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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 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. 
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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 
3708 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 2017: 
Stálá expozice …………………………………………………………………….….................   1 072 

Krátkodobé výstavy ………………………………………………………………..................    6 469 

Přednášky, besedy, kavárenské večery ……………………………………………….……    1 182 

Dny řemesel ………………………………………………………………………………………….    2 200 

Celkem ……………………………………………………………………………..  10 923 

 

 

3) Sbírky 
 

Během roku proběhla inventarizace části sbírkových předmětů /dle zákona č. 
122/2000 Sb./, která byla řádně dokončena dne 13. prosince 2017. 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“ …………..….......   1 995   

Počet evid. čísel sbírkových předmětů v archeologické „podsbírce“….…..………    1 667 

Počet evid. čísel přírůstků zapsaných do CES za sledovaný rok ………………......         8 

Počet inventarizovaných evidenčních čísel sbírkových předmětů ………………....      298 

Počet konzervovaných a restaurovaných předmětů ……………..…….............…..         9  

Počet zapůjčených předmětů jiným organizacím ………………………………………..        28 
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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 ……………………………….………………………................   3 708     
Roční přírůstek v knihovních jednotkách ……..………..………………………….........        82 
Počet badatelských návštěv …………………………………………………………………….        17 
 

 

 

5) Pořádané výstavy 
 

 Barokní synagogy v českých zemích – putovní výstava Židovského muzea 
v Praze doplněná o panely věnované synagoze v Sedlčanech a v Kosově Hoře. 
Výstavu si přišlo prohlédnout 373 návštěvníků. 
 

 Jaroslav Hladký – akademický sochař, který je autorem pamětní desky maršála 
Radeckého na budově muzea, představil svou do značné míry satirickou tvorbu 
s častými výjevy hospodářského zvířectva a karikatur lidského těla. Výstavu si 
prohlédlo 350 návštěvníků. 
 

 Velikonoční ubrousky a dekorace – pilířem velikonoční výstavy se stala 
soukromá sbírka ubrousků JUDr. Evy Roztočilové. Dozvěděli jsme se, že jednoduchý 
předmět každodenní potřeby má mnoho podob a bohatou historii. Výstavu 
navštívilo 314 zájemců. 
 

 Šperk v aktu – šperkařka Šárka Krámská spojila síly s místními fotografy Věrou 
Holečkovou a Kamilem Novotným. Kombinací vystavených šperků a vkusných 
černobílých fotografií vytvořili atraktivní podívanou. Výstavu zhlédlo 866 
návštěvníků. 
 

 Pokrok nezastavíš aneb Motorismus dříve a dnes – stěžejní výstava roku 
2017 v režii Veterán klubu Sedlčany připomněla tradici motoristického sportu a 
dopravy na Sedlčansku a korespondovala s nově otevřenou částí stálé expozice o 
historii Sedlčanské kotliny. Vystavené dvojice (vždy z minulosti a současnosti) 
vozidel, součástek, doplňků i dokumentace přilákaly 2 634 návštěvníků všech 
generací. 
 

 Obrazy Miroslavy Novákové – místní malířka a učitelka představila při 
příležitosti oslav životního jubilea svá dosavadní výtvarná díla. Výstavu si přišlo 
prohlédnout 705 návštěvníků.  
 

 Regionální betlémy – závěrečnou výstavu sezóny 2017 tvořily vánoční betlémy 
zapůjčené jejich majiteli (a mnohdy přímo výrobci), jeden betlém poskytnutý 
Hornickým muzeem Příbram a vedle průběžně se rozrůstajícího dřevěného kompletu 
sedlčanského muzea od pana Balouna také nový přírůstek – keramický betlém od 
Veroniky Hejhalové. Instalace přilákala 1 227 návštěvníků. 
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6) Akce – přednášky, besedy, večery, řemeslné dny 
 

  Beseda s Tomášem Zouzalem, autorem knihy Zabráno pro SS – součást 

přednáškového cyklu 

  Cyklus přednášek pracovníků Židovského muzea na téma židovské tradice a 

svátky pro studenty gymnázia 

  Hobiti na cestách – cestopisná beseda s Adrianou a Pavlem Jarolímkovými o 

Novém Zélandu, Austrálii a Tasmánii 

  Vyprávění o městě a historii rodu Heleny Pejšové: Sedlčany se vryly do mého 

srdce 

  Sedlčanský Masopust 2017 – muzeum bylo spoluorganizátorem akce 

  Cestopisná přednáška Martina Kosíka: Mt. Elbrus, 5 642 metrů nad mořem 

  Olga a Jakub Šafrovi – večer při svíčkách v rytmu swingu 

  Přednášky PhDr. Soňy Hendrychové o archeologii pro studenty sedlčanského 

gymnázia 

  Vladimír Merta – večer při svíčkách s českým písničkářem 

  Cestopisná přednáška o splněném vodáckém snu Vladimíra Duška: 450 kilometrů 

na raftu Grand Canyonem 

  Sedlčanská muzejní noc ve spolupráci se ZUŠ Sedlčany (320 návštěvníků) 

