
 
Městské muzeum Sedlčany 

 

Výroční zpráva za rok 2012 
 
 
 

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 
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 2012: 
Stálá expozice …………………………………………………………………….….................   1 176 
Krátkodobé výstavy ………………………………………………………………..................    7 924 
Přednášky, besedy, kavárenské večery ……………………………………………….……       858 
Dny řemesel ………………………………………………………………………………………….    2 765 
Celkem ……………………………………………………………………………..  12 723 
 

 

3) Sbírky 
 

Během roku proběhla inventarizace části sbírkových předmětů, která byla dokončena 
dne 15. prosince, čímž byla dokončena celková řádná inventarizace po 10 letech dle 
zákona č. 122/2000 Sb. 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“ …………..….......   1 979   
Počet evid. čísel sbírkových předmětů v archeologické „podsbírce“….…..………    1 667 
Počet evidenčních čísel přírůstků zapsaných za sledovaný rok ……………….......         9 
Počet inventarizovaných evidenčních čísel sbírkových předmětů ………………....   1 245 
Počet zkonzervovaných a zrestaurovaných předmětů ………………...................        15 
Počet zapůjčených předmětů jiným organizacím ………………………………………..        31 
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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 ……………………………….………………………................   3 416     
Roční přírůstek v knihovních jednotkách ……..………..………………………….........        57 
Počet badatelských návštěv …………………………………………………………………….        91 
 

 

5) Pořádané výstavy 
 

 Výstavní rok 2012 byl v sedlčanském muzeu zahájen výstavou „Obrazy a 
obrázky Josefa Lady“. Putovní výstavu, zapůjčenou z Oblastního muzea Praha – 
východ, čítající 65 reprodukcí Ladových obrázků, navštívilo 1 429 dětí a 
dospělých. 
 

 „Zpěvem k srdci, srdcem k vlasti“ byl název instalace, která představila 
sedlčanský pěvecký spolek Záboj - významné pěvecké sdružení u příležitosti 150 let 
jeho založení. Vystavené archivní materiály, fotografie a dokumenty si prohlédlo 
více než 500 návštěvníků. 
 

  Členové tří sedlčanských kapel Houbeles – Atlantic – Mix, kteří na Sedlčansku hráli 
v 70. letech 20. století, uspořádali výstavu nazvanou „Setkání po letech“. Výstava 
připomněla vznik, vývoj a působení tří sedlčanských kapel a také tradici jejich 
společného setkávání. Na dobu nedávno minulou si přišlo zavzpomínat 699 
pamětníků. 
 

 Hlavní letošní výstavní akcí byla instalace historických kočárků, pocházející ze 
sbírky paní Věry Čížkové, jejíž sbírka čítá již téměř 200 kusů exponátů. Pro naše 
výstavní prostory sběratelka vyčlenila více než 40 modelů kočárků od nejstarších typů 
po kočárky vyráběné v 80. letech 20. století. Expozice nazvaná „Dětství na 
kolečkách“ se setkala s velkým ohlasem zvláště v řadách ženského publika a 
prohlédlo si ji téměř 3 500 návštěvníků.   
 

 U příležitosti deseti let působení muzea v nově opravené budově na sedlčanském 
náměstí jsme pořádali výstavu „Malé výročí velké události“, která přiblížila 
činnost naší organizace. Návštěvníci se mohli seznámit, jak shromažďujeme a 
pečujeme o historické sbírky a jakým způsobem se podílíme na kulturním životě 
města Sedlčan i Sedlčanska. Instalaci, doplněnou o řadu zajímavých archivních 
dokumentů a fotografií, navštívilo více než 500 spoluobčanů.   
 

 Zajímavou instalací byla výstava abstraktních obrazů Jitky Gyömberové spojená s 
barevnými dekoracemi Pavlíny Kožmínové. Podzimní prodejní výstava „Barevné 
propojení“ přilákala 576 zájemců.  
 
 Poslední letošní výstavní akcí byla prezentace dvou vystavujících - Dušana Dvořáka 
a Šárky Kváčové nazvaná „Malované na hedvábí“. Dušan Dvořák, pocházející 
z Prahy, vystavoval obrázky malované na hedvábí a Šárka Kváčová ze Sedlčan 
představila výrobu šperků, kresbu mandal a oděvní návrhářství. Na vystavené 
obrázky, oděvní dekorace a šperky se přišlo podívat více než 750 návštěvníků. 
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6) Ostatní činnost 
 

