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CHARAKTERISTIKA ROKU 2015 
 

Naplňování promyšlené vize 
Rok 2015 byl rokem 25. výročí založení muzea. Pro hodnotitele jeho činnosti je zajímavé sledovat, že muzeum 
pracovalo od svého založení s konkrétní vizí, kterou postupně naplňovalo a reagovalo na další vývoj společnosti 
jejími aktuálními úpravami. Dařilo se to i proto, že zakladatelskou vizi měli možnost dodnes naplňovat ti, kteří stáli 
u zrodu muzea. Veřejnost snad ocení i to, že přesto, že vedení instituce patří již ke starší generaci, nedělá muzeu 
problém reagovat na aktuální trendy vývoje, které uspokojí zejména mladé návštěvníky. Součástí reakcí je i prů-
běžně signalizovaná otevřenost muzea, která spočívá nejen v naslouchání veřejnosti, ale i v přímém dotazování a 
schopnosti realizovat doslova i některé programy na přání. Téma je popsané podrobně v publikaci vydané ke 20. 
výročí a dnes, po pěti letech je jeho text stále aktuální. 
 
 
 

       
 

       
 

Do publikace o historii benešovského muzea umění bude po roce 2010 co doplňovat,  
ale příležitost k dalšímu vydání bude až při 30. výročí. 

 

 
 

Návštěvy známých osobností jsou v muzeu časté 

JÉÉ 
BUDAŘ! 

JÉ,  
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Oslavy výročí 
Zatímco desáté výročí založení muzea neprobíhalo ještě v dostatečně přátelské atmosféře, patnácté a dvacáté 
bylo přiměřeně oslaveno za účasti veřejnosti a mnoha zajímavých hostí a s pozornou účastí starostů i dalšího 
vedení benešovské radnice. Proto jsme se čtvrtstoletí rozhodli oslavovat spíše prací, nicméně dva „narozeninové“ 
večery byly také do programu během roku zařazeny, jeden na jaře, druhý na podzim. Jarní oslavu představovala 
tradiční muzejní noc, kterou zvýraznil člen muzejní rady, známý historik fotografie pan Pavel Scheufler vernisáží 
výstavy starých fotografií ze své sbírky a komentovanou prohlídkou stálé expozice fotografie, která patří 
k reprezentační nabídce muzea. Druhou část večera pak tvořila hudba se zpěvem Ondřeje Rumla tématicky vě-
novaná tradici Osvobozeného divadla.  
 

    
 
Podzimní oslavu, nad níž převzala záštitu náměstkyně ministra kultury paní PhDr. Anna Matoušková a starosta 
města pan Ing. Jaroslav Hlavnička jsme spojili s výročím 17. listopadu a pozvali koncertovat Michala Prokopa, 
Luboše Andršta a Jana Hrubého. Na obou večerech čestní hosté sfoukli svíčky narozeninového dortu, o který se 
potom podělili návštěvníci. 
 

    
 

Přání k 25. výročí 
které muzeum obdrželo, jsou současně i hodnocením jeho práce. Čtvrtstoletí existence benešovského muzea 
umění přimělo mnohé známé osobnosti k napsání několika řádek narozeninových přání. Fungování muzea je 
však třeba vnímat především jako úspěch města, kterému se tak daří na úrovni naplňovat svou službu ob-
čanům a současně dobře propagovat Benešov v očích české veřejnosti i zahraničních návštěvníků.  Součástí 

oslav výročí byly akce spojené s  muzejní nocí a dále i koncert pravidelně připravovaný ke státnímu svátku 17. 
listopadu. Nad oslavami muzejního výročí převzala záštitu náměstkyně ministra kultury paní PhDr. H. Matouško-
vá, která benešovské muzeum zná od 90. let a starosta města Benešov Ing. J. Hlavnička. 
 
Benešovské muzeum umění jsem zatím neznal, ale když vidím, jakými sbírkami se město může chlubit, tak jeho 
obyvatelům trochu závidím.  Michal Prokop, ekonom, sociolog, hudebník, host oslav 25. výročí založení muzea 
 
Muzeu umění a designu, které překročilo hranici mládí a dospělosti, přeji mnoho úspěchů na nastoupené cestě. 
Ať se vám i nadále daří ve vaší specializaci, jste jedineční svým zaměřením na grafický a produktový design, na 
kombinaci fotografie a volného umění i celé spektrum dalších programů, včetně průkopnických činů muzejní pe-
dagogiky. Skvělý je váš zahraniční přesah. Přeji vám, aby o vás pečoval váš zřizovatel a aby k vám i nadále rádi 
chodili místní i přespolní. Přeji vám mnoho elánu a sil na plnění náročných cílů, které jste si předsevzali. 
       PhDr. Alena Potůčková, ředitelka Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem    

TO NENÍ Z BOXU, ALE 
ZE ZVLÁŠTNÍHO RELA-

XAČNÍHO ZAŘÍZENÍ 
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Přeji návštěvníkům a příznivcům benešovského Muzea uměni a designu, aby jim i nadále jasně zářila osmicípá 
hvězda na místním výtvarném nebi. Ta se v symbolu instituce nejen hrdě hlásí k místu svého vzniku a erbu měs-
ta, ale už po čtvrt století jako střelka kompasu směřuje mnohé zájemce k poznání a pochopení kvalit nejen sou-
časného umění, ale myšlení celkově.               Mgr. Jan Samec, ředitel Galerie umění Karlovy Vary 
 
 
 
 
Vážení muzejní přátelé, moc ráda Vás podporuji, víte, že si Vaší práce velice vážím. 

     S úctou PhDr. Anna Matoušková, náměstkyně Ministra kultury ČR 
 
Prohlédl jsem si stránky benešovského Muzea umění a designu dýchla na mě radost z práce, kterou děláte. Je 
dobře, když se lidé v životě najdou a zhodnocují svoji hřivnu. Přeji Vám hezký rok 25. výročí. 

    Ing. Jan Weichert, Fyzikální urychlovač CERN, Švýcarsko 

 
Muzeum umění a designu v Benešově za 25 let své činnosti podle mého názoru nastartovalo zcela nový přístup k 
doplňování sbírek, ale především originálním pohledem na vlastní činnost muzea, na účel shromažďování umě-
leckých děl a muzeálních předmětů vztahujících se k designu, nalezlo cestu, která je velmi vstřícná ke svým ná-
vštěvníkům, poskytuje jim netradiční formou možnost pochopení různých dějů, souvislostí a zákonitostí probíhají-
cích v minulosti i v soudobé společnosti, nalézá zcela nové pedagogické a vzdělávací přístupy, které se na jedné 
straně svou přístupnou a názornou formou aktivně vryjí do paměti všech diváků a na straně druhé podněcuje 
svými otázkami zamyšlení nad danou problematikou. Odborným bádáním a publikováním výsledků těchto prů-
zkumů a zkušeností se podílí významně na propracování této neustále se vyvíjející lidské činnosti. Muzeu přeji, 
aby mělo i nadále mnoho spokojených návštěvníků a jeho pracovníkům mimořádnou podporu zřizovatele, neboť 
finance vložené do tohoto projektu se všem mnohonásobně vrátí nejen ve spokojenosti a porozumění technickým 
a jiným zaměřením lidské komunity minulých i budoucích generací, ale především v etickém postoji občanů ke 
své přítomnosti.           Mgr. Blanka Jiráčková, šéfredaktorka Ateliéru, odborného časopisu pro výtvarnou kulturu  
 
Milí přátelé z Muzea umění a designu v Benešově, velké díky za Vaši dlouholetou práci na tomto úseku. 25 let je 
krásný věk a vy jste jej naplnili smysluplnou prací ve prospěch zájemců nejen z Benešova. Radost z Vaší práce 
byla cítit, i když některá období pro fungování zařízení nebyla právě klidná. Dovoluji si tedy popřát Vám všem 
hodně dalších úspěšných let a upřímně se těším na naši další spolupráci.               
                  PhDr. Anna Balatová, vedoucí kulturní komise MěÚ Benešov 
 
Dá se říci, že z hlediska muzejnictví je čtvrtstoletí pouhý krátký okamžik. O to víc je tedy fascinující vidět, kolik 
kvalitní práce při dokumentaci a výzkumu designu a umění, kolik publikací, výstav, přednášek a nejrůznějších 
akcí pro veřejnost se benešovskému Muzeu umění a designu během uplynulých 25 let podařilo udělat. Do dalších 
let mu přeji, aby si i nadále udrželo neutuchající entuziasmus muzejníků a množství nadmíru spokojených ná-
vštěvníků.              Mgr. Radovan Cáder, ředitel Muzea Podblanicka 
 
Ačkoliv se Muzeum umění a designu Benešov se řadí v České republice k nejmladším, svými aktivitami a činností 
předčí mnohé slovutnější galerie a muzea. S nadšením a erudicí rozšiřuje svůj záběr a systematickou prací se 
pevně řadí mezi progresivní instituce. Přeji Muzeu umění a designu Benešov mnoho vitality do dalších aktivit, 
které z instituce vytváří důležité kulturní a společenské centrum.              Mgr. Jiří Jůza, předseda Rady galerií ČR 

 

Z pozice obyvatele moravského venkova dovedu ocenit obětavou a náročnou práci zaměstnanců Muzea umění a 
designu, která atraktivním moderním způsobem pokračuje ve staré tradici kultivování a vzdělávání české společ-
nosti mimo kulturní centra velkých měst. Věřím, že dvacet pět let pečlivé práce vytvořilo nezpochybnitelný základ 
pro další rozvoj přínosu umění životu města.                Prof. Mgr. Jindřich Štreit, Sovinec, Bruntálsko 

 

Jsme rádi, že benešovská radnice pro nás, obyvatele, provozuje stánek kultury a vzdělání na úrovni uspokojující 
dnešního vzdělaného člověka. V roce 25. narozenin muzea přeji nám všem do dalších let mnoho zážitků i užitku 
z uměleckého poznávání života.      Ing. J. Doležal, návštěvník muzea 

 

A u příležitosti dvaceti pěti let historie jedno ze starších hodnocení: 

 

Oceňuji především, jak citlivě dokážete využít miniaturních výstavních prostor k velkolepému celkovému účinku. 
Svědčí to nesporně o vašich odborných znalostech a zkušenosti. Zvláště instalace vaší fotografické sbírky patří k 
tomu nejlepšímu, co lze na srovnatelné úrovni finančních i prostorových prostředků v naší zemi vidět. Rovněž 
velmi citlivě vybraná a instalovaná sbírka grafiky dokáže v kapesním prostoru obsáhnout až neuvěřitelnou škálu 
děl ve velmi vysoké kvalitě. Líbí se mi osvětlení expozic, tonalita paspartování i komorní barevné řešení interiéru. 
Instalace české plastiky na dvorku jenom dokresluje vaše schopnosti vytěžit z minima maximum. Zaujala mne 
taktéž vaše snaha o zmapování stavu názorů na funkci výtvarného umění v současné společnosti mezi tvůrci, 
odbornou veřejností, galeristy i řadovými konzumenty umění.  

