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1. Úvod a základní definice cestovního ruchu 
 

Cestovní ruch (turismus) je socioekonomický jev zasahující do mnoha sfér lidské společnosti. 

V první řadě se jedná především o ekonomickou oblast, dále  zasahuje  i do sféry politické, 

technicko-technologické, legislativní a rovněž má vliv i na sociální a environmentální prostředí.  

Definic cestovního ruchu existuje celá řada, za nejadekvátnější je nicméně považována definice 

dle Světové organizace cestovního ruchu při Organizaci spojených národů (UNWTO – United 

Nations World Tourism Organisation). Dle ní je cestovní ruch činností osoby cestující na 

přechodnou dobu do místa mimo její běžné životní prostředí, a to na dobu kratší, než je 

stanoveno (u mezinárodního cestovního ruchu méně než jeden rok, u domácího cestovního 

ruchu méně než šest měsíců), přičemž hlavní účel cesty je jiný než vykonávání výdělečné 

činnosti v navštíveném místě. Význam definice cestovního ruchu spočívá zejména 

ve sjednocení podmínek pro vymezování turismu, sloužící statistickým účelům či získávání 

dotačních titulů.   

Cestovní ruch je lidskou aktivitou, jež se vyvíjela paralelně s vývojem člověka. Původně byl 

cestovní ruch vydáván za synonymum pro cestování v širokém slova smyslu. V dobách dávno 

minulých tedy bylo možné do turismu zahrnout migraci loveckých tlup za obživou, později 

válečná tažení vojsk, či obchodní a poutní cesty. Z toho je zřejmé, že cestovní ruch souvisel 

především s určitými povinnostmi. Dnes je situace spíše opačná a s narůstajícím fondem 

volného času se o cestovním ruchu hovoří především jako o volnočasové aktivitě poskytující 

lidem fyzický i duševní relax.  

A právě z toho důvodu, že lidé jezdí do turistických lokalit za různým účelem a s jinými 

potřebami, existuje několik typů cestovního ruchu, jež znázorňuje následující graf. 1 

                                                           
1KALOUSOVÁ, Jana a JARÁBKOVÁ, Jana. Studijní opora - Cestovní ruch – 1. část. Vysoká škola regionálního 

rozvoje, Praha 2015  

INDROVÁ, Jarmila, JAROLÍMKOVÁ, Liběna a kol. Cestovní ruch pro všechny. Ministerstvo pro místní rozvoj, 

Praha 2008. ISBN 978-80-7399-407-05 
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Obrázek 1: Typologie cestovního ruchu (Zdroj: internet) 
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Klíčovými pojmy, které je třeba dále náležitě rozlišovat, jsou turista a návštěvník. Byť jde 

v obou případech o účastníky cestovního ruchu, jejich role jsou odlišné. Zjednodušeně lze tento 

rozdíl vyjádřit tak, že návštěvník je osoba, která v navštíveném místě nepřenocuje, zatímco 

turista ano.  

Občas je možné se setkat i s dělením na turisty a cestovatele. Nejde o nijak kodifikované dělení, 

jde spíše o subjektivní přístup k cestování samotnému. Zatímco turista (z pohledu tohoto 

dělení) míří do destinací za známými turistickými atraktivitami, cestovatel naopak raději 

objevuje neznámá místa a poznává život místních obyvatel. Další rozdíly mezi těmito dvěma 

typy aktérů cestovního ruchu shrnují následující ilustrace.  

 

V posledních dekádách se cestovní ruch stává neopominutelnou součástí lidské spotřeby 

v mnohem větším měřítku než kdy dříve a tzv. průmysl cestovního ruchu si tak upevňuje svou 

pozici v národních i mnoha regionálních a lokálních ekonomikách.  Trh cestovního ruchu má 

mnoho specifik. Působí na něm (v porovnání s jinými tržními segmenty) mnoho různorodých 

subjektů, což do jisté míry způsobuje nepřehlednost trhu. Trh je ovlivňován také velkým 

množstvím faktorů, často nepředvídatelných (např. politika, počasí, móda). Při nákupu služeb 

cestovního ruchu hraje roli také psychika  a emoce lidí, tudíž je u produktů cestovního ruchu 

kladen důraz na vnější stránky poskytování služeb (úroveň a image služby nebo prostředí). 

Mimo jiné se trh cestovního ruchu dále vyznačuje také sezónností, elasticitou, místním  

a časovým oddělením prodeje a spotřeby, komplementaritou služeb, složitou prognózou 

Obrázek 2: Rozdíl mezi turistou a návštěvníkem (Zdroj: internet) 
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budoucího vývoje a také převisem nabídky nad poptávkou – přibližně dvě třetiny nabízených 

kapacit zůstávají každoročně nevyužity.  

Ústředním úřadem zaštiťujícím oblast cestovního ruchu v České republice je Ministerstvo pro 

místní rozvoj, které stanovuje koncepce rozvoje cestovního ruchu, koordinuje legislativní 

normy a financování a zpracovává dokumenty související s oblastí turismu na národní úrovni. 

Hlavním dokumentem je Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice, který se 

zpracovává pro sedmiletá programová období dle legislativy Evropské Unie a definuje priority 

rozvoje turismu v České republice. Další významnou institucí v oblasti cestovního ruchu je 

agentura Czech Tourism, jejímž cílem je podpora domácího a příjezdového cestovního ruchu 

v České republice, propagace a marketing.  
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2. Sedlčansko 
 

 

Obrázek 3: Nejstarší vyobrazení města, Jan Willenberg, 1602 (Zdroj: Archiv Městské muzeum Sedlčany) 

Území Sedlčanska spadá do širší oblasti středního Povltaví. Krajina je zde kopcovitá 

s průměrnou nadmořskou výškou 400 m. n. m., půda méně úrodná a převládá poměrně drsné 

podnebí, což byly zřejmě důvody, proč ve srovnání s jinými oblastmi Čech došlo poměrně 

pozdě k osídlení tohoto kraje, jež se nejprve soustředilo do úzkého území při pravém břehu 

Vltavy. Nejstarším dokladem o přítomnosti člověka na Sedlčansku je staropaleolitický úštěp, 

nalezený v místech keltského oppida u Hrazan. Další nálezy nástrojů a odštěpků z pazourku 

z téhož místa svědčí o rozsáhlejším osídlení ve střední době kamenné. Chybí však zcela nálezy 

z mladší doby kamenné (neolitu). V pozdní době kamenné pronikaly od západu k Vltavě 

pravděpodobně skupiny pastevců chámské kultury. Jedna z nich se usadila na Malém Kole 

(naproti Cholínu) a vybudovala zde výšinné sídliště. Ke skutečnému souvislému osídlení došlo 

na Sedlčansku až v mladší době bronzové. Na pravém břehu Vltavy vznikla řada osad. Při 

archeologickém výzkumu byla odkryta rozsáhlá žárová pohřebiště  

u Zvírotic, Křepenic, Líchov a Zrůbku. V době železné přišla do středního Povltaví nová vlna 

obyvatelstva, hustota osídlení se zvyšovala a vznikaly nové osady. Lze předpokládat, že na toto 

osídlení navazovali ve 2. st. n. l. Keltové, kteří na ostrožně mezi potokem a řekou Vltavou 

vybudovali mohutně pevněné sídliště městského typu – oppidum. Hrazanské oppidum bylo 

významným hospodářským a mocenským centrem středního Povltaví. Díky své poloze sloužilo 

k ochraně důležité obchodní cesty, která směřovala podél Vltavy na jih k Dunaji. Nástup 

Slovanů do středního Povltaví byl ve srovnání s jinými oblastmi Čech pomalý. K zásadní 

proměně krajiny středního Povltaví docházelo od druhé poloviny 12. století, kdy začaly kláštery 

a šlechta uskutečňovat rozsáhlou kolonizaci (benediktínský klášter na Ostrově, benediktínský 

klášter Břevnov, benediktinky z kláštera od sv. Jiří na Pražském hradě, klášter v Milevsku, 

Vítkovci, Janovici, vladycký rod z Obděnic a Petrovic, Břekovci). Pravděpodobný počátek 
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Sedlčan můžeme položit do 11. století.  Osada byla rozložena v údolí při soutoku dvou 

vodnatých potoků, Sedleckého a Mastníka na křižovatkách cest, jež vedly převážně podél 

vodních toků, zejména to byla cesta, která odbočovala z Vitorazské stezky u Votic a mířila na 

západ přes Janovice, Kosovu Horu a Sedlčany a dále k přechodu přes Vltavu na Zrůbku. První 

určitá písemná zpráva o Sedlčanech je z roku 1294. Ve 13. století byly Sedlčany významným 

střediskem statků pánů z Hradce. V téže době byl postaven v románském slohu kostel sv. 

Martina. To, že osada měla výsadu tržního práva, otevřelo cestu k dalšímu rozvoji a vyvinula 

se v poddanské městečko. Tak již byly Sedlčany označeny v nařízení Karla IV., jímž přikazoval 

městu odebírat sůl z Písku. Roku 1352 koupili Sedlčany od pánů z Hradce Rožmberkové. Ti 

přestavěli a rozšířili v gotickém slohu kostel sv. Martina.  Městečko samo nemělo zděné hradby 

a bezpečí obyvatelům zajišťoval opevněný kostel. V tomto kostele byl i tajný úkryt, ve kterém 

v době nebezpečí schovávali cenné předměty a důležité městské písemnosti. Domy byly 

rozloženy pod kostelem a kolem tržiště. U potoka Mastníka stála městská lázeň, za potokem 

Zábřežský mlýn. Roku 1418 dostalo město podobné svobody, jaké měla města královská. 

Získalo také právo na svůj znak – červenou pětilistou rožmberskou růži ve stříbrném poli.  

V 16. století došlo k nebývalému rozkvětu. Město těžilo ze svého postavení  

ve Vltavském kraji. Bylo střediskem krajské správy, konaly se zde krajské sjezdy šlechty, 

shromažďovala krajská hotovost a vybíraly daně. Nejvydatnějším zdrojem příjmů sedlčanských 

měšťanů bylo vaření piva, prodej obilí, sladu, sukna, k vyhledávanému zboží patřila obuv, 

hliněné nádobí a kachle sedlčanských hrnčířů. Každou středu se konaly trhy s obilím a kromě 

nich dva výroční trhy, které trvaly osm dní. Prodávaly se na nich len, suknoa plátno.  

Město i střední Povltaví ležely mimo hlavní zemské komunikace, větší význam měla cesta, 

která odbočovala u Votic z Vitorazské stezky a směřovala na západ přes Sedlčany ke Zrůbku 

na Vltavě. Vltava byla ze Sedlčan snadno dostupná, stala se hlavní komunikací, po které se 

dopravovalo obilí a slad do Prahy. Na levém břehu proti hospodě a přívozu Zrůbku stála solnice, 

do které se vozila sůl z Českých Budějovic. Zde byla rozdělována a dopravována do Sedlčan  

a širokého okolí.  

S čilým hospodářským ruchem v Sedlčanech souvisel i bohatý kulturní život. Ve společenském 

životě Sedlčan mělo významnou úlohu literátské bratrstvo, které se věnovalo vícehlasnému 

sborovému zpěvu v chrámu sv. Martina. Členem a štědrým mecenášem tohoto sboru byl Jakub 

Krčín, který za významného přispění majetnějších měšťanů pořídil pro literátský kůr bohatě 

zdobený papírový kancionál (dnes nazvaný Krčínův). Jakub Krčín získal v roce 1580 od Viléma 

z Rožmberka Sedlčany, Křepenice a dalších deset vesnic a začal v krajině středního Povltaví 
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cílevědomě budovat své panství. V roce 1582 se dostal do ostrého sporu se sedlčanskými 

měšťany, když odňal městské radě právo rozhodovat o stěhování obyvatelstva (povolení 

odchodu na cizí panství), ale mnohem citelněji poškodil město odnětím práva várečného. 

Zmocnil  

se městského pivovaru (později postavil na severovýchodní straně města u potoka Mastníka 

nový) a začal ve vlastní režii vařit a dovážet pivo do vsí a městských krčem. Dalším zdrojem 

peněz se pro Krčína stal mlýn se stoupami, valchou a brusírnou, který vystavěl pod městem na 

Mastníku a v jeho blízkosti zřídil sádky na ryby a založil chmelnici. Je mu také přisuzována 

stavba největšího rybníka Musíku (asi 50 ha, 3 km) a větrného mlýna u Příčov. Krčín prožívá 

poslední dny života na zámečku v Obděnicích a v obděnickém kostele si také vybral místo 

svého odpočinku.  

Zdeněk Vojtěch Lobkowicz se ujal sedlčanského statku po smrti Krčína v roce 1604  

a připojil ho k Vysokému Chlumci. Sedlčany zůstaly podřízeny Vysokému Chlumci  

až do roku 1848.  V roce 1624 bylo vydáno císařské nařízení, že mají být všichni obyvatelé 

měst i venkova obráceni na katolickou víru. Na Sedlčansko začali od roku 1628 dojíždět jezuité 

ze Svaté Hory u Příbrami a významně se podíleli na pokatoličtění poddaných. Mezitím válka 

přinášela obyvatelstvu stále nové útrapy. Procházelo zde vojsko, císařští vojáci loupili a řádili 

ve vesnicích více než nepřátelé. Roku 1643 byly Sedlčany vydrancovány Švédy. Hospodářský 

vývoj stagnoval ještě dlouho po třicetileté válce. Do 80. let 16 století Sedlčany procházely 

obdobím nejhlubšího úpadku (požáry, mor). Roku 1717 ztratily Sedlčany význam krajského 

města. K pomalému oživení města docházelo teprve v průběhu 18. století. Od té doby se také 

opět začal navyšovat počet obyvatel. K novým stavbám patřil barokní kostel Nanebevzetí 

Panny Marie (1732 – 1734) a mariánský sloup (1713). 
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Obrázek 4: Sedlčany roku 1816 (Zdroj: Archiv Městské muzeum Sedlčany) 

Do života lidí v této době nepříznivě zasahovaly války habsburské monarchie s Pruskem, 

epidemie nakažlivých nemocí v letech 1771 – 1773, hladomor a časté požáry. Veřejná sbírka, 

kterou nařídil hrabě Chotek ve všech českých krajích a dodávky stavebního materiálu 

z lobkowiczkého chlumeckého panství, umožnily celkem rychlou obnovu města. V poměrně 

krátké době se tak obraz Sedlčan výrazně změnil. Zmizely staré, původně gotické či renesanční 

domy, o něco později byly strženy městské brány a došlo i na chátrající opevnění kostela  

sv. Martina. Stopy po staré zástavbě se dochovaly pouze na několika místech ve městě, např. 

domy čp. 30 a 31 na náměstí T. G. Masaryka, dům čp. 167 (hotel Florian), stará radnice čp. 36, 

dům čp. 2 v ulici 28. října. 

Rok 1848 osvobodil poddané od panské vrchnosti a k národnímu probuzení došlo  

i v Sedlčanech. Sedlčanští založili národní gardu, v jejímž čele byl starosta Poustka. Město se 

roku 1850 stalo sídlem okresního soudu a berního úřadu a v roce 1868 získalo i okresní 

hejtmanství. Sedlčany tak navázaly na tradici Vltavského kraje a na téměř 100 let se opět staly 

významným politickým, kulturním a ekonomickým střediskem správy středního Povltaví. 

Zřízení těchto úřadů podnítilo další rozvoj města. Došlo k úpravě centra Sedlčan. Byly 

zasypány výmoly, včetně rybníčku v dolní části náměstí, a odstraněny zděné pekařské krámce, 

celý povrch byl urovnán a postupně vydlážděn. Bylo zbouráno opevnění kostela, byl zrušen 

původní hřbitov a ostatky byly převozeny na hřbitov u Církvičky, kam se ukládali zesnulí od 

roku 1821. Příkop kolem kostela byl zasypán, celý prostor upraven a kolem kostela byly 

vysazeny stromy. Opravovaly se a dláždily ulice a nově byl vybudován most přes Mastník. 

Došlo k rozšíření kostela sv. Martina o podélnou přístavbu na severní straně lodi a předsíň  
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u hlavního vstupu. Společenský život ve městě po pádu bachovského absolutismu v roce 1860 

měl nebývalou aktivitu. Hlavní roli v něm měly dobrovolné spolky. Jedním z nich byl Záboj 

(1862), jehož členové se scházeli v hostinci U Růže na sedlčanském náměstí, kde pravidelně 

nacvičovali pod vedením učitele Jana Baxy. Členové sboru vystupovali při různých (mnohdy  

i mezinárodních) slavnostech a účastnili se například také pokládání základního kamene ke 

stavbě Národního divadla v roce 1868 či tábora lidu na Blaníku o dva roky později. První 

divadelní představení sehráli sedlčanští ochotníci již v roce 1841, avšak svůj spolek založili až 

v roce 1868. Stálou scénu měli v hostinci Na Kocandě, později v Knížecí pivnici. V roce 1887 

ochotnické divadlo trvale zakotvilo v hostinci pana Boháčka, později nazvaném U Karla IV. 

Kromě ochotníků hrávali divadla i studenti, kteří v 70. letech založili samostatný spolek  

(F. Drtina, K. Baxa, F. Baxa, V. Bobek, K. L. Kukla, a další). Byly organizovány přednášky, 

večírky, vycházky a slavnosti. K nejstarším spolkům v Sedlčanech patřil také sbor 

dobrovolných hasičů (1869), Budeč Povltavská, která hájila zájmy učitelů, Hospodářský spolek 

(1864) a další.  

Hospodářský vzestup Sedlčan byl v této době pomalý. K nejvýznamnějším podnikům  

ve městě patřily mlýny (Panský mlýn na Mastníku, Zábřežský mlýn, dnes je na tomto místě 

depo a dílny autobusů (vlastníkem byla rodina Gärtnerova). Dlouholetou tradici měla 

v Sedlčanech výroba cihel. Již na Willenbergově kresbě Sedlčan z roku 1602  

je zachycena cihelna na vrchu Cihelný. Na tomtéž místě byla nově založena cihelna Bedřichem 

Pejšou (1860), později byla jižně od města postavena Šípkova cihelna. První podnik na výrobu 

zemědělských strojů byl v ulici Na Obecnici (nyní Nádražní). Mezi menší, dobře prosperující 

podniky patřil závod na výrobu mýdla a sody a dále továrna na likéry, mošty a ocet, která 

zpracovávala ovoce ze sadů a alejí ovocných stromů na Sedlčansku. Značné zásluhy  

o povznesení hospodaření na zemědělské půdě si získal Hospodářský spolek okresu Sedlčany. 

Vyvrcholením jeho aktivit bylo zřízení zimní hospodářské školy v Sedlčanech (1887), dnešní 

zemědělská škola. Spolek připravil také několik výstav. Největší z nich se konala v roce 1898 

(519 vystavovatelů, 17 500 návštěvníků). Sedlčansko ale stále zaostávalo za jinými oblastmi 

v Čechách. Příčinou bylo, že krajina středního Povltaví ležela mimo dopravní cesty a byl zde 

nedostatek místních surovin. Výstavba nových, rozšiřování starých silnic a úprava vodní cesty  

po Vltavě znamenaly určité zlepšení dopravy. První most přes řeku byl vybudován v Kamýku 

nad Vltavou teprve roku 1887. Zlepšení dostupnosti celé oblasti měla přinést nová železniční 

trať z Olbramovic do Sedlčan, která byla uvedena do provozu na podzim 1894. Původně se 
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počítalo s tím, že bude prodloužena dál na západ do Příbrami či do Březnice. Bohužel zůstalo 

jen u plánu. V nové době se prosadila silniční doprava. 

Na sklonku 19. st. nastala nová vlna zakládání spolků. 

Spolek Občanská beseda, založený roku 1882, měl své zázemí v hostinci U Zlaté koruny 

na náměstí a pořádal pro členy přednášky i společenské akce (šachy, hra na klavír, výlety). 

Členové měli také přístup k různým zábavným i odborným časopisům. V roce 1885 zde byla 

založena za pomoci příbramských a benešovských sokolů Sokolská jednota. Ve stejném roce 

vznikl i Místní nábor jednoty pošumavské, který se soustřeďoval na sbírky pro české menšiny 

v pohraničí, zakládal knihovny a byl mimo jiné i organizátorem národních slavností 

v Sedlčanech. Dalším ze zde působících spolků bylo Okresní muzeum (dříve Národopisný 

odbor), jež sbíralo po Sedlčansku předměty pro Národopisnou výstavu československou 

(po jejím ukončení byly sbírky nejdříve uloženy v obecné škole, po roce 1900 přestěhovány 

do budovy Hospodářské záložny na náměstí a zpřístupněny veřejnosti).  

Mezi další tehdejší zájmové sedlčanské organizace lze řadit Bruslařský klub (1879), Spolek 

vojenských vysloužilců, Okrašlovací spolek, Spolek pro bezplatné stravování chudých hodných 

dítek škol sedlčanských, Odbor Jednoty česko-židovské, Včelařský spolek, Místní odbočka 

Klubu cyklistů Vpřed České strany národně sociální, Odbor Jednoty česko-židovské, Odbor 

Klubu českých turistů a Řemeslnicko-živnostenská jednota Svornost (1894). 

Vznikaly také první organizace politických stran. 

Živější hospodářská činnost na přelomu století se v Sedlčanech projevila i větší stavební 

aktivitou. Na východní straně náměstí vyrostl nový dům Gärtnerových, postavený 

v neorenesančním slohu podle plánů sedlčanského rodáka a stavitele Karla Hartiga. 

Ozdobou západní strany náměstí se stala budova Hospodářské záložny a zejména nová radnice 

postavená v neorenesančním slohu (1902 – 1903). Stala se sídlem městského zastupitelstva,  

ale také Občanské záložny (1863), později Městské spořitelny. K novostavbám patřila budova 

městské opatrovny 1898 (mateřské školy) v Nádražní ulici (nyní budova pošty), hospodářská 

škola (1907) v Sadové ulici (dnešní ulici Petra Bezruče) a chudobinec.  

Předzvěstí první světové války se staly vojenské manévry rakousko-uherské armády, které 

probíhaly na území Sedlčanska a Voticka (1913). Válečný požár vypukl v létě následujícího 

roku a přinesl obyvatelstvu bídu a utrpení. Pamětní deska na nové radnici připomíná jména  

73 obětí z řad obyvatel města, které si vyžádala válka. V prvních poválečných letech lidé trpěli 

nedostatkem potravin a nouzí o práci, která ještě k tomu všemu byla špatně placená. Propukaly 



12 
 

bouře proti drahotě, lidé se domáhali přídělu půdy. Jejich požadavky zčásti uspokojila 

pozemková reforma. Devadesát hektarů půdy lobkowiczkého velkostatku bylo rozděleno 

rolníkům.  

Nejvýznamnější událostí té doby byla návštěva presidenta ČSR T. G. Masaryka  

u příležitosti prvních manévrů československého vojska, jež na Sedlčansku probíhaly  

ve dnech 1. – 4. září 1922. Prezident Masaryk přijel do Sedlčan 3. září, přespal v Gärtnerově 

domě na náměstí a druhý den přihlížel z vrchu Šiberný nad Kliměticemi závěrečnému cvičení 

vojsk. Tuto významnou návštěvu připomínala deska zasazená na nové radnici, která ovšem  

po roce 1939 zmizela. Nová deska pak byla slavnostně znovu odhalena na budově dnešního 

muzea v roce 2018. 

Do města byl roku 1924 zaveden elektrický proud a v téže době začala výstavba rodinných 

domků, moderních úředních budov a hospodářských zařízení (okresní soud a berní správa 

v Církvičské ulici (1920), úřednický dům v Havlíčkově ulici (1927), městské jatky (1928), 

modlitebna metodistické církve v Havlíčkově ulici, skladiště hospodářského družstva 

v Nádražní ulici a budova okresního hejtmanství v Tyršově ulici.) 

Sedlčany i nadále zůstaly střediskem drobného průmyslu. Vedle starších výrobních podniků 

vznikly ve městě nové závody. Konkrétně se jednalo např. o Plíhalovu cementárnu, Rebcovo 

nožířství, Mrskošovu drůbežárnu s umělou líhní či Burianovu pilu v Havlíčkové ulici. V ulici 

28. října v domech čp. 176, 177 byla malá družstevní mlékárna, která pro malý odbyt 

ve třicátých letech zanikla, ale v roce 1939 byla obnovena výroba díky Františku Podanému, 

který přivezl strojní vybavení ze Slovenska. Dále zde byla továrna na knoflíky, spínadla, 

držátka nedaleko Zábřežského mlýna. I tento podnik však zanikl v době hospodářské krize. 

V roce 1941 ovšem tyto prostory koupil Karel Táborský a zavedl zde výrobu čepelek. Dalšími 

sedlčanskými podniky z té doby byly dílny Františka Bareše a Františka Blažka a také produkce 

celofánových sáčků značky Lorofan. 

Ve společenském životě Sedlčan sehrával trvale významnou roli ochotnický spolek. Velikou 

popularitu mezi dětmi i dospělými diváky získalo loutkové divadlo, jehož scéna byla 

vybudována v sokolovně. Častým hostem v Sedlčanech byl v té době hudební skladatel  

a houslista Josef Suk. Velmi úspěšně si vedl sedlčanský Sokol. Jednota získala v době parcelace 

sedlčanského velkostatku pozemek pro letní cvičiště na pravém břehu Mastníka (1922), v roce 

1929 se jí podařilo koupit Pivovarskou restauraci a přestavět ji na tělocvičnu. Další 

tělovýchovnou organizací byl nově založený fotbalový Sportovní klub Sedlčany. Aktivně si 
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vedly i nově vzniklé společenské organizace, jako byl Junák, Lovecký klub a Radioklub. V roce 

1921 váleční poškozenci založili Bio invalidů. Filmy se promítaly v sále hostince U Karla IV. 

až do roku 1954. 

Hospodářský spolek v Sedlčanech vydával Rolnické listy, které zejména ve třicátých letech 

přinášely kromě odborných článků informace z veřejného života ve městě i v okolí. V roce 

1923 začal vycházet nový měsíčník Ohníčky mládí, určený dětem a mládeži okresu Sedlčany. 

Odpovědným redaktorem byl okresní školní inspektor Ludvík Heller. Časopis si získal velkou 

oblibu, jeho náklad za celé období neklesl pod 2000 výtisků. Za okupace v roce 1942 bylo jeho 

vydání zastaveno. Roku 1934 začal Jiří Slaba, mlynář z Červeného mlýna u Krašovic, vydávat 

měsíčník Sedlčanský kraj. Ve svých novinách se snažil pojmout hospodářský i kulturní život 

na Sedlčansku. Psal o příčinách zaostávání Sedlčanska a přinášel náměty k povznesení  

a zvelebení kraje. Jedním z nich mělo být zvýšení turistického ruchu. Na Sedlčansko v té době 

také přicházel časopis Vltavské proudy, vydávaný v Praze spolky rodáků ze středního Povltaví 

a Posázaví, jehož smyslem bylo mimo jiné zvýšit atraktivitu této krajiny pro turistiku.  

Ze Sedlčan do tohoto periodika nejvíce přispívala Anna Mrskošová, poslankyně agrární strany. 

Významným počinem v této době bylo vydání prvních tří dílů velkého vlastivědného díla 

Sedlčansko, Sedlecko a Voticko (1925 – 1928). Jeho autor, Čeněk Habart, podrobně zachytil 

hospodářský, společenský a kulturní život v regionu. Čtvrtý díl, který obsahoval podrobné 

dějiny jednotlivých obcí a osad politického okresu Sedlčany, byl vydán až v roce 1995. Tiskem 

vyšly (prošly) také Dějiny města Sedlčan (1938), jejichž autorem byl Antonín Kratochvíl. 

Významnou událostí v Sedlčanech v roce 1934 se stala Okresní hospodářská výstava. Jako 

výstavní areál byl upraven městský park, přilehlá louka a sokolská cvičiště. Další expozice byly 

otevřeny ve školních budovách a v Hospodářské záložně. U příležitosti výstavy proběhlo 

setkání rodáků a přátel Sedlčan, konaly se sjezdy politických stran, včelařů a hasičů a řada 

osobností navštívila město (ministr zemědělství Milan Hodža, ministr zahraničí Edvard Beneš, 

primátor Prahy K. Baxa, hudební skladatel Josef Suk). Výstavu zhlédlo neuvěřitelných 20 000 

návštěvníků. 

Předzvěstí války se stala stavba strategické silnice (dnes č. 18) od Votic přes Sedlčany 

na Příbram. Po vyhlášení protektorátu Čechy a Morava 15. března 1939 se i na Sedlčansku 

začal zvedat odpor proti německé okupaci. Mezi obyvateli se objevily tajně rozšiřované letáky 

a vznikaly první odbojové organizace. Sedlčany postihlo velmi tvrdě vystěhování. Pod 

záminkou vytvoření výcvikového prostoru pro jednotky SS rozhodlo nacistické vedení  

o násilné evakuaci českých obyvatel z rozsáhlého území mezi Vltavou a Sázavou. 
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K vystěhování obcí na Sedlčansku došlo roku 1943. Nejcitelněji bylo postiženo samo město 

Sedlčany, z něhož muselo odejít více než 2000 obyvatel. Stěhovaly se i úřady. Ve městě zůstali 

hlavně řemeslníci, které správa SS soustředila podle oboru do dílen. Vojsko SS umístěné 

v Sedlčanech patřilo ke školnímu dělostřeleckému pluku a čítalo kolem 5000 vojáků různých 

národností (Němci, Norové, Francouzi, Holanďané, Slovinci, Litevci). 

První jednotky Rudé armády vstoupily do Sedlčan 10. května 1945. Hlavní snaha nového 

správního orgánu byla odstranit válečné škody ve městě (bylo zničeno 12 budov, 25 bytů, těžce 

poškozeno 160 budov a 265 bytů) a vytvořit podmínky pro návrat obyvatelstva. Do Sedlčan  

se zpět přestěhoval okresní úřad pod názvem Okresní národní výbor. Nové státní a místní 

orgány vypracovaly plán na obnovu a další hospodářský i kulturní rozvoj města i regionu. 

Celkem rychle se podařilo zahájit práci v sedlčanských závodech, které svou produkcí ani 

nestačily krýt poptávku. Prosadili se i noví podnikatelé.  Únor 1948 vše změnil. Přinesl konec 

soukromého podnikání a na vesnici začínala kolektivizace. V roce 1950 bylo založeno jednotné 

zemědělské družstvo. Prvním významným projevem proti nastolenému režimu byl bombový 

útok na sekretariát KSČ. K odhalení odbojové skupiny mladých lidí, která nesla název Černý 

lev 777, došlo až po pěti letech. K manipulaci s veřejným míněním přispěl proces  

se sedlčanským děkanem Františkem Bučilem, který byl obviněn z „nepřátelského postoje 

k lidově demokratickému zřízení“, následně byl nespravedlivě odsouzen k odnětí svobody na 

devět let. Ve vězeňské nemocnici zemřel 30. 12. 1955.  

