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 1. Úvod: 

Městské muzeum v Sedlčanech bylo založeno roku 1894, v době příprav na Národopisnou výstavu 
českoslovanskou v Praze. Základem jeho sbírek se staly předměty shromážděné právě pro tuto 
výstavu. Po celou dobu své existence mělo muzeum potíže s uložením a vystavováním sbírkových 
předmětů. Nedostatek vhodných prostor několikrát hrozil i úplnou likvidací muzea.

K zásadnímu obratu došlo až v roce 2002, kdy nákladem města Sedlčan byla opravena historická 
budova staré radnice na náměstí T. G. Masaryka. Rekonstrukci objektu zajistila dle projektu 
architektů Miroslava Řepy a Vladimíra Pýchy stavební firma Formen s.r.o. Příbram. Celkové 
náklady na stavbu ve výši 13,095 mil. Kč hradilo město Sedlčany. Vnitřní prostory byly upraveny 
pro stálou expozici sbírek městského muzea.

Městské muzeum bylo slavnostně otevřeno dne 14. listopadu 2002, kdy byla zpřístupněna první část 
muzejní expozice: pravěk, středověk a ranný novověk. Druhá část – expozice devatenáctého a 
dvacátého století, národopisné sbírky a pamětní síň Josefa Suka – bude zpřístupněna v polovině 
roku 2003.



2. Základní údaje o Městském muzeu 

Městské muzeum Sedlčany vzniklo jako samostatná příspěvková organizace zřízená městem 
Sedlčany dne 1. července 2002. Otevřeno pro veřejnost bylo dne 14. listopadu 2002.

Muzeum se nachází v Tyršově ulici 136 (roh náměstí T.G.M.) v Sedlčanech. Jedná se o třípodlažní, 
nově rekonstruovanou budovu. V přízemí, kde je i vstup do objektu, se nachází výstavní prostory o 
ploše 55 m2 a pokladna. V prvém patře na ploše 183 m2 je umístěna expozice pravěku, středověku 
a ranného novověku. Ve druhém patře na ploše 141 m2 je v současnosti budována expozice 19. – 
20. století, národopisu a pamětní místnost Josefa Suka. Na tomto podlaží je také plánována 
knihovna s badatelnou pro veřejnost

Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů ………………………………. 3336

Počet evidenčních čísel přírůstků zapsaných za sledovaný rok ……….… 29

Počet inventarizovaných evidenčních čísel sbírkových předmětů ………. 1665

Počet knihovních jednotek …………………………………………………….... 2644

Roční přírůstek v knihovních jednotkách ……………………………………. 18

3. Expozice 



Vstupu do expozice dominuje náhrobní kámen s konce 16. století, původně zasazený v nároží 
radnice, a soubor předmětů, které charakterizují sbírky muzea. První část výstavního prostoru je 
věnován pravěkému osídlení krajiny středního Povltaví. Návštěvník zde najde kamenné nástroje, 
jako jsou sekerky, motyky a škrabadla z pazourku, misky, hrnečky, zásobnice, ozdoby z bronzu atd. 
K zajímavostem patří stolička mamuta. Z nejvýznamnějšího naleziště, keltského oppida na 
Hrazanech, jsou vystaveny nástroje ze železa, nádoby, tkalcovské závaží a repliky keltských mincí. 
Významným doplňkem jsou dokumentární fotografie, mapy a plánky archeologických nalezišť, 
včetně informace o těch, kteří nejvíce přispěli k archeologickému výzkumu regionu.

V oddělení středověku je vystavena keramika, gotické zámky, klíče i části gotického ostění. 
Zvláštní místo zaujímají bohatě zdobené gotické kachle s náboženskými, heraldickými či loveckými 
náměty. Jedná se o soubor kachlů, který byl vyzvednut při záchranném archeologickém výzkumu v 
Sedlčanech roku 1996. Za pozornost jistě stojí i lebka s trepanačním otvorem z 15. století či soubor 
zdobených nádob z tvrze v Ústupenicích.

V expozici jsou vystaveny také iluminované renesanční kancionály, které byly majetkem 
literátského bratrstva při kostele sv. Martina v Sedlčanech. Literáti se věnovali vícehlasému 
sborovému zpěvu českých i latinských písní. Členem tohoto bratrstva byl i Jakub Krčín z Jelčan a 
Sedlčan, jenž byl pánem města v letech 1580-1604. Starší kancionály jsou psány na pergamenu. V 
expozici jsou také dobové zbraně, dokumenty o Krčínově životě a nejstarší vyobrazení města 
Sedlčan z roku 1602.

Poslední místnost je věnována sedlčanským cechům. Cínové cechovní konvice a dobové cínové 
nádobí, cechovní truhlice, drobné nářadí a zejména soubor pohřebních štítů podávají obraz o životě 
ve městě v 17. a 18. století. Organickou součástí výstavy jsou reprodukce fotografií Čeňka Habarta 
z roku 1893, plány města, mapy, obrazy a hlavně fotografie krajiny a stavebních památek 
Sedlčanska. U schodiště, kterým se od pokladny vstupuje do expozice, uvítá návštěvníka alej 
letitých stromů. Vyzývá ho nejen k cestě za poznáním historie, ale také za krásami spanilé krajiny 
středního Povltaví.



4. Výstavy 

U příležitosti slavnostního otevření sedlčanského muzea byla v novém výstavním prostoru 
vystavena díla malířů Bedřicha Horálka a Čeňka Kvíčaly, kteří ve svých dílech zachytili život města 
a krajinu Sedlčanska. Výstava trvala do 7. prosince 2002.

