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SEDLČANY
– západní strana náměstí T. G. Masaryka (foto z r. 1943)
– western part of T.G. Masaryk Square (photo from 1943)

Ozdobou západní části náměstí je budova nové radnice v neorenesančním slohu. Výstavba této budovy na tehdejším Velkém náměstí trvala včetně demolice původního domu něco málo
přes jeden rok. Radnice byla vysvěcena vikářem Františkem Dresslerem 8. prosince 1903. Celkový
náklad činil 67 161 korun 57 h. Na začátku 20. století byla v přízemí nové radnice městská kancelář
a strážnice, v 1. poschodí Městská spořitelna a v zadním traktu byt pro správce spořitelny. Ve 2. poschodí se nacházela zasedací síň a byt. Za zahradou byla zděná kolna pro hasičské náčiní a městský
pohřební vůz. V současnosti sídlí v přízemí radnice Regionální informační středisko, podatelna s recepcí úřadu a Odbor majetku. V 1. poschodí se nachází Odbor ekonomický, agenda přestupků a Odbor sociálních věcí městského úřadu. Ve 2. poschodí má své místo zasedací místnost, kde se konají
svatební obřady, vítání občánků, podepisování smluv a další důležité společenské a slavnostní události a pravidelná zasedání Rady města. V tomto patře budovy také sídlí vedení radnice a sekretariát.
Další dominantou západní strany náměstí se stala budova Hospodářské záložny, dnešní
druhá budova městského úřadu čp. 34 se sídlem městské policie a odborů školství a kultury, investic, výstavby a územního plánování, životního prostředí, obecního živnostenského úřadu. Dále
zde sídlí organizační složky města, správa budov a Sportovní areály Sedlčany. Ve 3. patře se nacházejí výtvarné dílny ZUŠ. Na rohové budově vlevo, dnešním sídle Komerční banky, je umístěna pamětní deska rytíře Jakuba Krčína, pána Sedlčan v letech 1580 - 1604. Krčín v tomto domě svého
přítele Křikavy sedával o výročních trzích u okna a díval se na opilé občany, kteří popíjeli jím vařené
pivo. Říkalo se, že„jimi Krčín strká“, neboť pivo jim vskutku chutnalo.
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SEDLČANY
–SEDLČANY
západní strana náměstí T. G. Masaryka (foto z r. 2013)
severní část
T. G. Masaryka
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–– western
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of T.G. Masaryk
Square(foto
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In the western part of the square you can see a really picturesque new town hall built in
Neo-Renaissance style. The construction of this building in the then Great Square took slightly more
than a year including the demolition of the original building. The town hall was consecrated by the
vicar Frantisek Dressler on December 8, 1903. The total cost was 67,161 Crowns. At the beginning of
the 20th century there were the town offices and a guard house in the ground floor of the building.
On the first floor there was a Municipal Saving Bank including the apartment of its manager. On the
second floor there was a meeting hall and an apartment. In the garden there was a shed made from
bricks that was used for the equipment of the fire brigade and a municipal hearse. Nowadays in the
ground floor of the building there are the Regional Information Center, the reception office and
a property department of the town hall. In the first floor there are economic and social departments.
On the second floor there is a meeting room where the town council meetings and various
ceremonial events such as weddings, contracts signing etc. are being held. On the same floor there
is also a secretariat and town hall management.
Another dominant building of the western side of the square is the former Savings Bank,
that belongs to the town hall today (no. 34). There you can find the municipal police and
departments of education and culture, investments, construction and urban planning,
environment and a Licensing Office. Also you can find here municipal IT office and facilities
management. On the third floor there are Painting classrooms of Sedlčany School of Art. On the
building on the corner - where there is today Komerční banka (a bank) - there is a memorial plaque of
Jakub Krčín (owner of Sedlčany in 1580-1604). In this building, belonging to his friend Křikava, Krčín
would sit at the window during the annual markets watching drunken citizens who were drinking
the beer he brewed. The citizens were said “to be pushed by Krčín” since they really loved his beer.
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SEDLČANY
– severozápadní část náměstí T. G. Masaryka (foto 20. léta 20. stol.)
– north western part of T.G. Masaryk Square (photo from 1920s )