Mgr. Václav Chvál, ředitel Městské knihovny v Příbrami a knižní vydavatel 

PANÍ NÁMĚSTKYNĚ VÍ, O ČEM MLUVÍ, PO-
CHÁZÍ Z BEROUNA, KDE ZAKLÁDALI GALERII 
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Administrativní adaptace 
Pod tímto zvláštním názvem míníme obsáhlou řadu prací souvisejících se změnou právního statutu muzea. Mu-
zeum vzniklo v roce 1990 jako organizační složka Kulturní správy okresu Benešov. Tehdy s názvem Galerie Be-
nešov. Po roce, kdy byla kulturní správa zrušena, prosadili zakladatelé muzea jeho přijetí novým zřizovatelem – 
Městem Benešov. V porevoluční situaci měnících se málo přesných pravidel mělo muzeum (tehdy Galerie výtvar-
ného umění Benešov) chvíli samostatnost, podobně jako Městské kulturní středisko, ale pak byl pro všechna 
kulturní zařízení navržen nový model (organizační složky), který měl uspořit pracovní síly společným výkonem 
finanční administrativy, správy budov a některých podpůrných služeb (autodoprava ad.) přímo pracovníky radni-
ce. Po několika letech se však ukázalo, že administrativní servis není pro své odtržení od reality funkční a začalo 
se diskutovat o navrácení právní subjektivity kulturním zařízením. Navíc pro muzea tato právní forma není běžná 
a praktická. Zvyk však byl dlouho silnější, než vnímání potřeb praxe a tak došlo k opětovnému osamostatnění až 
za místostarosty Tomáše Podholy nejprve u MKS (roku 2011) a pak u muzea (roku 2015). Podstatným důvodem 
bylo i to, že chod Městského úřadu se v posledních letech pod vedením tajemnice paní Mgr. Stibůrkové zásadně 
profesionalizoval a složky neúředního typu se špatně začleňovaly do systému organizace práce, jejích standardů 
a hodnocení. S obnovou právní subjektivity souviselo podle předpisů výběrové řízení na funkci ředitele. Někdo by 
jej v dané situaci mohl vnímat jako problém, pro naše muzeum však bylo zásadním přínosem. Bylo totiž užitečné, 
že se vítězstvím dosavadního ředitele-zakladatele potvrdil názor nejen posledního, ale i předchozích vedení rad-
nice, že muzeum funguje se zaměřením a kvalitou, která odpovídá jeho statutu a názorům zřizovatele. Podstatou 
všech nezbytně vykonaných administrativních kroků nebyla jejich specifika, ale celková změna práce a osobní 
odpovědnosti jednotlivých pracovníků muzea. Soustředění na tento problém přirozeně muselo trvat celý rok i 
nadále. Podporu jsme cítili nejen u jednotlivých spolupracujících úředníků radnice, ale také v metodickém auditu, 
který přišel ve druhém pololetí a pomohl dorovnávat zabíhané předpisy a nové metody. 
 

Každodenní profesionalita  
je výstižným slovním spojením, které by mělo charakterizovat práci všech muzejních institucí. Pracují totiž podle 
profesních kodexů, které vyžadují náročnou odbornou kvalifikaci, vizuální a sociální vnímavost, motivované sou-
středění a osobní odpovědnost. Pro pracovníky muzeí i veřejnost je vždy důležité si uvědomit, čím se tyto vzdělá-
vací instituce liší od jiných. Profesionalita a její kvalita se pak promítá do různých aktivit. Zatímco v minulosti byli 
pracovníci našeho muzea žádáni o členství v různých celostátních hodnotitelských útvarech a poradních komisích 
(např. Ministerstva kultury nebo školství), v roce 2015 byl náš zástupce zvolen do předsednictva Rady galerií 
České republiky. O muzeu kromě místních médií psala také odborná česká (Atelier – recenze muzejní učebnice 
z pera ředitele IIID Wien) a slovenská (DeSignum – o sbírce designu od doc. Kolesára) a články pracovníků mu-
zea byly přijaty v uznávaných odborných periodikách (Zlatý řez, ArtAlk, Atelier ad.). 
 

Inovativní přístup k činnosti 
je dnes vyžadován jako samozřejmý požadavek. Benešovské muzeum umění dokázalo aktuálně sledovat vývoj 
umění i technologií od samého založení. Díky tehdejšímu sponzoru podniku Agrodat Benešov jsme měli jako 
první z veřejně-právních institucí k dispozici počítač, který nám umožnil sazbu vydávaných publikací a vlastní 

tvorbu propagačních materiálů nejprve v černobílé podobě. Poté se začalo ukazovat, že počítače mohou být 
užitečným nástrojem pro volnou tvorbu výtvarníků, pro výstupy byla ovšem užitečná barevná tiskárna, kterou ve 
městě téměř nikdo nevlastnil. Také s tou pomohl sponzor Agrodat a my jsme mohli nabídnout benešovským auto-
rům první digitální tvůrčí laboratoř. Když se v polovině 90. let začal šířit internet nejprve mezi vědeckými a 

univerzitními pracovišti, byli jsme první veřejnou institucí ve městě, která umožňovala návštěvníkům jeho užití. O 
internetu se tehdy vědělo mezi veřejností málo a tak není divu, že jsme se od zřizovatele dočkali kritiky, k čemu 
takovou zbytečnou hračku pořizujeme. Nyní jsme opět pokročili dále a nabídli jsme veřejnosti vyzkoušení brýlí s 
virtuání realitou, která mj. patří také k technologiím užívaným ve vizuální tvorbě. Všímáme si ovšem i negativ-
ních stránek rozvoje a snažíme se upozorňovat veřejnost na formální „inovace pro inovace“ nebo záporné 
vlivy technologií na člověka vedoucí až degenerativním procesům (digitální demence). 

 

 
 

Veřejnost si v našem muzeu zkouší brýle virtuální reality Samsung Gear. 

V TOMHLE MUZEU JSEM 
VIDĚLA POPRVÉ  

INTERNET, HOLOGRAFII  
I VIRTUÁLNÍ REALITU 
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Známý propagační film o našem městě mluví o hvězdách nad Benešovem, ale účastníci muzejních procházek    
za architekturou mohli od října vidět na nebi i létající dron s kamerou, který jim ukázal vybrané stavby z ptačí 
perspektivy. Technicky náročné počátky práce s dronem se vydařily díky spolupráci se zkušenými externisty. 

 
 

Robotika představuje atraktivní směr rozvoje technologií. Je dobré roboty nejen pasivně používat, 
ale také umět programovat jejich činnost. V rámci výstavy LEGO+ jsme proto zahrnuli také ukázky  

kolektivní výuky malých školních skupin s programováním systému Lego Mindstorms.  
 

S fyzickou a psychickou únavou svých pracovníků vyplývající z nepřerušované práce s nepřirozenou digitální 
technikou bojují nejschopnější zaměstnavatelé zřizováním malých relax center. Taková investice se jim bohatě 

vyplácí. Krátké pobyty v nich během pracovní doby zvyšují výkonnost a kvalitu odvedené práce. Nepochopitelné 
jsou už jen pro ty instituce, kde se podle starých tradic moc nepracuje. Muzejní ergonomická laboratoř předvádí 
benešovským podnikům nejužitečnější vybavení takových relax center, k nimž patří trakční lavice, vibrační a 
reflexní masážní přístroje ad. 
 

       
 
K potřebné technice patří i tzv. psychowalkmany (vlevo), které zásobují světelnými (brýle) a zvukovými vibracemi 
(sluchátka) náš zrak a sluch. Nastavením frekvence, délky, výšky a struktury celého průběhu můžeme cíleně 
podporovat aktivitu či zklidnění mozku. Jednou ze základních funkcí psychowalkmanů je sladění funkce psychic-
kým napětím rozladěných hemisfér mozku. Podobného výsledku lze v těchto zařízeních dosáhnout i pomocí 
hudebních skladeb, ty ovšem musí být velmi cíleně vybírány se znalostí základních stavů mozkových frekvencí. 
 
Inovace samozřejmě nemají být jen technické. Mnohá muzea mají malé prodejny designu, které ovšem fungují 
spíše jako prodejny suvenýrů. My jsme se rozhodli pro novou, efektnější formu. Vytváříme muzejní design e-
shop, který bude odborně orientovat kupující v kvalitách, ale obchodní distribuci bude propojovat přímo na webo-

vé adresy komerčních subjektů. Splníme tak vzdělávací povinnost, ale neztratíme energii s obchodní distribucí. 
Další inovaci představuje nová forma práce s potenciálem vzdělávacích přednášek. Připravujeme široké spek-

trum nabídky a do programu pak zařazujeme tituly na základě průzkumu preferencí veřejnosti. U některých témat 
tak předejdeme nízké návštěvnosti, vytvoříme u veřejnosti pocit, že ji bereme  
na vědomí a zároveň informujeme o širokém potenciálu, který můžeme nabízet. 

NAD BE-
NEŠOVEM 

LÍTALY 
ZATÍM JEN 

BALÓNY 

V PRAZE 
LÉTALY 
DRONY 
V NÁ-

RODNÍ 
GALERII 

ROBOTY UŽ 
PŘEVZALY 

PRÁCI V MON-
TOVNÁCH A 
SKLADECH 

POČÍTAČE 
PRÝ BRZY 
PŘEVEZ-

MOU PRÁCI 
ÚČETNÍCH 

PRIMA! 

