
Výroční zpráva za rok 2007

1) Úvod

2) Sbírky

3) Knihovna

4) Výstavy

5) Ostatní činnost

6) Akvizice /přírůstky/

7) Sponzorské dary a příspěvky

8) Hospodaření

1) Úvod

Městské muzeum Sedlčany je samostatná příspěvková organizace města, zřízená městem Sedlčany 
dne 1. července roku 2002. Muzeum ve své stálé expozici prezentuje sedlčanský region v celém 
historickém vývoji od pravěku přes středověk, ranný novověk až po současnost. Vedle hlavní 
činnosti muzeum návštěvníkům nabízí regionální knihovní fond, prohlídku krátkodobých výstav, 
pořádání přednášek, besed, a kavárenských večerů. 

Stálá expozice
 Moderně uspořádaná stálá expozice otevřená v letech 2002 – 03 je zaměřena na sedlčanský region. 
Vystaveny jsou archeologické nálezy z doby bronzové, železné a z keltského oppida na Hrazanech. 
V expozici středověku gotické kachle z 15. století, zámky, klíče, iluminované kancionály ze 16. 
století a doklady o působení Jakuba Krčína; cechovní památky a soubor cechovních pohřebních 
štítů. Novodobou historii Sedlčanska přibližují předměty, dokumenty a snímky z 19. a 20. století. 
Pozornost je věnována vorařskému a kamenickému řemeslu, zdejší židovské komunitě, vystěhování 
Sedlčanska za 2. světové války a následnému odboji a osvobození. Národopisná sbírka se postupně 
rozrůstá o nové přírůstky, z nichž jsou v expozici vystaveny např. soubor nářadí na zpracování lnu, 
drobné předměty z venkovských domácností, obrázky lidové architektury, malované truhly a skříně.
 Expozice je zakončena pamětní síní věnovanou životu a dílu hudebního skladatele Josefa Suka. 

Filmové prezentace v expozici
 Stálou expozici muzea doplňují dva krátké filmy na DVD. V části, která je věnována Jakubovi 
Krčínovi z Jelčan a Sedlčan je návštěvníkům promítán film přibližující vznik, obsah a liturgické 
využití městské památky - Sedlčanského /tzv. Krčínova/ kancionálu. Pamětní síň Josefa Suka je 
doplněna o film přibližující život a tvorbu tohoto významného českého skladatele ve vazbě 
sedlčanský region.
 Obě prezentace jsou automaticky spuštěny při vstupu návštěvníka do místnosti, kde jsou zobrazeny 
na velkoplošných obrazovkách a oživují promítáním stálou expozici městského muzea. 



Krátkodobé výstavy
 Pravidelné krátkodobé výstavy /7 – 10 ročně/ se konají ve výstavní síni městského muzea. 
Veřejnosti se představují regionální výtvarníci, fotografové a také práce žáků a studentů místních 
škol. Muzeum také připravuje vlastní výstavy ze svých sbírkových fondů a podílí se na 
organizování putovních celorepublikových výstav. 

Knihovna
 Knihovna městského muzea nabízí čtenářům a badatelům knižní fond čítající více než 3000 
jednotek. Zvláštní místo zaujímají archivní materiály a literatura zaměřená na místní region. Knižní 
fond je k dispozici pouze prezenčně tj. ke studiu v knihovní badatelně, která slouží zároveň jako 
multimediální přednáškový sál k pořádání přednášek a seminářů. 

Muzejní kavárna
 Prostory výstavní síně slouží též veřejnosti jako muzejní kavárna s možností bezplatného Wi-Fi 
připojení na internet. V kavárně se pořádají komorní představení pro veřejnost - tzv. „večery při 
svíčkách“. 

