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VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA UMĚNÍ A DESIGNU BENEŠOV 
organizační složka města Benešov (muzeum založeno 1990) 
 
K výroční zprávě jsou vydány přílohy: 

- přehled akviziční činnosti – nákupy 
- přehled výstav 
- přehled dalších akcí 

 
Sídlo: Malé náměstí 1/74 
Ředitel: Mgr. Tomáš Fassati        
Telefon: 317 729 113 
E-mail: recepce@muzeum-umeni-benesov.cz 
URL: www.muzeum-umeni-benesov.cz 
Návštěvní hodiny: úterý – pátek 10-13 a 14-17, sobota – neděle 10-12 a 13-16 
 
Charakteristika ústavu 
 
Benešovské Muzeum umění a designu (MUD) patří ke vzdělávacím institucím, které nabízejí veřejnosti jednak 
neformální celoživotní vzdělávání, jednak fungují jako rozšířené odborné kabinety pro běžnou školní výuku dětí a 
mládeže. Odpovídá to poznatkům výzkumů vývojových trendů, z nichž vyplývá, že vzdělávání postupně přechází 
do jisté míry ze škol do dalšího sociálního prostoru (internet, muzea, science-centra ad.) Muzeum spolupracuje 
také s výtvarným studiem ZUŠ, které sídlí v podkroví budovy. MUD patří ke kvalitnějším institucím, které se ne-
zaměřují na umění samotné, ale prostřednictvím umění seznamují návštěvníky s hodnotami lidského živo-
ta. Dramaturgie programů má tři roviny:  
 

- člověk a společnost 
- člověk a příroda 
- člověk a jeho duchovní rozměr 

 
Jsme jedním z  mála českých muzeí umění, které mají blíže ke každodenní praxi. Nepracujeme totiž jen s volným 
uměním, ale také s praktickou problematikou kvalit užité tvorby (architektura a design), jež vytváří životní prostře-
dí člověka od jeho bytu přes pracoviště, kulturní, obchodní a sportovní interiéry až k veřejnému prostoru obcí.   
 
Muzea nepracují převážně agenturním způsobem, tzn. přejímáním hotových programů, ale jejich vědečtí pra-
covníci vytvářejí vzdělávací program sami na základě vlastní výzkumné práce a s použitím zejména vlastních 
sbírkových předmětů. Proto k základní činnosti předcházející vzdělávací proces patří výzkum a tvorba sbírky. 
To jsou všeobecně málo vnímané principy, které jsou základem posuzování činnosti každého muzea. 
 
Muzeum je členem profesních sdružení Asociace muzeí a galerií ČR a International Council od Museums a čle-
nem výběrového sdružení Rada galerií ČR. 
 
Specifika uplynulého roku 2013 
 
Po roce 1995 zažilo muzeum dvě období výrazného rozšiřování některých sbírkových kolekcí. Nejprve to byly 
práce na papíře (kresba, grafika), díky velkorysému daru Doc. J. Šetlíka, později fotografie. Obě intenzívní 
akviziční období vedly k instalaci hodnotných stálých expozic. Rok 2013 byl ve spojitosti s reinstalací expozice 
designu charakteristický zásadním nárůstem sbírek tohoto typu, na kterém se podílely jak dary autorů či sběrate-
lů, tak nálezy ve sběrných dvorech a jinde v terénu, tak i nákupy. Teprve nyní se muzeum stává hodno druhé 
části svého názvu, byť rozsáhlou sbírku grafického designu vlastní již mnohem déle. Zbohatla proto i stálá ex-
pozice, ale nic už zřejmě nezměníme na jejím nedobrém suterénním mikroklimatu. Proto nám nezbývá než trpěli-
vě očekávat přidělení slíbených nových prostor, které se dá předpokládat přibližně za dva roky. 
 
V oblasti designu obohatila sbírku i zajímavá, bezplatně získaná kolekce, na níž má velkou zásluhu paní Ing. 
Vlasta Chromá. Podařilo se před zničením zachránit okna se zajímavými vitrajemi z haly spořitelny (novoba-
rokní komplex na Masarykově náměstí), kde byla osazena až do začátku 90. let 20. století. Muzeum má taková 
okna již ze dvou benešovských staveb a nabízí se i možnost třetí. 
 
Významné byly i zisky z oblasti volného umění. Vedle nákupu – znovunabytí sochy Pavla Opočenského (viz 
příloha) se podařilo zachránit velkou betonovou plastiku známého architekta J. Vaculíka, působícího na Bene-
šovsku (viz obraz. příloha). Tato plastika byla součástí likvidovaného rekreačního areálu v Městečku – Nespe-
kách. Po nutné opravě bude moci býti umístěna ve veřejném prostoru města.  
 
K ještě významnějším ziskům patří dar – bezplatné převzetí velké části pozůstalosti významného českého 
malíře Z. Kirchnera, působícího od 60. let 20. století v Paříži. Dar od správce pozůstalosti, známého českého 
malíře Vovse, zprostředkoval tradiční příznivec našeho muzea, čestný člen muzejní rady historik umění pan Doc. 
PhDr. Jiří Šetlík, který sám v minulosti daroval muzeu dvě významné rozsáhlé kolekce českého moderního umě-
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ní.  S malířovým dílem je zatím možné se seznámit v monografii, která mu byla vydána, v budoucnosti se poku-
síme připravit výstavu, optimální by ovšem byla instalace kolekce ve stálé expozici, pokud by se v budoucnu 
podařilo muzeu získat prostor odpovídající výstavním plochám regionálních muzeí umění. 
 
