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 1. Úvodem

Městské muzeum v Sedlčanech má dlouhou tradici neboť 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.

V tomto roce dne 1. července byla také založena samostatná příspěvková organizace "Městské 
muzeum Sedlčany".

Muzeum se nachází v Tyršově ulici č.136 (roh náměstí T.G.M.) v Sedlčanech. Jedná se o 
třípodlažní, nově rekonstruovanou budovu s výtahem a bezbariérovým vstupem. V přízemí, kde je i 
vstup do objektu, se nachází výstavní prostory o ploše 55 m2 a recepce - pokladna. V prvém patře 
na ploše 183 m2 je umístěna expozice pravěku, středověku a ranného novověku. Ve druhém patře 
na ploše 141 m2 je expozice věnovaná 19. - 20. století, národopisné sbírky a pamětní síň Josefa 
Suka. Otevření pro veřejnost se uskutečnilo ve dvou etapách: jako prvá byla v listopadu roku 2002 
zpřístupněna expozice v prvém patře, v červnu následujícího roku byla otevřena expozice ve 
druhém patře. Poslední etapou bylo otevření muzejní knihovny s badatelnou, které proběhlo v říjnu 
roku 2004.



Teritoriální vymezení: město Sedlčany a sedlčanský region - střední Povltaví.

Počet návštěvníků v roce 2004:

Stálá expozice 3364

Krátkodobé výstavy 7700

Přednášky 500

 2. Sbírky

Během roku proběhla inventarizace části sbírkových předmětů (dle zákona č. 122/2000 Sb.), která 
byla řádně dokončena dne 31. prosince. V současnosti se v muzeu nachází následující sbírkový 
fond:

 * Sbírka historická - zapsaná v Centrální evidenci sbírek (CES) pod evidenčním číslem: MSE/002-
04-15/090002.

 * Sbírka archeologická - zapsaná v Centrální evidenci sbírek (CES) pod evidenčním číslem: 
MSA/002-04-25/095002.

Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů 3423

Počet evidenčních čísel přírůstků zapsaných za sledovaný rok 30

Počet inventarizovaných evidenčních čísel sbírkových předmětů 148

3. Knihovna

V roce 2004 se realizovala výroba a montáž vnitřního vybavení knihovny regály, policemi, stoly a 
židlemi. Následně byla dokončena inventarizace knihovního fondu spojená s řádným uložením knih 
do regálů a knihovna s badatelnou byla poté zpřístupněna. Od měsíce října slouží knihovna nejen 
badatelům, ale i jako plně vybavená multifunkční místnost pro pořádání přednášek a seminářů 
široké veřejnosti.

Počet knihovních jednotek 2806

Roční přírůstek v knihovních jednotkách 110



 4. Pořádané výstavy

 * První výstavou roku 2004 byla putovní výstava "Archeologie v sítích", jejímž autorem je 
archeolog Mgr. Rastislav Korený z Hornického muzea v Příbrami. Výstavu navštívilo 340 občanů.

 * Výstava Ústavu sociální péče v Nalžovicích nazvaná "Čtyři roční období očima děvčat" 
představila činorodý život klientek ústavu. Celkem výstavu shlédlo 330 návštěvníků.

 * Následovala výstava "Obec Dublovice v průběhu staletí", která se uskutečnila v rámci 
představení obcí regionu veřejnosti. Počet návštěvníků - 290.

 * Velikonoční atmosféru přiblížila další výstava obce Vysoký Chlumec, připravená obecním 
úřadem a místním Spolkem pro občanské záležitosti. Výstavu navštívilo 680 lidí.

 * Třináct sedlčanských fotografů představilo v muzeu ukázky ze své tvorby. Fotografie zachycující 
nejen na přírodní krásy regionu, ale např. i pražské ulice navštívilo opět více než 600 spoluobčanů.

 * Nejzajímavější výstavou roku se stala výstava připravená zaměstnanci muzea: "Jakub Krčín a 
Sedlčansko". Expozice na které byl vystaven i Sedlčanský kancionál navštívili i mnozí významní 
čeští historikové. Výstava měla dosud největší návštěvnost - téměř 1.400 návštěvníků.

 * Na letní období byla zařazena výstava "Modelů válečných letadel od Jiřího Landy" ze Sedlčan. 
Výstava sklidila úspěch zvláště mezi mladšími návštěvníky, celkem si ji přišlo prohlédnout 1.130 
lidí.

