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PODĚKOVÁNÍ SPOLUPRACOVNÍKŮM MUZEA  
 
Městu Benešov se podařilo během dvaceti let vybudovat muzeum umění uznávané a respektované po celé 
republice, jak můžeme vidět z reakcí návštěvníků, populárního a odborného tisku i kompetentních institucí jako je 
třeba Rada galerií ČR nebo Ministerstvo kultury. Na rozdíl od jiných regionálních center, která dostala své 
obrazárny „darem shůry“ v rámci státní kulturní politiky 60. let minulého století v podstatě najednou, Benešov 
budoval své muzejní centrum humanitního vzdělávání a městské reprezentace ve velmi skromných podmínkách 
po malých krůčcích bez možnosti opírat se o dostatečně silnou tradici. V žádném případě nejde o dílo několika 
pracovníků muzea, je to výsledek zpočátku možná složité, ale v následném vývoji pak už šťastné souhry muzea, 
jeho zřizovatele, benešovské i další české veřejnosti. 
 
Jak je známo zkušeným ekonomům, investice do muzeí umění jsou účinným impulsem místního hospodářského 
rozvoje, který zahrnuje i silnou propagační funkci těchto muzeí v rámci turistického ruchu. Jen nedostatečně 
fundovaný ekonom neví o tom, že muzea umění jsou v rozvinutém světě plná návštěvníků z řad mladé 
inteligence a plní úlohu hlavních magnetů turistického ruchu, stejně jako si laik nemusí všimnout, že z menších 
měst, která nemají kvalitní kulturní zázemí, utíkají vzdělaní lidé, bez ohledu na dobré finanční podmínky, které jim 
zaměstnavatelé nabízejí. Muzea umění tedy patří k investicím s dlouhodobým efektem a Benešovu se tato jeho 
prozíravá investice bude postupně stále více vracet. 
 
Jestliže se Benešovu podařila za uplynulých dvacet let dobrá práce, je to zásluhou konkrétních jednotlivců, 
kterým se sluší upřímně poděkovat. My všichni, kteří jsme pracovali na rozvoji městské obrazárny v rámci svých 
pracovních úvazků ať již přímo v muzeu nebo na radnici, považujeme tuto práci za samozřejmost. Mimořádná 
však byla pomoc desítek obětavých lidí z Benešova i z celé republiky, bez nichž bychom v našich velmi 
skrovných podmínkách uznávaných výsledků nedosáhli. V zemích, které nezažily totalitu, je bezplatné angažmá 
ve veřejných kulturních zařízeních mnohem větší samozřejmostí nejen u manželek veřejných představitelů, u nás 
je ale stále spíše vzácností. Proto si velmi vážíme všech, kteří nám po celých dvacet let pomáhali, ať už to bylo 
s odbornou či organizační prací, sponzorováním či kvalitní technickou podporou, darem sbírkových předmětů 
nebo jen květinami ze své zahrádky pro výzdobu muzea doprovázenými milým slovem. Těm všem patří díky 
zřizovatele – Města Benešova i samotného muzea umění. Bez těchto dobrovolných pomocníků a podporovatelů 
by při omezeném rozpočtu a neúplném personálním obsazení nebyla činnost muzea možná. 
 
Fungující lidská společnost vytváří vzájemně propojený celek různých aktivit, které jsou na sobě závislé. Činnost 
muzea umění je určena celému regionu v různých rovinách. Proto patří dík každému, kdo nějakým způsobem 
podpořil rozvoj výtvarné kultury Benešovska, neboť tak podpořil kulturnost a vzdělanost našeho společného 
prostředí celkově.  
 
Ti, kteří bydlí v Benešově nebo v nedalekém okolí, byli pozváni na poslední zasedání městského zastupitelstva 
volebního období 2006 – 2010, aby jim mohli – zastupitelé, zřizovatelé i pracovníci muzea – poděkovat osobně a 
předat malý, ale hodnotný dárek ve formě tří publikací vydaných muzeem. Ostatním bylo poděkování předáno při 
jejich následné návštěvě Benešova.  