K charakteru roku 2013 pak významně přispělo uspořádání prvního benešovského sochařského sympozia 
v centru města na náměstí T. G. Masaryka. Zvoleným materiálem bylo dřevo a jeho výsledky budou instalovány 
zejména v rekreačním prostoru Sladovky. Díla byla vytvářena již s ohledem na zvolený prostor, který byl konzul-
tován i s architekty. Umění tak dvojím způsobem proniklo mezi lidi. Jednak při samotném vzniku, jednak promyš-
leným umístěním do vybraných částí města. Veřejnost obojí svými pozitivními reakcemi ocenila. 
 
Nabídka veřejnosti roku 2013 
 
Malé stálé expozice  
 
Česká malba dnes  Miloslav Chlupáč a osobnosti české plastiky  Česká a slovenská fotografie od 19. století 
po současnost  Kresba a grafika osobností českého umění 20. století  Český logotyp, grafický symbol a znač-
ka 20. století  Vývoj českého plakátu 20. století  Český design  Šetlíkův okruh  Barva a tvar – interaktivní 
expozice  Praktická vizuální komunikace  Benešovský rodák arch. O. Novotný (piaristická kolej, Masarykovo 
náměstí)  Umění Benešovska (piaristická kolej – proběhly přípravné práce)  František Ferdinand Rakouský 
z Este (železniční stanice) 
 
Komentované vycházky za uměním a historií 
 
Historická architektura v centru Benešova  Architektura 20. století a plastika v Benešově  Památník holocaus-
tu a židovská historie v Benešově  Zámecký park Konopiště – zahradní a drobná architektura, plastika  Archi-
tektura 20. století Benešovska  Sbírka železniční techniky sdružení Posázavský pacifik 
 
Výstavy 
 
Síň Ladislava Šímy  Kabinet umění  Městská výstavní síň (Malé náměstí 5)  Piaristická kolej  Sezonní 
výstavy v exteriéru Masarykova náměstí 
 
Další nabídka 
 
Médiatéka (knihy, katalogy, periodika, CD-ROM, filmy ad.) 
Archív, zejména ojedinělý archív mezinárodní vizuální komunikace 
Laboratoř ergonomie (testování a prezentace kvality designu) 
Kavárna a muzeum shop 
 
Nabídka aktivit 
 
Komentované prohlídky  Přednášky  Besedy  Kursy  Tvůrčí dílny  Odborné konzultace  Promítání 
filmů a videa při autorských prezentacích a festivalech  Koncerty mezi uměním 
 
Nabídka badatelské veřejnosti roku 2013 – sbírkový fond 
 
Bohatý sbírkový fond není zatím přístupný bez omezení vzhledem k tomu, že jeho uložení v provizorních prosto-
rách neumožňuje dostatečně rychlý přístup k jednotlivým předmětům. Proto je třeba se vždy informovat u správ-
kyně depozitáře, které fondy jsou jakým způsobem přístupné. 
 
Kolekce volné tvorby: 
 
Česká malba 2. poloviny 20. století 
Česká plastika konce 20. století 
Česká s slovenská fotografie 19. a 20. století 
Mezinárodní holografie 
Česká kresba a grafika 20. století 
Mezinárodní videotvorba 2. poloviny 20. století 
Vybraná díla české a světové kinematografie 
 
Kolekce užité tvorby: 
 
Architektura Benešovska 20. století 
Design  
 ikony českého designu  
 barvy Pantone  
 sedací nábytek  
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 další nábytek  
 dětská hračka  
 domácí potřeby  
 elektroinstalační prvky  
 fotografické a filmové přístroje 
 modely osobních aut  
 hromadná doprava  
 kancelářská a výpočetní technika  
 kýč a lidová tvorba  
 suvenýr  
 liturgické předměty  
 soudobé evropské mince  
 obaly AV nosičů  
 obaly fotomateriálu  
 obaly potravin  
 obaly čaje  
 přehrávače, nahrávače  
 přenos zvuku a obrazu  
 statusové předměty  
 stolování  
 svítidla  
 šperk a dekorace  
 telefony  
 tužky a brýle  
 fenomén bakelit  
 fenomén Tescoma  
 fenomén Artěl  
 fenomén Bauhaus  
 fenomén Botas  
 fenomén Fun Explosive  
 fenomén IKEA  
 fenomén mm-cité  
 fenomén Apple  
 fenomén Moser  
 fenomén Simax 
 
Grafický design  
 identifikační průkazy  
 informační tabule  
 jídelníčky  
 jízdenky a vstupenky  
 kalendáře  
 knihy ad. publikace  
 mapy a orientační schémata  
 nákupní tašky  
 navštívenky  
 novoročenky a vánoční přání  
 periodika  
 pohlednice  
 filmový plakát  
 další plakát  
 samolepky  
 sociální reklama  
 svaté obrázky  
 symboly a značky  
 školní sešity  
 telefonní seznamy a jízdní řády  
 výroční zprávy 
 
Výběr charakteristických aktivit roku 2013 
 
Výzkumná činnost. Mgr. Tomáš Fassati zpracoval tématiky Design české hromadné dopravy, Současný český 
design a architektura, Vizuální gramotnost pro akviziční činnost a přípravu přednášek, kursů i učebních textů pro 
veřejnost. Anna Fassatiová průběžně zpracovává soudobou tvorbu Benešovska, nyní se zaměřila také na „Kláš-
tery jako centra moderního společenskovědního výzkumu“ v souvislosti s připravovanými kursy pro veřejnost. Ing. 
Hana Zákostelná zpracovává sociolog. témata: Charakteristika soudobé české společnosti, Současný český 
suvenýr, Statusové předměty, Umění a design v bytech známých osobností. 