Počet návštěvníků v roce 2007:
 Stálá expozice ………………………………………………………… 1934
 Krátkodobé výstavy ………………………………………………… 6601
 Přednášky ……………………………………………………………………………840
 Semináře ……………………………………………………………………………… 60
 Kavárenské večery ..................... 80 

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 ……………………………….…....3542

Počet evidenčních čísel přírůstků zapsaných za sledovaný rok … 30

Počet inventarizovaných evidenčních čísel sbírkových předmětů …254

Počet zkonzervovaných a zrestaurovaných předmětů ……………….........25

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 ……………………………….……………………….......... 3087 

Roční přírůstek v knihovních jednotkách ……..………..…………………………....80

4) Pořádané výstavy

* Na prvé výstavě roku 2007 představila svoji činnost skupina speleologů, jejichž výstava nazvaná 
„Týnčanský kras – skrytá tajemství podzemí“ byla zaměřena na dlouholetý výzkum prováděný v 
týnčanských jeskyních. Zajímavé exponáty a fotografie si přišlo prohlédnout 603 návštěvníků. 

* Velikonoční muzejní výstava, připravená pracovníky našeho muzea, byla zaměřena na 
velikonoční tradice zejména na Sedlčansku. Součástí instalace byly i běžně nevystavované sbírkové 
předměty s velikonoční tématikou z muzejního depozitáře. Tuto výstavu navštívilo více než 800 dětí 
a dospělých. 

*Následovala výstava obce Kamýku nad Vltavou připomínající páté výročí velké vody, jež zasáhla 
tuto obec. Návštěvníci mohli shlédnout nejen fotografie dokumentující smutné události, ale i 
fotografie současného stavu vypovídající o tom, jak se místní občané vypořádali s touto živelnou 
pohromou. Výstavu si přišlo prohlédnout 675 lidí. 

* Hlavní sezónní akcí byla výstava „Sedlčany a mapa“, která dokumentovala činnost 30 let 
kartografického pracoviště Zeměměřického úřadu v Sedlčanech. Nedílnou součástí instalace byly i 
věrné kopie historických map zemí Koruny české a řady míst evropského kontinentu. Na vernisáži 
byla veřejnosti představena nová turistická mapa Sedlčanska. Výstavu navštívilo celkem 1.443 
příchozích. 

* Významným počinem bylo uspořádání putovní výstavy pocházející z dílny Židovského muzea v 
Praze nazvané „Historie Židů v Čechách a na Moravě“. Expozice, kterou si prohlédlo téměř jeden 
tisíc návštěvníků, se stala také základem pro naplnění vyučovacích hodin pro žáky a studenty 
sedlčanských škol. 

* Tři sedlčanští fotografové prezentovali své práce na podzimní výstavě pod názvem „Potoky, 
rybníky a řeky Sedlčanska“. Zajímavé fotografie pocházející převážně z našeho regionu přilákaly 
téměř 400 návštěvníků. 

* Posledním letošním vystavujícím ve výstavní síni muzea byl spolek Příbramských betlemářů, 



který představil veřejnosti zajímavé a ojedinělé betlémy pocházející z dílny příbramských tvůrců. 
Tato klasická Vánoční výstava byla letošní nejnavštěvovanější – celkem ji shlédlo více než 1.600 
návštěvníků. 