TO JE 
BLAHO 

NA 
MOJE 
ZÁDA! 

VYTŘE-
SE TO 

ZE MNĚ 
VŠECH
NO NA-
PĚTÍ! 

CO DO-
KÁŽOU 

OBYČEJ-
NÉ BLI-
KAJÍCÍ 
DIODY! 
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VÝSLEDKY PRÁCE ODBORNÉHO MUZEJNÍHO TÝMU 
 
Struktura týmu Muzea umění a designu Benešov se vzhledem ke specifické historii nachází zatím ve vývoji a není 
proto stabilizovaná. Zatímco jiná muzea existují již velmi dlouho, nebo v nich byly při samotném zakládání vytvo-
řeny dostatečné nebo alespoň základní personální předpoklady činnosti, v Benešově tomu tak nebylo. Malý pra-
covní tým zakladatelů byl zpočátku tvořen pomocnými pracovními silami poskytnutými Úřadem práce, návazně 
pak mládeží vykonávající náhradní vojenskou službu. Zrušení této služby bylo prvním, ale nedostatečným impul-
sem pro obsazování běžných muzejních funkcí. Zodpovědně se s touto problematikou vyrovnala až radnice ve-
dená Ing. Hlavničkou, ale nárůst pracovních míst zatím nemohl příliš sledovat muzejní kvalifikační potřeby. Ty 
začínají být uspokojovány až v posledních třech letech. V pracovním týmu však dosud zásadně chybí PR mana-
žer, dlouhodobě se řeší problematika správce budovy a např. novou zátěž finanční administrativy musela pro 
nedostatek kvalitních uchazečů dočasně převzít kvalifikovaná správkyně depozitářů, která měla v této činnosti 
praxi. Ředitel muzea musí dlouhodobě vykonávat také časově velmi náročnou odbornou práci, protože stav kval i-
fikovaných pracovníků zatím není stabilizovaný. Struktura týmu v roce 2015 byla následující: 
 

velikost  
úvazku 

funkce (většinou kumulovaná) kvalifikace 

1/1 ředitel – odborný pracovník VŠ odpovídající 

1/1 zástupce ředitele – odborný pracovník – produkce programu VŠ odpovídající 

1/1 odborný pracovník – referent finanční administrativy VŠ odpovídající 

1/1 (od 2013) vedoucí úseku správy majetku – správce inventáře středoškolská 

½   (od 2015) odborný pracovník – správce depozitářů VŠ odpovídající 

½   (od 2015) odborný pracovník – dokumentátor VŠ odpovídající 

1/1 služby veřejnosti včetně vzdělávací činnosti VŠ 

1/1 (od 2014) kumulovaná provozní práce VŠ  

1/1 vrátnice – polygrafické práce – úklid  středoškolská 

 
V bezpečnostní funkci vrátného, v muzeích velmi důležité se musejí zatím střídat zaměstnanci s různou další 
pracovní náplní. Nemáme zatím ani jednoho kustoda, např. do Šímovy síně a správu budovy včetně obsluhy 
kotelny vykonávají vzhledem k výraznému podílu dalších uživatelů budovy pracovníci MěÚ. 
 
Poznámka k výzkumné práci. Zatím nevykazujeme výstupy výzkumu přesně podle požadavků MK ČR, budeme 

tak činit od roku 2016. Za výstupy výzkumu se považují: monografie (jejich kapitoly) s přidělením ISBN, články 
s poznámkovým aparátem ve sbornících a časopisech, ohlášené referáty na konferencích, učebnice (jejich kapi-
toly), katalogy sbírek, výstav nebo expozic, případně edice dokumentů, které mají kritický aparát, libreto nebo 
scénář autorské výstavy nebo expozice, rukopisy výzkumných a restaurátorských zpráv mající povahu autorské-
ho díla, přijaté projekty nebo návrhy na nové technologie (týká se např. ergonomie). 
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Mgr. TOMÁŠ FASSATI, ředitel a odborný pracovník, který má vedle managementu instituce na starosti 
koordinaci muzejního výzkumu, tvorbu sbírkových fondů, z nich vytvářených stálých expozic, ediční čin-
nost, tvorbu fondů médiatéky, část muzejního archívu a metodiku vzdělávacích programů ve výukových 
laboratořích a vzdělávacích interaktivních expozicích. 
 Studoval teorii vizuální komunikace a společenské vědy na Akademii múzických umění a Filosofické 
fakultě Univerzity Karlovy. V 80. letech založil a vedl Galerii F v Banské Bystrici, která byla pro své živé 
styky se Západem totalitním systémem zlikvidována, a Fassati pak vykonával pomocné dělnické práce. 
V roce 1990 založil v Benešově kulturní komisi Občanského fóra a v rámci její koncepce pak Muzeum 
umění. Po roce zachránil muzeum před zrušením vyjednáním jeho převedení pod Město Benešov a podní-
til jeho rozvoj v nelehkých podmínkách 90. let. R. 2002 dosáhlo muzeum tuzemského profesního standar-
du a bylo přijato do Rady galerií ČR. R. 2010 byl nominován městem na ocenění Blanický rytíř. Dvacet pět 
let také vykonává za Město Benešov funkci přísedícího senátu benešovského soudu. V roce 2015 po 25 
letech vedení instituce obhájil pro další období post ředitele ve veřejném výběrovém řízení. 

 

Management muzea 
nebývá ve výročních zprávách příliš rozebírán. U příležitosti změny právního statutu však popíšu alespoň některé 
činnosti. Základní dokument zřizovací listinu připravoval zřizovatel s užitím našeho dosavadního statutu a ke 
srovnání se rozhodl vzít statut Národního muzea v Praze. Práce byla vnímána především jako formální a bylo 
nezbytné stihnout brzké termíny, takže muzeum ani nebylo přizváno ke konzultaci. Dále bylo třeba samotným 
muzeem upravit organizační řád a celou řadu vnitřních směrnic vázaných k české legislativě. Jako zvláštnost se 
ukázalo, že je třeba pro nesbírkovou činnost zavést interní kategorii tzv. předmětů kulturní povahy, na které se 
podobně jako na sbírkové předměty nevztahují mnohá pravidla platná pro běžný inventář, ale současně ani před-
pisy pro předměty registrované ve sbírce podle zákona. V minulosti byly vytvářeny duplicitně seznamy inventáře a 
majetku jak v muzeu, tak u zřizovatele. Druhé z nich pro nedostatek přímého kontaktu s realitou obsahovaly 
mnohé nedostatky, které bylo nyní nezbytné odstranit. Správkyně inventáře muzea na tom souběžně se svou 
činností pracovala několik měsíců, správkyně sbírky na tom pracuje dosud. Z městského úřadu byly převzaty a 
vyzkoušeny některé metody vnitřní pracovní komunikace zahrnující i termínování úkolů a vybrány pro další užití 
ty, které jsou v muzeu reálně funkční – jde o kombinaci telefonů, výpočetní techniky a klasické záznamové knihy. 
Celkově lze říci, že při osamostatnění muzea si největší soustředění vyžádala problematika samostatné důsledné 
odpovědnosti jednotlivých pracovníků. 
 

 
 
Ze zasedání muzejní rady v posledních létech. Zleva: Bc. Anna Fassatiová, zástupkyně ředitele muzea, Ing. Jiří 
Hřebíček, pedagog, PhDr. Anna Balatová, psycholožka, PhDr. Jan Kříž, historik umění, PhDr. Erich Renner, pe-
dagog, historik, Ing. Lukáš Truhelka, podnikatel, sponzor muzea (další členové mimo záběr). 
 
Do roku 2014 užíval zřizovatel muzejní radu tradičním způsobem jako orgán, na který se obrací při potřebě hod-
nocení práce muzea a jeho ředitele. Rada hodnotila výroční zprávu a současně fungovala jako poradní orgán 
ředitele. Diskuse při změně právního statusu vedla k dominanci názoru vedení radnice, že spolehlivě fungující 
muzeum nepotřebuje zřizovatel hodnotit a doporučil řediteli definovat muzejní radu interními předpisy jako odbor-
ný poradní orgán. Názorem členů muzejní rady však bylo ponechat původní funkci, neboť odpovídá stavu 
v zemích s rozvinutou demokracií. Problematika byla zatím uzavřena první variantou řešení, ke druhé je možné 
kdykoliv znovu dospět. 

OSOBNĚ MĚ VELMI 
BAVÍ HARMONICKÉ 

HOSPODAŘENÍ 
S PODSTATNÝMI 

HODNOTAMI 
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Hospodárnost činnosti muzea 
Jak už bylo uvedeno v obecných kritériích, hospodaření muzea tvoří komplexní systém, který tak silně přesahuje 
jeho rozpočtovou problematiku, že finance jsou jen velmi pomocným doplňkem celkové analýzy. Ta je, jak bylo 
uvedeno na speciální odborné ekonomické metodice podle doporučení ministerstva kultury a její výstupy jsou 
k dispozici jen na objednávku v případě zdůvodněné potřeby, neboť analýza pro svou komplikovanost není levná. 
Proto zde uvedeme jen některé vybrané jevy, jež však mohou patřit k rozhodujícím. 
 
