demolice nefunkčních, prokazatelně nevyužitelných a
nekvalitních objektů a jejich částí.
Na základě schváleného projektu v rámci Regionálního operačního programu NUTS II
Střední Čechy byla 1. 7. 2008 zahájena celková rekonstrukce areálu. Stavební práce
prováděla na základě výběrového řízení firma RIOS Příbram. Architektem stavby se stal
akad. arch. Michal Dostál (Jílové u Prahy), hlavním inženýrem byl Ing. Martin Pazderník
(projektová kancelář Rožmitál pod Třemšínem).
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Budova bývalého Agrostroje v roce 2008 před rekonstrukcí
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Název projektu:
Podbrdské muzeum s Památníkem České mše vánoční, galerií a expozicí historických
automobilů
Registrační číslo projektu:			
CZ.1.15/2.2.00/05.00111
Prioritní osa:					
15. 2 Cestovní ruch
Oblast podpory:		
15.2.2. Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu
Poskytovatel dotace:
Regionální operační program NUTS II Střední Čechy
Datum zahájení projektu:			
01. 07. 2008
Datum ukončení realizace projektu:
30. 06. 2010
Celkové náklady:				
72.142.950,- Kč
Celková výše dotace:			
65.303.150,- Kč
Podíl města:					
6.839.800,- Kč
I. etapa
1. 7. 2008 – 28. 2. 2009
V přípravné fázi projektu byla provedena analýza potřeb, projektová dokumentace expozic a libreto pro muzeum. Dále proběhlo stavební řízení, výběr dodavatelů – zvlášť
dodávka stavební části, zvlášť dodávka interiérů (zařízení expozic). Od října 2008 probíhaly stavební práce – bourání a demontáž stávajících budov, podlah, zakládání nových
konstrukcí, vybudování přípojek technické infrastruktury a izolací.

Budova bývalého Agrostroje, pohled
z Podmlýnské ulice

Budova bývalého Agrostroje, pohled
z Palackého ulice

Budova bývalého Agrostroje v lednu
roku 2009

Klenba v přízemí hlavní budovy bývalého
Agrostroje
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II. etapa
1. 3. 2009 – 30. 6. 2009
V této fázi výstavby byly dokončeny všechny bourací, stavbu očišťující práce, zrealizovány plánované dostavby, zhotoveny nové a opraveny původní tesařské konstrukce a
na ně položeny střešní pláště. Probíhaly práce uvnitř budov, osadila se většina nových
oken, byly provedeny omítky a podkladové podlahy. Probíhaly klempířské a topenářské
práce, montáž elektroinstalací. Pravidelně každý týden se konaly kontrolní dny za účasti
všech členů pracovního týmu a dalších přizvaných odborníků. Začalo zadávání interiérových prvků do výroby.
III. etapa
1. 7. 2009 – 30. 10. 2009
Ve třetí etapě bylo provedeno technologické zařízení budov, TZB, VZT, elektro a ÚT.
Byla osazena EURO okna, provedena částečná montáž ocelového ochozu, položeny
podkladní betony, keramické dlažby a obklady, provedeny vnější silikonové omítky na
zateplovací systém a sádrokartonové konstrukce.
IV. etapa
1. 11. 2009 – 31. 1. 2010
Čtvrtá etapa zahrnovala technologická zařízení budov, TZB, VZT, elektro, silnoproud a
slaboproud, truhlářské konstrukce, spočívající v osazování výplní otvorů oken a dřevěných podhledů. Byly dokončeny konstrukce tesařské, montáž ochozů, konstrukce
klempířské, nátěry a malby, vnější omítky, izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.
V. etapa
1. 2. 2009 – 31. 5. 2010
V posledním, 5. monitorovacím období byly dokončeny všechny vnitřní omítky, podlahy,
keramické obklady, proběhlo namontování sanitární techniky a dokončení maleb. Dodělaly se všechny zámečnické konstrukce včetně ochozu v galerii, dále sádrokartonové
konstrukce, truhlářské a klempířské práce. Byly provedeny venkovní terénní úpravy.
Největší podíl prací tvořilo vybudování interiérů - muzejních expozic. Byla nainstalována
audiální a audiovizuální technika a umístěny veškeré projektované předměty, nábytek
a nakonec muzejní exponáty.

Nádvoří Podbrdského muzea

Pohled na Podbrdské muzeum z Palackého ulice
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Po dvou letech plánování a dalších dvou letech intenzivních příprav vzniklo v Rožmitále
pod Třemšínem nové Podbrdské muzeum, jehož celý název napovídá, co vše se za jeho
dveřmi skrývá – Podbrdské muzeum s Památníkem České mše vánoční, galerií a expozicí historických automobilů. Díky odvaze starosty města Rožmitála pod Třemšínem,
Ing. Josefa Vondráška, a obětavé spolupráci desítek odborníků i nadšenců se podařilo
vytvořit jedinečné expozice. Přes rozlehlost a členitost areálu jsou prostory bezbariérové, do pater je bezbariérový přístup zajištěn výtahem.

3) Charakteristika muzea, organizační struktura
Podbrdské muzeum vzniklo jako organizační složka města a plní svou funkci ve smyslu
zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů. Zřizovatelem Podbrdského muzea je Město Rožmitál pod Třemšínem, jeho
statutárním zástupcem je starosta města Ing. Josef Vondrášek. Muzeum bylo zřízeno
za účelem získávat, shromažďovat, ochraňovat, trvale uchovávat, evidovat, odborně
spravovat, zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti doklady vývoje přírody a společnosti, jimiž jsou přírodniny a lidské výtvory v podobě sbírek muzejní povahy jako součásti
kulturního dědictví. Dále má umožňovat a zprostředkovat jejich veřejné užívání, zkoumat prostředí, z něhož jsou získávány a poskytovat služby pro výchovné, vzdělávací,
studijní a vědecké účely.
Muzeum zaměstnává čtyři odborné pracovníky: vedoucí Mgr. Hanu Křepelkovou, zástupkyni vedoucí Mgr. Marii Kabátníkovou, kurátora sbírek Bc. Rudolfa Šimka, průvodkyni
a pokladní Janu Šimkovou. V době sezóny vypomáhali muzeu studenti Alžběta Gilíková,
Jan Řeřicha a Šimon Pešta. O úklid se starají Marie Stoklasová a Alena Maroušková.
Údržbu objektu a okolí zajišťuje Jiří Blažek.
Díky úzké spolupráci společnosti Praga Mystica s.r.o., dodavatele tří stálých expozic, se
společností RIOS Příbram s.r.o., dodavatelem stavby, se za poměrně krátkou dobu podařilo výstavní prostory upravit tak, aby co nejvíce vyhovovaly budoucímu účelu. Pečlivé
konzultace se zástupci muzea a dalšími odborníky umožnily vytvořit hodnotné scénáře
pro tři nové výstavy.
Rozsáhlý muzejní komplex má několik samostatných částí. Hlavní expozice a galerie se
nacházejí v třípatrové budově bývalého Podbranského mlýna, jedno křídlo budovy je
věnováno expozici historických automobilů. Přímo proti bývalému Podbranskému mlýnu
se nachází budova tzv. „stodoly“ s postupně vznikající expozicí starého zemědělského
nářadí a nástrojů.

