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Městské muzeum | Stará radnice
Tyršova 136

49.6584233N, 14.4262619E

Dnes dvoupatrová stavba s věžičkou se objevila již na
Willenbergově rytině Sedlčan z roku 1602. Tehdy měla
renesanční volutový štít a byla zdobena sgrafity. Dodnes se ve
sklepení zachoval gotický sloup a stopy po velkých oknech.
Stará radnice utrpěla značné škody četnými požáry během
17. až 19. století. Současnou podobu dostala po přestavbě roku
1850. Po zrušení roboty zde působil okresní soud, berní úřad
a mezi lety 1868 až 1934 také hejtmanství.
Po rekonstrukci v letech 2001-2002 se stará radnice stala
sídlem Městského muzea Sedlčany. Muzejní instituce má
v Sedlčanech tradici od roku 1894 díky sběratelské iniciativě při
přípravách Národopisné výstavy českoslovanské v Praze, za
všechny jmenujme petrovického učitele Čeňka Habarta (18631942). Pamětní desky na fasádě muzea připomínají návštěvu
T. G. Masaryka v Sedlčanech roku 1922 nebo polního maršála
Josefa Václava Radeckého z Radče (1766-1858), který pocházel
z nedalekých Třebnic (tyto dvě desky od ak. sochaře J. Hladkého).
Muzeum disponuje stálou expozicí v horních dvou patrech,
v přízemí se konají krátkodobé výstavy a tzv. večery při svíčkách,
prostor knihovny slouží také jako přednáškový sál.
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Morový sloup
náměstí T. G. Masaryka

49.658395N, 14.425547E

Mariánský sloup se sochami Panny Marie Immaculaty,
sv. Anny a sv. Josefa zdobí severní část náměstí od roku 1713,
kdy byl postaven k odvrácení morové epidemie v Sedlčanech.
Původně sestával jen z hladkého žulového sloupu s iónskou
hlavicí a pískovcové sochy Neposkvrněného početí Panny Marie
od Bernarda Spinettiho, o tři roky
později přibyla kuželkovitá
balustráda, sochy sv. Josefa a sv.
Anny byly přidány až v roce 1772.
Bezprostředně po postavení
sloužil sloup jako shromaždiště
obyvatel města, když se konaly
slavnosti zvané Rosa (zrušeny
konzervativním děkanem Tišlerem roku 1789). O půlnoci před
vlastní slavností někteří měšťané
jezdili na koních a stříleli. Ráno se
pak průvod z Cihelného vrchu
zastavil na náměstí před sloupem
a vůdce slavnosti připomněl
příběh o vítězství nad husity roku
1420, vzdával díky Bohu a vyslovil
blahopřání panujícímu císařskému rodu, knížecí vrchnosti,
duchovním i představitelům města. Tradice těchto slavností
byla obnovena v roce 1990.
3. května 1958 byl sloup se sousoším zapsán do státního
seznamu památek a roku 1964 se dočkal zrestaurování.
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Nemocnice | Okresní úřad
Tyršova 160

49.6587183N, 14.4263219E

Naproti muzeu se nachází nejstarší část komplexu sedlčanské
nemocnice, původně sídlo okresního úřadu, okresního školního
výboru (dvě kanceláře v přízemí, z toho jedna pro okresního školního inspektora),
četnické stanice a okresního
četnického velitelství. Budova
byla vystavěna mezi lety 19311934 na místě tří zbořených
domů a byla vybavena ústředním topením.
Po rekonstrukci roku 1963 zde byla zřízena nemocnice. Dnes
zařízení poskytuje široké spektrum zdravotnických služeb.
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Nová radnice

