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1) Úvod

Mìstské muzeum Sedlèany je samostatná pøíspìvková organizace mìsta zøízená mìstem 
Sedlèany dne 1. èervence roku 2002. 

Muzeum ve své stálé expozici prezentuje sedlèanský region v celém historickém vývoji od 
pravìku pøes støedovìk, ranný novovìk až po souèasnost. 

Vedle hlavní èinnosti muzeum návštìvníkùm nabízí regionální knihovní fond, prohlídku 
krátkodobých výstav, poøádání pøednášek, besed a kavárenských veèerù. 

Stálá expozice
Ve stálé expozici sedlèanského muzea jsou m.j. je vystaveny archeologické nálezy z doby 

bronzové, železné a z keltského oppida na Hrazanech. V expozici støedovìku gotické 
sedlèanské kachle z 15. století, zámky, klíèe, iluminované kancionály ze 16. století a doklady 
o pùsobení Jakuba Krèína; cechovní památky a soubor cechovních pohøebních štítù.

Novodobou historii Sedlèanska pøibližují pøedmìty, dokumenty a snímky z 19. a 20. století. 
Pozornost je vìnována voraøskému a kamenickému øemeslu, zdejší židovské komunitì, 
vystìhování Sedlèanska za 2. svìtové války a následnému odboji a osvobození. Národopisná 
sbírka obsahuje soubor náøadí na zpracování lnu, drobné pøedmìty z venkovských 
domácností, obrázky lidové architektury, malované truhly a skøínì.

Expozice je zakonèena pamìtní síní vìnovanou životu a dílu hudebního skladatele J. Suka. 

Filmové prezentace v expozici
Stálou expozici muzea doplòují tøi krátké filmy. V èásti, která je vìnována Jakubovi 

Krèínovi z Jelèan a Sedlèan je návštìvníkùm promítán film pøibližující vznik, obsah a liturgické 
využití mìstské památky - Sedlèanského /tzv. Krèínova/ kancionálu.  

V expozici novovìku mohou návštìvníci zhlédnout dokument o vystìhování Sedlèanska za 
2. svìtové války. Pamìtní síò Josefa Suka je doplnìna o film pøibližující život a tvorbu tohoto 
významného èeského skladatele ve vazbì sedlèanský region.

Filmové prezentace jsou automaticky spuštìny pøi vstupu návštìvníka do místnosti, kde 
jsou zobrazeny na velkoplošných obrazovkách a oživují promítáním stálou expozici mìstského 
muzea.



Krátkodobé výstavy
Pravidelné krátkodobé výstavy (7 – 10 roènì) se konají ve výstavní síni mìstského muzea. 

Veøejnosti se pøedstavují regionální výtvarníci, fotografové a také práce žákù a studentù 
místních škol. Muzeum také pøipravuje vlastní výstavy ze svých sbírkových fondù a podílí se na 
organizování putovních celorepublikových výstav. 

Knihovna
Knihovna mìstského muzea nabízí ètenáøùm a badatelùm knižní fond obsahující 3 321 

jednotek. Zvláštní místo zaujímají archivní materiály a literatura zamìøená na místní region. 
Knižní fond je k dispozici pouze prezenènì tj. ke studiu v knihovní badatelnì, která slouží 
zároveò jako multimediální pøednáškový sál k poøádání pøednášek a semináøù.

Muzejní kavárna
Prostory výstavní sínì slouží též veøejnosti jako muzejní kavárna s možností bezplatného 

Wi-Fi pøipojení na internet. V kavárnì se poøádají komorní pøedstavení pro veøejnost - tzv. 
„veèery pøi svíèkách”.