 * Následující instalace připomněla 80. výročí vzniku skautingu v Sedlčanech. Na výstavě, kterou 
připravilo místní skautské středisko Zvon byly k vidění nejen fotografie a dokumenty, ale i 
trojrozměrné předměty. Celkem se u této příležitosti v muzeu zastavilo 600 návštěvníků.

 * Další výstavou z dílny muzejníků byla výstava věnovaná společnému výročí "110 let 
sedlčanského muzea a místní železnice". Na výstavě, kterou shlédlo 740 spoluobčanů se největší 
pozornosti těšil model krajiny s železniční stanicí a jezdícím vláčkem.

 * Na výstavě fotografií Jiřího Hellera "Návraty k přírodě" mohli návštěvníci vidět velkoplošné 
fotografie nejen ze Sedlčanska, ale i z jiných míst Čech. Výstavu navštívilo celkem 440 lidí.

 * Posledním vystavujícím byl spolek Příbramských betlemářů, který představil veřejnosti své 
menší betlémy a činnost s tím spojenou. Tato výjimečná Vánoční výstava byla hojně navštěvována - 
celkem ji shlédlo 1.200 návštěvníků.

5. Ostatní činnost

leden: Prezentace městského muzea na veletrhu Regiontour v Brně v rámci Sdružení obcí 
Sedlčanska a ve spolupráci s městem Sedlčany.



Na koncepci stánku se podílelo i muzeum - zaměřen byl na výročí Jakuba Krčína.

Zprovoznění webových stránek Městského muzea Sedlčany, adresa: www.muzeum.sedlcany.cz

Návštěva výstavy o Jakubu Krčínovi v Třeboni, navázání kontaktů s kurátorkou výstavy.

únor: Dvoudenní cyklus přednášek ve výstavní síni muzea pro studenty škol.

Přednášel archeolog Rastislav Korený v rámci výstavy "Archeologie v sítích".

Muzeum navštívila delegace deseti starostů ze Srbska.

březen: Schválení grantu Středočeského kraje ve výši 170.000,- Kč na vybudování muzejní 
knihovny.

Návštěva archivu v Žitenicích - získány kopie dokumentů k osobě Jakuba Krčína.

duben: Doplnění popisků - textů v expozici

květen: V rámci vyhlášení výsledků soutěže Gloria musaealis je naše expozice hodnocena jako 
sedmá nejlepší za rok 2003 (v konkurenci velkých českých muzeí).

Dokončena kopie (faksimile) Sedlčanského (tzv. Krčínova) kancionálu, veřejnosti představená v 
červnu, poté je trvale umístěna ve stálé expozici.

červen: Křest publikace Jana Kuthana a Martina Steckera "Sedlčanskem po stopách Jakuba Krčína". 
Knihu za finanční podpory Města Sedlčan, Sdružení obcí Sedlčanska a Nadačního fondu Patronát 
Sedlčansko vydalo městské muzeum (1.200 ks).

Ve spolupráci s pedagogy GOA proběhlo v muzejní expozici řetězové provádění.

červec/srpen: Dokončuje se montáž polic a regálů v knihovně a s tím spojené drobné úpravy v 
interiéru.

Návštěva delegace ze Středočeského kraje v čele s hejtmanem Petrem Bendlem.

září: První přednáška v muzejní knihovně - vyprávění Jany Arcimovičové o cestování po jižní Číně 
a Vietnamu.

Navázána spolupráce s Českým muzeem hudby ohledně konání Sukovského semináře v knihovně 
městského muzea.

říjen: Zpřístupnění muzejní knihovny a badatelny veřejnosti.

Přednáška historika Milana Hlavačky na téma "Zemská železniční akce v letech 1882 - 1914".

Podána žádost o grant na fond kultury Středočeského kraje pro Hudební festival Sukovy Sedlčany.

Návštěva synovce amerického letce Scota Lowryho v muzeu a na Hradištku.

Proběhly prvé vyučovací hodiny dějepisu pro ZŠ a GOA věnované pravěkému osídlení v expozici 



muzea.

listopad: Přednáška vydavatelky a fotografky Marie Holečkové a spisovatele Otomara Dvořáka 
"Tajemné kameny středních Čech".

Dokončena inventarizace části sbírkových předmětů dle zákona č. 122/2000 Sb.

