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JEDNOTLIVÉ PROJEKTY  
 
V této kapitole se pokusíme zachytit jednotlivé realizované projekty, které shodami okolností nejsou popsány 
v jiných částech publikace. Za více než dvacet let existence muzea se jich nabízí mnoho, zde uvádíme jen malý 
výběr. K těm, které zde chybí, patřily např. „Obrazy pro benešovskou nemocnici“, „Votice – město památek a 
turistiky“ a mnohé další.  
 
BENEŠOV – MĚSTO PIARISTICKÉ KULTURY A VZDĚLANOSTI 
 
Po sametové revoluci probíhala sice poměrně vlažná, ale přeci jen diskuse o tom, v čem spočívá identita Bene-
šova a jak ji využít ke vnějšímu zviditelnění města. Nejvýznamnějším příspěvkem k problematice byla publikační 
aktivita benešovského historika PhDr. Václava Bartůška zaměřená na popis vzdělávací a kulturní činnosti řádu 
piaristů během minulých staletí. Připravil řadu článků do regionálního tisku (Benešovský kalendář, Jiskra, Vlasti-
vědný sborník Podblanicka) a posléze vyzval ke spolupráci další odborníky na tvorbě výstavy a publikace „Trad i-
ce piaristické vzdělanosti a kultury v Benešově“ v našem muzeu. Akce přesvědčivě prokázala, že v historii města 
neexistuje téma, které by mohlo piaristům zásadně konkurovat. Ozvalo se jen několik skeptických hlasů, hovoří-
cích o tom, že klást do charakteristiky města kulturně zdevastovaného padesáti lety totalitních režimů slova o 
vzdělanosti, je zbytečně optimistické. Tyto hlasy patřily lidem, kteří také v době, kdy to činila další malá města, 
odmítali zřízení pobočky nějaké pražské vysoké školy v Benešově. Ve stejném období, v souvislosti s ukázkovým 
vypracováním strategické rozvoje studie si podobné heslo vetkla do štítu také sousední Příbram. Rovněž tam 
mohli mnozí podobně konstatovat – jaképak vzdělání v proletářském hornickém městě. Příbram však měla ještě 
slavnější historii vzdělávání než Benešov, jejíž vliv totalita také rozptýlila. Známé politické zvraty až kriminálního 
charakteru odsunuly však v Příbrami realizaci hodnotných myšlenek stranou. Ne tak v Benešově, který za pomoci 
muzea začal pracovat systematicky na vnější propagaci pod výše uvedeným ušlechtilým heslem. 
 
Byla vydána první propagační brožura s uvedeným heslem na obálce, která se pro úspěch dočkala po letech 
reedice. Ve stejném duchu byla vytvořena víceobrázková pohlednice a dva bilboardy na frekventované meziná-
rodní silnici E55, která neprochází městem, a proto si řidiči o něm nemohou vytvořit vlastní představu. Úspěch 
výstavy vedl k vytvoření stálé expozice přímo v piaristické koleji, která byla nejprve umístěna ve dvou samotných 
síních a později pro větší efekt částečně instalována ve vstupní chodbě. Ocenil ji při své návštěvě i pan biskup 
Václav Malý, který pochválil, že je znovuoživována zapomenutá role mnišských řádů v rozvoji vědy a kultury naší 
země. Později byl ještě obsah expozice zpracován do reprezentační publikace a CD-ROM. Byly připraveny i další 
propagační materiály města – šálky na kávu, trička ad. Ty se však již odboru kultury nepodařilo šířit v praxi, neboť 
město až do nástupu zastupitelů sdružení „Volba pro město“ příliš systematicky s vnější propagací nepracovalo. 
Rozhodující je, že téměř dvacet let praxe potvrdilo smysluplnost zvolené koncepce, kterou je možné do budoucna 
užitečně rozvíjet. Její dominanci neohrozilo ani naivní komerční heslo „Benešov – město jogurtů“ (od firmy Dano-
ne), ani velmi atraktivní a po celé zemi funkční přívlastek „Šumný Benešov“, který svým populárním seriálem 
v televizi zpropagoval David Vávra. 
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UDĚLENÍ ČESTNÉHO OBČANSTVÍ SLAVNÉMU RODÁKU MILOSLAVU CHLUPÁČOVI 
 
Město Benešov si po roce 1990 začalo hledět svých slavných rodáků a začalo jim udělovat titul čestného občan-
ství. Sochař a výtvarný publicista Miloslav Chlupáč patřil k těm osobnostem, které nebyly širokou veřejností téměř 
známy, přesto, že přijížděl na časté návštěvy. Muzeum umění představilo jeho tvorbu nejprve v místním tisku a 
poté připravilo výstavu, na jejíž vernisáži udělil starosta umělci čestné občanství. Miloslav Chlupáč poté věnoval 
některá svá díla do sbírky muzea umění a radnice od něj pak objednala jednu plastiku do nově budovaného par-
ku pod Karlovem podle projektu architekta Jana Línka. Vernisáž Chlupáčovy výstavy měla slavnostní charakter, 
účastnil se jí také čestný člen muzejní rady pan Zdeněk hrabě ze Šternberku, který při té příležitosti pokřtil nový 
grafický symbol muzea umění vytvořený proslulým studiem Najbrt. K výstavě vydalo nakladatelství Arbor vitae ve 
spolupráci s GVU Náchod umělcovu monografii, na jejímž financování se významně podílelo město Benešov. 
 
 

 
 

 
 

Slavnostní projev starosty Ing. M. Chromého při udělování čestného občanství M. Chlupáčovi 
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O křest nového grafického symbolu muzea se postaral pan Zdeněk hrabě ze Šternberku. 
 