Další hospodářský vývoj celé oblasti Sedlčanska byl v tomto období založen na výrobě 

družstevních a státních podniků (mlékárna družstva Madeta, Kovodružstvo, Sedlčanské 

strojírny, Hamiro Příbram – v budově okresního soudu, Kartografie, Sdružený komunální 

podnik, který převzal dřívější soukromé živnosti počínaje cihelnami a konče hospodami). 

S rychlým růstem průmyslové výroby a stále stoupajícím počtem obyvatel souvisela bytová 

výstavba (jižní sídliště, mateřská škola, později severní sídliště). Velkým změnám se nevyhnul 

ani střed města. Byl postaven hotel Vltavan, proběhly rozsáhlé úpravy náměstí, zmizely 

pověstné „kočičí hlavy“, byla položena nová kanalizace a vodovod, náměstí bylo nově 

vydlážděnoa instalováno nové osvětlení. V malém parku, dříve Baxův, byla postavena malá 

kašna s vodotryskem, která se stala oblíbeným místem „posledního zvonění“ sedlčanských 

studentů. V 70. letech proběhla demolice celého bloku starých budov na jižní straně náměstí 

(mimo jiné nenávratně zmizel např. hotel U Českého lva), které byly nahrazeny vysokými 

obytnými domy a obchodním domem Rozvoj. Nové výstavby se také výrazně dotkly ulice  
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28. října, Tyršovy a Lidické (vyrostlo sídliště Za nemocnicí). Dále byly vystavěny nové řadové 

domky Na Potůčku, Pod Cihelným vrchem a na Lhotce, nemocnice, gymnázium. 

Válka násilně přerušila činnost společenských spolků, organizací a zájmových sdružení  

ve městě. Některé z nich utrpěly nemalé ztráty na majetku, jako např. muzeum, ochotnické  

a loutkové divadlo, Sokol, Junák či knihovna. Postupně docházelo k jejich obnově (hudební 

sdružení Suk, pěvecký sbor Záboj, Sokol, který vedle sportovních aktivit připravoval též 

kulturní programy pro širokou veřejnost – kabarety, letní karnevaly a slavnosti). Období po 

roce 1948 bylo charakteristické úpadkem společenského života ve městě. Spolky opět ukončily 

svou činnost. Kulturní i sportovní aktivity na sebe postupně přejímaly nové společenské 

organizace. Spojením Sokola a SK Sedlčany po roce 1948 vznikla jednotná tělovýchovná 

jednota, od roku 1954 pod názvem TJ Tatran. Byl postaven atletický stadion u Mastníka. Nová 

tělovýchovná jednota se zasloužila o vybudování stanové základny na Častoboři a lyžařský 

oddíl postavil v roce 1970 na Cunkově první lyžařský vlek ve Středočeském kraji. Další nově 

vzniklou organizací byl Automotoklub Svazarmu, který na Sedlčanské kotlině od padesátých 

let budoval kvalitní trať pro terénní soutěže motocyklů. Na této trati se pořádalo od šedesátých 

let i mistrovství světa v motokrosu. 

Roku 1954 byl otevřen Kulturní dům, od roku 1967 nese jméno čestného občana města, 

hudebního skladatele Josefa Suka. Od roku 1965 kulturní dům pořádá hudební festival Sukovy 

Sedlčany.  

V době vystěhování Sedlčan byly sbírky muzea provizorně uloženy v Kamýku nad Vltavou,  

po skončení války byly postupně převezeny zpět a uskladněny v zasedací síni radnice. Činnost 

muzejního spolku se po válce neobnovila, sbírky přešly do majetku města. V roce 1960  

se muzeum přestěhovalo do zámku na Červeném Hrádku. Kulturní dům poskytl ochranná křídla 

lidové hvězdárně na Cihelném vrchu, která byla postavena a zařízena partou nadšených 

hvězdářů – amatérů.  

Regionální noviny a časopisy po válce přestaly vycházet. V roce 1951 začal okresní národní 

výbor vydávat Vesnické noviny Sedlčanska (později V nový život), zanikly v roce 1960 

v souvislosti se zrušením okresu. V roce 1970 vydával kulturní dům Kulturní kalendář  

(z iniciativy Zdeňka Vlčka). Kalendář vycházel až do poloviny devadesátých let 20. stol. 

V tomto měsíčníku se kromě přehledu kulturních pořadů objevovaly články s tématy 

z regionální historie, společenského života a sportovních událostí. Na dění ve větších závodech 

se orientovaly časopisy Strojař a Kádésáček. 
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V parku před kulturním domem byla instalována busta Josefa Suka od V. Bejčka  

a ve vestibulu pamětní deska tohoto hudebního skladatele, kterou vytvořil národní umělec 

Břetislav Benda. Tragické období vystěhování Sedlčan a Sedlčanska připomíná sousoší Lidé 

bez domova na náměstí Josefa Suka. Uctěním památky obětí první a druhé světové války je 

další sousoší Za mír a svobodu umístěné na Novoměstském náměstí. Tato umělecká díla vyšla 

rovněž z dílny Břetislava Bendy. 

Hospodářský vzestup Sedlčan po druhé světové válce byl doprovázen i růstem počtu obyvatel. 

Pod správu města postupně přešly osady Červený Hrádek, Doubravice, Hradišťko, Libíň, 

Oříkov, Sestrouň, Solopysky, Třebnice, Vítěž a Zberaz.  V roce 2000 žilo ve městě Sedlčany  

a připojených osadách více než 8000 obyvatel.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2Jiří Páv, Lubomír Procházka, Sedlčansko, nakladatelství Paseka, 2010, ISBN 978-80-7432-082-8 
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3. Významná archeologická naleziště na Sedlčansku 

3.1 Hrazany 

 oppidum, výzkumy iniciovány MUDr. B. Karešem v r. 1948, 1951 dr. L. Jansová 

 odtud pochází nejstarší nálezy na Sedlčansku – mezolit (střední doba kamenná, cca 

8000–3000 př. n. l.) 

 další nálezy z mladší doby bronzové – knovízská kultura (cca 1250–750 př. n. l.) 

 ovšem nejvíce nálezů z této lokality je mladších: mladší doba železná (cca 450 př.  n. l. 

– 0) – sem spadá keltské oppidum, které bylo objeveno nejdříve,  

 nálezy z doby hradištní (raný středověk, cca 7.–13. stol.) 

3.2 Malé Kolo 

 eneolitické (pozdní doba kamenná, cca 4000–2200 př. n. l.) výšinné sídliště 

u Nalžovického Podhájí, 

 objevil dr. Kareš, výzkum r. 1950 dr. L. Jansová, také pozdější středověké nálezy 

3.3 Křepenice 

 mnoho nálezů z doby železné (halštatsko-laténská kultura, cca 750 př. n. l. – 0), 

knovízské sídliště, žárová pohřebiště, r. 1951 dr. Kareš. 

3.4 Zvírotice 

 knovízské sídliště, žárová pohřebiště, výzkum dr. Kareš a dr. Tywoniak (mj. r. 1946), 

pozdější pohřebiště a sídliště z doby železné. 

3.5 Líchovy 

 knovízské sídliště, žárová pohřebiště, r. 1947 dr. Kareš. 

3.6 Zrůbek 

 r. 1944 dr. Kareš – sběr, nálezy z mladší doby bronzové (cca 1250–750 př. n. l.), 

knovízské sídliště, pozdější bylanské kostrové hroby (starší doba železná, cca 750–450 

př. n. l.). 

3.7 Krásná Hora 

 nálezy z doby železné a ze středověku (včetně doby hradištní), mj. K. Klenovec – sběr 

r. 1951. 

3.8 Sedlčany 

 pohřebiště na Lhotce z doby železné, 2 nádoby z doby hradištní (raný středověk) – 

v areálu mlékárny a u č. p. 184  
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 archeologické výzkumy v Sedlčanech, 90. léta v ul. 28. října, nalezen soubor 

středověkých kachlů, Tyršova ul. – v r. 1977, mj. nález středověkých mincí.3 

 

 

Obrázek 5:Archeologický výzkum v Sedlčanech, ulice 28. října (Zdroj: archiv Městské muzeum Sedlčany) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 inventární knihy archeologické "podsbírky" ,Sklenář Karel: Městské muzeum v Sedlčanech – katalog pravěké 

sbírky. 1984 
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4. Doprava 

4.1 Staré cesty a stezky 
Všechny dřívější cesty a stezky byly ve velice špatném stavu a nemohly se ani z části přirovnat 

k nynějším, třeba i nejhorším polním cestám. Vedly po bažinách, močálech  

a lučinách, dále po strmých stráních, kopcích a hřebenech hor, často těsně okolo skal, 

houštinami a pralesy. Velmi často cesty byly jen úzké jako pěšiny, takže se po nich mohlo zboží 

a náklady dopravovat jen pomocí koňského spřežení, a to ještě stěží.  

I naše hlavní cesta, která vedla z Prahy přes Votice k Táboru a dále na jih, nebývala  

o nic lepší. Hlavní cesty směřovaly do Prahy. Bylo jich 10, z nich 3 vedly od jihu přes naši 

krajinu. Tyto tři cesty měly na dřívější život na Sedlčansku veliký vliv. Tyto cesty se jmenovaly 

– linecká, gmundská a vitorazská (též česká). 

4.2 Stezka linecká  
Tato stezka vedla z  Prahy do  Lince obousměrně. U Petrovic odbočovala stezka okolo 

Bratřejova k Nechvalicím, odtud podél potoka k Počepicím, přes nynější Vysoký Chlumec, 

okolo Klimětic a Doubravice blíže potoka Sedleckého a do Sedlčan.  

Ze Sedlčan vedla jedna stezka osadami Kňovičkami a Kňovicemi, kde bývala pohanská 

obětiště, u Kňovic okolo staré hospody „Zavadilky“; blíže Nalžovic a Chlumu zabočovala 

k Radíči, odtud podél potoka Mastníku k Osečanům přes Velběhy a Křečovice, okolo 

Strážovic, kde byla stráž k řece Sázavě. Zde byl i brod, k Jílové a okolo řeky Vltavy do Prahy.  

Druhá stezka ze Sedlčan vedla pod Deštnem, okolo nynějšího rybníka Vrbska, přes osadu 

Dublovice a Líchovy do Zrůbku, kde byl přívoz a na druhém břehu kovárna  

a solnice. Od Zrůbku vedla po levém břehu Vltavy spojovací stezka k Vrškamýku  

a druhá k Hříměždicím, odtud okolo vrchu zvaného „Varta“, kde byla stráž, přes Dušníky do 

Dobříše. Zde se spojovala s hlavní stezkou lineckou.  

Třetí sedlčanská stezka vedla podél Mastníku na východ přes Červený Hrádek, nad nímž  

u Vítěže byla strážnice, přes Kosovu Horu, kde se rozdělovala: na část severní  

a východní okolo Chrastavy a Štětkovic. Dále vedla přes Klimětice, Hodětice a Hořetice  

do Strážovic, druhá pokračovala stále směrem východním podel Mastníku, přes Vyšatoly, 

Vojkov, Voračice, Vrchotovy Janovice a Křešice, dále Srbicemi okolo  

„ Božích muk“ do Votic. Zde se spojovala s hlavní stezkou gmundskou.  

Čtvrtá stezka sedlčanská odbočovala v místech, kde je nyní Klimětický dvůr,  

na jihovýchod přes Úklid a držíc se skoro stále potoka Sedleckého až do Jesenice, pokračovala 
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podél potoka Martinického na jih pod hradem Zvěřincem, kde bývala  

na starém hradišti obzírací strážnice. Dále pokračovala okolo Malkovic a Kvasejovic,  

zde kolem „Božích muk“ a blíže Sušetic vinula se dále k Sedlci a Prčici. Odtud  

se rozdělovala ve dva směry: na jih přes Sušetice, okolo Veletína a Vratkova k Branišovu,  

kde ve hlubokém úvoze bývala „branka“ se střážnicí, a spojovala se u Kozlova a Voděrad  

se stezkou milevskou; druhá pokračovala z Prčice podél potoka přes Dvorce okolo Červeného 

Újezdu, kde bývala strážnice, která dávala znamení ohněm. Odtud vedla okolo hradiště  

na Deborči k Milínu, kde se spojovala se stezkou gmundskou.  

4.3 Stezka gmundská 
Gmundská stezka vedla od města Gmudu (nyní České Velenice) při státní silnici z Prahy 

k Táboru. Kolem Jesenice u Prahy, odtud k Nespekům, Benešovu, Bystřici, přes Votice, okolo 

Miličína a Sudoměřic, kolem Tábora ke Strkovu. Ve Strkově se k ní připojovala stezka 

vitorazská. Od Strkova vedla stezka k Jindřichovu Hradci, odtud pak podél řeky Nežárky 

ke Stráži mezi rybníkem Rožmberským a Třeboňským a dále podél potoka ke Gmundu.  

4.4 Stezka vitorazská 
Tato stezka převzala své jméno od starého hradu a města Vitoraz. Měla z Prahy  

až ke Strkovu společný směr se stezkou gmundskou. Od Strkova vedla podél pravého břehu 

Lužnice k Soběslavi, pokračovala na Nežárku k Veselí nad Lužnicí. Vinula  

se po západní straně nynějšího velikého rybníka u Horusic k Českým Budějovicím, odtud 

směrem na Vitoraz a dále do Rakous. Z Českých Budějovic odbočovala vedlejší stezka přes 

Vodňany na Plzeň, odkud jedna vedla do Norimberka, druhá do Řezna  

a třetí přes Klatovy do Pasova.  

Po stezce z Českých Budějovic do Plzně se dovážela hlavně sůl. Obyvatelé Písku záviděli tento 

velký obchod se solí a užitek, který z tohoto obchodu plynul. Snažili  

se o to, aby stezku vedoucí od Vodňan přivedli i do svého města. Jejich touha byla  

za vlády krále Jana splněna. Syn krále Jana povolil píseckým obyvatelům zřídit  

ve městě sklad soli pro celé okolí. Z tohoto skladu museli odebírat sůl i pro naši krajinu, jak 

nařídil Karel IV.  

4.5 Okresní cesty na Sedlčansku 
Sedlčansko, jako největší ze tří našich okresů, mělo také nejvíce silnic: 158,5 km,  

tj. o 39,6 km více než je na Voticku a o 55,6 km více než na Sedlecku. Po roce 1918 přibylo 

silnic v délce 7 km 790 m. Šířka silnic byla obyčejně 6 m, jen u některých  
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5 m a 50 cm. Na úrovni tehdejšího okresu se o zdejší silnice v té době staralo  

32 cestářů. K válcování silnic koupil okres sedlčanský r. 1922 od Československé akciové 

společnosti v Praze-Libni parní válec za 235.000 Kč.  

Výčet okresních cest: 

1. Trať Sedlčany – Třebnice – Kamýk – Příbram 

2. Trať Sedlčany – Nechvalice – Petrovice 

3. Trať Vyšatoly – Kosova Hora – Sedlčany 

4. Trať Sedlčany – Chlum – Křepenice – Cholín 

5. Trať Sedlčany – Osečany – Velběhy 

6. Trať Sedlčany – Dublovice – Líchovy – Zru(ů)bek 

7. Trať Sedlčany – Jesenice – Sedlec 

8. Od křižovatky blíže Vápenice vede okresní silnice na západ po hrázi Vápenického 

rybníka, okolo Vápenice, oborou do Vysokého Chlumce 

9. Trať Vysoký Chlumec – Počepice – Bratřejov 

10. Trať Radobyl – Krásná Hora – Petrovice 

11. Z Krásné Hory vede okresní silnice přímo na západ přes Podmoky k Milešovu  

12. Z Petrovic vede okresní silnice přímo na západ okolo Mandelce, Krchova a dále 

pokračuje Zahrádkou na Předbořice a Lašovice 

13. Z Kosovy Hory vede okresní silnice těsně okolo železniční stanice, Chrastavy  

a Štětkovic, po hrázi Silničního rybníka do Klimětic 

 

4.6 Obecní a spojovací silnice na Sedlčansku 
Skoro všechny cesty tohoto druhu pocházejí, stejně tak jako na Sedlecku a Voticku, z dob 

patrimoniálních, tj. z doby roboty, kdy vládly vrchnosti. Jejich délka byla 46,5 km. 

1. Z Vysokého Chlumce přes Ústupenice, okolo Oříkova k okresní silnici nedaleko 

Solopysk 

2. Ze Solopysk okolo rybníka Vrbska k okresní silnici u Vrbska 

3. Od okresní silnice z Dublovic na Zvírotice 
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4. Z Chlumu okolo mlýna Vrahu přes Novou Ves a Vesce do Radíče 

5. Z Kňovic přes Lužnici k okresní silnici na Osečany 

6. Od okresní silnice, vedoucí z Kosovy Hory přes Klimětice, odbočuje cesta do Suchdola 

7. Z Kosovy Hory vedou dvě obecní silnice, jedna přes Lavičky a Lovčice, druhá přes 

Janov k okresní silnici u dvora Klimětic 

8. Spojovací silnice od mostu u Nedrahovic do Nových Dvorů 

9. Od okresní silnice vedoucí ze Sedlčan do Petrovic, odbočuje obecní silnice  

do Obděnic 

10. Jihovýchodně od Petrovic vede od okresní silnice cesta do Nálesí a k Voděradům 

11. Od rozcestí u Nechvalic vede podél Počepického potoka cesta do Počepic 

4.7 Železniční dráha z Votic-Veselky do Sedlčan 
Vystavěním železniční dráhy Františka Josefa I. (nynější Wilsonovy) prospělo z naší krajiny 

nejvíce votickému a částečně sedleckému okresu. Sedlčanský okres byl od této dráhy značně 

vzdálen, proto obyvatelé Sedlčan měli snahu, aby byla vystavěna místní dráha, která by 

spojovala jejich okres s hlavní železniční tratí. Jak ustanovila akciová společnost, byla 

vyměřena a roku 1898 vystavěna trať místní dráhy z Votic-Veselky   

do Sedlčan. Trať stavěl podnikatel O. Životský. Hned po dokončení stavby  

se pomýšlelo nad prodloužením této trati ze Sedlčan okolo Vysokého Chlumce, Petrovic  

a Krásné Hory dále buď na Příbram, nebo k Březnici. Na předběžné práce věnovali tehdejší 

akcionáři dr. Jakub Martínek, A. Maděra a L. Pollak ze Štětkovic 4320 Kč. Inženýři podnikatele 

Životského vyměřovali trať ještě dále ze Sedlčan a označili, kde budou příští stanice a zastávky. 

Tato trať ze Sedlčan do Březnice by byla dlouhá 57 km a stavební náklad by byl 5 800 000 Kč. 

Trať z Votic-Veselky do Sedlčan byla dostavěna v roce 1894 a 1. října téhož roku na ní byla 

zahájena doprava.  

4.8 Autobusové spojení 
Co se týče komunikací, bylo o sedlčanský okres postaráno chudě. Měl sice dost okresních silnic, 

a to v dobrém stavu, ale železniční trať jen o nepatrné délce (8km 220m) a jenom 2 autobusové 

linky. Tento okres byl ze tří čtvrtin bez spojení. Postrádal důležité autobusové spojení  

ze Sedlčan do Sedlce a ze Sedlčan přes Vysoký Chlumec do Petrovic a odtud do Milevska. 

Nepostradatelné bylo též spojení městečka Petrovice s Krásnou Horou a s Orlíkem na Vltavě.   
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1. Trasa: Sedlčany – Krásná Hora v délce 18 km. Vede z nádraží v Sedlčanech přes 

Solopysky, Třebnice, okolo Sv. Jana, přes Brzinu, okolo dvora Radobylu a přes Radov 

do Krásné Hory.  

2. Trasa: Krásná Hora – Kamýk nad Vltavou – Příbram. Vede z Krásné Hory přes Radov, 

spojuje se s autobusovou linkou od Sedlčan u dvora Radobylu a pokračuje přes Kamýk 

do Příbrami.  

Sedlčanský most přes potok Mastník patřil k největším v naší krajině. Je 31 metrů dlouhý  

a široký jako okresní silnice. Má 3 klenuté, mohutné, ze žuly stavěné průtoky. Jeho kamenné 

pilíře jsou chráněny pomocí silných klád před nárazy ledových ker.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4HABART, Čeněk. Sedlčansko, Sedlecko a Voticko: popis a dějiny krajiny mezi stříbropěnnou Vltavou a 

památným Blaníkem a vylíčení života jejího lidu. 1. díl. Praha: Pražská edice, 1998. ISBN80-901509-6-9. 
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5. Turistika 
 

Propagace Sedlčan a Sedlčanska  již v průběhu minulého století vycházela z místní krásné  

a rozmanité krajiny Středního Povltaví. 

Už ve 30. letech minulého století byl krásný kout Sedlčanska při dolním toku Mastníka  

u Radíče a Psaných skal s přilehlou oblastí středního toku Vltavy aktivně turisticky 

 i „pobytově“ oblíben sedlčanskými  skauty (Josef Mikánek - Akela). 

Poté v 50. letech zkušenosti, které získal z jinošského skautského života v přírodě, uplatnil již 

vystudovaný učitel Václav Heller při zajišťování turistických akcí. Nejprve organizoval  

a zajišťoval rekreační pobyty pro sedlčanské děti v Krkonoších a od poloviny 60. Let, již jako 

vedoucí odboru turistiky při TJ Tatran Sedlčany, i pro dospělé. 

V 60. letech se o organizování turistických pochodů na Sedlčansku a dále i zájezdů  

a vícedenních pobytů do hor tuzemských i zahraničních zasloužili Václav Heller za TJ Tatran 

a další nadšení organizátoři, např. Zdeněk Šimeček. V té době byly pořádány také junácké 

tábory v Líšnici, na Červeném Hrádku a v Nadějkově. 

Učitel Václav Heller byl objevitelem lokality Častoboř a  zasloužil se o přemístění turistické  

a rekreační základny z původního umístění na Mastníku poblíž Psaných skal do krásné vltavské 

krajiny na březích Slapského jezera. V r. 1960 přešla základna do správy turistického odboru 

Tatranu Sedlčany (tábory Tatran a STROS).  

Od r. 1962 se o Častoboř trvale staral František Veselý - Robin. Václav Heller pracoval jako 

vedoucí dětského tábora STROS Sedlčany. 

Letní pobyty dětí a mládeže na Častoboři   od 60. let znamenaly všestranné sportovní vyžití 

nejen na souši, ale i ve vodě. Návštěvníci pobytů měli totiž možnost věnovat  

se aktivně vodním sportům. Vzhledem k tomu, že v blízkosti Častoboře pobýval bývalý 

olympijský vítěz v kanoistice, Bóža Karlík, byly jeho zkušenosti s vodáckým sportem 

předávány aktivně mládeži.  

Kanoistický oddíl TJ Tatran Sedlčany využíval nejen vodní plochy Slapského jezera,  

ale od 2. poloviny 80. let i nově vybudované retenční nádrže přímo v Sedlčanech. 5 

V 70. letech byla pořádána Třídenní putování Sedlčanskem. Odbor turistiky TJ Tatran Sedlčany 

ve spolupráci s partou dalších turistů připravil dálkový etapový pochod „Třídenní putování 

                                                           
5Jiří Chvátal, Ze sportovní historie města - Václav Heller  (měsíční zpravodaj Radnice) 
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Sedlčanskem“. Zamýšlená akce vyžadovala náročnou přípravu tratí, ubytování, stravování  

a večerního programu pro cca 500 účastníků. Zkušenosti pro uspořádání 1. ročníku byly získány 

předem  v r. 1969 účastí na rakouském Drei-Tage-Wanderung v Knittelfeldu v Rakousku.   

V červnu 1970 se uskutečnil 1. úspěšný ročník. Během tří dnů byly naplánovány tři různé trasy 

pochodů vždy s delší a kratší variantou. První den vedla trasa do jižní části Sedlčanska na 

Čertovo břemeno (délka 44 nebo 37 km). Druhý den byl pochod směřován na Častoboř, kde se 

turisté mohli svézt parníkem (délka 43 nebo 36 km). Třetí den trasa „Zámecká paní“ končila po 

32km a 23 km v pivovaru na Vysokém Chlumci.6 

 

 

 

Obrázek 6: Prezentace turistů, Podbrdsko, svazek XVI – 2009 

 

 

 

 

                                                           
6Podbrdsko, svazek XVI – 2009, SOA v Praze - Státní okresní archiv Příbram a Hornické muzeum Příbram, 

2009, ISBN 978-80-86869-08-7, článek: Václav Brož: Jak začalo a proč skončilo Třídenní putování 

Sedlčanskem 
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Statistika uskutečněných pochodů v rámci Třídenního putování 

ROČNÍK 
DATUM 

USKUTEČNĚNÍ 
POČET TURISTŮ POZNÁMKA 

1. 19. - 21. 6. 1970 124  

2. 18. - 20. 6. 1971 527 
též turisté z NDR, 

Polska, Maďarska 

3. 23. - 25. 6. 1972 608 

též turisté z NDR, 

Polska, Maďarska, 

Rakouska 

Tabulka č. 1 (Zdroj vlastní) 

Úspěšnost byla dána nadšením, ochotou a vzájemnou spolupráci turistů a dalších nadšenců 

města. Na pochod byla získána finanční podpora od podniků  -  „sponzoři“  -  3 největší podniky 

STROS, BIOS, KDS – byly zároveň garanty vždy jedné ze tří tras. V cíli turisté obdrželi 

koženou medaili, vlaječku a figurku z Hamira. 

Čtvrtý ročník putování se již nekonal, protože akce nebyla schválena příslušnými úřady.  

Zotavovna Permon v Hříměždicích sloužila Revolučnímu odborovému hnutí (dále jen ROH)  

k rekreacím. Tuzemská a zahraniční rekreace v zotavovnách ROH byla přidělována v rámci 

jednotlivých podniků konkrétním pracovníkům. Kvóty pro podniky byly stanoveny s prioritou 

pro hornická a průmyslová odvětví.  

5.1 Seznam turistických značených cest na Sedlčansku podle 

stavu z roku 1923 
1. Ze Sedlčan do Radíče a na Kozí Hřbet, podél Mastníku k Psaným skalám a přes Borákov 

do Ústí nad Vltavou. (značka bílo-modro-bílá) 

2. Ze Sedlčan přes Kňovice na Chlum, do Pazderen a údolí Luhy podél Musíku  

na Sejce. (značka bílo-červeno-modrá) 

3. Ze Sedlčan do Příčov, kolem „Větrníku“ k rybníku Musíku, do Křepenic. Odtud  

a) po silnici na Cholín, b) podél potoka „údolím“ na Cholín. (značka bílo-žluto-bílá) 

4. Ze Sedlčan k Vysokému Chlumci, okolo Zvěstovic podél potoka do Vletic  

a Krásné Hory. Odtud na „Onen svět„ přes Lašovice, Zahořany a Chrást k dolnímu 

přívozu přes Vltavu pod Orlíkem (tato cesta je značena bílo-zeleno-bíle), na návrh 

Klubu turistů v Praze byla později označena bílo-červeno-bíle, jako část turistické cesty 

z Prahy na Šumavu. (značka bílo-červeno-bílá) 
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5. Z Neveklova na Kozí Hřbet, podél Mastníku do Radíče a přes Nalžovice k Vltavě  

na Zru(ů)bek. (značka bílo-zeleno-bílá) 

6. Ze Živohoště přes Borákov k Ostromeči a na Hradnici. (značka bílo-žluto-bílá) 

7. Ze Sejců(í) na Hradnici, do Poličan a Nahorub k okresní silnici, vedoucí z Neveklova  

do Živohoště. (značka bílo-zeleno-bílá) 

8. Ze Sedlčan ke zřícenině hradu Zvěřinec; sestup do Malkovic a do Sedlce. (Značka bílo-

červeno-bílá) 

9. Ze Sedlce okolo Uhřic do Jetřichovic, do Cunkova, přes Aleninu Lhotu a Chlum  

do Jistebnice. (značka bílo-červeno-bílá) 

10. Ze Sedlce do Sušetic, k veletínské hájovně, na Javorovou skálu, do Ounuze, okolo 

Čertova Břemene na Cunkov. (značka bílo-modro-bílá) 

11. Ze Sedlce přes Šenovice k vrchotické tvrzi, na „František“, a do Libenic,  

na Sychrov a odtud do Bototína. Odtud ke zříceninám „Starého Zámku“ a lesem na 

nádraží do Sudoměřic. (značka bílo-zeleno-bílá)7 

5.2 Průvodce po Sedlčanech a okolí 
Zřejmě první průvodce vydaný klubem cyklistů V před, je uveden citátem T. G. Masaryka, jenž 

československý prezident vyřkl při své návštěvě středního Povltaví: 

 „ V Povltaví je smutno, je na nás, abychom kraj ten oživili!“ 

Jest to program, za jehož uskutečněním je nám jíti. Vydání pak tohoto spisku má býti prvním 

krokem k dosažení cíle, jímž jest upozorniti na pestrou historii a přírodní krásy a přinésti do 

tichého Sedlčanska proudy cestovatelů a turistů tak, aby celý ten kraj oživil, jak si toho pan 

president republiky ze srdce přál. 

Výletní rádce z roku 1924 obsahuje dvanáct značených cest v Povltaví, jízdní řád  

na dráze (Votice – Sedlčany, Votice-Veselka – Praha-Wilsonovo nádraží, Votice-Veselka – 

Tábor), seznam výročních trhů ve městě Sedlčany (11 trhů) a reklamy. Dále popisuje historii 

Sedlčan, možnosti stravování, ubytování a doporučuje devět různých vycházek ze Sedlčan. 

Vycházky ze Sedlčan: 

                                                           
7HABART, Čeněk. Sedlčansko, Sedlecko a Voticko: popis a dějiny krajiny mezi stříbropěnnou Vltavou a 

památným Blaníkem a vylíčení života jejího lidu. 3. díl. Praha: Pražská edice, 1998. ISBN 80-901509-6-9. 
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1. Sedlčany – Cholín - Sejce (Ostromeč, Radíč, Kozí Hřebety, Psané Skály, Ústí, Cholín, 

Sejce, Velké Kniovice, Chlum, Křepenice, Nalžovice, Voboz) 

2. Sedlčany – Jesenice – Zvěřinec (Lovčice, Dobrohoště, Bolechovice, Jesenice, 

Martinice, Zvěřinec, Trkov, Kamenice, Ouklid) 

3. Sedlčany – Zvirotice – Zrůbek (Příčovi, Dublovice, Zvirotice, Zrůbek) 

4. Sedlčany – Kamýk n. Vlt. (Solopisky, Sv. Jan, Skrýšov, Kamýk, Bražná) 

5. Sedlčany – Krásná Hora – Vysoký Chlumec (Plešiště, Krásná Hora, Vysoký Chlumec, 

Oustupenice) 

6. Sedlčany – Nechvalice – Obděnice – Petrovice – Počepice (Nechvalice, Obděnice, 

Petrovice, Počepice 

7. Sedlčany – Neveklov (Osečany, Křečovice) 

8. Sedlčany – Živohoušť 

9. Petrovice – Zahrádka – Tynčany – Skoupý8 

 

 

Obrázek 7: Průvodce po Sedlčanech a okolí (Zdroj: Archiv Městské muzeum Sedlčany) 

5.3 Historie Turistického informační centra v Sedlčanech 

Turistické informační centrum (TIC) v Sedlčanech vzniklo v listopadu 1991 na základě 

iniciativy vedení KDJS, s cílem přesunout a  zavést prodej vstupenek na představení  

z KDJS  na náměstí a zároveň na základě požadavku vedení radnice na zřízení informační 

kanceláře pro občany i návštěvníky města a regionu.  V prvním čtvrtletí r. 1992 byly  

v přízemních prostorách radnice (nám. T. G. Masaryka č. p. 32) provedeny úpravy - vybavení 

                                                           
8Jindřich Fliegl, Průvodce po Sedlčanech, nákladem Odbočky „Klubu cyklistů V před“ v Sedlčanech, tiskli 

Burian Staněk a spol. v Sedlčanech, 1924 
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kanceláře určené pro prodej vstupenek na akce pořádané v KDJS a dále na akce v rámci regionu 

pořádané jinými organizátory (za úhradu). Začalo se s přípravou a realizací nových vlastních 

informačních materiálů propagujících město Sedlčany a region, včetně  jazykových mutací. 