Hospodárnost činnosti MUD spočívá mj. v těchto zásadnějších i drobnějších bodech: 
 O užití finančních prostředků rozhodujeme s maximální odborností, která je zárukou efektu. 
 Snažíme se vytvářet pro kvalifikovanou práci muzejních odborníků optimální pracovní podmínky, aby jejich 
potenciál byl maximálně využit. 
 Snažíme se, aby získané (nakoupené, darované či námi vytvořené) hodnoty byly využívány co nejdéle. 
 U dodavatelů produktů se pokoušíme získávat slevy (až do 40%), příp. i nabídky darů. 
 Neprovozujeme vlastní automobil, ale najímáme jen cíleně na nutné převozy, na osobní dopravu používáme 
veřejnou dopravu, po Benešově chodíme pěšky, nebo jezdíme na kole. 
 Většinu tisků nezadáváme draze do tiskáren, ale realizujeme sami na vlastních strojích. 
 Snažíme se s co největší odborností kontrolovat dodávky řemeslníků ad., aby byla dodržena kvalita a život-
nost. 
 Pro interní pracovní účely používáme i papír z jedné strany potištěný. 
 Jsme zapojeni do výměnné služby publikací odborných ústavů, která nám přináší bezplatně více hodnotných 
publikací do knihovny, než sami nabízíme. 
 Knihy a časopisy v naší knihovně mají trvalou hodnotu, po čase se tedy nevyřazují. 
 Snažíme se do sbírky umění získávat odborným studiem díla, dokud nejsou drahá a bezplatně design, dokud 
se nestal předmětem drahého starožitnického obchodování.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prostorová problematika muzea 
Již léta se snaží zřizovatel muzea najít řešení prostorového problému zanedbaného v 90. letech. Muzeum nemá 
pro své expozice, jak je tomu v jiných městech, celou budovu a nemá vlastní depozitáře. Navíc Městská výstavní 
síň muzeem částečně užívaná se dočkala nepříjemného zmenšení. Radnice proto začala v roce 2010 hledat 
postupná řešení. Zvažovalo se užití prostoru restaurace Zelený strom, bývalého protiatomového krytu komunis-
tického sekretariátu, plochy po prodejně aut v Marešově ulici ad. možnosti. Jako nejreálnější se nakonec jevil 
návrh užití vily poručíka Hellera se zázemím po plánovaném odstěhování zvláštní školy (viz další strana). 

Protože se však realizace tohoto kroku více oddálila, připravila radnice záměr jednoduché rekonstrukce zachova-
ného objektu v areálu bývalých Táborských kasárnách, o jehož užívání se dohodla s Muzeem Podblanicka, aby 
prostory v naší budově po něm uvolněné byly k dispozici pro stálé expozice. Když záměr zhatila nevhodná shoda 
okolností, rozhodlo se vedení města nechat zpracovat alespoň projekt výstavní síně na místě u křižovatky ulic 

Vnoučkova a Pražská, které tak jako tak čekalo na rekonstrukci. Byly zpracovány dvě studie různými autory, 
z nichž práci arch. Špačka zde zveřejňujeme. 

TO BY MĚ JAKO LAIKA 
NENAPADLO, NA ČEM 

VŠEM JE ZÁVISLÁ 
EKONOMIKA MUZEÍ 

V LISTOPADU 2015 NAVŠTÍVIL 
MUZEUM POPRVÉ KONTROLNÍ 
VÝBOR MĚSTSKÉHO ZASTUPI-
TELSTVA A SEZNÁMIL SE S EX-
POZICEMI AD. ČINNOSTÍ, KTERÉ 

JEHO ČLENY VELMI ZAUJALY. 
SOUSTŘEDILI SE TAKÉ NA 

SPRÁVU BUDOVY, KTEROU VY-
KONÁVÁ MĚSTO BENEŠOV A 

PROSTOROVÉ PROBLÉMY MU-
ZEA. KONSTATOVALI POTŘEBU 
PODPORU VČASNÉHO ŘEŠENÍ 

NEDOSTATKŮ SPRÁVY BUDOVY  

Z HODNOCENÍ BENEŠOVSKÉ RADNICE: 
MUZEU UMĚNÍ SE POD VEDENÍM Mgr. TOMÁŠE 
FASSATIHO PODAŘILO VE 2. POLOLETÍ MIMO BĚŽ-
NOU ČINNOST PŘIPRAVIT DALŠÍ ROČNÍK SOCHAŘ-
SKÉHO SYMPOZIA. V ZÁŘÍ USPĚLO MUZEUM NA 
SNĚMU ČESKÝCH GALERIÍ SDRUŽENÝCH 
V PRESTIŽNÍ RG ČR. PŘEDNESENÝ REFERÁT BYL 
ODBORNOU VEŘEJNOSTÍ PŘIJAT JAKO POTVRZENÍ 
SPRÁVNOSTI KONCEPCE TVORBY MUZEJNÍ SBÍRKY 
DESIGNU A EXPOZIC. VZHLEDEM KE SVÉ OJEDINĚ-
LÉ PRÁCI S DESIGNEM BYLO MUZEUM VYZVÁNO 
K ÚČASTI NA MEZINÁRODNÍ KONFERENCI O 
DESIGNU HROMADNÉ DOPRAVY. MGR. FASSATIMU 
ZVEŘEJNILA TEXTY TŘI VÝZNAMNÁ MÉDIA (ATELI-
ÉR, ZLATÝ ŘEZ, ARTALK. JEHO UČEBNICE VYDANÁ 
MUZEEM BYLA TAKÉ VELMI KLADNĚ HODNOCENA 
V RECENZI P. SIMLINGERA Z INTERNATIONAL IN-
STITUTE FOR INFORMATION DESIGN VE VÍDNI... 
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TO SE TEDA 
BENEŠOV 
VYŠVIHL 

MEZI OSTAT-
NÍMI MĚSTY! 

SKROMNÁ 
A PŘITOM 

ATRAK-
TIVNÍ 

STAVBA 

ALE EXISTUJÍ I 
DALŠÍ PROJEKTY! 

MAJÍ-LI MUZEA A GALERIE OBSTÁT V KONKURENCI 
VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ, JE NUTNÉ JIM STAVĚT 

PŘITAŽLIVÉ IKONICKÉ BUDOVY. 
DR. H. MATOUŠKOVÁ, NÁMĚSTKYNĚ MK ČR 

KONEČNĚ 
VZNIKLO 

V BENEŠOVĚ 
NĚCO PO-
ŘÁDNÉHO! 
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P R O J E K T :   B E N E Š O V S K Á  M U Z E J N Í  O S A  
 
 

 
 
 
 
 
 
Muzea jsou vzdělávacími institucemi, které dlouhodobě podporují hospodářský rozvoj dané společnosti. Podle 
ekonomů jsou muzea také jedněmi z hlavních magnetů turistického ruchu. V Evropě je proto investováno do 
nových muzejních ulic nebo čtvrtí, které vytvářejí komplexní nabídku. Nejvýznamnějšími benešovskými muzei je 
zámek Konopiště a Muzeum umění a designu. Dále jsou zde Muzeum Podblanicka, Muzeum motorek a sbírka 
vozidel občanského sdružení Posázavský pacifik. 
 
Podle průzkumů odborníků se zájem veřejnosti postupně přesouvá od starších památek ke 20. století. V něm 
hraje atraktivní úlohu design, neboť je veřejnosti blízký a srozumitelný. Je obdivován i ve starších obdobích, např. 
hlavním obsahem sbírky zámku Konopiště je umělecké řemeslo (design) – nábytek, doplňky, kolekce zbraní. 
Tento atraktivní obor má celkově v Benešově silné zastoupení: 
 

- muzeum umění má velkou sbírku designu, kterou z velké části není kde vystavit 
- podnikatel Jiří Stibůrek má velkou sbírku motorek, kterou by chtěl prezentovat i ve městě 
- občanské sdružení Posázavský pacifik má ojedinělou sbírku vagonů i lokomotiv ve staré výtopně            

a potřebovali by odbornou a organizační podporu pro prezentaci 
 
Existují dobře promyšlené snahy radnice o propojení centra města a turisticko rekreačního prostoru Konopiště. 
Do nich je vhodné zapojit atraktivní využití vily poručíka Hellera, která leží výhodně na ose zámek – centrum,       
u nádraží vedle sbírky Posázavského pacifiku a na místě, kde projíždějí auta a autobusy z E55 do centra města. 
 
Projekt muzea ve vile poručíka Hellera vychází z podnětu radnice, která navrhla využití domu pro muzejní účely. 
Jeho realizace by podpořila funkční turistickou a vycházkovou osu Konopiště – vila – centrum města, je zde za-
stávka autobusů, blízká železniční stanice, zastávka turistického vláčku, vila je také na pěší a cyklistické trase 
Benešov – Konopiště. 
 
Jistě by nemělo jít o jakékoliv muzeum, ale o atraktivní řešení, které zaujme turisty a domácím přinese nejen 
poučení, ale i reklamu městu. Vzhledem ke sbírkovému fondu muzea umění i blízkosti podobné expozice 
v nádražní výtopně se nabízí expozice historické techniky, kterou sbíráme v souvislosti s vývojem designu. Jedná 
se zejména o audiovizuální přístroje, které se rychle vyvíjejí, a pro jejich současnou atraktivnost má veřejnost 
důvod se zajímat také o jejich historické podoby. Muzeum má zejména staré televizory, rádia, fotoaparáty, kame-
ry, promítačky, magnetofony, počítače ad. 
 
Po dohodě s podnikatelem Stibůrkem by bylo možné jedno patro věnovat motorkám. Pan Stibůrek má sice expo-
zice v Netvořicích a na Konopišti, ale má zájem prezentovat svou sbírku také ve městě. 
 
Sdružení Posázavský pacifik má v sousedství připraveny k budoucí prezentaci různé železniční vagóny a lokomo-
tivy. Intenzivně je opravují, ale nemají dostatek sil na jejich prezentaci, kterou by tak bylo možné podpořit. 
 

 

TO JE NÁPAD! 

NA TO BY BYLA SPOLEČNÁ  
ZVÝHODNĚNÁ VSTUPENKA 

TO BY MĚLO PŘITAŽLIVOST! 

VE SVĚTĚ TO SPOJUJÍ DO 
SPOLEČNÉ PROPAGACE 
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Personální práce 
Práce v odborných institucích vyžaduje průběžné doplňování vzdělání. Proto je v rámci managementu muzea 
nezbytné organizovat účasti na odborných akcích (konference, semináře, festivaly), poznávací návštěvy ji-
ných institucí, vlastní interní vzdělávací akce a požadovat od pracovníků průběžné domácí studium. To vše 
naše muzeum dělá a současně podporuje dálkové studium v oboru u některých svých zaměstnanců. Pracovní-

ci navštěvující vzdělávací akce pak připravují po návratu pro své kolegy malé prezentace. Důležitou součástí 
možnosti osobního růstu jsou i kursy psychologické, jógy a rozvoje osobnosti. Snažíme se také o klasický 
teambuilding, ale v posledním roce jsme mu mohli věnovat jen dvě exkurse-výlety připravené i pro veřejnost.  