náměstí T. G. Masaryka 32

49.6581622N, 14.4247197E

Majestátní budova sedlčanské radnice je dominantou
západní strany náměstí T. G. Masaryka po více než jedno století.
Zbudování této tzv. nové radnice iniciovali tehdejší starosta
Vilém Holoubek a předseda občanské záložny doktor Vilém
Chodounský, protože objekt původní radnice (dnešní muzeum)
byl po roce 1848 uvolněn pro okresní soud, berní úřad a později
okresní hejtmanství. Novorenesanční radnice se secesními
prvky vyrostla během jednoho roku na místě domu č. p. 32,
celkové náklady na stavbu činily 67 161
korun a 57 haléřů. Jejím architektem
byl Jan Heindl a stavbu provedli
František Poustka ze Sedlčan a Josef
Domek z Královských Vinohrad.
Otevření dokončené budovy sedlčanské radnice se uskutečnilo
8. prosince 1903 a stalo se významnou kulturní událostí.
Přes různé architektonické zásahy
do interiéru se dodnes zachoval
průjezd s dubovou špalíkovou
dlažbou nebo nápis SPOŘITELNA na
vstupních dveřích proti schodišti jako
památka na dobu, kdy bylo první poschodí vyhrazeno městské spořitelně.
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Městský úřad | Okresní hospodářská
záložna
náměstí T. G. Masaryka 34

49.6578511N, 14.4248244E

Charakteristický modrý objekt se čtyřmi alegorickými sochami
v průčelí vznikl roku 1928 adaptací starší budovy záložny z roku
1900 a přístavbou. Na realizaci se podílela táž dvojice jako
v případě nemocnice, stavitelé F. Holan z nedalekého Vysokého
Chlumce a F. X. Švec z Prahy, ovšem sedlčanský rodák. Budova
byla slavnostně předána
6. července 1929.
Záložna pomáhala při
postižení požáry, organizovala fond pro zřízení
střední školy v Sedlčanech, podporovala
chov hospodářského
zvířectva a v neposlední
řadě bezplatně poskytovala od roku 1902 útočiště muzejním sbírkám - původně ve
druhém patře hlavní budovy a po přestavbě v objektu v zahradě
za záložnou (dnes ZUŠ, č. p. 428).
Po válce patřila budova okresní spořitelně. Když došlo ke
zrušení sedlčanského okresu, přesídlila spořitelna do Příbrami
a na její místo se nastěhovalo ředitelství státního statku. Roku
1985 byl přestavěn hlavní sál na obřadní síň.
V současnosti je budova sídlem městského úřadu, banky,
prodejny tradičního sedlčanského nožířství KDS a informačního
centra.
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Turistické informační centrum
náměstí T. G. Masaryka 34

49.6578511N, 14.4248244E

Turistické informační centrum Sedlčany zajišťuje informační
činnost a služby z oblasti cestovního ruchu v rámci sedlčanského
regionu. Úrovní poskytovaných služeb je ohodnoceno a klasifikováno Asociací turistických informačních center kategorií
„B“, což kromě garantování kvality a rozsahu služeb
také znamená, že v turistické sezóně je otevřeno
denně a informace jsou
poskytovány nejméně ve
dvou světových jazycích.
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Křikavův neboli Panský dům
náměstí T. G. Masaryka 36

49.657684N, 14.424867E

Prohlídku západní strany náměstí T. G. Masaryka zakončíme
u rohového domu s pamětní deskou, která připomíná známou
postavu českých dějin Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan. Když se
Krčín stal z vůle Viléma z Rožmberka zdejším pánem, rychtářský
úřad v Sedlčanech zastával Václav Křikava z bohatého soukenického rodu. Spřátelili se natolik, že šel Krčín za kmotra Křikavovým dětem a naopak. Když se Krčín později usadil
v Obděnicích, Křikava byl jeho úředníkem (zástupcem) v Sedlčanech i Křepenicích.
Tady Václav Křikava žil se svou rodinou, zde ho také Krčín
navštěvoval. Proto v roce 2004, když se připomínalo 400. výročí
úmrtí Jakuba Krčína, byl vybrán právě tento objekt, aby nesl
desku s nápisem: „V tomto domě u svého přítele Václava Křikavy
často pobýval v letech 1580-1604 rytíř Jakub Krčín, rožmberský
regent, proslulý rybníkář a pán města Sedlčan. Město Sedlčany
2004.“ Desce dominuje předsunutá Krčínova postava, jejím
autorem je ak. sochař Jan Hendrych.
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Kostel sv. Martina
Komenského náměstí