5) Ostatní činnost

leden:
 Tradiční prezentace městského muzea na veletrhu Regiontour v Brně. Vydání nové Výroční 
turistické známky k 65 výročí vystěhování Sedlčanska. Hodiny dějepisu v muzeu pro studenty 
sedlčanského gymnázia a žáky 2.ZŠ Propojení v Sedlčanech. Přednáška cestovatele a fotografa 
Lukáše Synka nazvaná: „Expedice Hedvábná stezka“. Přednáška historika Jiřího Páva nazvaná: 
Počátky Sedlčan, jejich proměna z trhové osady na město v XI. – XV. století. 
únor:
 Schválení grantu (dotace z programu ISO/D) Ministerstva kultury ČR ve výši 63.000,- Kč na 
restaurování 2 ks korouhví sedlčanských cechů. Cestopisná přednáška Hany Žaludové: „Egypt dar 
Nilu a pouště“. Přednáška historika Jiřího Páva: „Rozkvět Sedlčan v 16. století a jejich úpadek po 
Bílé Hoře r. 1620“. Vydání auditorské zprávy pro Městské muzeum Sedlčany za rok 2007: bez 
výhrad. 
březen:
 Večer při svíčkách - vystoupení historika Vladimíra Vondrušky a hudebníka Petra Traxlera v 
muzejní kavárně s pořadem: „Vínem proti pohanství“. Přednáška historika Jiřího Páva: 
„Hospodářský a kulturní vzestup Sedlčan v druhé polovině 19. století“. Schválení finančního 
příspěvku z Fondu hejtmana Středočeského kraje ve výši 5.000,- Kč na vydání sborníku muzea o 
lidové architektuře. 
duben:
 Přednáška botanika, cestovatele a fotografa Lukáše Synka: „Turecko“. 
květen:
 Vydání pohlednice s regionální tématikou „Rozhledny na Sedlčansku“. Jana Bělková z Láze u 
Příbrami předvedla malování velikonočních kraslic perem. Přednáška botanika, cestovatele a 
fotografa Lukáše Synka: „Írán“. Přednáška Jiřího Páva pro studenty dějepisného semináře 
sedlčanského gymnázia. Pořádání semináře „Současná výstavba na vesnici a tradiční lidová 
architektura“. 
červen:
 Vydání digitálně zpracované turistické mapy Sedlčanska. Mapa byla 
srpen:
 slavnostně pokřtěna na vernisáži výstavy „Sedlčansko a mapa“. Dokončení projektu – krátkého 
filmu na DVD o životě a díle hudebního skladatele Josefa Suka. 
září:
 Dokončení restaurování sbírkových předmětů – 2 ks korouhví sedlčanských cechů. 
říjen: 
 Ve spolupráci s pedagogy sedlčanského gymnázia proběhlo v muzejní expozici tradiční řetězové 
provádění. Večer při svíčkách - Autorské čtení herce a spisovatele Arnošta Goldflama v muzejní 
kavárně. Projektové vyučování v muzeu na základě výstavy „Historie Židů v Čechách a na 
Moravě“. Přednáška cestovatele a fotografa Lukáše Synka: „Turkmenistán a Uzbekistán“. Vydání 
sborníku: „Souč. výstavba na vesnici a tradiční lidová architektura.“. Podány žádosti o grant na 
Fond kultury Středočeského kraje na: 1 - restaurování Sedlčanského /tzv. Krčínova/ kancionálu 2 - 
realizaci výstavy k 65 výročí vystěhování Sedlčanska 
listopad:
 Cestopisná přednáška cestovatele Lukáše Synka doprovázená projekcí fotografií o Kyrgyzstánu. 
Podána žádost o grant (dotace z programu ISO/D) Ministerstva kultury ČR na restaurování 



Sedlčanského /tzv. Krčínova/ kancionálu. 
prosinec: 
Zapsány nové muzejní přírůstky do Centrální evidence sbírek /CES/ na Ministerstvu kultury ČR – 
30 předmětů. Dokončena inventarizace části sbírkových předmětů dle zákona č.122/2000 Sb. 
Dokončena inventarizace majetku, závazků a pohledávek organizace. 

6) Akvizice /přírůstky/

pan Jaroslav Pilík z Úklidu: Kabátec a kalhoty selské jízdy
 rodina Barešova z Hrachova: velká proutěná ošatka pro ukládání husích vajec
 rodina Caltova z Ředic: bílý kameninový džbán s datací 1914
 pan Ladislav Hadraba ze Sedlčan: sbírka vlastních fotografií a negativů
 rodina Hrubantova ze Sedlčan: bandaska se znakem
 pan Antonín Janeček ze Sedlčan: soubor učebních pomůcek (kružítko, rýsovací potřeby, tužky, 
úhelník, počítací stroj), dětské brusle („šlajfky“), lyže, housle, fotografie Sedlčan
 pan Marek Kolský ze Sedlčan: sovětská filmová kamera, staré elektrosoučástky
 paní Králová ze Sedlčan: kolorovaná fotografie Vysokého Chlumce
 paní Vlasta Křiváková z Prahy: proutěný kočárek
 pan Petr Macák ze Sedlčan: fotoaparát Pionýr, promítačka
 rodina Martínkova z Roviny: stará velikonoční řehtačka domácí výroby
 rodina Novotných ze Sedlčan: tesařská sekyra
 rodina Sirotkova ze Sestrouně: zdobená dřevěná kolébka z počátku 20. století
 pan Slavomír Sosnovec ze Sedlčan: soubor turistických odznaků a vlaječek k turistickým 
pochodům
 rodina Vermachova ze Sedlčan: stará zavařovací sklenice z období po 2. sv. válce, přehozy a ubrusy
 pan Zdeněk Vlček ze Sedlčan: soubor akvarelů Čeňka Kvíčaly a dokumentace z jeho výstav
 paní Zlata Boháčová z Prahy: Kabát selské jízdy 