4 
 



Sbírkotvorná činnost. Předměty muzeum získává nákupem, dary, výzkumem v terénu. Do sbírky malby zakou-
pen obraz K. Valtera a dva obrazy V. Pavlíka, do sbírky plastiky socha P. Opočenského nahrazující dlouhodobě 
zapůjčené dílo téhož autora. Do sbírky fotografie zakoupen soubor z tvorby osobností české fotografie 20. stol. 
v rozsahu cca 130 prací. Sbírka graf. designu rozšířena zejména o soubory filmového plakátu, pohlednic a knih. 
Do sbírky designu zakoupen soubor autorských židlí J. Kadlece, částečně jsme je získali darem. Dále získány 
bezplatně mnohé dary, mj. sedací nábytek, elektronika, prvky stolování ad. K nejvýznamnějším darům patřil náby-
tek od slavných osobností – B. Šípka, J. Kadlece, studia Olgoj Chorchoj a J. Cimbury. Zakoupeno bylo velké 
množství drobných předmětů proto, že se rozšiřovala stálá expozice a byla připravena výstava sedacího nábytku 
a výstava Fenomén Vitra. Seznam nakoupených sbírkových předmětů tvoří přílohu č. 1. Rozsáhlý seznam bez-
platně získaných sbírkových předmětů je k nahlédnutí v muzeu. V rámci plánu periodické desetileté inventarizace 
byla vykonána inventura příslušné části a zasláno hlášení na Ministerstvo kultury ČR. 
 
Výběr z výstav 
 
Výstava Ilustrátorské tvorby studentů pražské VŠUP a produkce alternativního nakladatelství dětské knihy 
Baobab, které se zabývá vydáváním původních textů a zajímavých překladů byla volným pokračováním výstav-
ního cyklu Osobnosti českého grafického designu. Humánní podtext nesla výstava JEDNO SVĚTLO. Jejím pa-
tronem, který vystoupil na vernisáži, byl slavný herec a zpěvák Jan Budař. Velkoformátové fotografie Jindřicha 
Štreita byly doplněné keramickými kachlemi mentálně postižených klientů brněnského centra Lužánky. Známý 
hudebník Jiří Stivín je absolventem pražské FAMU. Komorní výstava, která představila průřez jeho dokumentární 
tvorby, byla zároveň malou sondou do jeho soukromí. Vzpomínkovou výstavu prací Vladimíra Cidlinského zařa-
dilo muzeum aktuálně do svého programu krátce po jeho nečekaném úmrtí. Bienále výtvarníků Benešovska se 
soustředilo na mladší a střední generaci výtvarníků. Velkým překvapením pro veřejnost bylo objevení několika 
nových kvalitních autorů, absolventů středních a vysokých škol uměleckého zaměření. Oproti jiným ročníkům 
měla větší zastoupení plastika a architektura. Další výstava představila široké spektrum tvorby Antonína Stibůr-
ka (cyklus výtvarníci Benešovska). Výstavě dominoval pro jeho tvorbu typický Nekonečný obraz (malba) prezen-
tovaný nedávno v Japonsku a velkorozměrový objekt z proutí. Doplňovalo ji několik ukázek ze sochařské tvorby a 
archiv fotografii s návrhy a realizacemi výtvarného řešení interiérů v různých částech světa. Výstava Jak sedělo 
20. století byla výsledkem sbírkotvorné činnosti muzea zaměřené na sedací nábytek. Mimo jiné v ní byly zastou-
pené autorské židle Jaroslava Kadlece, Bořka Šípka, Víta Cimbury. Tematicky na ni navazovala rozsahem 
střídmá, ale osvěžující kolekce designu světoznámé značky Vitra. Výstava současného francouzského umění 
byla reciproční akcí k letní prezentaci výtvarníků Benešovska ve Francii. Celoroční výstavní program v hlavní 
budově muzea uzavřela výstava Do ticha sochařky Josefíny Duškové, držitelky Ceny mladého výtvarníka města 
Benešova. Další výstavy byly realizovány v Městské výstavní síni. Z nich připomeneme především dvě výstavy 
týkající se architektonických úprav města a rozsáhlé obnovy zeleně. Každou z nich doprovázelo několik 
přednášek a besed za živého zájmu veřejnosti.  Podrobný přehled výstav je v příloze č. 2. 
 
Edukační programy. Nedílnou součástí práce muzea je zprostředkovat vnímání umění a jeho prostřednictvím 
vnímání základních otázek života návštěvníkům. Aktuálním výstavám jsou průběžně připravovány programy pro 
školní návštěvy od mateřských škol po střední, příp. vysoké školy. V pozdních odpoledních a večerních hodinách 
se konají komentované prohlídky k výstavám a expozicím, které jsou určeny pro širokou veřejnost. Oblíbeným 
se stal cyklus vycházek Za architekturou Benešova. Každý měsíc je připraven minimálně jeden program 
k významným dnům a státním svátkům (Den holocaustu, Den země, architektury ad.). Celodenní program je 
určen pro děti v období prázdnin. Pokračoval program Veřejné akademie vyšší gramotnosti a inteligence. 
Důležité pro rozvoj pracovníků jsou kursy osobnostního růstu, např. v Poličanech. 
 
