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1) Úvod

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

Muzeum ve své stálé expozici prezentovalo Sedlčansko v celém historickém vývoji od pravěku přes 
středověk, ranný novověk až po současnost.

Vedle hlavní činnosti muzeum návštěvníkům nabízelo prohlídku krátkodobých výstav, pořádání 
přednášek, besed, a kavárenských večerů.

Počet návštěvníků v roce 2006:

Stálá expozice …………………………………………………………………….….....1681

Krátkodobé výstavy ……………………………………………………………….....5715

Přednášky ……………………………………………………………………………..........450

Kavárenské večery ...............................200

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:

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

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

Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů ……………………………….…....3512

Počet evidenčních čísel přírůstků zapsaných za sledovaný rok … 67

Počet inventarizovaných evidenčních čísel sbírkových předmětů …292

Počet zkonzervovaných a zrestaurovaných předmětů ……………….........35

3) Knihovna

 Knihovna Městského muzea Sedlčany je zaměřena na regionální literaturu. Knihovna slouží nejen 
badatelům, ale i široké veřejnosti jako plně vybavená multifunkční místnost pro pořádání 
přednášek, besed a seminářů.

Počet knihovních jednotek ……………………………….……………………….......... 3007 

Roční přírůstek v knihovních jednotkách ……..………..…………………………....58

4) Pořádané výstavy

* První letošní výstava přiblížila období z dávné minulosti - ve výstavní síni se prezentovala 
expozice připravená archeologem Hornického muzea Příbram Rastislavem Koreným. Tuto 
„putovní“ výstavu nazvanou „Poslední Germáni v Čechách“ si přišlo prohlédnout 265 návštěvníků.

* Druhá výstava tohoto roku zaplnila muzejní síň pastelovými portréty. Jejich autorkou byla Eva 
Pešková, která svou tvorbu představila v Sedlčanech v podobném rozsahu vůbec poprvé. Vystavené 
portréty vidělo 243 spoluobčanů.

* Následující instalaci nazvanou "Lidová architektura na Sedlčansku" naše muzeum připravilo ve 
spolupráci s pobočkou Hornického muzea Příbram - Muzeem vesnických staveb středního Povltaví 
ve Vysokém Chlumci. Na vernisáži výstavy byla slavnostně pokřtěna publikace nazvaná „Lidová 
architektura na Sedlčansku“. Zajímavé exponáty a fotografie dokumentující život našich předků 
navštívilo 862 lidí.



* Hlavní sezónní akcí se stala výstava nazvaná „Vltava v proudu času“, dokumentující život a 
osudy lidí kolem řeky ve středním Povltaví. Výstavu připravili pracovníci muzea a podle 
návštěvnosti patřila k vůbec nejnavštěvovanějším výstavám v muzeu vůbec – výstavu shlédlo téměř 
2000 příchozích.

* Vzácné fotografie ze své cesty do Tibetu z let 1953-55 představil kameraman a fotograf Josef 
Vaniš. Expozici fotografií nazvanou „Cesty do Tibetu“ oživil při vernisáži sám autor zajímavým 
vyprávěním. Fotografie si přišlo prohlédnout 548 návštěvníků.

* Na následující výstavě nazvané „Na pomezí středních a jižních Čech“ prezentoval milevský malíř 
Vlastimil Stehlík svou současnou tvorbu. Sedlčansko bylo zastoupeno mimo jiné Počepicemi, 
Nechvalickem a Obděnickem. Výstava obrazů přilákala 340 lidí.

* Poslední letošní výstavní aktivitou byla Vánoční výstava v podání tří mladých žen - Lenky 
Feldsteinové, Veroniky Hejhalové a Věry Dlouhé. Tato výstava nazvaná „Vánoční aranžmá a 
keramika“, která byla koncipována jako prodejní přilákala mnohé návštěvníky, kteří obdivovali 
keramické a aranžérské umění vystavujících – celkem do našeho muzea přišlo 1530 vánočních 
návštěvníků.

5) Ostatní činnost

leden: Tradiční prezentace městského muzea na veletrhu Regiontour v Brně.

 Vydání nové Výroční turistické známky s vyobrazením maršálka Radeckého.

 Přednáška botanika, cestovatele a fotografa Lukáše Synka o Chile nazvaná 

 „Od Atacamy po Patagonii“.

únor: Schválení grantu (dotace z programu ISO/D) Ministerstva kultury ČR ve výši

 19.000,- Kč na restaurování 3 ks polychromovaných plastik světců.

 Beseda s podnikatelem a účastníkem závodu Lisabon – Dakar 2006

 Martinem Macíkem o jeho zážitcích z této soutěže.

 Přednášky historika Jiřího Páva pro žáky sedlčanských škol na téma: „Život

 mezi světovými válkami na Sedlčansku“.

