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2. 

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 krátkodo-
bých výstav, pořádání přednášek, besed a kavárenských večerů. 

Stálá expozice
Ve stálé expozici sedlčanského muzea jsou mj. vystaveny archeologické nálezy z doby bronzové, že-
lezné a z keltského oppida na Hrazanech. V expozici středověku gotické sedlčanské kachle z 15. sto-
letí, zámky, klíče, iluminované kancionály z 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. Po-
zornost je věnována vorařskému a kamenickému řemeslu, zdejší židovské komunitě, vystěhování Se-
dlčanska 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 �lmy. V části, která je věnována Jakubovi Krčínovi z Jelčan      
a Sedlčan, je návštěvníkům promítán �lm 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 �lm přibližující život a tvorbu tohoto význam-
ného českého skladatele ve vazbě na 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.

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 knihovní fond obsahující 3591 jednotek. 
Zvláštní místo zaujímají archivní materiály a literatura zaměřená na místní region. Knižní fond je k dis-
pozici 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 při-
pojení na internet. V kavárně se pořádají komorní představení pro veřejnost - tzv. „večery při svíčkách“.

ÚVOD

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015
Městské muzeum Sedlčany

1. 



POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ V ROCE 2015

Stálá expozice 

Krátkodobé výstavy 

Přednášky, besedy, kavárenské večery 

Dny řemesel 

Celkem 12 742

2 500

785

7 769

1 688
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2. NÁVŠTĚVNOST

Během roku proběhla inventarizace části sbírkových předmětů /dle zákona č. 122/2000 Sb./, která byla 
řádně dokončena dne 18. prosince 2015. 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“

Počet evid. čísel sbírkových předmětů v archeologické „podsbírce“

Počet evid. čísel přírůstků zapsaných do CES za sledovaný rok

Počet inventarizovaných evidenčních čísel sbírkových předmětů

Počet konzervovaných a restaurovaných předmětů

Počet zapůjčených předmětů jiným organizacím

7

325

10

1 667

1 991

35

3. SBÍRKY
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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 

Roční přírůstek v knihovních jednotkách 

Počet badatelských návštěv 36

48

3 591    

5. POŘÁDANÉ VÝSTAVY

Slavné vily Středočeského kraje 

výstavní činnost nového roku zahájila instalace mapující historii vilové výstavby ve Středních Čechách 
od 2. poloviny 19. století až po současnost. Výstavu si přišlo prohlédnout 448 návštěvníků.

Velká válka – Češi na bojištích Evropy 

výstava zapůjčená od Asociace nositelů legionářských tradic na panelech představila hlavní historické 
mezníky první světové války. Část výstavy seznámila veřejnost s osudy místních sedlčanských mužů na 
frontách a žen s dětmi v zázemí. Výstavu navštívilo téměř 650 žáků, studentů a dospělých.

Velikonoční výstava

velikonoční výstava připravená pracovníky našeho muzea připomněla dávné tradice a zvyky – 
vystaveno bylo také příslušenství vesnické světnice, rozličné kuchyňské náčiní, proutěné výrobky či 
množství velikonočních dekorací. Výstavu si prohlédlo 362 návštěvníků.

Fenomén Častoboř

netradiční instalací byla výstava věnovaná historii a současnosti letního tábora ve středním Povltaví na 
Častoboři - povltavské lokality, která formovala několik generací dětí a dospělých, které tento tábor 
absolvovaly. Zajímavé dokumenty a fotogra�e přilákaly více než 900 zájemců.

Historické hračky a stolní hry 

výstava zrealizovaná ve spolupráci s Muzeem hraček v Rychnově nad Kněžnou dokumentovala vývoj 
hraček od konce 19. století do současnosti (zajímavosti o panenkách, houpacích koních, plyšových 
medvídcích či stavebnicích). Výstavu si přišlo prohlédnout 3265 návštěvníků všech generací. 
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6. AKCE - přednášky, besedy, večery, řemeslné dny

 Národopisný obraz Příbramska, Sedlčanska a Vlašimska

výstava pořádaná u příležitosti 120. výročí konání Národopisné výstavy českoslovanské v Praze 
představila dokumenty a fotogra�e k lidovému stavitelství jižní a jihozápadní části středních Čech. 
Instalace, na které spolupracovaly Hornické muzeum v Příbrami, Muzeum Podblanicka, Městské 
muzeum a Galerie Ludvíka Kuby v Březnici a sedlčanské muzeum, přilákala téměř 1000 návštěvníků.