49.6568619N, 14.4255708E

Svatomartinský kostel v gotickém slohu byl postaven roku
1374 na místě původního románského kostela, který existoval
už v době první zmínky o Sedlčanech z roku 1294. Na
Willenbergově rytině z roku 1602 je kostel sv. Martina snadno
identifikovatelný mj. podle opevňující zdi, snad až 6 m vysoké,
na níž byly zbudovány kryté obranné chodby - podsebití.
Na předsunuté zvonici je směrem k náměstí patrný rámec,
v němž byl zasazen padací most přes příkop, kterým byla
kostelní zeď obehnána až do 19. století.
Uvnitř kostela, uprostřed
hlavní lodi, najdeme v žulové dlažbě kámen s vyšlapaným znakem, z něhož je už
patrná jen přilba nad erbem.
Pravděpodobně je to náhrobek označující místo posledního odpočinku matky
polního maršála Radeckého
z Radče.
Kostel sv. Martina se v roce 2016 proslavil zrestaurovanými středověkými freskami Průvodu Tří králů
a torzem malby Křtu Páně.
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Římskokatolická farnost | Děkanství
Komenského náměstí

44 49.656918N, 14.424926E

Přímo naproti kostelu sv. Martina se nachází budova děkanství. Fara v těchto místech stála od nepaměti, ale není známo,
jak vypadala. Roku 1566 byla povýšena na děkanství. V roce
1680 děkanství vyhořelo a muselo být zcela přestavěno. Po
dalším požáru, roku 1828, mu dodatečné úpravy daly dnešní
podobu: má zakulacené rohy, prohýbané mříže a nad symetrickým schodištěm trojhranný štít.
Na průčelí je umístěna pamětní deska P. Františku Bučilovi.
Ten byl roku 1950 odsouzen komunistickým režimem k deseti
letům vězení na Pankráci, jemuž podlehl.
Mezi lety 1962 až 2001 měla v děkanství vyhrazeny prostory
sedlčanská knihovna.
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10 1. ZŠ | Historické školní budovy
Primáře Kareše 68

49.656481N, 14.426743E

O existenci školství v Sedlčanech lze s jistotou hovořit od
1. poloviny 15. století, ovšem přesnou lokaci první sedlčanské
školy neznáme. V 16. století měla škola náboženský ráz, přesto
byla pod správou města, s patronátem rektora pražské univerzity. Ten sem vysílal z Prahy bakaláře, díky jejichž působení byli
sedlčanští měšťané poměrně vzdělaní, například většina z nich
ovládala latinu.
Po Bílé hoře nastal úpadek, z místní vzdělávací instituce se
stala obyčejná katolická škola s církevním dozorem. Během
18. a v 1. polovině 19. století se tu vyučovalo výhradně německy. Když roku 1828 škola (spolu s mnoha dalšími budovami)
vyhořela, provizorně se učilo v Panském, tj. Křikavově domě
č. p. 36.
Nová škola byla slavnostně vysvěcena roku 1844. V roce 1860,
výnosem c. k. místodržitelství, se z této farní školy stala tzv.
hlavní škola a zanedlouho poté obecná škola. Působil zde řídící
učitel Jan Baxa, který byl otcem Karla Baxy, prvního předsedy
československého ústavního soudu a dlouholetého starosty
(resp. primátora) Prahy. Po Janu Baxovi se
škole dodnes říká Baxova či „Baxovka”.
Druhá školní budova vpravo pochází z let
1885-1886.
Na školní budově se od roku 2019
nachází pamětní deska připomínající
generálmajora i. m. Josefa Balabána,
významnou osobnost odboje v době
Jan Baxa
2. světové války.
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Gärtnerův dům
náměstí T. G. Masaryka 133 a 134
49.6580906N, 14.4263461E