Místní firma SOFSED zabývající se výpočetní technikou zapůjčila počítač. Začátkem 90. Let 

se teprve infocentra myšlenkově zakládala. Vedení radnice a KDJS v tomto směru doslova 

předběhlo dobu, když vyšlo z koncepce fungování kanceláře prodeje vstupenek a informací 

na náměstí v Jihlavě. Sedlčanské infocentrum v 90. letech bylo v rámci regionu a okresu 

ojedinělé a naopak města nebo subjekty, které chtěly podobně fungující kancelář zřizovat, 

ověřovaly funkčnost kanceláře infocentra osobními konzultacemi.  

V 90. letech se proto pracovní záběr městského infocentra neustále rozšiřoval  

i na zahraniční aktivity, partnerské vztahy s bavorskými a rakouskými příhraničními městy. 

Dnes infocentrum zajišťuje veškerou agendu spojenou se zahraničními návštěvami - 

korespondence, tlumočení a to nejen v oblasti kulturní, ale i týkající se městské problematiky.  

V r. 1993 po podepsání Charty přátelství mezi francouzským městem Taverny a městem 

Sedlčany začalo infocentrum zajišťovat organizačně a programově tuto spolupráci  

a rozvíjení vzájemných partnerských vztahů v rámci obou měst po dobu dalších 25 let.  

Od r. 1994 se datuje účast na veletrzích tuzemských, ale i v zahraničí, zaměřených  

na rozvoj měst a obcí a cestovní ruch (URBIS, REGIONTOUR v Brně, ITA Berlín, … Paříž, 

Brusel, příhraniční bavorská města).  

Od r. 1994 je TIC (tehdy RIS – Regionální informační středisko) členem Asociace turistických 

informačních center (ATIC), tehdy ATIS, a splňuje podmínky pro provozní zařazení do 

kategorie „B“, což kromě jiného znamená otevření 6 dní v týdnu. 

Od r. 1995 zajišťuje administrativně letní pobytovou rekreaci v chatové osadě Častoboř 

(vyřizuje přihlášky po dobu cca 3 sezón). Poté tato činnost přechází pod tehdejší Technické 

služby.  

V r. 2000 byly prostory infocentra rozšířeny a modernizovány  s tím, že funguje též jako recepce 

radnice, podatelna a obsluha telefonní ústředny. 

Od r. 1995, po založení Sdružení obcí Sedlčanska (SOS), se infocentrum aktivně podílí 

na zajišťování akcí cestovního ruchu spolu se Sdružením obcí. V r. 2010 bylo v rámci Sdružení 

obcí Sedlčanska navázáno na základě iniciativy polského okresního města Wagrowiec na 

dřívější partnerské vztahy s obcemi sedlčanského regionu. Infocentrum ve spolupráci se SOS 
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zajišťuje veškerou agendu týkající se programu vzájemných návštěv tematicky zaměřených 

delegací.  

Infocentrum se zaměřuje na zajištění propagace města a regionu (vždy alespoň  

ve 3 jazycích) v tištěné i filmové podobě a též formou prodeje suvenýrů a místních produktů. 

Redakčně zabezpečuje přípravu materiálů pro vydávání měsíčního zpravodaje Radnice. 

Aktivně se podílí na organizaci městských akcí v rámci kulturní rady města. 

Od prosince 2019 zabezpečuje chod informační kanceláře nového autobusového terminálu.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9Jana Špalová 
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6. Restaurace a hotely v Sedlčanech 

6.1 Hotel U Českého lva (Šípkův hotel)  
Rohový dům č. p. 76 na jižní straně náměstí byl jeho perlou. Hotel byl postaven  

ve druhé polovině 19. st., měl novorenesanční fasádu, kterou zdobila výrazná sgrafita. Jejich 

autorem je žák Mikoláše Alše, grafik, malíř a ilustrátor Antonín Hausler.  

Nad obchodem byl nápis „Obchod bez rozumu jako pytel děravý“. Uprostřed  

na ozdobném štítě nad průjezdem svítil v červeném poli bílý dvouocasý lev. Vlevo  

od průjezdu byl výčep s kulečníkem, a dokonce výtahem na jídlo, kuchyně a další zázemí.   

V horním patře byla jídelna, klubovna mysliveckého spolku řečená myslivna  

a pár pokojů pro hosty. Ve dvacátých letech měli hotel v pronájmu Ratajovi, po nich pan Děd, 

který přešel z vinárny u Kostrounů. Hotel měl dostatek strávníků, neboť zde výborně vařívala 

známá kuchařka Bertička Počepická. V dnešním rozmachu cyklistiky asi překvapí, že už 

tenkrát zde byla cyklistická stanice. Ve sklepích měli skvělou nabídku vín, a proto byl hotel 

vyhledáván i místní smetánkou. Před hotelem svého času také byly lavičky a scházela se zde 

mládež večer při kytaře. Kdo byl ovšem příliš hlučný a rušil klid, zaplatil četníkům tzv. 

rámusenku. U Českého lva se točila „Plzeň“. Před hotelem byl benzinový stojan a kompresor 

na vzduch. Do zanedbané podoby se hotel proměnil na počátku sedmdesátých let před 

očekávanou demolicí. Ta tam byla nádherná fasáda zdobená sgrafity, ta tam byla zašlá sláva 

hotelu Český lev, břinkot půllitrů, večerní zpěv při kytaře na lavičce, drožky čekají na 

zákazníky, údery tága a čerstvá vůně pražené kávy. Hotel byl zbourán v 70. letech a na jeho 

místě byl postaven obchodní dům Rozvoj. 

 

Obrázek 8: Hotel U Českého lva, pohlednice (Zdroj: Archiv Městské muzeum Sedlčany) 
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6.2 Hotel Kracík  
Hotel Kracík se nacházel na severní straně náměstí, kde je dnes Lima. Pro dávné „sedlčaňáky“ 

bylo letní posezení při pivě příjemnější. Hotel Kracík vedla po smrti manžela paní Kracíková, 

v srpnu 1920 se provdala za pana holiče Bilinu, který byl v letech 1931 – 1938 starostou města. 

V hotelu se výborně vařilo, kromě klasických ubytovacích služeb měli i hodně strávníků. Kde 

je dnes prodejna Lima, býval výčep, předělený příčkou od jídelny. V ní bylo 20 míst. Ve velkém 

sále v prvním patře se pořádaly svatby, tančilo se a jeden z prvních koncertů tu měl houslový 

virtuos Josef Suk mladší. Stejně jako před konkurenčním hotelem Český lev, i zde byla pro 

řidiče připravena benzínová pumpa. Na hosty se v obou hotelích myslelo po všech stránkách. 

Byl zde vždy k dispozici povoz a zřízenec Jiří Liškovský pendloval ke každému vlaku pro 

případné hosty a jejich zavazadla, která vozil na dvoukoláku. Po únoru 1948 byla v prvním 

patře hotelu, kde bydlel hoteliér Souček, závodní jídelna a jídlo se nosilo v hrncích po schodech. 

Zanedlouho, po otevření hotelu Vltavan, v únoru 1962 přestal sloužit hotel Kracík i pro 

stravování a stal se skladem nemocnice. V druhém patře byly hostinské pokoje a část patra 

hotelu Kracík měl pronajatou jako ordinaci zubař Liška. 

 

Obrázek 9: U Zlatého soudku, hotel Kracík (Zdroj: Archiv Městské muzeum Sedlčany) 
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Obrázek 10: Menu z hotelu Kracík, na oslavu otevření dráhy Sedlčany-Olbramovice, 30. 9. 1894 (Zdroj: 

Městské muzeum Sedlčany) 

6.3 U Krčína 
Tento hostinec č. p. 30 za rakouského mocnářství patřil spolu s řeznictvím rodině Špalů,  

po nich zde byli Kalvasovi a stejně jako oni vedli hospodu a řeznictví. Po Kalvasových pak 

přišli po druhé světové válce Kolínovi. Dům měl rozepjat dva kamenné prampouchy, tedy 

zděné rozpěrné oblouky mezi dvěma budovami. Dům původně patřil místnímu významnému 

rodu Němečkových. Jeden z jejich předků psal v němčině v letech 1835 – 1848 městskou 

kroniku. 

 

Obrázek 11: Hostinec a řeznictví Frant. Špale v Sedlčanech, dnes Krčín (Zdroj: Archiv Městské muzeum Sedlčany) 
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6.4 Matouškův hostinec Pod Schody 
Nacházel se na jižní straně náměstí, název byl asi odvozený od několika kamenných stupňů, 

kterými byl pravděpodobně zakončen sešikmený chodník z rynku. 

6.5 Hotel Vltavan 
Vyrostl po demolici dvou domů na severozápadní straně náměstí roku 1961. Tehdy  

to byl pro město jak architektonický, tak užitkově významný počin. Bruselský styl  

se uplatnil nejen na budově ale i na vybavení. Součástí byla cukrárna se stolky s deskou  

ve tvaru sférických trojúhelníků s mozaikovým povrchem, štíhlá bílá osvětlovací tělesa, drátěný 

nábytek s plastovými sedáky, freska v mezaninu i původní vybavení kavárny sálu. Tímto 

hotelem město povyrostlo a zapadlo do rytmu doby. Hotel se otevíral 12. února 1962. 

Dopoledne se ještě vařilo pro závodní stravování v bývalém hotelu Kracík, odpoledne už ve 

zbrusu novém hotelu. 

 

Obrázek 12: Hotel Vltavan-zahrádka (Zdroj: Městské muzeum Sedlčany) 

6.6 U Karla IV. 
Dům čp. 51 byl postaven v 80. letech 19. st. panem Boháčkem. Jeho dvě dcery si vzali bratři 

Počepičtí. Dceru Žofii hospodský a uzenář František Počepický, druzí Počepičtí měli hospodu 

v Nádražní ulici. U Karla IV. se čepovalo benešovské pivo? a prodávaly se zde také táborské 

uzeniny. Je pravda, že v hospodě se střídali nájemci, pamětníci si možná budou pamatovat pana 

Brožka. V patře se promítalo kino. Nechybělo občerstvení během produkce, o přestávkách se 

rozstřikoval vonný parfém. Samozřejmě to nebyl jednoúčelový kinosál, ale hrálo se zde 

ochotnické divadlo, bylo zde i jeviště a schůzovalo se tu. V případě potřeby se lavice vynesly 

ven a pořádaly se zde bály. Karel IV. tedy sloužil sedlčanské kultuře až do roku 1954, kdy byl 
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otevřen osvětový dům, později zvaný Kulturní dům Josefa Suka. Ke Karlu IV. se chodilo 

dveřmi ze strany k Vyšehradu, které jsou nyní zazděné.  

 

Obrázek 13: Pohled na hostinec Na Vyšehradě - U Karla IV. (Zdroj: Archiv Městské muzeum Sedlčany) 

6.7 Hostinec Na Vyšehradě (Markovi)  
Hostinec se nacházel na čp. 48. Rodina Markových tento hostinec provozovala údajně už od 

roku 1680 po dvanáct generací. Hospodě se také přezdívalo „U Krvavý hnáty“.  

6.8 Na Kocandě 
Kocandou se označoval hostinec na kraji vesnice. Tady byl první sál, ve kterém v době vrcholící 

germanizace mohli předkové z našeho maloměsta zhlédnout sice umělecky nehodnotné 

divadelní kousky, ale zato v mateřském jazyce. Překročením přes potok jsme  

se vlastně dostali do cizí obce. Dnešní Lhotka, Kocanda a vlakové nádraží náležely podle 

dřívějších katastrů už k obci Červený Hrádek. Kocanda svého času sloužila jako zázemí prvních 

linkových autobusů na trase Sedlčany – Krásná Hora a Sedlčany – Praha. Místní okrašlovací 

spolek vysadil koncem 19. století park, ze kterého dnes zbylo jen pár stromů v areálu  

U Chovatelů. Kocanda patřívala vrchnosti. Nejdříve Lobkowiczům, později Mladotovým  

a stejně jako v jiných hospodách se zde střídali různí nájemci. Nejsou sice přímé fotografické 

důkazy, ale dá se předpokládat, že hladká strohost dnešní fasády byla dříve nepředstavitelná. 

Hospoda měla pravděpodobně secesní výzdobu a podle stáří budovy se dá s jistotou tvrdit,  

že tato nebyla původní. Okolo hospody vedl chodník, který byl vydlážděn až za první republiky. 
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Vedle tekl náhon, jehož voda stovky let roztáčela mlýnská kola dvou mlýnů. (Pejšův  

a Zábřežský). 

 

Obrázek 14: Nádražní čp. 906, Kocanda (Zdroj: Archiv Městské muzeum Sedlčany) 

6.9 Nádražní restaurace 
Vybudování hostince byl dobrý podnikatelský záměr pana Němečka. Otevřen byl v roce 1896, 

tedy dva roky po zahájení provozu na sedlčanském nádraží.  Sedlčanská trať byla zcela vytížena 

a dát si na nádraží párek s pivem patřilo k dobrému zvyku. Dvoupodlažní budova postavená 

z kamene a z cihel vytvářela svým vybavením vhodné zázemí: v suterénu byl sklep na uložení 

pivních sudů, místnost na skladování brambor a zeleniny a lednice, v níž byl uložen led, 

potřebný k chlazení piva v horkém letním období. Případného návštěvníka sklepení čekalo 

překvapení - podzemní prostor v sobě ukrýval malé jezírko s rybami. Vybudoval ho po  

1. světové válce majitel Josef Němeček. V přízemí byla kuchyně s hostinskými místnostmi  

a sklady. Celé první poschodí tvořily obytné prostory, včetně pokojů pro hosty. Ve dvoře za 

budovou byla stáj pro koně a v nástavbě nad ní byl byt, v němž bydlela rodina železničáře 

Šimka. V přilehlé zahradě svažující se k Nádražní ulici byl vybudován kuželník. V hostinci se 

dobře vařilo a točilo se zde pivo z knížecího pivovaru na Vysokém Chlumci. 

 Za doby okupace, byl hostinec jediným místem v Sedlčanech, kde se prodávali vánoční kapři 

(uvádí kronikář Jan Pavelka). 
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Obrázek 15: Hostinec u Nádraží (Zdroj: Archiv Městské muzeum Sedlčany) 

6.10 Na Knížecí  
Na tomto místě stál nejprve Krčínův pivovar, později hostinec Lobkowiczů. Na počátku 

20. století nechali majitelé pivovar zbořit a na jeho místě postavili restauraci se sálem. Po první 

válce tu už cvičili sokolové a Lobkowiczům platili nájem. Ti měli v okolí také pozemky, 

například na místě dnešních tenisových kurtů, zimního stadionu. Pozemková reforma se vším 

zamíchala. Sokolové před válkou sebrali peníze na stavbu nové budovy. Ty se válkou částečně 

znehodnotily a možná i proto se nakonec rozhodli novou tělocvičnu nestavět. A tak celý objekt 

Na Knížecí v roce 1929 zakoupili. Po půlroční přestavbě ji slavnostně otevřeli, neboť 

k zásadním úpravám naštěstí nemuselo dojít. Hlavní tělocvičný sál se lehce změnil na tančírnu, 

nářadí stranou v přístavku se vyměnilo za stoly, posloužil i výklenek v čele, kde bylo umístěno 

pódium pro hudbu. Restaurace zůstala vpravo, kde později měli kanceláře funkcionáři Tatranu. 

Dále tam byla i skautská klubovna. Budova měla původně skromnou secesní výzdobu. 

Restaurace fungovala dál. Za první republiky tam čepovali Sosnovcovi nebo také Jan Máša. 

V provozu byla i letní zahrádka, pod vzrostlými stromy muselo být nádherné posezení. 

Nechyběl ani krásný kuželník. Sem se chodilo posedět, popovídat, zahrát  

si kuželky. Pivo se chladilo ledem z potoka Mastníku. Přes léto se skladovalo  

ve vytesaném podzemním sklepě. Sokolovna sloužila nejen ke cvičení, ale stejně jako v sále  

U Karla IV., se zde pořádaly plesy, estrády, akademie i besídky a také se zde hrálo divadlo.  
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Obrázek 16: Bývalý pivovar, hostinec Na Knížecí dnes sokolovna (Zdroj: Archiv Městské muzeum Sedlčany) 

6.11 Vondrův dům  
Vondrův dvůr č. p. 175 byl památkově chráněný, ale ani to nezabránilo jeho demolici. Dům 

měl středověký původ. V jeho průjezdu, ze kterého se chodilo do hospody v přízemí vlevo, 

namalovala Libuše Sýkorová, později provdaná Kazdová, fresku. Znázorňovala dvě děvčata 

v selských krojích, která si připíjejí pivem. Nechyběl ani obvyklý veršík hospodské poezie 

„Kde se pivo pije, tam se dobře žije“. Chodili do ní hlavně lidé z venkova, zejména při trzích. 

Podávaly se zde výtečné polévky a bývalo tu prý živo při odvodech. 

6.12 Hostinec – Vinárna U Kostrounů  
Vinárnu u Kostrounů si zamiloval Mistr Suk. Chodil sem zkrátka často a chodil sem rád. Občas 

ho museli odvézt bryčkou. Chodili sem spíše ti z „lepší společnosti“. Vzadu za šenkem byla 

vinárna s jídelnou, ta se zaplňovala hlavně večer. Stejně jako jiné hospody, byla i tato pronajata. 

Málokdy majitel restaurace živnost pohostinskou zároveň provozoval. Této šéfoval hospodský 

Bedřich Děd, který později přešel k Českému lvu. Vzadu na zahradě byl také kuželník. Chodilo 

se sem také tančit a hrálo se zde divadlo. Máloco se z této hospody zachovalo. Mariánská malba 

z oválného výklenku naštěstí ano. Našla útočiště ve sbírkách městského muzea. Restaurace 

později přešla Trajhanovým. Paní hospodská byla vyhlášená kuchařka. Místním obyvatelům 

chutnali její rybí pochoutky a specialitou byly různě nazdobené ryby v rosolu. Při jarmarcích 

nabízela zase dršťkovou polévku. 
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Obrázek 17: Vinárna U Kostrounů (Zdroj: Archiv Městské muzeum Sedlčany) 

 

6.13 Hostinec na Vršku  
Nacházel se na místě malého parčíku se sousoším Lidé bez domova – čp. 270.10 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10NÁDVORNÍK Jaroslav, Tenkrát v Sedlčanech, vydalo Městské muzeum Sedlčany, 2015, ISBN 978-80-   

903679-9-9 
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7. Pivovary  

7.1 Pivovary v Sedlčanech 
Poprvé je zdejší výroba piva zmiňována v rožmberském urbáři z roku 1379,  

kde je uvedena poznámka, že se v četných domech vařilo pivo a pánovi se platily dávky  

ze sladovnictví a pivovarnictví. Oldřich z Rožmberka ve svém privilegiu z 1. 8. 1418 přenechal 

sedlčanským měšťanům právo vaření a vystavování piva a také sladovnictví. K 20. lednu roku 

1580 přešly Sedlčany od Rožmberků do rukou Jakuba Krčína z Jelčan. Za Jakuba Krčína 

z Jelčan se v sedlčanském pivovarnictví staly největší změny. Až do roku 1582 bylo 

v Sedlčanech ze 120 domů 80 právovárečných a v osmi domech se sladovalo. Nový majitel 

začal měšťany v jejich právu vaření piva omezovat. Písemně si stěžovali v únoru 1582 

Vilémovi z Rožmberka, který Sedlčany Krčínovi prodal. Krčín ovšem začal již od března toho 

roku vařit pivo v Sedlčanech ve své režii. Krátce na to zřídil v Sedlčanech a příslušných vsích 

výsadní krčmy, kde se smělo prodávat pouze jeho sedlčanské pivo. Podle lidového podání bylo 

jeho pivo lepší a určitě však bylo levnější. Spor mezi městem a Krčínem se nakonec vyřešil tak, 

že Krčín vystavil městu privilegium, v němž měšťanům udělil několik výsad (osvobození od 

různých poplatků) výměnou za to, že se měšťané vzdají svého práva vařit pivo. Sjednali  

si schůzku v hospodě Zavadilka v Kňovicích. Zde Jakub Krčín měšťany hostil, a když se opili, 

tak jim privilegia odebral, což později popřel. V roce 1586 koupil Krčín od měšťana Jana 

Náčelka za 250 kop grošů dům, který upravil na pivovar. Ještě téhož roku vystavěl nový velký 

panský mlýn na Mastníku pod městem a na pozemcích kolem něj zřídil velkou chmelnici. 

V srpnu 1601 odkázal panství i s pivovarem své manželce a dcerám. Po smrti Jakuba Krčína 

v roce 1604 se stal majitelem Sedlčan Zdeněk Vojtěch z Lobkovic. Tím se město dostalo 

k vysokochlumeckému panství. K roku 1613 je v soupisu poddaných v Sedlčanech připomínán 

jeden tovaryš na sládkovství, roku 1628 Vít Šlechta sladovník a k roku 1680 je zmiňován 

rovněž sládek Václav Háral, což naznačuje, že toto řemeslo zde bylo stále živé. Zpočátku  

se vařily dvě várky týdně, ale v období třicetileté války produkce pivovaru prudce poklesla. 

Várky se prý konaly jednou za 14 dní. Pivo se dodávalo do 18 krčem, z nichž dvanáct bylo ve 

městě a šest ve vesnicích směrem k Vltavě (Křepenice, Líchovy, Chramosty, Zvírotice, Skrýšov  

a Zrůbek). Po válce zůstalo ve městě jen šest krčem. Když ve Vysokém Chlumci roku 1746 

došlo k přestavbě a rozšíření pivovaru, byl sedlčanský zanedlouho zrušen. Pivovarská budova 

v Sedlčanech byla rozšířena, bylo přistavěno první patro a zřízen cukrovar. Výroba cukru  

se také nevyplácela, proto byl cukrovar přestavěn na továrnu na sirup. Zanedlouho i výroba 

sirupu byla zastavena a veškeré zařízení prodáno ve veřejné dražbě. Po velkém požáru v roce 
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1802 se bývalý pivovar nějaký čas využíval k vyučování, neboť tehdy a ještě v roce 1828 

vyhořela také škola. Kolem roku 1870 byly zřízeny v prvním patře byty pro úředníky, později 

tam bydlela chudina. V přízemí fungoval až do počátku 20. století hostinec čepující 

vysokochlumecké pivo. Tehdy byla budova bývalého pivovaru zbořena a na jejím místě,  

v letech 1903 –1904, postavena nová sokolovna. Na dávnou pivovarskou tradici dodnes 

upomínají názvy pozemků „Chmelnice“ a „Na chmelnici“. 11 

7.2 Pivovar v Kamýku nad Vltavou 
V Kamýku nad Vltavou byl pivovar již ve 14. století. Když v roce 1623 koupila Polyxena 

z Lobkovic Kamýk a připojila jej k panství chlumeckému, byl zařazen kamýcký pivovar mezi 

pivovary chlumecké, spravované vrchnostenskými sládky. Pivovar byl v roce 1749 přestavěn  

a nově upraven. Roku 1775 vypukl ve městě veliký požár a pivovar zničil. Po požáru byl 

pivovar zrušen a v roce 1795 upraven pro obydlí faráře. 

7.3 Pivovar Vysoký Chlumec 
Chlumecký pivovar se datuje už od pradávna jako důležitá součást velkostatku Lobkovického. 

Jistě vznikl po založení hradu, nejspíše už v 15. století nebo v první polovině 16. století. V první 

polovině 17. století se uvádí jako největší pivovar v celém kraji, jinak ani nemohlo být, protože 

byl u sídla mocného pána, který by nestrpěl, aby měl někdo z okolních rytířů větší podnik, než 

má on. Pivovar byl roku 1746 přestavěn a značně rozšířen. V též době zrušila chlumecká 

vrchnost pivovar v Sedlčanech. Nynější chlumecký pivovar byl vystavěn v roce 1896. 

Disponoval sklepy, lednicemi, varnami, hvozdem a moderními stroji. Vodu čerpal ze stanic do 

reservoáru pro celý Chlumec. Všechny budovy byly osvětlovány vlastním světlem. Pivovar  

v té době zaměstnával 40 dělníků a 3 úředníky.12 

 

 

 

                                                           
11Podbrdsko XVI-2009 SOA Praha- Státní okresní archiv Příbram, Hornické muzeum Příbram ISSN: 1211-

5169, ISBN: 978-80-86869-08-7 (Hornické muzeum Příbram), ISBN: 978-80-86772-40-0 (SOA Praha) 
12 HABART, Čeněk. Sedlčansko, Sedlecko a Voticko: popis a dějiny krajiny mezi stříbropěnnou Vltavou 

a památným Blaníkem a vylíčení života jejího lidu. 2. díl. Praha: Pražská edice, 1998. ISBN 80-901509-6-9. 
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8. Cihelny 

8.1 Cihelny v Sedlčanech 
Asi jeden kilometr na západ od Sedlčan pod Cihelným vrchem bývaly cihelny  

již v dávných dobách, od nich dostal vrch jméno Cihelný. První zprávy o nich máme 

z roudnického archivu již ze 16. a 17. století. V 17. století patřila jedna cihelna pod Cihelným 

vrchem městu. V druhé polovině minulého století tu stály cihelny tři - Žemličkova, Poustkova 

a Pejšova. Cihelnu Žemličkovu koupil měšťan Poustka a pálíval v ní společně s cihlami i vápno 

z kamene, které dovážel z Pačické hory.   

Šípkova cihelna 

Majitel Alois Šípek založil roku 1889 obyčejnou pec a kolničku, ve které vyráběli 3 lidé 

s mistrem ruční tašky a cihly. Za pět let se výroba tak rozmohla, že tu pracovalo již  

12–15 lidí a malá pec již nestačila. Majitel cihelnu rozšířil a přistavěl komín  

12 m vysoký. Protože odbyt vyrobených tašek a cihel neobyčejně vzrůstal, dal postavit roku 

1899 pec se 6 komorami, kde pracovalo 20-25 dělníků.  

Ve 40. léta 20. st pracovalo  v Šípkově cihelně již 35–40 lidí, kteří vyráběli tašky hladké, 

obyčejné, francouzské a další.  

Cihelna Bedřicha Pejši 

Tato cihelna byla založena dříve než Šípkova cihelna a to roku 1860. Původně měla jako 

všechny tehdejší cihelny pec žárovou, ve které se topilo dřívím, teprve později uhlím. V roce 

1902 převzal po otci živnost tehdejší majitel, který dal po 6 letech postavit pec kruhovou se 14 

komorami s nepřetržitým vytápěním. Roku 1910 přikoupil dolejší cihelnu od stavitele  

Fr. Poustky, roku 1918 pořídil moderní stoje a přeměnil dosavadní ruční výrobu ve strojní 

s naftovým motorem.  

Obě cihelny spolu čestně závodily a měly stejně dobrou pověst. 13 

 

 

 

 

                                                           
13HABART, Čeněk. Sedlčansko, Sedlecko a Voticko: popis a dějiny krajiny mezi stříbropěnnou Vltavou 

a památným Blaníkem a vylíčení života jejího lidu. 2. díl.. Praha: Pražská edice, 1998. ISBN 80-901509-6-9. 
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8.2 Cihelny na Sedlčansku 
Bratřejov 

U statku v Bratřejově, který patří panu Jiráčkovi, byla cihelna, ve které se pálilo třikrát  

až čtyřikrát za léto po 2400 cihlách. Pracovali v ní tři zaměstnanci. Výroba cihel a tašek sloužila 

jen pro místní potřeby.  

Dublovice 

Asi 1 km od Dublovic u Musíckého potoka u polní cesty vedoucí z Dublovic k antimonovým 

příčovským dolům stála cihelna, kterou roku 1891 založil František Řezníček z Dublovic.  

Na vlastním pozemku měl čtyřhrannou pec se třemi kanály na vytápění, dvě kůlny na vyrábění 

a vysoušení cihel a jednu kůlnu na tašky. Každý rok se zde vypálilo průměrně 50 000 cihel  

a také tašek a prejzů. Od roku 1914 se v cihelně nepracuje.  

Hrabří 

Antonín Sirotek, rolník z Hrabří, postavil roku 1923 cihelnu u pěšiny vedoucí ze Sv. Jana do 

Hrabří. Říkají tam tomu „V zakopancích“. Cihelnu pronajal Laibnerovi z Krásné Hory, který 

tu sotva rok pracoval. Poté pálení nechal, protože k cihelně byl nesnadný příjezd a někteří 

majitelé pozemků nechtěli, aby se řádná cesta udělala.  

Kamýk 

Na západním kraji městečka u silnice, pod návrším, kterému se říká „Tvrziště“ byla cihelna 

s obyčejnou pecí. Vyráběly se zde tašky a cihly pouze pro místní potřebu.  

Kosova Hora 

Vedle trati u Cihelného rybníka stávala ještě za dob robotních „panská“ cihelna.  

Po nějaké době Mladotová zřidila novou cihelnu, která je od roku 1914 v nečinnosti. Stará 

cihelna u rybníka zůstala opuštěna. Zbyly po ní jen trámy.  

Krásná Hora 

V okolí Krásné Hory byly tři cihelny. Při cestě vedoucí ke Krašovicím je Papežova  

a Švagrova. První založil Labmert Krůta, který se odstěhoval do Ameriky. Obě cihelny byly 

malé, s obyčejnou pecí a nejvýše na 2 000 cihel nebo tašek. Pálilo se v nich jen  

4× do roka.  
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Křepenice 

Za Křepenicemi u silnice na Cholín byla cihelna Peklo, kterou roku 1894 zřidil František Sůsa, 

rolník z Křepenic. Měl jen obyčejnou pec. Ačkoliv tu byla hlína dobré jakosti, pálilo se zde 

poměrně málo.  