      
 
Chlupáčova výstava pak byla instalována také v pražském Muzeu Kampa, v GVU Náchod a na dalších místech. 
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NOVÉ TWIN TOWERS V BENEŠOVĚ 
 
Po teroristickém útoku na new-yorské Twin Towers v září roku 2001 se začala poctivější část světa zamýšlet nad 
fungováním současné společnosti. V muzeu jsme připravili řadu setkání určených veřejnosti i studentům škol. 
Jejich náplní byly nejen diskuse, ale i čtení ze svatých knih všech kultur světa, aby si lidé mohli srovnat své koře-
ny a zamyslet se nad tím, co hodnotného je spojuje. V té době byla také připravena repríza výstavy z pražské 
Špálovy galerie „Svatý Václav a ti druzí“. Šlo o obrazy bratislavské malířky Doroty Sadovské, držitelky prestižní 
ceny O. Čepana, zaměřené na sociální funkci mimořádných duchovních osobností vyhlášených později za svaté. 
Svými myšlenkami většinou natolik podráždily vládnoucí síly dobové společnosti, že se s nimi dostaly do konfliktu 
vedoucího často k jejich mučednické smrti. Aktivity spontánně vyústily ve workshop, na kterém vznikl objekt na-
zvaný Nové Twin Towers, který byl dočasně umístěn v muzejní expozici plastiky a je určen do veřejného prostoru 
města.

1
 Jeho tvůrci chtěli symbolicky zdůraznit, že vyhořelé mrakodrapy byly postaveny na principu, který se 

neopíral o zásadnější hodnoty. Pokoušejí se o to dvě nové věže symbolizující lidskou mysl, která vyrovnaně pro-
pojuje rozum (chladná barva) a cit (teplá barva) a opírá se o nehmotný, ale pevný vertikální světelný paprsek 
zobrazující duchovní rozměr člověka. Barevné věže jsou pomalovány bílými symboly různých duchovních kultur 
světa. Je tím naznačeno, že lidská přirozenost se navenek projevuje různorodě, ale uvnitř funguje na shodném 
principu. Při pohledu na objekt se v expozici plastiky v jeho pozadí tyčí troska gotického oblouku okna presbitáře 
kostela bývalého minoritského kláštera. 
 
Když se New York vzpamatoval z útoků a uklidil poslední trosky, rozproudila se diskuse, jak naložit s pozemkem 
na místě bývalých dvojčat. Proti primitivnímu komerčnímu tlaku stály myšlenky vytvořit na místě památník ve 
formě univerzální svatyně, která by vedla návštěvníky k zamyšlení nad vzájemnými vztahy kultur světa. Jednou 
z forem památníku měly být světelné paprsky svítící kolmo do nebe, což sice připomínalo benešovskou symbol i-
ku, ale chyběl zde smysluplnější princip. Byla také ustanovena instituce památníku nazvaná Tribute Center. Jeho 
ředitelka paní Sally Yerkovich se pak zúčastnila pražské mezinárodní muzeologické konference, kde jsme s ní 
mluvili o benešovských Nových Twin Towers. Myšlenka se jí líbila a řekla, že naši dokumentaci zařadí do archívu 
památníku a bude o ní informovat při dalších diskusích. Posteskla si ovšem, že vnímavost lidí k podstatě proble-
matiky s ubíhajícím časem klesá a pravděpodobnost, že v rozhodnutí o řešení zvítězí hodnotné návrhy je menší, 
než byla těsně po 11. září 2001. 
 

       
 

                                                           
1
 Objekt má být instalován ve středu kruhu vytvořeného z keřů v místech, kde z Vlašimské ulice odbočuje ulice Na Bezděkově. Instalace bude 

možná v době, kdy rozpočet muzea dosáhne běžného českého průměru. 
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Výstava „Svatý Václav a ti druzí“ v Šímově síni a jedna z akcí k 11. září se studenty gymnázia. 
 

    
 

Projekt new-yorského Tribute centra a jeho ředitelka na snímku se starostou města NYC. 



MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU 1990 – 2010: PROJEKTY JEDNOTLIVĚ 

 

6 
 

ANI KVALITY NÁPOJŮ NEJSOU VĚCÍ INDIVIDUÁLNÍHO VKUSU 
 
Někdy až bezbřehou diskusi o objektivnosti kvalit umělecké tvorby jsme se rozhodli ovlivnit programovým blokem 
zaměřeným na tradiční společensky respektované posuzování kvalit vína, piva, čaje, kávy a čokolády prostřednic-
tvím expertů. Naznačili jsme tím veřejnosti, že se jistě může každému líbit a chutnat něco jiného, ale o objektiv-
nějším typu kvalit musí rozhodovat zkušení a citliví znalci. V jednotlivých večerech speciálně pozvaní hosté se-
znamovali publikum s tím, co si pod jednotlivými kvalitami tradičních nápojů předstaovat, jak vznikají, případně 
také, jak jsou obchodníky předstírány. V případě čaje se v muzejní čajovně předváděl také tradiční čajový obřad. 
 

 

 

 

 
 

Ochutnávku vína spojenou s výkladem o jeho kvalitách sponzorsky zajistil v Šímově síni muzea  
v rámci programu první muzejní noci jeden z majitelů kvalitních benešovských vínoték. 
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MUZEJNÍ ČAJOVNA 
 
Počátkem 90. let, kdy muzeum fungovalo v provizorních prostorových podmínkách, bylo zřejmé, že bude pro 
návštěvníky nutné plánovat v budově místo k občerstvení. V té době se v Čechách rozvíjely mnohé čajovny, které 
nabízely jiný styl posezení než kavárny a byly oblíbeny zejména mezi mládeží se vztahem k méně konzumnímu 
typu hodnot. Proto jsme se rozhodli pro zřízení muzejní čajovny. Náš záměr se sešel s plány mladých manželů 
Veroniky a Martina Semannových, kteří přistoupili na pronájem malé místnosti v přízemí a podle svých představ 
upravili její interiér. Celou řadu let potom zajišťovali provoz z hlediska potřeb čajové kultury na vysoké úrovni, 
přípravu a prodej kvalitních čajů doplnili pořádáním malých koncertů, večerů poezie a cestopisnými programy. 
Čas od času zajistili rovněž předvádění čajového obřadu. Občerstvením zajišťovali i městské akce na náměstí 
(Vánoce, jarmarky). Čajovna se stala mimořádně oblíbeným místem města nejen u mladé generace a přitáhla do 
muzea za uměním další typ návštěvníků. Po předčasné smrti manžela pokračovala Veronika ve správě čajovny 
ještě po jistou dobu sama. Když pak odešla do Belgie, pronajal si čajovnu cvičitel tai-chi z Prahy. Brzy se však 
ukázalo, že v prostředí Benešova není taková činnost příliš zisková a nelze ji provozovat bez velké obětavosti. 
Muzeum proto období pronájmů ukončilo a upravilo místnost tak, aby mohla sloužit jako recepce spojená 
s čítárnou odborného tisku. V roce 2010 se pak podařilo v sousedním domě otevřít novou čajovnu s větším pro-
storem pro návštěvníky. 
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Koncert Štěpána Raka v čajovně.  
Veronika s čajovnou na vánočním městském shromáždění na Masarykově náměstí.  