Novorenesanční dvojdům na východní straně náměstí, který
postavil sedlčanský rodák Karel Hartig (1833-1905), nese jméno
zámožné sedlčanské rodiny. Ta vlastnila mj. Panský a Zábřežský
mlýn a několik pravovárečných domů v Plzni a významně se
podílela na místním společenském životě (např. obchodník
Josef Gärtner stál u zrodu zpěváckého spolku Záboj v roce 1862
a byl jeho místopředsedou).
Sedlčanským je dům znám především jako místo, kde
o vojenských manévrech v září 1922 přespal prezident Tomáš
Garrigue Masaryk. Dochované prameny hovoří o Masarykově
skromnosti a vlídném jednání se služebným personálem
Gärtnerových. V pokoji, kde se Masaryk ubytoval, byla umístěna
pamětní deska, ale během okupace ji Němci odstranili.
Budova se za hospodářské krize stala předmětem dražby
a v červnu 1933 si ji rozdělili dva noví majitelé.

Turistické atraktivity na trase
12 Základní umělecká škola
Šafaříkova 428

42849.6578583N, 14.4238994E

Do zahrady za bývalou hospodářskou záložnou se dá vejít buď
průchodem z náměstí, nebo úzkou brankou v Šafaříkově ulici.
Spatříme tam zrenovovanou budovu Základní umělecké školy
Sedlčany. Málokdo by hádal, že původně vznikla pro potřeby
muzea, postavil ji František Holan v roce 1928 (viz Městský
úřad). Po válce byl objekt přestavěn na ambulatorium okresní
nemocenské pojišťovny.
Lidová škola umění vznikla v Sedlčanech v roce 1972, její
předchůdkyní byla od roku 1939 městská hudební škola, ale
tradice umělců (zejména hudebníků) je ve městě samozřejmě
mnohem starší. Od roku 1994 sídlí škola v zahradě jako ZUŠ
a poskytuje umělecké vzdělání v hudebním, tanečním, výtvarném a literárně dramatickém oboru. Její žáci se účastní soutěží,
podílejí se na zvelebování veřejných prostranství (např. zeď
u 2. ZŠ Propojení, Potkávací zeď
Městské knihovny Sedlčany), vystupují
na koncertech ZUŠ i na samostatných
akcích, na městských slavnostech Rosa
apod.

Městská knihovna
13 Kapitána
Jaroše 482

49.6582500N, 14.4209669E

Počátky dnešní městské knihovny lze vysledovat v 1. polovině
19. století, kdy existovalo několik navzájem nezávislých
knihoven. Vedle farní knihovny na děkanství při kostelu sv.
Martina (tu později spravovala škola a po ní spolek
Svatováclavská jednota) např. knihovna Spolku divadelních
ochotníků, Hospodářského spolku nebo Řemeslnické besedy.
Půjčovat knihy veřejnosti ale začala teprve spolková knihovna
Občanské besedy v roce 1886.
Obecní knihovna vznikla sloučením jednotlivých spolkových
knihoven v letech 1920 a 1921, postupně sídlila v nové, staré
a opět v nové radnici. Od roku 1962 byla umístěna na sedlčanském děkanství a v roce 2001 dostala nové moderní pracoviště
v ulici Kapitána Jaroše.
V současnosti je Městská knihovna Sedlčany několikanásobným vítězem celostátní soutěže Městská knihovna roku
v kategorii obcí s 5 001 až 10 000 obyvatel, knihovnice se ve
městě i jeho okolí starají o bohatý kulturní program, v prostorách knihovny se také konají výstavy.