Prosenice 

Asi jeden kilometr na západ od prosenické školy u cesty směrem k Osečanům byla cihelna, 

která patřila Anně Voithové, osečanské velkostatkářce. Založena byla roku 1835, přestavěna 

v roce 1894. Měla žárovou pec, v níž se kromě cihel a tašek vypalovaly také trativodní trubky. 

Pracoval tu stálý cihlářský mistr a s ním v měsících květen – červenec pět až šest dělníků. 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14HABART, Čeněk. Sedlčansko, Sedlecko a Voticko: popis a dějiny krajiny mezi stříbropěnnou Vltavou 

a památným Blaníkem a vylíčení života jejího lidu. 2. díl. Praha: Pražská edice, 1998. ISBN 80-901509-6-9. 
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9. Umělecko-historické památky 

9.1 Kostel sv. Martina v Sedlčanech 
Kostel byl vystavěn v roce 1374 ve slohu gotickém na místě starého kostela románského. 

Děkanský kostel se nápadně podobá kostelu v Miličíně. Rožmberkové je zřejmě postavili ve 

stejné době s týmž stavitelem. Děkanský kostel sv. Martina má dlouhou a složitou historii. Jeho 

první podoba souvisí s trhovou osadou, zmiňovanou jako majetek Oldřicha z Hradce k roku 

1294. Osada byla regionálním centrem na cestách z Příbramska na východ a z Milevska na 

Prahu. Protože se v okolí těžilo zlato, prosadil panovník své právo a těžby se zmocnil. Při 

nedostatku peněz ji ale v roce 1337 zastavil Rožmberkům a ti v roce 1352 získali celé panství. 

Postupně trhovou osadu rozvinuli do podoby městečka s kostelem a farou, s rychtou, krčmami, 

masnými krámy, mlýnem atd. 

Je zřejmé, že kromě hlavní funkce farního chrámu, plnil ještě roli útočiště, jak tomu bylo  

i u jiných kostelů Sedlčanska a Čech ve středověku. Kamenný kostel býval jednou z mála 

pevných obranyschopných staveb mnoha středověkých sídlišť a býval jako pevnost využíván, 

i když to církev častokrát a marně zakazovala.  

Sedlčanský kostel byl obehnán mohutnou hradební zdí s opěráky, snad až šest metrů vysokou. 

Kostel má vysokou loď se strmou sedlovou střechou. K jejímu severozápadnímu nároží přiléhá 

raně gotická věž. Severozápadně od věže je situována věž s dřevěným patrem. Stojí v místě 

dnešní kamenné zvonice, která se stávala obětí požárů. V roce 1810 se měl sedlčanský kněz Jan 

Hanousek postarat o vystavění nové zděné zvonice na místě té zničené. Ale zřejmě dal jen 

opravit zděné přízemí a postavit nové patro. Dvě lišící se úrovně lze rozeznat ještě dnes. Přes 

zvonici se vcházelo do opevnění areálu kostela. Na zvonici je vidět na severozápadní straně 

ostění pravoúhlého průjezdu, na druhé straně zdi s ním koresponduje půlkruhově zaklenutý 

průjezd. Padací most vedl přes příkop, který obtáčel opevněný areál až do 19. století.  

Je zřejmé, že vstup do areálu vedl vždy od severozápadu, tedy přes zvonici, za kterou  

se hned nacházela kostelní věž, která měla v obraně areálu hrát důležitou roli. V této pozici vůči 

kostelu byla věž již ve 13. století a obranná funkce mohla být s kostelem spjata od začátku jeho 

existence. 

Z písemných pramenů se o opevnění kostela nedozvídáme mnoho. Údajně mělo účinně 

fungovat v roce 1420 při odrážení táboritského útoku ráno po Hodu Božím Velikonočním  

(v sedlčanské paměti tato událost zůstala ve formě každoroční slavnosti zvané Rosa až do roku 

1789). Nepřímo se o něm dozvídáme ze zprávy o švédském plenění města 2. a 3. března 1645, 

kdy byly uloupeny cennosti včetně městské pečeti, kterou do domnělého bezpečí kostelní 
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skrýše (v patře nad sakristií) schoval purkmistr Jakub Bozecký. Kostel samozřejmě nebyl 

nedobytný. Vyloupen byl jak v roce 1671, tak i v roce 1733. 

Chrám byl dne 5. května 1934 postižen velkým neštěstím: ráno o šesté hodině shořel hlavní 

oltář. Ohromným požárem bylo zničeno kromě barevných oken v presbytáři několik cenných 

soch a poškozeny varhany a kazatelna. Obraz sv. Martina ušel zkáze tím, že byl předešlého dne 

odstraněn a místo něho byla k májovým pobožnostem postavena mariánská socha, která ovšem 

shořela. Podle ohořelých zbytků provedl řezbář František Charvát z Kutné Hory nový hlavní 

oltář, věrně se podobající původnímu. Cena za nový oltář v té době byla asi 62 tisíc Kč. 

Při požáru byla zničena v presbytáři i okna s malovanými skly, která byla později obnovena.  

Vpravo od oltáře pod klenbou, vedle třetího okna můžeme vidět na zdi zbytek malovaného 

obrazu Bolestné P. Marie. Blíže této fresky je namalován znak, podle úsudku dr. A Podlahy je 

to znak Arnošta II. hr. Harracha, jenž působil jako kardinál a pražský arcibiskup v 1etech 1623–

1667. Pod znakem byly objeveny pod omítkou při opravě kostela postavy dvou světců  

v nadživotní velikosti, malované v barokním slohu. I na ostatních stěnách bývaly fresky. V roce 

2016 na podzim byla pro veřejnost odkryta freska klanění se sv. Tří králů P. Ježíši  

se zlomkovým nápisem ze 17. století a znakem rytířů Načeradských z Vostromeče z r. 1651. 

Na jiném místě byly r. 1913 odkryty fresky dvojího stáří: malba na původní omítce ze  14. 

století a pozdější ze 17. století. Ještě dříve, když se r. 1864 přistavovala k lodi severní část, byly 

odkryty středověké fresky, z nichž nejlépe patrný byl obraz sv. Michala stojícího  

na přemoženém draku. Všechno bylo zabíleno, kromě již zmiňované fresky Klanění Tří králů 

a na stropě v lodi oválný znak Zdeňka Vojtěch Lobkovice z prvních let 17. století 

Vrcholně gotickou podobu kostela reprezentuje zejména pravoúhlý presbytář, vybudovaný  

v poslední čtvrtině 14. století. Součástí presbytáře byla od začátku kaple. Dodatečně byla 

horizontálně předělena klenbou, takže v přízemí vznikla sakristie a v patře komora na cennosti.  

Dne 4. dubna 1680 vypukl v Sedlčanech obrovský požár, který zničil mimo jiné dřevěné 

podsebití na hradbě okolo kostela. Zničeny byly zvony i hodiny na kostelní věži.  

V té době již význam kostela jako opevněného bodu zvolna klesal. Opevnění chátralo,  

až v roce 1860 byla velká část vnější obranné zdi zbořena. 

U kostela v parku, založeném z bývalého hřbitova, stojí starý kamenný kříž  

s letopočtem 1728. Pod křížem je ukryto množství kostí, které prý pocházejí z pobitých husitů. 

Zdá se však, že tu byly hromadně uloženy kosti zemřelých nakažených morem  

v roce 1680 a 1712. 

Při všech větších kostelích bývali zpěváci, kteří zpívali o bohoslužbách. Byli sdruženi  

ve sbory či kůry. Sedlčany měly literátský sbor zvlášť slavný. Připomíná se již  
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v 15. století a největšího rozsahu nabyl v 16. století. Měl tehdy český a latinský kůr, tzn.,  

že zpěváci zpívali česky a latinsky ze zvláštních zpěvníků či kancionálů. Zachovalo se jich 

sedm a jsou chloubou města a hojně je vyhledávají turisté, historikové a kulturní badatelé. 

Od 17. a 18. století začala původní horlivost mnohých literátů ochabovat a literátská sláva 

pomalu upadala. Posléze císař Josef II. zrušil v roce 1785 všechna bratrství, a tedy  

i literátské sbory. 

Fara, která se nachází naproti kostelu, stávala v těchto místech od nepaměti. Pochází  

od Matyáše Seinera z roku 1742. Ve třicetileté válce byla tak zpustlá, že v ní děkan, ani čeleď 

bydlet nemohli.  Při velikém požáru, jenž město v roce 1680 těžce postihl, vyhořelo též 

děkanství. Budova byla opravena, ale dlouhá léta nevyhovovala. Teprve  

v letech 1740–1741 bylo přikročeno ke stavbě nového děkanství. Děkan Mikovec  

se snažil děkanství zvelebit - založil zahradu, obehnal ji plotem a vystavěl stodolu.  

V roce 1802 vyhořely hospodářské budovy kromě stodoly a též shořela střecha  

na děkanství. Veliký požár v roce 1828 zničil téměř celé město a s ním i děkanství.  

Po tomto požáru byla budova uvedena do nynější podoby.  

9.2 Kostel Nanebevzetí Panny Marie 
Hřbitovní kostel, od nepaměti nazývaný Církvice Matky boží nebo zkrátka Církvička, byl 

vystavěn na místě malého dřevěného kostelíka.  

Dnešní sedlčanský hřbitovní kostel byl vybudován v letech 1732 až 1734 na místě gotické 

kaple. Protože se mu podle staré tradice říká také Církvička, je zřejmé,  

že nejstarší zdejší stavba byla dřevěná. Název církev byl totiž ve středověku vyhrazen pro 

kostely ze dřeva, kdežto termínem kostel se označovaly pevné kamenné chrámy.  

Poloha kostela za městem lákala lupiče v každé době. V prosinci roku 1825 vnikl  

do kostela zloděj, který rozbil ochranné sklo na mariánském obrazu a ukradl klenoty Panny 

Marie. Kostelu se nevyhnuly ani další pohromy. V dubnu 1831 udeřil do kostela blesk. Jednoho 

muže zabil, druhého smrtelně zranil, dvě ženy popálil a třináct dalších zranil.15 

9.3 Stará radnice 
Městská radnice se šatlavou stávala na místě dnešní staré radnice na východní straně Velkého 

náměstí (nyní náměstí T. G. Masaryka) proti okresnímu úřadu. Dnes je zde sídlo městského 

muzea. Bývala to výstavná(í) budova zdobená sgrafitem, na obraze Jana Willenberga z roku 

1602 je patrný její renesanční volutový štít. Jediným dochovaným architektonickým dokladem 

                                                           
15 STECKER Martin, SOMMER Petr. Kostely na Sedlčansku, prosinec 2011, ISBN 978-80-903679-6-8 
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z tohoto období je gotický sloup ve sklepení; při rekonstrukci radnice v roce 2002 byly 

v prvním poschodí odkryty stopy po velkých oknech. Patrně se zde nacházela zasedací síň 

městské rady, která sloužila i pro různá shromáždění, slavnosti a hostiny. Při požárech roku 

1642 a 1680 vyhořela, byla přestavovaná a pozbyla svého původního rázu. Požárem roku 1783 

byla znovu tak poškozená, že musel být městský archiv přestěhován do klenuté místnosti 

v domě rychtáře Antonína Hromádky. Radnice zůstala pustá, protože nebyly peníze na její 

opravu. O přestavbě se začalo jednat teprve roku 1795. Práce byla zadaná „baumajstrovi“ 

Františku Lachoutovi za 600 zl. A tesařské práce Václavu Kadařovi za 150 zl. Oba dostali 

přídavkem po sudu piva. Radnice měla čp. 111 a šatlava čp. 112, nyní má číslo 136 a 137.  

Při šatlavě bývala zahrádka, koupil ji Antonín Čekanský (čp. 110) r. 1813 na rozšíření svého 

domu. Roku 1801–1802 postavila obec novou šatlavu, nad níž byl byt s dvěma pokoji  

a kuchyní, ohništěm a pecí. Vedle šatlavy byla zřízena kůlna pro městskou stříkačku a hasicí 

přístroje. Po velkém požáru roku 1828 byla městská radnice v letech 1829–1830 přestavěna  

a tím utrpěl její starobylý ráz. V této radnici byly kanceláře magistrátu až do roku 1848. Po roce 

1840 tam byly umístěny nově zřízené státní úřady. Když se jednalo o přesunutí okresního 

hejtmanství z Votic do Sedlčan roku 1868, byla opět celá radnice přestavěna a rozšířena.  

Byl tam okresní soud, berní úřad i okresní hejtmanství. Městský úřad byl zatím v přízemí 

Žemličkova domu čp. 165. Později byl městský úřad v druhém poschodí radnice v rohovém 

pokoji s výhledem do náměstí. V přízemí v klenuté místnosti byla městská strážnice. Budova 

tolika úřadům nestačila, proto se odstěhoval berní úřad do domu Jana Kolandy čp. 166 a berní 

referát do druhého poschodí téhož domu. Když stavitel Poustka postavil na Obecnici  

(nyní Nádražní ulice) moderní dvoupatrový dům (čp. 113), přestěhoval se tam berní úřad, berní 

referát a kancelář evidenčního geometra. Vyprázdněné místnosti v radnici zabralo hejtmanství 

a soud. Roku 1921 byla dostavěná nová budova pro okresní soud na Novém městě, kde byl 

berní úřad, berní správa a okresní soud. Ve staré radnici zůstalo jen okresní hejtmanství.  

Za okresního hejtmana Žáka byla budova opravena. Dosavadní městská kancelář taky nestačila. 

Město zakoupilo od Antonína Kazila dům čp. 32 na Velkém náměstí, v zadním traktu upravilo 

zasedací síň, v přední části zřídilo městskou kancelář a ve sklepní místnosti tržní úřad  

a strážnici. Ve dvoře bydleli oba městští strážníci. Obchod na jedné straně vchodu byl zprvu 

pronajímán, později byl nechán pro strážnici, která tam byla umístěna ze studené sklepní 

místnosti. Ani tento městský dům nevyhovoval, a proto se město odhodlalo postavit novou 

radnici.  
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9.4 Nová radnice 
Umístění radnice přestalo vyhovovat potřebám města, proto se městská rada na svém zasedání 

v srpnu 1897, na návrh starosty Viléma Holoubka, rozhodla postavit novou, pro město 

důstojnou radnici. Různé překážky, hlavně nedostatek peněz, oddálily uskutečnění tohoto 

záměru. Teprve na počátku roku 1902 znovu tato myšlenka ožila. Starosta Vilém Holoubek  

a doktor Vilém Chodounský, člen městské rady a také předseda občanské záložny, se dohodli, 

že novou radnici postaví společným nákladem města a záložny a bude sloužit jejich potřebám. 

Na stavbu nové radnice byl vypsán veřejný konkurz. Byly stanoveny dvě ceny na nejlepší 

plány: 400 a 200 korun. Došlo 31 návrhů, z nichž za nejlepší byl uznán projekt architekta Jana 

Haindla, stavitele a adjunkta státních drah, kterému bylo svěřeno i vypracování detailních plánů  

a rozpočtů. Původní, trochu drahý projekt byl předělán a byl vypsán další veřejný konkurz. 

Došly tři nabídky, z nichž nejlépe vyhovovala podmínkám nabídka od stavitele Františka 

Poustky ze Sedlčan a Josefa Domka z Královských Vinohrad, jim proto byla stavba zadána. 

Dne 17. srpna 1902 začali bourat dům čp. 32. Po různých stavebních obtížích byla radnice  

15. listopadu 1902 dostavěna a 8. prosince 1903 vysvěcena vikářem Františkem Dreslerem. 

Celkový náklad byl 67 161 korun 57 haléřů. V přízemí nové radnice byla městská kancelář  

a strážnice. V prvním poschodí se nacházela Městská spořitelna, v zadním traktu byt pro 

správce spořitelny. V druhém poschodí byla zasedací síň a byt. Za zahradou byla zděná kolna 

pro hasičské náčiní a městský pohřební vůz. Nově postavená radniční budova se stala 

dominantní a důstojnou ozdobou sedlčanského náměstí. Trvalou připomínkou na její otevření  

je mramorová pamětní deska v hlavním vstupu a také mozaika se znakem města, kterou do 

chodníku před budovou umístil dlaždič Josef Kindl. (Velká písmena J a B byla  

do znaku vysazena při pozdější opravě a značí jména dlaždiče Jana Jiráka a tehdejšího starosty 

města Františka Benháka. V pozdějších letech byly do průčelí budovy zasazeny bronzové desky 

se jmény padlých a umučených občanů Sedlčan v první a druhé světové válce.16       

9.5 Morový sloup  
Sedlčanští obyvatelé se ještě nestačili vzpamatovat z následků ničivého požáru, který město 

zachvátil v posledním roce třicetileté války, když na jaře roku 1649 postihla město další 

pohroma: mor. K nejsilnějším morovým vlnám, které zasáhly i Sedlčany patří epidemie roku 

1680 a další silná vlna přišla v roce 1713 a opět si vybrala řadu obětí. Sedlčanský děkan Antonín 

Ferdinand Girth vyhlásil sbírku na postavení morového sloupu k odvrácení epidemie. V témže 

                                                           
16 KRATOCHVÍL AntoníN. Dějiny města Sedlčan , Sedlčany 1938 

PÁV Jiří, KUTHAN Jan, STECKER Martin.100 let sedlčanské radnice 1903- 2003 ISBN 80-86422-05-4 
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roce byl na náměstí postaven hladký sloup se sochou Neposkvrněné Panny Marie od Bernarda 

Spinettiho. O tři roky později v roce 1716 byla okolo sochy postavená kamenná kuželkovitá 

balustráda a v roce 1772 byly pořízeny sochy svatého Josefa a svaté Anny, jejichž donátorem 

byl sedlčanský měšťan Josef Švamberk se svou ženou Rosinou.17     

9.6 Kašna  
Po roce 1960 proběhly rozsáhlé úpravy náměstí. Zmizely pověstné „kočičí hlavy“,  

po založení nové kanalizace a vodovodu bylo náměstí nově vydlážděno, instalováno nové 

osvětlení a upraven prostor kolem mariánského sloupu. V malém parku (dříve Baxův park) byla 

o něco později postavena malá kašna s vodotryskem, která se stala oblíbeným místem 

„posledního zvonění“ sedlčanských studentů.18 

9.7 Synagoga v Kodicillově ulici  
Vzadu na malém náměstíčku se rozkládal mohutný dům s průčelním štítem  

čp. 3. Před ním rostly dva mohutné kaštany a mezi nimi lákala lavička k posezení. Původně  

to byl hostinec, kde se čepovalo konopišťské a třebnické pivo. Ve druhé polovině 19. století 

dům zakoupila místní židovská obec a roku 1886 přestavěla na synagogu. Holocaust dopadl 

drtivě i na Sedlčany. Tóru neměl kdo předčítat, žalmy synagógu po válce nerozezněly, nenašly 

se ruce, které by zadělávaly macesy na pesach (slavnost nekvašených chlebů), nebyl nikdo,  

kdo by po západu slunce rozžínal svíce při chanuce (slavnost světel). Zdejší náboženská obec 

izraelská zanikla. Po válce zde fungovala výroba a opravna hudebních nástrojů podniku Amati 

Kraslice. Dnes sídlí v této budově firma Kovotherm.  

V synagoze v podkroví domu se za látkovým vyšívaným závěsem nacházel aron  

ha-kodeš, výklenek pro schránku na tóru. Ta je základním náboženským textem judaismu  

a obsahuje zejména pět knih Mojžíšových. Šesticípé Davidovy hvězdy na výzdobě stropu asi 

nepřekvapí.19 

                                                           
17 JANOTOVÁ MAŠKOVÁ Šárka, TOŠNEROVÁ Marie. Sedlčanské paměti ze 17. století Přibram 2017 

ISBN: 978-80-88148-09-8 (SOA Praha)  

ISBN: 978-80-86869-23-0 (Hornické muzeum Příbram)                                                                                                                               

ISBN: 978-80-906345-1-0 (Městské muzeum Sedlčany)                                                                                                                                 

ISBN: 978-80-87782-64-4 (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.) 
18 PÁV Jiří, PROCHÁZKALubomír. Sedlčansko, Zmizelé Čechy, vydalo nakladatelství LadislavHoráček – 

Paseka v Praze a Litomyšli roku 2010 ISBN 978-80-7432-082-8 
19 NÁDVORNÍK Jaroslav, Tenkrát v Sedlčanech, vydalo Městské muzeum Sedlčany, 2015, ISBN 978-80-

903679-9-9 
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Obrázek 18: Synagoga (Zdroj: Archiv Městské muzeum Sedlčany) 

 

9.8 Městské muzeum Sedlčany 
Národopisný odbor, který se v roce 1894 změnil ve spolek Okresní muzeum, sbíral  

po Sedlčansku předměty pro Národopisnou výstavu československou. Po jejím ukončení byly 

sbírky nejdříve uloženy v obecné škole, po roce 1900 přestěhovány  

do budovy Hospodářské záložny na náměstí a zpřístupněny veřejnosti. 

Peripetie muzea v letech 1945–1948 

Po skončení 2. světové války a po návratu do vystěhovaných Sedlčan se muzejní spolek 

„Okresní museum v Sedlčanech“, který existoval od roku 1894, neobnovil. O sbírky  

se začaly starat správní orgány Místního národního výboru (dále též MNV) a Okresního 

národního výboru v Sedlčanech. Definitivně přešly sbírky muzea do majetku města v březnu 

1947, kdy spolek Okresní muzeum v Sedlčanech ohlásil svou likvidaci. Již od skončení války 

hledalo město vhodné prostory pro umístění muzea. Budova bývalého sedlčanského muzea na 

zahradě Okresní hospodářské záložny nemohla být pro opětovné umístění sbírek použita, 

protože byla přestavěna na ambulatorium okresní nemocenské pojišťovny. Na delší čas byly  

od roku 1947 sbírky umístěny přímo v sídle Místního národního výboru, tedy v zasedací 

místnosti na radnici.  

V říjnu roku 1947 vyhověl Místní národní výbor v Sedlčanech žádosti ředitele zřízeného 

gymnázia v Sedlčanech o možnostech vypůjčení předmětů ze sbírek muzea pro názorné 

vyučování. Za tyto vypůjčené předměty byl zodpovědný tajemník MNV Jan Hölzel. Dále výbor 

souhlasil se zapůjčením předmětů pro výstavu na gymnáziu, která byla uspořádána k příležitosti 

slavnostního otevření Státního reálného gymnázia Sedlčany dne 26. října 1947. Na oplátku 

ředitel gymnázia slíbil vybrat z učitelského sboru vhodného kandidáta na místo správce 
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muzejních sbírek. Jeho volba mířila skutečně šťastným směrem a na dalších devět let  

se správcem sedlčanskému muzea stal Jiří Tywoniak.  

Koncem roku 1949 tedy končí období bezprizornosti muzea, kdy muzeum nemělo skutečného 

správce a zpočátku ani prostory. Naštěstí na sedlčanské radnici seděli schopní lidé, například 

poválečný starosta města pan Zouzal a tajemník MNV J. Hölzel, kteří nedovolili, aby muzeum 

zaniklo. Ukázalo se, že pro muzeum bude výhodná spolupráce s nově vzniklým gymnáziem. 

V následujících letech se tato spolupráce ještě více prohloubila.  

Sedlčanské muzeum za Jiřího Tywoniaka 

Zatím nejvýznamnějším správcem muzea byl regionální historik Jiří Tywoniak,  

který se o muzeum staral v letech 1947–1956. Jiří Tywoniak byl bezesporu velmi dobrý 

historik, nepřízeň doby mu bohužel nedovolila vyniknout. O to více si dnes můžeme cenit práce, 

kterou vykonal na poli muzejnictví. Jako správce sbírek bývalého Okresního muzea 

v Sedlčanech mohl Jiří Tywoniak navázat na své muzejní počátky ještě z doby okupace,  

kdy byl kustodem benešovského městského muzea. Těsně po válce, v ohlédnutí za padesáti lety 

benešovského muzea, nastínil i budoucí perspektivu regionálních muzeí. Chtěl hlavně 

vybudovat všechna oddělení (přírodopisné, historicko-statistické a osvětové). Kladl však důraz 

na sbírkotvornou činnost, soustavnou evidenci a výstavní a publikační aktivity. V Sedlčanech 

ho ale čekalo ještě hodně práce, pokud by tento cíl měl splnit. Válečná neexistence, 

vystěhování, neodborné uložení sbírek, to vše si žádalo o rychlé nápravy. Tywoniak se však 

tohoto úkolu nezalekl a již brzy si vytyčil i teoretickou základnu svého snažení. Šlo mu  

o všestrannou dokumentaci regionálního vývoje, tomu měly být podřízeny muzejní sbírky. Stav 

sbírek však prozatím nedovoloval jejich vystavení ve stále expozici, pro kterou se stejně zatím 

nenašly vhodné prostory, proto J. Tywoniak připravoval menší výstavy v budově gymnázia. 

Další výstava byla roku 1951 „Sedlčansko v pravěku“, která reagovala na nové archeologické 

nálezy.  

Roku 1953 se konečně podařilo zpřístupnit veřejnosti muzejní sbírky. Expozice v městské 

radnici byla slavnostně otevřena 14. června 1953, sbírky byly instalovány ve starém fundusu. 

Následujícího roku uspořádalo muzeum sérii přednášek, první si připravil sám Tywoniak.  

Sedlčanské muzeum mělo štěstí, že v době, která byla pro existenci zvláště kritická,  

se našel správce takového formátu, jakým byl Jiří Tywoniak. Sbírky uvedl do pořádku, znovu 

otevřel expozici a věnoval se práci s veřejností.  
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Sedlčanské muzeum v letech 1956 – 1967 

Po odchodu Jiřího Tywoniaka ze Sedlčan muzeum na dva roky osiřelo. Expozice byla zavřena 

a sbírky čekaly, až zástupci města najdou mezi učiteli dalšího vhodného kandidáta 

na muzejního správce. Tím se stal roku 1958 učitel základní školy v Sedlčanech a vášnivý 

divadelní ochotník Josef Hrůša. V muzeu byl pouhé dva roky, i když mu na muzejní práci 

nezbývalo moc času, o sbírky se staral poctivě. Jeho hlavním počinem bylo roku 1959 předání 

archivního materiálu do správy okresního archivu v Sedlčanech, v rámci tzv. delimitace.  

Za Josefa Hrůši muzeum sice nestrádalo, ale jeho fungování se omezilo čistě na prezentační 

funkci. V roce 1960 se J. Hrůša vzdal své práce v muzeu, které se tak opět na dva roky ocitlo 

bez správce. Od roku 1960 se mluví o muzeu jako o Městském muzeu v Sedlčanech.  

Protože Městský národní výbor potřeboval prostory radnice, bylo rozhodnuto,  

že muzeum opustí stísněný prostor radnice a přestěhuje se na zámek Červený Hrádek. Stěhování 

muzea probíhalo bez odborného dohledu a řada předmětů se jím poničila, ještě více však 

sbírkám uškodilo naprosto nevyhovující uložení ve vlhkém prostředí zámku. Obrázek o stavu 

sbírek si mohli lidé udělat na základě zprávy inspektora pro kulturu. Autor této zprávy přikazuje 

Městskému národnímu výboru neprodlené přestěhování sbírek do vhodnějších prostor zámku 

a zároveň přijetí profesionálního správce sbírek. MNV si vzal tato slova zřejmě k srdci, neboť 

1. června 1962 přijímá vůbec prvního pracovníka muzea do pracovního poměru. Novým 

správcem muzea se stal bývalý kustod muzejního spolku Antonín Kratochvíl. Je potřeba říci, 

že i přes vysoký věk a zdravotní problémy udělal pro muzeum vše, co bylo v jeho silách. Prvním 

jeho úkolem bylo přemístit sbírky z vlhkého prostředí, což nebylo tak snadné, neboť kvůli  

rozbité střeše zámku se vlhkost šířila zdivem. Předměty byly pokryté plísní, která naprosto 

zničila předměty z papíru a textilu, ale postupně byly sbírky znovu uvedeny  

do pořádku. V roce 1964 se Antonín Kratochvíl musel své práce v muzeu vzdát kvůli 

zdravotním problémům.  

Muzeum potřebovalo energického správce, který by zajistil opravy Červeného Hrádku  

a provedl instalaci sbírek. Na místo správkyně byla jmenována paní Marie Frkalová. Sbírky  

ji v podstatě nezajímaly, o vlhkosti v prostorách se nestarala, dotazy badatelů přesouvala na 

pracovníky pobočky Státního okresního archivu Příbram. Své správcovství vykonávala do 

poloviny roku 1967, kdy byl správou sbírek pověřen mladý učitel historie na sedlčanském 

gymnáziu Jiří Páv.  
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Městské muzeum v Sedlčanech v letech 1967 – 1993 

V době, kdy se stal Jiří Páv správcem muzea, bylo muzeum administrativně převedeno pod 

nově vzniklý Kulturní dům Josefa Suka. Jeho ředitel Zdeněk Vlček poskytl mladému 

pedagogovi svoji všestrannou pomoc. První návštěvu Červeného Hrádku vykonali společně  

a byli stavem sbírek zděšeni. Předměty naházeny přes sebe, vše pokryto vysokou vrstvou plísně, 

stěny viditelně vlhké. Ihned se vrátili do Sedlčan pro kusy lepenky, kterou alespoň ucpali 

největší díry ve střeše. Velmi rychle se jim podařilo od Okresního národního výboru v Příbrami 

získat dostatek peněz nejen na opravu střechy, ale i na generální opravu celého východního 

křídla zámku. Přes léto provedl Jiří Páv revizi všech sbírek, při čemž mu pomáhali studenti 

sedlčanského gymnázia. Předměty byly pečlivě očištěny a vysušeny. Řadu věcí se ale 

nepodařilo zachránit. I s omezenými možnostmi se hned následující rok podařilo Jiřímu Pávovi 

otevřít expozici, kterou umístil do opraveného východního křídla zámku. Slavnostně byla 

otevřena dne 3. listopadu 1968, v rámci oslav 50 let československé republiky. Expozice byla 

rozdělena do čtyř místností. Šlo zatím o její první část, přičemž J. Páv plánoval další rozšíření. 

Návštěvní hodiny muzea byly od 14 do 16 hodin s výjimkou zimních měsíců. Prohlídky se 

konaly v doprovodu správce muzea s výkladem.  

Roku 1972 se Jiří Páv stal ředitelem sedlčanského gymnázia a správu muzea předal Miroslavu 

Hölzelovi. S muzeem dále spolupracoval ve svém volném čase. Expozici  

se povedlo dokončit hned následující rok. Zachycovala doklady spolkového života, 

upozorňovala na významné osobnosti Sedlčanska. Poslední část expozice zobrazovala 

vystěhování Sedlčanska za  2. světové války. Jelikož roku 1973 uběhlo od vystěhování 

Sedlčanska 30 let, uspořádalo muzeum, společně s dalšími kulturními institucemi, k tomuto 

výročí program. Jeho základem byla od května do září na radnici pořádaná výstava „Lidé bez 

domova“, spojená s odborným výkladem správce muzea. Na náměstí Josefa Suka byl položen 

základní kámen k sousoší „Lidé bez domova“. Následující rok byl prohlášen za rok hudby, 

navíc na tento rok připadlo 100 let od Sukova narození, M. Hölzel proto s pomocí Z. Vlčka 

rychle dokončovali pro otevření Sukovu síň, která byla zpřístupněna 25. května 1974. 