V levé části snímku je na bočním štítu budovy radnice vidět nápis „Záložna občanská“. Záložna, později přejmenovaná na Městskou spořitelnu, se podílela na výstavbě radnice (1902 – 1903)
a také zde měla do 2. světové války své sídlo. Vpravo mezi korunami stromů stojí morový sloup se
sochou Neposkvrněného početí Panny Marie od Bernarda Spinettiho z r. 1713, který byl v r. 1716
obestavěn kamennou balustrádou a v r. 1772 doplněn o sochy sv. Anny a sv. Josefa.
Čelní dominantu oblouku do ulice 28. října tvoří budova dnešních potravin a bufetu LIMA,
dříve známý hotel Kracík. Ve druhé polovině minulého století sloužila horní patra budovy jako ubytovna především pro zaměstnance nemocnice. Sousední dům, přestavěný po r. 1990 na hotel Florian, v sobě skrývá středověké jádro – klenutý průjezd a pozdně gotická ostění.
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SEDLČANY
–SEDLČANY
severozápadní část náměstí T. G. Masaryka (foto z r. 2013)
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–– north
western
part ofT.T.G.
Masaryk Square
2013 )

On the left side of the picture you can see a sign “Citizen Savings Bank/Záložna občanská”
on the side gable of the town hall. This bank, later renamed to Municipal Savings Bank, contributed
to the construction of the Town Hall (1902-1903). The bank resided in the building until the Second
World. Among the treetops on the right you can see a plague column with a statue of Mary
Immaculate Conception by Bernard Spinetti (1713) with a stone balustrade added in 1716 and statues of St. Anna and St. Joseph added in 1772.
The building of a grocery shop and fast food LIMA that was formerly the well known hotel
Kracík is a dominant of this part of the square heading to the 28. října street. In the second half of the
last century the upper floors of the building were used to accommodate employees of the local
hospital. The neighboring house, rebuilt after 1900 into Hotel Florian, contains mediaeval aspects
inside including an arched passage.
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SEDLČANY
– severní část náměstí T. G. Masaryka (foto z r. 1951)
– northern part of T.G. Masaryk Square (photo from 1951)

Současné náměstí T. G. Masaryka bylo dříve označováno jako Velké náměstí a bylo dlážděné tzv. kočičími hlavami. Na severní straně náměstí postavila rodina Mrázkova brzy po válce nový
dům. V přízemí byla moderní prodejna textilu a koncem padesátých let sem byla přestěhována sedlčanská lékárna, nyní drogerie. Vpravo, v sousedství nemocnice, byla místo starého domu Kratochvílových postavena budova, ve které byly umístěny laboratoře a ordinace odborných lékařů. Na spodním okraji historické fotografie je zachycen zadní trakt budov na jižní straně náměstí – dnes nákupní
centrum.
V levé části snímku je vidět věž nové radnice a v pozadí bílá věž barokního hřbitovního kostela Nanebevzetí Panny Marie z 30. let 18. století, nazývaného též Církvička. Vpravo věž budovy
městského muzea.
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SEDLČANY
–SEDLČANY
severní část náměstí T. G. Masaryka (foto z r. 2013)
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náměstí
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Today's T.G. Masaryk Square used to be called the Great Square and was paved with
cobblestones. On its northern part soon after the war the Mrazek family built a new house. On its
ground floor there was a textile shop and in the late fifties a local drugstore was moved on its premises. On its right, next to the hospital, the old house of the Kratochvil family was replaced by a newly constructed building where the labs and surgeries of the local doctors were placed. On the
bottom of the older photograph you can see parts of buildings on the southern part of the square that were replaced by a shopping centre.
In the left part of the photograph you can see a new town hall tower and in the background there is a white tower of a baroque church of the Assumption of the Blessed Virgin Mary
called also Little Church. On the right you can see a building of the Municipal Museum.
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SEDLČANY
– východní část náměstí T. G. Masaryka a budova staré radnice (foto 50. léta minulého století)
– eastern part of T.G. Masaryk square and the old town hall (photo from 1950s)