Další programy. (výběr) Životní jubileum předního českého architekta, s Benešovem v minulosti pracovně spoje-
ným, připomněl vzpomínkový pořad Pocta Josefu Pleskotovi. V březnu probíhal celý týden filmový festival 
Jeden svět, v červnu navázal Festival P. Kouteckého (připraveno ve spolupráci s ProBenešov). Z přednáškové 
činnosti, která má několik okruhů, lze např. uvést besedu o elitách se známým českým publicistou Pavlem Kosa-
tíkem, besedu nad filmovou tvorbou Zuzany Piussi, besedu o českém soudnictví s benešovskými soudci, na 
pozvání MěÚ zavítala J. Šiklová, na Foru se pravidelně setkávali benešovští architekti a veřejnost. Tradice Mu-
zejních nocí pokračovala tvůrčí dílnou a vystoupením jazzové legendy Lacza Décziho. Hudba zněla také v Den 
boje za demokracii – 17. listopadu, kdy přijel, vzpomínal a zpíval Jaroslav Hutka. Martin Zrcek pořad doprovo-
dil vizuální projekci. První sochařské sympozium spojilo díky jeho kurátorce Dáše Šubrtové, sochaře z celé 
republiky. Muzeum se zapojilo do celorepublikové akce Kde domov můj, kterou vyhlásil pražský DOX. Byla za-
měřena na otázky identity národa a měst. Na závěr roku jsme již tradičně zorganizovali Sváteční slovo, vánoční 
setkání obyvatel města, zástupců radnice a benešovských kněží na Štědrý den na Masarykově náměstí.  Přehled 
akcí během roku 2013 je obsažen v příloze č. 3. 
 
Ediční činnost. K vydání byly připraveny tři publikace s regionální tématikou: Benešov našich babiček a dě-
dečků (fotografie Benešova 50. let 20. století ze sbírky J. Nerada), Fotografie Ladislava Drábka (dokumenty ze 
života města 40. a 50. let 20. stol.) a Ve službách Konopišťského pána (autor Lukáš Pavlík). U poslední ze tří 
uvedených bylo i dokončeno polygrafické zpracování, další budou vytisknuty počátkem roku 2014. Intenzivně 
pokračovala práce na obsáhlém katalogu muzejní sbírky designu. Byla provedena reedice úspěšných letáků o 
muzejních expozicích a památkách a přírodě města Benešov. Začala redakční práce na vydání dvou publika-
cí mladých kulturologů. 
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Médiatéka. Knihy, časopisy, katalogy a audiovizuální programy slouží veřejnosti ve studovně a pedagogům škol 
Benešovska. Seriál o jejích titulech, vycházející od druhé poloviny roku ve Zpravodaji města, pomáhá 
k předběžné orientaci jejích návštěvníků. 
 
Příprava stálých expozic. Vedle existujících sedmi expozic bylo dokončeno na zprovoznění sbírky Jiřího Šetlíka 
(darovaný soubor obrazů), a expozice Design 20. století (praktická tématika všedního dne) zažila počátek velké 
reinstalace a rozšíření, které pokračují v následujícím roce. 
 
Propagace. Venkovní propagace byla posílena o tabule na autobusovém nádraží, u obch. domu a na samotné 
budově muzea. Kromě běžné propagace byl učiněn podstatný zásah do podoby muzejního webu – byl vytvořen 
jeho nový rozsáhlý obsah, který, vybavený četnými ilustracemi, bohatě informuje o minulosti i současnosti muzea. 
Jeho postupné doplňování je připraveno. Rozběhlo se užívání QR kódu v propagaci. Dobře se zaběhl muzejní 
Facebook. 
 
Co se nepodařilo 
 
K nejzásadnějším problémům, které mají vliv na návštěvníky muzea, patřil další odklad opravy střechy, způsobe-
ný nedostatečnou projektovou přípravu někdejšího vedoucího investičního odboru. Vinou odkladu se nedokonču-
je ani nátěr fasády, která tak působí na veřejnost dojmem nedbalé správy nemovitosti. Badatelskou veřejnost 
může mrzet, že vinou nedostatečného stavu zpracování sbírkové dokumentace nemá k dispozici rychlé digitální 
informace o sbírkových předmětech a nemá možnost si všechny vyžádat ke studiu. Stále není dokončena pra-
covně náročná publikace Umění Benešovska, neboť aktuální povinnosti neumožňují na ní častěji pracovat. 
 
Veřejná dostupnost vzdělávacích služeb 
 
Otevírací hodiny pro veřejnost v roce 2013 byly v hlavní budově od úterý do pátku 10-13 a 14-17, o víkendu 10-
12 a 13-16. V Městské výstavní síni od pondělí do pátku 8-18, v sobotu 8-12. V piaristické koleji od pondělí do 
pátku 8-16:30. Na železniční stanici na vyžádání cca 6-22. 
 
Vstupné je ve všech prostorách dobrovolné od roku 1990. Teprve nyní se k tomuto světovému trendu začínají 
přidávat další česká muzea. 
 