V roce 2015 mírně stoupl počet poznávacích návštěv institucí (Ostrava, Zlín, Bratislava, Liberec, Plzeň, Cheb, 
Praha ad.), počet účastí na seminářích zůstal na úrovni předchozích let (Praha, Roudnice n. Labem, K. Vary, 
Kolín). Mnohé poznávací cesty včetně zahraničních vykonali pracovníci přirozeně také samostatně ve svém vol-
ném čase. Muzeum začalo s využíváním koučovacích metod (Mgr. E. Strupková). Všechny tato snahy jsou velmi 
důležité při existenci mimo větší kulturní centra, neboť při ní lidé nejsou motivováni k osobnímu rozvoji. 
Jestliže muzea umění mají k takovému rozvoji podněcovat veřejnost, musí mít muzejní pracovníci před veřej-
ností dostatečný náskok. Zaměstnanci muzea měli také možnost využít k podpoře pracovního výkonu mode-
lové podnikové relax-centrum, které slouží k inspiraci managementu institucí Benešovska. Jde o nový trend s 

prokázaným efektem (viz další text a ilustrace této zprávy). Je třeba přiznat, že vyšší množství práce zatím neu-
možňuje zaměstnancům techniku využívat („nezbývá čas“), věříme, že do budoucna se situace vylepší. 
 

Výzkumná činnost  
v roce 2015 směřovala především k podpoře sbírkotvorné činnosti zejména v oblastech soudobé české volné 
tvorby a soudobého produktového designu.  Pokračoval výzkum historických a soudobých výukových metod 
v oblasti designu a architektury zaměřené zejména na opomíjenou znalost uživatele (ergonomie, psychologie). 
Pokračoval výzkum problematiky inteligentního designu a architektury. Pokračoval sběr dokumentace k výzkumu 
témat „Současný český návštěvník muzeí umění“ a „Současný český folklór a kýč“. 
 

    
 

K významným tématům našeho výzkumu designu patří styl a naučná funkce dětských hraček. Srovnáváme    
běžnou produkci se stylem Montessori, produkty LEGO a historickými hračkami z okruhu školy Bauhaus. 

 
Hlavními výstupy výzkumu vedle jeho užití k akviziční činnosti byly referáty na odborných fórech: 
- Ergonomie jako přirozená součást výuky designérů a architektů (leden 2015, VŠUP Praha) 
- Muzea designu v digitální době (září 2015 kolokvium Rady galerií ČR v Roudnici n. Labem) 
- Povrchní a skutečný komfort interiérů hromadné dopravy (říjen, mezinárodní konference  

Railways Interiors, Praha) 
Dalšími výstupy byly přednášky v samotném muzeu a publikované články: 
- Fassati, Tomáš: Inteligentní je víc než jen chytrý (Zlatý řez, Praha, 2015) 
- Fassati, Tomáš: Sbírka designu Muzea umění Benešov (Atelier, Praha, září, 2015) 
- Fassati, Tomáš: Muzea designu v síti sociálních vztahů (Atelier, Praha, prosinec, 2015) 
- Fassati, Tomáš: Od klišé k vyvážené kritice architektury a designu (ArtAlk, Brno, 17.09.2015) 
- Fassati, Tomáš: Muzea designu v digitální době (ArtAlk, Brno, 28.12.2015) 
Také publikace vlastní ediční činnosti muzea: 

- Česká ergonomie 2015, sborník aktuálních textů (MUD, Benešov, 2015, ISBN 978-80-87400-18-0) 
- Fassati, Tomáš: Katalog sbírky designu MUD Benešov (MUD, Benešov, 2015, ISBN 978-80-87400-19-7) 
Zde je možné uvést také text o sbírce našeho muzea od jiného autora: 
- Kolesár, Zdeno: Dvakrát o českém designu (Designum, Bratislava, 2015) 
 

 

Webový titul 
ArtAlk je nyní 
po zániku tiště-
ného periodika 
Ateliér  
jedinou širší 
informační 
platformou pro 
vizuální kulturu. 
 

TO SAMOZŘEJMĚ ČTU! 

ATELIERU JE ŠKODA! KDO MÁ 
MŽOURAT STÁLE DO DISPLEJE 
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Ediční činnost muzea 
Do finální fáze byly zpracovány dvě výše uvedené publikace. První sborník představoval soubor aktuálních čes-
kých textů vztahujících se k problematice, kterou se v muzeu zabývá výuková laboratoř ergonomie. Publikace na 
toto téma jsou v tuzemsku stále vzácné, přitom lidský organismus jako uživatel designu a architektury je důleži-
tým problémem. Druhá publikace – katalog – byla pokračováním snahy o zdokonalení naší pomocné příručky, 
která zpřehlední naši rozsáhlou sbírku užité tvorby, usnadní její studium i výklad lektorů ke stálé expozici. 
V dalším období na ni naváže rozpracování katalogu sbírky volného umění, jehož základ byl vytvořen v rozsáhlé 
publikaci vydané ke 20. výročí založení muzea. Ve spolupráci s dalšími subjekty byl také vydán obsažný katalog 
k výstavě fotografií Ondřeje Šika zpracovaný Julií Weissovou. Pro benešovskou radnici jsme rovněž pracovali na 
textu a fotografiích druhé části publikace věnované nejnovější historii Benešova (urbanismus a architektura). 
K ediční činnosti lze také do jisté míry připočítat přípravu vzdělávacího souboru pro pedagogy, který obsahuje 
soubor inspiračních textů, cvičný sešit pro vizuální gramatiku, dříve vydané mapy města a okolí a také DVD 
s několika předchozími publikacemi našeho muzea. Průběžně jsme pracovali také na publikacích, které budou 
vydány v dalším období, jde zejména o: 
- Výtvarníci Benešovska 
- Monografie benešovského grafika Jana Hejtmánka 
- Benešovská architektura (ve spolupráci se sdružením Posázaví) 
- Fotografie starého Benešova 
Pro velkou časovou náročnost autorské i redakční přípravy musely být některé publikace pro nedostatek naší 
kapacity vyškrtnuty z edičního plánu. Za významné zhodnocení naší ediční činnosti lze považovat recenzi naší 
učebnice vizuální komunikace od ředitele International Institute for Information Wien – Petra Simlingera v časopi-
su Ateliér (viz fotografie níže). 
 

 
 

Učebnice vizuální komunikace (viz o recenzi výše) za léta svého opakovaného vydávání již nasbírala  
mnohé body. Je v knihovnách českých odborných ústavů i univerzit a z pedagogického hlediska  

také v důležité knihovně Muzea Jana Ámose Komenského.  
V rámci International Institute for Information Design byla vydána také v angličtině a je v nejen v knihovně  
tohoto institutu, knihovnách různých vysokých škol po světě, ale i v kongresové knihovně ve Washingtonu. 

 

Sbírkotvorná činnost 

Po obdobích zaměřených na grafiku, fotografii a grafický design nyní pokračuje období zaměřené na trojrozměrný 
design. Podobné větší zaměření na malbu a plastiku není reálné, neboť by představovalo finanční potřebu mno-
honásobně převyšující možnosti muzea. Produkci výše uvedených oborů lze totiž získávat s nižším rozpočtem, 
prostřednictvím darů, design i formou nálezů v terénu. Při současném oborovém soustředění jsou však sbírkové 
fondy malby, plastiky, grafiky a fotografie průběžně také doplňovány.  
 
K nejzajímavějším přírůstkům kolekce malby patří obraz získaný od Jiřího Davida, který v daném roce významně 
uspěl na více mezinárodních fórech vč. jeho prezentace na benátském bienále. Dále se podařilo s ochotnou sle-
vou zakoupit obraz profesora AVU M. Rittsteina, který byl zatím dlouhodobě zapůjčený ve stálé expozici. Výkupy 
dlouhodobě zapůjčených děl jsou významným trendem naší akvizice. Byly např. také zakoupeny soubory grafic-
kých prací od dvou významných českých autorů – Karla Halouna (portréty hudebníků) a Petra Babáka. V závěru 
roku se pak díky iniciování podporné akce redakcí časopisu Ateliér podařilo zakoupit více než desetikusový sou-
bor obrazů a prací na papíře významných soudobých českých autorů (Hodonský, Franta, Sadovská, Malina, 
Titlová, Ženatá, Černický, Kolečková, Jirásko, Bělica, Paul, Zavadilová). 

UČÍME VÁS MEZINÁRODNÍ 
JAZYK DNEŠNÍHO SVĚTA 
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Ukázky ze série zprostředkované  
do sbírky časopisem Ateliér 

Jakub Špaňhel: Kostel (2014)  
a Kamila Ženatá: Noční les (2014) 

 
 
 
 
 

Průběžně se také daří získávat dary a to nejen od umělců, ale i sběratelů. V roce 2015 k nim patřila např. série 
deseti grafických listů soudobých autorů od jednoho z ostravských galeristů nebo grafiky J. Sozanského od tele-
vizní režisérky Lucie Bělohradské. 
 
Sběr pro jednotlivé kolekce grafického designu pokračoval běžnými způsoby. Všichni pracovníci aktivně sbírají 
podle své zkušenosti jednotlivé tisky v terénu (plakáty, vizitky, pohlednice, vstupenky, jídelní lístky, samolepky 
ad.) a průběžně je přinášejí do sbírky. Speciální postupy jsou užity u plakátové tvorby – jde o vybraná sběrná 
místa v Benešově a Praze a dále v rámci filmového festivalu v Karlových Varech.  
 
 
 
 
 

    
 

Náhrdelníky od profesorky Evy Jiřičné a docentky Evy Eisler 

NĚKDY MÁM PROBLÉM 
RESPEKTOVAT HODNOTY 

SOUDOBÉ MALBY.  
ALE, KDYŽ ZA TO ZNALCI 

DÁVAJÍ TOLIK PENĚZ,  
BUDU SE SNAŽIT 

MODRÁ JE NEJOB-
LÍBENĚJŠÍ BARVA 

TOHLE, KDYBYCH SI  
MOHLA DÁT ASPOŇ JEDNOU 

V ŽIVOTĚ NA KRK! 