Nový provozovatel čajovny, Štěpán Benca z Prahy. 
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BENELON – LONDÝN V BENEŠOVĚ, BENEŠOV V LONDÝNĚ (A V PRAZE) 
 
Když mladá votická absolventka ateliéru architektonické tvorby Prof. Evy Jiřičné na pražské VŠUP Vendula Zi-
mandlová získala Cenu města Benešova pro mladého výtvarníka, začala plánovat obsah své autorské výstavy 
v Šímově síni, na kterou tak získala nárok. Žila tehdy Londýnem, kde byla u své bývalé učitelky na stáži a tak se 
společně s kolegy ze sdružení AGENTS rozhodla vytvořit urbanistickou vizi města spojujícího vzhled britské met-
ropole a Benešova. Vznikl tak projekt BENELON, který podpořilo grantem i Ministerstvo kultury. Instalace výstavy 
proto mohla být pojata velkoryse. Od speciálního fundusu až po videoprojekce. Autorka vyzvala k drobným reak-
cím na téma výstavy i další architekty a designéry, včetně Evy Jiřičné, což podpořilo pestrost celé struktury.  
 
Zahájení výstavy v Benešově se k velkému nadšení obyvatel města, kteří zaplnili do posledního místečka Šímovu 
síň, osobně účastnila Prof. Jiřičná. Po vernisáži pak vystoupila s přednáškou o svém díle. Slavná česká architekt-
ka neodmítla ani nabídku ředitele muzea a absolvovala s ním procházku po stavbách „Šumného města“.  
 
Výstavu pak reprízovalo pražská galerie Centra pro současnou středoevropskou architekturu a následujícím 
rokem byl BENELON instalován v Českém centru v Londýně, které sídlí nedaleko Hyde Parku. Obě reprízy však 
byly již z finančních důvodů, jak ukazují fotografie, proti benešovské premiéře jen skromnými dokumentacemi 
nosné myšlenky. Mimořádnost celého projektu vedla k pořízení jeho rozsáhlé foto a videodokumentace, která 
byla poskytnuta odborným knihovnám a je k dispozici také v médiatéce návštěvníkům našeho muzea. 
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Instalace výstavy v Benešově 
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Vernisáž a přednáška Prof. Evy Jiřičné 
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Londýnská instalace BENELONU. Za okny Hyde Park nebo Konopiště? 
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MÁLOKDO TUŠIL, JAK JE BENEŠOV ŠUMNÝ 
 
Když v televizi rostla popularita seriálu o šumných městech, uvědomili jsme si, že stavby 20. století v Benešově 
nejsou o nic méně zajímavé, než v jiných městech. Rozhodli jsme se proto televizní tvůrce přesvědčit, aby k nám 
také přijeli natáčet. Měli jsme štěstí. Předložili jsme jim fotografie benešovských staveb právě včas. Rozpočet na 
natáčení seriálu umožňoval natočit už jen několik posledních dílů, mezi které se Benešov ještě vešel. Ani archi-
tekt Vávra s režisérem Lipusem nakonec nelitovali, že se k nám nechali pozvat. Na premiéře Šumného Benešova 
v pražském klubu na Dobešce prohlásili, že tento díl patří k nejlepším z celého seriálu. Mimo jiné proto, že se 
scénáristovi podařilo sestavit inteligentní komentář plný přesvědčivé symboliky.  
 
Benešovská předpremiéra filmu v Šímově síni přitáhla množství slavných architektů, nejen těch, kteří ve filmu 
vystupovali, a podnítila také velký zájem Benešanů, takže se promítání muselo čtyřikrát opakovat. Šímova síň 
zase jednou praskala ve švech. V minulosti se nám nepodařilo filmy natočené o Benešově prosadit do televizního 
vysílání, takže nyní šlo o první propagaci města s opravdu širokým dopadem.  
 
Už příprava natáčení podnítila další podrobný výzkum architektury regionu, v něm jsme pokračovali i následující 
měsíce. Výsledkem byla turistická mapa „Šumné výlety z Benešova“ a knížka „Z Benešova za architekturou 20. 
století“, která byla pochválena i v televizní literární revue. Projekt „Šumná města“ podporuje stejnojmenné občan-
ské sdružení, které vydává každoročně obrazové kalendáře ohrožených staveb 20. století a připravuje výstavy.  
Jeho zásluhou se Šumný Benešov ocitl i v New Yorku. V kalendáři byla zveřejněna fotografie rekreačního stře-
diska mládeže v Nespekách podle projektu architekta Vaculíka, jemuž vinou lhostejnosti majitele hrozí zánik. Ve 
spolupráci s Národním technickým muzeem jsme pokračovali ve výzkumu Vaculíkova díla na Benešovsku a ná-
sledně připravili výstavu a publikaci. 
 
 

 
 

    
 

Benešany potěšilo, že si ve filmu zahrála i nejkrásnější stavba města – secesní budova Muzea umění a designu. 
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Táborák v závěru natáčení Šumného Benešova v nejstarší trampské osadě „Měsíční údolí“ nedaleko Benešova, 

zleva architekti Cajthamlová, Pleskot, Kovář, Lábus, Vávra, Línek a děti účinkující ve filmu. 
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Předpremiéra v Benešově: arch. Kovář, filmaři Vávra a Lipus. Manželé architekti Línkovi,  
architektky Šochová a Cajthamlová, v pozadí starosta Ing. Mojmír Chromý. 

