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1) Úvod 
 

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 
Ve stálé expozici sedlčanského muzea jsou m.j. je vystaveny archeologické nálezy 
z doby bronzové, železné a z keltského oppida na Hrazanech. V expozici středověku 
gotické sedlčanské 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 obsahuje 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 tři krátké filmy. 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.   
V expozici novověku mohou návštěvníci zhlédnout dokument o vystěhování 
Sedlčanska za 2. světové války. Pamětní síň Josefa Suka je doplněna o film přibližující 
život a tvorbu tohoto významného českého skladatele ve vazbě sedlčanský region. 
 

Filmové prezentace jsou automaticky spuštěny při vstupu návštěvníka do místnosti, 
kde jsou zobrazeny na velkoplošných obrazovkách a oživují promítáním stálou 
expozici městského muzea. 
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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 obsahující 3321 
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“. 
 
 

2) Návštěvnost 
 

Počet návštěvníků v roce 2011: 
Stálá expozice …………………………………………………………………….….................    1802 
Krátkodobé výstavy ………………………………………………………………..................     7775 
Přednášky, besedy, kavárenské večery ……………………………………………….……      816 
Dny řemesel ………………………………………………………………………………………….     2055 
Celkem ……………………………………………………………………………..   12448 
 

 

3) Sbírky 
 

Během roku proběhla inventarizace části sbírkových předmětů /dle zákona 
č.122/2000 Sb./, která byla řádně dokončena dne 12. prosince. V současnosti se 
v muzeu nachází následující sbírkový fond: 
„Sbírka Městského muzea Sedlčany“ vedená v Centrální evidenci sbírek (CES) MKČR  

pod číslem: MSE/002-04-15/090002 
 

1. „Podsbírka“: 10 - historická 
a 

2. „Podsbírka“: 9 - archeologická 
 
Počet evid. čísel sbírkových předmětů v historické „podsbírce“ …………..….......   1970   
Počet evid. čísel sbírkových předmětů v archeologické „podsbírce“….…..……...    1667 
Počet evidenčních čísel přírůstků zapsaných za sledovaný rok ……………….......       22 
Počet inventarizovaných evidenčních čísel sbírkových předmětů ………………....     654 
Počet zkonzervovaných a zrestaurovaných předmětů ………………...................       21 
Počet zapůjčených předmětů jiným organizacím ………………………………………..       24 
 
 
 
 



 3 

4) 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 ……………………………….………………………................    3359     
Roční přírůstek v knihovních jednotkách ……..………..………………………….........        38 
Počet badatelských návštěv …………………………………………………………………….        32 

 
5) Pořádané výstavy 
 

  Muzejní rok 2011 zahájila výstava „Modely a zápalkové etikety“ ze sbírek 
Slavomíra Stárka z Osečan. Sběratel vystavoval papírové lepené modely a historické 
tuzemské i světové zápalkové etikety. Sbírku modelů a etiket si přišlo prohlédnout 
597 návštěvníků. 
 

  Následující výstava představila tvorbu regionální malířky Aleny Stiborové, která u 
nás veřejnosti prezentovala své poetické obrazy a obrázky, knižní ilustrace a 
ilustrované knihy. Na prodejní výstavu pod názvem „Zrcadlo snu“ se přišlo 
podívat 521 zájemců. 
 

  Velmi navštěvovanou se stala expozice sbírky panenek z fondů našeho muzea 
nazvaná „Přátelství bez hranic“. Sbírka vznikla na základě korespondence paní 
Jaroslavy Sedláčkové z Chlumu u Sedlčan, která si dopisovala a korespondenčně 
vyměňovala panenky se sběrateli z jiných částí světa. Vystavené panenky ze všech 
kontinentů přilákaly 1.329 dětí a dospělých. 
 

 Hlavní výstavou roku byla „Škola základ života“. Expozice, kterou připravili 
pracovníci sedlčanského muzea, byla věnována historii školství na Sedlčansku. 
Vystaveny byly dokumenty, fotografie a dobové předměty pocházející z našich 
muzejních fondů, Státního okresního archivu Příbram a místních škol, dokumentují 
rozvoj školství zvláště v 19. a 20. století v našem regionu. S velkým ohlasem se 
setkal dobový dokument z roku 1962 ukazující na způsob vedení výuky v jedné 
z místních venkovských škol. Expozici si přišlo prohlédnout 2.764 návštěvníků 
všech generací. 
 

 Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická v Sedlčanech pořádala ve 
výstavní síni našeho muzea závěrečnou výstavu v rámci svého víceletého projektu 
„Vltava - řeka k poznání“. Prezentaci nazvanou „Na vlnách nových zkušeností“ 
vidělo téměř 500 žáků, studentů a dospělých. 
 

  Sedlčanští fotografové (Milan Dlouhý, Jan Brzák, Kamil Novotný, Radek Fouček a 
Zdeněk Šimek) prezentovali své fotografie na výstavě zaměřené na postavu Jakuba 
Krčína a jeho rybníkářský odkaz na Sedlčansku. Výstava měla dvě části, kde prvá 
reportážním způsobem dokumentovala tradici výlovů zdejších rybníků, druhá část 
výstavy představila krajinné fotografie se záběry míst, která jsou historicky spjatá s 
Krčínem. Expozice fotografií „Krčínovo Sedlčansko“ přilákala 672 návštěvníků. 
 

 Závěrečnou výstavní akcí roku byla vánočně laděná expozice nazvaná „Hlas 
zvonu“. Výstavu připravila Veronika Hejhalová – autorka vystavené keramiky a 
kolegyně z muzea Věra Dlouhá – autorka vánočního aranžmá. Zájem o vystavené 
exponáty byl skutečně velký – prodejní výstavu navštívilo více než 1.400 dětí a 
dospělých. 
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6) Ostatní činnost 
 
I.- III.   Zapůjčení sbírkových předmětů a prezentace muzea na veletrhu Regiontour   
            v Brně. 
            Křest publikace „Sedlčansko“ autorů Jiřího Páva a Lubomíra Procházky  
               z edice Zmizelé Čechy, vydané nakladatelstvím Paseka. 
            Přednáška Lukáše Synka: „Filipíny – za tajemnými šamany a nártouny“.  
               Adéla Váňová Míčková: Operní recitál (večer při svíčkách v muzeu). 
            Besedy Jiřího Páva spojené s projekcí fotografií pro klub seniorů v KDJS.  
            Vydání Výr. turist. známky – 90 let sportovního klubu kopané v Sedlčanech 
            Přednáška historika Jiřího Páva: „Co bylo a již není, aneb zmizelé Sedlčany“ 
            Vydání pohlednice č. 8 v rámci muzejní edice pohlednic „Mlýny Sedlčanska“. 
IV.- VI.  Beseda a projekce fotografií s Petrem Bilinou a J. Moulíkem „Ekvádor 2010". 
            Pořádání II. ročníku Velikonočního „Dne lidových řemesel“ v budově muzea  
            (účast cca 500 návštěvníků). 
            Realizace muzejní výstavy sbírky panenek „Přátelství bez hranic“. 
            Získání finančních darů na publikaci „Kostely na Sedlčansku“ (Nadační fond   
            Patronát Sedlčansko, Povltavské mlékárny, a.s., ZD Krásná Hora, a.s. 
            Pořádání II. ročníku prohlídky muzea v uměleckém duchu "Sedlčanská   
            muzejní noc" společně se ZUŠ Sedlčany (účast 370 návštěvníků). 
            Přednáškový cyklus historika Jiřího Páva pro studenty sedlč. gymnázia na   
            téma „Původní sedlčanská zástavba a stavebně architektonický vývoj města“. 
            Realizace muzejní výstavy o školství na Sedlčansku „Škola základ života“   
            (hlavní výstavu roku si přišlo prohlédnout téměř 2.800 návštěvníků). 
            Spolupráce s Hornickým muzeem Příbram na výstavě věnované životu a dílu  
            fotografa Čeňka Habarta. 
VII.- IX. Příprava a výběr archivních materiálů pro publikaci „Kostely na Sedlčansku“. 
            Pravidelné prohlídky výstavy o školství pod vedením Jiřího Páva pro žáky  
            a studenty. 
            Vyhotovení nových pracovních listů ve vazbě na muzejní expozici pro žáky  
            a studenty a jejich průběžná aplikace v rámci vyučovacích hodin dějepisu. 
X.- XII.  Přednáška cestovatele L. Synka: „Nový Zéland (I.) - jak jsme hledali kiwi". 
            Zapsány nové muzejní přírůstky do Centrální evidence sbírek /CES/ 
            Ministerstva kultury ČR – 22 předmětů.   
            Přednáška cestovatele Lukáše Synka: "Nový Zéland (II.) - souostroví Fidži". 
            Pracovníci muzea zorganizovali II. ročník „Dnů řemesel – netradiční vánoce  
            v muzeu“ (cca 1.500 návštěvníků).  
            Vydání publikace „Kostely na Sedlčansku“ ve spolupráci s Centrem   
            medievistických studií v Praze. Publikace autorů Petra Sommera a Martina  
            Steckera byla vydána v českém a anglickém jazyce. 
            Proběhla inventarizace části sbírkových předmětů dle zákona č.122/2000 Sb. 
            Proběhla inventarizace majetku, závazků a pohledávek organizace. 
 

