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2. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016
Městské muzeum Sedlčany

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 mj. 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 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. 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 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 /6 – 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 3626 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“.

ÚVOD1. 



3. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016
Městské muzeum Sedlčany

ÚVOD1. 

Počet návštěvníků v roce 2016:

Stálá expozice 

Krátkodobé výstavy 

Přednášky, besedy, kavárenské večery 

Dny řemesel 

Celkem 10 644

2 400

947

6 266

1 031

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

13 

369

0

1 667

1 991

27

3. SBÍRKY



5. POŘÁDANÉ VÝSTAVY

ZA OBZOREM 
– výstava papírových modelů majáků, rozhleden a věží, jejichž autorem a mnohdy i kreslířem je pan Tomáš 
Hobzík. Výstavu si přišlo prohlédnout 769 návštěvníků.

ČESKÉ DÝMKY DŘÍVE A NYNÍ 
– výstava zapůjčená od pana Zdeňka Kláska dala nahlédnout do historie tuzemské výroby dýmek, v jejíž 
tradici už dnes pokračuje jen jediná česká výrobna – BPK Proseč u Skutče. Výstavu si prohlédlo 642 
návštěvníků

DIANA PINKASOVÁ: textilní tvorba 
– autorka se představila jako textilní designér, který navrhuje tkané látky, oděvní doplňky či hračky pro děti. 
Vedle návrhářské činnosti se Diana Pinkasová věnuje i volné tvorbě – tapisériím, batice-shibori, pleteným 
obrazům i tvorbě objektů. Výstavu navštívilo 807 zájemců.

POLNÍ MARŠÁL RADECKÝ A JEHO DOBA 
– stěžejní výstava roku 2016 byla součástí oslav 250. výročí narození maršála Radeckého, významné 
postavy napoleonských válek a vítěze série bitev v severní Itálii v polovině 19. století. Autoři výstavy při její 
realizaci spolupracovali s dalšími muzei, spolky i jednotlivci. Atraktivní exponáty a dokumenty 
ilustrující Radeckého dobu přilákaly 2 161 návštěvníků všech generací.

JAN SAUDEK: Podoby krásy 
– výstava fotografií kontroverzního umělce a světoznámé osobnosti. Jan Saudek se osobně zúčastnil 
vernisáže a s humorem sobě vlastním pohovořil o svém díle i životě. Výstavu si přišlo prohlédnout na      
1 100 návštěvníků. 

ZROZENÍ (vánoční prodejní výstava) 
– závěrečnou výstavu roku připravily tři ženy – Veronika Hejhalová, která představila svá keramická díla, Věra 
Dlouhá, vystavující vánoční aranžmá a dekorace, a Blanka Veselá, která přispěla svou první výstavou 
obrazů. Instalace přilákala téměř 800 návštěvníků.

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 34

35

3 626

4. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016
Městské muzeum Sedlčany



7. OSTATNÍ ČINNOST

Vyhotovení pracovních listů k výstavě modelů majáků, rozhleden a věží

Vydání publikace Jaroslava Nádvorníka „Tenkrát v Sedlčanech“ (druhé vydání)

Sedlčanský Masopust 2016 – muzeum bylo spoluorganizátorem akce

Příprava podkladů k realizaci pamětní desky maršála Radeckého

Příprava a realizace hlavní sezónní výstavy „Polní maršál Radecký a Jeho doba“, (spolupráce - Národní 
muzeum Praha, Hornické muzeum Příbram, Milevské muzeum)

Vyhotovení pracovních listů k výstavě „Polní maršál Radecký a jeho doba“ pro žáky a studenty

Vydání prospektu a pohlednice k výstavě maršál Radecký 

Příprava a realizace mezinárodní vědecké konference „Josef Václav Radecký z Radče a jeho místo v ději-
nách“ v KDJS Sedlčany

5. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016
Městské muzeum Sedlčany