 
Město Benešov a  Muzeum umění  a  designu upřímně děkuje  paním a  pánům  
 

Dr. Renata Aigner, Ars Electronica Center Linz, za dlouhodobou spolupráci         
Mgr. Karel Babíček, sběratel umění, za zapůjčení obrazů pro expozice muzea a spolupráci na výstavě českého umění na 
Jemništi 
PhDr. Anna Balatová, psycholožka, členka muzejní rady, za spolupráci při přípravě kulturních akcí a dlouholetou morální 
podporu muzea     
Roman Bareš, přednosta stanice, ČD  Benešov, za spolupráci při řešení expozice František Ferdinand Rakouský D’Este 
na nádraží 
PhDr. Václav Bartůšek, historik, člen muzejní rady, za dlouholetou odbornou spolupráci           
Lumír Běhal, manažer sdružení Posázavský pacifik, za dlouholetou spolupráci           
Daniela Bendová, knihkupkyně, členka muzejní rady, za dlouholetou spolupráci, morální podporu a dary do knihovny 
muzea           
Prof. PhDr. Vladimír Birgus, teoretik, vedoucí IVF Slezské univerzity, za morální podporu při zakládání muzea a odbornou 
spolupráci      
akad. mal. Danica Bleyová, malířka a designérka, členka muz. rady, za dar kolekce umění a velkého souboru publikací do 
knihovny   
Mgr. Blanka Boubelíková, in memoriam, pedagožka výtv. výchovy Gymnázia Benešov a členka muz. rady, za 
dlouhodobou spolupráci 
JUDr. Jan Camrda, advokát, za významnou podporu při zakládání muzea           
Mgr. Vladimír Cidlinský, malíř a pedagog, člen muz. rady, za dlouholetou aktivní spolupráci a dary nejen vlastní tvorby do 
sbírky muzea           
akad. mal. Tomáš Císařovský, malíř, za bezplatné vytvoření monumentálního díla pro veřejný prostor v Benešově     
Mgr. Radovan Cáder, historik, ředitel Muzea Podblanicka, za dlouholetou spolupráci           
Jan Černý, galerista MXM, za dlouhodobou spolupráci a dar vývěsního štítu galerie do sbírky muzea     
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Karel Červenka, přednosta žel. stanice Benešov, za dlouholetou spolupráci při řešení expozic a informačních tabulí muzea 
na žel. stanici           

 Ludmila Dáňová, statička, za dlouholetou morální podporu           
Vladimíra Drábová, aranžérka, pracovnice muzea, patřila k nejlepším pracovníkům dvacetileté historie muzea           
Mgr. Věra Dudíková, pedagožka, ředitelka hudebního festivalu Podblanický podzim, za dlouholetou spolupráci           
Jaroslav Duras, tiskař, hudebník, člen městského zastupitelstva, za podporu muzea v letech jeho zakládání 
Mgr. Jan Dvořák, malíř a pedagog, člen muzejní rady, za významný příspěvek k prezentaci výtvarné kultury v Benešově           
Ing. Mirek Dvořák, pracovník muzea, patřil k nejlepším pracovníkům dvacetileté historie muzea           
PhDr. Dagmar Fialová, ředitelka Asociace Muzeí a galerií, za vydání dvou odborných publikací připravených Muzeem 
umění Benešov     
Mgr. Marcel Fišer, ředitel Galerie výtvarného umění Cheb, za podnět ke spolupráci na ceně české výtvarné osobnosti roku            
Irena Franková, šéfredaktorka týdeníku Jiskra, za dlouhodobé mediální partnerství týdeníku Jiskra           
Prof. Kurt Gebauer, sochař a vysokoškolský pedagog, za spolupráci na ideové přípravě sochy TGM pro náměstí v 
Benešově     
Mgr. Ivo Gill, spoluzakladatel Národ. muzea fotografie, za podnět ke spolupráci na koncepci NMF a odborné anketě 