Prodána poslední publikace o Jakubovi Krčínovi, jednáme o dotisku na rok 2005.

prosinec: Dokončení orientačního soupisu knižního fondu muzejní knihovny. Zapsány naše nové 
muzejní přírůstky do Centrální evidence sbírek (CES) na Ministerstvu kultury - 30 předmětů.

 6. Akvizice (přírůstky)

 * pan Jiří Baloun z Nalžovic: soubor mincí z období ČSR 1918 - 1990

 * paní Milada Bosáková ze Sedlčan: 35 mincí a historicky cenný snímek zaměstnanců Alšovy 
knoflíkárny v Sedlčanech, odznaky a tiskoviny sedlčanských podniků

 * Česká spořitelna, pobočka Sedlčany: 8 ks propagačních gramodesek z 50. let

 * pan Evžen Čížek ze Sedlčan: výstavní plaketa z roku 1934

 * paní Marie Dědová ze Sedlčan: staré fotografie, album snímků z počátků tábora na Častoboři

 * pan Václav Dvořák ze Žemličkovy Lhoty: kniha Františka Bobka Sedličanského

 * pan Josef Entner ze Sedlčan: soubor fotografií kapliček ze Sedlčanska

 * pan Jiří Faktor z Hojšína: fotografie Skalního města u Velké, štandlík

 * pan Antonín Fleišner z Třebnic: jídelní lístky z roku 1932, rodné listy, křestní a oddací listy z 19. 
století)

 * pan Ladislav Hadraba: podnikový časopis Strojař, noviny V nový život

 * pan Jiří Hejhal z Petrovic: čtyři ročníky novin Petrovické okénko

 * pan Jan Hendrych z Prahy: sádrový model sochy Jakubu Krčínovi, realizované pro město Třeboň

 * pan Jára Heřman z Obcin: obraz (autoportrét), dva vyřezávané výrobky, Rolnické listy 1899, 
rodný list a další dokumenty

 * paní Věra Jandová z Břekovy Lhoty: staré mince a papírové peníze ČSSR, odznaky dárcovství 
krve, dřevěný napínák na boty, lžíci na obouvání

 * pan Karel Jarůšek z Dublovic: sepsané vzpomínky, obraz Dublovic



 * paní Jiřina Ježková z Prahy: list tovaryšský a jiné dokumenty

 * pan František Kabyl z Drážkova: tři zápisníky střediska Dublovice z let 1955 - 1959

 * paní Alena Kalvasová ze Sedlčan: zdobený šátek se sokolskými motivy

 * paní Marie Kakešová z Kamýku nad Vltavou: kufr, mlýnek, skřipec, album pohlednic a 
fotografií, zpěvníčky, listiny a legitimace (členská knížka Občanské záložny v Krásné Hoře, 
pracovní knížka, občanská legitimace, čeledínská knížka...)

 * pan Jaroslav Kocourek z Petrovic: knihy a pohlednice zvonů rekvírovaných za 1. sv. války

 * pan Marek Kolský ze Sedlčan: stará žehlička, manžetové knoflíky

 * pan Zdeněk Kratochvíl z Prahy: soubor Sborníků vlastivědných prací z Podblanicka

 * paní Marie Křížová z Krchova: bednářské nářadí a kolovrátek

 * pan Jan Kundrlík z Oříkova: Národní listy z roku 1918

 * pan Zdeněk Linhart z Příčov: staré občanské legitimace, fotografie, sepsané vzpomínky

 * pan Petr Macák ze Sedlčan: časopisy a noviny z 30. a 60. let minulého století

 * paní Zdena Nováková z Hostouně u Prahy: staré pohlednice Sedlčan a Nechvalic

 * paní Marie Novotná ze Sedlčan: český kancionál, památník a dokumenty o BIOSu, fotografie ze 
života mlýna Matlánek

 * paní A. Pejšová z Myslkova: vojenský kufr ze 30. let 20. století

 * pan Milan Poldauf ze Sedlčan: zarámovaný obraz "Pamětní list legií"

 * paní Rebcová z Třebnic: staré fotografie z dublovické školy, vysvědčení

 * paní Marie Reinischová ze Sedlčan: staré noviny a fotografie ul. 28. října

 * paní Eva Rusá ze Sedlčan: poštovní krokoměr

 * pan Josef Růzha z Bořené Hory: nůž na vyřezávání dřeváků, hřeben na zpracování lnu