4) Tvorba expozic
V lednu 2009 vznikl pracovní tým, jehož úkolem bylo vytvořit obsah nových expozic
Podbrdského muzea. Členy týmu se stali: Bohumil Vurm, Ing. Zuzana Foffová, Miroslav Hásek, Mgr. Hana Křepelková, Mgr. Marie Kabátníková, Mgr. Ivana Hoyerová, Hubert
Hoyer. V říjnu 2010 přibyl do pracovní skupiny nový zaměstnanec muzea, Bc. Rudolf
Šimek. Miroslav Hásek na vlastní žádost v polovině roku spolupráci ukončil. Od poloviny
února 2010 se na tvorbě expozic podílela i další nová zaměstnankyně, Jana Šimková.
Návrhy grafiky a fotopráce vytvářel grafik a fotograf Petr Polák, výtvarníkem 1. patra byl
Ing. arch. Mg A. Ondřej Kamenický. Realizací celého projektu byla na základě výběrového
řízení pověřena firma RIOS Příbram, subdodavatelem interiéru firmy RIOS Příbram se
stala společnost Praga Mystica. Výstavbou nového muzea se podařilo nejen zachránit
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chátrající objekt uprostřed města, ale současně vytvořit důstojné prostředí k prezentaci života a díla J. J. Ryby, rodu pánů z Rožmitála, ale také přírody, řemesel a osobností
podbrdského kraje. Základem obsahu nových expozic se staly exponáty bývalého Brdského památníku, velká část sbírkového fondu byla získána od obyvatel Rožmitálska
jako dar nově vznikajícímu muzeu, některé exponáty byly zapůjčeny od jiných muzeí,
institucí a od soukromníků. Přestože se podstatná část sbírkového fondu převzala z
předchozího muzea, vznikla v nových prostorách zcela nová koncepce a vytvořily se
čtyři samostatné expozice, včetně postupně doplňované již existující expozice historických automobilů.
Hlavní expozice se nachází v budově bývalého Podbranského mlýna a má tři samostatné části. Přízemí historické budovy je věnováno expozici „Páni z Rožmitála“, prostřední
podlaží představuje regionální expozici „Jak se žilo na Podbrdsku“ a podkrovní prostor je
procházkou životem a jedinečným dílem Jakuba Jana Ryby. V případě pánů z Rožmitála
a Jakuba Jana Ryby se jedná o vůbec první souhrnné zpracování těchto témat. Každé
patro svým charakterem předurčilo výtvarné řešení dané expozice. Tvůrcům se podařilo splnit původní předsevzetí, aby každá z expozic měla odlišný charakter a muzeum
dosáhlo nadregionální úrovně.
PÁNI Z ROŽMITÁLA
Po odstranění novodobých stavebních útvarů z přízemních prostor se objevily zajímavé
dobové prvky, které napomohly k tématickému rozdělení a podpořily atmosféru jednotlivých místností. Za všechny jmenujme starobyle vyhlížející kamenný sloup s klenutým
stropem či renesančně dotvořenou funkční studnu. Autor scénáře, Bohumil Vurm, a
autorka výtvarného řešení, Ing. Zuzana Foffová, se nechali vést dobovými texty a vyobrazeními. Hlavním textovým podkladem byly deníky z cesty Jaroslava Lva z Rožmitála.
Dobové údaje autoři konzultovali především s Mgr. Simonou Kotlárovou, pracovnicí
SOkA Strakonice.
Výtvarné řešení bylo inspirováno například interiéry zámku Blatná nebo dobovými tisky.
Dokladem citlivého ztvárnění je přesvědčení mnoha návštěvníků, že fresky na stěnách
či cihlové dlaždice na podlaze jsou původní součástí objektu. Dobové umění přibližují repliky gotických a renesančních obrazů malířky Aleny Čížkové a řemeslně propracované
dřevořezby či nábytek Jakuba Doubravy. Celkovou atmosféru podtrhuje bodové osvětlení a zvlášť pro tuto expozici zkomponovaná hudba Lukáše Sommera a Jana Jiráska,
držitele ocenění Český lev.
EXPOZICE JAK SE ŽILO NA PODBRDSKU
Realizačnímu týmu prvního patra nového muzea, který od ledna 2009 až do října 2009
tvořily pouze pracovnice kulturního klubu a Brdského památníku Hana Křepelková a
Marie Kabátníková, připadl asi nejtěžší úkol. A to, jak do prvního patra nového muzea
přenést podstatnou část exponátů bývalého muzea a současně vytvořit novou, moderní expozici, která by tvořila logický celek. Exponáty z předchozího muzea byly velmi
různorodé, z mnoha oblastí lidské činnosti. Bylo tedy těžké vybrat z nich ty, které se
stanou součástí nové expozice a ty, jež se do ní nehodí; rozhodnout, zda věnovat větší
část prostoru brdské přírodě, historii města, tradičním řemeslům, lidové tvořivosti...
Depozitář a archiv se navíc začaly zaplňovat mnoha dary rožmitálských občanů, kteří
chtěli přispět svým dílem při budování nového muzea. Po dlouhých diskuzích a mnoha
různých nápadech byla nakonec vytvořena koncepce – příběh krajiny a člověka, kterou
nejlépe vystihuje úvodní motto celé expozice:
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„Nabízíme Vám malou procházku do minulosti podbrdského kraje. Vydejme se společně do míst, po nichž kráčela historie, a pojďme sledovat stopy, které tu zanechali
naši předkové. Ti slavní i ti, jejichž jména už neznáme.
Pojďte a poslyšte příběh krajiny a člověka. Člověka, který se tu usadil a našel zde
svůj domov. Příroda mu poskytla suroviny a bylo na něm, jak s nimi naloží. A tak se
krajina přetvářela a vyvíjela spolu s jejími obyvateli.
Každé město, každá vesnice i samota potřebují poodhalit tajemství krajiny, zapomenutých míst, opuštěných stavení, stromů, které hodně pamatují, tradičních řemesel,
která už neexistují, a životy lidí, kteří této krajině vtiskli neopakovatelný ráz. A krajina jako by měla paměť na všechny ty pracovité lidi.
Navštívíme je při práci i v době odpočinku, kdy se věnovali svým zálibám, poznáme
řemesla tak typická pro chudý podbrdský kraj, půjdeme s nimi domů, do malé prosté světnice, kde je vše, co člověk k životu potřeboval, a když se něčeho nedostávalo, zaběhl na náměstí, kde pravidelné trhy a obchody živnostníků nabízely vše a
ještě něco navíc – setkání s přáteli. A když budeme mít štěstí, potkáme i někoho
významného a váženého a ocitneme se ve společnosti těch, po kterých zde zbyla
nesmazatelná stopa. Ale nejenom lidé, i předměty vyprávějí své příběhy – jen umět
naslouchat...“
Vytvoření expozice 1. patra s využitím exponátů z předchozího muzea neznamenalo ale
pouhé přenesení starých předmětů do nového prostoru, jak se mnozí domnívali. Obsah
nové expozice byl podstatně odlišný, a proto nastala fáze výběru a studia pramenů,
odborné literatury, konzultace s odborníky, vyhledávání materiálů v archivech, komunikace s institucemi o možnostech spolupráce a výpůjček, vyhledávání a odvoz nových
exponátů, zajišťování jejich oprav, dohled nad prováděnými pracemi, výběr fotografií,
návštěvy muzeí s podobnou tématikou, účast na odborných seminářích... Teprve pak
bylo možno přistoupit k vytvoření scénáře a následně k tvorbě odborných textů, popisek, výběru konkrétních exponátů, jejich rozmístění.
V říjnu 2009 bylo navrženo a realizováno rozčlenění patra pomocí sádrokartonových
příček a vznikla tak plocha pro jednotlivé části expozice. Prostor byl rozdělen na sedm
částí, tvořících v rámci celku samostatné bloky.
1. Úvod informuje o brdské přírodě, vzácné a chráněné flóře a fauně, v této části je i
prostor vyhrazený pro interaktivní činnost.
2. Venkovská světnice je vybavená typickými předměty a nástroji, které provázely člověka po celý život. Prostor se zaměřuje i na řemesla, charakteristická pro chudý podbrdský kraj. Vzácný dehtařský kámen a kamenný štok patří k mnoha novým zajímavým
exponátům muzea.
3. Díky městským privilegiím se Rožmitál stal i centrem obchodu, a tak můžeme na
stylizovaném náměstí nahlédnout do výloh krámků, do knihařské dílny i městské domácnosti z počátku minulého století.
4. Galerie osobností seznámí návštěvníky s výjimečnými lidmi, kteří se v našem kraji
narodili nebo zde žili a zanechali tu nesmazatelnou stopu.
5. Síň slávy představuje ta odvětví zájmové činnosti, která zde mají již určitou tradici a
jejichž zástupci se mohou pochlubit různými úspěchy v soutěžích či závodech celorepublikového i světového významu.
6. Na zájmovou činnost navazuje lidová tvořivost, jež nikdy místním obyvatelům nechyběla. K nejvzácnějším a nejobdivovanějším exponátům patří slaměný Chrám svatého
Víta či rozsáhlá sbírka vyřezávaných erbů českých měst a šlechtických rodů.
7. Závěr expozice tvoří historické mapy a časová přímka, dokumentující nejdůležitější
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události v historii města a okolí.
Všechny základní informace k jednotlivým tématům v česko-anglické verzi se nacházejí
na tzv. šálách, které tvoří sjednocující prvek celé expozice. Podrobnější informace lze
vyhledat v tzv. štelářích (příroda, řemesla, osobnosti) nebo v kovových schránkách
(válka, zájmy). Významným sjednocujícím prvkem se staly také velkoplošné fotografie.
K zakrytí oken se používaly buď dřevěné rámy s informačními plátny, nebo na každé
okno 6 malých vitrín zavěšených na ocelových lankách. Pro prezentaci trojrozměrných
předmětů byly použity celoskleněné vitríny.
Na dřevěné pódium, na němž je instalovaná venkovská světnice, a na podstavce pod
hodinové stroje a Chrám sv. Víta byly využity staré trámy z krovů tovární haly.
Podlaha se pokryla zátěžovým linoleem v různých barvách.
Dotykový počítač nabízí podrobnější zpracování historie města, budov, soch, ale např.
i pověstí. Obsah počítače není konečný, postupně, tak jak bude probíhat bádání, bude
doplňován o další informace. Dva diaprojektory promítají ukázku fotografií Rožmitálu
převážně z konce 19. století a filmy, které doplňují expozice a jsou průběžně aktualizovány.
PAMÁTNÍK JAKUBA JANA RYBY A ČESKÉ MŠE VÁNOČNÍ
Realizační tým expozice třetího podlaží tvořili Mgr. Ivan Hoyerová, tajemnice Společnosti Jakuba Jana Ryby (SJJR) a Bohumil Vurm s Ing. Zuzanou Foffovou ze společnosti
Praga Mystica.
Přestože byla expozice zprvu koncipována jako Památník České mše vánoční, shodly
se zúčastněné strany na tom, že více než Památník České mše vánoční potřebujeme
památník jejího autora, neboť ten kromě původní skromné síně v předchozím rožmitálském muzeu žádnou svému významu odpovídající expozici dosud neměl. Přestože
předseda SJJR písemně upozorňoval, že je třeba v názvu muzea uvést Rybovo jméno,
nestalo se tak a muzeum bylo zbudováno pod původním názvem, který se kvůli získaným dotacím musel v oficiálních dokumentech i nadále uvádět.
Realizační tým Památníku Jakuba Jana Ryby a České mše vánoční započal svou práci
nad projektem 2. patra budovy, které bylo této expozici určeno. Jednalo se o prostor
o ploše 200 m2, který si mohli členové týmu sami uspořádat podle svých potřeb. Po
několika setkáních bylo rozhodnuto koncipovat celou expozici v souladu s Rybovými
životními etapami a rozčlenit je sádrokartonovými příčkami do několika více či méně
oddělených částí s tímto plánovaným obsahem:
Úvod – stručné seznámení s obsahem expozice
Mozartovský salón – Rybova doba
Přeštice a Nepomuk – Rybovo dětství
Praha – studia
Nepomuk a Mníšek – 1. zaměstnání
Rožmitál – Ryba učitel, regenschori, skladatel, dílo
Česká mše vánoční
Potomci
Péče o Rybův odkaz
Při výběru kvality a odstínu podlahové krytiny se realizační tým shodl na plovoucí podlaze o třech odstínech, která by svým charakterem blízkým dřevu alespoň částečně
ladila s Rybovou dobou. Při stavbě sádrokartonových příček se však musela zohlednit
střešní okna, jejichž počet byl oproti původnímu projektu podstatně snížen, ale i přes10