Osobnost fotografie    
Pavlína Grossová, Mezinárodní film. festival Karlovy Vary, za dlouhodobou spolupráci při akviziční činnosti v oblasti 
grafického designu     
RNDr. Jiří Grygar, astrofyzik, prezident Učené společnosti Praha, za podporu popularizace vědy v Benešově        
Mgr. Dita Hálová, designérka, za přípravu řady kvalitních výstav soudobé české tvorby v Benešově           
David Hart, počítačový technik, za velmi kvalitní odbornou podporu v oblasti informačních technologií           
David Havel, pracovník muzea, patřil k nejlepším pracovníkům dvacetileté historie muzea           
Václav Havel, český prezident, dramatik, za umožnění výstav Typogramy a Slovo o slově       
Mgr. Vendula Hladíková, architektka, za realizaci Benelonu, propagační akce pro Benešov v Praze a Londýně  
PhDr. Helena Honcoopová, ředitelka sbírky asijského umění NG, za přípravu dvou výstav pro Muzeum umění Benešov       
akad. mal. Václav Houf, grafický designér, pedagog FAVU Brno, za dlouhodobou odbornou spolupráci        
Pavel Hrach, grafický designér, za dar velké kolekce soudobého českého grafického designu do sbírky umění      
Mgr. Jiří Hřebíček, ředitel Školské správy okresu Benešov, člen muzejní rady, za podporu při založení muzea a 
dlouhodobou spolupráci           
Zdeněk Hůla, sochař, pedagog, za bezplatné vytvoření plastiky pro stálou expozici muzea      
PhDr. Jiří Hulák, historik designu, Národní technické muzeum, za dlouholetou odbornou spolupráci        
PhDr. Kaliopi Chamonikola, ředitelka Moravské galerie, za podnět ke spolupráci na Mezinárodním bienále grafického 
designu Brno     
akad. sochař Miloslav Chlupáč, in memoriam, výtvarník a odborný publicista, člen muzejní rady, za dar svých prací do 
sbírky umění         
Ing. Vlasta Chromá, stavební inženýrka, zastupitelka, za přípravu několika významných akcí muzea           
akad. soch. Rostislav Illík, designér, pedagog Univerzity Tomáše Bati Zlín, za dlouhodobou odbornou spolupráci        
Jiří Jandač, dlouholetý místostarosta Benešova, za výraznou podporu při založení muzea 
Marek Jantač, filmař a fotograf, podnikatel, za dlouhodobou audiovizuální podporu muzea           
Sidonius Jiro, malíř, za dlouhodobou spolupráci na městských kulturních projektech           
Prof. Ing. arch. Eva Jiřičná, projektantka a designérka, za podporu akci Benelon v Benešově a Londýně 
PhDr. Magdalena Juříková, kurátorka Národní galerie, za podnět darů a zápůjček díla předních českých sochařů pro 
muzeum    
JUDr. Jana Kaderová, vnučka benešov. grafika Jana Hejtmánka, za dlouhodobé zapůjčení pozůstalosti a dar kolekce jeho 
tvorby         
Doc. akad. arch. Jaroslav Kadlec, architekt, designér, člen muzejní rady, za dlouhodobou odbornou spolupráci a morální 
podporu           
Antonín Kašpar, sochař, za vytvoření a dar plastiky před budovu muzea        
Zdeněk Kellner, šéfredaktor Benešovského deníku, za spolupráci na fotografické kronice Benešova a mediální partnerství           
Doc. PhDr. Jiří Kotalík, rektor Akademie výtvarných umění, za osobní podporu výzkumu a prezentace díla arch. Vaculíka      
Ing. arch. Petr Krajči, vedoucí sbírky architektury Národního technického muzea, za spolupráci na výstavě architekta J. 