KTERÝ? 
NEVIM. 
OBOJÍ! 
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Tvarový vývoj lidových foťáčků (vlevo). Značku Braun provází kvalitní design od jejího vzniku (vpravo). 
 
Pro soustředěnou akvizici trojrozměrného designu byly charakteristické následující postupy. Byly dotvářeny ko-
lekce sedacího nábytku a drobných potřeb rozpracované v minulých letech. Šlo mj. o produkty námi sledovaných 
typů (nástěnné hodiny, náramkové hodinky, telefony, svítidla, tašky na kolečkách a batohy) i značek Tescoma, 
Ikea, Eta, Braun, Casio např. sedací nábytek. K němu patřily i nově vyrobené cvičné stavebnice dřevěných židlí 
Bauhaus, které připravilo benešovské učiliště. Pro testování a předvádění v laboratoři ergonomie jsme se zaměřili 
zejména na dětské autosedačky, varné konvice, tři různá jízdní kola ad. předměty. Výrazný přírůstek představo-
valy soubory předmětů pro výstavu Fenomén lego. Šlo nejen o produkci samotné značky, ale i další design legem 
inspirovaný. Zvláštností akvizice pak bylo zakoupení šperků slavných návrhářek Evy Jiřičné a Evy Eislerové, 
které nám poskytli muzejní slevu. Soupis všech zpracovaných přírůstků obsahuje výčet práce správkyně depozi-
táře. Předměty, které byly zatím zařazeny do laboratorního výukového užití, budou registrovány ve sbírce později. 
V terénu sbíraný grafický design se pak pro nedostatek pracovních kapacit ukládá v dočasně netříděných fon-
dech.                     
 

 
 

Autor nejvýznamnějšího přírůstku naší sbírky malby, profesor Jiří David  
při pražské prezentaci své práce z benátského bienále. 

 

Rozvoj stálých expozic 

Nakolik expozice malby a plastiky jsou z prostorových důvodů stabilizované, je možný rozvoj pouze instalací 
dalších sbírkových kolekcí. U tradičních prací na papíře a fotografie proto došlo k přípravným krokům, které 
umožní instalovat další díla do prostorově úsporných zásuvkových prezentačních systémů. Živěji na rozvoj sbírky 
reagovala expozice designu, kde byly průběžně některé části doplňovány nebo obměňovány. V současnosti je 
důležité především bohatý potenciál stálých expozic využívat ke vzdělávacím programům, dává k tomu totiž 
mnohem rozsáhlejší možnosti než výstavní činnost. Expozice ale ovlivňuje negativní faktor nedostatku pracovních 
prostorů muzea. Proto se bohužel stává, že se někdy i tři prostory najednou musejí využít pro dočasné skladová-
ní a jsou uzavřeny veřejnosti. V průběhu roku došlo také ke zrušení stálé expozice umění Benešovska. Ta byla 
instalována v rámci projektu místostarosty Tomáše Podholy v piaristické koleji, kde k ní Město mělo zajistit rekon-
strukci atraktivního historického schodiště. V průběhu roku začalo být po delší době jasné, že se radnici nepodaří 
domluvit s majitelem objektu na plánované akci. Současně padl plán uvedeného místostarosty na proměnu býva-
lé protiatomového krytu na muzejní depozitář. Situace proto automaticky vedla k přeměně uvedené expozice na 
depozitář. Věříme, že se nám instalaci prací umělců Benešovska podaří v budoucnosti obnovit na jiném místě. 
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Pohledy do stálých expozic malby, grafiky a fotografie 

TAKOVOU 
STÁLOU  

EXPOZICI 
OSOBNOSTÍ 
20. STOLETÍ 
BY MĚLY MÍT 

POVINNĚ 
V KAŽDÉM 

MUZEU!  
NEMAJÍ 

ŽE PRÝ NA SLO-
VENSKU NEMAJÍ 
NIKDE STÁLOU 

EXPOZICI HISTO-
RIE FOTOGRAFIE, 
TAK SE SLOVÁCI 
JEZDÍ DÍVAT DO  
TÉ NAŠÍ ČESKO-

SLOVENSKÉ 
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KDYŽ JSEM 
BYL V NAŠEM 
MUZEU PO-
PRVÉ, BYL 
JSEM PŘE-

KVAPEN, JAK 
HODNOTNÉ 
MÁ SBÍRKY 

NEVĚDĚLA JSEM, 
ŽE TEN SLAVNÝ 
BENEŠOVSKÝ 
CHLUPÁČ BYL 
TAKY MALÍŘ 

JÁ NA UMĚNÍ  
MOC NEJSEM,  

ALE FOTOGRAFII 
SI VŽDYCKY RÁD 

PROHLÉDNU 

POZVALI MĚ NA 
ILUSTROVANÉ 
BIBLE A JÁ PŘI 
TOM OBJEVIL 

ÚŽASNÝ BAROK-
NÍ INTERIÉR OD   
ALLIPRANDIHO. 

JE TO BENEŠOV-
SKÝ POKLAD! 

VE MĚSTĚ BY 
MĚLY BÝT EX-

POZICE VŠECH 
SLAVNÝCH 

OSOBNOSTÍ 
UMĚNÍ, NEJVÍ-
CE MI CHYBÍ 
JOSEF SUK 
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TADY JSEM 
KONEČNĚ 
POCHOPIL, 

JAK SE  
MÍCHAJÍ  
BARVY 

FOTOTECHNIKA 
MÁ SVÉ VELKÉ 

KOUZLO 

FOTOGRAFIE 
JE OBLÍBENÁ 
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Stálá expozice plastiky je částečně instalována ve dvoře budovy. 
 

ODTUD SI LIDÉ  
PROHLÍŽEJÍ V ZÁKRYTU  
DUCHOVNÍ VERTIKÁLY 

NOVÝCH TWIN TOWERS  
A GOTICKÉHO  

CHRÁMU 
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Dvě expozice vztahující se k dějinám Benešova jsou instalovány v historických objektech města. 

DVĚ DOMINANTY 
BENEŠOVSKÉ 

HISTORIE  
- POLITICKÁ  
A KULTURNÍ 

NEJKVALITNĚJŠÍ 
ČESKÉ LOGOTYPY 

JSOU DOBRÝM 
PŘÍKLADEM  

BENEŠOVSKÝM 
PODNIKATELŮM 
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Pohledy do atraktivní expozice designu v suterénu budovy muzea 

V TOM PODZEMÍ 
SE NACHÁZÍ  

DOCELA PĚKNÝ 
POKLAD 

VŽDYCKY TAM RÁDA 
BERU PŘÁTELE,  
CO PŘIJEDNOU  
NA NÁVŠTĚVU 
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Rozvoj médiatéky 

Médiatéka shromažďuje od počátku 90. let nejen klasická periodika a knihy, ale také audiovizuální nosiče. Za 25 
let byl vytvořen velmi hodnotný specializovaný soubor mnoha set publikací, který má díky svému výběru obrov-
ský myšlenkový a tedy i vzdělávací potenciál. Součástí médiatéky je velká sekce videa s nosiči VHS a DVD, 

sekce zvukových nosičů a diapozitivů. K hodnotám médiatéky včetně ekonomických patří skutečnost, že její 
předměty slouží trvale a nepodléhají po krátké době vyřazování, jako v regionálních knihovnách. Nejnovější 

psychologické výzkumy poukazují na to, že náhrada papírových médií elektronickými není plnohodnotná, že se 
člověk na text i obrázky na displeji nesoustředí tak snadno, dříve se unaví a nezapamatuje si vnímaný obsah tak 
dobře. Proto má velký význam i nadále s klasickými médii pracovat. Průběžně jsou doplňovány knihy a časopisy, 
méně pak AV-média, protože dostupnost těchto souborů na internetu je poměrně snadná. Velký soubor videa na 
nosičích VHS však bude nezbytné včas digitalizovat. Tak jako po předchozí léta se zaměřujeme nejen na tituly 
věnované přímo umění, ale také na společenské a přírodní vědy, které pomáhají umění interpretovat. Prostřed-
nictvím běžných titulů pak provádíme různé průzkumy a výzkumy názorů veřejnosti, vývoje a potřeb společnosti. 
U některých časopisů kupujeme z úsporných důvodů jen vybraná čísla, mnohá periodika nám vydavatelé posílají 
bezplatně, nákup knih řešíme prostřednictvím Knihkupectví Daniela, které nám dává výrazné slevy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

             

          
 

Mnohé časopisy nacházející se v muzejní médiatéce nikde jinde veřejnost v Benešově nenalezne. 

A2 JSOU  
NEZBYTNÉ NOVINY 

PRO KAŽDÉHO 
KULTURNÍHO  

ČLOVĚKA! 

ČILI-CHILI TAKY!  
TEN CHYTRÝ  

ČASOPIS JE DŮKA-
ZEM, ŽE KVALITA 

MŮŽE BÝT  
ZDARMA! 

NA WEBU JE  
DNES VŠECHNO, 
ALE MÁLOKDY TO 
TVOŘÍ VYVÁŽENÉ 

PROPOJENÉ  
CELKY, JAKO  

ČASOPISY 

CELÝ DEN KOU-
KÁM DO MONITO-
RU NA PRÁCI, TAK 

ČTU PŘÍJEMNÉ 
VĚCI RADĚJI NA 

PAPÍŘE 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/56/A2-titulka.jpg
http://www.zivel.cz/index.php?content=publication&id=34
https://www.divus.cz/umelec/images/covers/1999-1.jpg
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Mnohé z knižních titulů v médiatéce muzea sledují aktuální atraktivní trendy soudobého myšlení, které zajímá,  
jak se přesvědčujeme na přednáškách veřejnosti, hlavně vzdělanou část obyvatel města. 

 

Z PSYCHO-
LOGIE 
JSEM 

VŽDYCKY 
NESVÁ! 