6. AKCE - přednášky, besedy, večery, řemeslné dny

Večer při svíčkách s Janem Rejžkem: Kaleidoskop – poslechový pořad

Beseda s Martinem Macíkem: Rallye Dakar 2016

Večer při svíčkách s Vladivojnou La Chia – autorské čtení a recitál

VII. ročník velikonočních „Dnů lidových řemesel“ v budově muzea (dvoudenní akci navštívilo téměř 700 dětí 
a dospělých)

Cestopisná přednáška Radima Hanuše: Srí Lanka pro každého

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

Přednáška historika Jiřího Páva: Historie ochotnického divadla v Sedlčanech I

Přednáška zaměstnanců votického „motýlária“ Pavla Křížka a Martina Kysely

Využití pracovních listů v rámci výstavy „Polní maršál Radecký a jeho doba“ pro žáky a studenty sedl-
čanských škol

Beseda historika Pavla Žaka v městské knihovně – činnost a osudy odbojové organizace Černý lev 777

Přednáška historika Jiřího Páva: Historie ochotnického divadla v Sedlčanech II

VII. ročník „Dnů řemesel – netradiční Vánoce v muzeu“ (na předvánoční muzejní řemeslné dny zavítalo asi   
1 200 návštěvníků)

Adventní Večer při svíčkách s loutkohereckou skupinou Zalezlíci: „Vánoční příběh aneb Půjdem spolu do 
Betléma“



8. AKVIZICE /přírůstky/     

paní Eva Blažková, Sedlčany: tři modlitební knížky z let 1891, 1908, 1917
pan Ladislav Hadraba, Sedlčany: fotografie a negativy
pan Jaroslav Horel, Sedlčany: klarinet Amati
paní Pavla Kolářová, Sedlčany: litinová forma na bábovku, dvoustopé kolečkové brusle, vlajky, plakáty, 
drobné předměty a dokumenty 
paní Libuše Kuthanová, Sedlčany: dokumenty z regionu
paní Helena Langerová, Sedlčany: letecká kombinéza, dokumenty a fotografie
pan Lukáš Merunka, Sedlčany: sada tesařského nářadí
paní Jindřiška Mikolášková, Sedlčany: výtisk Ústava ČSR z r. 1936, výtisk Poslední příležitost k osídlení             
z r. 1948
paní Marie Mošanská, Sedlčany: malovaný talíř z Moravy, hrnečky s podšálkem, váha, rádio Tesla, truhlička, 
stolní lampa
pan Jan Náhoda, Sedlčany: fotografie z roku 1945
paní Jana Pokorná, Sedlčany: ševcovský verpánek, dřevěná ševcovská forma
pan Jiří Prošek, Hříměždice: časopis Naše vojsko (2ks), Památník Okresní výstavy v Sedlčanech v r. 1934
pan Hubert Rakušan, Třebnice: výtisky týdeníku „Dnešek“ r. 1946, vysoké kožené holínky
manželé Šimkovi, Zvírotice: fotografie města Sedlčany
pan František Šťástka, Solopysky: dokumenty a fotografie z 1. sv. války, dokumentace z období 1. republiky
pan Antonín Trmal, Sedlčany: cihla JESTAV ze sedlčanské Šípkovy cihelny
pan Martin Turek, Praha: dřevěné kolovrátky
pan Jaroslav Vančát, Praha: soubor keramiky z regionu 
pan Václav Wallis, Kňovice: rodinný kalendář 1910, policejní přihláška

Slavnostní odhalení pamětní desky maršála Radeckého na budově muzea

Jdi za svým snem – prezentace projektů žáků ZUŠ Sedlčany a křest knihy To jsou Sedlčany v muzeu 
(navazovala akce ZUŠ Sedlčany „Listopadové setkání u kašny“)

Spolupráce na vydání a slavnostní uvedení publikace Tomáše Zouzala „Zabráno pro SS“