7) Sponzorské dary a příspěvky (v Kč)

MKČR, dotace z programu ISO/D ..………………………………………… 63000,00

Fond hejtmana Stř. kraje /sborník „Současná výstavba na vesnici…“/…. 5000,00 

V Sedlčanech dne 31. března 2008 David Hroch, ředitel muzea

8) Hospodaření městského muzea za rok 2007



Hospodaření Městského muzea Sedlčany za rok 2007

 ROZVAHA

STÁLÁ AKTIVA

2427617,81
Nehmotný investiční majetek

0,00
Drobný nehmotný investiční majetek



26652,81
Hmotný investiční majetek

328086,30
Drobný hmotný investiční majetek

1712990,10
Umělecká díla a sbírky

359888,60
OBĚŽNÁ AKTIVA

537181,63
Pohledávky

3367,00
Finanční majetek

533814,63
AKTIVA CELKEM



2964799,44

VLASTNÍ ZDROJE

Oprávky k drobnému nehm. inv.majetku

26652,81
Oprávky k sam. movitým věcem a souborům

115065,44
Oprávky k drobnému hm. inv.majetku 

1712990,10
Závazky



86936,30
Fond dlouhodobého hm. inv.majetku

572909,48
Fond odměn

97000,00
Fond kulturních a sociálních potřeb

1388,76
Rezervní fond

161375,08
Fond reprodukce majektu

188078,69
PASIVNÍ ÚČTY CELKEM

2962396,66
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

2402,78



PASIVA CELKEM

2964799,44

 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT

VÝNOSY

2628834,76
Tržby ze vstupného



46906,50
Tržby za zboží

293598,00
Nájmy

7080,00
Úroky

80,26
Ostatní výnosy - dary

13170,00
Příspěvek na činnost

2200000,00
Příspěvek - Sborník Lid. Architektura

5000,00
Příspěvek na restaurování



63000,00

PROVOZNÍ NÁKLADY

2626431,98
Materiál

442894,18
Energie

63053,00
Prodané zboží

251207,30



Opravy

198341,50
Cestovné

9415,00
Ostatní služby

384212,12
Mzdové náklady

903704,00
Pojistné

307944,00
Zákonné a ostatní sociální náklady



15919,00
Ostatní náklady

19298,00
Odpisy

30443,88

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

2402,78



STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ MĚSTSKÉHO MUZEA

Vedení muzea

1
Odborní pracovníci

1
Ostatní pracovníci

2

ZDROJE PŘÍJMŮ MĚSTSKÉHO MUZEA SEDLČANY



Tržby za vstupné

1,78%
Tržby za prodané zboží

11,17%
Nájmy

0,27%
Ostatní výnosy-dary

0,50%
Příspěvek na činnost

83,69%
Příspěvek - Sborník Lid. architektury

0,19%



Příspěvek na restaurování

2,40%

Celkem

100,00%

VÝDAJE MĚSTSKÉHO MUZEA V SEDLČANECH

Materiál



16,86%
Energie

2,40%
Prodané zboží

9,56%
Opravy 

7,55%
Ostatní služby

14,63%
Cestovné

0,36%
Mzdové náklady

34,41%
Pojistné



11,72%
Zákonné a ostatní sociální náklady

0,61%
Jiné náklady

0,74%
Odpisy

1,16%

Celkem

100,00%