2) Návštìvnost

Poèet návštìvníkù v roce 2010:
Stálá expozice …………………………………………………………………….….......................................................................................... 1 937
Krátkodobé výstavy ………………………………………………………………................................................................................... 11 418
Pøednášky, besedy, kavárenské veèery …………………………………………….......................................................….…… 509
Dny øemesel …………………………………………………………...........................................................................………………………………. 1 870
Celkem ………………………………………………………................................................................................................…………………….. 15 734

3) Sbírky

Bìhem roku probìhla inventarizace èásti sbírkových pøedmìtù (dle zákona è.122/2000 
Sb.), která byla øádnì dokonèena dne 31. prosince. V souèasnosti se v muzeu nachází 
následující sbírkový fond:

„Sbírka Mìstského muzea Sedlèany” vedená v Centrální evidenci sbírek (CES) MKÈR 
pod èíslem: MSE/002-04-15/090002

1. „Podsbírka”: 10 - historická

a

2. „Podsbírka”: 9 - archeologická

Poèet evid. èísel sbírkových pøedmìtù v historické „podsbírce” …………..….................................. 1 950  
Poèet evid. èísel sbírkových pøedmìtù v archeologické „podsbírce”….........................…..……...1 665
Poèet evidenèních èísel pøírùstkù zapsaných za sledovaný rok ………....................................………....... 22
Poèet inventarizovaných evidenèních èísel sbírkových pøedmìtù …………............................…….... 403
Poèet zkonzervovaných a zrestaurovaných pøedmìtù ……………….............................................................. 32
Poèet zapùjèených pøedmìtù jiným organizacím ……………………………...............................................………….. 25
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4) Knihovna

Knihovna Mìstského muzea Sedlèany je zamìøena na regionální literaturu. Knihovna 
slouží nejen badatelùm, ale i široké veøejnosti jako plnì vybavená multifunkèní místnost pro 
poøádání pøednášek, besed a semináøù.

Poèet knihovních jednotek ……………………………….…………………….............................................................…................ 3 321

Roèní pøírùstek v knihovních jednotkách ……..………..…........................................................………………………......... 68

Poèet badatelských návštìv ……………………………………....................................................................……………………………….36

5) Poøádané výstavy

nPrvní výstavou roku 2010 se stala muzejní výstava „Pamì� mìsta”, vìnovaná kronikám, 
kronikáøùm a archivním dokumentùm mapujícím vývoj mìsta Sedlèan od støedovìku až 
do souèasnosti s dùrazem na období posledních 20 let. Výstavu navštívilo 1 093 náv-
štìvníkù.

Pracovníci sedlèanského muzea pøipravili také další - velikonoèní výstavu pod názvem 
„Hody, hody, doprovody…”. Vystaveny byly muzejní sbírkové pøedmìty, dokumenty 
a dekorace pøipomínající velikonoèní tradice. Expozici si prohlédlo 802 zájemcù.

Dalším vystavujícím se stala 3. Základní škola Sedlèany, která se prezentovala výstavou 
nazvanou „Rozmanitosti svìta v nás”. Mohli jsme tak nahlédnout do zpùsobu vnímání 
svìta dìtí se speciálními vzdìlávacími potøebami. Uèitelé a žáci pøipravili výstavu, která 
pøiblížila èinnost školy - vystavené práce dìtí vznikaly bìhem hodin výtvarné výchovy, 
pracovní výchovy, ve tøídì, v keramické dílnì, èi v poèítaèové uèebnì. Výstavu vidìlo 
628 pøíchozích.

Následující výstavní akce prezentovala osobitou keramiku Lenky Feldsteinové a barvité 
fotografie Jaroslava Nádvorníka. Výstavu „Nicky v hlavì”, která upoutala nejednoho 
návštìvníka, navštívilo 1 122 spoluobèanù.  

Hlavní sezónní výstavou letošního roku se stala výstava „Merkur nestárnoucí sta-
vebnice”. Vystavené modely Merkuru pocházely ze sbírky sbìratele Pavla Borského 
z Jílového a dokumentovaly vývoj této fenomenální stavebnice od poèátku vzniku v roce 
1925 až do souèasnosti. Úspìšnou a hojnì navštìvovanou výstavu si pøišlo pro-
hlédnout 4 283 návštìvníkù všech generací.