Bezbariérový přístup v hlavní budově z důvodu památkové ochrany zatím není a je možné s ním počítat až 
v budoucnosti při širší stavební akci rozšiřující možnosti objektu. Ta však bude moci být plánována až po stavební 
akci související s generální opravou střechy. Bezbariérový přístup je v Městské výstavní síni a v expozici na že-
lezniční stanici. 
 
Hospodaření 
 
Vzhledem k tomu, že je stále správné užívání termínů ekonomika a finance málo rozšířeno, připomeneme jen, že 
finance jsou pouze dílčím prvkem ekonomiky – hospodaření instituce. U organizací, kde je možné většinu činnosti 
proměnit v přímý finanční zisk, může vykreslení financí odrážet celkovou ekonomiku. Muzea jsou, podobně jako 
jiná vzdělávací zařízení (školy apod.), případem opačným, svou činnost v přímý finanční zisk neproměňují, proto 
je nezbytné hospodaření analyzovat jiným způsobem než posuzováním příjmů a výdajů. 
 
Prostory. Muzeum hospodaří s prostory v budově na Malé náměstí 1 (částečně slouží i Muzeu Podblanicka a 
ZUŠ), prostorem Městské výstavní síně na Malém náměstí 5 a s pronajatými prostory v piaristické koleji. Prostory 
jsou ve srovnání s podobnými muzei (Vlašim, Sedlčany) poměrně malé, což neumožňuje využití potenciálu insti-
tuce. Hospodaření s prostorem je velmi úsporné. 
 
Majetek. Muzeum je přiměřeně vybaveno běžným provozním majetkem, který hospodárně slouží společně všem 
pracovníkům. K vybavení patří běžná výpočetní technika, levnější forma techniky pro muzejní dokumentaci, poly-
grafická technika zlevňující ediční činnost oproti zakázkám v tiskárnách, prezentační AV-technika pro veřejné 
akce vč. výstav a nejlevnější forma techniky laboratoře ergonomie sloužící veřejnému vzdělávání. Muzeum nemá 
své auto, cesty jsou realizovány úsporně veřejnou dopravou, převozy auty radnice a najatých dopravců. Každo-
roční inventura majetku prováděná komisí stanovenou Městským úřadem proběhla bez zjištění závad. 
 
Sbírkový fond. Muzeum má za více než 20 let činnost velmi bohatý sbírkový fond, získaný převážně dary a čás-
tečně nákupem. Hospodárnost práce se sbírkou souvisí nejen se získáváním bezplatných darů, ale i se stále 
stoupající finanční hodnotou sbírkových předmětů. Rozhodování o struktuře nákupu do sbírky je podřízeno nejen 
nejen uměleckým a funkčním hodnotám sbírkových předmětů, ale i jejich atraktivnosti pro turistický ruch. Nákupní 
seznam coby výsledek akviziční výzkumné práce muzejních pracovníků je každoročně předkládán muzejní radě 
jako příloha výroční zprávy. 
 
Zabezpečení majetku. Majetek včetně sbírky je zabezpečen kombinovanou formou personálního dozoru vč. 
pravidelného systému kontrol, mechanických prvků, elektronického systému a pojištění. 
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Finance. Muzeum v posledních letech hospodařilo s provozním rozpočtem, ze kterého byl hrazen také rozvoj 
sbírky, v průměrné výši kolem 1,5 milionu korun. Šlo o nižší částku, než mívají k dispozici obdobná česká muzea. 
V roce 2013 bylo muzeum pověřeno realizací několika mimořádných velkých akcí (dřevosochař. sympozium, 
vydání publikací, tvorba a instalace modelu historického centra ad.), proto byl rozpočet povýšen na 3 443 000 Kč. 
Rozpočet muzea je součástí rozpočtu Města Benešova a je běžnými způsoby zveřejněn. Podrobný rozpočet 
muzea je členům muzejní rady k nahlédnutí v muzeu. 
 
Finanční zisk muzea. Zisky muzeí mohou plynout z doplňkového prodeje výzkumné činnosti, muzeumshopů, 
muzejních kaváren nebo vstupného. Dlouhodobý trend zřizovatele vede k postoji, že finanční zisky od muzea 
neočekává a některé dokonce tlumí. Benešovské MUD patřilo po roce 1990 k prvním, která zavedla volný vstup 
coby přirozenou nabídku doplňkového vzdělávání veřejnosti. K tomuto původně americkému a britskému trendu 
se nyní začínají přidávat i další česká muzea. V současnosti se zvažuje o posílení muzeumshopu a prodeje ob-
čerstvení, ale ve shodě se zřizovatelem má jít jen o drobnou doplňkovou činnost zvyšující návštěvnický komfort 
bez ambicí zásadního fin. zisku. Na doplňkový prodej výzkumné činnosti nemá muzeum dostatek personální 
kapacity. 
Sponzoři a dary. Sponzorování vzdělávací kultury je českém venkově tradičně slabé, neboť v něm nejsou spat-
řovány propagační efekty. V 90. letech to výstižně charakterizoval starosta Ing. Chromý, když prohlásil, že na 
běžnou činnost muzea umění má město dost vlastních prostředků a nepotřebuje se nikoho doprošovat. Jiná situ-
ace je v oblasti darů do sbírky a slev při nákupech zboží a služeb. Dary do sbírky jsou časté a nemalé, slevy při 
nákupech zboží a služeb, zejména v Praze, jsou na české poměry sympatické. Dary do sbírky jsou zachyceny v 
akvizičním seznamu, slevy činí řádově 10 – 40% z běžné ceny. 
 