I.- III.   Zapůjčení sb. předmětů a prezentace muzea na veletrhu Regiontour v Brně. 
            Vytváření pracovních listů pro výstavu obrázků J. Lady – využití pro školy. 
            Přednáška a projekce fotografií Radima Hanuše: „Kontrasty Argentiny“. 
            TWO VOICES TRIO - večer při svíčkách v muzejní kavárně. 
               Zahájení příprav akcí spojených s výročím 150 let narození sedlčanského  
            spisovatele Karla L. Kukly. 
            Přednáška cestovatele Lukáše Synka: „Podivuhodný ostrov SOKOTRA“. 
            Příprava výstavy pěveckého spolku Záboj (dokumenty, sb. předměty). 
            Beseda se spisovatelem O. Dvořákem: „Za poklady brdských hřebenů“.  
               Aktivní účast na vzpomínkovém setkání občanů k 70. výročí vystěhování obcí 
            za 2. světové války v Senátu Parlamentu ČR. Akce se zúčastnilo více než 200   
            posluchačů. 
            Beseda J. Páva s žáky ZŠ na téma vystěhování Sedlčanska za 2. sv. války. 
            Přednášky J. Páva pro studenty gymnázia: Vystěhování Sedlčanska za 2. sv.   
            války, založení a historie sedlč. gymnázia, komentovaná prohlídka náměstí. 
            Pořádání III. ročníku velikonočních „Dnů lidových řemesel“ v budově muzea 
            (dvoudenní akci navštívilo více než 1000 dětí a dospělých). 
IV.- VI.  Beseda s geografem a cestovatelem Pavlem Svobodou: „ISLAND“. 
            „Sedlčany krok za krokem“ - I. prohlídka města s komentářem hist. J. Páva. 
            Vlastimil Vondruška: „Kantor Vondruška a žáci darebáci“ (večer při svíčkách). 
            „Sedlčany krok za krokem“ - II. prohlídka města s komentářem hist. J. Páva. 
            Přednáška J. Karpíška: „Vznik a vývoj papírových platidel u nás a ve světě“. 
            „Sedlčany krok za krokem“- III. prohlídka města s komentářem hist. J. Páva. 
            Instalace výstavy historických kočárků – fotografie, texty a další materiály. 
VII.-IX.  Vydání pohlednice č. 9 - „Sedlčanská hvězdárna“ (muzejní edice pohlednic). 
            „Sedlčany krok za krokem“ - IV. prohlídka města s komentářem hist. J. Páva. 
            Příprava a instalace muzejní výstavy „Malé výročí velké události“. 
X.- XII.  Přednáška cestovatele a přírodovědce Lukáše Synka: „Severní IRÁK“. 
            Přednáška historika Jiřího Páva k 130. výročí založení městské knihovny. 
            Pracovníci muzea zorganizovali III. ročník „Dnů řemesel – netradiční vánoce                 
            v muzeu“. Na muzejní řemeslné dny zavítalo více než 1.700 návštěvníků. 
            Cyklus přednášek historika Jiřího Páva pro seniory v Sedlčanech - klubu  
            důchodců, Domově důchodců a v obci Křepenice. 
            Skupina Salamandr: „Pár písniček pod stromeček" - večer při svíčkách. 
            Dokončení restaurování dvou obrazů – Nanebevstoupení Páně  
            a Shromáždění apoštolů (celková částka 48.000,- Kč). 
            Zapsány nové muzejní přírůstky do Centrální evidence sbírek /CES/ 
            Ministerstva kultury ČR – 9 předmětů..                  
            Proběhla inventarizace části sbírkových předmětů a byla tak dokončena  
            celková inventarizace po 10 letech 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/      
   

 rodina Bulanova, Rudolec: necky, lavice, dva staré plechové pekáče  
     na buchty, stojánek na vánoční stromek železný a další drobné předměty 

 pan Antonín Červenka, Křečovice: časopisy, zámek, klíče, penál, ševcovské 
nářadí 

 pan Děd, Kňovice: dědek (stolice na opracování násad k sekerám a motykám) 
 rodina Doležalova, Třebnice: skleněná míra na petrolej 
 paní Dvořáková, Dublovice: foto a dokumenty o činnosti Jednotného svazu 

českých zemědělců okresu Sedlčany 

 paní Pavla Kolářová, Sedlčany: obrazy, reklamní řeznická tabule, řeznická 
čepice, řeznická šerpa, dětské kroje a další textil 

 pan Marek Kolský, Sedlčany: odznaky z druhé světové války, vojenské polní 
lahve, staré známky, řeznická čapka 

 pan Petr Macák, Sedlčany: gramodesky 
 paní Moravcová, Sedlčany: staré lékařské recepty, legitimace hasičského 

spolku 

 paní Mošanská, Sedlčany: zástěry, sukně, ubrus 
 pan Josef Mošnička, Bor: 2 knihy zápisů ze schůze Hospodářského družstva, 

obraz – skladiště a obchod Hospodářského družstva v Nádražní ulici z r. 1929 

 rodina Okrouhlíkova, Nalžovické Podhájí: kameninový hrnec na smetanu, 
keramický lívanečník, veliké slaměné ošatky, úlomky středověké keramiky 
nalezené u Nalžovického Podhájí 

 pan Josef Růzha, Bořená Hora: ruční řezačka na slámu, oblouková pila 

 paní Helena Rychlíková, Sedlčany: 2 páry starých polobotek 
 manželé Římalovi, Sedlčany: obraz triptych s bohatě zdobeným rámem, 

používán na oltáři při Božím těle 

 paní Jana Smrtová, Sedlčany: plakáty divadelních her, různé dokumenty, 
kalkulačka 

 paní Sandra Stuchlíková, Dublovice: publikace Čeňka Habarta – Sedlčansko, 
Sedlecko, Voticko (tři díly) 

 paní Hana Svobodová, Sedlčany: svázané Humoristické listy, staré fotografie 
 pan Vladimír Trčka, Sedlčany: staré fotoaparáty 
 pan Josef Vnenčák, Sedlčany: soubor fotografií Josefa Suka 
 pan Všetečka, Sestrouň: drhleny na len 
 pan Zouzal, Zberaz: dřevěná palice na rozbíjení hrud, háček na stahování 

suchých větví, kamenické kladivo 
 
 

 
8) Sponzorské dary a příspěvky (v Kč) 
 
Povltavské mlékárny, a.s. (publikace Čeněk Habart a Sedlčansko) …….…    20 000,00 
 
 
 
 
 
 
V Sedlčanech dne 1. března 2013                                   David Hroch, ředitel muzea 
 
 
 