Vaculíka             
Luboš Krumphanzl, počítačový technik, za dlouhodobou morální podporu muzea 
PhDr. Jan Kříž, historik umění Českého muzea výtvarných umění, člen muzejní rady, za dlouhodobou odbornou spolupráci za dlouhodobou spolupráci na řadě výstav muzea a podporu jeho odborné práce    
MUDr. Dagmar Křížková, psychiatrička, za nekomerční výstavní aktivity galerie Palma spojené s arteterapií               
Ing. Josef Kučera, člen kruhu přátel Josefa Suka, za přípravu akcí o Josefu Sukovi               
PhDr. Miroslav Kudrna, historik umění, pracovník Ministerstva kultury, za pomoc při obhajobě existence muzea počátkem 
90. let          
Roman Lajpert, ředitel Zákl. umělecké školy Votice, za dlouhodobou spolupráci 
PhDr. Václav Macek, pracovník Slovenské národní galerie, za reprízu výstavy Muzea umění v Bratislavě            
Doc. akad. mal. Karel Míšek, grafik, předseda Asociace užité grafiky, člen muzejní rady, za odbornou spolupráci a podporu 
muzea       
Mgr. Eva Mixánová, malířka a pedagožka ZUŠ, členka muzejní rady, za dlouhodobou spolupráci               
Zdeněk Mrkvička, fotograf, za dlouhodobou odbornou spolupráci                
Mgr. Zdeněk Myšák, pedagog ZUŠ Benešov, za dlouhodobou spolupráci                
Mgr. Bedřich Nádvorník, pedagog, divadelník, člen muzejní rady, za dlouhodobou spolupráci na kulturních programech 
muzea               
PhDr. Ivan Neumann, ředitel Českého muzea výtvarných umění, předseda Rady galerií ČR, za dlouhodobou odbornou 
spolupráci, za podporu odborné práce muzea a jeho propagaci v českém prostředí     
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Pavel Opočenský, sochař a designér, za spolupráci na projektech muzea a dlouhodobé zapůjčení plastiky pro veřejný 
prostor města       
Mgr. Miroslava Otlová, manažerka Sukova sboru, za dlouhodobou spolupráci               
František Paluš, hoteliér, divadelník, za dlouhodobou podporu výtvarného umění ve městě               
Jana Pauly, teoretička designu, vedoucí odd. designu Národ. techn. muzea, za odbornou spolupráci včetně přípravy výstav 
v Benešově          
Janeta Paulyová, malířka, za dlouhodobou morální podporu muzea               
Mgr. Jana Pavlíčková, pedagožka, za dlouhodobou morální podporu muzea               
Josef Piskáček, restaurátor, za odborný přínos při rekonstrukci muzejní budovy               
Ing. arch. Josef Pleskot, architekt a galerista, za dlouhodobou odbornou spolupráci a podporu muzea           
Mgr. Emil Pluta, pedagog ZUŠ Benešov, za dlouhodobou spolupráci               
Tomáš Podhola, fotograf, podnikatel, za dlouhodobou sponzorskou podporu muzea               
Miroslav Pokorný, železničář, člen Městské rady, za dlouhodobou morální podporu muzea               
Ing. Jaroslav Procházka, správce piaristické koleje, za nezištnou spolupráci při přípravě historických expozic v piaristické 
koleji               
PhDr. Eva Procházková, historička, ředitelka okresního archívu, za dlouhodobou odbornou spolupráci                
Doc. Ing. arch. Jan Rajlich, designér, předs. Sdružení Bienále Brno, za dar velké kolekce mezinárodního graf. designu do 
sbírky umění          
Mgr. Jiří Rathouský, in memoriam, grafický designér, za odbornou spolupráci při výzkumu vizuální komunikace          
PhDr. Erich Renner, historik, pedagog, publicista, člen muzejní rady, za dlouhodobou spolupráci a morální podporu               
PhDr. Jiřina Rennerová, historička, pedagožka, za dlouhodobou spolupráci a morální podporu  