to se jevila jako zbytečná. Od počátku se vědělo, že v expozici se budou prezentovat
originály, které nesmějí být vystaveny slunečnímu záření, že bude proto třeba všechna
střešní, ale i ostatní okna nějak zastínit. Později byla skutečně zakryta látkovými závěsy a nalepovacími fóliemi, což ovšem znamenalo vydat nemalé finanční prostředky
navíc. V části věnované Rybově působení v Rožmitále vznikl oddělený prostor zvenku
připomínající bývalou roubenou školu, v níž Ryba žil a učil. Od začátku se počítalo jen se
stylizací, nikoli s věrným napodobením vybavení a vzhledu dobové třídy, k němuž nebylo
k dispozici potřebné místo, finanční prostředky ani dobové exponáty. Myšlenka umístit
do tohoto prostoru televizi a promítat zde jeden či dva filmy, které by návštěvníci sedící
na jednoduchých dřevěných lavicích mohli sledovat, se ujala a byla realizována. Pro sledování filmu o Rybově době se od počátku nabízel prostor tzv. mozartovského salónu v
úvodní části expozice, v němž byly instalovány repliky dobového nábytku.
Celý Památník Jakuba Jana Ryby a České mše vánoční je postaven na prezentaci velikosti Rybova ducha, proto je v ní kladen důraz na texty, jak přímo Rybovy, tak texty o
něm pojednávající. Doprovodný materiál kombinuje fotografie, dobové rukopisy a tisky.
Atmosféru jednotlivých částí a potažmo i Rybových životních etap dotvářejí barevné
odstíny stěn a velkoformátové tisky. Vyvrcholením celé expozice je zcela jistě prostor
věnující se Rybově působení v Rožmitále. Fotografie starorožmitálských varhan na stylizovaném kůru odkazuje k Rybově funkci regenschoriho, prostor stylizované školy k jeho
životnímu poslání učitele a 9 panelů, věnovaných Rybovu dílu hudebnímu i literárnímu,
podává ucelené, přehledné a mnohdy i podrobné informace o Rybově skladatelské činnosti, doplněné množstvím fotografií rukopisů jeho děl.
Při přípravě expozice bylo vyfotografováno úctyhodné množství dobových dokumentů. Díky navázané spolupráci s Národním muzeem – Českým muzeem hudby byly do
Státního okresního archivu (SOkA) v Příbrami zapůjčeny všechny požadované Rybovy
autografy a tyto se následně pro potřeby expozice skenovaly a fotografovaly. Jejich
výběr provedla autorka expozice, Mgr. Ivana Hoyerová, stejně tak jako výběr autografů,
které byly po otevření muzea přímo v expozici vystaveny.
Do expozice bylo umístěno několik skleněných vitrín s cennými exponáty listinného
charakteru. Oddělení hudebních nástrojů Českého muzea hudby zapůjčilo dobové nástroje (housle, viola, lesní roh, fagot, klarinet, flétna). Zápůjčky dále poskytly: Státní
okresní archiv v Příbrami (Libellus caeremonialis – Rybova rukopisná příručka pro ředitele kůru z roku 1795) a Římskokatolická farnost Starý Rožmitál (Rukopisný ceremoniál
Rybova předchůdce Ondřeje Poddaného z roku 1764 a tištěný latinský misál, používaný
při bohoslužbách ve Starém Rožmitále v době Rybova působení, z roku 1735). Autentické rukopisy Rybova otce zapůjčilo město Přeštice, digitalizované kopie zajímavých
dokumentů poskytly nebo vytvoření kopií umožnily i další významné instituce: Muzeum hlavního města Prahy, Knihovna Národního muzea, Památník národního písemnictví, Státní oblastní archiv v Plzni, Státní oblastní archiv v Praze, Státní okresní archiv
Příbram, Archiv hlavního města Prahy, Národní archiv, Strahovská knihovna Kláštera
premonstrátů v Praze, Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, Moravský
zemský archiv v Brně. Do expozice přispěli i mnozí jednotlivci: obrazy Rybovy dcery Marie a jejího manžela Pavla Schwinga zapůjčila paní Alena Novotná se synem Zdeňkem.
Rodové dokumenty poskytla Mgr. Danuše Pelikánová z Brna, fotografie Ing. Jiří Běl z
Přeštic, fotografie dr. Berkovce jeho dcera paní Jana Krausová, pozůstalost pana učitele Václava Matouška jeho vnučka Eva Matoušková, pojednání o vztahu Ryba a Plzeň
sepsal dr. Andreas Kröper. Společnost Jakuba Jana Ryby poskytla do expozice tyto
exponáty: restaurovaný autograf Rybovy Kantáty z roku 1812, výtisk Rybovy hudební
nauky Počáteční a všeobecní základové z roku 1817, Radovánky nevinných dítek o Vá11