Sbírky muzea v 80. letech jsou vzhledem k umístění ve vlhkém prostředí ohrožovány nejen 

plísněmi, ale i korozí a škůdci. 

Roku 1982 došlo ke správnímu sloučení sedlčanského muzea s příbramským okresním 

muzeem. Vzhledem k závažné nemoci Miroslava Hölzela, přijímá funkci správce opět Jiří Páv 

(1988). Čekala ho situace velmi podobná té z roku 1967.  
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Roku 1992 se sedlčanské muzeum znovu osamostatňuje, sbírky jsou převedeny do majetku 

města. Roku 1993 původní vlastník zámku Červený Hrádek, pan Jan Mladota ze Solopysk žádá 

o jeho navrácení a o vystěhování muzea. Sedlčanské městské zastupitelstvo se rozhodlo 

muzeum přemístit do nějakého provizoria v Sedlčanech a nalézt pro muzeum vyhovující 

prostory ve městě. Na konci roku 1993 se tedy muzeum opět stěhuje do podkrovních prostor 

budovy bývalé hospodářské záložny.  

Městské muzeum kolem roku 2000 

Jak již bylo uvedeno, sbírky se přestěhovaly do Sedlčan do podkrovního domu čp. 34 na 

sedlčanském náměstí. Tento dům býval sídlem Okresní hospodářské záložny a v některých 

letech i sídlem muzea. Nyní nejde ale o oficiální umístění expozice. Sbírky byly smlouvou 

převedeny do majetku města, jejich správcem je i nadále Jiří Páv. Připravuje řadu výstav, které 

se konají buď v prostorách na radnici, v knihovně nebo Kulturním domě Josefa Suka. První 

takovou akcí byla v roce  1993 výstava k 50. výročí vystěhování Sedlčan pod názvem 

„Sedlčany byly vystěhovány“. Roku 1994, při příležitosti 700 let od založení města Sedlčany, 

uspořádal Jiří Páv sérii přednášek z dějin města.  

Při revizi a inventarizaci sbírek na konci roku 1998 bylo zjištěno, že muzeum spravuje předměty 

pod zhruba 3 500 inventárními čísly, v příruční knihovně je asi 2 500 svazků. Muzeum je stále 

otevřeno dotazům široké veřejnosti. I nadále se snaží pracovat se školní mládeží, zejména se 

studenty místního gymnázia. Významná je spolupráce s místní pobočkou skautského hnutí. 

Muzeum ovšem také udržuje kontakty s ostatními institucemi muzejního charakteru, chystá se 

připojení do Asociace českých a moravskoslezských muzeí a galerií, poskytuje muzejní 

zápůjčky, například materiály k osobnosti Josefa Suka do benešovské galerie či dvě korouhve 

do příbramského muzea aj. 

Činnost muzea neochromily provizorní podmínky, v nichž setrvává již devátý rok, začíná být 

však ohrožena jeho podstata. Archeologický ústav se zdráhá vydat muzeu některé 

archeologické nálezy s tím, že muzeum není schopné zajistit jejich odpovídající prezentaci  

a zejména uložení. Městské zastupitelstvo už roku 1996 rozhodlo, že dojde k celkové 

rekonstrukci Staré radnice, která se nachází na náměstí T. G. Masaryka, a že její prostory budou 

dány k dispozici muzeu. Město si nechalo vypracovat předběžné plány radnice pro 

rekonstrukci, tento prostor by muzeu naprosto vyhovoval. Bohužel, z finančních důvodů bylo 

nutno tento projekt poněkud odsunout. V roce 2000 byli konečně vystěhováni poslední 

nájemníci radnice a začaly zahajovací práce, samotná přestavba začala na podzim roku 2001. 
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Rekonstrukce radnice měla být dokončena v podzimních měsících roku 2002 a hned po 

přestěhování by zde muzeum mohlo zahájit svoji činnost.  

Návštěvnost muzea v 70. a 80. letech 

Od počátku sedmdesátých let je velmi pečlivě vedena kniha návštěv, tehdejší správce Miroslav 

Hölzel dbal, aby se zapisovali pokud možno všichni návštěvníci muzea, sám vždy na konci 

roku sečetl jejich počet. V tomto pokračoval až do roku 1993 i Jiří Páv.  

Největší skupinou mezi návštěvníky muzea byly hromadné výpravy, šlo hlavně o dětské letní 

tábory, školní výlety ačastými návštěvníky byli účastníci školení sociálních pracovníků 

okresních národních výborů. Významnou skupinou mezi návštěvníky byli též účastníci 

každoročního turistického pochodu Sukovou stezkou, kteří se soustředili hlavně na Sukovu síň. 

Ostatními návštěvníky byly převážně rodiny s dětmi, které do své nedělní odpolední procházky 

zapojily i návštěvu muzea. Počet návštěvníků se v sedmdesátých letech pohyboval mezi 600  

a 800, podle toho, kolik přišlo hromadných výprav v daném roce. Významným vybočením je 

tu rok 1973 kdy podle muzejních dokladů navštívilo muzeum kolem 2 000 návštěvníků. 

Příčinou byla výstava „ Lidé bez domova“, která poutala velký zájem veřejnosti. V 80. letech 

zaznamenalo muzeum sestupný trend, má to zřejmě souvislost s problémy, které tehdy muzeum 

trápily. Počet návštěvníků klesá až na pouhých 258 za rok 1988. V následujících letech 

s příchodem Jiřího Páva se návštěvnost opět zvedá, zhruba na původní úroveň 600–800 

návštěvníků.20 

9.9 Sedlčanské kancionály 
Za třicetileté války bylo město několikrát vypleněno švédským vojskem a mnohé 

pamětihodnosti byly zničeny. Roku 1680 navíc došlo ke katastrofálnímu požáru,  

při němž byly zničeny všechny knihy a rukopisy uložené v radnici a v děkanství. Několik 

sedlčanských kancionálů však veškeré požáry a útrapy minulých staletí přečkalo a uchovaly  

se v Sedlčanech až do současnosti. I přesto, že roku 1785 císař Josef II. všechna kostelní 

bratrstva rázně zrušil a nařídil sepsat jejich inventář a majetek, tak se Sedlčanští literáti nezalekli 

žádných trestů ani pokut a císařské neřízení nerespektovali. Při úřední inventuře udali pouze 

dva velké a sešlé kancionály a jeden menší. Ostatní, ty nejcennější, zapřeli, a tak je zachránili. 

Zpívali z nich nerušeně dál. Rukopisných sedlčanských kancionálů se zachovalo celkem osm. 

                                                           
20 Podbrdsko: sborník Státního okresního archivu v Příbrami. Příbram: Okresní úřad v Příbrami, 1994. ISBN 80-

902821-1-3. ISSN 1211-5169. 
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Jeden je uložen v hudebním oddělní Národního muzea v Praze. Zbylých sedm kancionálů  

je uloženo v Městském muzeu Sedlčany. Dva jsou pergamentové a pět papírových. Jedním 

z nich je i Krčínův kancionál.  

9.10 Krčínův kancionál 
Tato vzácná městská památka o rozměrech 52 cm x 37 cm x 12 cm je svázaná v centimetr 

silných kožených deskách, lemovaných měděným kováním. Jsou do nich vtlačeny ozdobné 

ornamenty a drobné portréty alegorických a historických postav. Pěkný dojem z nevšedního  

a působivého zpracování desek, navzájem sevřených sponami, umocní sám obsah tohoto více 

než šestisetstránkového uměleckého díla. V knize jsou české i latinské náboženské písně, 

týkající se hlavních svátků církevního roku. Její kouzlo a výjimečnost však spočívá především 

ve zdobených iniciálách a iluminacích, které podle datace vznikaly v letech 1582–1596. 

Pořízení kancionálu bylo nákladnou záležitostí – kromě honosné vazby a práce kreslířů byl 

drahý i sám papír. Literáti se však podle svých možností na dílo složili. Největším mecenášem 

byl právě Jakub Krčín, jehož celostránkový barevný erb je společně s erbem Viléma 

z Rožmberka vykreslen v úvodu. Následují vytištěné latinské verše podepsané Štěpánkem 

Lounským.  

Největší pozornost však po zásluze budí nejznámější ze všech maleb, na níž je literátský sbor 

při zpěvu na kůru kostela sv. Martina. Pěvci jsou totiž rozděleni podle hlasových dispozic do 

čtyř skupin, přičemž jeden hudebník je doprovází hrou na basu. Za nimi je zjednodušeně a bez 

opevnění zachycen sedlčanský kostel. Nakolik se tito pánové podobají skutečným sedlčanským 

literátům nemůžeme soudit, nicméně muž v červeném šatu s bílým kloboukem a dlouhým 

mečem je s největší pravděpodobností sám rytíř Jakub Krčín. Hned nad ním je latinský nápis: 

„Je mým přáním, abyste se měli navzájem v úctě.“ Přestože tehdejší pán města byl údajně 

namalován také na svém domě v Českém Krumlově, uvnitř křepenické tvrze i v obděnickém 

kostele, zůstává tato kresba z kancionálu dosud jediným známým dobovým ztvárněním 

Krčínovy podoby. 21  

                                                           
21 KUTHAN, Jan. Sedlčanskem po stopách Jakuba Krčína. Vyd. 2. Praha: Rodiče, 2005. ISBN 80-86695-61-1. 
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Obrázek 19: Krčínův kancionál (Zdroj: Sedlčanskem po stopách Jakuba Krčína) 

 

9.11 Červený Hrádek  
Červenohrádecká místní obec se do r. 1938 skládala z pěti osad: Červeného Hrádku, Janova, 

Lhotky, Přibýšky a Vítěže, patřící až do r. 1923 k místní obci kosohorské. Dne 24. 7. 1938 se 

Lhotka a Vítěž oddělily a osamostatnily. 

Červený Hrádek se nachází uprostřed mezi Kosovou Horou a Sedlčany v údolí, uzavřeném na 

jedné straně vysokou strání, táhnoucí se od Kolihov (521 m) a na druhé straně návršími 

s Hejnou horou (416 m). Jižní částí údolí vede okresní silnice, prostředkem teče potok Mastník, 

který na východní straně zámku v parku naplňuje rybník (1,64 ha) a těsně pod vysokou strání 

obtéká ze tří stran zámeckou budovu. Nad potokem vede lesem železniční trať. Voda v potoce 

se podle potřeby mohla zadržet a pak byl Červený Hrádek kolem dokola obklopený vodou jako 

pravá vodní tvrz. První zmínka o ní pochází asi ze 13. století. Tvrz byla zpočátku jen skromná 

a jmenovala se Hrádek. Teprve od počátku 16. stol., kdy byla přestavěna a prý ozdobena 

červenými pruhy, má název Červený Hrádek. Zámek v poledne na sv. Bartoloměje (24. 8.) roku 

1669 vyhořel téměř do základů. Tři roky před požárem byl zámek popsán jako „dosti rozlehlý 

se zdvíhacím mostem“. Ze zmínky z r. 1675 vyplývá, že zůstaly dlouho po požáru ze zámku 

jen rozvaliny. Teprve r. 1711 tehdejší vrchnost zámek znovu vybudovala v modernějším stylu, 

padací most nahradil most kamenný. Zámek je v nynější podobě od r. 1844 a 1894. 
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Z původního opevnění byly ponechány spodní části obou věží s přilehlými, velice silnými 

zdmi. První věž stojí na jižní straně, kde je gotická brána a má pod arkýřem bicí hodiny. 

Původně se vcházelo do brány po dřevěném mostě, který se po provazech na kladkách spouštěl 

přes hluboký příkop. Nyní je tu kamenný most o třech obloucích, obroubený ozubenou zdí. 

Napravo od mostu je studně s rumpálem, na prostranství před mostem je vodotrysk v podobě 

kamenného stolu. Někdejší příkop byl přeměněný, stejně jako celé okolí zámku  

na anglický park. Na vratech upoutá pozornost starobylé renesanční klepadlo, pocházející ze 

17. stol., skládající se z esovitě stočených rostlinných ozdob, v jejichž horní části sedí pták 

s klíčem v zobáku. Nad bránou ve zdi je zasazená mramorová deska s nápisem 

„Renovatum“(=obnoveno) od bratří Vojt. a Frant. Mladotů ze Solopisk léta Páně 1844. Dvůr je 

po způsobu středověkých hradů skromný a tvoří nepravidelný trojhran, jehož západní strana je 

zaoblená a uzavřená vysokou zdí, ve které jsou stopy bývalého tvrzního opevnění a goticky 

klenutá branka, kudy chodívala zámecká čeleď pro vodu k potoku. Uprostřed dvora vidíme 

altán z ozdobného kovaného mřížoví, stávala tu studna, která je nyní zasypaná. V pozadí se 

vypíná druhá věž ve tvaru pětihranu, tvořící severovýchodní roh zámecké budovy. Celá její 

horní část sloužila ještě v 2. pol. 19. stol. jako sýpka, ale v letech 1894–1895 v ní pan Mladota 

nechal udělat pokoje. Tyto práce provedl stavitel Jan Kotěra. Pod věží bývalo vězení, z něhož 

podle pověsti vedla úzká chodba až do krypty v Kosově Hoře, kde prý ležely stříbrné rakve 

s ostatky templářů. Vězení bylo později upravené na stáje pro koně. V zámku je uloženo mnoho 

cenných památek např. barokní trojhranné rameno tepané ze železa z 18. stol., mající uprostřed 

kříž s mučícími odznaky a s dokola vkusně zakomponovaným ornamentem a roh hojnosti, 

z něhož se sypou hrozny, dřevěný barokní reliéf, představující sv. Víta se dvěma lvy (pochází 

z oltáře svatovítského chrámu v Praze); renesanční skříň s obrazy Spasitele a sv. Pavla ve 

výplních, skříň rokoková, empírový psací stůl, staré hodiny pocházející z rodu Salm-

Reifferscheidů, sbírka znaků rytých v mědi a vínové nádobí z let 1662–1680. Okolo zámku se 

rozkládá park, který přechází v borový les na stráni nad potokem. Poblíž zámku se nachází 

poplužní dvůr, založený ve 13. stol. a opodál lihovar s parními stroji z r. 1899.  

Na západní straně za stromy vyčnívá vysoký parostrojní mlýn. Za dávných dob stával v těchto 

místech vodní mlýn pro potřebu hradu a býval součástí hrádeckého statku. Později byl prodán 

a stal se selským mlýnem. V roce 1853 jej od majitelů Jarolíma a Anny Chodových koupil 

majitel Hrádku František Mladota ze Solopisk a do roka přestavěl a zařídil na tehdejší dobu  

nejlepšími stroji. Od roku 1901 bylo vodní kolo nahrazeno turbínou.  

Brzy po založení hrádeckého statku vznikla poblíž osada Podhradec, později k prvotním 

stavením přibylo ještě 15 chalup na stráni, jímž se říká Skala. Podhradec býval městysem  
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a připomíná se ve všech spisech jako část hrádeckého statku. Někdy po roce 1788 byl jeho 

název změněn na Červený Hrádek. V roce 1930 měl 37 čísel popisných se 181 obyvateli. 

Kromě již uvedeného mlýna, lihovaru a pily měl také hostinec s trafikou a vápenku.  

Dodnes se neví, kdo Červený Hrádek založil. Prvními známými vladyky, kteří se psali 

z Hrádku, byli Jan, Mirek, Jaksa a Chvalata. Ve 2. polovině 14. století byli pány z Hrádku 

Šimon Bohuslav z Roztok (roku 1367), Heřman z Říčan, který koupil  

14. března 1416 od Jarohněva Vejháka z Koutů část tvrze, dvora a vsi Kosovy Hory  

za 80 kop grošů. Heřman měl syny Jana a Lévu. Později je zmínka o Lévových synech  

a to o Heřmanovi, Petrovi, Janovi, Mikulášovi a Ctiborovi. Ti všichni se psali z Říčan  

a z Hrádku. V letech 1469–1474 byli na Hrádku Heřman, Jan a Mikuláš (Petr a Ctibor zemřeli). 

Později byl vlastníkem Hrádku rytíř Bohuslav Břekovec z Ostromeče, kterému patřily také 

Nalžovice, Chlum a Obořiště. Vzhledem k tomu, že neměl vlastního dědice, odkázal Hrádek 

svým strýcům Janovi a Petrovi Břekovcům z Ostromeče na Suchdole. Roku 1556 se stal 

majitelem Hrádku Zikmund Valkoun z Adlaru, později jeho dcera Lidmila Voršila. Dalším 

dědicem se stal Jan Prostiborský z Vrtby, po jeho smrti zámek získal jeden z jeho dvou synů 

Jan František z Vrtby. Roku 1667 koupil Červený Hrádek Karel Leopold z Millesimo a Mikuláš 

Franchimont z Frankenfeldu (zemský fyzik), od nich převzala Hrádek roku 1669 hraběnka 

Anna Zuzana Khuenová z Lichtenberka, která, nemohla v té době vyhořelý zámek dát opravit, 

neboť byla velmi zadlužená. Červený Hrádek koupil prvně jmenovaný Mikuláš Franchimont 

z Frankenfeldu, ten dal vyhořelý zámek znovu vystavět. Po jeho smrti zdědil zámek jeho 

prvorozený syn Antonín Alexandr Franchimont, který jej spravoval až do své smrti roku 1709. 

Po něm zůstalo pět dcer, z nichž Červený Hrádek zdědila Kateřina Maxmiliána provdaná  

za Václava Antonína z Golče, která bydlela na zámku dlouhá léta. Dne 1. července 1732 prodala 

toto panství Veronice Radecké z Radče, ta je po čtyřech letech přenechala své matce Anně 

Marii ovdovělé Bzenské z Prorub. Roku 1752 dostaly Červený Hrádek její tři neteře Marie 

Anna Netvorská z Břízí, Františka Steinbachová z Kranichštejna a Dorota z Eben. Posledně 

jmenovaná se stala r. 1756 samotnou majitelkou panství a podruhé se provdala za Jestříbského 

z Riesenburka. Celý svůj majetek prodala hraběti Petru Eusebiovi Radeckému z Radče. Od toho 

koupil Červený Hrádek Karel z Eben, hejtman budějovického kraje a hned na to jej prodal 

poručníkovi nezletilého knížete Josefa Františka Maxmiliána z Lobkovic na Chlumci.  

Od 1. ledna 1834 se stal majitelem Červeného Hrádku i Kosovy Hory František Mladota ze 

Solopisk, který dal r. 1844 zámek přestavět. Mladotové pocházeli ze staročeského vladyckého 

rodu, o kterém je zmínka už r. 1305. Poslední majitel zámku z rodu Mladotů Olivier, zemřel při 
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automobilovém neštěstí a byl pochován do rodinné hrobky v Kosově Hoře dne  

16. září 1937. Brzy po jeho smrti nastaly na Červeném Hrádku veliké změny. Parní mlýn 

koupilo Hospodářské družstvo, lihovarské družstvo převzalo lihovar, současně bylo rozprodáno 

140 ha polí a luk a 120 ha lesů v Kolihovech. Dědicům Oliviera Mladoty zůstaly zámek 

s parkem, pila, 166 ha lesů a zámek a pila v Kosově Hoře. Kosohorský zámek koupil r. 1939 

spolek vysokoškoláků v Praze a zřídil v něm ozdravovnu asi pro 150 studentů vysokých škol.  

Na podzim v r. 1939 se také rozšířily zprávy, že se na Červeném Hrádku zjevuje „šedá paní“. 

O pověst se zajímali i novináři, spisovatelé a lékařští odborníci. Ačkoliv zjevování se „šedé 

paní“ potvrdilo několik důvěryhodných osob, nebylo vědecky potvrzeno a tak zůstalo pouhou 

pověstí.22 

 

Obrázek 20: Červený Hrádek z roku 1848 (Zdroj: archiv Městské muzeum Sedlčany) 

 

                                                           
22 HABART, Čeněk. Sedlčansko, Sedlecko a Voticko: popis a dějiny krajiny mezi stříbropěnnou Vltavou 

a památným Blaníkem a vylíčení života jejího lidu. Sedlčany. 4. Díl. Nákladem radnic v Sedlčanech, Sedlci-

Prčici a Voticích vydal AlfaPrint Sedlčany, 1994. ISBN 80-901734-0-3. 



62 
 

9.12 Nový hrádek Krčínov – Křepenická tvrz 
Stavba Nového Hrádku Krčínova, jak jej nazval sám Krčín, byla dokončena v roce 1584 – tedy 

v době, kdy rybníkář zahájil budování Nové řeky a rybníka Rožmberka. Není divu, že jeho 

schopnosti a rychlost, s jakou své záměry uskutečňoval, daly námět ke vzniku řady pověstí, 

v nichž často figuruje Krčínovo spolčení s peklem. Také o stavbě křepenické tvrze kolují 

tajuplné zvěsti. Podle nich uzavřel regent smlouvu s jedním pekelníkem, který se zavázal 

hrádek vystavět během tří nocí. Pokud se mu podaří dílo dokončit dříve, než třetího rána 

zakokrhá kohout, získá hříšnou Krčínovu duši. Pro křepenické obyvatele nastaly noci plné 

strachu, kdy je děsil strašidelný hukot a burácení. Ráno pak s podivem sledovali, jaké pokroky 

stavba prodělala. Ďábel si oproti regentovým předpokladům vedl neobyčejně zdatně  

a již uprostřed třetí noci bylo jasné, že dílo do rána zdárně dokončí. Krčínovi tím pádem nezbylo 

nic jiného než vymyslet lest. Rychle se vydal do vesnice na lup. Nevzal žádnou vzácnost, jen 

obyčejného černého kohouta. Jeho kokrhání se nocí rozlehlo právě ve chvíli, kdy čert letěl 

s posledním kamenem. Jakmile zvuk pronikl do jeho uší, upustil balvan a zmizel v pekle.  Onen 

bájný kámen u tvrze leží dodnes, ovšem v jiné poloze.  

 

Obrázek 21: Křepenická tvrz z roku 1847 (Zdroj: archiv Městské muzeum Sedlčany) 
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9.13 Okolí tvrze 
Průzkumy dokazují, že Krčín svou rezidenci nestavěl „na zelené louce“, ale v sousedství 

zpustlého středověkého dvora. Některé domky zboural, jiné do novostavby začlenil. Stavbu 

podle Jakubových pokynů zřejmě vedl jeho bratr Jindřich Krčín z Jelčan, který jej v prvních 

letech na Sedlčansku v mnohém zastupoval. Rybníkářská práce zůstala však na Jakubovi. 

V sousedství Hrádku vybudoval rybník Návesník, jehož voda posloužila k zaplnění příkopu 

obklopující celé sídlo. Východně odtud pak vznikl další rybník – s typicky krčínovským 

názvem – Nepřízeň. Krčínův rybníkářský rukopis bychom našli i na nedaleké hrázi oddělující 

rybníky Kuňhelec a Nádymek. Právě odtud údajně vedl umělými stokami vodu po zdejších 

lukách, nyní nazývaných V Rybníčkách. Směřoval ji právě do Návesníku, jehož hladina prý 

sahala až k nynější silnici, vedoucí od Cholína kolem Křepenic a dále do Nalžovic. Jediná 

přístupová cesta k Novému Hrádku Krčínovu byla od západu po patnáctimetrovém dřevěném 

mostě, jehož část byla zdvihací. Nynější most je kamenný a měří 56 metrů. Voda z Návesníku 

už dávno nedosahuje ani k jeho pilířům, neboť rybník sousedí s tvrzí pouze na severní straně.  

Sám Hrádek Krčínov se společně s malou zahradou rozkládá na dlouhém návrší.  

Po sedmi schodech se vystoupí přímo k hlavnímu vchodu (vedlejší vchod na západní straně byl 

zazděn). Nade dveřmi se dochoval v kameni vytesaný nápis. Na fasádě je residence zdobena 

sgrafity a v interiérech nástěnnou malbou. Stavba má 1,11 metru silné zdi a je vysoká 10,60 m. 

Strana její čtvercové základny měří 18,72 m. Přízemí tvoří rozlehlá síň s dřevěným stropem 

vysokým 4,25 m, ozdobeným dosud stále znamenitými ornamenty.23 

9.14 Obděnická tvrz 
Sídlo majitelů statku vzniklo ve vsi nejpozději v první polovině 14. století a sloužilo Přibíkovi 

a jeho nástupcům. O jeho existenci můžeme usuzovat jen z přídomků majitelů statku, neboť 

nejstarší dosud známá přímá zpráva o zdejší tvrzi pochází teprve z roku 1540. K důležitým 

písemným pramenům patří zprávy z roku 1595, pocházející ze sporu Jakuba Krčína 

s Jindřichem Doudlebským. Tyto informace potvrzují mimo jiné zvýšenou stavební činnost 

během Jakubovy vlády v Obděnicích v letech 1593 až 1595. Popisy vlastní tvrze jsou však 

mladší a pocházejí až ze 17. století. Nejstarší podrobný popis tvrze byl vyhotoven v souvislosti 

s prací na urbáři v roce 1637. Podle něho byl „zámek Obděnice“ tehdy „na vrchu od kamene 

vystavený, díl cihlami a díl šindelem přikrytý. Nachází se v něm pokojů k bydlení šest, sklepů 

                                                           
23 KUTHAN, Jan. Sedlčanskem po stopách Jakuba Krčína. Vyd. 2. Praha: Rodiče, 2005. ISBN 80-86695-61-1 
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suchých čtyři, komor jedenáct, kuchyně klenutá a lednice.“ Další důležitá zpráva o tvrzi pochází 

z urbáře z roku 1652: „Pro opatření téhož zámku jsouce krovy šindelem pobity, vůkol a vůkol 

všechny zlý, tak že daremní opravka nežli z gruntu šindelem všechno pobíti být musí, na kterýž 

mimo starý šindel co se hoditi může bude nového šindele se potřebovati 15 000 a hřebů 15 000“. 

Konečně poslední urbář se stručným popisem obděnické tvrze pochází z roku 1667. Její 

deskripce je shodná s textem z roku 1637; neuvádí pouze lednici, ale navíc se zmiňuje mimo 

jiné o zdejším pustém pivovaru stojícím poblíž tvrze. Další zprávy o tvrzi dosud nebyly 

dohledány. Katastrální mapa vsi, zpracovaná v roce 1839, zachytila podrobně prostor kolem 

místního kostela, v němž zaznamenala výrazný shluk budov rozkládajících se severně od něho. 

Z mladších údajů víme, že právě v jejich místech je nutné hledat starou tvrz. V následujícím 

období některé objekty zanikly, ale povrchové průzkumy odhalily další, do té doby neznámé 

součásti obděnické tvrze. Průzkum Petra Chotěbora z poloviny sedmdesátých let potvrdil 

existenci dvou obdélných souběžných budov nestejného stáří, orientovaných přibližně ve směru 

severozápad – jihovýchod. Západněji položená budova v době průzkumu ještě stála, kdežto 

východní zůstala jen v torzu. Stará katastrální mapa vsi, několik vyobrazení tvrze a výsledky 

povrchových průzkumů Petra Chotěbora a autora příspěvku o průzkumu z roku 1999  

již umožňují pokusit se o alespoň přibližnou rekonstrukci podoby obděnické tvrze a rámcový 

nástin jejího stavebního vývoje. Vsi dominuje románský kostel, zaujímající nejvyšší místo 

jejího intravilánu. Neznámo přesně kdy, pravděpodobně však v průběhu 14. století byla 

založena severně od kostela gotická tvrz. Zaujala místo plošiny na terase, umístěné několik 

výškových metrů pod úrovní blízkého kostela. Areál o maximálním průměru kolem sedmdesáti 

metrů vymezil příkop s vnějším valem, dochovaným dosud v torzu  na jeho jihovýchodní  

a východní straně. Příkop byl z části vytesán ve skále vystupující na povrch zejména na západní 

straně. Nad vnitřní hranou příkopu se rozkládalo jádro tvrze, pravděpodobně oválné, mající 

v průměru asi 30 až 40 metrů. Vymezovala je zřejmě obvodová hradba, dochovaná ve zbytcích 

v konstrukcích jižní části obou souběžných obdélných budov. Měla tloušťku asi 1,2 metru. 

K jejímu jižnímu průčelí byla přistavěna vstupní věžovitá budova s bránou, opatřená vpadlinou 

pro padací most a otvory pro jeho kladky. Skladbu jádra rozkládajícího se na terase o nestejné 

výškové úrovni neznáme. K první stavební etapě však nepochybně náleží západnější ze dvou 

obdélných stavení, jehož jižní a západní obvodová zeď snad byla součástí obvodové hradby. 

Způsob zástavby centrální části jádra zůstává nepoznán; pravděpodobně tu bylo umístěno 

nádvoří. Východní část jádra, rozkládající se několik metrů pod úrovní nádvoří, snad nebyla 

v první stavební fázi zastavěna, případně tu stály budovy pomocného charakteru, později 

zaniklé. Gotická tvrz podlehla někdy ve druhé polovině 15. nebo na počátku 16. století,  tedy 
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za Jedliců nebo Smrčků, pozdně gotické přestavbě, jak dokládají dochované zbytky 

architektonických detailů. Další stavební úpravy byly provedeny nepochybně v období, kdy 

obděnický statek vlastnil Jakub Krčín. Z dosud zjištěných informací lze vyvodit,  

že v Obděnicích byla založena tvrz s oválným jádrem, vstupní věžovitou branou a minimálně 

jednou obytnou budovou, jejíž obdobu nalezneme po celém teritoriu Čech. Renesanční úpravy 

podobu tvrze pravděpodobně uzavřely. Lze se domnívat, že Jakub Krčín pobýval v Obděnicích 

poměrně často, ovšem současně využíval i jiná sídla, zejména nově vystavěné Křepenice.  

O jeho oblibě zdejší tvrze a místa svědčí, že nechal do obděnického kostela osadit během jeho 

opravy v roce 1603 vlastní náhrobek. Následující majitelé tvrz pak obývali do počátku 20. let 

17. století, ovšem v souvislosti se začleněním statku do systému vysokochlumeckého panství 

ztratila záhy po roce 1623 rezidenční funkci. Od té doby sloužila jen jako užitková budova, 

sloužící k zajištění provozu poplužního dvora. Zpustlý stav tvrze a jejího příslušenství vlivem 

dlouhotrvajících konfliktů probíhající třicetileté války a hospodářskými potížemi Lobkoviců, 

dokumentují zprávy z let 1652 a 1667. Jak z nich však plyne, škody nebyly katastrofální  

a později se je podařilo napravit. Katastrální mapa z roku 1839 a mladší vyobrazení 

dokumentují, že tvrz stávala ve vsi v původním rozsahu až do závěru 19. století.24 

9.15 Vysoký Chlumec 
Osada Chlumec byla již před třicetiletou válkou městysem. Chlumci se říkalo „ves pod 

hradem“, „městečko pod zámkem“ a později se říkalo „Podhradí“. Název Vysoký Chlumec byl 

zaveden teprve v 19. Století. Chlumeckou místní obec tvořily dvě katastrální obce - Vysoký 

Chlumec s Vískou a Vápenice. 

