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STRUKTURA NÁVŠTĚVNOSTI MUZEA 
 

Pokud daná společnost neklade důraz jen na reprezentační nebo sbírkotvorné funkce muzeí, má důvod se zabý-
vat tím, jakým sociálním skupinám muzea aktuálně slouží. Zde mohou zřizovatelé a pracovníci muzeí sledovat 
dva odlišné principy. Prvním, ve světě běžným, je služba vzdělanostní menšině, jejíž celkový přínos společnosti 

je v moderním technologickém věku zcela zásadní. Tak jako společnost investuje do speciálního servisu pro jiné 
sociální skupiny (kojenci – mateřská dovolená, děti a mládež – školy, fyzicky handicapovaní – bezbariérové ko-
munikace, sociálně nepřizpůsobiví – policie, soudy a vězeňství, nezaměstnaní – podpory, nemocní – zdravotnic-
tví, důchodci – podpora důchodů, podnikatelé – pobídky, drogově závislí – K-centra, ekonomicky slabí – sociální 
byty, atd. atd.), tak se jí vyplatí investovat do doplňkového vzdělávání a náročnějšího typu emočního vyžití u 
vzdělané vrstvy, jejíž příslušníci často nepatří k příliš majetným. Slovo „vyplatí“ je skutečně na místě. Zatímco 
některé z předchozích příkladů lze zařadit jen do kategorie základní či pokročilejší sociální solidarity, jiné jsou 
výhodnými investicemi. Jejich ekonomický přínos pro jeho zprostředkovanost dokáží ale vypočítat jen velmi fun-
dovaní ekonomové a využít jen poctiví a uvážliví manažeři – hospodáři.  

 
 

 
 

 
Tento nejzásadnější ekonomický přínos muzeí, podobně jako knihoven, divadel či koncertních síní uspokojujících 
náročné diváky, je tradičně známý. Je ale známo, že některým méně prozíravým a zodpovědným investorům se 
jeví jako příliš dlouhodobý. Pro ně je k dispozici užití druhé principu. Ten nabízí ekonomický přínos téměř okamži-
tý a to v rámci komplexu služeb a cestovního ruchu. Nezasvěcený člověk by proto předpokládal, že hotely, 

restaurace i obchodní síť budou největšími sponzory muzeí. Ve světě ani u nás tomu tak není, neboť je tradičním 
zvykem, že tyto investice jsou očekávány od komunálních a státních rozpočtů. Ta města, která chtějí podnítit svůj 
resort služeb a obchodu, proto někdy vytvářejí bez ohledu na potřebu uchovávání historického dědictví nové 
komplexy muzeí, které významně podněcují cestovní ruch. Zde je nezbytné připomenout, že muzejními institu-
cemi jsou přirozeně i památkové objekty, poslední dobou je  ale zaznamenán postupný přesun zájmu veřejnosti 
od romantických hradů a zámků k industriálním skanzenům, do nichž se ovšem musí často nově investovat. Eko-
nomové mají vypočítánu finanční návratnost prostředků vložených do muzeí v rámci různých časových horizontů 
a jsou to vesměs velmi zajímavá, pro laiky většinou překvapivá čísla. Celou oblast je přirozeně nezbytné odborně 
koordinovat, a proto si státy, kraje či města vytvářejí agentury nebo jiné útvary cestovního ruchu. Před několika 
lety muzeum rozšířilo otevírací dobu o neděli (zavírací den je pondělí). Stalo se tak jediným místem, které nabízí 
nedělním návštěvníkům města nejenom služby muzejní povahy, ale je taky jediným místem, kde mohou získat 
turistické informace různého druhu. Slouží tak jako informační centrum což o víkendech vhodně doplňuje jeho 

hlavní činnost.  
 
U muzeí umění je zásadním faktorem návštěvnosti způsob jeho práce s veřejností. Ty ústavy, které postaru pra-
cují jen s uměním zaměřeným na sebe samé (umění pro umění), oslovují oproti jiným podstatně menší část ve-
řejnosti. Na současná muzea umění je proto dnes kladen nárok, aby se stala obecnými společenskovědními 
centry, která nebudou soustřeďovat pozornost veřejnosti jen ke  tvorbě samotné, ale prostřednictvím umění 

budou nabízet návštěvníkům vzdělání, zamyšlení a zážitky ve všech rovinách života společnosti. K základním 
požadavkům na práci muzeí umění dnes patří i to, že nesmí opomíjet celou širokou oblast užité tvorby (architek-
tura, design, typografie, odívání atd.), k níž má člověk blíže a přirozeně chápe její funkce. To se daří benešov-
skému muzeu umění, a proto spektrum jeho návštěvníků je pestré. Ve stručnosti jej můžeme charakterizovat. 
 