 Cyklus přednášek archeologa Rastislava Koreného pro žáky a studenty

 sedlč. škol v rámci probíhající výstavy „Poslední Germániv Čechách“.



 Realizace projektu o vystěhování Sedlčanska ve spolupráci s žáky 2.ZŠ

 Propojení.

březen: Schválení grantů z Fondu kultury Středočeského kraje:

 1. Na vydání publikace „Vltava v proudu času“ ve výši 30.000,- Kč.

 2. Na vydání publ. „Lidová architektura na Sedlčansku“ ve výši 20.000,- Kč.

 3. Na prezentaci života a díla Josefa Suka formou DVD v muzejní expozici 

 ve výši 60.000,- Kč.

 Cestopisná přednáška Jany Arcimovičové o Jemenu v knihovně muzea.

duben: Vydání barevné publ. „Lidová architektura na Sedlčansku“ /náklad 1000ks/.

 Vystoupení hudebníka Vladimíra Merty rámci „Večera při svíčkách“

 v muzejní kavárně.

 Přednáška botanika, cestovatele a fotografa Lukáše Synka tentokrát o

 Barmě, nazvaná „Barma – země tisíců zlatých pagod“.

květen: Večer při svíčkách - vystoupení historika Vladimíra Vondrušky a hudebníka

 Petra Traxlera v muzejní kavárně s představením „Láska ctná a především

 nectná“.

 Autorské čtení herce a spisovatele Arnošta Goldflama v muzejní kavárně.

 Muzeum se stalo jednou z cílových zastávek cyklistického pelotonu za

 účasti hejtmana Středočeského kraje Petra Bendla na trase Praha – Vídeň.

 Ve spolupráci s pedagogy sedlčanského gymnázia proběhlo v muzejní

 expozici již tradiční řetězové provádění.

červen: Vystavení faksimile Krčínova kancionálu při prezentaci muzea v rámci

 Pražské muzejní noci v Národním muzeu.

 Dokončení restaurování sb. předmětů – tří kusů polychromovaných plastik.

 Vydání nové pohlednice s tématikou krajiny středního Povltaví.

červenec/srpen:



 Vydání barevné publikace „Vltava v proudu času“ /náklad 2000ks/. Knížka

 byla slavnostně pokřtěna za účasti hejtmana Středočeského kraje Petra

 Bendla během plavby po Slapské přehradě.

září: Přednáška Lukáše Synka o Bolívii. Netradiční přednáška doprovázená

 obrazovou fotodokumentací z cestování po jedné z jihoamerických zemí. 

říjen: Ve spolupráci se vzdělávací agenturou AISIS se v muzeu uskutečnil

 seminář „Tváří tvář historii II.“.

listopad: Večer při svíčkách - vystoupení hudebníka Jaroslava Hutky v muzejní

 kavárně.

 Beseda s fotografkou a nakladatelkou Marií Holečkovou a jejím hostem -

 klimatologem Jiřím Svobodou.

 Zapsány naše nové muzejní přírůstky do Centrální evidence sbírek /CES/ na

 Ministerstvu kultury ČR – 67 předmětů.

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

prosinec: Podána žádost o grant (dotace z programu ISO/D) Ministerstva kultury ČR 

 na restaurování praporů sedlčanských cechů.

 Večer při svíčkách - vystoupení historika Vladimíra Vondrušky a hudebníka

 Petra Traxlera v muzejní kavárně s představením „Vánoce trochu jinak“.

 Prodána poslední publikace „Vltava v proudu času“.

6) Akvizice /přírůstky/

- pan František Benhák ze Sedlčan: dřevěná pomůcka na předení

- rodina Bernadova ze Sedlčan: sto let staré lněné povlečení, dřevěná navíječka nití

- rodina Bílých ze Sedlčan: kolovrátek a dřevěné vidle na seno

- pan Stanislav Čedík ze Solenic: proutěná vrše na ryby vlastní výroby, háček na přitahování kmenů 
při plavbě vorů



- paní Dvořáková z Dublovic: proutěný košík, necky, kamenné závaží, lyže

- rodina Jandova z Břekovy Lhoty: bandasky na mléko, pomůcka na pletení tkalounů

- rodina Janouškova ze Sedlčan: růžové dámské šaty, zdobené krajkou, bílé noční kabátky, zdobené 
výšivkou, šátek, zástěrka a další

- rodina Kalvasova ze Sedlčan: čapka Společenstva řezníků v Sedlčanech, řeznické nože a kapesní 
zavírací nůž (výrobce fa Rebec ze Sedlčan), pamětní medaile z r. 1896

- rodina Kohoutova ze Sedlčan: fotografie ze sklenářské dílny, různé dokumenty z doby okupace a 
vystěhování Sedlčan

- paní Marta Máchalová ze Sepekova: šicí stroj značky Singer

- pan Jan Nevole z Prahy: nůžky na stříhání ovcí, lampy na jízdní kolo, souprava na zavařování 
motoristických duší, drobné kuchyňské nářadí

- paní Milena Bosáková ze Sedlčan: pamětní mince a mince z období 1. republ.