Sedlèanští vèelaøi ve spolupráci s Národním zemìdìlským muzeem, Muzeem Øíèany 
a sedlèanským muzeem poøádali výstavu u pøíležitosti oslav 130. výroèí založení vèelaøské 
organizace na Sedlèansku. Návštìvníci si mohli prohlédnout øadu zajímavých vèelaøských 
pøedmìtù, nástrojù a pomùcek. Vystavené exponáty si prohlédlo 772 pøíchozích.

nSedlèanské studio Kytice manželù Martiny a Martina Èihulových pøedstavilo své dekorace 
na prodejní výstavì, která byla nainstalována v duchu ètyø roèních období, mimoøádných 
a svatebních dekorací. Návštìvníci tak mohli obdivovat šikovné ruce, zajímavé nápady 
a nekoneènou fantazii obou výrobcù – vystavovatelù. Originální expozice pøilákala 1 185 
zájemcù.

nPosledním letošním vystavujícím v sedlèanském muzeu byl spolek Pøíbramských betle-
máøù, který pøedstavil veøejnosti zajímavé a ojedinìlé betlémy pocházející z dílny 
pøíbramských tvùrcù. Výstavu, která byla doplnìna o pøedmìty ze sbírek muzea a vánoèní 
aranžmá, navštívilo 1 533 dìtí a dospìlých.
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6) Ostatní èinnost

leden: Zapùjèení sbírkových pøedmìtù a prezentace muzea na veletrhu Regiontour 
v Brnì.

únor: Vydání muzejní pohlednice (sedmé v øadì) „Kostel sv. Martina v Sedlèanech”.
Vydání DVD „Vystìhování Sedlèanska a Neveklovska” pro muzejní archiv.
Komentované prohlídky historika Jiøího Páva k výstavì „Pamì� mìsta” pro  
studenty sedlèanského gymnázia.
Cestopisná pøednáška Hany Žaludové: „Egypt – za dìdictvím faraónù”.
Veèer pøi svíèkách V. Vondruška – P. Traxler v muzejní kavárnì.
Vymalování v expozici a služebních prostorách muzea. 

bøezen: Pøednáška Kateøiny Srncové: „Moje Indie”
Beseda s úspìšným závodníkem Martinem Macíkem o „Rallye Dakar” 
Beseda Jiøího Páva spojená s projekcí filmu pro sedlèanský klub seniorù, na 
téma –  „Vystìhování Sedlèanska za 2. sv. války”. 
Poøádání Velikonoèního muzejního „Dne øemesel” v budovì muzea.

duben- Setkání starostù Spoleèenství mìst s husitskou minulostí a tradicí v budovì 
muzea.

kvìten: Schválení grantu (dotace z Fondu kultury) Støedoèeského kraje ve výši 
25 000,- na zhotovení modelu kostela sv. Martina s vitrínou do expozice.
Vydání lentikulární mapy støedního Povltaví.
Vydání Výroèní turistické známky k 130. výroèí založení sedlè. vèelaøù.
Schválení grantu (dotace z programu ISO/A) Ministerstva kultury ÈR ve výši 
90 000,- Kè na II. etapu instalace kamerového systému v budovì muzea.

èerven- Projekce filmu „Vystìhování Sedlèanska a Neveklovska 1942 - 45” pro studen-
záøí: ty sedlèanského gymnázia.    

Beseda s Marií Holeèkovou a Kamilem Machartem: „Templáøi v Èeských zemích”.
Beseda s J. Pávem spojená s prohlídkou kostela sv. Martina v Sedlèanech.
Zhotovení modelu kostela sv. Martina s vitrínou do expozice støedovìku. 