DŘÍVE SLOUŽI-
LA INTERPRE-

TACI UMĚNÍ 
VÍCE FILOSO-

FIE, DNES 
PSYCHOLOGIE 
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Odborné konzultace veřejnosti 
Muzea slouží jako místa širokého spektra odborných konzultací veřejnosti. Pro odbornou veřejnost jsou pak místy 
badatelské práce v muzejních sbírkách a archívech. Mj. muzea využívají i studenti, při zpracovávání svých sem i-
nárních, diplomových a doktorandských prací. Tato oblast práce odborných muzejních pracovníků může být ně-
kdy časově velmi náročná a muzejníci i jejich management musejí často přijímat regulační pravidla, aby příliš 
neomezila jejich další práci. V našem muzeu jsme přijali kompromisní řešení, kdy konzultace poskytujeme zejmé-
na ve večerních hodinách, tedy do značné míry ve svém volném čase. Značná část konzultací je poskytována 
elektronickou formou. Na ty už je pak k dispozici zejména neomezený noční čas. 
   Vzhledem k zaměření muzea poskytujeme konzultace jak v oblasti volné, tak užité tvorby. Volné umění ale 
zajímá veřejnost v tomto směru méně, dotazují se zejména na problematiku obchodování s uměním a na mož-
nosti studia umění a kunsthistorie v tuzemsku. Větší zájem je orientován k užité tvorbě. Přirozeně časté jsou 
dotazy stavebníků na kvalitu architektury a jejích interiérů, dále pak na design a vizuální komunikaci. Zde potřebu-
jí lidé poradit zejména kvalitou grafického designu svých tiskovin a díky pobočce Mezinárodního institutu inf. 
designu jezdí se do Benešova lidé z celé republiky radit nad tvorbou orientačních systémů. Benešané v té souvis-
losti přicházejí i se svými připomínkami k urbanismu a veřejným stavbám včetně drobné architektury. To je propo-
jeno s besedami o architektuře a designu včetně benešovských, které se v muzea konají od samotného roku 
založení a mnohdy je využívá i radnice pro svůj kontakt s veřejností. 
 

Metodika vzdělávacích programů 
Muzeum vyvíjí od počátku své existence mnohé vlastní metodiky a kriticky přehodnocuje ty obecně užívané. 
Počátkem 90. let 20. století jsme byli průkopníky interaktivních vzdělávacích pomůcek zejména proto, že na rozdíl 
od tehdy módně se rozšiřujících animací umožňovaly tiché individuální soustředění se na dílo, což je blízké 

charakteru tvorby a jejího vnímání. Záhy jsme také dospěli k tomu, že zaměření na samotné umění je nedosta-
tečné a poněkud formální, pokud se nesleduje jeho zásadní souvislost s životem člověka. Proto došlo 
k přesunu vzdělávacích aktivit do všeobecné oblasti. V posledním období jsme se zaměřili na vzdělávání souvi-

sející s designem a architekturou. Uvědomili jsme si, že design je v muzeích využíván velmi formálně, převážně 
jen v estetické rovině, která zakrývá pohled na jeho praktické funkce. Ty má ovšem smysl prezentovat pouze 
přímo, nikoli prostřednictvím audiovize, takže toto je na rozdíl od volné tvorby důležitá oblast pro uplatnění zná-
mých animací. Za tímto účelem jsme v muzeu zřídili specializovanou učebnu-laboratoř, kde mohou být produkty 
designu veřejnosti nejen předváděny, ale také objektivně testovány. Objektivní testování pomocí přístrojů však 
musí být nezbytně doplněno subjektivním, které je časově a personálně náročné. Proto se na něm postupně 

podílejí všichni pracovníci muzea a budeme za tímto účelem vyhledávat i externí spolupracovníky. 

 

    
 

Předvádění prvků podnikových pracovních relax-center v laboratoři muzea 
 

 
 

Jízdní kola patří k ergonomicky nejzajímavějším a přitom velmi preferovaným dopravním a sportovním  
prostředkům. Jejich testy v muzejní laboratoři ve spolupráci se spec. odborníky dospěly k zajímavým závěrům,  

o kterých se běžně nepíše. 

V TOM MUZEU SE 
MAJÍ, ŽE MOHOU 

V PRACOVNÍ DOBĚ 
RELAXOVAT! 

RELAX CEN-
TRA JSOU 

HLAVNĚ PRO 
PODNIKY, 
KDE SE IN-
TENZIVNĚ 
PRACUJE 
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Herní prvky LEGO fungují ve více vzdělávacích rovinách. Navštívili jsme českou výrobnu LEGA na Kladně,  
abychom po diskusi s jeho pracovníky mohli pro veřejnost odhalit nejen klady, ale zejména také nedostatky  
některých produktů, mj. přímo na muzejní výstavě. K hlavním záporům LEGA patří slabá práce s barevností         

a povrchem materiálů ve prospěch rozvoje dětské vizuální vnímavosti.  
S LEGEM pracují i v londýnské národní galerii (fotografie dole). 

 

    

KONEČNĚ 
NĚKDO UPO-

ZORNIL NA TO, 
ŽE TO BÁJNÉ 
LEGO DĚLÁ 

LECCOS DOST 
ŠPATNĚ! 

NO JASNĚ, JAKÝ TO 
MÁ SMYSL STAVĚT 

STRAKATĚ? 

CO BY SE JIM 
STALO, KDYBY 

PRO HISTORICKÉ 
STAVBY UDĚLALI 
MATNÉ KOSTKY? 



47 
 

Vzdělávací taška 
Původně byl k 25. výročí založení muzea plánován soubor designově kvalitních propagačních předmětů. Při jeho 
přípravě došlo k postupné změně koncepce, kdy jsme se rozhodli, že nejlépe bude muzeum propagovat soubor 
inspirativních textů a učebních pomůcek shromážděných v jednom obalu. Tento soubor je nabízen pedagogům 
Benešovska jako učební pomůcka a dále distribuován jako propagace a podnět kolegiálním institucím. 
 

 
 

    
 

 
 

PROČ SE TO 
NEUČÍ DĚTI VE 

ŠKOLE? 

PROČ SE TO 
NEUČÍ DĚTI VE 

ŠKOLE? 
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MNĚ DEMENCE 
NEVADÍ! 

NIKDO NEMÁ 
PRÁVO MĚ  
NAZÝVAT  

NEGRAMOTEM! 
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VÝBĚR Z INSPIRAČNÍCH TEXTŮ V TAŠCE 
 

ČLOVĚK 
Bergson – Tělo, nástroje, energie 

Inteligence, vzdělanost, gramotnost 
Inteligence hlubšího pojetí života 

Přírodovědná inteligence 
Ergonomie, antropocentrismus 

Relaxační obrazce 
SPOLEČNOST 

Vzdělávací program civilizovaných zemí 
Úvahy o sociálních vrstvách 

Elita české historie 
Osobnosti Benešovska 
Porozumění mytologii 

Přírodní vědy a teologie 
Charta práv cestujících 

Kodex poctivého obchodníka 
Etický obal potraviny 

KOMUNIKACE 
Základy vizuální gramatiky 
Test vizuální gramotnosti 

Přehled barevného a tvarového kódování 
Světelné zdroje 

O barvách 
Práce s písmem 

UMĚNÍ – DESIGN - ARCHITEKTURA 
Nastavte si své míry umění 

Floss – Pohledy do dějin pojetí světla 
Norman – Design pro každý den 

Chodci ve městě 

SAMÉ  
SMYSLUPLNÉ 

VĚCI! 

PROSÍM VÁS, 
KOHO BY TO 
ZAJÍMALO! 
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Správa muzejního archívu 
Muzejní archív v pracovně ředitele jím spravovaný obsahuje soubory negativů, CD a DVD nosiče s digitálními 
daty a papírové tříděné soubory  
 historie muzea 
 praktická vizuální komunikace 
 ergonomie 
V dalších místnostech jsou pak dokumentační archívní složky dalších témat výzkumů, např.  
 výtvarníci Benešovska 
 architektura Benešovska 
 dokumentace ke sbírce designu.  
Hana Zákostelná pak spravuje další archívní fondy, které jsou popsány v její části. Část obrazového archívu 
v digitální podobě je uložena u J. Holoubka. Archív nemůže být zatím z úsporných důvodů dostatečně tříděn a 
digitalizován. 

 

Institucionální styky 
V Benešově probíhaly běžné pracovní kontakty s Muzeem Podblanicka, Sdružením Posázaví, Městskou knihov-
nou, Kulturním a informačním centrem, výtvarným oborem ZUŠ, okresním archívem, sdruženími ProBenešov a 
ArchiBn, kinem Benešov a přirozeně se školami, pro které pracujeme. Speciálně dále se stavebním učilištěm 
Benešov. Dále se sdružením Posázavský pacifik a Muzeem motorek Jiřího Stibůrka. 
   V rámci České republiky pak s profesními sdruženími Rada galerií ČR a Asociace muzeí a galerií. S odbornými 
školami, zejména S Vysokou školou uměleckoprůmyslovou a Akademií výtvarných umění v Praze. Odborná spo-
lupráce probíhala např. s Vědeckou společností pro ergonomii, Oblastní galerií v Jihlavě nebo Národním technic-
kým muzeem v Praze, Film Servis Festival Karlovy Vary ad. 
 

Zahraniční styky 
Dlouhodobé zahraniční styky fungovaly zejména se vzdělávacím International Institute for Information Design 
Wien, se sdružením umělců v německých Brémách, s centrem Ars Elektronica v rakouském Linzi, v menším 
rozsahu pak s některými zahraničními muzei, mj. slovenskými. V nedávné minulosti proběhla vzájemná výměna 
návštěv umělců Benešova a francouzského Auxerre. Příprava výstavy Bauhaus podnítila kontakty zejména 
s muzei Bauhaus Archiv Berlín a Bauhaus Dessau, která jsme také pracovně navštívili. Kontakty byly rozvinuty 
také s producenty bauhaus-designu v Německu a Švýcarsku. Výsledkem byly velké slevy při získání produktů do 
sbírky muzea. 
 