Snímek zachycuje východní stranu náměstí T. G. Masaryka se starou radnicí (dnes budova
muzea), hostincem Zlatá koruna a novorenesančním domem Gärtnerových. Stará radnice v průběhu století několikrát vyhořela a následnými přestavbami ztratila svůj starobylý ráz. Ve druhé polovině 19. století zde sídlil okresní soud, berní úřad i okresní hejtmanství. Po roce 2000 proběhla rozsáhlá rekonstrukce budovy a od roku 2002 se stará radnice stala sídlem městského muzea s moderně pojatou expozicí zaměřenou na sedlčanský region od pravěku po současnost. Mimo jiné prezentuje osobnosti rybníkáře Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan a hudebního skladatele Josefa Suka. Sál
v přízemí slouží k pořádání krátkodobých výstav a zároveň jako muzejní kavárna s Wi-Fi připojením.
Budova naproti staré radnici byla vystavěna v r. 1934 jako sídlo okresního úřadu. V roce
1963 zde po stavební rekonstrukci vznikla nemocnice s poliklinikou. V sousedství staré radnice stál
hostinec U Zlaté koruny, v němž měl svou místnost spolek Občanská beseda, který pořádal pro členy
přednášky a společenské akce. Spolek byl ustaven v 80. letech 19. století z iniciativy sedlčanské inteligence.
Restaurace U Zlaté koruny bývala v době svého provozu vyhlášenou sedlčanskou restaurací. V současné době je otevřen pouze bufet v přízemní části objektu. V novorenesančním domu
Gärtnerových, sousedícím s restaurací U Zlaté koruny, přenocoval v roce 1922 T. G. Masaryk, který se
účastnil vojenských manévrů československé armády v okolí Sedlčan. Na levé straně fotografie je
v pozadí kopec Hluchá s vyhlídkou, vpravo blíže k městu vidíme Musilův lesík se stromovou alejí.
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SEDLČANY
–SEDLČANY
východní část náměstí T. G. Masaryka a budova staré radnice (foto z r. 2013)
severní část
T. G. Masaryka
z r. old
1951
a 2013)
–– eastern
partnáměstí
of T.G. Masaryk
square (foto
and the
town
hall (photo from 2013)

In the picture you can see the eastern part of T.G. Masaryk square and the old town hall (a
municipal museum nowadays), Zlata koruna restaurant and Gärtner's House built in NeoRenaissance style. Old town hall burnt down several times throughout the centuries and due to
many reconstructions it lost its antique style. In the second half of the nineteenth century the town
hall was a seat of district court, tax office and district administration. After 2000 the building was
reconstructed and in 2002 the old town hall turned into the municipal museum with a modern
exposition about the Sedlčany region from primeval ages up to the present times. Among others
you can also see exhibits presenting a designer and promoter of fish ponds Jakub Krčín from Jelčan
and Sedlčan and a composer Josef Suk. On the ground floor there are regular short-time exhibitions
and you can also visit Museum Café with Wi-Fi connection.
The building opposite the old town hall was erected in 1934 as a seat of district
government. In 1963 it was rebuilt into a hospital and health centre.Next to the old town hall there
used to be the restaurant U Zlaté koruny where there was an office of a civic organization Občanská
beseda that would hold various lectures and events for its members. The organization was
established in 1880s by Sedlčany cultural elite.
The restaurant U Zlaté koruny used to be a famous place in Sedlčany. Today there is only a
snack bar in the basement part of the building.Next to the Zlata koruna there is a Neo-Renaissance
house belonging to the Gärtner family where the first Czechoslovak president Tomáš Garrigue
Masaryk spent a night in 1922 when he visited a Czechoslovak army field exercise in Sedlčany. In the
background you can see the hill called Hluchá with an outlook and on the right closer to the town
there is Musil's forest and a tree parkway.
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SEDLČANY
– jihovýchodní část náměstí T. G. Masaryka (foto 20. léta minulého století)
– south eastern part of T.G. Masaryk Square (photo from 1920s)