øíjen: Pøednáška cestovatele a fotografa Lukáše Synka: „Do pralesù Bornea s mimin-
kem”.
Cestopisná pøednáška Jana Svatoše: „Expedice fotografické návraty 2010”.
Veèer pøi svíèkách se zpìvákem a kytaristou Oldøichem Janotou.

listopad: Veèer pøi svíèkách se skupinou Classic Jazz 4.
Pøednáška botanika, cestovatele a fotografa Lukáše Synka: „Singapur, Malaj-
sie a sultanát Brunej”.
Vystoupení skupiny Salamandr s vánoèním programem v muzejní kavárnì.
Podána žádost o grant (dotace z programu ISO/D) Ministerstva kultury ÈR na 
restaurování intarzované truhly.

prosinec: Køest publikace „Zmizelé Sedlèansko” autorù J. Páva a Lubomíra Procházky.
Zapsány nové muzejní pøírùstky do Centrální evidence sbírek (CES)
Ministerstva kultury ÈR – 22 pøedmìtù.     
V budovì muzea probìhly pøedvádìcí dny øemesel pro veøejnost (úèast 1 300 
lidí).
Podána žádost o grant na Fond kultury Støedoèeského kraje na publikaci 
„Kostely na Sedèansku”.
Dokonèení projektu: kamerový systém v budovì muzea.
Probìhla inventarizace èásti sbírkových pøedmìtù dle zák. è.122/2000 Sb.
Probìhla inventarizace majetku, závazkù a pohledávek organizace.
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7) Akvizice (pøírùstky)     

• paní Marta Burianová ze Sedlèan: èerná pletená šála, pletený barevný závìs na stìnu
• pan Antonín Èervenka z Køeèovic: tiskoviny z r. 1968 a 1989 – 1990, list. materiál z 

vystìhování rodiny Zavadilovy z Køeèovic, tisky a mapy, pohlednice z Køeèovic, plechová 
smaltovaná tabulka

• paní Radka Èejdíková ze Sedlèan: plyšové hraèky
• paní Ladislava Doubravová ze Sedlce-Prèice: šicí stroj
• pan Jiøí Dundr z Kosova Hory: Notové sešity se skladbami Josefa Suka 
• paní Marie Hlavínová ze Sedlèan: malý trakáøek – øehtaèka, svatební šaty, modlitební kniha
• rodina Jandova ze Sedlèan: dokumentace z 2. sv. války, gumové hraèky, loutkové divadlo, 

loutky, stavebnice, dìtská promítaèka
• pan Marek Kolský ze Sedlèan: korále, ozdobná spona, krabièka na prsten firma Poustka, 

psací stroj, vyøezávaný døevìný køížek, motoristické brýle
• paní Miroslava Královcová z Chlumu: dámské boty
• paní Jaroslava Krásová ze Sedlèan: vojenská skøíò z 2. sv. války
• pan Jan Kundrlík z Oøíkovce: 1 pár døevákù, lnìná pøíze, hasièský kabátec se šòùrou 

a píš�alkou
• paní Jana Krylová z Pøíbrami: obraz H. Böttingera z r. 1907 – Èeské kvarteto
• pan Miroslav Matoušek ze Sedlèan: hasièský hák
• rodina Míkova ze Sedlèan: starý klíè
• pan Bedøich Nìmeèek ze Sedlèan: pohlednice, turistické prùvodce a rùzné dokumenty
• rodina Nešlehova ze Sedlèan: dokumentární fotografie, rùzné doklady a vysvìdèení
• paní Marie Pištìková ze Sedlce-Prèice: masírovací strojek, lístek z 1. sv. války z Italské 

fronty
• paní Marie Procházková ze Sedlèan: svaté obrázky, deèka
• paní Libuše Slabová ze Sedlèan: plechový mlýnek na kávu, døevìná špuntovaèka
• pan Václav Suchan ze Sedlèan: kožené boty znaèky Ba�a
• paní Marie Šarmirová z Oseèan: vázaný èasopis Vltavské proudy r. 1934 -1936
• paní Jana Špalová ze Sedlèan: stará razítka a další drobné pøedmìty
• paní Marie Tatoušková ze Sedlèan: panenka
• pan Zdenìk Váòa ze Sedlèan: 2 zámky
• paní Jana Veselá ze Sedlèan: obrazy, knihy, staré uèebnice, skautská košile a šátek, 

døevìný znak vlèat
• Základní škola Dolní Hbity: soubor školních pomùcek

8) Sponzorské dary a pøíspìvky (v Kè)