  Křest publikace pro děti „Není moře jako moře“ od autorky Markéty Vítkové 
  VIII. ročník velikonočních „Dnů lidových řemesel“ v budově muzea (dvoudenní 

akci navštívilo kolem 700 dětí a dospělých) 

  Cestopisná beseda Patrika Kotrby o pěším putování: Ze srdce Evropy do Santiaga 

de Compostela 

  Italsko-kalifornské duo She Owl – večer při svíčkách 

  Karel Fleischlinger a Monika Kanioková: Španělská romance – večer při svíčkách 

  The DOKK – večer při svíčkách v podání pražsko-moravského hudebního tria 

  Beseda historika Pavla Žaka v městské knihovně – spolková činnost v Sedlčanech 

  Cestopisná přednáška Petra Hošťálka: Závod Peking-Paříž 

  Pořádání večera k připomenutí založení Charty 77 - „Zažij 77“ (společně se ZUŠ 

Sedlčany) 

  VIII. ročník „Dnů řemesel – netradiční Vánoce v muzeu“ (na předvánoční muzejní  

    řemeslné dny zavítalo přes 1 500 návštěvníků) 

  Adventní večer při svíčkách s příbramskou folkovou skupinou Salamandr 

 
 
7) Ostatní činnost 
    

  Vyhotovení pracovních listů k výstavě „Barokní synagogy v českých zemích“ pro     

    žáky a studenty. 

  Vydání publikace „Sedlčanské paměti ze 17. století “ (sedlčanské muzeum bylo 

spoluvydavatelem). 

  Vydání sborníku „Podbrdsko“ (sedlčanské muzeum bylo spoluvydavatelem). 
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  Vydání publikace Šárky Maškové Janotové: „Vodní mlýny Sedlčanska na prahu 

modernizace“. 

  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. 

 
 
8) Akvizice /přírůstky/      
   

 paní Jaroslava Balounová, Nalžovické Podhájí: historické fotografie  
 pan Josef Bartoš, Sedlčany: fotoaparáty, expozimetr 
 paní Olena Benešová, Sedlčany: tři páry dámských bot 
 paní Marie Beranová, Sedlčany: dámská kabelka, svatební šaty 

 paní Libuše Brožová, Sedlčany: dokumenty z regionu 
 paní Jana Budková, Sedlčany: běžky, boty na běžky, lyžařské hůlky 
 paní Marcela Čedíková, Vletice: 8 čs. medailí a odznaků 
 pan František Hochmaul, Sedlčany: dokumentace k r. 1968, Magazín Dikobraz, 

Časopis Květy 

 paní Jarmila Housová, Sedlčany: historické dámské kabelky 
 paní Jaroslava Chvátalová, Sedlčany: historické dokumenty – alba, spolkové 

kroniky 

 paní Věra Jandová, Břekova Lhota: vysoušeč vlasů, 2 povijany k vázání 
zavinovačky – pol. 20. st. 

 pan Jan Kliment, Mrvice: dokumenty z regionu 
 pan Jaroslav Kolský: Sedlčany: dobová letlampa 
 pan Marek Kolský: diaprojektor sada skleněných diapozitivů 

 pan Bohuslav Královec, Chlum: polní lahve, ručně šitý lněný kabátek 
 pan Petr Macák, Sedlčany: brožura Záznam o Tyršově odznaku zdatnosti pro 

muže 

 paní Marie Mrázková, Vrchotovy Janovice: mechanická počítačka FACIT 
 pan Jaroslav Nádvorník Jaroslav, Sedlčany: truhlářská váha – decimálka 
 Obecní úřad Nechvalice, Nechvalice: lodní kufr z počátku 20. století 
 paní Marta Němcová, Sedlčany: diplom – Okresní výstava v Sedlčanech v roce 

1934 

 pan Karel Pejša, Sedlčany: tranzistorový přijímač, fotoaparáty, holicí strojek 
 pan Luděk Scharf, Sedlčany: dřevěné vědro, dokumenty k vystěhování Sedlčan 

1943–1945 

 paní Marie Stiborová, Sedlčany: brožura Světozor všesokolského sletu r. 1912 
 paní Dana Stočesová, Sedlčany: 3 obrazy od Jana Burdy 

 paní Lidmila Sunegová, Sedlčany: vyšívaná „kuchyňka“ 
 pan Bohuš Šípek, Sedlčany: publikace a 8 svazků časopisu Světozor 
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 pan Jan Trmal, Sedlčany: část výztuhy křídla amerického bombardéru 
sestřeleného 19. 4. 1945 

 pan Jiří Vlach, Vysoký Chlumec: 5 střel do pušky „ládovačky“ 

 pan Vladimír Voráč, Sedlčany: historický autoatlas ČSSR 
 ZŠ Chlum, Chlum, Nalžovice: dřevěné nástěnné hodiny se školním zvonkem 

 
 
9) Hospodaření městského muzea za rok 2017 – viz příloha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Městské muzeum Sedlčany 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Sedlčanech dne 6. března 2018                          Mgr. David Hroch, ředitel muzea 

http://www.muzeum-sedlcany.cz/
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