Další akcí byla vánoční výstava nazvaná „Kouzlo Vánoc“. Na výstavě byly představeny práce dětí 
ze sedlčanských škol a kroužků. Výstava byla zahájena slavnostní vernisáží, jejíž součástí bylo 
vystoupení dětského pěveckého sboru Zábojáček s vánočními koledami a zpívanou „Legendou o sv. 
Dorotě“. Výstava proběhla ve dnech 10. prosince 2002 – 10. ledna 2003.

 5. Sbírky 

Největší akcí roku 2002 bylo stěhování sbírek městského muzea, jejich postupné třídění, ošetřování 
a následné zahájení celkové inventarizace sbírkového fondu. Stěhování proběhlo v několika 
„vlnách“ v období od září do října minulého roku. Sbírky byly uloženy do nových depozitářů a byla 
zahájena jejich inventarizace, která bude dokončena v následujícím roce. V současnosti je možné 
konstatovat, že i přes náročnost, jakou stěhování muzejních sbírek bezpochyby bylo, proběhla celá 
akce koordinovaně a bez vážnějšího dopadu na muzejní sbírkový fond.

 6. Knihovna 

Knihovna Městského muzea Sedlčany byla kompletně přestěhována do nové budovy muzea a 
provizorně uložena do místnosti ve 2. podlaží, která bude následně vybavena regály a policemi. V 
roce 2002 nebyla veřejnosti přístupna.



7. Akvizice (přírůstky) 

- uniforma legionáře z italské fronty, zakoupena od rodiny Davidových ze Sedlčan 

 - pan Jan Hartman: bunda s označením amerických letců od plukovníka Norwella z USA

 - paní Jana Veselá: fotografie města a okolí, kozácký kroj

 - paní Věra Jáchymová: malovaná almara

 - rodina Burianova ze Sedlčan: malovaná almara, květiny

 - pan Jan Kuthan z Roviny: sada truhlářského nářadí

 - rodina Hronova ze Sedlčan: soubor ševcovského nářadí

 - Marek Kolský: fotografie regionu (především Sedlčany) z let 1945-1980

 - manželé Farovi ze Sedlčan: trakař, valcha, nůše, lis na tvaroh, díže na těsto, cep a krumpolec

 - rodina Synkova ze Sedlčan: vánoční ozdoby, krajky, prostírání, ubrusy a noční košile z 
meziválečného období

 - paní Miroslava Královcová a pan Rudolf Nemastil z Chlumu: doklady k vystěhování Sedlčanska

 8. Významné návštěvy v muzeu 

 * Jiří Burian, starosta města Sedlčan

 * Zbyněk Šorm, člen rady Středočeského kraje

 * František Vácha, zástupce hejtmana Středočeského kraje

 * Jaromír Volný, senátor za Příbramsko

 * Josef Velfl, ředitel Hornického muzea Příbram

 * Jarmila Šárová, ředitelka Okresního archivu Příbram



 * Eva Procházková, ředitelka Okresního archivu Benešov

 * Vratislav Ebr, knihkupec a spisovatel 

9. Sponzorské dary a příspěvky 

Středočeský kraj, fond kultury 300 000,-

Česká spořitelna, a.s. 100 000,-

Plukovník Robert A. Norvell, člen posádky bombardéru z r.1945 30 000,-

10. Hospodaření Městského muzea Sedlčany za rok 2002 

ROZVAHA 

STÁLÁ AKTIVA 86707,90 Nehmotný investiční majetek 0,00 Hmotný investiční majetek 0,00 
Drobný hmotný investiční majetek 86707,90 OBĚŽNÁ AKTIVA 22596,65 Pohledávky 500,00 
Finanční majetek 22096,65 AKTIVA CELKEM 109304,55 

VLASTNÍ ZDROJE 
Oprávky k drobnému hm. inv.majetku 86707,90 Fond drobného hm. inv.majetku -86707,90 Fond 
kulturních a sociálních potřeb 4481,00 Fond reprodukce majetku 86707,90 PASIVA CELKEM 
91188,90 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 18115,65 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT 

VÝNOSY 741303,42 Tržby ze vstupného 15690,00 Tržby za zboží 436,10 Úroky 177,32 Příspěvek 
na činnost 725000,00 

PROVOZNÍ NÁKLADY 723187,77 Materiál 155846,07 Energie 10947,80 Opravy 5222,20 
Cestovné 9847,60 Ostatní služby 209475,90 Mzdové náklady 224054,00 Pojistné 76389,00 
Zákonné a ostatní sociální náklady 20992,20 Ostatní náklady 10413,00 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 18115,65 



STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ MĚSTSKÉHO MUZEA 

Vedení muzea 1 Odborní pracovníci 1 Ostatní pracovníci 3 

ZDROJE PŘÍJMŮ MĚSTSKÉHO MUZEA SEDLČANY 

Tržby za vstupné 2,12% Tržby za prodané zboží 0,06% Úroky 0,02% Příspěvek na činnost 97,80% 

VÝDAJE MĚSTSKÉHO MUZEA V SEDLČANECH 

Materiál 21,55% Energie 1,51% Opravy 0,72% Otop 13,25% Ostatní služby 15,72% Cestovné 
1,36% Mzdové náklady 30,98% Pojistné 10,56% Zákonné a ostatní sociální náklady 2,90% Ostatní 
náklady 1,44%