MKÈR Fond ISO/A  (II. etapa kamerového systému v muzeu) ….………..............................… 90 000,-
Fond kultury Støedoè. kraje (model kostela sv. Martina s vitrínou) ……...........................…. 25 000,-
Arcibiskupství pražské (publikace Kostely na Sedlèansku) ………………................................…… 10 000,-

V Sedlèanech dne 31. bøezna 2011                                 David Hroch, øeditel muzea

5



9) Hospodaøení mìstského muzea za rok 2010

ROZVAHA

STÁLÁ AKTIVA 3 287 212,71

Nehmotný investièní majetek 0,00

Drobný nehmotný investièní majetek 26 652,81

Hmotný investièní majetek 369 557,80

Drobný hmotný investièní majetek 2 531 113,50

Umìlecká díla a sbírky 359 888,60

OBÌŽNÁ AKTIVA 335 246,15

Pohledávky 4 590,00

Finanèní majetek 330 656,15

AKTIVA CELKEM 3 622 458,86

VLASTNÍ ZDROJE

Oprávky k drobnému nehm. inv. majetku 26 652,81

Oprávky k sam. movitým vìcem a souborùm 213 884,95

Oprávky k drobnému hm. inv. majetku  2 531 113,50

Závazky 127 110,00

Fond dlouhodobého hm. inv. majetku 515 868,62

Fond odmìn 107 000,00

Fond kulturních a sociálních potøeb 507,46

Rezervní fond 13 730,47

Fond reprodukce majektu 86 591,05

PASIVNÍ ÚÈTY CELKEM 3 622 458,86

HOSPODÁØSKÝ VÝSLEDEK 0,00

PASIVA CELKEM 3 622 458,86

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT

VÝNOSY 2 940 470,90

Tržby ze vstupného 61 010,00

Tržby za zboží 349 004,00

Nájmy 5 389,00

Úroky 67,90

Ostatní výnosy - dary 35 000,00

Pøíspìvek na èinnost 2 400 000,00

Pøíspìvek - Kamerový systém 90 000,00

                                                                                                                                          

PROVOZNÍ NÁKLADY 2 940 470,90

Materiál 411 628,38

Energie 54 356,00

Prodané zboží 230 983,00
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Opravy 80 716,30
Cestovné 17 885,00
Ostatní služby 376 868,46
Mzdové náklady 1 259 472,00
Pojistné 417 356,00
Zákonné a ostatní sociální náklady 23 965,00
Ostatní náklady 29 885,00
Odpisy 37 355,76

HOSPODÁØSKÝ VÝSLEDEK 0,00

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ MÌSTSKÉHO MUZEA

Vedení muzea 1
Odborní pracovníci 2
Ostatní pracovníci 2

ZDROJE PØÍJMÙ MÌSTSKÉHO MUZEA SEDLÈANY

Tržby za vstupné 2,08 %
Tržby za prodané zboží 11,87 %
Nájmy 0,18 %
Ostatní výnosy-dary 1,19 %
Pøíspìvek na èinnost 81,62 %
Pøíspìvek - Kamerový systém 3,06 %

Celkem 100,00 %

VÝDAJE MÌSTSKÉHO MUZEA V SEDLÈANECH

Materiál 14,00 %
Energie 1,85 %
Prodané zboží 7,86 %
Opravy 2,75 %
Ostatní služby 12,82 %
Cestovné 0,61 %
Mzdové náklady 42,83 %
Pojistné 14,19 %
Zákonné a ostatní sociální náklady 0,81 %
Jiné náklady 1,01 %
Odpisy 1,27 %

Celkem 100,00 %
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