 

    
 

Kameraman filmu I. Popek s D. Vávrou. Vpravo prezentace Šumných měst v New Yorku. 
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Výběr z textů komentáře i vystoupení některých architektů na mapě „Šumné výlety z Benešova“ 
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MUZEUM TRAMPINGU A POSÁZAVSKÉHO PACIFIKU 
 
Na výzkum profesionálně projektovaných staveb 20. století Benešovska navázal průzkum lidové architektury. Tu 
v tomto období představují především chatové osady, zprvu zejména trampské. Tramping je speciální kulturní 
fenomén, kterému se věnují mnohé sociologické práce a stal se také přemětem zájmu muzeí umění. Náš výzkum 
lidové kultury jsme považovali jen za doplňující a měl především dokumentační charakter. Byl však předpoklad jej 
využít dále, např. pro tvorbu stálých expozic v oblasti Posázaví. Nabízely se k tomu např. nádražní objekty 
v Poříčí nad Sázavou nebo v Lukách pod Medníkem opuštěné Českými drahami. Na prvém místě šlo o zájmovou 
sféru obecního úřadu, ten ale zatím nepochopil přínos takové drobné investice pro rozvoj obce. Na druhém místě 
mělo prostor k jednání Muzeum v Jílovém, které se v minulosti trampingu věnovalo. Násilné politické zásahy do 
jeho činnosti ze strany hejtmana však učinily ústav málo akceschopným. Možností se stala i mobilní expozice 
v železničním vagónu, což se nabízelo jako řešení pro občanské sdružení Posázavský pacifik. Realizaci této 
myšlenka, která na všech stranách budí velké očekávání, však zřejmě bude muset organizačně a finančně 
podpořit agilní sdružení Posázaví. Naše muzeum zatím získalo alespoň drobné sponzory, kteří zajistili instalaci 
speciálních map a informačních tabulí na staniční objekty Posázavského pacifiku. 

 
 

 
 

Dřevěný objekt zastávky Posázavského pacifiku v Libřici působící jako romantická filmová kulisa  
byl také opatřen tabulkou o historii této železniční trati. Podaří se jej zachránit? 

 

 
 
Na zastávky Posázavského pacifiku sponzoři dodali přehledné mapy Zlaté řeky, mapy trampských osad Posázaví 

a Povltaví, žertovný text o navazující dostavníkové dopravě a informaci o rozdílu mezi správnou a nesprávnou 
údržbou historických objektů stanic a zastávek. 
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CENY OTAKARA NOVOTNÉHO ZA NEJVÝRAZNĚJŠÍ ARCHITEKTONICKÉ POČINY BENEŠOVSKA  
PO ROCE 1990 INICIÁTORŮM A INVESTORŮM  

 
Spolupořádající instituce: 
ČESKÝ INSTITUT INFORMAČNÍHO DESIGNU (vědecké sdružení) 
ERGONOMICKÁ SPOLEČNOST (vědecké sdružení) 
EVROPSKÝ KLUB BENEŠOV (občanské sdružení) 
MUZEUM PODBLANICKA VLAŠIM (vědecký ústav) 
MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU BENEŠOV (vědecký ústav) 
RADA GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY (profesní sdružení) 

 
Město Benešov, rodiště slavného Otakara Novotného, je v posledním období s pozorností sledováno laiky i od-
borníky, kteří jsou nároční na kvalitu architektonické tvorby. Již prvá tři desetiletí 20. století přála vzniku kvalitních 
secesních a funkcionalistických staveb. Následující přínosné období lze datovat od 80. let, kdy v rámci Krajského 
projektového ústavu pro Benešovsko pracovali architekt Josef Pleskot, Radek Lampa a Tomáš Turek, Čs. církev 
husitská si objednala projekt od Petra Kováře, nerealizovaný Pleskotův návrh benešovského náměstí pomáhal 
dotvořit sochař Kurt Gebauer, pro nedaleký Sedlec-Prčice projektoval Vlado Milunič. V 90. letech zde vedle 
Pleskotových (radnice, pojišťovna ad.) vznikaly také stavby podle projektů dalších osobností – Ladislava Lábuse, 
Jana Línka, Markéty Cajthamlové ad. Nově založené benešovské Muzeum umění a designu připravilo v roce 
1992 první výstavu o architektuře regionu, která mapovala i nejnovější realizace. Pro veřejnou čítárnu se objed-
návaly architektonické časopisy, byly připravovány besedy, další výstavy a publikace. Muzeum poté pozvalo 
režiséra Lipuse s architektem Vávrou, aby ve městě a okolí natočili jeden z dílů Šumných měst, které pak byly 
vydány také knižně. Po roce 2000 v Benešově vznikly další stavby podle projektu Jana Línka, Ladislava Lábuse a 
některých mladších architektů. Při tom všem nelze přehlédnout ani to, že nejlepší realizace z tvorby místních 
projektantů dosahovaly stále lepší úrovně. 
 
Mnohé z benešovských staveb 90. let uspěly v různých soutěžích, zejména v Grand Prix Obce architektů. Na 
oceňované benešovské výstavbě mají velkou zásluhu zejména investoři, kteří se dokážou rozhodnout pro kvalitu 
– je mnohdy realizačně dražší a komplikovanější. Jako první investor byl v polovině 90. let v rámci Grand Prix 
oceněn benešovský městský úřad za stavbu radnice. Se zvláštní cenou pro harmonické začlenění stavby 
v historickém prostředí přišel do Benešova Klub za starou Prahu (víceúčelový dům podle M. Cajthamlové) a nej-
nověji přitahuje pozornost tohoto odborného sdružení benešovský Hotel Karlov podle projektu Ladislava Lábuse. 
Při pohledu na výstavbu od 90. let do současnosti si však ocenění zaslouží i další investoři. Nelze jistě (a ani by 
to nebylo smysluplné) vyzdvihovat všechny iniciátory zajímavých novějších realizací. Bylo vhodné vybrat ty 
z nich, kteří realizovali stavby za zvláštních okolností, jež mohou být příkladem pro veřejnost.  
 
Odborníci z oblasti architektury, kteří Benešov léta navštěvují, postupně vytipovali následující soubor staveb. Brali 
přitom v úvahu nejen stylové řešení, ale také ergonomii a urbanistický kontext. Následně byl tento výběr 

konzultován s profesory architektury českých vysokých škol. K ocenění se pak spojují odborné instituce, jejichž 
posláním je podporovat stylové, ergonomické a ekologické kvality architektury před veřejností a motivovat ji 
k vyšší náročnosti. 
 