nocích z roku 1934 a nedatovaný tisk Mše Es dur s přípisem Rybova syna Viléma. Mezi
nejvzácnější vystavené památky jistě patří originály dvou dílů Rybova školního deníku
(jsou vystaveny jen dočasně, pravděpodobně do konce tohoto roku), Zlatá kniha cti a
Černá kniha hanby psané Rybou, rukopisný kancionál Vejroční písně Ondřeje Poddaného z roku 1764 s Rybovými přípisky, tištěná německá Bible, kterou Ryba obdržel za
zásluhy o školu, Succus et flores – Rybovy výpisky ze Senecy, fragmenty jeho výpisků
z Veleslavína, listiny psané Rybovou rukou s jeho osobní i školní pečetí, vysvědčení jím
vyplněné a podepsané, Rybův Krátký výtah z letopisů českých a jeho Ponaučení o přirozených věcech pro mládež školy rožmitálské, památník Rybova syna Josefa Arnošta
Ryby a další.
Díky moderním médiím získalo Podbrdské muzeum, ale i SJJR nebývalé množství autentického materiálu. Na kompaktních discích je soustředěno mnoho kvalitních skenů či
fotografií Rybových děl a dalších pozoruhodných památek. Jejich barevné či černobílé
výtisky se jistě stanou pravým pokladem rybovského archivu SJJR.
Fotografována byla všechna místa spojená s Rybovým působením – Přeštice, Nepomuk, Mníšek, Praha, Rožmitál. Stovky velice kvalitních fotografií pro Podbrdské muzeum
pořídil fotograf a grafik Petr Polák z Rožmitála.
Tvorba veškerých textů připadla autorce expozice Ivaně Hoyerové, která musela prostudovat dostupnou literaturu, vyrovnat se s mnohými omyly a nepřesnými daty a vše
rozvrhnout a sladit do výsledné podoby použité na jednotlivých panelech. Autorkou grafické podoby panelů a výtvarného pojetí celé expozice se stala Ing. Zuzana Foffová.
Do expozice bylo nainstalováno mnoho textových a obrazových panelů, což ve výsledku znamená i velké množství informací soustředěných na jednom místě.
Na vzniku Památníku Jakuba Jana Ryby a České mše vánoční spolupracovala řada
jednotlivců i institucí, ale největší dík patří PhDr. Věře Smolové, ředitelce SOkA Příbram,
čestné člence SJJR, která zajistila a v mnoha archivech vyhledala řadu cenných údajů
a dokumentů.
Při tvorbě textů se čerpalo ze stěžejních rybovských monografií – dr. Němečka a dr.
Berkovce, z výsledků bádání Ing. Ivana Hoyera a Václava Matouška a mnohých dalších.
Velký podíl v nich zaujímají citace z Rybových vlastních životopisů. Pevně věříme, že si
v muzeu přijdou na své jak návštěvníci s hlubokým zájmem o Rybův život a jeho dílo,
tak ti, kteří znají jen jeho Českou mši vánoční i ti, kterým Rybovo jméno téměř nic neříká. Na rozdíl od původní koncepce – Památníku České mše vánoční – má tato expozice
za cíl představit Rybův život a především jeho dílo v celé šíři, od drobných skladeb po
rozsáhlá díla, včetně jeho odkazu pedagogického, literárního, hudebně-teoretického i
jazykovědného.
Součást expozice tvoří také projekce krátkých filmů s titulky, v nichž zní hudba J.
Haydna, W. A. Mozarta a L. van Beethovena (film „Rybova doba“), a hudba Jakuba Jana
Ryby (filmy „Život Jakuba Jana Ryby“ a „Dílo Jakuba Jana Ryby“) a také počítač, v němž
zájemci najdou texty, obrázky a především ukázky z nahrávek Rybových skladeb.
Jeden z úkolů, pro něž byla Společnost Jakuba Jana Ryby v roce 1990 založena, zakotvený v jejích Stanovách z roku 1990 – nalezení důstojného prostoru pro muzeum
Jakuba Jana Ryby a jeho realizace – byl tedy ve dvacátém roce její existence splněn
vznikem této expozice. Završilo se tak úsilí mnoha jejích členů, kteří se již otevření nové
expozice nedočkali. Bez podílu každého z nich by nemohla vzniknout. Za to jim všem
patří obdiv a upřímné poděkování.
Podbrdské muzeum bylo slavnostně otevřeno v sobotu 26. června 2010 u příležitosti
Dne s královnou Johankou. Vstup do expozic a jejich prohlídku ovlivnilo v tento den
značné množství účastníků této významné rožmitálské akce. Pro širokou veřejnost
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muzeum otevřelo své brány 1. července 2010.
Co se nestihlo
Přestože všechny zainteresované osoby dělaly, co mohly, a pracovaly doslova ve dne
v noci, nepodařilo se včas vytvořit všechny textové panely. Muzeum bylo otevřeno bez
10 panelů, jejichž výroba se odložila zprvu na prázdniny a později až na říjen roku 2010.
Jednalo se o 2 panely k České mši vánoční, 2 panely pojednávající o Rybově živobytí,
nemoci a o posledních letech jeho života, 4 panely věnované životopiscům a badatelům
(Ferdinand Brož a Vincenc Dominik Bíba, František Augustin Slavík a Václav Matoušek,
Václav Spěváček a Ivan Hoyer, Jan Němeček a Jiří Berkovec) a jeden panel věnovaný
SJJR. Přestože si autorka velice zakládala na tom, aby závěr expozice patřil právě těm
osobnostem, bez nichž by expozice nemohla vzniknout, a texty k nim byly dodány včas,
nezbyl již čas k jejich dokončení a muzeum bylo otevřeno bez nich. K tisku byly texty
odevzdány v druhé polovině listopadu a jejich instalace proběhla začátkem prosince.
Již v létě byla autorka expozice upozorněna, že na výrobu těchto panelů i přesto, že
byly plánovány, nebudou k dispozici finanční prostředky.
Po projednání celé věci se starostou Rožmitálu a příslibu, že se v případě nouze může
na pokrytí nákladů spojených s jejich výrobou podílet i SJJR, bylo rozhodnuto o rozdělení nákladů mezi město Rožmitál a SJJR. SJJR tak musela uhradit cca 12 000 Kč,
protože jinak by nebylo z čeho tyto náklady pokrýt.

5) Expozice muzea
EXPOZICE PÁNŮ Z ROŽMITÁLA v přízemí budovy bývalého Podbranského mlýna nabízí
exkurzi do doby, kdy město a okolí osídlili členové rodu Buziců, pozdější páni z Rožmitála. Prostor, stylizovaný do období vrcholného středověku, seznámí návštěvníky s
nejvýznamnějšími osobnostmi rodu. Patří sem Jaroslav Lev z Rožmitála, který podnikl
v letech 1465 - 1467 ve službách svého švagra, českého krále Jiřího z Poděbrad, diplomatickou cestu „ Z Čech až na konec světa“, dále pak jeho sestra Johana z Rožmitála,
druhá manželka krále Jiřího z Poděbrad, jež byla v letech 1458 - 1471 českou královnou.
Třetím slavným je Jaroslavův syn Zdeněk Lev z Rožmitála (okolo roku 1460 - 1535), nejvyšší sudí a od roku 1507 nejvyšší pražský purkrabí. Expozici doplňují dva filmy: „Kořeny
a sídla rodu pánů z Rožmitála“ a „Cesta z Čech až na konec světa“.
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První patro s expozicí JAK SE ŽILO NA PODBRDSKU je příběhem krajiny a člověka.
Člověka, který se zde usadil, našel tu svůj domov a díky přírodě i obživu. Návštěvník se
seznámí s brdskou přírodou, typickými řemesly, životem zdejších obyvatel a nahlédne
do venkovské světnice i do městské domácnosti na počátku minulého století. Galerie
osobností prezentuje všechny významné osoby, které se v Rožmitále narodily nebo
zde část života pobývaly. Velké pozornosti se těší slaměná katedrála sv. Víta i rozsáhlá
sbírka vyřezávaných erbů českých měst a šlechtických rodů, jež jsou dílem místních
lidových umělců. Expozici, v sekci přírody interaktivní, doplňuje film a projekce nejstarších fotografií města. Více informací nalezne návštěvník v dotykovém počítači.

PAMÁTNÍK JAKUBA JANA RYBY A ČESKÉ MŠE VÁNOČNÍ ve 2. patře nabízí zatím jedinou expozici v ČR, která shrnuje veškeré poznatky o tomto výjimečném skladateli a
učiteli. Hlavním cílem je představit komplexně Rybovu osobnost a všechny obory jeho
činnosti. Expozice je členěna podle jednotlivých etap Rybova života, ale nechybí ani
kontext s dějinami Evropy. Texty provázejí úryvky z vlastních životopisů J. J. Ryby, dokumenty nebo jejich faksimilie a historické nástroje. Velkoryse pojatý životopis zahrnuje
období od předků až po žijící potomky. Expozici doplňují filmy „Rybova doba“, „Život J. J.
Ryby“ a „Dílo J. J. Ryby“. K dispozici je dotykový počítač s mnoha informacemi a možností poslechu Rybovy hudby.
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EXPOZICE HISTORICKÝCH AUTOMOBILŮ nabízí nejucelenější sbírku vozů Aero, které
jsou legendou české automobilové historie. Kolekce 32 vozů představuje všechny typy
značky Aero, od modelu Aero 500, vyrobeného v roce 1929, až po poslední poválečný
model Aero Minor z roku 1948. Ve sbírce jsou zastoupeny i tři exempláře s karoserií od
slavné firmy Sodomka.

Součástí muzea je také tzv. STODOLA, která dokumentuje řemeslnou zručnost obyvatel Podbrdska. Vystavené nářadí a nástroje doprovázely člověka od kolébky až do hrobu
a nesměly chybět v žádné domácnosti. Záměrem muzea je sbírku postupně doplňovat,
vytvořit interaktivní prostředí dílny, domácnosti, statku, přiblížit práci na poli a výhledově postavit funkční dílnu na výrobu cvočků, tzv. „veřtat“. Prostor slouží i pro další
doprovodné programy, výstavy, jarmarky atd.
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DĚTSKÉ HŘIŠTĚ, situované na břeh rybníka Kuchynky poskytne odpočinek všem věkovým kategoriím. Nevšedním lákadlem je zděný vyhlídkový maják a krytý altán (venkovní
učebna).