Čeští turisté – jejich návštěva v muzea je většinou vázána na návštěvu zámku Konopiště. 
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Zahraniční turisté – mnozí také přicházejí po prohlídce Konopiště, ale z rozhovorů s některými z nich překvapivě 

zjišťujeme, že na zámku nebyli, spíše se postupně seznamují s českými městy a jejich muzei. 
 
Pražané – ty nelze považovat za pravé turisty, jsou zvyklí jezdit do muzeí a na výstavy do nejbližšího okolí met-

ropole stejně jako po Praze samotné. 
 
Místní – k Benešanům patří přirozeně i návštěvníci z Vlašimi, Votic, Týnce apod. Oproti rozšířenému předsudku 

nejde o výtvarníky, ale o tradiční přátele výtvarného umění. Někteří výtvarníci jsou známí naopak tím, že výstavy 
příliš nenavštěvují. 
 
Tím se dostáváme od geografických charakteristik návštěvníků k dalším. Např. věkové skupiny: 
 
Předškolní děti navštěvují muzeum se svými mateřskými školkami. Ve spolupráci s ředitelkami máme vypraco-

ván program pod heslem „všechny děti před zápisem do školy byly ve svém muzeu umění“. Skutečnost, že je 
malým dětem v muzeu co nabídnout podporuje poznatek, že výstavy skutečně kvalitního (nikoli amatérského) 
výtvarného umění nejsou určeny speciálně vzdělaným lidem. Umění nabízí primární zážitky z barev a tvarů, pří-
stupné každému člověku podobně jako hudební tóny, děti se pak na obrazech a fotografiích mohou soustřeďovat 
na běžné životní situace, na něž s pomocí učitelů podle svého věku adekvátně reagují. Přirozeně velmi blízké je 
jim užité umění, přičemž diskutovat s nimi, která židlička nebo hrneček se jim líbí, je často reálnější než 
s dospělými. Předškolní děti pak mají oproti jiným sociálním skupinám jednu velkou výhodu – nejsou zatíženy 
předsudky a zábranami o vnímání umění, které na ně starší generace periodicky přenášejí až ve školním věku. 
Jsou proto užitečně otevřené. 
 
 

 
 
 
Školáci tvoří tak tradiční skupinu pravidelných návštěvníků, že o nich není nutné podrobně hovořit. Na rozdíl od 
jiných muzeí jsou v Benešově pro ně připraveny navíc také atrakce typu laboratoř barev a tvarů, kde si mohou 

bez obav o poškození exponátů vyzkoušet, jak funguje vnímání uměleckého díla zrakem. 
 
Dospívající si přinášejí do muzea již nejen mnohé předsudky starších lidí, ale často také povinnou stádní gene-

rační přezíravost ke všemu, co „neschválily“ pop-časopisy a pop-televize. Puberta je nicméně věkem speciální a 
rozvíjející se citlivosti, kterou lze vhodným způsobem zaujmout a my jsme v muzeu často mile překvapeni reak-
cemi některých studentů posledních tříd ZŠ, učňovských škol nebo gymnázií. Předností mladých lidí naopak 
může být nezávislost na převažujícím myšlení „výrobní“ generace, která si ve věku civilizačního pohodlí před 
trvale puštěnými televizory neustále stěžuje na nedostatek „času“ na návštěvu kulturních zařízení. Mladí vědí, 
mnohdy i z internetu nebo z cestovních zážitků po světě, že návštěvy muzeí moderního umění jsou pro západní 
civilizaci (sice někdy těžko pochopitelně, ale přesto přesvědčivě) atraktivní, módní, prostě „in“ nebo „cool“, jakými 
slovy se snaží vypomáhat si lidé s nižší mateřskou slovní zásobou. Dospívající se také často, bez ohledu na 
mizivé předpoklady finančního zisku, zajímají o studium na výtvarných uměleckých školách. Pak přicházejí podle 
osobního zaměření do muzea bez svých učitelů sami nebo s kamarády, ptají se na možnosti českých a zahranič-
ních studií a často přinesou ukázat i své práce. Umělecká škola v podkroví muzea tak někdy získává nové žáky, 
jiní zájemci o muzejní výstavy se z nich naopak rekrutují, čím dochází ke vzájemné funkční symbióze. 
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Na dospívající přirozeně navazují vysokoškolští studenti, kteří z Benešova dojíždějí na některou z univerzit, kde 