 Regionální betlémy

poslední výstava letošního roku představila veřejnosti regionální betlémy ze Sedlčanska. Vystavené 
historické a soudobé soubory betlémů, pocházející z dílen současných tvůrců, si přišlo prohlédnout 
1215 návštěvníků všech věkových kategorií. 

Beseda s Martinem Macíkem: Dakar 2015.

Využití pracovních listů v rámci výstavy Slavné vily Středočeského kraje pro žáky a studenty 
sedlčanských škol (návštěva 150 žáků) 

Beseda historika Pavla Žaka se studenty na téma výzbroj a výstroj na frontách 1. sv. války.

Přednáška archeologa Michaely Wallisové: Archeologický výzkum v Sedlci-Prčici.

Využití pracovních listů v rámci výstavy Velká válka pro žáky a studenty sedlčanských škol (návštěva 
130 žáků).

VI. ročník velikonočních „Dnů lidových řemesel“ v budově muzea (dvoudenní akci navštívilo více než 
800 dětí a dospělých).

Beseda historika J. Páva pro sedlčanský klub důchodců – téma: Červený Hrádek.

Sedlčanská muzejní noc ve spolupráci se ZUŠ Sedlčany (400 návštěvníků).

Pavel Žak – besedy spojené s projekcí pro seniory v Radíči a v Sedlčanech.

Sedlčany krok za krokem V. (prohlídka města s komentářem historika Jiřího Páva).

Beseda historika Pavla Žaka v městské knihovně - 2. sv. válka očima kronikáře Jana Pavelky.

Pavel Žak – beseda s projekcí pro seniory v Osečanech.

Beseda s autory publikace Tajemné životy Jakuba Krčína.

Besedy historika Jiřího Páva se studenty GOA na téma národopisné výstavy.



6. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015
Městské muzeum Sedlčany

7. OSTATNÍ ČINNOST

Večer při svíčkách s Vlastimilem Vondruškou.

Tváře 1. + 2. díl – rozšířený pořad ZUŠ Sedlčany k 25. výročí sametové revoluce  v muzejní knihovně.

VI. ročník „Dnů řemesel – netradiční vánoce v muzeu“ (na muzejní řemeslné dny zavítalo 1.500 náv-
štěvníků).

Vydání publikace Jaroslava Nádvorníka  „Tenkrát v Sedlčanech“.

Adventní Večer při svíčkách se skupinou Salamandr v muzejní knihovně.

Vyhotovení pracovních listů k výstavě Slavné vily Středoč. kraje pro studenty.

Sedlčanský Masopust 2015 – muzeum bylo spoluorganizátorem akce.

Vyhotovení pracovních listů k výstavě Velká válka pro studenty.

Příprava a instalace muzejní velikonoční výstavy.

Výběr a skenování fotogra�í a materiálů pro publikaci J. Nádvorníka:  „Tenkrát  v Sedlčanech“.

Zasedání Etnogra�cké komise Asociace muzeí a galerií ČR v sedlčanském muzeu. 

Návštěva Ricka Bryana - předal sedlčanskému muzeu několik osobních věcí pocházející z pozůstalosti 
amerického letce Roberta A. Norvella. 

Příprava a instalace výstavy k výročí 120 let Českoslovanské výstavy v Praze.

Příprava a instalace výstavy Regionální betlémy.

Proběhla inventarizace části sbírkových předmětů dle zákona č.122/2000 Sb.

Proběhla inventarizace majetku, závazků a pohledávek organizace.

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 sbírkových předmětů jednotlivcům a institucím k odbornému studiu.

Oprava a renovace sbírkových předmětů z vlastních zdrojů.

Spolupráce s jinými institucemi – realizace společných výstav, konzultace a půjčování sbírkových 
předmětů jiným muzeím a archivům.
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8. AKVIZICE /přírůstky/     