Ing. Miroslav Rohel, přednosta Okresního úřadu Benešov, za spolupráci při realizaci stálé expozice umění Benešovska               
Marcela Rollová, pedagožka Střední odborné školy, za dlouhodobou spolupráci včetně tvorby dekorace muzejních akcí               
PhDr. Jan Rous, historik umění, za dlouhodobou odb. spolupráci včetně přípravy výstavy cyklu Osobnosti českého 
grafického designu      
MUDr. František Rousek, lékař, zastupitel, za dlouhodobou morální podporu muzea               
Slávka Rýdlová, ved. ref. kultury OkÚ, divadelnice, členka muzejní rady, za výraznou podporu muzea při založení a za 
další spolupráci               
Mgr. Daniela Seifertová, pedagožka ZUŠ Benešov, zastupitelka, za dlouhodobou spolupráci a morální podporu               
PhDr. Jan Sekera, ředitel Českého muzea výtvarného umění, za morální podporu muzea a bezplatný převod sbírkové 
kolekce malby      
Mgr. Ivan Sekyra, režisér, za natočení televizního dokumentu o Muzeu umění Benešov počátkem 90. let          
Veronika Seemmanová, provozovatelka čajovny, za obětavou správu muzejní čajovny a přípravu řady hudebních 
programů               
Ing. Peter Simlinger, ředitel International Institute for Information Design Wien, za dlouhodobou odbornou podporu 
výzkumu      
Zdeněk Sklenář, galerista, za mecenášský vztah k muzeu, dary publikací ad.             
Jiří Sternberg, zámek Jemniště, za dlouhodobou spolupráci včetně přípravy letní expozice soudobého českého umění na 
zámku               
hrabě Zdeněk Sternberg, Český Šternberk, čestný člen muzejní rady, za dlouhodobou morální podporu a spolupráci při 
přípravě výstavy                  
PhDr. Monika Sybolová, pracovnice Národní galerie, za instalaci naší didaktické expozice v Národní galerii           
JUDr. Martin Šešina, notář, za odbornou, morální a finanční podporu               
PhDr. Doc. Jiří Šetlík, historik umění, prorektor VŠUP, za dar rozsáhlé kolekce malby a grafiky českých osobností 
odbornou podporu     
RNDr. Jan Šíma, biolog, vnuk benešovského malíře, za dlouhodobou podporu odkazu malíře Ladislava Šímy pro město 
Benešov          
Prof. Mgr. Ján Šmok, in memoriam, teoretik fotografie, vysokoškolský pedagog, za odb. spolupráci při výzkumu vizuální 
komunikace          
Prof. Mgr. Jindřich Štreit, fotograf, kurátor, člen muzejní rady, za morální a odbornou podporu práce muzea           
Mgr. František Šturc, pedagog, kronikář města, za dlouhodobou spolupráci                 
Mgr. Josef Švehla, evangelický duchovní, člen muzejní rady, za přínos benešovskému umění i architektuře 
Prof. George Sadek, The Cooper Union New York, za spolupráci při realizaci americké výstavy V. Havla a J. Koláře Slovo 
o slovu v Benešově                 
Jiří Toman, pracovník propagace podniku Agrodat, za dlouhodobou spolupráci               
Ing. Lukáš Truhelka, ředitel podniku Agrodat, člen muzejní rady, za dlouholeté kvalitní služby a sponzorování, které 
započalo darem               
Mgr. Tomáš Trusina, evangelický farář, vydavatel, za dlouhodobou spolupráci a výtvarně špičkovou úroveň ediční činnosti               
Mgr. Miroslav Uhlíř, majitel vydavatelství Baset, za bezplatné poskytnutí encyklop. hesel z architektury pro naši 
nekomerční publikaci     
Ludvík Vaculík, spisovatel, za přípravu výstavy fotografií v muzeu             
Ivana Válková, pedagožka ZUŠ Benešov, za dlouhodobou spolupráci               