Hlavní expozice se nachází ve dvoupatrové budově navazující na tovární halu, ve které je GALERIE s ochozem. Velkoryse pojatý výstavní prostor slouží nejen k realizaci
výstav, ale i k pořádání koncertů, divadel, jarmarků. Na ochozu vzniká postupně galerie
místních výtvarníků, obsahující v současnosti díla těchto umělců: Jana Čáky, Miroslava
Háska, Josefa Farského, Vladislava Hřímalého, Pavla Šafránka a Bohumila Trefila. Několik obrazů dočasně zapůjčil syn pana Edvarda Bienera. Šest olejomaleb s historickou tématikou, včetně obrazu na téma České mše vánoční, věnoval muzeu jeho obdivovatel,
pražský amatérský výtvarník Bohumil Bisinger.
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Ve VSTUPNÍ HALE s pokladnou, která využívá prodejní a rezervační systém Coloseum,
se nachází model muzea, jehož autorem je Ing. Michal Karlík a firma Precision Tools. Dále
zde najdeme dotykový počítač s podrobnými informacemi o jednotlivých expozicích a
možností poslechu ukázek z Rybovy hudby, veřejný internet, několik míst k posezení,
vitrínu s propagačními materiály, upomínkovými předměty a literaturou. Zázemí muzea
tvoří tři kanceláře, dva depozitáře a dílna.
Bezbariérový muzejní komplex je přitažlivý pro všechny věkové kategorie, laiky i odborníky. Většinu expozic doplňuje audiální či audiovizuální technika. Základní texty a popisky jsou v česko-anglické verzi.
Moderní prostředí nabízí možnost k posezení; k dispozici je přebalovací pult a mikrovlnná
trouba.

6) Otevření muzea
Slavnostní otevření muzea pro odborníky proběhlo 22. 6. 2010 a 24. 6. 2010.
Pro veřejnost bylo muzeum slavnostně otevřeno v sobotu 26. 6. 2010 v rámci tradiční
historické slavnosti Den s českou královnou.
Významné návštěvy v muzeu:
Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc., ředitelka Ústavu experimentální medicíny AV v Praze
PhDr. Eva Dittertová, předsedkyně AMG
PhDr. Věra Smolová, ředitelka Státního okresního archivu v Příbrami a čestná členka
Společnosti J. J. Ryby
Jan Čáka, výtvarník a spisovatel
PhDr. Daniel Doležal, Ph.D., ředitel Státního oblastního archivu v Praze
Paedr. Josef Velfl, ředitel Hornického muzea Příbram
Ing. Jaromír Volný, bývalý senátor PČR
Ing. Vladimír Remek, první československý kosmonaut
Ing. Zdeněk Novotný se sestrou, přímý potomek Jakuba Jana Ryby
Členové Společnosti Jakuba Jana Ryby z Přeštic
Josef Černý, hokejista
JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D., ROP
Ing. Václav Chytil, ROP
Prof. h. c. Dr. Ing. Václav Liška, Dr.h.c., ČVUT Praha
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Slavnostní otevření muzea, starosta
města Ing. Josef Vondrášek

Dechový orchestr mladých ZUŠ J. J.
Ryby s kapelníkem Josefem Janouchem

7) Muzejní činnost

- výstavy a kulturní akce
Multifunkční prostor galerie slouží jako výstavní prostor, ale je uzpůsoben i pro pořádání
dalších kulturních akcí. První výstavou, jejíž vernisáž byla součástí slavnostního otevření muzea, se stala benefiční výstava fotografií Karla Svaška a Karla Hutra s názvem
„Fotografie z Podbrdska na pomoc dětem“, jejíž výtěžek byl věnován Dětské ozdravovně v Bukovanech. Na ochozu galerie předváděl svá díla souběžně malíř Pavel Šafránek,
v srpnu vystavoval Ivo Burian (Podivné vzkazy - Suspicious messages), září patřilo
devátému Salónu výtvarné fotografie (s názvem „Fotografické jedinečnosti“), v říjnu
proběhla výstava výtvarných prací Základní školy praktické a Základní školy speciální v
Rožmitále pod Třemšínem. „Děti, komedianti a blázni“, tak nazvala svou listopadovou výstavu fotografií berounská výtvarnice Lucie Suchá. V prosinci byla uspořádána prodejní
výstava rožmitálských výtvarníků – „Advent v galerii“. 25. 9. se uskutečnil komponovaný pořad „Z Čech až na konec světa“ a oživená prohlídka expozice Pánů z Rožmitála.
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Komponovaný pořad Z Čech až na konec světa
27. 11. se konal tradiční Adventní jarmark lidových řemesel - poprvé ve všech prostorách
muzea. Pro návštěvníky byla po celý den prohlídka muzea za snížené vstupné.

Adventní jarmark lidových řemesel
28. 11. vyšel z muzea zvonkový průvod a byl slavnostně rozsvícen vánoční strom na
náměstí.
- výchovně vzdělávací činnost
Zvláštní pozornost v práci muzea je věnována spolupráci se školami.
Podle věku žáků vznikly dva tematicky zaměřené vyučovací programy:
1. Co je muzeum
2. Řemesla na Podbrdsku
Těchto programů se zúčastnilo 280 žáků ze ZŠ Rožmitál, Tochovice, Bohutín a 4. ZŠ
Příbram.
Další cílovou skupinu tvořili rodiče s dětmi, pro ty byly vyrobeny pracovní listy, omalovánky, křížovky.
- publikační činnost
Šimek, Rudolf: Panský mlýn v Rožmitále, řečený Podbranský. In: Třemšínské listy, 07,
08/2010
Šimek, Rudolf: Zpracování pryskyřice na dehet a kolomaz, aneb něco z dějin řemesel na
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Podbrdsku. In: Třemšínské listy, 10/2010
„Podbrdské muzeum informuje“ – pravidelná rubrika v Třemšínských listech
- účast na seminářích
Seminář „Vesnické technické objekty 2010“, 11. – 13. 10. 2010, Vysoké Mýto. Zúčastnil
se Rudolf Šimek s příspěvkem „Cvočkařství na Rožmitálsku“, který pojednával o nových
objevech v terénu, technologii výroby a sortimentu cvočkařů. Dále vedl workshop s
názvem „Vyhledávání historické literatury v digitální podobě“.
Vědecká konference „Tradice a současnost železářské výroby VI.“, 19. – 21. října 2010,
Muzeum Rokycany. Zúčastnil se Rudolf Šimek s příspěvkem „Dějiny cvočkařství na
Rožmitálsku“. Ve své přednášce se zabýval novými objevy v terénu a sortimentem
cvočkařů.
- propagace a prezentace
Současně s otevřením muzea byly spuštěny jeho webové stránky (www.podbrdskemuzeum.cz) a vytvořen reklamní leták, který společnost Adjust art pravidelně umisťuje na
reklamní stojany ve vybraných informačních centrech a jiných objektech po celé ČR.
Muzeum se prezentuje na webových portálech Kudy z nudy, Kam po Česku, Kudy kam,
Výletník, Zpravodaj knihovny J. Drdy Příbram, www.pribramsko.eu, www.pribramsko.cz,
www.ubytovaní-cz.info.
O aktuálním dění v muzeu jsou pravidelně informováni čtenáři Mladé fronty Dnes, Příbramského deníku, Periskopu, Třemšínských listů, Březnických listů, Jineckého zpravodaje, Milínského zpravodaje.
Česká televize natočila pořad o J. J. Rybovi, který uvedla v relaci Barvy života; o expozici historických automobilů byli televizní diváci informováni v oblíbeném pořadu Toulavá kamera; další film o muzeu uvedla několikrát v regionálním vysílání televize Prima.
Český rozhlas Region natočil v prosinci dva rozhlasové pořady o J. J. Rybovi a pánech
z Rožmitála. Aktivní odkazy na webové stránky Podbrdského muzea jsou umístěny na
stránkách penzionů v okolí, Hornického muzea Příbram, zámku Dobříš, Památníku A.
Dvořáka na Vysoké.
O existenci nového muzea byly dopisem informovány všechny základní a střední školy
v širokém okolí a vyučující dostali pozvání na prohlídku muzea s besedou.

8) Sbírkotvorná činnost
- evidence sbírek

Podbrdské muzeum tvoří své sbírky na základě zákona č. 122/2000 Sb. o ochraně
sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, vyhlášky a předpisů Ministerstva kultury.
Muzeum spravuje jedinou sbírku, sbírku muzea Brdského památníku v Rožmitále pod
Třemšínem, s jedinou podsbírkou historickou. Sbírky se evidují chronologicky v přírůstkové knize. Evidence je prozatím jednostupňová, do budoucna se uvažuje o evidenci
dvoustupňové. Přírůstková kniha vede pro každý sbírkový předmět zápis obsahující:
přírůstkové číslo, datum zápisu, počet kusů, název (popis) sbírkového předmětu, lokalitu
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sběru nebo původu, způsob získání, jméno a adresu dárce, prodávajícího. Sbírka muzea
je evidována v centrální evidenci sbírek (CES), aktualizována bude na jaře 2011. Podbrdské muzeum využívá od léta 2010 jako pomocný software program Demus a CESik. K
31. 12. 2010 je celkový počet evidenčních čísel sbírkových předmětů 1616.
- nejzajímavější exponáty
Pravděpodobně nejzajímavějším a návštěvníky nejobdivovanějším exponátem muzea je
Valentův slaměný chrám svatého Víta. Popularitu si získaly také vyřezávané erby měst
a šlechtických rodů od Václava Kotrbatého.