 * pan Vladimír Sládek: rybářské kresby, absolutorium státní rybářské školy ve Vodňanech

 * paní Stárková z Prahy: diapozitivy, Knížka na dovážení školního dříví ke škole Kosohorské 
(1857)

 * pan František Švec ze Sedlčan: boty, staré noviny

 * paní Hana Valentová z Brandýsu nad Labem: pamětní tisk k výstavě v Sedlčanech roku 1934 a 
spis o Hospodářském spolku v Sedlčanech

 * paní Anna Vermachová ze Sedlčan: 2 staré fotografie z Doubravice



 * pan Josef Vermach ze Sedlčan: dvě hliníkové polní lahve z 2. sv. války, hřeblo

 * pan Zdeněk Vlček ze Sedlčan: stovky fotografií, negativy, filmy a jiné materiály k historii 
Sedlčan a životu Josefa Suka

 * paní Věra Vyhnalová ze Sedlčan: leták o děkanu Bučilovi

 * paní Marie Zmeková ze Záborné Lhoty: dokumenty a fotografie k 2. sv. válce, kniha o T. G. 
Masarykovi

7. Sponzorské dary a příspěvky

Středočeský kraj, fond kultury 170 000,-

Město Sedlčany 50 000,-

Sdružení obcí Sedlčanska 50 000,-

Nadační fond Patronát Sedlčansko 50 000,-

8. Hospodaření městského muzea za rok 2004

Hospodaření Městského muzea Sedlčany za rok 2004
ROZVAHA

STÁLÁ AKTIVA
2028700,88

Nehmotný investiční majetek
0,00

Drobný nehmotný investiční majetek
21656,00

Hmotný investiční majetek
265898,10

Drobný hmotný investiční majetek
1386613,18



Umělecká díla a sbírky
354533,60

OBĚŽNÁ AKTIVA
235226,55

Pohledávky
500,00

Finanční majetek
234726,55

AKTIVA CELKEM
2263927,43

VLASTNÍ ZDROJE

Oprávky k drobnému nehm. inv.majetku
21656,00

Oprávky k sam. movitým věcem a souborům
24249,96

Oprávky k drobnému hm. inv.majetku 
1386613,18

Závazky
1814,00

Fond dlouhodobého hm. inv.majetku
596181,74

Fond odměn
7000,00

Fond kulturních a sociálních potřeb
3912,30

Rezervní fond
28115,65



Fond reprodukce majektu
42611,46

PASIVA CELKEM
2112154,29

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
151773,14

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT

VÝNOSY
2495938,25

Tržby ze vstupného
48105,00

Tržby za zboží
382227,00

Nájmy
3500,00

Úroky
106,25

Zůčtování fondů
12000,00

Ostatní výnosy - dary
100000,00

Příspěvek na činnost
1900000,00

Příspěvek na vydání publikace



50000,00

PROVOZNÍ NÁKLADY
2344165,11

Materiál
215350,61

Energie
51720,50

Prodané zboží
159934,74

Opravy
133921,62

Cestovné
18250,50

Ostatní služby
466096,68

Mzdové náklady
909670,00

Pojistné
312722,00

Zákonné a ostatní sociální náklady
26142,50

Ostatní náklady
26106,00

Odpisy
24249,96



HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
151773,14

STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ MĚSTSKÉHO MUZEA

Vedení muzea
1

Odborní pracovníci
2

Ostatní pracovníci
2



ZDROJE PŘÍJMŮ MĚSTSKÉHO MUZEA SEDLČANY

Tržby za vstupné
1,92%

Tržby za prodané zboží
15,32%

Nájmy
0,14%

Zůčtování fondů
0,48%

Ostatní výnosy-dary
4,01%

Příspěvek na činnost
78,13%

Celkem
100,00%

VÝDAJE MĚSTSKÉHO MUZEA V SEDLČANECH

Materiál
9,19%

Energie



2,21%

Prodané zboží
6,82%

Opravy 
5,71%

Otop
2,43%

Ostatní služby
17,45%

Cestovné
0,78%

Mzdové náklady
38,81%

Pojistné
13,34%

Zákonné a ostatní sociální náklady
1,12%

Jiné náklady
1,11%

Odpisy
1,03%

Celkem
100,00%