Turistické atraktivity na trase
14 Kulturní dům Josefa Suka
Havlíčkova 514

49.6597614N, 14.4206931E

Kulturní dům byl dokončen na podzim 1954, ale jméno
hudebního mistra nese až od roku 1967. V roce 1975 byl objekt
rozšířen o kinosál, restauraci, společenský sál a klubovnu. V 90.
letech byla provedena modernizace technického zázemí
divadelního sálu. V kulturním domě lze navštívit divadelní
představení, filmové projekce, čtení poezie, nejrůznější
koncerty, plesy a zábavy, výstavy, přednášky a vždy koncem roku
také kurzy tance a společenské výchovy.
Skladatel Josef Suk (1874-1935) pocházel z nedalekých
Křečovic, odmalička hrál na housle, později vystudoval pražskou
konzervatoř. Jedním z jeho učitelů byl Antonín Dvořák, jehož
zetěm se pak stal. Roku 1892 Suk založil České kvarteto, byl také
členem České filharmonie, Národního divadla, Českého
rozhlasu atd. Mnohokrát vyjádřil svůj vřelý vztah k Sedlčanům,
roku 1930 byl jmenován čestným občanem města. Od roku
1965 se datuje tradice festivalů Sukovy Sedlčany a pochod
Sukovou stezkou z Křečovic kolem Sestrouně do Sedlčan.
Mistra Suka dnes před kulturním domem připomíná busta od
Václava Bejčka (1965) a reliéf ve foyer od Břetislava Bendy
(1966).

15 Úřednický dům
Havlíčkova 417

49.659468N, 14.421906E

Pro úředníky sem přeložené představovaly Sedlčany podle
městské kroniky „trestaneckou stanici - bez vodovodu, bez
kanalisace, nedostatek bytů“. Po první světové válce nabízely
Votice, které se Sedlčany soutěžily o prestiž okresního města,
lepší umístění úřadu i lepší ubytování úředníků. Proto byl
v Sedlčanech postaven roku 1927 tzv. úřednický dům č. p. 417,
další z architektonických počinů Františka Holana (1883-1969),
rodáka z Vápenice nedaleko Vysokého Chlumce. Místem pro
stavbu se stal pozemek v Dublovické (dnes Havlíčkově) ulici,
odkoupený od sl. Bohatové dne 17. října 1925.
Bydlení v novostavbě však stále nevyhovovalo, protože přes
ulici stála městská jatka, jejichž provoz znepříjemňoval nájemníkům pobyt. Proto město koupilo pozemek u Panského mlýna
(od pana J. Gärtnera), zřídilo tam mezi lety 1928 a 1930 nová
jatka a stará zrušilo.
Při úřednickém domě stály vůbec první tenisové kurty
v Sedlčanech, ale ve 30. letech se přestaly využívat. Když za
2. světové války němečtí vojáci v tomto domě připravovali
ubytování, po kurtech už prý nebylo ani stopy.
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Lidé bez domova
16 Sukovo
náměstí

49.660740N, 14.424704E

Bronzové sousoší na Sukově náměstí je dílem Břetislava
Bendy a bylo odhaleno v roce 1978. Připomíná vystěhování
Sedlčan mezi lety 1943 a 1945, kdy se město stalo sídlem
německého velitelství a široké okolí se změnilo v SSTruppenübungsplatz Böhmen. Odsunu byli tehdy ušetřeni
řemeslníci a další užiteční lidé, které si Němci ponechali ve
městě pro vlastní potřebu. Ale i ti měli vyhrazenou zvláštní čtvrť,
do níž byli sestěhováni. Přestože kromě dvou úmrtí zaviněných
zřejmě neopatrností nedošlo k vážnějším incidentům mezi
německými vojáky a místními, Sedlčanští strávili tyto roky
v neustálé obavě o své životy. Úředním jazykem se okamžitě
stala němčina, došlo k přejmenování ulic i vývěsních štítů
a pohrdání nižší rasou bylo cítit na
každém kroku. Ti
šťastnější zjistili, že
příslušníci cizí armády jsou také jen
lidé, kteří se těší
domů (obzvláště ke
konci války), a mnohdy třeba za úplatu
přiměli kontrolu
přimhouřit oko nad
potají dováženým
čerstvým chlebem.