Dřevěné erby Václava Kotrbatého

Valentův slaměný Chrám svatého Víta
K vzácným exponátům se řadí i socha svatého Jana Nepomuckého, pocházející patrně
z roku 1730. Jedná se o jednu ze sedmi dosud zjištěných terakotových soch sv. Jana
Nepomuckého v Čechách. K jedinečným exponátům patří Rybovy školní deníky, Zlatá a
Černá kniha, památník dr. Josefa Arnošta Ryby z roku 1813, Písmo svaté v německém
vydání z roku 1781 (dar paní Jaroslavy Benhartové).
21

Terakotová socha sv. Jana Nepomuckého

Rybovy školní deníky

Památník Dr. Josefa Arnošta Ryby z roku 1813
Cenná je i sbírka téměř 300 kusů skleněných destiček s fotografickými negativy převážně z konce 19. století od fotoamatéra Adolfa Růžičky a asi 70 dalších negativů od
kronikáře Václava Matouška.
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- významné akvizice
Mezi nejvýznamnější akvizice muzea lze zařadit vzácný dehtařský kámen, tzv. pechstein, pravděpodobně z roku 1789, který byl nalezen ve Strýčkovech a stal se součástí
expozice „Jak se žilo na Podbrdsku“.

Pechstein
Darem od pana Grubera z Bohutína získalo Podbrdské muzeum vzácný ruční mandl na
úpravu lněného plátna.
Paní Hana Kráčmerová z Bystřice věnovala do sbírek svatební šaty z r. 1860
Velmi zajímavý je soubor výrobků z keramické dílny rožmitálského keramika Antonína
Lišky, který muzeu darovala jeho vnučka paní Slávka Kubíková.

Keramika Antonína Lišky
Mezi vzácné kusy patří i litinové plakety z rožmitálských železáren od paní Marcely Valentové.
Deníky Aloise Hovorky věnovala muzeu paní Květoslava Vítů.
Od paní Růženy Zdvihalové ze Starého Rožmitálu (z pozůstalosti jejího otce) jsme získali
ucelený soubor cvočků a cvočkařského nářadí.
Hedvábný obleček na křest z roku 1941, ručně vyšívaný ubrus z roku 1915, proutěný
kočárek ze 40. let 20. století a mnoho dalších věcí věnovala muzeu paní Marie Harantová.
Ojedinělý dřevěný soustruh pochází z Chloumku od paní Marie Fialové.
Výměnou za kamenné koryto získalo Podbrdské muzeum od paní Palmiry Lachnitové ze
Zadního Poříčí velmi vzácný kamenný štok.
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Kamenný štok
Litinová kamna značky Ferrum, vyrobená v Rožmitále, a dvě zalánské madony zakoupilo
muzeum na aukčním portálu Aukro.cz. První z madon byla poslána z Kutné Hory, druhá
z Českého Krumlova.
Společně s kuchyňským nábytkem z 20. let 20. století od paní Petry Beranové jsme
získali i pozoruhodného dětského houpacího koníka z přelomu 19. a 20. století. Pod nataženou kůží z hříběte (dřívějšího miláčka rodiny) se dodnes skrývá zachovaná barevná
polychromie.
- zápůjčky
Přestože podstatná část expozic je vytvořena z vlastních sbírkových předmětů, nedílnou součástí stálých expozic se staly také zápůjčky ze sbírek jiných muzeí, i od soukromníků.
Na základě smlouvy o výpůjčce doplnily expozice předměty ze sbírek Národního muzea Praha, Hornického muzea Příbram, Českého muzea hudby Praha, města Přeštice,
Technického muzea v Brně, Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál, Společnosti J. J.
Ryby.
Kompletní vybavení knihařské dílny zapůjčil pan Vladimír Šanda, Ing. Zdeněk Novotný
zase obrazy Marie Schwingové, roz. Rybové a jejího manžela Pavla Schwinga.
Na období od 1. 7. 2010 do 1. 9. 2010 zapůjčilo České muzeum hudby do Památníku
Jakuba Jana Ryby a České mše vánoční 10 ks vzácných originálů Rybových skladeb a
Státní okresní archiv Příbram knihu Libellus caeremonialis.

9) Spolupráce s jinými institucemi, konzultace a poradenská činnost
Podbrdské muzeum dlouhodobě spolupracuje s řadou odborníků z několika muzeí a dalších institucí. Při tvorbě expozic poskytly odbornou radu nebo zápůjčku tyto instituce
a odborní pracovníci:
Státní okresní archiv Příbram
E. Beneše 337, 261 01 Příbram
ředitelka PhDr. Věra Smolová
Archiv zapůjčil Rybův Libellus caeremonialis, paní ředitelka pro PM zajistila řadu dokumentů z pražských archivů, vyhledala mnoho dat a doplňujících informací, mnohokrát
přispívala odbornou radou. Bez její odborné pomoci by expozice nemohla vzniknout. Do
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SOkA v Příbrami byly na základě smlouvy mezi archivem a ČMH zapůjčeny Rybovy autografy ke zhotovení kopií pro potřeby PM.
Státní oblastní archiv v Praze
Archivní 4, 149 00 Praha 4
ředitel PhDr. Daniel Doležal, Ph.D.
PhDr. Alena Šimánková
Poskytli odbornou pomoc.
Město Přeštice
Dům historie Přešticka
Třebízského 24, 334 01 Přeštice
vedoucí Mgr. Drahomíra Valentová
Město Přeštice zapůjčilo autografy Rybova otce Jakuba Jana Ryby st.
Národní muzeum – České muzeum hudby
Karmelitská 2/4, 118 00 Praha 1
ředitelka Mgr. Dagmar Fialová
vedoucí hudebně-historického oddělení PhDr. Markéta Kabelková
vedoucí oddělení hudebních nástrojů Dott. Emanuele Gadaleta
ČMH zapůjčilo řadu Rybových autografů a starých tisků k vytvoření kopií, některé z nich
krátkodobě zapůjčilo přímo do expozice. Oddělení hudebních nástrojů zapůjčilo historické hudební nástroje. Pro Památník Jakuba Jana Ryby a České mše vánoční je ČMH
klíčovou institucí i do budoucna.
Národní muzeum - Knihovna Národního muzea
Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1
ředitel Mgr. Martin Sekera, Ph.D.
Marie Klučinová, oddělení služeb
Knihovna NM poskytla za symbolický paušální poplatek skeny některých Rybových
děl.
Národní muzeum
Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1
RNDr. Vítězslav Kuželka
Mgr. Petr Landr
Národní muzeum zapůjčilo kopii travertinového výlitku mozkovny neandrtálského člověka ze slovenských Gánovců u Popradu, odlitek obličeje kněžny Ludmily z busty v Chrámu sv. Víta, který profesor Vlček používal při antropologickém výzkumu Přemyslovců a
diapozitiv obrazu B. Čelakovské Rajské od K. B. Klemense.
Jihočeská vědecká knihovna České Budějovice		
Na Sadech 1856/27, 370 01 České Budějovice 3
Mgr. Ivo Kareš, náměstek pro knihovnické služby
Jihočeská knihovna poskytla skeny Rybova Truchlozpěvu.
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Římskokatolická farnost Starý Rožmitál
Rybova 1, Starý Rožmitál, 212 42 Rožmitál pod Třemšínem
P. Mgr. Ivo Prokop
Římskokatolická farnost zapůjčila rukopisný ceremoniál Rybova předchůdce a latinský
misál z Rybovy doby.
Společnost Jakuba Jana Ryby
Náměstí 23, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem
předseda Hubert Hoyer
Tajemnice SJJR I. Hoyerová je autorkou expozice Památník Jakuba Jana Ryby a České
mše vánoční. SJJR poskytla originál Rybovy Kantáty a tisky dalších Rybových děl a
odborně zaštítila vznik expozice. Finančně přispěla na poslední, dodatečné tisky.
Památník národního písemnictví, Literární archiv
Strahovské nádvoří 1, 118 38 Praha 1 – Hradčany
Danuše Hrazdírová
Umožnil vytvoření kopií Rybovy korespondence a pozůstalosti Bohuslavy Čelakovské
Rajské a F. L. Čelakovského.
Státní oblastní archiv v Plzni
Sedláčkova 22/44, 30100 Plzeň-Vnitřní Město
ředitel Mgr. Petr Hubka
Mgr. Jana Kopečková
Státní oblastní archiv v Plzni poskytl skeny z matrik narozených, oddaných a zemřelých
týkající se J. J. Ryby a jeho rodiny.
PF ZČU v Plzni – Univerzitní knihovna
Univerzitní 18, 306 14 Plzeň
Mgr. Marcela Sedláková
Poskytla fotografii dr. Spěváčka, autora knihy o Rybovi.
Strahovská knihovna
Strahovské nádvoří 1/132, 118 00 Praha 1
Evermod Gejza Šidlovský, O. Praem.
Mgr. Hedvika Kuchařová, Ph.D.
Strahovská knihovna umožnila použití kopií Rybova životopisu Jakob Johan Ryba’s musikalischer Lebenslauf v expozici.
Moravský zemský archiv v Brně
Palachovo náměstí 1, P. O. BOX 51, 625 00 Brno
PhDr. Ivan Štarha
Poskytl kvalitní fotografii výučního listu Rybova zetě Matěje Schwinga.
Muzeum Boženy Němcové
Maloskalická 47, 552 03 Česká Skalice
Eva Široká
Poskytlo fotografie obrazu B. Němcové od J. V. Hellicha.
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Městské muzeum Sedlčany
Tyršova 136, 264 01 Sedlčany
ředitel Mgr. David Hroch
Poskytlo konzultaci a cenné rady týkající se provozu muzea a používání rezervačního
systému Colosseum.
Pedagogické muzeum J. A. Komenského
Valdštejnská 161/20, 118 00 Praha, Malá Strana
Mgr. Jana Bartošová, Mgr. Magdaléna Šustová
Pomoc při vyhledávání pozůstalosti V. D. Bíby.
Moravské zemské muzeum, Dětské muzeum
Zelný Trh 6, 659 37 Brno
PaedDr. Zdeňka Poláková, PhDr. Eva Jelínková
Pomoc při studiu muzejní pedagogiky a interaktivity.
Arcibiskupství pražské
Hradčanské náměstí 16, 119 02 Praha 1, Hradčany
Mgr. Tomáš Roule
Poskytlo životopis a fotografie kardinála Miloslava Vlka.
Zámek Blatná
Na Příkopech 320, 388 01 Blatná
Zdeněk Beran, hraběnka Jana Hildprantová-Germenisová
Umožnili prohlídku prostor zámku pro běžného návštěvníka nepřístupných.
Hornické muzeum Příbram
Nám. Hynka Kličky 293, 261 01 Příbram VI, Březové Hory
ředitel PaedDr. Josef Velfl
Mgr. Lenka Blažková, Mgr. Klára Posekaná, Mgr. Rastislav Korený, Mgr. David Fišer, Mgr.
Eva Litochlebová, Antonín Švec
Z depozitáře Hornického muzea byla zapůjčena zalánská madona a kanape do městské
domácnosti, nářadí a výrobky cvočkařské dílny do expozice řemesel a zlomky kachlů,
keramické nádoby a žulový stavební článek do expozice „Páni z Rožmitála“. Pracovníci
muzea poskytli také pomoc při restaurování muzejních exponátů a pomoc etnografickou.
Technické muzeum v Brně
Purkyňova 105, 312 00 Brno
PhDr. Jiří Merta, Mgr. Ondřej Merta
Do expozice řemesel zapůjčilo polovinu železářské houby z experimentální tavby.
Etnologický ústav AVČR
Na Florenci 1420/3, 110 00 Praha, Nové město
PhDr. Jiří Woitsch
Poskytl odbornou konzultaci v oblasti lesních řemesel, daroval muzeu vzácnou, experimentálně vyrobenou potaš.
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Ing. Jiří Běl
Sedláčkova 960, 334 01 Přeštice
Poskytl fotografie a další materiály vztahující se k Rybovu dětství v Přešticích.
Ing. Zdeněk Novotný
Alena Novotná
Na Krocínce 23, 190 00 Praha 9
Paní Novotná a její syn Zdeněk zapůjčili originály obrazů Rybovy dcery Marie (*1805)
a jejího manžela Pavla Schwinga. Paní Novotná (*1918) je nejstarším žijícím Rybovým
potomkem.
				