Starý snímek zachycuje náměstí ještě před rozsáhlými úpravami, které proběhly na začátku 60. let minulého století. V malém, tehdy Baxově parku, byla později vystavěna kašna s vodotryskem, která představuje oblíbené stanoviště pro sedlčanské studenty při posledním zvonění, konajícím se před zahájením maturitních zkoušek.
Pravá část náměstí, na snímku částečně viditelná mezi korunami stromů, byla zcela zbouraná v 70. letech minulého století a uvolnila prostor pro výstavbu obchodního domu Rozvoj a obytných domů.
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SEDLČANY
–SEDLČANY
jihovýchodní část náměstí T. G. Masaryka (foto z r. 2013)
severníeastern
část náměstí
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In the older picture you can see the square before its extensive reconstruction at the beginning of the 1960s. A fountain was built in a small park that used to be called Baxa's – and today it is
a popular place for Sedlčany students who celebrate the last school week before their leaving
exams.
The right side of the square – in the picture just partly visible through treetops was torn
down in the 1970s and it made a space for a new shopping centre Rozvoj and residential buildings.
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SEDLČANY
– celkový pohled na jižní stranu náměstí (foto 40. léta minulého století)
– eastern part of the T.G. Masaryk Square (photo from 1940s)

V původní zástavbě jižní části náměstí se nacházelo mnoho budov s obchody. Dominantou byl však hotel U Českého lva zdobený sgrafity. Celá tato část byla bohužel v sedmdesátých
letech 20.století zdemolována.
Mezi obchůdky ve středu zástavby, u obchodu pana Pejši, začínala Řeznická ulice, která
spojovala Velké náměstí (nám. T. G. Masaryka) s Malým náměstím (nám. Komenského). Až do 19. století v ní byla porážka dobytka a masné krámy. Stavebně zůstala zachována jako pěší průchod vedle
cukrárny obchodního domu.

14

SEDLČANY
–SEDLČANY
celkový pohled na jižní stranu náměstí (foto z r. 2013)
severní část
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The shops in the old buildings on the southern side of the square were opened till 1970s
when they were demolished. Hotel U Českého lva decorated by sgraffiti was one of the most interesting buildings in this group.
Among the shops, just next to the shop of Mr. Pejša Řeznická street started. It connected
the Great Square (T.G. Masaryk Square) and Small Square (Komenský Square). Until the nineteenth
century there was a slaughterhouse and butcher shop there. Today the rest of the street is visible as
a passage next to the sweet shop in the shopping centre.
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SEDLČANY – detailnější pohled na jižní stranu náměstí T. G. Masaryka - hotel U Českého lva,
věž kostela sv. Martina a velký bílý štít s nápisem „Destilace, Octárna Adolfa Rindlera a syn“
(foto z r. 1937)
SEDLČANY – southern part of the T.G. Masaryk Square in a detailed view– Hotel U Českého lva,
the tower of St. Martin's Church and a large white sign: “Distillation, Vinegar Factory Adolf
Rindler & Son” (photo from 1937)

Na tomto snímku je pohled na hotel U Českého lva zdobeného sgrafity A. Häuslera z téže
doby. Rindlerova továrna na likéry, mošty a ocet, která zpracovávala ovoce ze sadů a alejí ovocných
stromů na Sedlčansku, patřila k menším, ale dobře prosperujícím podnikům na začátku 20. století.
Dnes budova slouží ke komerčním účelům.
V nízkém rohovém domě v pravé zadní části snímku, kde se z Komenského náměstí
odbočuje do ulice Víta Nejedlého, je známá restaurace Na Vyšehradě. Nové vysoké obytné budovy
za obchodním domem zakrývají výhled na budovu 1. základní školy.
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SEDLČANY – detailnější pohled na jižní stranu náměstí T. G. Masaryka, věž kostela
sv. Martina a roh obchodního domu (foto z r. 2013)
SEDLČANY – southern part of the T.G. Masaryk Square in a detailed view– the tower
of St. Martin's Church and a corner of a shopping centre (photo from 2013)

In this picture you can see the Hotel U Českého lva decorated by sgrafitti by A. Häusler
from the same time. Rindler's factory producing liqueurs, juices and vinegar that processed various
fruits from Sedlčany was not a big, but quite a prosperous local company at the beginning of the
twentieth century. Today the building is used for commercial purposes.
In the right part of the picture where the Komenský Square turns into Vít Nejedlý Street
you can see a low house on the corner – a well known restaurant Na Vyšehradě. New residential
buildings behind the shopping centre cover a view of an elementary school building.
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