Ocenění bylo navrženo také investorům dalších staveb Benešovska, např. Lábusových a Línkových na benešov-
ském Karlově, protože však mezitím došlo ke změně vlastnických vztahů, nebo již původní investor neexistuje 
(okresní úřad), zůstaly tyto návrhy stranou. Bylo také zvažováno celkové množství udílených cen. Organizátoři se 
proto rozhodli, že některé novější stavby mohou být oceněny při budoucích udělováních Ceny Otakara Novotné-
ho, která budou následovat nepravidelně vždy v několikaletých odstupech. 
 
Ceny byly slavnostně předány v Šímově síni muzea 14. května 2009 historikem umění panem Doc. Jiřím Šetlí-
kem, bývalým ředitelem Uměleckoprůmyslového muzea a prorektorem Vysoké školy uměleckoprůmyslové 
v Praze a Doc. akad. architektem Jaroslavem Kadlecem, členem muzejní rady MUD BN, který je uznávanou 
osobností české interiérové tvorby. 
 
Organizátoři se rozhodli nežádat o záštitu nad akcí ministra kultury Jehličku, ani žádného dalšího pražského 

politika, neboť, jak je všeobecně známo, běžná úroveň rychle se střídajících protagonistů české politické scény je 
tak nízká, že jejich záštita nemůže zvyšovat, ale naopak snižuje prestiž každé kvalitní akce. 

 
 
 

 

OCENĚNÉ STAVBY S VEŘEJNOU FUNKCÍ 

 
CENA ARCH. OTAKARA NOVOTNÉHO 
 
 INICIÁTOROVI VÝRAZNÉHO ARCHITEKTONICKÉHO POČINU MĚSTU NEVEKLOV 
ZA ŠKOLNÍ AREÁL V NEVEKLOVĚ PODLE PROJEKTU ARCH. IVANA RULLERA 
 INVESTOROVI VÝRAZNÉHO ARCHITEKTONICKÉHO POČINU MĚSTU BENEŠOV 
ZA PARK VE VILLÁNIHO ULICI V BENEŠOVĚ ARCH. JANA LÍNKA A VĚRY DUBSKÉ 
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 INVESTOROVI VÝRAZNÉHO ARCHITEKTONICKÉHO POČINU PANU ING. FRANTIŠKU STEJSKALOVI 
ZA ŠATNU A SPRCHY TENISOVÉHO KLUBU ČERČANY ARCHITEKTA LUBOŠE JÍRY 
 INICIÁTOROVI VÝRAZNÉHO ARCHITEKTONICKÉHO POČINU PANU MGR. JOSEFU ŠVEHLOVI 
ZA SBOR ZNOVUZROZENÍ V BENEŠOVĚ ARCHITEKTA PETRA KOVÁŘE 
 INICIÁTOROVI VÝRAZNÉHO ARCHITEKTONICKÉHO POČINU PANU MGR. TOMÁŠI TRUSINOVI 
ZA INTERIÉR HUSOVA SBORU ČB. CÍRKVE EVANGELICKÉ V BENEŠOVĚ PODLE NÁVRHU VÍTA CIMBURY 
 
OCENĚNÉ VÝROBNÍ A TECHNOLOGICKÉ OBJEKTY 
 

CENA ARCH. OTAKARA NOVOTNÉHO 
 
 INVESTOROVI VÝRAZNÉHO ARCHITEKTONICKÉHO POČINU SKLÁRNĚ KAVALIER SÁZAVA 
ZA DOSTAVBU FIREMNÍHO AREÁLU VE VOTICÍCH PODLE PROJEKTŮ ARCH. J. PLESKOTA, R. LAMPY A MARTINA PRAČKY 
 INVESTOROVI VÝRAZNÉHO ARCHITEKTONICKÉHO POČINU PANU ING. JIŘÍMU SLÁDKOVI 
ZA REKONSTRUKCI A DOSTAVBU FIREMNÍHO SÍDLA V BENEŠOVĚ PODLE PROJEKTU LUBOŠE JÍRY 
 
OCENĚNÉ DOMY PRO BYDLENÍ 

 
CENA ARCH. OTAKARA NOVOTNÉHO 
 
 INVESTOROVI VÝRAZNÉHO ARCHITEKTONICKÉHO POČINU 
ZA RODINNÝ DŮM V SENOHRANECH ARCHITEKTŮ JOSEFA KOCIÁNA A VERONIKY FÁVOVÉ 
 INVESTORŮM VÝRAZNÉHO ARCHITEKTONICKÉHO POČINU  
ZA RODINNÝ DŮM V POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU ARCH. SVATOPLUKA SLÁDEČKA | NEW WORK 
 INVESTORCE VÝRAZNÉHO ARCHITEKTONICKÉHO POČINU 
ZA RODINNÝ DŮM V NESPEKÁCH ARCH. LADISLAVA LÁBUSE 
 INVESTOROVI VÝRAZNÉHO ARCHITEKTONICKÉHO POČINU  
ZA RODINNÝ DŮM V BOŘEŇOVICÍCH ARCHITEKTEK M. CAJTHAMLOVÉ A Š. HOLIŠOVÉ-ŠOCHOVÉ 
 INVESTORŮM VÝRAZNÉHO ARCHITEKTONICKÉHO POČINU  
ZA RODINNÝ DŮM V ČERČANECH ARCHITEKTŮ SMOLÍKA A RYCHTAŘÍKA 
 INVESTORCE VÝRAZNÉHO ARCHITEKTONICKÉHO POČINU 
ZA REKONSTRUKCI DOMU S ATELIÉREM NA KARLOVĚ V BENEŠOVĚ PODLE PROJEKTU ARCH. LADISLAVA LÁBUSE 
 INVESTORŮM VÝRAZNÉHO ARCHITEKTONICKÉHO POČINU  
ZA REKONSTRUKCI DOMU NA KARLOVĚ V BENEŠOVĚ PODLE ARCH. LADISLAVA LÁBUSE 
 INVESTOROVI VÝRAZNÉHO ARCHITEKTONICKÉHO POČINU MĚSTU TÝNEC NAD SÁZAVOU 
ZA SÍDLIŠTĚ V TÝNCI N. SÁZAVOU PODLE PROJEKTU ARCHITEKTŮ VOKROUHLECKÉ, ZAHRADNÍKOVÉ, ZAHRADNÍKA  
A HERMANA 
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Starosta Města Neveklova hovoří o svém městě při převzetí Ceny Otakara Novotného 
z rukou Doc. Jaroslava Kadlece, Doc. Jiřího Šetlíka a ředitele Muzea Podblanicka Mgr. R. Csádera. 