Eva Matoušková
Rybova 115, Starý Rožmitál, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem
Darovala pozůstalost svého dědečka, pana učitele Václava Matouška.
Dr. Andreas Kröper-Hoffmann
Hájenka Žešov, 68201 Orlovice
Vytvořil text a poskytl obrázky k tématu Ryba a Plzeň.
Jana Krausová
Lety 139, 252 29 Dobřichovice
Dcera dr. Jiřího Berkovce poskytla jeho fotografie a další materiály z jeho pozůstalosti.
Dr. Berkovec je autorem 2. nejvýznamnější rybovské monografie.
Václav Filip
Libuše Štědrá
Hvozdnice 185, 252 05 Hvozdnice
Tvůrci TV pořadu „Potomci slavných“ poskytli Rybův rodokmen a fotografie z knihy sepsané na základě tohoto TV seriálu.
Ing. arch. Eva Peštová
Rybova 48, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem
Poskytla odborné rady týkající se dobové architektury, navrhla realizaci stylizované
roubené školní třídy v expozici.

28

Na přípravě a realizaci expozic muzea se podílely tyto instituce a jednotlivci:
Příprava a realizace expozic
Praga Mystica s.r.o.

Anglické překlady
Dominik Jůn

Obsah
Páni z Rožmitála
Bohumil Vurm

Jazykové úpravy
Dorota Müllerová

Jak se žilo na Podbrdsku
Hana Křepelková, Marie Kabátníková,
Rudolf Šimek, Jana Šimková
Památník Jakuba Jana Ryby a České
mše vánoční
Ivana Hoyerová
Odborná spolupráce
Ondřej Buralt
David Fischer
Miroslav Hásek
Hubert Hoyer
Rastislav Korený
Simona Kotlárová
Eva Peštová
Věra Smolová
Jiří Woitsch
Výtvarné řešení
Páni z Rožmitála
Památník Jakuba Jana Ryby a České
mše vánoční
Zuzana Foffová
Jak se žilo na Podbrdsku
Ondřej Kamenický
Hudba
Ludwig van Beethoven
Joseph Haydn
Jan Jirásek
Wolfgang Amadeus Mozart
Jakub Jan Ryba
Lukáš Sommer
Fotografie a filmy
Petr Polák
Archivy jednotlivců a institucí

Expozice vznikly díky laskavé
spolupráci
následujících osob a institucí
Jana Bartošová
Jan Bašta
Jan Bejček
Zdeněk Beran
Jiří Běl
Jiří Blažek
Lenka Blažková
Vladimír Bruna
Meinhard Brunner
Jiří Civín
Miroslava Ctiborová
Jan Čáka
Jindřich Čeladín
Milada Čermáková
Alena Čížková
Martin Čmolík
Daniel Doležal
Michal Dostál
Jakub Doubrava
Jaroslav Drobílek
Dagmar Fialová
Václav Filip
Petr Fornouz
Jiří Fous
Milan Fous
Oldřich Fous
Emanuele Gadaleta
Libor Gottfried
Jiří Hadáček
František Hála
Martin Harold
Jindřich Hásek
Ivan Havel
Jana Hildprandtová-Germenisová
Jan Hofmann
Ladislav Hondlík
Danuše Hrazdírová
29

Petr Hubka
Karel Hutr
Karel Charvát
Rastislav Jacko
Zuzana Jancová
Jiří Jedlička
František Jenerál
Markéta Kabelková
Petr Kaiser
Jiří Kaňa
Ivo Kareš
Marie Klučinová
Marta Knížetová
Věra Kokošková
Vladimír Kolář
Jana Kopečková
Jiří Košťál
Karel Kourek
Jaromír Kovář
Radek Kozák
Jana Krausová
Andreas Kröper-Hoffmann
Jaroslav Křížek
Pavlína Kubíková
Hedvika Kuchařová
Petr Kuncl
Jiří Kuthan
Vítězslav Kuželka
Milan Liška
Ladislav Lojka
Dáša Mamudo
Miloslav Maroušek
Alena Maroušková
Eva Matoušková
Jana Melicharová
Jiří Merta
Ondřej Merta
Zdena Míková
Šárka Mynaříková
Eva Nečasová
Lucie Norková
Bohumil Norek
Michal Novák
Alena Novotná
Zdeněk Novotný
Luboš Nový
Petr Nůsek
Karel Ondrášek
Jan Pařez