Hrad Vysoký Chlumec patří k našim nejpamátnějším středověkým hradům. Shlíží 

z homolovitého, 532 m vysokého vrchu do kotliny, rozkládající se jižně od Sedlčan.  

Má tak výhodnou polohu, že je zdaleka viditelný, ať se obrátíme kamkoli. Pod hradem stojí 

pivovar, původně parostrojní a rozsáhlá obora „Bažantnice“. V ní se nacházel lesní úřad  

a obydlí lesmistra. Za zmínku stojí také „Židovna“ nacházející se jižně od náměstí. Kdysi tam 

pálíval žid kořalku. Ozdobou Vysokého Chlumce je dále škola postavená roku 1881 a před ní 

stojící památník věnovaný vojínům padlým v 1. světové válce.  

                                                           
24 Podbrdsko XVI-2009 SOA Praha- Státní okresní archiv Příbram, Hornické muzeum Příbram ISSN: 1211-

5169, ISBN: 978-80-86869-08-7 (Hornické muzeum Příbram), ISBN: 978-80-86772-40-0 (SOA Praha) 
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Hrad je vybudovaný na skále. Kdy byl založen, se přesně neví, „z Chlumce“ se psal roku 1235 

jistý Mrákota a Vintíř roku 1250. V těch letech tu byla snad jen tvrz nebo jiné panské stavení. 

Hrad nejspíš vystavěl krátce před r. 1382 Purkart Strnad z Janovic. Purkart byl synem Peška 

z Janovic a měl ve svém erbu, jako všichni páni z Janovic, orlici. Jisté je, že r. 1382 hrad již 

stál. Purkart, jež patřil k nejoblíbenějším dvořanům krále Václava IV., roku 1397 zahynul 

tragicky – byl probodnut pomocí meče knížetem Hanušem Opavským na hradě Karlštejn.  

Po Purkartovi zůstalo několik synů, z nichž dva nejstarší, Jiřík a Jan se stali knězi. Jejich mladší 

bratři se coby majitelé hradu vyskytují teprve od roku 1412. Vynikl z nich zvlášť Petr, který 

podepsal „stížný list“ české šlechty proti upálení mistra Jana Husa roku 1415 a byl pak jediným 

majitelem Chlumce. Stal se významným členem husitské strany, ale později přestoupil 

k Jednotě panské a v bitvě u Lipan roku 1434 bojoval proti Táboritům a Sirotkům.  

Po Purkartově smrti se ujal roku 1452 Chlumce syn Jetřich, který zemřel roku 1469 a po něm 

se stal dědicem hradu příbuzný Jenec z Janovic a Petršpurku, neboť neměl Jetřich s manželkou 

Kateřinou ze Soutic žádného mužského potomka. Hned následující roku 1470 hrad koupil rytíř 

Bedřich Ojíř z Očedělic, který již v roce 1474 prodal panství Anně Švihovské z Rýzmberka, 

vdově po Janu Popelovi z Lobkovic. Tak se chlumecké panství dostalo do rukou znamenitého 

rodu Popelů z Lobkovic, kteří byli vladyky již za krále Karla IV. Příjmení Popel přijali podle 

vsi Popelov (na Českolipsku) a s ním i rodinné heslo: „Popel jsem a popel budu“. Roku 1490 

zdědili Chlumec synové Václav a Ladislav a později roku 1519 Ladislavův syn Ladislav 

(Václav zemřel bez potomků), který nejen, že své panství rozšířil, ale byl také v letech 1548–

1570 dvorním maršálkem, prezidentem tehdy zřízeného odvolacího soudu  

a nejvyšším hofmistrem. Ladislav Popel z Lobkovic zemřel 18. prosince 1584 ve věku 82 let  

a zanechal tři syny Ladislava, Zdeňka Vojtěcha a Václava. Václav zahynul v bitvě s Turky  

u Jagru 26. září 1596 a Ladislav zemřel bez potomků roku 1621. Zdeněk Vojtěch vládl na 

Chlumci od roku 1595, stal se dvorním radou a vyslancem krále. Od roku 1599 zastával úřad 

nejvyššího kancléře království českého celých 29 let. V roce 1603 si vzal za manželku Polyxenu 

z Pernštejna, vdovu po bohatém a mocném Vilémovi z Rožmberka. Sňatkem Zdeněk Vojtěch 

Popel z Lobkovic získal Roudnici nad Labem. V následujících letech přikoupila Polyxena ještě 

další statky: roku 1604 Sedlčany, roku 1609 Počepice, roku 1616 Lobkovice a Obříství, roku 

1617 Beřkovice a Encovany. Když jako nejvyšší kancléř 10. července 1609 odmítl Zdeněk 

Vojtěch podepsat známý královský majestát na svobodu víry, popudil proti sobě české pány  

a když se vzbouřili proti králi a vyhodili 25. května 1618 z oken pražského hradu místodržící 

Slavatu a Martinice a jejich písaře Fabricia, byl Zdeněk Vojtěch Popel z Lobkovic zrovna ve 

Vídni. Hněvu vzbouřených pánů ale stejně neunikl. Zbavili ho na sněmu roku 1619 úřadu 
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nejvyššího kancléře i majetku a vyhnali ho ze země. Správcem zabaveného panství se stal rytíř 

Zikmund Hložek ze Žampachu na Skoupém. Později se Zdeněk Vojtěch vrátil zpět do Čech 

vyznamenán řádem zlatého rouna a jinými vyznamenáními. Byl dále nejvyšším kancléřem  

a znovu se ujal zabaveného majetku. 17. srpna 1624 jej povýšil král Ferdinand II. do knížecího 

stavu se všemi právy a privilégii, včetně práva razit vlastní mince. Po jeho smrti roku 1628  

se stal dědicem jediný syn Václav František Eusebius. Mladý kníže záhy vynikl jako znamenitý 

státník a nejpřednější císařský ministr. Později si nechal přestavět zámek v Roudnici a tam se 

také zdržoval, když upadl v nemilost císaře Leopolda a vzdal se úřadu ministra. Na chlumeckém 

panství vládli jeho jménem hejtmané. Po smrti Václava F. Eusebia vládl syn Ferdinand August 

Leopold (1677–1715), potom Filip a Václav a od roku 1739 Ferdinand Filip, který se po 

převzetí majetku zdržoval v cizině. O svůj majetek se nestaral a Chlumec nikdy nenavštívil 

z důvodů averze vůči svým úředníkům, ti si hospodařili po svém a panství zcela zadlužili.   

Rakouská vláda proto jmenovala roku 1777 administrátorem všech panství knížete Augusta, 

synovce neschopného Ferdinanda Filipa. Ten je vzorně spravoval i po smrti svého strýce 

(r. 1784), jménem nezletilého Josefa Františka Maxmiliána do roku 1797. Od roku 1816 

nastoupil kníže Ferdinand Josef Jan, za jeho vlády bylo roku 1848 zrušeno poddanství. Zemřel 

v roce 1868. Dědicem chlumeckého panství se stal syn Mořic, který se oženil s Mariií Annou, 

kněžnou z Oettingenu. Po něm nastoupil syn Ferdinand Zdeněk (narozen v Praze 23. ledna 

1858), který byl poslancem na českém zemském sněmu. Dostal mnoho vysokých vyznamenání, 

pomáhal nemajetným a podporoval všechny dobročinné pražské ústavy. S manželkou Annou 

Bertou, hraběnkou z Neupperků měl čtyři syny a šest dcer, z nichž druhorozený syn kníže JUDr. 

Maximilian z Lobkowicz, legační rada bývalého československého vyslanectví v Londýně,  

se stal hlavou lobkowiczkého rodu místo svého otce. Chlumec býval nejrozsáhlejším panstvím 

v tehdejším berounském kraji, velmi značné změny pak nastaly po pozemkové reformě v letech 

1923–1927.25 

9.16 Kozí hřbet 
Hrad ze 14. století vděčí za své jméno skalnatému hřebenu nad meandrem Mastníku, poblíž ústí 

Křečovického potoka. Z dějin hradu je známo jen málo. Kolem roku 1440 byl jeho majitelem 

Petr Břekovec, který byl původně členem jednoty táborské. Když ale přestoupil ke straně 

mírnějších kališníků, chtěli táboři tuto jeho zradu potrestat a v srpnu 1441 hrad přepadli a dostali 

                                                           
25 HABART, Čeněk. Sedlčansko, Sedlecko a Voticko: popis a dějiny krajiny mezi stříbropěnnou Vltavou 

a památným Blaníkem a vylíčení života jejího lidu. Sedlčany. 4. Díl. Nákladem radnic v Sedlčanech, Sedlci-

Prčici a Voticích vydal AlfaPrint Sedlčany, 1994. ISBN 80-901734-0-3. 
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se až na nádvoří. Posádka hradu však získala převahu, část účastníků se jí podařilo zahnat  

a zbytek zajmout. Zajatci byli následně odvedeni do Benešova, kde byli popraveni. Roku 1541 

je hrad uváděn jako pustý a jeho zdivo posloužilo na nejrůznější stavby v okolí.  

 

Obrázek 22: Zřícenina hradu Kozí hřbet, 1847 (Zdroj: archiv Městské muzeum Sedlčany) 

 

9.17 Osečany 
Nejvýznamnější památkou v této obci je raně barokní zámek (vystavěn kolem roku 1680) 

na ostrohu nad údolím Mastníku. Zámek byl novogoticky upraven v letech  1850–1860. 

Majitelé zámku se často střídali, nechvalně se mezi nimi proslavil hrabě Pavel Michna  

z Vacínova, který panství koupil roku 1623 a poddané nepřiměřeně sužoval robotními a jinými 

povinnostmi. V roce 1866 se na pouhých 24 hodin ve vsi zastavili pruští důstojníci a ve vsi 

nocovalo pruské vojsko. Během krátké doby po jejich návštěvě vypukla v Osečanech cholera, 

podlehlo jí 60 osob. 

9.18 Radíč 
První zmínka o této obci se objevuje v roce 1333. První zpráva o zdejší tvrzi, která stála na 

severní straně vsi, je až z roku 1525. Někdy po roce 1665 tvrz vyhořela a místo  

se dodnes nazývá Spálenka. V letech 1683 až 1686 nechal majitel panství Wolfgang Henegk 
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postavit barokní zámek s bohatou štukovou výzdobou a malbami. Vedle zámku stojí kaple 

Navštívení Panny Marie. V barokní kapli je čára, která označuje výšku hladiny vody při 

povodni z roku 1757. Před kaplí stojí dvě sochy - sv. Víta a sv. Jana Nepomuckého26 

 

 

Obrázek 23: Kaple Radíč (Zdroj: archiv Městské muzeum Sedlčany) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 VESELÝ Františk, Průvodce Sedlčany, Sedlčanskem a naučnou stezkou Drbákov – Albertovy skály, 1998 
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10. Technické památky 

10.1 Lidová hvězdárna 
Na počátku byla přednáška mladého doktora přírodních věd, Mirka Plavce, která proběhla 

v Domě osvěty (nyní KDJS) v roce 1956 a měla u posluchačů velký úspěch. Ta byla impulsem 

pro založení astronomického kroužku. Vedení Domu Osvěty přislíbilo, že bude zaštiťovat 

kroužek jako svoji součást a podle možností pomáhat. K tomu došlo 3. 7. 1956, zakládajícími 

členy byli pánové velmi odlišných povolání K. Dušek, V. Davídek, J. Entner, B. Fiala,  

K. Hoffmann, Š. Luža, J. Macháček, B. Sádlík a J. Vermach. Samostatně, bez jakékoliv pomoci, 

nebylo lehké začínat. Dostalo se metodické pomoci od kroužku při hvězdárně v Ďáblicích, nebo 

i od externího spolupracovníka Ondřejovské observatoře pana M. Brože z Prčice (obsluhoval 

v Prčici celooblohovou bolidovou kameru, druhá taková byla v Ondřejově. Pokud obě 

zaznamenaly stejné těleso, bylo možné vypočítat místo dopadu. A to se v roce 1959 podařilo 

poprvé na světě.). Nesporně měl astronomický kroužek štěstí ve dvou nejobětavějších členech 

J. Macháčkovi a K. Duškovi. Také první předseda MUDr. K. Hoffmann byl obětavým 

organizátorem a zejména věděl na koho se obrátit. Postupně se přidávali další členové,  

ale někteří brzy opět odcházeli. Tři členové se pustili s pomocí J. Brože a s dobrými příručkami 

do broušení vydutých zrcadel pro stavbu dalekohledů. Tubusy vyráběl a montáže prováděl  

K. Dušek. Doufali, že pro ten největší a nejvýkonnější dalekohled postaví hvězdárnu. První 

společnou akcí byla výstava v Domě osvěty, kde byl předveden dalekohled astronomického 

kroužku a další učební pomůcky s informacemi o planetách atp. Touto akcí prokazoval kroužek 

svoji činorodost a oprávněnost požadavku ke schválení stavby hvězdárny svépomocí. V březnu 

1957 se na pozvání astronomického kroužku dostavil přední astronom prof. Dr. Hubert Slouka, 

aby posoudil výběr staveniště. Dodnes každý chválí vybraný vrchol Cihelného vrchu jako 

skvělé místo.  Stavitel a člen kroužku J. Vermach navštívil postupně s dalšími členy několik 

hvězdáren a pracoval na poměrně velkorysém projektu sedlčanské hvězdárny. Roku 1959 byla 

stavba povolena a zařazena do akce „Z“. S předstihem se upravoval povrch komunikace, 

betonáž nosného pilíře pro dalekohled a také se začalo s výkopy pro základy stavby válcové 

pozorovací věže s otáčivou kopulí. Na samotné stavbě se pak podíleli jak potřební řemeslníci, 

tak mnoho občanů, které získával zejména J. Macháček. Za období 1958–1961 bylo 

odpracováno na stavbě hvězdárny 4 995 hektarů zdarma. Tehdejší ONV (okresní národní 

výbor) Sedlčany, jak bylo předem sjednáno, financoval pouze stavební materiál a zavázal  

se také zaplatit dalekohled. Firma Zeiss-Jena nebyla nijak levná. Shodou okolností docházelo 

v té době k reorganizaci okresů a okres Sedlčany předával svoje pravomoci  
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i závazky na okres Příbram. Dodací lhůta dalekohledu byla asi 2 roky, což odpovídalo době 

kolaudace dokončené hlavní části hvězdárny, válcové věže s otáčivou kopulí.  

Na konstrukci kopule pracoval K. Dušek za pomoci J. Bernada a Ing. V. Brože. Vyřešit všechny 

problémy s dostatečnou přesností nebylo snadné. Výsledek byl neuvěřitelný, manipulace byla 

snadná, což není u amatérských hvězdáren běžné a nejen u nich.                                                                                                                                

Muselo se nyní jednat o dalších financích, které byly zaručeny okresem Sedlčany s novým 

okresem Příbram. Výsledkem jednání bylo, že financovat další stavbu podle projektu  

J. Vermacha již nelze. Hvězdárna v dnešní podobě byla kolaudována dne 22. 11. 1961 a brzy 

poté byl dodán z Jeny dalekohled. Na jaře 1962 byl za nezbytné pomoci Sedlčanských strojíren 

dalekohled po částech dopraven do budovy hvězdárny. Následně přijeli odborníci firmy Zeiss-

Jena a zabudovali stativ a nastavili tubus podle vybraných hvězd. Dokončená byla i příjezdová 

komunikace a přivedena elektrická energie (do té doby byl používán generátor, poháněný 

nespolehlivým motorem).  Astronomický kroužek později vlivem tlaku OV KSČ (v kroužku 

byli od počátku kněz, sedlčanský děkan Š. Luža a farář Československé husitské církve  

ve Voticích V. Šustr) zanikl.                                                     

Hvězdárna byla předána do správy MěNV městský národní výbor) Sedlčany  

a vedoucím hvězdárny byl nejprve jmenován zakládající člen kroužku B. Fiala, po něm  

MUDr. K. Hoffmann. Později MěNV rozhodl předat hvězdárnu do správy Domu osvěty 

Sedlčany a vedoucím se stal V. Roškot, díky kterému byl znovu otevřený astronomický 

kroužek. Mezi úplně novými vážnými zájemci o členství v kroužku se brzy objevil  

F. Lomoz, současný vedoucí hvězdárny. 

V každé zájmové činnosti, zejména sportovní, jsou občas generační problémy a myslí  

se tím, že stárnoucí sportovci nemají stejně kvalitní nástupce. Podobná situace by mohla nastat 

i v případě astronomického kroužku. Dne 9. 12. 1971 se konala ustavující schůzka klubu 

mladých astronomů, kde se sešli členové astronomického kroužku s mladými zájemci. Tímto 

klubem prošlo časem poměrně mnoho chlapců, ale i několik dívek. O práci na hvězdárně 

v Sedlčanech se mluvilo i na jiných hvězdárnách, zejména v Praze. Pracovníci petřínské 

hvězdárny měli dobrý přehled díky Kulturnímu kalendáři, který připravovala redakce 

kulturního domu – Z. Vlček, M. Hölzel a V. Roškot. V tomto měsíčníku byly všechny 

plánované akce. Stránka vymezená hvězdárně uváděla, kdy bude kdo z členů astronomického 

kroužku přednášet, na jaké téma, co bude k vidění dalekohledem na hvězdárně a kde i s jakým 

programem bude schůzka kroužku i klubu mladých astronomů. V Praze, kde také pracoval 

astronomický kroužek mládeže, bylo dohodnuto, že někteří členové přijedou pod vedením  

P. Příhody (dlouholetý vedoucí redakce Hvězdářské ročenky) i s J. Sadilem (sedlčanský rodák, 
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předseda měsíční a planetární sekce České astronomické společnosti při ČSAV)  

na týdenní pobyt do sedlčanské hvězdárny za lepšími podmínkami. Dne 19. ledna 1971 J. Sadil 

zemřel, odešel tak patron hvězdárny, bez kterého se pak zdálo vše o něco těžší. Často se na  

J. Sadila v dobrém vzpomínalo a přibližně za pět let byl schválen návrh, aby hvězdárna nesla 

jeho jméno.                                                           

V září 1979 proběhla generální oprava dalekohledu, na kterou přijeli dva mechanici firmy Zeiss 

v Jeně a hvězdárna byla na osm měsíců uzavřena. Spolu s V. Šustrem, byl V. Roškot přijat za 

člena ČAS (Česká astronomická společnost, založená již 8. 12. 1917) při ČSAV, což 

vyžadovalo mít výsledky, úroveň a také publikovat. Na rok 1971 připadlo 400. výročí narození 

Jana Keplera. Při tomto výročí dostali někteří členové ČAS v Praze na shromáždění Keplerovu 

medaili, včetně V. Roškota. A nezapomnělo se na něj ani při 500. výročí narození Mikuláše 

Kopernika, kdy se udělovaly podobné medaile. Překvapením pro V. Roškota však bylo to,  

že byl vzpomenut i po sametové revoluci, kdy už byl dlouho vedoucím hvězdárny F. Lomoz   

a k 75. výročí založení ČAS dostal „Čestné uznání za jeho významnou a dlouholetou práci pro 

astronomii a ČAS při ČSAV“ s podpisem tehdejšího předsedy Jiřího Grygara. 

V současnosti zastává (od roku 1982) funkci vedoucího Lidové hvězdárny Josefa Sadila 

v Sedlčanech František Lomoz. Každý páteční večer provází návštěvníky ukázkami objektů 

noční oblohy s doprovodným výkladem, v současné době doplněným množstvím informací  

a obrazů ze světa amatérské i profesionální astronomie prostřednictvím internetu. V souvislosti 

s činností hvězdárny připravuje programy návštěvních dnů uváděných ve zpravodaji Radnice. 

Podává a zprostředkovává informace prostřednictvím novin a periodik. V minulosti přispěl 

k přípravě výstavy 40 let hvězdárny v prostorách Kulturního domu Josefa Suka. Organizoval 

v průběhu posledních třiceti let desítky mimořádných návštěvních dnů hvězdárny pro školní 

mládež i pro účastníky letních táborů z okolí, dříve ve spolupráci s členy dnes už neexistujícího 

ex-KMA. V posledních letech tuto činnost vykonává za přispění spolupracovníka hvězdárny, 

také nadšeného amatéra astronoma Václava Chába.27 

 

 

 

                                                           
27 brožura / M. Severa, F. Lomoz, V. Roškot-50 let Lidové hvězdárny Josefa Sadila v Sedlčanech (1962–2012), 

Sedlčany 2012 
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Obrázek 24: Projekt Lidové hvězdárny v Sedlčanech z roku 1965 (Zdroj: archiv Městské muzeum Sedlčany) 

 

10.2 Větrný mlýn u Příčov 
Jedná se o větrný mlýn holandského typu zvaný Větrák, jehož torzo dodnes budí pozornost na 

skalnatém návrší Chlumky u cesty spojující Musík a Příčovy. I přes jeho stav se jedná o nejlépe 

dochovanou památku tohoto druhu u nás. Jeho umístění bylo vybráno velmi citlivě, neboť dva 

hřbety kolem cesty z Příčov do Dublovic sem doslova naženou proud vzduchu, který zde 

dosahuje snažné intenzity. Kdo mohl takový objekt postavit? Ve Vltavském kraji byli svého 

času největšími pány právě Lobkowiczové a rytíř Jakub Krčín. Tito pánové měli dostatek peněz 

pro výstavbu takto velikého a technicky náročného díla. Honosné mlýny Krčín prokazatelně 

stavěl.28 

                                                           
28 KUTHAN, Jan. Sedlčanskem po stopách Jakuba Krčína. Vyd. 2. Praha: Rodiče, 2005. ISBN 80-86695-61-1 
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Obrázek 25: Větrný mlýn u Příčov (Zdroj: archiv Městské muzeum Sedlčany) 
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11. Přírodní zajímavosti 

11.1 Geologie Sedlčanska 
Téměř 90 % veškerého složení půdy našich okresů tvoří žula a rula. Oba nerosty jsou  

od sebe zřetelně odděleny a sice tak, že žula se ve většině případů nachází v části severní, 

západní a jižní. Rula se nachází v končinách jihovýchodních a východních, ale i zde bývá žulou 

doprovázena. Znamenitá žula – granit – se nachází nejvíce u Příčov v Deštně i u Chramost,  

kde se vyskytuje také hrubozrnný granulit. Oba se ve zmíněných místech lámou a zpracovávají.  

11.2 Šiberný vrch 
Nad Sedlčany se zdvíhají na západní straně malebné vrchy – Deštno (452 m), Cihelný (450 m) 

a Šiberný (478 m). Na Šiberném vrchu stávala sedlčanská šibenice. V roce 1425 zde bylo 

popraveno několik rytířů ze zdejší krajiny. Podle zápisů roudnického archivu rostla v minulých 

dobách na Cihelném vrchu zvláštní bylina, která lidem nahrazovala drahý zázvor. Bylina 

nejspíše častým upotřebováním ze zdejší krajiny vymizela. U Cihelného vrchu se již za starších 

dob provozovalo cihlářství.  

11.3 Husova Kazatelna 
Tento viklan se nachází u Žemličkovy Lhoty (blíže Petrovic). Je to kužel postavený  

na tupém vrcholu se dnem na povrchu mírně prohloubeným. Lid jej nazval „Husovou 

kazatelnou“. Jiný balvan ve stejných místech se jmenuje „Zkamenělý hřib“ nebo jiný „Čertův 

kámen“. žuly.  

11.4 Mastník 
Všechny potoky a potůčky na Sedlčansku jsou přítoky Vltavy a to pouze na jejím pravém břehu, 

protože levý břeh patří již k okresu příbramskému. Po řece Vltavě je největší proudící vodou  

i náš potok Mastník. Teče z počátku jako potok zvaný „Včelka“ severním směrem až k rybníku 

a mlýnu „Mastníku“, odtud na západ k Sedlčanům, kde značně zesílí potokem Sedleckým  

a teče dále k severu až k řece, s níž se spojuje pod zříceninou hradu Ostromeč. 

11.5 Psané skály 
V údolí potoka Mastníka se po pravé straně pod dvorem „Poličany“ příkře zvedají vysoké 

skalnaté stráně, porostlé křovím a zakrslými stromy. Stráň je v jednom místě poseta tmavými 

balvany, na nichž jsou vytesány nápisy z Písma. Proto se od dávných dob tomuto místu říká 

„Psané“ skály. Již v předešlém století rozluštil tyto nápisy profesor Maloch, když tudy cestoval. 

Hádal, že pocházejí ze 16. nebo 17. století od „Českých bratří“, jejichž duchovní s věřícími se 

prý ve skalách skrývali, když byli pronásledováni a na skalách vytesali nápisy v upomínku 
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svého pobytu. Tato domněnka byla rozšířena nejen mezi místním i okolním lidem, ale byla 

uváděna i jako historická skutečnost v různých knihách a časopisech. Tento zajímavý historický 

zjev vždy přitahoval k „Psaným“ skalám mnohé cestovatele. Vyprávění lidí, že nápisy skal 

obsahují úryvky z „Otčenáše“ českých exulantů, budilo v některých návštěvnících pochybnosti. 

29 

11.6 Bílé skály - Albertovy skály 
Pod někdejším Obozem stoupají lesnaté stráně k temenu Drbákova, který je se svojí výškou 

490 m nejvyšším kopcem této části Povltaví. Následující ohyb řeky lemovala bělostná, takřka 

sto metrů vysoká skaliska, dominantní ještě i dnes, po zatopení jejich úpatí. To jsou skály,  

jež zdejší lidé i plavci po staletí nazývali Bílé. Na dnešních mapách čteme sice Alberovy skály, 

ale jde tu o nedopatření. Toto území patřívalo k velkostatku Nalžovice a jeho majitelé 

pojmenovali někdy v 19. století jednu ze zdejších vyhlídek jako Albertovu skálu. Jsou tu však 

ještě další vyhlídky: Výstřeší, Mokrý splaz, Rozpukaná skála, Holejšov. Kartografové ovšem 

bezdůvodně v našich 30. letech Bílé skály z mapy škrtli a celek začali označovat jako Albertovy 

skály, což trvá dodnes. Nové jméno je i v názvu národní přírodní rezervace, která byla na území 

Bílých skal a přilehlého Drbákova vyhlášena. 

Územím rezervace prostupuje naučná stezka, dílem vybudovaná obyvatelem blízké samoty 

Vymyšlenka Karlem Bartůňkem, z větší části pak nadšenými ochránci přírody ze Sedlčanska. 

V mnohých úsecích je sice náročná, připomíná horský výstup, zato však přináší opravdové 

zážitky z přírody takřka nedotčené lidskou činností. 

Přímo naproti Vymyšlence byla stará plavecká hospoda Sejce s přilehlým hospodářstvím. Obě 

místa tu spojoval přívoz. Hostinec byl i oblíbenou výletní štací. Kousek pod ním se vléval do 

Vltavy potok Musík, přitékající sem od Chlumu a Nalžovic, jehož překrásným údolím vedla 

turistická stezka, jedna z prvních v této části Povltaví. 

Jiným magnetem pro ctitele přírody byl Sejcký ostrov s písečnými plážemi, asi kilometr pod 

sejckou hospodou. Tam už před 1. světovou válkou vztyčili a zažehli ohně stoupenci skautů  

a také zde rádi tábořili všichni kanoisté. 30 

 

                                                           
29 HABART, Čeněk. Sedlčansko, Sedlecko a Voticko: popis a dějiny krajiny mezi stříbropěnnou Vltavou 

a památným Blaníkem a vylíčení života jejího lidu. 1. díl. Praha: Pražská edice, 1998. ISBN 80-901509-6-9. 

 
30 ČÁKA Jan. Zmizelá Vltava, 1997, ISBN 80-85642-26-3 
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11.7 Naučná stezka Drbákov - Albertovy skály 
Její jižní část byla založena v roce 1933 pod názvem Drbákovské tisy. Toto území bylo v roce 

1977 rozšířeno o sousední oblast Albertových (původně Bílých) skal. Rezervace zaujímá 

rozlohu 64,29 ha a skýtá řadu vynikajících vyhlídek do vltavského údolí.  

Na všechny vás zavede naučná stezka, která je okružní a má 11 zastavení s informačními 

tabulemi. Trasa stezky má četná výšková kolísání, v některých úsecích značně prudká,  

a je proto fyzicky náročná. Na prohlídku celého okruhu je třeba počítat minimálně se třemi, 

lépe s pěti hodinami. 

11.8 Psí hory 
Západně od údolí Vltavy mezi obcemi Cholín, Čelina a Prostřední Lhota je situován zlatonosný 

revír, zvaný Psí hory. V této oblasti bylo zlato dolováno již ve středověku. Svědčí o tom četná 

odvalová pásma, ústí starých štol a povrchové zbytky dobývek na západním břehu Vltavy. 

Novodobým archeologickým výzkumem byl v údolí Čelinského pototka nalezen zlatorudný 

mlýn na úpravu zlatonosné rudy, datovaný do 1. poloviny 14. století. 

Z ověřovacího vrtu v roce 1984 byla vyčíslena zásoba zlata na 100t, později zredukovány na 

60 t. V roce 1985 bylo započato s ražením štoly v čelinském údolí nedaleko vzduté hladiny 

Vltavy. V úvahu tehdy přicházel otevřený lom o rozměrech (500 x 200) m, tj. 10 ha zemědělské 

a lesní půdy o hloubce cca 200 m. Z hlediska ochrany přírody je však těžba nepřípustná.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31 VESELÝ Františk, Průvodce Sedlčany, Sedlčanskem a naučnou stezkou Drbákov – Albertovy skály, 1998. 
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12. Drobné sakrální stavby 
K významným stavbám, dávajícím našim osadám i celé krajině zvláštní ráz, patří kaple  

a kapličky. Pojmenování získaly podle latinského slova capella. Kaple jsou obecní, zámecké, 

klášterní, v nemocnicích a v různých ústavech. Všude u cest, v polích, nedaleko osad, často  

o samotě můžeme vidět štíhlé kapličky, bílé i omšelé, kterým lidé říkají boží muka. Nahoře 

mají výklenky pro sošky nebo obrázky a stříšku z cihel. U nás je dost kapliček tohoto druhu. 

Všechny jsou staré a zajímavé, i když občasnou opravou změnily svůj původní ráz. Pochází prý 

z 15. století, mnohé z dob Karla IV. Stavěli je naši předkové jako symbol křesťanství. Stavěly 

se také za odvrácení války, moru, neštěstí nebo na dobrý úmysl a po nějaké význačné místní 

události. Mnohé z božích muk jsou ukazateli starých cest, třeba již dávno zrušených.  