 
 

 
 

Starosta města Týnec nad Sázavou převzal Cenu Otakara Novotného za realizaci nového sídliště. 
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Ruller, Ivan: ŠKOLNÍ AREÁL, Neveklov, Školní ?/301, stavba 2000 
 
Pozornost je jistě vhodné věnovat zejména školským zařízením, neboť svými výtvarnými a funkčními hodnotami 
ovlivňují mladou generaci. V minulosti byly postaveny kvalitní školy např. v Bystřici (arch. O. Liska, Hradec Králo-
vé) nebo v Benešově (funkcionalistická ZŠ Jiráskova ul.). Mezi nově postavenými vyniká na Benešovsku projekt 
školního areálu v Neveklově. Byl zadán slavnému architektovi, profesoru Ivanu Rullerovi. Je kvalitní nejen sty-

lem a funkčností, ale také urbanisticky velkoryse řešeným prostorem. Vznik areálu je možné považovat za jeden 
z významných důvodů, proč byl Neveklov počátkem nového století jmenován městem. 
 
 

    
 

    
 

V České republice je poměrně rozšířen omyl, že na projekt veřejného parku není třeba hledat kvalitního special i-
zovaného architekta. Projekčních prací se proto často ujímají i lidé bez vysokoškolského vzdělání. Výsledek je 
pak na úrovni lidové tvorby, která kazí vkus veřejnosti i reprezentační potenciál města. Zahradní architektura je 
náročný specializovaný obor, který vyžaduje vrozenou i získanou vnímavost jak k přírodě, tak ke stavbám. Dobrý 
zahradní architekt může prostřednictvím vhodně volené zeleně napravit mnohé chyby existujících staveb, přispět 
k harmonizaci těžko slučitelných stavebních prvků, napravit některé z ergonomických a ekologických nedostatků 
obytného, rekreačního i pracovního prostředí. 
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Línek, Jan a Dubská, Věra: PARK NA KARLOVĚ, Benešov, P 2005, S 2007, plastika Miloslava Chlupáče, 2008 
 
Podle projektu Jana Línka byl v Benešově ve Villániho ulici realizován městský park. Architekt dynamicky zpra-

coval poměrně malou plochu s velmi náročným okolím, ve kterém stojí kromě jím projektovaného domova seniorů 
také panelový dům, hřiště, smuteční obřadní síň a gotický kostel. Přístup benešovské radnice k této realizaci 
kvalitativně převyšuje všechny další nové parkové úpravy ve městě, nejen profesionalitou a nápaditostí projektu, 
ale také na dnešní poměry nezvyklou ochotou instalovat v parku dílo významného sochaře, v tomto případě rodá-
ka M. Chlupáče. 
 
Svébytnou kategorií jsou soudobé sakrální stavby. O jejich prostorách, které mají podpořit duchovní prožívání 

obřadů, se může diskutovat podobně, jako o vztahu střídmosti a dekorativnosti nebo realistického zobrazování a 
abstrakce v historii křesťanského umění. Množství nových sakrálních staveb na Benešovsku není od 90. let 20. 
století zanedbatelné. Kromě Sboru Znovuzrození byl renovován interiér Husova sboru v Benešově, postaven dům 
pro poutníky s kaplí a klášter v Poličanech, renovován dům pro modlitebnu adventistů v Benešově, postaven 
hospic s kaplí v Čerčanech a začala výstavba křesťanské svatyně k hospici přiléhající. U sakrální architektury, 
zejména v interiérech svatyní, je velmi důležitá také kvalita designu. 
 

          
 

Kovář, Petr: SBOR ZNOVUZROZENÍ, Benešov, Čechova ulice ?/ 433, P 1983, S 1992 
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Spolupráce na interiéru Stanislav Judl, Karel Vostárek (kněžiště), Jasan Zoubek (plastiky) 
 
Projekt Sboru Znovuzrození od architekta Petra Kováře podnítil farář Čs. církve husitské Josef Švehla ještě 

v dobách totality. Stavba vizuálně integrující mnohé duchovní principy je citlivá k prostředí vizuálně i ekologicky. 
Její realizace v dobách zdevastovaného vztahu ke technologiím vyžadovala nesmírné organizační, ale i manuální 
úsilí iniciátora.  
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Scharf, Vratislav: HUSŮV SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ, Benešov, Husova 17/656,  
P 1926, S 1927 Cimbura, Vít (Sdružení ATIKA): interiér a mobiliář, P 2006, S 2007 

 
Mezi uvedenými stavbami vedle Sboru Znovuzrození jednoznačně vynikají kvality interiéru benešovského Hu-
sova sboru, který patří Českobratrské církvi evangelické. Projekt Jana Cimbury inicioval farář Tomáš Trusina, 

který je známý také velmi kvalitní ediční aktivitou s výrazným grafickým designem. S dílem Jana Cimbury, členem 
slavného sdružení ATIKA (Pelcl ad.) se pak veřejnost Benešovska seznámila na výstavě v Muzeu umění a desig-
nu Benešov. 
 
Drobné veřejné stavby zasluhují stejnou pozornost jako velká architektura. Nezvládnutý přístřešek čekárny nebo 
pavilon WC může pokazit kvalitu prostředí zcela zásadním způsobem. Také projektování prvků drobné architektu-
ry bývá podceňováno. Proto je třeba ocenit úsilí věnované výstavbě hygienického a společenského zázemí 
tenisových kurtů v Čerčanech nedaleko říčních lázní. 

 

    
 

Pavilon tenisového klubu v Čerčanech podle projektu Ing. arch. Luboše Jíry stylově staví na střídmosti.  
Možnost příliš strohého dojmu je vyvážena užitím teple působícího dřeva. 
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Poměrně vzácná je investice do kvalitního projektu u průmyslových nebo obchodních staveb. Proto je třeba ocenit 
dvě, které se svou úrovní na Benešovsku přesvědčivě vymykají průměru. 
 