si mnozí mezi novými kolegy všimli, že zajímat se o umění patří k podstatě vzdělanosti. Dříve než z Benešova 
utečou po absolutoriu do atraktivních center, stačí často ještě upozornit své rodiče, že v jejich městě se děje cosi 
zajímavého, na co je tradiční rodinná výchova nestačila upozornit. Rozhovory s těmito domácími návštěvníky, 
chytajícími žádostivě zkušenosti ze světa, bývají velmi zajímavé a přitom smutné proto, že tito schopní lidé od-
cházejí, mnohdy i z důvodu, že jim rodiště neposkytuje dostatek vyžití na úrovni vyspělého světa. Mnozí vysoko-
školáci chodí do našeho muzea konzultovat své seminární i diplomní práce nejen k tématu umění, ale z celého 
spektra společenských věd, některým tradičně děláme i oponentury. 
 
Speciální skupinu tvoří studenti uměleckých škol. Zasloužili by si samostatný článek. Zmíníme se jen o tom, že 

stále více rodáků z Benešova slaví úspěchy na prestižních uměleckých školách v Praze a posiluje tak dobré jmé-
no regionu. 
 

 Zajímavý pohled na návštěvnost představují různé zájmové a profesní skupiny. Vybereme namátkou jen některé. 
 
 Učitelé a lékaři tvoří tradiční skupiny, které se zajímají o umění. Muzeum navštěvují individuálně, s rodinami i 

v rámci přednášek a besed. Svou profesi většinou při veřejném vystoupení neuvádějí, na malém městě se však 
lidé poměrně znají (známe učitele svých dětí ze škol, podobně jako lékaře z polikliniky i nemocnice). Těmto pro-
fesním skupinám se muzeum pokoušelo poskytovat speciálně orientovaný informační servis (běžnou i el. poštou). 
Zajímavou souvislostí je, že mnozí lékaři do Benešova dojíždějí z Prahy, odkud mají základní kulturní zkušenost a 
v Benešově jsou rádi, že mohou navázat. 

  
Se vzděláváním a léčením souvisí aktivity různých sociálních skupin, které se scházejí za účelem zdravotní, 

převážně psychologické prevence nebo pak i arteterapie. V každém případě však je prevence a terapie s využitím 
umění propojená se zdravotní prevencí a psychologickou terapií obecného charakteru prováděnou pouze 
v prostředí expozice umění. K tomu směřují různé přednáškové programy a kursy, v jejichž názvech figurují slovní 
spojení „zdraví a psychohygiena“, „principy života“ atd., které v muzeu probíhají ve spolupráci s různě kvalifikova-
nými lektory i specializovanými sdruženími. 
 
Podobně je možné vnímat i besedy nad uměním a prezentace tvorby, vnímané především z hlediska posilování 
životní zkušenosti a laického zájmu o různé filosofické směry. Tak funguje např. neformální filmový klub, kde se 
scházejí pravidelně každý týden lidé ve věku mezi 20 a 30 lety. 
 
Česká tradice s oblibou říká, že kulturnost na venkově představoval vždy pan učitel, pan doktor a pan farář. Pro 
někoho překvapivě to skutečně platí na Benešovsku dodnes, byť křesťané nejsou navenek nijak nápadní. Soci-

ální průzkumy však jasně říkají, že ve Vlašimi a Benešově se ke křesťanské víře hlásí 30 – 45% obyvatel, což je 
špičková hladina v Čechách. Že to není formální statistika, potvrdí pohled do kostelů nejen během nedělních, ale i 
každodenních bohoslužeb. Křesťanství je základem evropské kulturnosti a námětem velkého procenta umělec-
kých děl. Proto není divu, že i mnozí ateisté dávají přednost tradičnímu křesťanskému výtvarnému umění před 
soudobou tvorbou. Křesťanství proto právem prolíná mnohé muzejní aktivity, ať se již jedná o výstavy, přednášky 
nebo besedy. 
 