17 Synagoga
Kodicillova 3

49.660414N, 14.423854E

Budova židovské synagogy stojí v Sedlčanech dodnes, avšak již
dávno neslouží k náboženským účelům a její interiér i exteriér se
změnil k nepoznání. V roce 1939 byla synagoga darována spolu
se zahradou městu s úmyslem přestavět ji na živnostenskou
školu s dílnami. Od roku 1949 zde sídlila pobočka národního
podniku Amati Kraslice, světoznámého výrobce hudebních
nástrojů. Specialitou provozovny byla výroba dud.
Bývalá synagoga není veřejnosti přístupná, od roku 1992 v objektu sídlí firma Kovotherm, spol. s r. o.
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Hřbitovní kostel Nanebevzetí
Panny Marie
49.6632683N, 14.4230983E

Byl též zvaný Církvice Matky boží, dnes zkráceno na
„Církvička“. Církve (cerkve) se původně říkalo dřevěným
křesťanským stavbám, čímž se odlišovaly od pevných
kamenných chrámů označovaných jako kostely (z lat.
castellum). Na Willenbergově rytině z roku 1602 má kostelík
pravoúhlou loď, nad níž se tyčila jehlancová střecha s věžičkou,
a pravoúhle uzavřený presbytář. Je však zřejmé, že tato stavba
byla kamenná, takže název musel pocházet od ještě staršího
objektu. Ani mladší podoba kostela z počátku 17. století se však
nedochovala, v letech 1732-1734
zde vznikla stavba barokního rázu.
Z inventáře kostela za poslední
století zmizelo několik památek,
např. kopie correggiovské kojící
Madony ze 17. století nebo epitaf
z roku 1607, který se údajně
rozpadl při restaurování. Prameny
se také zmiňují o chybějícím obraze
připomínajícím úplně poslední
popravu, která se v Sedlčanech
konala roku 1758. Vyobrazený kněz
na něm dostával znamení, že
popravená byla spasena.

19 Hřbitov

49.6632853N, 14.4224108E

Na mladším sedlčanském hřbitově u barokního kostela
Nanebevzetí Panny Marie se pohřbívá od roku 1821, byly sem
přeneseny ostatky ze zrušeného hřbitova u kostela sv. Martina.
Hřbitov je ohrazený zdí s klenutou branou na jižní straně.
Po stranách brány jsou dvě kaple, v nichž byly původně umístěny
sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Václava. Kaple sv. Jana
Nepomuckého byla postavena v roce 1745 a kaple zasvěcená sv.
Václavovi roku 1929 u příležitosti tisíciletého výročí světcova
úmrtí. Obě sochy dnes najdeme v nikách za oltářem hřbitovního
kostela.
V roce 1937 byl hřbitov rozšířen o nové oddělení. Na západní
straně se nachází hrob padlých vojáků Rudé armády a kenotaf
amerických letců sestřelených 19. dubna 1945, kteří zde byli
dočasně pochováni.

Turistické atraktivity na trase
20 Kotlina

49.6710511N, 14.4279156E

Od 50. let 20. století byl na Sedlčansku patrný zájem
o motoristické soutěže. Protože pořádání závodů na veřejných
vozovkách bylo nepraktické pro pořadatele i pro diváky, kteří tak
viděli jen několik málo úseků závodu, nastoupil ve světě trend
přenášet závody na přehledné okruhy. Proto na jedné ze schůzí
Autoklubu Svazarmu padl návrh vybudovat v terénních vlnách
severně od města závodiště.
Záměr byl nakonec uskutečněn čistě svépomocí - díky
brigádníkům a bez přispění státu. 20. září 1953 se zde jel první
závod. Závodiště si brzy získalo jméno i v širším okolí, návštěvnost čítala i desetitisíce diváků. Už roku 1958 se v Sedlčanech
konalo mistrovství ČSR. Místní nadšenci neustále zkvalitňovali
samotnou trať i zázemí kolem ní. 30. července 1961 se tady
konal první mezinárodní závod a poté jeden z dvanácti závodů
světového šampionátu sezóny 1965.
V následujících dekádách se na závodišti odehrála řada
dalších (velice prestižních) soutěží v nejrůznějších kategoriích,
včetně Setkání mistrů. V současnosti pořádá Autoklub RAC
Sedlčany motocross, autocross, rallycross apod. a několikrát do
roka se tu konají burzy.