Mnohem mladší, ze 17. – 20. století, a zcela jiného rázu jsou kapličky určené pro vyzvánění 

poledne a klekání, často i pro pobožnost. Říká se jim zvoničky. Nejčastěji stávají uprostřed 

návsi, jsou zděné, pěkně obílené, s větším nebo menším oknem, s taškovou střechou a dveřmi 

vzadu. Vnitřek zdobí oltářík s lampičkou nebo obraz nějakého světce. Otvorem ve stropě volně 

visí provaz od zvonku. Často je u ní malá zahrádka s květinami.32 

12.1 Kamenný kříž u kostela sv. Martina 
Poblíž děkanského kostela, jižně od obnovené hradby, se tyčí vysoký kamenný kříž.  

Je celý bohatě ozdobený tesaným rostlinným motivem.  Pod ním je uloženo větší množství 

ostatků. V místním povědomí se dochovala domněnka, že kosti jsou pozůstatkem husitských 

bojovníků, kteří zahynuli při obléhání města. Pravděpodobnější však je, že se jedná  

o pozůstatky lidí zemřelých na mor, který naše město krutě postihl v letech 1680 a 1712. 

Odpovídal by tomu i letopočet vytesaný do kříže.  

12.2 Kříž u zvonice (kostel sv. Martina) 
U severní stěny zvonice, ve stínu listnatého stromu, stojí litinový kříž s Ukřižovaným. 

Podstavec je složený ze tří kamenných dílů, z nichž ten prostřední je zvláště mohutný. 

Opracování kamene je prosté, bez kamenických ozdob a bez datování. V archivu  

se podařilo dohledat, že kříž nechal v roce 1863 postavit pan Josef Bouček ze Sedlčan.  

12.3 Církvička 
Na severním okraji města, v místě známém jako Církvička, stojí barokní hřbitovní kostel 

Nanebevzetí Panny Marie, postavený v rozmezí let 1723–1734. Na jeho místech odedávna 

                                                           
32 HABART, Čeněk. Sedlčansko, Sedlecko a Voticko: popis a dějiny krajiny mezi stříbropěnnou Vltavou a 

památným Blaníkem a vylíčení života jejího lidu. 2. díl. Praha: Pražská edice, 1998. ISBN 80-901509-6-9. 
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stávala dřevěná kaple – církvice Matky Boží a od ní právě pochází dnešní zkrácené 

pojmenování Církvička.  

12.4 Průčelí hřbitova v Sedlčanech 
Po stranách hřbitovní brány stojí u zdi dvě kapličky. Obě zděné, zaklenuté a pokryté prejzy. 

Rovněž brána je široce klenutá s prejzovou krytinou. Před tímto vstupním souborem, několik 

kroků západně, stojí na trávníku vysoký kamenný kříž. Na jeho čelní straně visí s rozpaženými 

pažemi Ježíš Kristus. Pod ním je umístěna kovová zaskleněná lucerna. Zcela dole je vytesaný 

letopočet 1835. Východní kaplička je zasvěcená svatému Janu Nepomuckému. Nad výklenkem 

je nápis „Oroduj za nás“. Výklenek skýtal přístřeší barokní soše svatého Jana Nepomuckého. 

Na dolním stupni pod výklenkem je vytesaný letopočet 1922. Kaplička zde stojí od roku 1745, 

kdy ji sem dal přemístit tehdejší děkan Jan Josef Mayer. Dříve stávala zcela osamocená za 

Pražskou branou, vlevo od silnice, přibližně v místech, kde se stýká současná ulice Jana Švermy 

s ulicí Církvičskou. Druhá, západní kaplička nese nad výklenkem nápis „Svatý Václave“. Byla 

postavena k výročí milénia smrti svatého Václava. Na dolním stupni je vytesaný letopočet 

1930. 

12.5 Žemličkův kříž (Sedlčany) 
Stojí vlevo v mezi u silnice do Kňovic, v místě zvaném V Pánkově, malý kousek  

za tabulí (cedulí) označující konec města. Kříž připomíná tragédii, ke které zde došlo  

18 dubna 1710. Kolem deváté hodiny večerní projížděl kňovickou silnicí hejtman Vltavského 

kraje rytíř Jan z Korkyně. Doprovázel ho nevlastní syn. Z neznámé příčiny došlo mezi oběma 

muži k prudké hádce. Prchlivý mladík nečekaně vytasil kord a svého otčíma probodl. Rytíř 

zemřel na místě a je pochován v sedlčanském kostele.  

12.6 Kaplička na Sukově náměstí 
Na Sukově náměstí stála až do sedmdesátých let 20. století zděná kaplička Svaté Trojice.  

Své místo měla uprostřed křižovatky, a stala se tak nebezpečím pro rostoucí automobilový 

provoz. Bohužel nedošlo k jejímu přemístění, ale byla beze zbytku zdemolována.  

12.7 Mariánský sloup 
Hroznou ranou zasáhla město morová epidemie, která nemilosrdně kosila své oběti  

ve městě i okolí. Tehdejší sedlčanský děkan Antonín Ferdinand Girth pojal myšlenku postavit 

k odvrácení pohromy morový sloup. Vyhlásil sbírku a vbrzku se podařilo dát patřičný obnos 

dohromady. Již roku 1713 byl na horní straně svažitého náměstí vztyčený kamenný sloup 

s ozdobnou hlavicí a sochou Neposkvrněného početí Panny Marie na vrcholku. V roce 1716 
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přibyla kuželkovitá balustráda stojící rovněž na několika kamenných stupních. V roce 1772 

přibyly na balustrádě sochy svatého Josefa a svaté Anny. Vzniklo tak malebné sousoší 

všeobecně místními nazývané „statuje“. U ní se konávaly bohoslužby za odvrácení moru  

a jiných ran hrozících městu.  

12.8 Kaplička v Havlíčkově ulici 
Nachází se u kulturního domu, naproti bývalému podniku BIOS. Tato kaplička měla pohnutý 

osud. Původně se jmenovala Boučkova, pravděpodobně podle jména někdejšího donátora. 

Kdysi stála osamoceně za městem. Kolem ní vedla pěšina směřující přes stromkovou školku na 

příčovskou silničku. Kaplička byla zděná, výklenková, pokrytá stříškou z tašek. Výklenek byl 

uzavřen dřevěnou mřížkou a skrýval sošku s obrázkem Panny Marie. Někdy okolo roku 1980 

byla zbořena. V roce 2003 byla podle starých fotografií postavena její replika. Kaplička stojí 

na původních základech. 

12.9 Kříž v Blatných cestách 
Místní název V Blatných cestách či Blatné cesty označuje pozemky ležící za městem, napravo 

od staré silnice vedoucí do Solopysk. Vydáme-li se po ní od kulturního domu vzhůru do kopce, 

dojdeme po chvíli na místo, kde se cesta rozšiřuje v odpočívadlo. Před ním stojí v mezi na kraji 

pole asi 170 cm vysoký kamenný dvoudílný podstavec. Z jeho hlavice vyčnívá 

deseticentimetrový litinový trn, zbytek z ulomeného křížku.  

12.10 Boží Muka Na Feráskách 

Tato boží muka stojí na nepatrné vyvýšenině v průsečíku ulic Víta Nejedlého, Příkré  

a Petra Bezruče. Dříve u nich rostlo několik kaštanů, dnes jsou zde vysazené mladé stromky. 

V budově přes ulici býval městský chudobinec. Říkalo se tu Na Feráskách podle okolních 

pozemků patřících faře. Pilířovou stavbu rozdělují dvě římsy na nízkou dolní část postavenou 

z kamenného zdiva, střední nejvyšší cihlovou část a horní kubusovou nadstavbu. Ta je na všech 

stranách opatřena výklenky orientovanými podle světových stran. Ještě po první světové válce 

tam stály sošky svatých. Datování nebylo zjištěno.  

12.11 Schättingerův křížek 

Křížek stával odloučeně od městské zástavby v dnešní ulici Víta Nejedlého. Před ním  

se cesta větvila. Vpravo mířila vzhůru k Šibernému vrchu a k Oříkovu, vlevo směřovala 

k Davidovu lesíku a dále na Vysoký Chlumec. Křížku se říkalo Schättingerův nebo také Háralů. 

Ze svého stanoviště zmizel asi před 40 lety a nezachovala se ani jeho fotografie Byl to malý 

litinový křížek upevněný do nevysokého kamenného podstavce.  



81 
 

12.12 Křížek u Tří lip 

U staré cesty k Oříkovu, v úžlabí mezi vrchy Cihelným a Šiberným, se pod třemi lipami nalézal 

křížek. Do současnosti tu z něj zbyly pouze kusy rozbitého podstavce.  

12.13 Křížek pod Cihelným vrchem 

Po vrstevnici západního úbočí Cihelného vrchu vedla polní cesta spojující příbramskou silnici 

se starou cestou ze Sedlčan do Solopysk. Do dnešních dnů se zachovala pouze její polovina. 

Začíná u silnice č. 18 a končí slepě v poli. Zde, na jejím konci uvidíme několik úlomků 

žulového podstavce někdejšího křížku. 

12.14 Křížek u Habeše 
Tento křížek lze najít pod vzrostlým stromem naproti ústí Sadové ulice do ulice K Cihelně. 

Jedná se o nízký litinový křížek s rameny ukončenými trojlisty. Na čelní straně malého 

žulového podstavce je vytesaný maltézský kříž. Letopočet není uveden.  

12.15 Křížek v areálu Zemědělské společnosti 
Křížek je ukázkou pozoruhodné litecké práce. Patu, vršek i konec jeho ramene zdobí bohaté 

trsy listů. Křížek je upevněn na jednoduchém žulovém podstavci. V roce 2000 jej nechal 

postavit na trávníku za vstupní branou areálu Ing. Ladislav Hron. Nalezl ho pohozený za zdí 

hřbitova na Chlumu.  

12.16 Kaplička u přehrady 
Tato kaplička bývá nazývána U Splavu nebo Ve Vlčím hrdle. Nachází se na levém břehu 

Sedleckého potoka pod silnící vedoucí k Vysokému Chlumci. Zděná trojboká stavba  

se zkosenými rohy má v každém průčelí obloukovitý výklenek uzavřený dřevěnou mřížkou. 

Stříšku kryjí tašky bobrovky.  

12.17 Křížek v Habakuku 
Křížek se nachází ve vodě přehradní nádrže na Sedleckém potoce, přímo naproti cestě 

k Doubravici. Místu se tu od nepaměti říká Habukuk, podle mlýna stejného jména, který  

tu před dávnými lety stával. Litinový křížek, zapuštěný do jednoduchého kamenného podstavce 

asi půl metru vysokého, je malým uměleckým skvostem. Pozornost upoutá Panna Marie stojící 

mezi dvěma anděly na patě kříže. Nad ní se nachází oválná destička lemovaná lístky.  

12.18 Hromádkovská kaplička  
Kaplička byla zasvěcena svatému Václavovi a stála v ulici Pod Potoky u bývalé Bohatovy 

zahrady v místě nynějšího autobusového nádraží. K jejímu odstranění došlo někdy kolem roku 

1955 při asanaci mlýnského náhonu a rozšiřování ulice, která vede kolem stadionu Tatran. Její 
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horní část postavená z cihel byla půdorysně širší než dolní kamenná část. Obsahovala klenutý 

výklenek a byla zastřešená taškami.  

12.19 Křížek u koupaliště 
Kovový kříž s Ukřižovaným je vetknutý do štíhlého hranolu, na jehož čelní straně se nachází 

mělký výklenek pro obrázek. Pod hranolem stojí široký kamenný podstavec a na něm je uveden 

letopočet 1862.  

12.20 Kříž Na Vyhlídce 
Vysoký kříž je celý, včetně  podstavce, žulový. U země se nachází mělký čtvercový výklenek 

určený pro obrázek nebo pro tabulku s nápisem. Kříž nemá žádné datování. Stojí na vyvýšené 

mezi v městské části Lhotka, v ulici Na Vyhlídce.  

12.21 Křížek naproti Pejšovu Mlýnu 
Na kopci Nádražní ulice před železničním přejezdem stojí na terase z lomového kamene 

kovový kříž. Na čelní straně podstavce je vytesaný motiv plamenného srdce a letopočet 1856. 

12.22 Křížek naproti Dlouhému rybníku 
Křížek stával za potokem Mastníkem, poněkud vzdálený od města, u odbočky vedoucí 

k sádkám na Červeném Hrádku. Ještě v šedesátých letech minulého století zde stál kamenný 

podstavec s křížkem. Později byl odstraněn a po několika letech kdosi na stejném místě postavil 

křížek jiný. Ani ten v současné době na místě není, protože ho jakýsi vandal zničil.  

12.23 Kříž u Červeného Hrádku 
Kříž se nachází u staré silnice ze Sedlčan do Kosovy Hory, naproti odbočce vedoucí k zámku. 

Mezi stromy je postaven štíhlý sloupek, který se skládá ze čtyř dílů. Dva spodní díly jsou bez 

ozdob, třetí zdobí četné reliéfy. Na přední straně se nachází kalich a na obou bocích košatý 

rostlinný ornament. Čtvrtý díl tvoří hlavici sloupu s několika plastickými obroučkami po 

obvodu. Litinový křížek, který dřív stál na vrcholu, je ulomen.  

12.24 Křížek před zámkem Červený Hrádek 
V těchto místech dnes už není. Stál v tarásku po levé straně cesty k zámku. Nyní  

po něm zbyl asi jen deset centimetrů vysoký litinový sloupek zasazený v neopracovaném 

kameni.  

12.25 Křížek na mostě pod zámkem 
U starého mostu, který vede přes Mastník pod Zámeckým rybníkem, stával křížek. Byl štíhlý, 

železný s ukřižovaným Kristem a stuhou s písmeny INRI nad jeho hlavou. Upevněný byl 
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na neopracovaném kameni tvaru přilby. Po povodních v roce 2002 byl most rekonstruován  

a křížek již nebyl obnoven.  

12.26 Kříž u Caltů Červený Hrádek 
Nad železniční tratí u statku Caltů, kde se říká Na Vršku, se nachází asi 4 metry vysoký křížek, 

cely zhotovený z kamene. Na podkladové desce stojí krychlový podstavec s letopočtem 1901. 

Kříž je postaven na památku tragické smrti prababičky dnešního majitele usedlosti.33 

12.27 Křížová cesta Počepice 
Křížová cesta vede od kostela Jana křtitele v Počepicích kolem 14 kamenných křížů  

až na vrch Radešín, nacházející se zhruba kilometr severozápadně od obce. Kříže byly 

vystaveny mezi lety 1861 a 1887, před patnácti lety proběhla jejich rozsáhlá rekonstrukce.  

12.28 Křížová cesta Petrovice 
Křížová cesta Petrovice je vedena od kapličky svaté Anny u Kuníčku ke kapličce Kuní.  

Je dlouhá 2 km. Vystavěna byla až roku 2000 a ve stejném roce rovněž i vysvěcena.  

Po celé délce jsou mnohá zastavení s motivy poslední cesty Ježíše Krista, jež jsou vytesány do 

žulových kamenů. Autorem je akademický sochař Ivan Kodym. Křížová cesta je součástí 

naučné cesty Petrovicko.  

12.29 Křížová cesta u Jesenice 
Stezka spojuje obec Jesenice s nedalekým vrchem Kalvárie. Cesta byla v roce 2004  

po dlouhých opravách dokončena. Poničené kříže byly ošetřeny, některé dokonce zhotoveny 

nové. Křížová cesta má nezvyklých 17 křížů. Stezka vás seznámí s bohatou historií kostela 

Nejsvatější Trojice v obci. Vychází se z obce po vedlejší silnici, ze které se později odklání 

vozovou cestou vstříc Kalvárii. Není sice značená, ale zdolat cestu není nijak náročné. Na úbočí 

Kalvárie je umístěno pár laviček, ze kterých můžete spatřit výhled na okolí s příjemnou 

atmosférou.  

 

                                                           
33 BAZAL, Karel. Kapličky a drobné sakrální stavby Sedlčanska. Ilustroval Pavel KOSTKA. Sedlčany: Městská 

knihovna Sedlčany, 2006. ISBN 80-239-6813-0. 
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13. Rozhledny 

13.1 Rozhledna na Šiberném vrchu  
O této rozhledně nejsou dochovány žádné zprávy, pouze fotografie zobrazené níže. 

13.2 Drahoušek  
Nad obcí Osečany, která se nachází asi 4 km severně od Sedlčan, se na zalesněném vrchu 

Drahoušek nachází rozhledna stejného jména. Je to betonová telekomunikační věž vysoká  

49 m se zastřešenou vyhlídkovou plošinou ve výšce 32 m. Postavena byla v roce 2003. Vede 

na ni 167 schodů točitého schodiště, které se vine kolem trupu věže. Je odtud krásný kruhový 

výhled. 

13.3 Drtinova rozhledna 
Na vrchu Besedná u obce Chotilsko (okr. Příbram) byla na přelomu let 2014 a 2015 postavena 

25 m vysoká dřevěná rozhledna. Stojí na místě již zaniklé 22 m vysoké rozhledny z roku 1926. 

Jméno Drtinova získala po zdejším rodákovi, filosofovi a politikovi Františku Drtinovi. Na 

zastřešenou vyhlídkovou plošinu ve výšce 21 m nás zavede 109 dřevěných schodů. Poskytuje 

výhled na Brdy, střední Čechy, Prahu, oblasti Benešovska, Sedlčanska a Neveklovska. 

13.4 Kuníček u Petrovic  
Telekomunikační věž Kuníček stojí pod vrcholem kopce Hodětín nedaleko obce Petrovice. 

Stavba vznikla na žádost občanů, kteří si v této oblasti stěžovali na ztíženou možnost využívání 

mobilních telefonů. Rozhledna je vysoká 60 m, nejvyšší vyhlídková plošina je v 36 m a vede 

na ni celkem 207 schodů. Nižší vyhlídkový ochoz je ve výšce 10 m. Rozhledna poskytuje 

krásný kruhový výhled. 

13.5 Onen svět  
Dřevěná Langova rozhledna, která stojí v blízkosti horské chaty Onen svět na vrcholu téhož 

jména v pohoří Hrby v Březnické pahorkatině, byla slavnostně otevřena v roce 2001. Věž je 

vysoká 14 m a vyhlídková plošina je v 11 metrech. Je odtud krásný výhled na Veselý vrch  

s rozhlednou, JE Temelín, Šumavu, část vodní nádrže Orlík a část Ždákovského mostu. 

13.6 Veselý Vrch u Mokrska  
Stavba 42 m vysoké ocelové věže začala na kopci Veselý vrch u obce Mokrsko v únoru roku 

1999. Její součástí se stala i vyhlídková plošina zřízená z iniciativy starosty obce Chotilsko. 

Přesto zůstává Mokrsku statut chráněného ložiskového území. Podle odhadů je v kopci ukryto 

největší známé ložisko zlata ve střední Evropě (kolem 40–80 tun). V případě, že bude 

rozhodnuto zlato vytěžit, je telekomunikační společnost zavázána věž odstranit. Rozhledna byla 
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zařazena do budované naučné stezky, která je věnována historii dobývání zlata. Na věži je 

každoročně obměňován letopočet a každý další rok je považován za vítězství v boji proti 

devastaci přírody.34 

13.7 Milada rozhledna  
Masivní třicetimetrová soukromá rozhledna byla postavená bez dotací v roce 2017. Tyčí  

se těsně pod vrcholem kopce Krchov nad hrází Orlické přehrady. Rozhledna nabízí nádherný 

kruhový výhled ze dvou zastřešených vyhlídkových plošin, z nichž ta vyšší je ve výšce 27 

metrů. Je možné odsud vidět Orlické jezero, Kamýk, Makovou horu, Krásnou Horu, Brdy 

s Prahou a Tokem, rozhledny Veselý vrch a Besedná, za dobré viditelnosti Šumavu 

s Boubínem, Bobíkem, Poledníkem a Libínem).35  

 

Obrázek 26: Rozhledna na Šiberném vrchu (Zdroj: archiv Městské muzeum Sedlčany) 

 

                                                           
34 Zdroj: http://rozhledny-cr.wz.cz/ 

 
35 Zdroj: http://www.rozhlednovymrajem.cz/ 

 

http://rozhledny-cr.wz.cz/
http://www.rozhlednovymrajem.cz/
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14. Městské lázně a koupaliště v Sedlčanech 
 

Zmínka o městských lázních se objevila již v roce 1379, nacházely se u potoka Mastníku na 

konci tehdejší Zlatnické ulice (nynější Tyršovy). V 17. století městské lázně zanikly.36 

První koupaliště bylo městem vybudováno na Mastníku nad Vackovým mlýnem  

„Na balonku“ v roce 1930. Při prvních jarních vodách však bylo zaplaveno  

a poškozeno. Vzhledem k tomu, že rybníky vhodné pro koupání byly poměrně vzdálené,  

opět vznikl v roce 1937 požadavek na vybudování nového koupaliště. V letech 1940–1941 byly 

zřízeny dvě vodní nádrže. První na pozemcích obce Sestrouně a Červeného Hrádku a druhá 

v Sedlčanech „Na potůčku“. Tyto nádrže byly vybudovány za účelem zavlažování, 

hospodářských zájmů, z požárních důvodů a jako koupaliště. Prvně jmenovaná nádrž sloužila 

jako koupaliště, které bylo vybetonované a disponovalo postaveným můstkem ke skákání. Celý 

objekt byl oplocen. Na návrh dr. Ročáka bylo utvořeno družstvo „Městské lázně“,  

které převzalo správu a provoz koupaliště a pečovalo o jeho vybavení. Druhá nádrž „Na 

Potůčku“ byla dokončena brzy po koupališti. Protože se nacházela blízko náměstí, na její 

oplocení se z bezpečnostních důvodů použil železný plot.37 

 

Obrázek 27: Budování koupaliště (Zdroj: archiv Městské muzeum Sedlčany) 

                                                           
36 HABART, Čeněk. Sedlčansko, Sedlecko a Voticko: popis a dějiny krajiny mezi stříbropěnnou Vltavou 

a památným Blaníkem a vylíčení života jejího lidu. Sedlčany. 4. Díl. Nákladem radnic v Sedlčanech, Sedlci-

Prčici a Voticích vydal AlfaPrint Sedlčany, 1994. ISBN 80-901734-0-3. 
37 Tiskopis, Městské muzeum Sedlčany. 
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Obrázek 28: Budování koupaliště (Zdroj: archiv Městské muzeum Sedlčany) 
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15. Lomy 

15.1 U Deštna 
Žulový lom na západním úpatí hory Deštna, blíže okresní silnice, patřil Luise Šaldové z Prahy, 

majitelce líchovských a chramostských žulových lomů.  

15.2 U Solopysk 
U Solopysk měl žulové lomy František Kareš z Tábora. Žula je jemnozrnná a modrá. Vyráběly 

se z ní nejvíce dlažební kostky, chodníkové obruby a schody. Lom je od Sedlčan tři km na 

západ a leží na severním okraji Solopysk. Žula v  lomu byla nahromaděná ve vodorovných 

vrstvách 30–120 cm silných, které se trhaly klíny a střelivem. Vrstvy kamene ležely těsně pod 

ornicí. Začalo se zde pracovat v roce 1910. Ze začátku tu pracovali jen 4 dělníci, později  

30–40 dělníků. Nepřetržitě se pracovalo asi 8 až 9 měsíců. Lom je studňovitý a veškerý materiál 

se vytahoval jeřábem. Voda z lomu se čerpala pumpou, poháněnou lokomobilou. K lomu také 

patřilo obydlí dílovedoucího, kovárna, stroje a strojní zařízení ke štípání drobných dlažebních 

kostek. Od srpna roku 1914 do roku 1919 byla veškerá práce zastavena a znovu se začalo 

pracovat roku 1920. Před světovou válkou se dodávaly výrobky až do Vídně. 

15.3 U Chramost 
U silnice z Chramost do Dublovic na severním konci osady koupil roku 1886 kamenický mistr 

z Prahy Šalda pozemek pro stavbu domu a kamenické dílny. Tohoto roku otevřel také  i lom. 

K čerpání vody zřídil pumpu a k vytahování kamene z lomu postavil otáčecí jeřáb na ruční 

pohon.  

15.4 U Líchov 
V roce 1904 koupil mistr kamenický z Prahy Jan Plíhal pozemek u polní cesty z Líchov  

do Bučil a zde dal vystavět dům a dílnu. Protože se brzy po otevření lomu objevily veliké 

prameny vody, které ovšem v práci překážely, byl zřízen k čerpání vody větrný motor. 

K vytahování kamene z lomu byl postaven jeřáb. V lomech u Chramost a Líchov byly vyráběny 

žulové kvádry z jemnozrnné a světlomodré žuly, schody, pomníky, hrobové obruby, sloupy, 

koryta, kostkové dlaždice a další. Hotové věci byly vyváženy do Prahy, kde jich upotřebovali  

na podolském a podskalském nábřeží, na stavbu mostu Svatopluka Čecha, vyšehradského 

tunelu, přístavu v Holešovicích a z Prahy je dále odváželi na stavbu zdymadel na Labi, mostu 

v Litoměřicích a jiné.38 

                                                           
38 HABART, Čeněk. Sedlčansko, Sedlecko a Voticko: popis a dějiny krajiny mezi stříbropěnnou Vltavou 

a památným Blaníkem a vylíčení života jejího lidu. 2. díl. Praha: Pražská edice, 1998. ISBN 80-901509-6-9. 
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16. Vltava 
 

Vltava byla významná vodní cesta z Českých Budějovic do Prahy. Po cestě se nacházely sklady 

soli - solnice, která se dovážela po řece z Rakouska. Významná solnice byla V Týně nad 

Vltavou, dále ve Žďákově pod Orlíkem a další zvaná Kovárna poblíž Zrůbku, od níž se 

rozbíhaly silnice do Dobříše, Příbrami a Sedlčan. Sedlčansko bylo dále zásobováno ze solnice 

ve vsi Oboz. Další solnice vznikla sotva osm kilometrů odtud, ale ta pak nebyla vůbec 

používána. 

Po roce 1724 nastaly regulační úpravy Vltavy mezi Prahou a Kamýkem nad Vltavou. 

Odstraňovaly se nejen balvany z řečiště, ale také jezy, které byly pro lodě zvlášť nebezpečné. 

K realizaci úpravy jezů došlo v roce 1729 a to v Županovicích na pravém břehu Vltavy a další 

v Modřanech u Prahy. Županovická plavební komora byla 26,6 metrů dlouhá a 4,7 metrů široká. 

Přečkala v původním stavu od roku 1729 až do zatopení v roce 1954.  

Prudký rozvoj železnice ve druhé polovině 19. století přinesl silnou konkurenci vltavské vodní 

cestě. Po vybudování tratě z Prahy do Českých Budějovic ustává doprava zboží na lodích. 

Po vzniku Československé republiky se objevila nová myšlenka na stavbu nad Štěchovicemi,  

a to 70 metrů vysokou přehradu. Tento projekt expertizy znalců zavrhly z důvodu bezpečnosti 

Prahy. 

Po roce 1925 přišel projekt, který byl vládou schválen. Ing. Josef Bartovský navrhl vybudovat 

na Vltavě 4 stupně: 12 metrový ve Vraném, 20 metrový nad Štěchovicemi, 41 metrů vysokou 

přehradu nad hotelem Záhoří a 18m u Zvírotic, který by udržel hladinu do Kamýka. Projekt byl 

realizován jen ve Vraném za první republiky a během druhé světové války ve Štěchovicích. 

V roce 1954 byla dokončena stavba Slapské přehrady, která se stala pro plavbu vorů  

a parníků nepřekonatelnou bariérou z důvodu nevybudování plavební komory.   

Od té doby končily cesty vorových pramenů z jižních Čech na pilách středního Povltaví nebo 

stavbách dalších přehrad - Kamýcké a Orlické. Některé zajížděly až k vesteckému mostu, odkud 

se dřevo odváželo ke zpracování do Sedlčan. 

Plavidla (lodě) z Prahy až do Týna nad Vltavou vlekl šifařský kočí František Liška z Radíče se 

svými koňmi. Na celé potahové stezce podél řeky se několikrát měnil břeh, odkud se plavidla 

táhla. První zastávka za Prahou byla plavecká hospoda na Moráni, následoval Oboz, poté 

Županovice, kde v plavecké hospodě také často ší(i)faři nocovali. Následovalo přívětivé 
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zastavení v hospodě u Krůtů v Kamýku nad Vltavou a následná cesta po pravém břehu Vltavy 

až na Zvíkov. 

František Liška nejčastěji dopravoval na pilu v Kamýku nad Vltavou a na Žďákově. Také 

pracoval pro obchodníka z Kamýka nad Vltavou a majitele velké nákladní lodi, která do Prahy 

dopravovala obilí a brambory od rolníků z okolí. Z lomů v okolí Zvírotic se pomocí lodí 

dopravovaly do Prahy kamenické výrobky. 

První pořádný most mezi Týnem a Štěchovicemi vznikl v roce 1849 a to v Podolsku.  

Na další most v tomto úseku se čekalo až do roku 1887 a byl postaven v Kamýku.  

Dva roky nato vznikl železniční most v Červené. U Vestce se most otevřel až v roce 1938  

a následující rok ve Štěchovicích. Takže až do éry vltavských kaskád bylo mostů přes tak 

dlouhý úsek řeky žalostně málo. 

V roce 1912 navštívil Kamýk na své inspekční cestě lodí ministr veřejných prací  

s doprovodem a nedlouho potom se zde též zdržovala komise pro stavbu dráhy Příbram-

Sedlčany. Železniční trať měla zaplnit prázdné místo v nitru Čech, ale po dlouhá léta byla jen 

předmětem slibů veřejných činitelů. Trať, k níž byla vydána i mapa, mohla skutečně zlepšit 

odříznuté Povltaví od světa a oživit tep této oblasti. 

Většina povltavských obcí byla velice dlouho bez veškerého spojení se světem.  

Jen do některých jezdil malý poštovní dostavník. Na sklonku první republiky  

se tu objevil autobus. Rozsáhlé Povltaví v období kolem roku 1940 křižovalo jen několik 

autobusových linek jezdících velmi řídce a na tehdejší výdělky za drahé taxy. Většina lidí, kteří 

se chtěli někam dostat, putovali po svých až do konce druhé světové války.39 

 

Obrázek 29: Vory přes propust pod Kamýkem (Zdroj: archiv Městské muzeum Sedlčany) 

                                                           
39 ČÁKA Jan. Zmizelá Vltava, 1997, ISBN 80-85642-26-3 
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17. Osady na Vltavě a další zajímavosti 

17.1 Cholín  
Cholín byl dalším prastarým přechodem přes Vltavu. Cesta zvaná Sedlčanská byla známa  

už od samých počátků Českého státu. Vedla ze Sedlčan do Křepenic, odtud přes Cholín  

do Knína a konečně před Mníškem se napojovala na Zlatou stezku. V roce 1915 se cholínský 

přívoz zmodernizoval na lanový. Do útulné hospůdky u přívozu zavítal v letech 1920 a 1921  

i první československý prezident T. G. Masaryk, který byl v té době na návštěvě u svého přítele, 

univerzitního profesora dr. Františka Drtiny v Hněvšíně u Živohoště. V roce 1954 se otevřela 

Slapská přehrada a cholínský přívoz byl nahrazen 241 metrů dlouhým železobetonovým 

mostem. Z obou břehů k němu byly přistavěny nové úseky silnic.  