Lidské zdroje. Muzeum pracuje s devíti zaměstnanci, z hlediska přepočtu jde o 8 celých úvazků. Jde o počet 
mírně nižší než podobná muzea umění v ČR. Vzhledem k počtu a kumulaci činností je hospodaření s lidskými 
zdroji úsporné. 
 
O běžný provoz se starají: 
 
Soňa Vačkářová (koordinátorka úseku) – správa majetku, pokladna, dozor expozic ad. 
Lenka Škvorová – správa sbírky a depozitářů ad. 
Mgr. Josef Holoubek – správa obrazového archivu, fotodokumentace, dozor expozic ad. 
MgA. Aneta Růžičková – grafička, edukační činnost, služba vrátnice ad. 
Ondřej Doskočil – grafik, služba vrátnice ad. 
Andrea Rumlová – úklid, polygrafické zpracování tiskovin ad. 
 
Odborná činnost a rozvoj muzea: 
 
Ing. Hana Zákostelná – výzkum, médiatéka, dozor expozic, edukační činnost ad. 
Anna Fassatiová – zástup. ředitele, výzkum, edukační činnost, produkce ad. 
Mgr. Tomáš Fassati – ředitel, výzkum, akviziční činnost, ediční činnost ad. 
 
Hospodárnost vzdělávací činnosti. Ekonomický efekt vzdělávací činnosti institucí bývá specialisty propočítáván 
ve vztahu k celkovému a tím i ekonomickému rozvoji obce a regionu, kde vzdělávací instituce působí. Jde o ne-
zpochybnitelný efekt, výpočty jsou však značně odborně náročné a objednávají se u specialistů jen ve zvláštních 
situacích např. při strategickém plánování rozvoje apod. 
 
Hospodářský výsledek činnosti. Hlavní efekt hospodaření muzea tvoří souhrn dílčích efektů vzdělávací činnosti 
a sbírkotvorné činnosti. Zatímco finanční výpočet efektu vzdělávací činnosti, jak bylo výše řečeno, je možné zís-
kat jednou za čas objednávkou u ekonomických expertů, finanční efekt sbírkotvorné činnosti je spočítatelný sa-
motnými pracovníky muzea. Vzhledem k potřebě prověřování stovek sbírkových položek je však nesmírně časo-
vě náročný, a proto má smysl jeho zpracování zadávat jen po důsledném zvážení potřeb muzejní radou a zřizo-
vatelem. 
 
Další analýzy hospodaření/hospodárnosti. V případě potřeb dalších analýz je po dohodě se zřizovatelem ředi-
tel muzea povinen předložit potřebné podklady se žádostí o posouzení muzejní radě. Kromě muzejní rady, která 
je s činností muzea dlouhodobě seznámena, nikdo další není kompetentní k posuzování. Muzejní rada tak slouží 
jako odborný poradní orgán zřizovateli – Městu Benešov, jeho Městské radě a Zastupitelstvu. 
 
Statistické údaje nemají samy o sobě žádnou vypovídací hodnotu, záleží na tom, do jakého je zasadíme kontex-
tu. (Ekonom Petr Zídek, Lidové noviny, 12. února 2014.) Různé statistické údaje jsou proto zejména členům 
muzejní rady k dispozici v muzeu s upřesněním kontextů, které budou vyžadovány. 
 
Průběžné vzdělávání pracovníků muzea 
 
Je důležité pro udržení kontaktu s měnící se realitou i pro zvyšování odbornosti. Probíhá nejen formou individuál-
ního studia, ale i návštěv akcí v ČR a zahraničí, účastí na kursech atd. Pracovníci se chystají na interní muzejní 
kvalifikační zkoušky. V současnosti si několik zaměstnanců zvyšuje nebo doplňuje vzdělání: Lenka Škvorová 
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(dějiny umění), Ondřej Doskočil (výtvarná tvorba), Anna Fassatiová (filosofie) a Andrea Rumlová (maturitní studi-
um). 
 
Vnitřní preventivní kontrola 
 
Městský úřad provedl v listopadu kontrolu vybraných dokumentů muzea. Šlo jednak o soubor základních doku-
mentů (zřizovací listina, statut, organizační řád), jednak o některé finanční a majetkové dokumenty. U finančních 
dokumentů bylo doporučeno lépe hlídat shodu časových a identifikačních dat, která někteří dodavatelé vypisují 
nepřesně. Jinak bez zásadních připomínek. 
 
Obrazová dokumentace 

 
 

 
 

Pohled do Šímovy síně s výstavou „Na čem sedělo 20. století“ 
 

 
 

     
 

Bezplatně jsme z demolice objektu v Městečku – Nespekách získali betonovou plastiku arch. J. Vaculíka,  
stejně jako v předchozím období také jeho krb a skládací stůl. 

Plastiku se pokusíme umístit ve veřejném prostoru města, krb a stůl jsou součástí stálé expozice designu. 

8 
 



    
 

Pohled do Kabinetu umění s výstavou „Fenomén Vitra“. 
Dále i na další straně detaily z této výstavy. 