21 Sokolovna
Tyršova 150

49.659768N, 14.428485E

Na tomto místě stál od roku 1418 pivovar. V roce 1582 se tu
začalo vařit pivo pro nového pána Sedlčan Jakuba Krčína, který
měšťanům odebral várečné právo, aby mu nekonkurovali.
Místním ovšem údajně „Krčín“ chutnal a brzy na svár zapomněli.
Po přestavbě vysokochlumeckého pivovaru byl sedlčanský
zrušen, místo něj tu byl
zřízen cukrovar. Po požárech v letech 1802
a 1818 sloužila budova
dočasně školní výuce, na
počátku 20. století tady
byl hostinec.
Přestavěná sokolovna
byla slavnostně otevřena
9. června 1929. Naproti
přes Mastník vede Hesova lávka na tzv. staré hřiště, bývalé
sokolské cvičiště. Dodnes tu jsou tenisové kurty (od 1932-1933),
po válce byly těžce poničené a potřebovaly rekonstrukci. Dnes
patří celý areál TJ Sokol.

22 Pejšův mlýn
Potoční 911

49.655489N, 14.437955E

Na počátku 19. století mlýn vyhořel, takže se nedochovaly
prameny o jeho starší historii, ale sedlčanské cechovní zápisy
uvádějí v těchto místech hospodařící mlynáře už roku 1576.
Tehdy byla vesnička Lhotka součástí panství Červený Hrádek, od
roku 1950 je částí města Sedlčan.
Mlýn je majetkem Pejšových od roku 1894, na počátku 20.
století došlo k jeho rozšiřování a modernizaci (např. v roce 1907
zavedení elektrického osvětlení, o 17 let dříve než ve městě).
Roku 1918 byla postavena tzv. vlečka z vlakového nádraží, slepá
kolej, na které se u mlýna řadily nákladní vagony. Násep vlečky
obložený kamením stojí dodnes.
Roku 1948 byl mlýn znárodněn, v roce 1991 navrácen
majitelům. Roku 2008 se dočkal
zásadní modernizace. Dnes tato
společnost produkuje na 40 000
tun mlýnských výrobků ročně.

Turistické atraktivity na trase
23 Červený Hrádek

49.6588528N, 14.4532875E

Červený Hrádek se nachází asi 1 km východně od Sedlčan při
silnici III/11438 na Kosovu Horu.
Zámek byl postaven ve 13. století jako gotická tvrz. Od roku
1837 jej vlastnil šlechtický rod Mladotů ze Solopisk (u Prahy,
nikoli ze Solopysk u Sedlčan). Brzy byl objekt opraven a dostal
podobu pseudogotického hradu. Další přestavba proběhla na
konci 19. století, představovala první samostatnou práci
známého architekta Jana Kotěry (1871-1923). Po 2. světové
válce byl baronu Janu Mladotovi (1917-2001) a jeho manželce
Henriettě (1924-2011) zámek odebrán a oba odjeli do
Spojených států. V letech 1968-1992 sídlilo v několika místnostech muzeum. Když byl objekt roku 1992 majiteli vrácen,
manželé Mladotovi investovali značné množství financí
i vlastních sil do jeho opravy, protože baron Mladota považoval
Červený Hrádek za svůj domov a chtěl jej zachovat jako rodinnou památku.
Dnes, kromě koncertů vážné a swingové hudby, je zámek
veřejnosti uzavřen, přístupný je však rozlehlý anglický park,
v němž donedávna klub Velká kobra každoročně pořádal
populární Pohádkový les.