Instalace nového vstupenkového systému Colosseum do pokladny muzea

Probíhá digitalizace sbírkových předmětů dle zákona o sbírkách

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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7. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016
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9. SPONZORSKÉ DARY A PŘÍSPĚVKY

Univerzita Karlova (publikace Šárka Mašková Janotová: „Vodní mlýny Sedlčanska 
na prahu modernizace“) 63 000 Kč

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
www.muzeum-sedlcany.cz

Městské muzeum Sedlčany

 
V Sedlčanech dne 15. března 2017

ředitel muzea

Mgr. David Hroch

10. Hospodaření městského muzea za rok 2016

viz příloha



8. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016
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STÁLÁ AKTIVA
Nehmotný investiční majetek
Drobný nehmotný investiční majetek 
Hmotný investiční majetek
Drobný hmotný investiční majetek 
Umělecká díla a sbírky
OBĚŽNÁ AKTIVA
Pohledávky
Finanční majetek
AKTIVA CELKEM

3725068,72 
0,00 

63303,00 
369557,80 

2837899,12 
454308,80 

601875,81 
2020,00 

599855,81 
4326944,53

Hospodaření Městského muzea Sedlčany za rok 2016

ROZVAHA

VLASTNÍ ZDROJE
Oprávky k drobnému nehm. inv.majetku 
Oprávky k sam. movitým věcem a souborům 
Oprávky k drobnému hm. inv.majetku 
Závazky
Fond dlouhodobého hm. inv.majetku
Fond odměn
Fond kulturních a sociálních potřeb 
Rezervní fond
Fond reprodukce majektu
PASIVNÍ ÚČTY CELKEM 
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
PASIVA CELKEM

63303,00 
351079,80 

2837899,12 
154359,07 
473093,97 
152000,00 

7228,46 
192469,27 

27042,30 
4258474,99 

68469,54 
4326944,53

VÝNOSY
Tržby ze vstupného 
Tržby za zboží
Tržby za služby - nájmy 
Tržby za ostatní služby 
Zůčtování fondů 
Příspěvek na činnost 
Ostatní příspěvky

3295231,60 
47204,00 

551403,00 
17650,00 

7477,00 
98497,60 

2510000,00 
63000,00

PROVOZNÍ NÁKLADY 
Materiál
Energie
Prodané zboží
Opravy
Cestovné
Ostatní služby

3226762,06 
157449,55 
251012,67 
259071,80 

88665,00
37453,00

486662,34

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT
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9. 

Mzdové náklady
Pojistné
Zákonné a ostatní sociální náklady 
Jiné daně a poplatky
Pořízení drobného DHIM a DNIM

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

1336023,00 
409971,00 

19483,00 
25415,00 

155555,70

68469,54

STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ MĚSTSKÉHO MUZEA

Vedení muzea 
Odborní pracovníci 
Ostatní pracovníci

1
2
1

ZDROJE PŘÍJMŮ MĚSTSKÉHO MUZEA SEDLČANY

Tržby za vstupné
Tržby za prodané zboží
Tržby za služby - nájmy
Tržby z prodeje ostatních služeb 
Zůčtování fondů
Ostatní příspěvky
Příspěvek na činnost

CELKEM

1,43 %
16,73 %

0,54 %
0,23 %
2,99 %
1,91 %

76,17 %

100,00 %

VÝDAJE MĚSTSKÉHO MUZEA V SEDLČANECH

Materiál
Energie
Prodané zboží
Opravy 
Cestovné
Ostatní služby
Mzdové náklady
Pojistné
Zákonné a ostatní sociální náklady 
Jiné daně a poplatky
Pořízení drobného DHIM a DNIM

CELKEM

4,88 %
7,78 %
8,03 %
2,75 %
1,16 %

15,08 %
41,40 %
12,71 %

0,60 %
0,79 %
4,82 %

100,00 %
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