      
 

Pleskot, Josef a Lampa, Radek: PŘÍSTAVBA TOVÁRNY KAVALIER S PRODEJNOU, 
Votice, Pražská ?/378, stavba 1991 

 

      
 

Pračka, Martin: NOVÁ VÝROBNÍ HALA TOVÁRNY KAVALIER, Votice, 2. odboje ?/378, S 1997 – 1998 

 
Přístavby Sklárny Kavalier ve Voticích, první podle Josefa Pleskota, druhá podle Martina Pračky. Pleskotův 

střídmý, ale pro typologii výrobního podniku současně velmi kultivovaný styl je užitečným podnětem pro další 
stavební rozvoj votické prostředí do dalších let. Pračkův navazující projekt naopak přichází na Benešovsko popr-
vé s stylem high-tech; zřejmě inspiroval rekonstrukci a dostavbu votického podniku TESLA. 
 

       
 

Rekonstrukce a dostavba sídla firmy Sládek v Benešově podle projektu Ing. arch. Luboše Jíry 
 

První kvalitní benešovskou průmyslovou stavbou je pivovar z přelomu 19. a 20. století, který je dnes chráněnou 
kulturní (technickou) památkou. Na další stavbu podobné úrovně – strojírenský závod v Černoleské ulici – čekalo 
město až do 80. let. Po roce 1990 si zaslouží pozornost pouze nedávná dostavba areálu firmy Sládek. Ve 

střídmé šedé fasádě budovy nápaditě vynikají drobné červené detaily okenních rámů a dveří. 
 
Domy pro bydlení. Množstvím dominují v soudobé výstavbě rodinné domy. Jsou to stavby, které vznikají nejvíce 

pod vlivem laické veřejnosti, jsou projevem vkusu nejširších vrstev. Rodinné domy proto bývají v lepším případě 
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málo inspirativními stavbami bez potřebného citu k prostředí. V horším případě na sebe výrazně upoutávají po-
zornost přehnanou barevností, zdobností neodpovídající době ani místní kultuře (podnikatelské baroko), případně 
i nabubřelostí, kterou chce bohatý majitel dát najevo svůj majetek. Zatím u nás není častým zvykem upozornit na 
své bohatství angažováním slavného drahého architekta. Komunismem disharmonované společenské vztahy 
neumí brát v potaz staré moudré přísloví o tom, že dům patří majiteli pouze zevnitř, ale zvenku již všem. Proto je 
třeba ocenit zejména takové realizace rodinných domů, které cítí styl doby a současně ctí ducha místa, na kte-
rém  jsou postaveny. 
 

 
 

Kubalík, Janda, Kocián, Našinec, Sávová - Sporadical: DŘEVĚNÝ DŮM, Senohraby 
 
Rodinný dům v Senohrabech v ulici K Sázavě byl postaven na zalesněném pozemku s tím, že původní lesní 

porost byl jen minimálně odstraněn. Stavba harmonuje s prostředím svým dřevěným charakterem a v přízemní 
obytné části umožňuje velkými prosklenými stěnami maximální propojení s přírodou.  
 

 
 

Sládeček, Svatopluk (NEW WORK): RODINNÝ DŮM, Poříčí n. Sázavou, Souběžná ?/383, S 2006 
 
Rodinný dům v Poříčí nad Sázavou vznikl na parcele s komplikovanými vnějšími vazbami. Na jedné straně 

tradiční venkovská zástavba, na druhé fádní normalizační samoobsluha s velkým prašným parkovištěm přiléhají-
cím silnici, někdejší zemské cestě z Prahy do Budějovic. Nedaleko pak železnice a …. perla románské sakrální 
architektury – kostel sv. Petra a Pavla se sdruženými okny ve věži zvonice. Stavba projektanta Svatopluka Slá-
dečka svou nekompromisní střídmostí ukazuje jednu z přesvědčivých cest, které vedou z nešťastně komplikova-
né disharmonie soudobého českého venkova. 
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Lábus, Ladislav a Nábělek, Marek: RODINNÝ DŮM, Nespeky, P 2002, S 2007 
 

    
 
Rodinný dům v Nespekách v prostoru navazujícím na Fragnerovy stavby i urbanistické řešení rekreační čtvrti. 

Ve vzrostlé zeleni citlivě vložená střídmá přízemní stavba arch. Ladislava Lábuse a Marka Nábělka nabízí svým 
uživatelům prostřednictvím prosklené stěny velký prostor zahrady coby součást interiéru. 
 

 
 

Cajthamlová, Markéta; Holišová-Šochová, Šárka; Šídová, Eliška: RODINNÝ DOMEK, S 2006 – 2007 
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Podobně lze vnímat rodinný dům střídmého stylu v Bořeňovicích u Benešova umožňující svým obyvatelům 

dostatečný kontakt s přírodním prostředím. 
 

 
 

Smolík, Rychtařík: RODINNÝ DŮM, Čerčany, Na Bulánce ?/528, S 1998 – 2000 
 
V Čerčanech, které byly centrem pozornosti mnoha inspirativních projektantů do začátku 2. světové války, vznik-
la od té doby jediná výrazně kvalitní stavba, rodinný dům podle projektu arch. Smolíka a Rychtaříka, rovněž 

oceněný v soutěži Grand Prix Obce architektů. 
 

     
 

Lábus, Lad. a Heřman, Zdeněk: DŮM S ATELIÉREM, Benešov, Na Karlově 9/1088, P 1993, S 2000 
a Benešov, U Zvonice 1/271, P 2000, S 2005 

 
Propojený soubor starších obytných staveb na benešovském Karlově sousedí se středověkými památkami – 
zvonicí a torzem klášterního kostela. Jde o citlivé historické prostředí, ve kterém je nezbytné svěřit přestavby 
objektů vnímavým projektantům.  Patří k nim i profesor Ladislav Lábus, který se podílel na rekonstrukci dvou 
oceněných staveb a nové výstavbě komorního hotelového komplexu. 
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Línek, Jan: NÁJEMNÍ DŮM S KANCELÁŘEMI, Benešov, Villániho 10/2155 
 
Mezi bytovými stavbami vyniká dům podle projektu arch. Jana Línka v benešovské Villániho ulici, mnohem 

citlivěji zasazený do prostředí historického Karlova než jeho sousední dům s pečovatelskou službou. Promyšlená 
je jeho vazba s terénem, kdy přízemí vstupující na opačné straně stavby jako suterén hluboko pod povrch země 
je vázáno na ruch ulice a využito komerčně také jako garáže, zatímco klidný, skrytý přístup do bytů je situován 
z úrovně terénu od zahrad Karlova. Jde o ukázky ze skupiny staveb, jejichž investoři coby firmy dnes již neexistu-
jí. 
 