Martin Pazderník
Petr Pazderník
Josef Petráň
Josef Petráň ml.
Jana Pešková
Jan Pešta
Laděna Plucarová
Klára Posekaná
Ivo Prokop
Leoš Prokopec
Lukáš Pumpr
Václav Rameš
Luboš Raška
Ivan Raška
Jan Royt
Marcela Sedláková
Martin Sekera
Marcela Sladká
Jaroslav Slavíček
Luboš Smolík
Marie Stoklasová
Zuzana Strnadová
Irena Sůsová
Zdeněk Svoboda
Vladimír Šabach
Antonín Šámal
Petr Šandera
Vladimír Šenfeld
Petr Šesták
Evermod Gejza Šidlovský
Alena Šimánková
Miroslav Špecián
Radko Štefan
Roman Štembera
Libuše Štědrá
Václav Švehla
Tomáš Teska
Tomáš Tomek
Miroslav Urbánek
Drahomíra Valentová
Vladimír Vancl
Jaroslav Večl
Josef Velfl
Marián Vengrín
Miloslav Vlk
Jan Vogeltanz
Josef Vondrášek
Jiřina Vršťalová
Peter Wiesflecker
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Lenka Zárybnická
Petr Zeman
Vítězslav Zilvar
Agentura A.R.G.O.
Amt der Steiermärkischen Landesregierung
Archiv bezpečnostních složek
Čalounictví Veselý Roman
Dům historie Přešticka
Elektro Liška
ERWER
Etnologický ústav AV ČR
EXX s.r.o.
Graficwork
Historische Landeskomission für Steiermark
Hofi Studio
Hornické muzeum Příbram
HSW Signall, s.r.o.
Jihočeská vědecká knihovna České Budějovice
Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Třemšín – Rožmitál pod Třemšínem
Kolovrat, ČM s.r.o.
Laboratoř geoinformatiky FŽP UJEP
LEKY s.r.o.
Lira Český Krumlov, obrazové lišty a
rámy, a.s.
Město Přeštice
Město Rožmitál pod Třemšínem
Městský úřad Mělník
Muzeum Blansko
Muzeum Boženy Němcové Česká Skalice
Muzeum hl. m. Prahy
Muzeum středního Pootaví Strakonice
Národní archiv
Národní muzeum

Národní muzeum – České muzeum hudby
Národní muzeum – Knihovna Národního
muzea
Památník národního písemnictví
PB tisk, s.r.o.
Pedagogické muzeum J. A. Komenského
Praha
PF ZČU v Plzni – Univerzitní knihovna
PROMART stavební společnost, s.r.o.
PT Computers, s.r.o.
RA studio
Reklama 99
Rios Příbram s.r.o.
Římskokatolická farnost Starý Rožmitál
Siteco Lighting, s r.o.
Společnost Jakuba Jana Ryby v Rožmitále
pod Třemšínem
Stamal Plus s.r.o.
STAMONT
Státní oblastní archiv Třeboň
Státní oblastní archiv v Plzni
Státní oblastní archiv v Praze
Státní okresní archiv České Budějovice
Státní okresní archiv Příbram
Státní zámek Telč
Strahovská knihovna
Studio Petrohrad
Technické muzeum v Brně
Technické služby města Rožmitála pod
Třemšínem
Truhlářství Petr Kaiser
Truhlářství Tomek
V.I.A. PRAHA, a.s.
Vitraj Glass
VIZE
Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech
VS Engineering s.r.o.
Zámek Blatná
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Za darování předmětů do sbírek muzea děkujeme následujícím osobám:
Jaroslava Benhartová
Petra Beranová
Bohuslav Bisinger
Milan Cipra
Jitka Čechurová
Jindřich Čejka
Marie Farská
Marie Fialová
Věra Flachsová
Miroslav Gruber
Marie Harantová
Marie Hausleitnerová
Jan Hutter
Zdeněk Chrpa
Josef Janota
Jiří Jelen
Josef Jeníček
Marie Kabátníková
Růžena Kalová
Josef Karlík
Zdeňka Kordačová
Hana Kráčmerová
Hana Křepelková
Slávka Kubíková
Milada Květoňová
Karel Lacina
Růžena Lejsková
Marie Linhartová
Ladislav Mach
Jitka Matějková
Vratislav Michálek

Marie Němcová
Luboš Nový
Dana Pfauová
Jarmila Pluhařová
Marie Podlenová
Jiřina Poláková
Zdeněk Prosický
Helena Ptáčková
Vladimír Punčochář
Zdeněk Rom
Vlastimil Sedlák
Ludmila Sedláková
Václav Schneider
Jaromíra Stehlíková
Josef Stupka
Josef Sýkora
Vladimír Šanda
Jindřich Šedivý
Anna Šímová
Květa Štefanová
Dagmar Tomková
Hana Trčová
Marcela Valentová
Stanislav Vítek
Květoslava Vítů
Pavla Vorlíčková
Jarmila Závodská
Růžena Zdvihalová
Marie Zlatohlávková
Marie Zlochová
František Žán
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Pro Podbrdské muzeum byly vytvořeny i originální filmy (Panství pánů z Rožmitála,
Rytířská cesta pana Lva, Život a dílo J. J. Ryby), které mohou návštěvníci shlédnout v
přízemí a 2. patře muzea.
Tvůrci filmů:

rok výroby filmu
výrobce
námět
scénář
režie
kamera
zvuk
hudba
autor komentáře
střih
spolupráce
střihový software
obrazový formát

Panství pánů z Rožmitála
Rytířská cesta pana Lva
2010
Praga Mysrica s.r.o.
Bohumil Vurm
B. Vurm, Z. Foffová
B. Vurm, Z. Foffová
Zuzana Foffová
Karel Kourek
Jan Jirásek
B. Vurm, Z. Foffová
Karel Kourek
Simona Kotlárová
Adobe Premiere CS4
Mpeg 4 720P, 1280x720,
16:9

Život a dílo J. J. Ryby
2010
Praga Mysrica s.r.o.
Ivana Hoyerová
I. Hoyerová, B. Vurm, Z. Foffová
P. Polák, B. Vurm, Z. Foffová
Petr Polák
Petr Polák
J. J. Ryba
Ivana Hoyerová
Petr Polák
Věra Smolová, Hubert Hoyer
Adobe Premiere CS4
Mpeg 4 720P, 1280x720, 16:9

10) Gloria musaealis – sláva muzejní
Po šesti měsících fungování Podbrdského muzea bylo rozhodnuto zrealizovat nápad
přihlásit nově vzniklou instituci do Národní soutěže muzeí Gloria musaealis, která v roce
2010 vstoupila již do devátého ročníku. Jejími vyhlašovateli jsou Ministerstvo kultury
ČR a Asociace muzeí a galerií ČR. Soutěž si klade za cíl upozornit veřejnost na přínos
muzeí a galerií ke zpřístupňování a využívání kulturního dědictví i k jeho ochraně, dále
na špičkové výkony institucí i jednotlivých pracovníků v oboru muzejnictví a přispět ke
všeobecnému zvýšení prestiže muzejních institucí a posílení obecného chápání smyslu jejich existence jako strážců významné části národního kulturního dědictví. Soutěž
hodnotí porota nezávislých odborníků: Ing. Vlastimil Vykydal – Technické muzeum Brno,
PhDr. Hana Dvořáková – Moravské zemské muzeum Brno, PhDr. Eliška Fučíková, CSc.
– volné povolání, Mgr. Pavel Holman – Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Brno,
PhDr. Pavel Popelka – Muzeum Jana Amose Komenského Uherský Brod, PhDr. Jana
Součková – Národní muzeum Praha, PhDr. Radim Vondráček – Uměleckoprůmyslové
muzeum Praha. Gloria musaealis má tři soutěžní kategorie: Muzejní výstava roku, Muzejní publikace roku a Muzejní počin roku. Podbrdské muzeum se přihlásilo do kategorie
Muzejní počin roku. Předmětem této kategorie byly takové aktivity muzeí, jejichž výsledkem je výrazné či dlouhodobé zkvalitnění sbírkotvorné činnosti, péče o sbírky, obohacení sbírek, záchrana lokality významné pro ochranu přírody a krajiny nebo kulturního
dědictví a její následné zpřístupnění veřejnosti, kterou muzeum završilo v období od 1.
ledna 2010 do 28. února 2011. Do soutěže bylo přihlášeno 75 projektů. Dne 19. 5. se
členové pracovních týmů jednotlivých expozic Podbrdského muzea v čele se starostou
města Rožmitálu pod Třemšínem zúčastnili slavnostního vyhlášení výsledků v Pantheonu Národního muzea v Praze. Podbrdské muzeum získalo nakonec v celonárodní
soutěži Gloria musaealis zvláštní ocenění. Cenu přijali všichni zúčastnění s pokorou jako
ocenění muzea evropské úrovně.
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Předávání cen v Pantheonu Národního muzea
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Pantheon Národního muzea, část realizačního týmu Podbrdského muzea. Zleva:
PhDr. Daniel Doležal, Ph.D., Mgr. Hana Křepelková, Ing. Josef Vondrášek, Ing. Zuzana Foffová, Bohumil Vurm, Bc. Rudolf Šimek, Marie Stoklasová, Jana Šimková,
Mgr. Marie Kabátníková, Ing. arch. MgA. Ondřej Kamenický, Hubert Hoyer, Mgr. Ivana
Hoyerová, PhDr. Věra Smolová, František Hála
Od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010 navštívilo Podbrdské muzeum 4 475 návštěvníků, z toho
1 023 za plné vstupné, 1 890 za snížené vstupné, 572 za rodinné vstupné a 990 s
volnou vstupenkou.

Odborní pracovníci Podbrdského muzea

Mgr. Hana Křepelková,
vedoucí muzea

Mgr. Marie Kabátníková, Mgr. Rudolf Šimek,
kurátor sbírek
zástupce vedoucí
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Jana Šimková,
odborný pracovník