Muzejní činnost má být apolitická a nemá ani nevyváženě stranit jen některým sociálním skupinám. Proto je 
dobře, že se o muzeum zajímají také nositelé východních duchovních směrů, např. buddhisté. Pro nezasvěcené 
jeden zajímavý příklad. K buddhismu patří mlčenlivé soustředění v klidném prostoru. To se velmi podobá tichým 
meditacím Evropanů, kteří v klidu muzejních sálů vnímají hluboká poselství mnoha hodnotných obrazů. Zatímco 
buddhisté dokáží sedět mezi obrazy na zemi, tradičním Evropanům připravují muzea pro tento účel do výstavních 
síní pohodlné lavice. Buddhisté se pro svůj vztah k přirozené formě života ale také např. podílejí např. na organi-
zaci celostátní výstavy dřevěné architektury, která byla vždy v Benešově reprízována. 
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Dobře fungující muzea jsou provázána činností s množstvím různorodých společenských organizací, ať už to jsou 
občanská sdružení, vědecké společnosti, vzdělávací spolky či kruhy přátel (včetně sponzorů) umění. Muzeum 
umění v Benešově tak spolupracuje např. s Asociací muzeí a galerií, Společností pro estetiku, Vědeckou společ-
ností pro ergonomii, Etickým fórem, Evropským kulturním klubem, Evropským klubem Benešov, Klubem podnika-
telů, Institutem informačního designu, Sdružením Bienále Brno, Křesťanskou akademií, Akademií designu, Komo-
rou fotografů ad. Tato sdružení se podílejí zejména na přednáškových aktivitách, besedách, ale i publikační čin-
nosti. V muzeu se např. léta schází sbor zpravodajů památkové péče města, v minulosti zde fungovala nadace, 
která zajistila finanční prostředky na opravy některých staveb. 

 
K nejrůznorodějším sociálním skupinám patří zájemci o odborné konzultace. Lidé se chodí do muzea ptát nejen 

na možnosti studia na uměleckých školách nebo na posouzení hodnoty nějakého rodinného obrazu či sošky, ale 
konzultují také své představy o projektech rodinných domů, interiérů bytů, ergonomie nábytku, grafické prezenta-
ce osobní či podnikové, norem pro praktickou vizuální komunikaci atd. Za sympatické je možné považovat, že 
např. výstavy o architektuře vždy společně navštívila skupinka pracovníků stavebního úřadu MěÚ. Konzultující 
hojně využívají e-mail, čím šetří čas i odborným pracovníkům muzea. To lze říci také o všech „návštěvnících“ 
webového prostoru muzea, což dnes představuje významnou formu služeb kulturní veřejnosti. Naše rozsáhlé 

materiály na webu přitahují pozornost poměrně velkého množství návštěvníků, jejichž denní počet se pohybuje 
mezi 20 – 100 uživateli počítačů. 
 
Pro někoho možná překvapivě nepatří k až tak častým partnerům muzea sami výtvarníci. Je to přirozené, muzea 

umění jsou svou podstatou zaměřena spíše na konzumenty než na tvůrce umění. Potřebám výtvarníků slouží 
celá řada jinak specializovaných institucí. Např. prodejní galerie nebo aukční síně zajišťují odbyt jejich tvorby, čím 
jsou u profesionálů spojeny s jejich existenčními otázkami. Zájmová sdružení výtvarníků pak pomáhají umělcům 
v prosazování jejich profesních potřeb, převážně opět existenčních spojených s jejich osobní prezentací. O ne-
profesionály se v minulosti starala převážně okresní kulturní střediska (vzdělávání, příprava výstav), jejichž mno-
hé funkce po sametové revoluci převzala kulturní střediska městská. 
 
Kvantita návštěvnosti našeho muzea je mírně nad českým průměrem regionálních institucí. Přístup 

k hodnocení absolutní výšky návštěvnosti je vymezen známým faktem, že muzea umění působí na celkový i 
konkrétně ekonomický rozvoj regionu ve větší míře prostřednictvím vzdělanostních ad. elit, které zejména mimo 
kulturní centra nejsou přirozeně rozsáhlé. Když pomineme známý, ale příliš zobecňující princip „čím méně kvalitní 
výstava, tím vyšší návštěvnost“, ovlivňuje počet návštěvníků muzea z 
 
10 – 30% různé typy atraktivnosti výstavy 
30 – 60% účinná (a proto drahá) reklama působením srovnatelná s reklamou komerční 
50 – 80% humanitní vzdělanost regionu podmíněná školstvím a rodinnou výchovou 
 
O rozsahu a struktuře práce benešovského muzea umění s veřejností by se daly napsat ještě mnohé další 
podrobnosti, pokusilI jsme se alespoň o základní orientační informaci.                   
 
 

 
 

 
 

 
 



MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU 1990 – 2010: STRUKTURA NÁVŠTĚVNOSTI MUZEA 

 

 

 5 

 
 

Výřez z mapy, na které začalo muzeum v prosinci 2009 zaznamenávat, odkud přijíždějí jeho zahra-
niční návštěvníci. Mimo plochu mapy byla ještě dokumentována místa: New York, USA, Oackville, 

Kanada, Mexiko, Mexiko,  Chicago, USA. 
 
 