Během roku: 
 

            Poskytování informací v turistické sezóně pro návštěvníky našeho regionu. 
            Poskytování badatelských a servisních služeb /vyřizování odborných dotazů/  
            pro badatele a zájemce o regionální dějiny. 
            Poskytování sb. předmětů jednotlivcům a institucím k odbornému studiu. 
            Opravování a renovace sbírkových předmětů z vlastních zdrojů. 
            Spolupráce s jinými institucemi – konzultace a půjčování sb. předmětů   
            jiným muzeím a archivům. 
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7) Akvizice /přírůstky/      
   

 pan Jiří Beneš ze Sedlčan: písemné dokumenty a fotografie k historii 
hospodářského spolku 

 pan Josef Bulan z Rudolce: kosa na řezání slámy, mramorový kalamář 
 paní Ladislava Doubravová ze Sedlce-Prčice: soubor textilu z první poloviny 

20. století (kabátek, sukně, blůzky, spodničky, jezdecké kalhoty, kožený 
opasek tzv. „dohoda“ 

 paní Marie Entnerová ze Sedlčan: kronika z roku 1684 

 pan Zdeněk Fiala ze Sedlčan: mosazný lihový vařič zn. Primus 
 pan Ladislav Havel ze Sedlčan: dokumenty k činnosti OF v Sedlčanech z let 

1989-1990 

 pan Ladislav Hadraba ze Sedlčan: 3 ks kameninových hrnků 
 pan Pavel Hrma ze Lhotky: dlabané necky 
 rodina Huskova z Červeného Hrádku: staré lyže 
 rodina Jandova ze Sedlčan: malá kabelka se zrcátkem a se 2 zápisníky tanců 
 paní Zdeňka Janečková z Nechvalic: dřevěný houpací koník 

 rodina Jindrákova ze Sedlčan: medomet, porcelánové hrnečky 
 paní Anna Jindráková ze Sedlčan: keramický pekáč s jedním uchem 
 pan Marek Kolský ze Sedlčan: židle dřevěné (2ks) 
 paní Miroslava Královcová z Chlumu: panenka, foto a dokumenty ZŠ Chlum  
 rodina Kropíková z Vys. Chlumce: dokumentaci o činnosti Sokola ve Vojkově 

 pan Jan Kundrlík z Oříkovce: kameninová forma na vel. beránka, proutěné 
ošatky, nůše a motovidlo 

 paní Hana Lukešová ze Sedlčan: obrázky Ježíše a Panny Marie ve tvaru elipsy, 
malé dřevěné hodiny 

 pan Jan Nevole z Prahy: cestovní kufr, staré kolo, holicí strojky, ošatka, kotlík 
na vaření s trojnožkou 

 rodina Pešičkova z Hněvanic: dřevěná kolébka 

 paní Anna Řezníčková ze Sedlčan: pozvánky na taneční zábavy v období mezi 
válkami, starý kalendář, fotografie z Nalžovického Podhájí 

 paní Jana Smrtová ze Sedlčan: různé hudebniny 

 paní Jiřina Sosnovcová ze Sedlčan: pracovní oblečení řezníků (čapka, kalhoty, 
kabátek, zástěra) 

 paní Emilie Součková  z Bolechovic: deštník, dřeváky, různý textil (lněné 
ručníky, lněný povlak na slamník)   

 paní Alena Truhlářová z Příčov: porcelánové hrnečky 

 pan František Zeman ze Sedlčan: fotografie žáků a učitelů sedlčanské školy 
 
 
8) Sponzorské dary a příspěvky (v Kč) 
 
Nadační fond Patronát Sedlčansko (publikace Kostely na Sedlčansku) ……   40 000,00 
Povltavské mlékárny, a.s. (publikace Kostely na Sedlčansku) …………….…    25 000,00 
ZD Krásná Hora, a.s. (publikace Kostely na Sedlčansku) ……………………..    20 000,00 
 
 
 
 
V Sedlčanech dne 31. března 2012                                 David Hroch, ředitel muzea 
 
 
 