- paní Přibylová z Dublínů: cvikr v černém pouzdře

- rodina Růzhova z Bořené Hory: soubor kameninového nádobí

- rodina Stiborova ze Sedlčan: dřevěná soška Panny Marie

- paní Jaroslava Šlechtová z Českých Budějovic - pamětní kniha řemeslnicko živnostenské besedy 
Svornost v Sedlčanech

- pan Švec ze Sedlčan: kalendáře, noviny, časopisy

- rodina Vermachova ze Sedlčan: kamenické nářadí, dva páry dřeváků a dřevěné stoličky

7) Sponzorské dary a příspěvky (v Kč)

MKČR, dotace z programu ISO/D ..………………………………………… 19000,00

Fond kultury Středočeského kraje /publ. „Vltava v proudu času“/ ………... 30000,00

Fond kultury Středoč. kraje /publ. „Lidová architektura na Sedlčansku“/.... 20000,00

Fond kultury Středoč. kraje /prezentace skladatele J. Suka v muzeu/…...... 60000,00

Hornické muzeum Příbram /publ. „Lidová architektura na Sedlčansku“/... . 5000,00

Povltavské mlékárny, a.s. /publikace „Vltava v proudu času“/ ………........ 25000,00



V Sedlčanech dne 31. března 2007 David Hroch, ředitel muzea

8) Hospodaření městského muzea za rok 2006

Hospodaření Městského muzea Sedlčany za rok 2006 

 ROZVAHA

STÁLÁ AKTIVA

2266882,11
Nehmotný investiční majetek



0,00
Drobný nehmotný investiční majetek

26652,81
Hmotný investiční majetek

328086,30
Drobný hmotný investiční majetek

1552254,40
Umělecká díla a sbírky

359888,60
OBĚŽNÁ AKTIVA

509403,27
Pohledávky

8590,00
Finanční majetek



500813,27
AKTIVA CELKEM

2776285,38

VLASTNÍ ZDROJE

Oprávky k drobnému nehm. inv.majetku

26652,81
Oprávky k sam. movitým věcem a souborům

84621,56
Oprávky k drobnému hm. inv.majetku 



1552254,40
Závazky

92917,20
Fond dlouhodobého hm. inv.majetku

603353,36
Fond odměn

37000,00
Fond kulturních a sociálních potřeb

476,16
Rezervní fond

71375,08
Fond reprodukce majektu

124756,18
PASIVNÍ ÚČTY CELKEM



2593406,75
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

182878,63
PASIVA CELKEM

2776285,38

 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT

VÝNOSY

2953256,84
Tržby ze vstupného



46209,50
Tržby za zboží

540925,00
Nájmy

7070,00
Úroky

52,34
Ostatní výnosy - dary

30000,00
Příspěvek na činnost

2200000,00
Příspěvek - kniha Vltava

30000,00
Příspěvek - Lidová architektura

20000,00



Příspěvek - Suk

60000,00
Příspěvek na restaurování

19000,00

PROVOZNÍ NÁKLADY

2770378,21
Materiál

286166,48
Energie



236737,50
Prodané zboží

107534,35
Opravy

92824,00
Cestovné

20570,50
Ostatní služby

624792,50
Mzdové náklady

981477,00
Pojistné

340287,00
Zákonné a ostatní sociální náklady

19191,00
Ostatní náklady



30354,00
Odpisy

30443,88

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

182878,63

STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ MĚSTSKÉHO MUZEA



Vedení muzea

1
Odborní pracovníci

2
Ostatní pracovníci

2



ZDROJE PŘÍJMŮ MĚSTSKÉHO MUZEA SEDLČANY

Tržby za vstupné

1,56%
Tržby za prodané zboží

18,31%
Nájmy

0,33%
Ostatní výnosy-dary

1,00%
Příspěvek na činnost

74,48%
Příspěvek -Vltava



1,00%
Příspěvek - Lidová architektura

0,67%
Příspěvek - Suk

2,02%
Příspěvek na restaurování

0,63%

Celkem

100,00%



VÝDAJE MĚSTSKÉHO MUZEA V SEDLČANECH

Materiál

10,33%
Energie

8,55%
Prodané zboží

3,88%
Opravy 

3,35%
Ostatní služby

22,55%
Cestovné



0,75%
Mzdové náklady

35,43%
Pojistné

12,28%
Zákonné a ostatní sociální náklady

0,69%
Jiné náklady

1,09%
Odpisy

1,10%

Celkem



100,00%