Vlakové nádraží
24 Nádražní
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49.6558481N, 14.4340869E

Ve 2. polovině 19. století byla železnice nejmodernějším
a nejrychlejším způsobem dopravy a železniční síť se neustále
rozrůstala. Sedlčanským potvrdil koncesi na lokální dráhu
z Olbramovic (tehdejším názvoslovím z Votic) napojenou na
hlavní trať mezi Prahou a Vídní (dnes č. 220 Praha - České
Budějovice) sám císař František Josef I. Počítalo se přitom s tím,
že bude v budoucnu prodloužena na Vysoký Chlumec a dál na
Milevsko nebo Příbram. Dráha byla slavnostně uvedena do
provozu 30. září
1894.
V roce 1928 přešla akciová společnost pod správu
státu a na konci
téhož roku začalo
nahrazování parních strojů motorovými. Za 2. světové
války zase byla plně
podřízena potřebám německé ko-mandatury. V souvislosti s tím
bylo několik lokomotiv poškozeno spojeneckými nálety.
Od počátku své existence do 50. let minulého století si muselo
sedlčanské vlakové nádraží vystačit se dvěma dopravními,
jednou skladištní (manipulační) a jednou topírenskou kolejí.
Mezi nejvýše (Minártice) a nejníže položeným bodem trati
(Sedlčany) je převýšení asi 154 metrů.

Turistické atraktivity na trase
25 Hvězdárna Josefa Sadila

49.6546064N, 14.4093814E

Lidová hvězdárna Josefa Sadila v Sedlčanech se nachází na
Cihelném vrchu (470 m n. m.), asi 1,5 km západně od náměstí.
Příjemná pěší procházka vede nově upraveným lesoparkem
s lavičkami a s výhledem na město.
Začátky amatérské astronomie v Sedlčanech se datují do 50.
let 20. století. První kontakty s vesmírem tehdy svými
přednáškami zprostředkovával významný český astronom
Miroslav Plavec, budoucí profesor astronomie na University of
California v Los Angeles. Po tomto sedlčanském rodákovi byla
pojmenována planetka 6076 Plavec a jedna z nově vybudovaných ulic v Sedlčanech.
Hvězdárna nese jméno astronoma Josefa Sadila, předsedy
měsíční a planetární sekce České astronomické společnosti při
ČSAV, který do Sedlčan dojížděl z Prahy za příbuznými a od mládí
toužil postavit na Cihelném vrchu astronomickou
pozorovatelnu.
Hvězdárna byla svépomocí občanů postavena v letech 19581961. Následujícího roku byla osazena dalekohledem, jímž lze
pozorovat nebeské jevy dodnes.
Organizačně spadá hvězdárna pod Kulturní dům Josefa Suka.
Veřejnost může hvězdárnu navštěvovat podle rozpisu
pozorovacího programu na příslušný měsíc. Ten zajišťují členové
volného sdružení amatérských astronomů. Tento program
pravidelně vychází v měsíčníku Radnice.

Křížovka | Doporučená literatura
V tajence se ukrývá jméno známého českého spisovatele
(1924-2012), jehož dědeček pocházel ze Sedlčan. Na
sedlčanském hřbitově nalezl poslední odpočinek spisovatelův
pradědeček, mj. spoluzakladatel a dlouholetý praporečník
místního pěveckého spolku Záboj.
1) funkce budovy, které se říká "Baxovka”
2) architekt, který přestavěl Červený Hrádek
3) název ulice, v níž se nachází muzeum
4) rod, jehož erb dostaly Sedlčany do znaku
5) stavitel, který vystavěl Gärtnerův dům na náměstí
6) křestní jméno významného regionálního historika
7) hřbitovní kostel v Sedlčanech
8) starý název pro zpěvník církevních písní
9) polní maršál, který pocházel z Třebnic u Sedlčan
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
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Tipy na výlet v okolí Sedlčan

Větrný mlýn u Příčov

49.6755669N, 14.3821864E
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Skanzen Vysoký Chlumec

49.6216656N, 14.3862325E

Husova kazatelna u Petrovic

49.5680439N, 14.3629267E

Naučná stezka - Albertovy skály

49.7202311N, 14.3674150E

Křížová cesta Jesenice

49.6111025N, 14.4792522E

Zámek Vrchotovy Janovice

49.6691197N, 14.5779172E
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