Stanislav Vaněk, ředitel Mezinárodního TV-festivalu Zlatá Praha, za podnět ke spolupráci na Mezinárodním TV-festivalu 
Zlatá Praha         
PhDr. Libuše Váňová, historička umění, za dlouhodobou odbornou spolupráci a morální podporu               
akad. arch. David Vávra, scénárista, za přípravu a realizaci televizního dokumentu Šumný Benešov          
Tomáš Velek, počítačový technik, patřil k nejlepším pracovníkům dvacetileté historie Muzea umění               
Zdeněk Veselý, in memoriam, fotograf, za dlouhodobou spolupráci při dokumentaci akcí a instalaci stálých expozic               
Mgr. František Vnouček, fotograf, pedagog, za dlouhodobou spolupráci               
Jana Vodrážková, pracovnice Českého muzea výtvarných umění, za dar kolekce díla sochaře J. Vodrážky            
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Prof. Mgr. Miroslav Vojtěchovský, teoretik fotografie, prorektor AMU, za morální podporu při zakládání muzea            
PhDr. Jarmila Vokrouhlíková, vedoucí knihovny Uměleckoprůmyslového muzea Praha, za propagaci naší ediční činnosti 
v UPM Praha         
Mgr. Josef Vomáčka, produkční kulturních aktivit, redaktor ČRo, za prezentaci muzea v Galerii Rudolfinum Praha           
Dagmar Voňková, hudebnice, za dlouhodobou hudební spolupráci               
PhDr. Alena Vrbanová, ředitelka Stredoslovenské galerie B. Bystrica, za spolupráci na několika výměnných výstavách           
Mgr. Dana Vykouková, ředitelka Městské knihovny, za dlouhodobou spolupráci při přípravě kulturních akcí a odbornou 
spolupráci               
Sally Yerkowich, PhD., ředitelka památníku 11. září v New Yorku, za zapojení do akce Nové Twin Towers v Benešově                
Mgr. Zdeněk Zahradníček, ředitel Gymnázia Benešov, zastupitel, za dlouhodobou spolupráci školy s muzeem               
Bohunka Zemanová, ředitelka společnosti Posázaví, za dlouhodobou spolupráci               
Jana Zielinski, ředitelka Grand Czech Design, za podnět ke spolupráci muzea na akci Grand Czech Design          
Karel Zika, pracovník propagace podniku Agrodat, za dlouhodobou spolupráci               
Vladimír Zlevor, podnikatel, zastupitel města, za dlouhodobou podporu muzea               
akad. soch. Olbram Zoubek, sochař, za dar plastiky do sbírky muzea 
 

Seznam neobsahuje jména zaměstnanců městského úřadu a muzea, neboť tito považují práci pro kulturní 
veřejnost za svou pracovní povinnost. Výjimečně jsme zařadili jen dlouholetého místostarostu pana Jiřího 
Jandače, za jeho výrazný postoj při přijetí muzea umění „pod střechu“ města Benešova v roce 1991. Dlouholetý 
starosta pan Ing. M. Chromý byl za své kulturní aktivity oceněn ještě během svého života v roce 10. výročí 
muzea dvojicí pamětních medailí T. G. Masaryka a Václava Havla, které mu předal člen muzejní rady profesor 
Jindřich Štreit. Výjimku tvoří také několik mimořádně svědomitých bývalých pracovníků muzea, kterým je slušné 
za jejich ukončenou práci poděkovat. Přesto, že byl seznam připravován ve spolupráci s širokou muzejní radou, 
není vyloučeno, že jsme na některá jména zapomněli, za což se upřímně omlouváme. Ze zahraničí je vybráno 
několik osob spíše jen symbolicky, jsme však vděční za odbornou podporu celých skupin pracovníků new-
yorských a pařížských muzeí, stejně jako některých ústavů v Německu, na Slovensku a v Nizozemí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

Snímky ze zasedání Městského zastupitelstva Benešov, kde byla předána poděkování spolupracovníkům muzea. 