pan Pavel Bareš, Sedlčany: televizor zn. Volha
paní Marie Barhoňová, Petrovice: pouzdro na vkladní knížku Okr. h. záložna
paní Alena Beňová, Sedlčany: foto obětí nacistů v Sedlci
paní Milada Bosáková, Sedlčany: fotogra�e 1 ks
pan Rick Bryan, Ohio: předměty z pozůstalosti amerického letce R. A. Norvella
pan Pavel Hrma, Sedlčany: pamětní kniha a dokumenty SDH Hrachov 
pan František Hochmaul, Sedlčany: dokumenty, fotogra�e, publikace
paní Eva Honygová, Sedlčany: telegramy
paní Marie Housková, Hrabří: 3 ks skleniček na nápoje
pan Štěpán Hrbek, Sedlčany: Zvětšovací přístroj zn. Opematus
paní Ludmila Jaklová, Praha; pan Jan Lichtenberg, Sedlčany: dokumenty a fotogra�e Zemědělské 
technické školy v Sedlčanech z let 1958 – 1962 
pan Michal Klapač, Praha 3: psací stroj zn. US MIRSA IDEAL 8
rodina Kočova, Kosova Hora: kožešinový štucl, povlak a přehoz na postel
pan Jaroslav Kolský, Sedlčany: holicí strojek zn. Braun
pan Jiří Kolský, Sedlčany: plechovka Cacao Tuzex, dokumenty z 1. republiky, fotogra�e, klempířské 
pájedlo, elektrický zapalovač
pan Petr Kuthan, Sedlčany: cihlička JESTAV, 2 parte Velkoněmecké říše
paní Libuše Kuthanová, Sedlčany: 2 fotogra�e z 1. sv. války a dokumenty
pan Bohumil Kužel, Nová Paka: videozáznam závodu na kotlině z roku 1965
paní Libuše Loužecká, Sedlčany: 3 ks fotogra�e
paní Lenka Meruňková, Sedlčany: housle, smyčec, futrál
paní Zdena Mrkáčková, Bohutín, dokumenty a fotogra�e
pan Rudolf Nemastil, Chlum: kopie osvědčení o ukončení vojenské služby 
pan Bedřich Němeček, Sedlčany: Nebeklíč a staré tisky
pan Jan Nevole, Luhy: dvouramenná váha, závaží, ruční vrtačka, teploměr 
pan František Nováček, Votice: obrázky malíře Bohumila Kulveita
paní Zdena Smolíková, Křečovice: 8 ks ozdobných háčkovaných šátečků, malovaný hrnek, razítko SDH 
Křečovice, 2 zástěry, hasičský opasek, nákrčník, vázanka, zelená zástěrka
pan Vít Smrčka, Sedlčany: dřevěná schránka (toulec) na brousek, soubor plechových formiček na 
vykrajování vánočního cukroví, soubor štočků časopisu Sedlčanský kraj, železná krondle, �lmové 
pásky z návštěvy Václava Havla a Václava Klause v Sedlčanech
organizace SOU Sedlčany: skleněný pohárek 120 let školy a 100 let budovy
pan Hynek Stejskal, Sedlčany: 5 ks fotogra�í
paní Vlasta Stěhulová, Sedlčany: šicí stroj zn. Singer
manželé Miluše a Miloš Těsnohlídkovi, Trhové Sviny: 1. díl Č. Habarta – Sedlčansko, Sedlecko a Voticko
pan Antonín Trmal, Sedlčany: kukaň
pan Jan Žaloudek, Sedlčany: brýle
rodina Žakova, Sedlčany: vyšívaný ubrus ze Slovenska



8. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015
Městské muzeum Sedlčany

9. SPONZORSKÉ DARY A PŘÍSPĚVKY (V KČ)

Nadační fond Patronát Sedlčansko (publikace „Tenkrát v Sedlčanech“) 

TPK, s.r.o. – Závod Sedlčany (publikace „Tenkrát v Sedlčanech“) 

Právnické a fyzické osoby (publikace „Tenkrát v Sedlčanech“) 
(seznam uveden v příloze č. 2 Výroční zprávy)

62 701

15 000

50 000

10. Hospodaření městského muzea za rok 2015

viz příloha

Tyršova 136, 264 01 Sedlčany
Příspěvková organizace města zapsaná v O.R., vedeného Městským soudem v Praze oddíl Pr, vložka 552
IČ: 70973431, DIČ: CZ-70973431

Městské muzeum Sedlčany

 
V Sedlčanech dne 15. března 2016                          

ředitel muzea
Mgr. David Hroch



Oprávky k sam. movitým věcem a souborům

Tržby ze vstupného
Tržby za prodané zboží
Tržby na služby - nájmy
Tržby za ostatní služby
Ostatní výnosy - dary
Příspěvek na činnost
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Nehmotný investiční majetek
Drobný nehmotný investiční majetek
Hmotný investiční majetek
Drobný hmotný investiční majetek
Umělecká díla a sbírky
OBĚŽNÁ AKTIVA
Pohledávky
Finanční majetek

Fond odměn
Fond kulturních a sociálních potřeb

Prodané zboží
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Cestovné
Ostatní služby
Mzdové náklady
Pojistné
Zákonné a ostatní sociální náklady
Ostatní náklady
Odpisy
Pořízení drobného DHIM a DNIM

Tržby za vstupné
Tržby za prodané zboží
Tržby na služby - nájmy
Tržby z prodeje ostatních služeb
Ostatní výnosy - dary
Příspěvek na činnost

Ostatní služby

zboží

Pořízení