 
 
 

 
 

Charles & Ray Eames: Vitra – DSR – 04 White, návrh 1950, výroba VITRA (Švýcarsko), 2012 
Pochromovaný/ lakovaný kov, probarvený polypropylen, bílá verze; 81x46,5 x55 cm, výška sedáku 41 cm 

 
 
 
 
 

     
 

Neznámý autor (Design studio Tecnico magis): jídelní stoly Magis Tavolo XZ3, 2003, výroba Magis 2013, Itálie 
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Charles & Ray Eames: odkládací stolek Occasional Table LTR, 1954, výroba Vitra, 2012, barevná varianta bílá, 

pochromovaná ocel, MDF, 25x39x33,5 cm 
 
 

 
 
 

Verner Panton: židle Vitra Panton Chair – 04 White, 1999, autorská replika podle Vitra Panton Classic,  
1950 – 1960, výroba VITRA (Švýcarsko), 2012, probarvený polypropylen, bílá verze, matný povrch,  

83x50x61 cm, výška sedáku 41 cm 
Verner Panton: židle Vitra Panton Junior – 04 White, 1959, výroba VITRA (Švýcarsko), 2012,  
probarvený polypropylen, bílá verze, matný povrch, 68x37,5x44,5 cm, výška sedáku 35 cm 

Zde na srovnávací fotografii je červená verze dětské židle a žlutá verze zmenšeného modelu. 
 

 

 
 

Sori Yanagi: Vitra – Elephant Stool – 04 White, 1954, výroba VITRA (Švýcarsko), 2012 
probarvený polypropylen, bílá verze, 37x51x46,5 cm 
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Alejandro Aravena: Vitra křeslo Chairless, 2010, výroba VITRA (Švýcarsko), kůže, polyamid. 
Tento pás pro podporu zad při sezení na zemi je zajímavým příspěvkem k ergonomii sedacího nábytku. 

 
Alberto Brrogliato: Plust zahradní svítící křeslo Gumball armchair Light, 2010, výroba PLUST (Itálie), 

polyetylen, světelný zdroj 60W/E27, IP67, 86x92x 65 cm, 
 
 

         
 

Ronan & Erwan Bouroullec: dekorativní předmět Vitra - lʼOiseau Bird, 2011, výroba VITRA (Švýcarsko), 2012 
javorové dřevo, 15x24,5x 6 cm 

 
Ronan & Erwan Bouroullec: Vitra děliče interiéru Algue, 2004, výroba VITRA (Švýcarsko), plast 

26 x 32 cm (jeden element) 
 

 
 

Eero Aarnio: dětské stoličky Puppy, verze Large, White, 2005, výroba MAGIS (Itálie) 
polyethylen, 55,5x42x69,5 cm, výška sedu 37,5 cm 
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Alexander Girard: Vitra Wooden Dolls No.4 (první z leva), 1963, výroba VITRA (Švýcarsko), 
dřevo, disperszní lak, 27x7,8x 4,5 cm 

 
 

 
 
 

George Nelson: Vitra stolní hodiny Cone Clock, 1947 – 1953, výroba VITRA (Švýcarsko), 
hliník, sklo, 17x15x15,5 cm 

 

 
 

Arik Levy: Vitra úložný box Toolbox, barevná verze šedá, 2010, výroba VITRA (Švýcarsko),  
ABS plast, 15,5x33x17 cm 
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Výsledky tradičního „sběru designu“ ve dvoře Technických služeb. 
 

    
 

    
 

Několik záběrů z prvního benešovského sochařského sympozia na Masarykově náměstí. 
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Jedna z obnovených tabulek pro turistický ruch. 
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Z pohřbu člena muzejní rady, malíře a pedagoga Vladimíra Cidlinského v kostele sv. Mikuláše na Karlově. 
 

 
 

Festival Jeden svět přitahuje mladé Benešany, kteří nejsou lhostejní k sociálním problémům světa. 
 

   
 

Benešovské sochařce Josefíně Duškové připravila ve své pražské galerii „U Kunštátů“ na Starém Městě výstavu 
bývalá pracovnice našeho muzea, historička umění Julie Weisová. 
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Benešovské bienále bylo tentokrát zaměřena na mladší autorskou generaci. 
 
 

  
 

Odpoledne studentské poezie připravené prof. Hozou překvapilo posluchače vytříbeným talentem  
a citlivostí mladé benešovské autorské generace. 
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Během roku proběhlo v Šímově síni několik autorských projekcí dokumentárních filmů. 
 
 

  
 

Nejen v Šímově, ale také v Městské výstavní síni se Benešané opakovaně setkávali s architekturou. 
 
 
 

 
 

Muzeum rádo hostí porady vedoucích odborů MěÚ, kteří si pak prohlédnou expozice. 
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Hudební i slovní vystoupení Jaroslava Hutky připomnělo 17. listopad. 
Bylo doprovázeno digitální projekcí na stěny Šímovy síně. 

Texty jeho písní jsou sympaticky nekompromisní vůči sociální lhostejnosti některých dnešních Čechů. 
Po vystoupení Hutka zaujal bohatou nabídkou knih z vlastní produkce. 

 

 
 

Ještě výčet dalších slavných hostí muzea v roce 2013: publicista P. Kosatík, Prof. J. Štreit, hudebník Jiří Stivín, 
architekt Tomáš Novotný, předseda spolku Mánes, Jan Budař, herec, hudebník, fotograf. 
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Pan starosta se svým zástupcem přivítali počátkem září účastníky sochařského sympozia na náměstí. 
 