17.2 Oboz 
Nechyběla zde plavecká hospůdka, ale největší pozoruhodností byla jeho solnice v dolejší části 

obce. Když v 19. století přestala sloužit svému účelu, změnili ji na špýchar a koncem tohoto 

století upravili dům pro byty.  

17.3 Keltské oppidum Hrazany 
Ideální místo pro rozsáhlé opevnění si ve století předcházejícím narození Krista vyhlédli 

Keltové, kteří tehdy naši zemi obývali. Toto místo se nachází na soutoku Vltavy s nejdelšíma 

nejvodnatějším potokem Sedlčanska - Mastníkem. V posledních kilometrech svého klikatého 

toku vytváří údolí, zaryté bezmála tak hluboko jako samotná Vltava. Rozhodli se zde zbudovat 

nejvyšší typ jejich opevnění - pevnost a město současně, čili oppidum. To se dnes nazývá 

Hrazany, podle blízké obce. Keltská oppida se počítají v Čechách na prstech, bezpečně je jich 

zjištěno jen šest. Rozsáhlý průzkum v letech 1950–1963 odhalil podstatný díl dvoukilometrové 

hradby, do níž vedly čtyři brány. Uvnitř byly zjištěny základy obytných domů, kde se našly  

i zbytky různých potřeb prozrazujících práci starých řemeslníků - tkalců, kovolijců, šperkařů. 

Byly nalezeny i zbraně, hroty šípů, oštěpů a části mečů. 

Výzkum zjistil, že toto keltské město zachvátil dvojí požár. Po prvním požáru oppidum znovu 

vystavěli, ale druhý požár (někdy okol začátku našeho letopočtu) už je zničil definitivně. Z roku 

1369 je první písemní dokument, že toto území patří vladykovi Olbramovi z Hradnice. Předek 

tohoto příslušníka drobné šlechty si vyvolil za sídlo místo, kterým oppidum končilo na severní 

straně - vrch zvaný Červenka. Odstranil zbytky keltského opevnění a na jeho místě vystavěl 

srubovou tvrz obehnanou dvojitým valem. K tvrzi náležel dvorek Hradnice, asi tam, kde dnes 

stojí samota Hrádnice. Koncem 14. století tvrz na Července zanikla. Na území oppida u Hrazan 

vedou tři turistické stezky, přicházející sem ze Sedlčan a z Neveklova. 
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17.4 Ostromeč 
Na témže ostrohu mezi Mastníkem a Vltavou, níže k jeho zakončení stávala středověká pevnost 

- hrad Ostromeč. O vzniku tohoto hradu se nic neví, první zprávy o něm jsou ze 14. století, kdy 

zde vládl rytířský rod Břekovců z Ostromeče. Hradu, který se považoval za nedobytný, ‚ 

se v roce 1424 zmocnili táborité a drželi jej ještě po bitvě u Lipan. Tehdy pobýval na Ostromeči 

písař Jan z Prahy, který zde vyhotovil překrásně iluminovanou bibli, známou později pod 

jménem Padarovská. Tento skvost husitské doby je dnes majetkem státní knihovny ve Vídni.  

V roce 1436 oblehla hrad Panská jednota. Obránci jej však úspěšně hájili až do té doby,  

než obléhatelé přistoupili na jejich podmínku svobodného odchodu do Tábora. 

V druhé polovině tohoto bouřlivého století patřil Ostromeč Zdeňku Konopišťskému  

ze Šternberka, který byl úhlavním nepřítelem krále Jiřího z Poděbrad a následně i Vladislava 

Jagellonského. Proto v roce 1479 zemský sněm rozhodl, že hrad má být zničen  

a vzat pod královskou moc. Ale i tehdy hrad odolal. Až po několika dalších letech, když byl 

královské správě vydán dobrovolně, došlo k jeho rozboření. Dnes z někdy nedobytného hradu 

najdeme jen chudé stopy základů. 

Na ostrohu mezi Mastníkem a Vltavou je několik půvabných vyhlídek do okolí. Nejznámější z 

nich je vyhlídka opata Zavorala. Na skále vysunuté k Vltavě stojí Zavoralův kříž, který tu 

postavili na podzim roku 1939 a dali mu jméno po strahovském opatovi dr. Metodu Zavoralovi, 

rodákovi z Neveklova. Ten tento kraj miloval a pro mnohé jeho obyvatele byl mecenášem. 

V roce 2013 byla otevřena naučná stezka, vedoucí na vyhlídku Opata Zavorala.   

17.5 Živohošť 
Živohošť zaujímá významné místo v dramatické epoše našich dějin, v době husitské. Blízké 

okolí obce bylo svědkem prvního krveprolití těchto válek. Přesné dějiště té události není dosud 

spolehlivě určeno. Dne 4. listopadu 1419 putovalo okolo tří set husitských poutníků  

ze Sezimova Ústí na sněm do Prahy. Toho dne je poblíž Živohoště přepadlo 1 300 jezdců vojska 

katolických pánů. Okolo stovky poutníků pobili a 96 zajali a odvlekli do Kutné Hory, kde byli 

naházeni do šachet tamních dolů. Velmi známá byla roubená Rákosníkova hospoda, kam krom 

šífařů, také v roce 1896 zavítal i spisovatel Alois Jirásek a mnohokrát tu byl také hostem 

skladatel Josef Suk, který sem rád putovával pěšky z domovských Křečovic. Před zatopením 

těchto míst před 2. světovou válkou, navrhovaly noviny Vltavské proudy, aby se hospoda 

rozebrala a přenesla nad zátopovou čáru. K rozebrání stavby došlo před napuštěním Slapské 

přehrady, ale její opětovné postavení se neuskutečnilo dodnes. 
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Turisté měli také zájem o Besednou, nejvyšší vrch této části Povltaví, který se zvedá západně 

od Živohoště. Z vrcholu byl nádherný rozhled, a proto zde v roce 1926 byla postavena dřevěná 

turistická rozhledna, pojmenovaná po univerzitním profesoru dr. Františku Drtinovi, rodáka  

z Hněvšína. Věž, z níž bylo Povltaví opravdu jako na dlani a navíc kruhový rozhled do 50km 

dálky, již dnes nestojí. V padesátých letech potřebovala opravit, ale nikdo se k tomu neměl. 

Problém vyřešili tehdejší okresní vládci jednoduše. Dílo turistických nadšenců dali zbořit.40 

Rozhledna byla roku 2015 znovu postavena a zpřístupněna veřejnosti. 

17.6 Hluboká 
Ves Hluboká leží severně od Chlumu, Nalžovic a Podhájí na horském hřbetu mezi Vltavou  

a potokem Musíkem.  Její jižní část se nazývá „Přední“ a severní část „Zadní“ Hluboká. 

K Hluboké patřily tři vzdálené samoty - Sejce, Častoboř a Luhy.41 

17.7 Častoboř 
Dvorec Častoboř, který zmizel pod hladinou Slapské přehrady, je připomínán v latinsky psané 

listině již v roce 1251. Na jeho nejvýše položených pozemcích byla v roce 1957 založena dnešní 

rekreační oblast Častoboř. Poprvé to byl stanový tábor TJ Tatran Sedlčany, později přibyla stálá 

rekreační zařízení podniků STROS Sedlčany a BSS Brandýs nad Labem. Do dnešní Častoboře 

vede žlutě značená turistická stezka. Odtud lze dělat vycházky na Sejce, do Lužského údolí  

a stejně tak i do rezervace Drbákov. 42 

17.8 Sejce 
Hostinec Sejce společně s Hájovnou Luhy, patřily správou k blízké obci Hluboká. Stejnou obcí 

je nutné projet i v případě návštěvy lokality ze břehu. Za Zadní Hlubokou se cesta větví do "Y". 

Zde je třeba odbočit vlevo kolem Častoboře až k osadě Sejce. Tady cesta končí  a k vodě je to 

ještě dalších asi sto metrů lesem. Z toho vyplývá, že přístup na lokalitu je určitě jednodušší  

z lodi. Hostinec Sejce býval oblíbený i vltavskými plavci, kteří tu také přespávali. Když jeli jen 

kolem a měli žízeň, stačilo z voru zakřičet „pivóóó“ a přičinlivý hostinský odrazil s loďkou, 

aby obsloužil plavce přímo na vorech nejen lahvovým pivem, ale v případě potřeby měl 

připraveny i nějaké základní potraviny. Hospoda sloužila i jako oblíbený cíl turistů a výletníků 

a každou neděli se scházela mládež z blízkého okolí, aby si tu zatancovala.                                                                                                                         

                                                           
40 ČÁKA Jan. Zmizelá Vltava, 1997, ISBN 80-85642-26-3 
41 HABART, Čeněk. Sedlčansko, Sedlecko a Voticko: popis a dějiny krajiny mezi stříbropěnnou Vltavou 

a památným Blaníkem a vylíčení života jejího lidu. Sedlčany. 4. Díl. Nákladem radnic v Sedlčanech, Sedlci-

Prčici a Voticích vydal AlfaPrint Sedlčany, 1994. ISBN 80-901734-0-3. 

42 VESELÝ Františk, Průvodce Sedlčany, Sedlčanskem a naučnou stezkou Drbákov – Albertovy skály, 1998 
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Kousek pod hospodou byl Sejcký ostrov, oblíbený vodáky a skauty, nazývaný spíše „Tajemný 

ostrov“, na kterém se kotvilo a stanovalo. Hostinec Sejce ukryla slapská přehrada pod svoji 

hladinou v hloubce dvaceti šesti metrů a jeho jméno přisoudila alespoň blízké rekreační oblasti. 

Cesta na pravém břehu vedla přímo k hostinci a na druhém břehu k samotě Vymyšlenka,  

ke které jezdil ještě před zatopením přívoz. I zde býval hostinec a dokonce i byt poříčního 

správce a žil zde pan Karel Bartůněk, duchovní otec a z velké části  

i nadšený budovatel naučné stezky vedoucí po dnešních Albertových skalách nad blízkými 

Smilovicemi.  Dodnes je na této cestě možné najít Bartůňkovu vyhlídku.43  

17.9 Osečany 
Nejvýznamnější památkou je raně barokní zámek (kolem roku 1680) na ostrohu  

nad údolím Mastníku. Zámek byl novogoticky upraven v letech  1850–1860. Majitelé zámku 

se často střídali, nechvalně se mezi nimi proslavil hrabě Pavel Michna  

z Vacínova, který panství koupil roku 1623 a poddané nepřiměřeně sužoval robotními  

a jinými povinnostmi. V roce 1866 se na pouhých 24 hodin ve vsi zastavili pruští důstojníci  

a ve vsi nocovalo pruské vojsko. Během krátké doby po jejich návštěvě vypukla v Osečanech 

cholera, podlehlo ji 60 osob. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
43 VONDRÁŠEK David. Vltava, po dně staré řeky Praha 2009 ISBN 978-80-254-4616-4 
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18. Sedlčanské cechy a řemeslná výroba 
 

Sedlčany, jakožto jediné město ve Vltavském kraji, se staly centrem zdejších řemeslných cechů. 

Cechy vznikaly od 14. století v královských městech coby stavovská sdružení řemeslníků  

a následně se rozšiřovaly do měst poddanských. Každý cech měl vytvořené stanovy, jimiž se 

členové byli povinni řídit. Členství v cechu bylo spojeno se značnou prestiží. Vhodnou 

příležitostí, kdy mohl dát cech najevo své postavení, byly například pompézní pohřby. Členové 

jednotlivých cechů sedávali v kostele na vyhrazených lavicích, bývali také donátory kostela  

a zřizovali do něj vybavení. 

Řemeslná výroba se postupně přesunula do měst a venkovu zůstala výroba zemědělská,  

což ovšem o Sedlčanech, jako o malém městě, se říci nedá. Svého vrcholu dosáhla zdejší 

řemeslná a cechovní činnost na konci 16. století. Podobně jako v kulturním životě se třicetiletá 

válka negativně promítla také v této oblasti života města. Výrazně klesl počet zdejších obyvatel 

a ti, kteří válečné a poválečné časy přežili a ve městě zůstali, snažili si zajistit především 

základní lidské a hospodářské potřeby. Úroveň jednotlivých řemesel a cechů ve městě se 

odvíjela také od počtu obyvatel, kteří řemeslnou práci potřebovali a následně takto vytvářené 

produkty zakupovali. 

18.1 Soukenický cech 
Svého času byl jedním z největších a nejbohatších cechů, zároveň byl také jedním z nejstarších. 

Ke svému řemeslu využívali sedlčanští soukeníci valchu vystavěnou při Panském mlýně. 

Rozkvět tohoto řemesla podporovala i bývalá sedlčanská vrchnost, Rožmberkové, jelikož 

patřilo mezi nejvýznamnější a zároveň nejvýnosnější městská řemesla. Určitou zprávu  

o sedlčanském cechu soukeníků máme z roku 1545, kdy cech získal privilegium od Ferdinanda 

I. Počet členů i význam soukenického cechu postupně klesal. V roce 1713 působilo 

v Sedlčanech 15 soukenických mistrů, do poloviny 18. století se snížil jejich stav na osm. 

18.2 Cech řezníků 

Dějiny sedlčanského cechu řezníků sahají minimálně do druhé poloviny 16. století. První 

písemnou zmínku o něm máme z roku 1583, ačkoli řemeslo bylo rozhodně starší. Roku 1713 

působilo v Sedlčanech 28 řezníků. Místem, kde se nacházely masné krámy řezníků, byla 

Řeznická ulice, která stála v prostorách současné budovy obchodního domu Rozvoj. V 15. 

století zde stávalo osmnáct domů, v průběhu dalších let se jejich počet snížil na čtrnáct. Masné 

krámy se rozkládaly po obou stranách ulice a řezníci z těchto míst platili městu roční poplatek. 
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K zabíjení zvířat zde však minimálně již v 17. století nedocházelo. Jatka byla situována mimo 

jádro města, a to za branou Dublovskou v dnešní Havlíčkově ulici. 

18.3 Cech pekařů, perníkářů a mlynářů 
Cech pekařů, perníkářů a mlynářů v Sedlčanech existoval již v roce 1565. Sedlčanské 

vrchnostenské mlýny patřily na začátku 17. století mezi největší mlýny v regionu, neboť na ně 

navazovala i další významná hospodářská činnost, a to pivovarnictví.  

Bohužel velká část cechovních dokumentů o mlynářské části cechu byla zničena  

při ohni kolem roku 1850, který postihl Zábřežský mlýn, v němž byly uloženy. V roce 1699 

jsou v rejstříku uvedeny 4 mlynáři. Mlýny na Sedlčansku v té době fungovaly tři a všichni 

mlynáři byli v druhé polovině 17. století v určitém příbuzenském vztahu. Seznam poddaných 

z roku 1713 v Sedlčanech připomíná dva mlynáře, v roce 1753, při součtu řemesel, je pak již 

ve městě uváděno pět mlynářů. 

18.4 Cech hrnčířů 
O zástupcích tohoto řemesla se dozvídáme minimálně v první polovině 16. století,  

kdy jsou sedlčanští hrnčíři připomínání k roku 1524. I tento cech patřil mezi početné 

v Sedlčanech. Počet hrnčířů měl vzestupný charakter, na což měla vliv i jejich postupná 

specializace, a to výroba dlaždic na podlahy a výroba kamen. K roku 1713  

je v Sedlčanech evidováno 11 hrnčířů. 

18.5 Oděvnické cechy tkalců, krejčí, novoševců a punčochářů 
Cech tkalcovský existoval v Sedlčanech jistě k roku 1753, kdy měl deset členů přímo z města. 

O 40 let dříve jsou ve městě evidováni tři tkalci. Jejich činnost  

se od soukenického řemesla lišila zpracovávanou surovinou. Tkalci vyráběli textilie  

ze lnu a konopí a výsledkem jejich práce tedy nebylo sukno, ale plátno. Řemeslem navazujícím 

na soukenictví a tkalcovství bylo krejčovství. Krejčí působili v Sedlčanech již v druhé polovině 

15. století, kdy Jan z Rožmberka potvrdil jejich artikule. K roku 1713 je v Sedlčanech 

připomínáno 9 krejčí. Dalším početným oděvním cechem, který v Sedlčanech fungoval  

v 18. století, byl cech novoševcovský, který se věnoval výrobě obuvi a jejich částí. K roku 1713 

měl 24 členů a k roku 1753 dokonce 32 mistrů ze Sedlčan. Roku 1708 vznikl ještě v Sedlčanech 

cech punčochářský, který se oddělil od punčochářského cechu v Sedlci.  
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18.6 Cechy stavebních a dalších užitkových řemesel 
Na přelomu 17. a 18 století ve městě také vzniká cech kovářů, kolářů, bednářů a zámečníků. 

Později byli do cechu včlenění také málo početní hodináři, sklenáři, provazníci a sedláři. Zřejmě 

na začátku 18. století vznikl cech zedníků, tesařů, kameníků a pokrývačů. 

Jako kožedělné řemeslo fungoval v Sedlčanech také koželužský cech, mezi nějž však mohla 

být započítávána i specializovaná řemesla jako uzdáři, sedláři a jircháři. Mezi řemesla, která se 

v Sedlčanech svého času vyskytovala, patřili také hamerníci. O nich se nám zachovala zpráva 

již z roku 1514. V Sedlčanech se také v té době nacházel doktor, ranhojič, klíčnice, kloboučník, 

mandlíř pláten, přadlář, řemenář a sládek. Ten se věnoval vaření piva v sedlčanském panském 

pivovaru. 

18.7 Městský obchod 
Významnou složkou hospodaření města byl obchod. Na jeho fungování se podíleli  

i prodejci a kramáři, kteří sem za obchodem putovali z blízkých měst, mezi něž patřil Tábor, 

Benešov, Votice, Vlašim, Praha a další. Ti se účastnili výročních trhů, kde bylo prodáváno 

především méně obvyklé zboží, které bylo na sedlčanském trhu běžně nedostupné. Místem 

konání bylo jednak velké náměstí, které bylo ostatně pro tento účel ve své podobě založeno,  

ale od 17. století také oblast Kocandy, která se nacházela na kraji města u Lhotky. Tam byly 

trhy přemístěny po roce 1680 a konaly se zde až do 12. prosince 1753, kdy byly přesunuty zpět 

na náměstí. 

18.8 Vrchnostenské podniky 
Přímo v Sedlčanech, jakožto jediném městě chlumeckého panství, se nacházely i vrchnostenské 

výrobní podniky a panský dvůr s hospodářstvím. V inventáři panství Vysoký Chlumec z roku 

1648 se nalézá vedle panského domu ještě knížecí pivovar a dva mlýny – Panský a Zábřežský. 

Panský dům s hospodářstvím vznikl v polovině 17. století a to z původního majetku rodiny 

Křikavů. Na přelomu 16. a 17 století šlo o jeden z nejvýstavnějších domů  

ve městě. Václav Křikava, bývalý rychtář města, byl jedním z nejbohatších měšťanů. 

V průběhu první poloviny 17. století však došlo k opakovanému poškození domu  

a hospodářství bylo v době převodu majetku na vrchnost ve velmi špatném stavu. 

Panský pivovar stával v místech dnešní sokolovny a zřízen byl Jakubem Krčínem  

na konci 16. století. Kolem roku 1650 se ročně vařilo 30 sudů bílého pšeničného piva  

a 15 sudů piva ječného. V polovině 18. století došlo v souvislosti s rozvojem chlumeckého 

pivovaru k jeho zrušení. 
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V 17. století se v Sedlčanech nacházely tři mlýny. Mlýn Čekanský, neboli Jandečků, který byl 

mlýnem poddanským, dále vrchnostenský mlýn Zábřežský a Panský mlýn, který Zdeněk 

Vojtěch Popel z Lobowicz koupil od dcer Jakuba Krčína. Tento mlýn byl následně Lobkowiczi 

pronajat. K mlýnu patřila i valcha, kterou využívali sedlčanští soukeníci. Mlýn měl roku 1601 

šest vodních kol, která kromě mlýnských složení poháněla sedm stoup, valech a šlejfírnu. 

Mlýny v 17. století patřily k zásadním hospodářským stavbám přinášejícím vrchnosti značné 

zisky, jež potřebovala pro výrobu svého nejvýnosnějšího výrobního artiklu, piva.44 

 

 

Obrázek 30: Pamětní kniha cechu soukeníků, 16. století (Zdroj: archiv Městské muzeum Sedlčany) 

 

 

 

                                                           
44 MAŠKOVÁ JANOTOVÁ Šárka, TOŠNEROVÁ Marie. Sedlčanské paměti ze 17. stolet, 2017, ISBN 978-80-

88148-09-8. 
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19. Postavení židovského obyvatelstva na Sedlčansku v letech 

1918–1939 
 

Sedlčanský soudní okres zaujímal rozlohu 33 657 ha. Roku 1921 zde žilo 31 462 obyvatel  

a celou tuto oblast zastupovala jediná židovská náboženská obec (ŽNO) se sídlem 

v nejpočetnějším městě, Sedlčanech, které mělo téhož roku 2 499 obyvatel. Pro názornost 

uvádíme statistický přehled počtu osob židovského náboženství v jednotlivých obcích  

a osadách okresu, v nichž v době sčítání trvale pobývaly. Roku 1921 se židovské obyvatelstvo 

objevuje ve 25 místech, roku 1930 ještě ve 21, ale výraznější počet můžeme zaznamenat pouze 

v obcích Sedlčany, Kosova Hora, Petrovice a Kamýk nad Vltavou. V jiných místech je osídlení 

prakticky zanedbatelné. Během deseti let ubylo více než 100 osob. V letech 1918–1936, 

včetně regionu Sedlčanska, přibylo 35 živě narozených děti, přičemž v období 1910–1917  

se narodilo průměrně 7 židovských dětí za rok.   
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Zastoupení židovského obyvatelstva v jednotlivých obcích na Sedlčansku v letech 1921 a 1930: 

Obec /Osada Rok 1921 Rok 1930 

Sedlčany – soudní okres 288 182 

Bolechovice 6 2 

Bratříkovice - 2 

Červený Hrádek 2 - 

Dražkov 8 2 

Chlum 2 - 

Jesenice 3 - 

Kamýk nad Vlavou 18 11 

Kosobudy 2 5 

Kosova Hora 47 32 

Krásná Hora nad Vltavou 2 9 

Krašovice 14 8 

Křepenice 4 3 

Kuní 3 - 

Nalžovice 10 4 

Nedrahovice 2 - 

Nechvalice 2 - 

Obděnice 3 2 

Osečany 3 - 

Petrovice 33 21 

Počepice 9 9 

Přibýška - 2 

Příčovy 3 - 

Radíč 4 8 

Rovina 3 2 

Sedlčany 88 50 

Skrýšov - 1 

Štětkovice 5 3 

Třebnice 7 3 

Vysoký Chlumec 3 3 

Žemličkova Lhota 2 - 

Tabulka č. 2 (Zdroj: vlastní) 
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Obrázek 31: Zastoupení židovského obyvatelstva na Sedlčansku (Zdroj: vlastní) 

Židé v době prosperity první republiky hráli velkou roli zejména při rozvoji obchodu  

a průmyslu. Značně ovlivňovali především průmysl těžký (uhelné doly, železárny, smaltovny) 

a také výrobu drobného kovového zboží a knoflíků. Židé na Sedlčansku provozovali pro ně 

typické živnosti. Největší zastoupení měl drobný obchod s nejzákladnějšími potřebami – 

potravinami, obilím, textilním zbožím. Poměrně rozšířený byl i obchod s peřím a kůžemi. 

Někteří se zabývali i více činnostmi najednou.45  

 

Obrázek 32: Zastoupení živností židovského obyvatelstva za první republiky (Zdroj: vlastní) 

                                                           
45 PODBRDSKO. sborník Státního okresního archivu v Příbrami. Příbram: Okresní úřad v Příbrami, 1994. ISBN 

80-902821-1-3. ISSN 1211-5169 
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20. Pověsti  
 

Dva hoši ze Solopysk spatřili jednou v 10 hodin večer za vsí, jak se k nim valí ohnivý sud. 

Vyděšení utíkali do vsi a vylezli po žebříku na půdu jednoho statku. Sud  

je pronásledoval až do dvora. Rychle shodili žebřík a uzavřeli se na půdě. Ohnivý sud  

se začal válet po dvoře a narážet do stěn statku, až se otřásaly.  Teprve po delší chvíli zmizel. 

Hoši slezli z půdy až ráno a byli ještě vyděšeni a nemohli ze sebe dostat slova. V zámeckém 

parku u Červeného Hrádku je kamenný stůl, na němž prý kdysi hrávali čerti karty. 

V „Kolihovech“ nad Červeným Hrádkem je prý bludný pařez. Kdo k němu přijde, bloudí po 

lese a nedostane se ven. Na hřbetě Kolihovské hory je v lese skrytý veliký kámen, který se 

nazývá Soudný kámen. U něho se prý v pradávných dobách konaly soudy a bezpochybně  

i pohanské bohoslužebné obřady. 

V první polovině 19. století vypadal Červený Hrádek docela jinak. Barvy byl tmavé  

a nad hlavním vchodem měl malou, dřevěnou, na červeno obarvenou věžičku. V té visel 

zvonek, který je teď nad studní. Tehdy patřilo panství jakémusi Karabinskému. Lidé  

si vypravovali o Karabinském, že po smrti neměl pokoj a v zámku strašil. Viděli ho prý jezdit 

v pravé poledne s kolečkem po střeše i hradbách. Slyšeli, jak kamení z kolečka sype. A zvonek 

z ničeho nic se třeba v noci nebo za dne sám rozklinkal. Lidé to považovali za předzvěst nějaké 

události. V zámeckém pokoji prý často strašilo. Něco tam vždy do rána přeházelo židle a stůl 

převrátilo. Někdy prý bylo slyšet škrábání na dveře. V zámecké kuchyni vyšla jednoho dne 

z kouta černá slepice se sedmi černými kuřaty. Chodila chvíli po kuchyni a zase zmizela 

v protějším koutě. Lidé říkali, že to byla asi nějaká vdova se sirotky. 

Lidový názor o původu jména města Sedlčany 

Když bylo zakládáno město Sedlčany, byly tam jen hluboké lesy. Uprostřed nich stála  

o samotě dřevěná chalupa v nynější Církvičské ulici. Dnes je tam dům Františka Holuba, mistra 

kamenického. Přišli inženýři, aby vyměřovali náměstí a ulice a usedli si u té chalupy, kterou 

pojmenovali Sedlčany.  

Pověsti o Bílé Paní 

V Sedlčanech u Božích muk, mezi dvěma vrchy se prý ukazuje v noci bílá paní. Chodí 

prostovlasá, bíle oblečena a s ní černý pes. Již prý mnoho lidí od ní bylo vystrašeno.  
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V Koutech za Sedlčany mezi poli je malý palouček. Tam se prý zjevuje bílá paní a drží v ruce 

malé, bíle oblečené děťátko. 

 Husova Kazatelna 

Nedaleko okresní silnice v poli nad Žemličkovou Lhotou je veliký, nahoře poněkud vyhloubený 

balvan, který má podobu převráceného kužele. Na tomto kameni podle lidové pověsti kázal 

Mistr Jan Hus, když se v roce 1413 nějaký čas zdržoval u svého přítele rytíře Václava na 

nedalekém hradu Zvěřinci a vycházíval do okolí hlásit lidu slovo boží. 

Čertův kámen 

Od Husovy Kazatelny západním směrem jsou roztroušeny četné žulové balvany, malé 

 i velké. Z těchto balvanů nejvíce vyniká svou rázovitostí Čertův kámen. Čertův kámen je podle 

fantasie zdejšího lidu ve spojitosti s pověstí o čertových zášňorcích v blízkých Obděnicích. 

Když čerti – a bylo jich tam mnoho – ze všech stran snášeli Krčínovi zlato. Když letěl jeden 

mladý čert s pytlem plným zlata směrem od Petrovic, byl prý již unaven a jeho síly ochabovaly, 

upustil těžký pytel na balvan a rozrazil ho na dvě půlky. A tak teď můžeme vidět kámen, který 

je od své špičky téměř rovnoměrně jako pilou rozříznutý.46 

                                                           
46 HABART, Čeněk. Sedlčansko, Sedlecko a Voticko: popis a dějiny krajiny mezi stříbropěnnou Vltavou 

a památným Blaníkem a vylíčení života jejího lidu. 2. díl. Praha: Pražská edice, 1998. ISBN 80-901509-6-9. 
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21. SWOT analýza  

Obrázek 33: SWOT analýza (Zdroj: vlastní) 
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Závěr 
 

Tato práce komplexně pojednává o historii Sedlčanska v kontextu vývoje cestovního ruchu ve 

zdejším regionu. Při zpracování studie byly využity různé historické dokumenty, jimiž 

disponuje Městské muzeum Sedlčany.  

V dnešní konzumní společnosti a době masového turismu je velmi těžké uspokojit vysoké 

nároky turistů a vlastně je vůbec do našeho regionu přilákat, neboť si mohou vybírat 

z nepřeberného množství aktivit a lokalit de facto po celém světě. Životní styl v dřívějších 

dobách se výrazně lišil od toho současného, zejména právě nabídkou možností, jež tehdejší lid 

v oblasti cestovního ruchu (ne)měl. Lidé také nedisponovali tak velkým fondem volného času, 

ani finančními či dopravními prostředky, jež by jim cestování umožňovaly v takové míře, jako 

dnes. Zřejmě právě proto si  dříve lidé každé možnosti cestovat více vážili.  

Sedlčansko nikdy nebylo bohatým krajem, spíše naopak. Zdejší občané se tak snažili vlastními 

silami svůj region zvelebovat a přilákat do něj nejen potenciální nové obchodníky, ale i turisty. 

Ve městě bylo hned několik velmi dobře prosperujících a v širokém okolí vyhlášených 

restaurací s venkovními zahrádkami i útulných hotelů, o čemž se současným Sedlčanům může 

jen zdát. Ta tam je do jisté míry i soudržnost obyvatel a vnímání vzájemné pospolitosti, jež je 

z historických záznamů velmi patrná. Ovšem i to je jeden ze znaků soudobé společnosti. Lidé 

jsou si více cizí, zaměřují se na svůj osobní profit a o své okolí, ve kterém žijí, se příliš 

nezajímají.  

Sedlčany zřejmě nemají potenciál stát se masově vyhledávanou turistickou destinací 

v republikovém či nadnárodním měřítku. Pozornost by měla být upřena především   

na udržení současné pozice, jež, nutno říci, rozhodně není nepříznivá. Sedlčany aktivním 

destinačním managementem vyvíjí snahu o zvyšování povědomí o tomto regionu, jehož 

předností je zejména zdejší rozmanitá krajina v relativní blízkosti Prahy, a to především činností 

turistického informačního centra, zapojováním se do organizací cestovního ruchu typu Toulava 

či propagací města na sociálních sítích a veletrzích.  
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