 
 
Jedna z pravidelných návštěv ředitele International Institute for Information Design z Vídně  
Dipl. Ing. Petra Simlingera (s Annou Fassatiovou) 

IIID NÁM PO-
ČÁTKEM 90. LET 
VELMI POMOHL 

ODBORNĚ 
PODPOŘIT NA-

ŠE VZDĚLÁVACÍ 
AKTIVITY 

BENEŠOV JE 
V ČECHÁCH 

JEDINÝM PRŮ-
KOPNÍKEM 

ZÁKLADŮ VIZU-
ÁLNÍ GRAMOT-

NOSTI 
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Informační servis pro veřejnost 
Zprostředkováváme informace o umění v ČR svým návštěvníkům na vývěskách v interiéru. Patří k nim i náš pře-
hled pražských a českých výstav na železniční stanici. Vybrané české akce jsou také na panelu před budovou. 
Podle možností také upozorňujeme na příkladné české akce elektronickými zprávami. Edukační pracovnice Hana 
Zákostelná a Tomáš Fassati intenzivně vyhledávají potřebné informace při svých cestách, v tisku i na webu. 
 

Institut informačního/inteligentního designu 
je tradiční vědeckou společností, které mnohdy působí při různých ústav včetně muzeí. Je zaměřen na základy 
praktické vizuální komunikace a vznikl v roce 1990 jako pobočka Mezinárodního institutu informačního designu ve 
Vídni. Tento IIID českou pobočku stále odborně podporuje naše muzeum je jeho institucionálním členem. Díky 
podpoře mohly v našem muzeu vzniknout první české slovníky a učebnice vizuální gramotnosti. Český IID byl 
dlouho, jak to bývá zvykem, občanským sdružením. Nyní, po změně zákona se ukázalo, že transformace ve spo-
lek by byla zbytečnou formalitou, a proto se IID stal neformální skupinou spolupracujících odborníků. Vztahuje se 
na něj přímo ustanovení obsažené v organizačním řádu muzea. Z ekonomického hlediska nepředstavuje IID 
žádnou finanční zátěž, naopak je příležitostí pro bezplatnou odbornou podporu vzdělávací muzejní práce. Po-
stupně také dochází k úpravě názvu, neboť jde o akceptování vývoje směřujícího k náročnějším, tedy inteligent-
ním systémům. 
 

Kruh přátel muzea umění 
je tradičním seskupením, jaká většina muzeí pro svůj bližší kontakt s veřejností zřizují a má podobné postavení 
jako výše uvedené odborné sdružení IID. Byl vytvořen hned po založení muzea a významně tehdy přispěl ke 
stabilizaci jeho společenského postavení, jež zpočátku nebylo pevné. Členové kruhu přátel, jejichž počet se po-
hybuje průměrně kolem dvou až tří stovek, dostávají pravidelné informace o akcích muzea el. poštou. Malá sku-
pina těch, kteří ji nemají, také klasickou poštou. Členové kruhu přátel pocházejí převážně z Benešovska, ale 
nezanedbatelná skupina i z Prahy a dalších míst republiky. Jsou mezi nimi i významné osobnosti vědy a umění. 
Dílčí prvek Kruhu přátel vytváří muzejní Facebook, ovšem je třeba říci, že ne všechna veřejnost má zájem komu-
nikovat přes tuto sociální síť (viz heslo „Kdo je skutečná osobnost, není na Facebooku.“) Kruh přátel má od po-
čátku jakési pevné jádro v počtu několika desítek lidí, ze kterých pocházejí i dobrovolní pomocníci, kteří se podíle-
jí na různých akcích muzea (dobrovolnická činnost je v muzeích tradičním jevem), případně pomáhají získávat do 
sbírky umění bezplatné dary. 
 

 
 

 

PODLE SOCIOLOGŮ 
JSOU PEVNĚJŠÍ 
SOCIÁLNÍ SÍTĚ 

VYTVOŘENÉ NE 
VIRTUÁLNĚ, ALE 

REÁLNĚ 

TATO SÍŤ NEZA-
HRNUJE INSTITU-
CE RADY GALERIÍ, 

KTERÉ JSOU 
ZOBRAZENY NA 
SAMOSTATNÉ 

MAPĚ 

JEJICH  
FUNGOVÁNÍ  

SAMOZŘEJMĚ 
MŮŽE BÝT  

PODPOŘENO 
VIRTUÁLNĚ 
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Profesní sdružení muzeí umění 
Muzeum umění a designu Benešov je především členem výběrového sdružení Rada galerií ČR. Jedná se o se-
skupení necelých tří desítek českých muzeí (galerií) umění, která splňují profesní měřítka práce se sbírkami a 
jejich prezentací. Z důvodů širšího profesního zabezpečení (kurzy, konzultace, propagace) jsme také členy vel-
kého sdružení Asociace českých a moravských muzeí a galerií, které propojuje činnost téměř tří stovek institucí. 
Pro mezinárodní styky jsme pak členy rady ICOM, která je součástí UNESCA. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TIPY NA  
KVALITNÍ PRO-
ŽITKY V JINÝCH 

MĚSTECH 

PROPAGACE  
BENEŠOVA PRO-
STŘEDNICTVÍM 

RADY GALERIÍ ČR 
MÁ VELMI DOBRÝ 

EFEKT 
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Ukázka přehledného propagačního letáku českých muzeí umění, které jsou k dispozici v nabídkových stojanech 
ve všech institucích RG po celé republice. 

 

  
 

Ukázka dvou publikací vydaných Radou galerií k výstavám prezentujícím sbírky českých muzeí umění. 
Ivan Neumann a Richard Drury: Soustředěný pohled / Grafika 60. let ze sbírek členských institucí RG ČR, vydala 

Rada galerií ke stejnojmenné výstavě konané v Oblastní galerii v Liberci od 4. 10. do 25. 11. 2007. 
Hana Nováková a kol.: Kresba, kresba / Česká kresba 80. let 20. století ze sbírek členských institucí RG ČR, 

vydala Rada galerií ČR ke stejnojmenné výstavě v Západočeské galerii v Plzni konané roku 2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 

BENEŠOVSKÁ 
SBÍRKA JE 

HODNOTNOU 
SOUČÁSTÍ  

NÁRODNÍHO 
KULTURNÍHO 

DĚDICTVÍ 

BENEŠOV  
NABÍZÍ V ČR 

JEDINOU KOM-
PLEXNĚJŠÍ  

EXPOZICI HIS-
TORIE FOTO-

GRAFIE 

ČLOVĚK ŽIJE SLOŽITÝM ŽIVOTEM, 
VE KTERÉM PRÁVĚ UMĚNÍ  

MŮŽE SEHRÁT ROLI  
HODNOTOVÉ ORIENTACE 

L. Moza, Pedagogická fakulta Uni-
verzity Komenského Bratislava 
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ČESKÁ MUZEA UMĚNÍ VÁM PŘEJÍ HODNĚ ZDRAV Í A TVŮRČÍ INSPIRACE V  ROCE 2016  
 
Muz eu m um ěn í  a  de s ig nu  B en ešov  –  M o ravs ká  g a le r i e  B rno  –  M uze u m měs ta  B rn a  –  Gal e r i e  vý tv a rn éh o  
um ěn í  Hav l í č kův  B rod  –  Ga le r i e  vý t va rn éh o  u m ěn í  v  Hod on ín ě  –  Alš ov a  j i h očesk á  ga l e r i e  H l u bok á  n ad  
Vl tav o u  –  G ale r i e  m od ern í h o  um ěn í  v  Hra dc i  K rá l ov é  –  G a le r i e  v ý tv a rn éh o  u mě ní  Ch eb  –  Obl as t n í  ga l e r i e  
Vysoč i ny  J i h l ava  –  Gale r i e  um ěn í  Ka r l ovy  Va ry  –  G ale r i e  K la tovy  /  K l en ov á  –  Ga l e r i e  Fe l i xe  Je ne we in a  
Kut ná  Hora  –  Gal e r i e  S t ře d očesk éh o  k ra j e  K u t ná  Hora  –  Obl as t n í  ga l e r i e  L ib e rec  –  Seve roče ská  ga l e r i e  
vý tva rné ho  u m ě n í  L i t om ě ř i c e  –  Ga l e r i e  B en ed i k ta  Re j ta  v  Lo un ec h  –  Gal e r i e  vý tva rné ho  u m ění  v  M os t ě  –  
Gale r i e  vý tva rné ho  u m ěn í  v  Nác ho d ě  –  Ho rácká  g a l e r i e  Nov é  M ěs t o  na  M o rav ě  –  Mu zeu m um ěn í  O lo mo uc  
–  Gal e r i e  vý tv a rn éh o  um ěn í  Os t rav a  –  Výc ho d očesk á  g a le r i e  P ardu b i c e  –  Z áp a doč eská  g a le r i e  v  P l zn i  –  

Ra bas ov a  g a le r i e  Ra kov n ík  –  Gale r i e  h lav n í ho  měs ta  Prahy  –  Ná ro dn í  g a le r i e  v  P raz e  –  Uměl eck o -  
mm mm mm m mm mm p rů mys lo v é  muz eu m v  P raze  –  K ra j sk á  g a le r i e  vý t va rn é ho  u mě ní  Z l ín  
 

TĚŠÍME SE S  VÁMI NA SHLEDÁNÍ  V  INSTITUCÍCH RADY GALERI Í  ČESKÉ REPUBLIKY  

TO JE  
SYMPATICKÉ 

MÍT V BENEŠO-
VĚ MUZEUM, 
KTERÉ PATŘÍ 

DO TAKOVÉTO 
LIGY! 

http://www.kh.cz/?l=&r=1&a=&u=&typzob=2&z=199&old=
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f7/Z%C3%A1mek,_Nov%C3%A9_M%C4%9Bsto_n_Mor_2012-09_(8).JPG
http://www.olmuart.cz/muzeum-moderniho-umeni/
http://www.ghmp.cz/mestska-knihovna-2-patro
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Výřez z mapy, na které začalo muzeum v prosinci 2009 zaznamenávat, odkud přijíždějí jeho zahraniční návštěv-
níci. Mimo plochu mapy byla ještě dokumentována místa: New York, USA, Oackville, Kanada, Mexiko, Chicago, 
USA, dále ze zemí Izrael, Indie, Vietnam, Čína, Japonsko ad. Muzeu do jisté míry nahrává blízkost zámku Kono-
piště a pro nás trochu nezvyklý přirozený zájem vzdělaných zahraničních turistů vyhledávat muzea soudobého 

umění a designu. 
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