 
 

Vokrouhlecká, Hana a Zahradníková, Zahradník, Herman: SÍDLIŠTĚ BYTOVÝCH DOMŮ 
TÝNEC NAD SÁZAVOU, P 2003, S 2005 

 
Dále byly vybrány bytové domy nového sídliště v Týnci nad Sázavou. Je v nich spojena skromnost se stříd-

mostí a vkusem. Svým rozsahem – jde o celé sídliště – je to ojedinělý počin na Benešovsku. Soubor staveb je 
situován ve stráni nad řekou Sázavou v přímém kontaktu s okolní přírodou. Ze sídliště je snadno dostupné vlako-
vé a autobusové nádraží, což umožňuje např. každodenní dojíždění za prací do Benešova. 
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ČESKÁ ŠLECHTA V MUZEU 
 
Feudálové patřili k prvním mecenášům a sběratelům umění, sami se však tvorbě věnovali jen výjimečně. Rod 
Sternbergů, od něhož je vyvozen benešovský městský erb, je známý spíše vědeckou činností spoluzakladatele 
Národního muzea Kašpara ze Sternbergu. Proto byla výstava obrazů Filipa hraběte ze Sternbergu v Šímově síni 
muzea umění pro mnohé překvapením. Připravili ji dva čestní členové muzejní rady – Zdeněk hrabě ze Sternber-
gu a starosta Benešova Ing. Mojmír Chromý. Na vernisáž pozvali žijící potomky českých šlechtických rodů. Větší 
množství jich město hostilo asi jen v dávných dobách, kdy se zde konalo několik zemských sněmů a možná také 
za Františka Ferdinanda, ale to nemuseli být převážně šlechtici čeští. Pro pracovníky muzea byla akce zajímavou 
zkušeností. Všímali si, jakou je umění (byť tradiční) pro hosty samozřejmostí a čím se liší proslulé české plebej-
ství od českého aristokratismu. Mnozí ze šlechticů se pak v následujícím období při svých cestách v muzeu zno-
vu rádi zastavili. 
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Po úvodu ředitele muzea a starosty města následoval komentář pana Zdeňka hraběte ze Sternbergu. 
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Občerstvení ve studiu umělecké školy čeká na vzácné hosty. 
 

    
 

Starosta Benešova Ing. Mojmír Chromý s panem Zdeňkem hrabětem ze Sternbergu  
připravili k výstavě vlastní tiskoviny. 
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CENY MĚSTA BENEŠOVA PRO MLADÉ VÝTVARNÍKY 
 
Muzeum umění se velmi záhy po svém založení rozhodlo připravit pravidelné oceňování pro mladé talentované 
tvůrce Benešovska, které by pro ně znamenalo podporu morální i hmotnou. U příležitosti přehlídek aktuální tvorby 
regionu začala komise vybírat vždy jednoho autora, později pak dva (za volné a užité umění), kteří obdrželi 
z rukou starosty diplom a získali nárok na osobní výstavu v Šímově síni, stejně jako i finanční prostředky na krát-
kou cestu do některého z evropských center současného umění. Podle možností jsou od oceněných výtvarníků 
také vykupována jejich díla do sbírky umění. Udělování ocenění se setkává s velmi dobrou odezvou široké veřej-
nosti. Lidé společně s pracovníky muzea se zájmem sledují, jak je při stoupajícím množství nových mladých ta-
lentů nesnadné vybírat jednoho nejlepšího z každé oblasti. 
 
Postupně byli oceněni následující autoři: 
 
Eva Šternová–Mixánová (za malířské dílo) 
Gabriel Vach ml. (za design keramiky) 
Michal Kopecký (za grafický design) 
Vendula  Zimandlová–Hladíková (za architektonickou tvorbu) 
Pavel Orvan (za fotografickou tvorbu a umělecké řemeslo) 
Petr Holeček (za drobnou plastiku) 
Monika Paďourová (za zahradní architekturu) 
Josefína Dušková (za plastiku) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

Výstava malby první držitelky Ceny města Benešova pro mladého výtvarníka do 35 let Evy Šternové-Mixánové 
obsahovala také konceptuální instalaci. 
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Na vernisáži Evy Mixánové, která se nesla v recesním duchu, účinkovalo také Divadlo PaT. 

 

 
 

Eva, jako jedna z mála, si dokáže tropit žerty z benešovské husitské hurátradice. 
Její těžítko se stalo oblíbenou součástí stálé expozice. 
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Cenu architektce Vendule Zimadlové předal místostarosta pan Roman Lajpert. 
 

 
 

Pavel Orvan před svými fotografiemi. 
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Michal Kopecký student VŠUP získal cenu za systém vizuální identity Středočeského kraje. 
 

 
 

Ředitel muzea gratuluje k Ceně města Benešova akad. soch. Josefíně Duškové. 
 

 
 

Jedna z prací držitele Ceny města Benešova Petra Holečka. 
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ARTOTÉKA 
 
Artotéky jsou půjčovny uměleckých děl. Většinou nejde o výtvory mimořádně drahé pocházející od slavných 
osobností, ale spíše o zarámovanou grafiku, fotografii či drobnou plastiku, které si lidé půjčují za symbolické po-
platky na období několika týdnů až měsíců. Tento specifický způsob distribuce umění pomáhá lidem hledat vztah 
k jednotlivým stylům či autorům a konfrontovat dílo s prostředím, ve kterém působí v průběhu času. Takový po-
stup není možný při běžné koupi díla v galerii, kdy divák musí odhadovat prostorové i časové souvislosti a může 
se při nedostatečné zkušenosti zásadně zmýlit.  
 
Artotéky podle zkušeností ze západní Evropy zavedly u nás některé knihovny v Praze aj. To bylo podnětem také 
k vyzkoušení v Benešově počátkem 90. let. Artotéka fungovala v muzeu umění jen několik let, veřejnost neproje-
vila velký zájem. Smysluplnost této aktivity však nevylučuje v budoucnosti její obnovení. 

 
 

    
 

Benešovskou artotéku zachytila při svém natáčení v muzeu Česká televize. 