  
 

Díky akci sociálního odboru MěÚ zavítala do muzea slavná socioložka PhDr. J. Šiklová. 
Pozdravil ji tu i její bývalý spolužák, člen muzejní rady pan PhDr. Erich Renner. 

 

  
 

Propagaci věnujeme velkou pozornost. 
Nejpůsobivější a současně nejlevnější je ta vlastnoruční. 

 

 
 

Dílčí pohled na zasedání muzejní rady v únoru 2014. 
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Slavný jazzman Laco Déczi přijel z New Yorku nejprve do pražského klubu Agharta 
a potom rovnou na tradiční muzejní noc v Benešově. 
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Do Šímovy síně tradičně patří i hudba. 
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Historik architektury Z. Lukeš ze Správy Pražského hradu, arch. Tomáš Novotný, předseda spolku Mánes  
a ředitel muzea 

 

 
 

Ředitel muzea s členem muzejní rady panem Prof. Jindřichem Štreitem při jeho návštěvě v Benešově 
 

 
 

Bez pomoci dobrovolníků se neobejdou muzea nikde na světě. 
 

 
 

Ruční písmomalba je přirozenější a příjemnější než digitální tisk. 
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Výstavy v Kabinetě poutají stejnou pozornost jako v Šímově síni. 
 

 
 

Spolupráce s výtvarným studiem ZUŠ probíhá jak v podkroví, tak v nižších patrech přímo v expozicích. 
 

 
 

Dekorace vstupu do studia ZUŠ 
 

 
 

Mnohým dětem vydrží zájem o výtvarnou kulturu dále do života 
a zařadí se tak automaticky mezi kultivovanější vrstvy společnosti. 
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Výstava prací a fotografií postižených z Moravy zaujala všechny vrstvy benešovské společnosti. 
 

 
 

Stojí za zamyšlení, proč děti vnímají abstraktní umění spontánně, zatímco někteří dospělí mají problém. 
 

 
 

Pravidelné besedy na výstavách v Šímově síni 
 

 
 

Pavel Kosatík přednášel o české inteligenci v minulosti a dnes. 
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V předvečer muzejní noci divadelní soubor Áčko nabídl nápaditě nastudovaný Máchův Máj. 
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Muzejní noc se vždy odehrává z části na dvorku mezi sochami. 
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Zachráněné vitraje z haly spořitelny 
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Novým sbírkovým přírůstkem je i nejslavnější kinofilmový fotoaparát světa – Leica. 
 

  
 

Designový dar do sbírky (iMac) v hodnotě mnoha desítek tisíc korun ze studia Olgoj Chorchoj. 
 

 
 

Ukázka z kolekce statusových předmětů dokládá, že špičkový design kvalitních hodinek (studio Olgoj Chorchoj) 
lze pořídit za zlomek ceny vydávané naivními boháči za nevkusné a nepřesně jdoucí luxusní náramkové hodinky. 
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Zvláštní část expozice designu věnovaná třídění barev podle vzorníků Pantone. 
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Expozice designu je atraktivně aranžována. 
Na těchto stolech se můžete zúčastnit hostiny na skle a porcelánu slavných designérů J. Kaplického a B. Šípka 

nebo karlovarské značky Thun. 
 
 

 
 

Instalace s názvem „Čajový dýchánek“ představuje ukázku ze sbírky špičkových českých čajových servisů. 
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K nejatraktivnějším částem expozice designu patří sklo a porcelán meziválečné značky Artěl (vlevo) 
a sklo značky Moser, kterým si i dnes připíjejí evropské královské rodiny (vpravo). 
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Každý měsíc přinášíme ze sběrného dvora Technických služeb nebo i jiných míst  
nové zajímavé sbírkové předměty z oblasti designu. 

Pokud se kvalitní předměty nezachytí odborným pohledem včas, 
dostanou se do rukou obchodníků se starožitnostmi,  

stoupnou na ceně a stanou se pro mnohá muzea nedostupné. 
 
 
 

  
 

Přírůstky sbírky designu – dětská stolička a pásová opěra pro sezení na zemi exkluzívní značky Vitra. 
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Děkujeme sponzorovi panu J. Stibůrkovi, majiteli firmy Eltsen 
za zakoupení dvou železničních modelů do expozice designu 

v ceně 10 000 Kč 
a za ochotu zapůjčit muzeu jeden exponát z jeho vlastní sbírky designu. 

 

 
 

Výpravná monografie seznamující s dílem malíře Kirchnera, jehož pozůstalost získalo muzeum do sbírky. 
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Oblíbená vánoční akce na náměstí posiluje soudržnost obyvatel a vztah k městu. 
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Nová expozice obrazů českých umělců 2. pol. 20. století z daru Doc. J. Šetlíka 
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VÝROČNÍ ZPRÁVA  
MUZEA UMĚNÍ A DESIGNU BENEŠOV 
za rok 2013 
 
 
K výroční zprávě jsou vyhotoveny samostatné přílohy: 
 

1. Přehled akvizice – nákupy 
2. Podrobný přehled akcí roku 

 
 
 
 
 
Výroční zprávu   JMÉNO:   PODPIS: 
 
Přijímám: 
 
Nepřijímám a doporučuji k novému vypracování: 
 
Přijímám s následujícími výhradami: 
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