
Sobotníci na novém hřbitově 

 Od chvíle, kdy lidé začali své mrtvé pohřbívat a nenechávali je napospas zvěři a živlům, se 

způsob pohřbívání a úcta k mrtvým mnohokrát proměnily. V prvním tisíciletí našeho letopočtu 

postupně převládl křesťanský způsob pohřbívání zemřelých, jejichž ostatky spočinuly na hřbitově u 

farního kostela. Morové epidemie a rostoucí hygienické nároky společnosti začaly od počátku 16. 

stol. hřbitovy vytlačovat mimo sídliště, vznikly tzv. morové hřbitovy (např. Milevsko). „K definitivnímu 

přesunu pohřbívání na nově založené rozsáhlé hřbitovy mimo sídliště dochází v pokročilém novověku, 

v pozdním 18. a raném 19. století.“1 Na našem území tyto změny souvisí s reformami Josefa II.: zákaz 

pohřbívání v kostelních hrobkách, společné pohřbívání katolíků a nekatolíků na interkonfesijních 

(komunálních) hřbitovech, přeložení hřbitovů mimo sídliště. Do této problematiky významně zasáhla 

průmyslová revoluce a stěhování obyvatel do měst v průběhu 19. stol. Nastalé změny dále eskalovaly 

legalizací pohřbů žehem, milionovými lidskými ztrátami během obou světových válek a atheizací 

společnosti.  

Původní konfesijní (katolické hřbitovy) nahradily komunální (interkonfesijní, centrální) 

hřbitovy pod správou samosprávných orgánů. Nejvíce takovýchto hřbitovů na našem území vzniklo 

v osmdesátých letech 20. stol. Rituály spojené s pohřbíváním a uctěním zesnulých postupně vymizely. 

Starost o zesnulé přešla z pohřebních bratrstev a cechů na pohřební ústavy. Návštěva hřbitova se 

stala soukromým aktem, v němž rodinná hrobka symbolizuje malý soukromý chrám. V 19. stol. 

dominovaly hlavně průmyslově vyráběné litinové kříže. Majetnější vrstvy si mohly dovolit honosné 

náhrobky a hrobky od sochařů či kamenických firem. Produkce kamenických firem umožňovala různé 

kombinace a modifikace jednotlivých prvků ze svých katalogů a vzorníků. Miliony padlých mužů na 

frontách obou světových válek pozvedly fenomén pomníku do úplně jiné roviny. Dodnes můžeme 

najít i v malé vesničce takovýto umělecký doklad doby. 

Pohřeb žehem neboli kremaci začali jako první prosazovat Američané už v sedmdesátých 

letech 19. stol. Tento způsob nakládání s ostatky zemřelých souzněl se zvyšujícími se hygienickými 

požadavky a úsporou místa rozrůstajících se aglomerací. Kremace si brzy našla své příznivce i na 

našem území. Vůbec první zpopelněnou Češkou se stala mecenáška Augusta Braunerová, matka 

malířky Zdenky Braunerové, kterou její dcery nechaly zpopelnit roku 1890 v Paříži.2 V roce 1899 se 

pod vedením MUDr. Jindřicha Záhoře ustavila Společnost pro spalování mrtvol a v roce 1909 Spolek 

Krematorium pod vedením Ing. Františka Mencla. K legalizaci pohřbů žehem došlo až za republiky 1. 

4. 1919 (zákon č. 180/1919 Sb. z. a n. o fakultativním způsobu pohřbívání, tzv. Lex Kvapil podle 

spisovatele a poslanec Jaroslava Kvapila, který byl velkým podporovatelem tohoto způsobu 

pohřbívání). Pohřby žehem zapříčinily vznik nových útvarů na uložení popela zemřelých jako 

kolumbária3, urnové háje a urnové náhrobky. Jakýmsi fenoménem se stála výstavba obřadních síní, 

které měly nahradit kostely jako místo posledního rozloučení, s čímž souzněl i poúnorový 

komunistický režim. S jeho nástupem souvisí i úpadek funerálního umění. Hroby přestaly zdobit kříže 

či figurální výzdoba, která byla ztotožňována s buržoazním obdobím první republiky a císařství.4 
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Zřízení táborského nového hřbitova 

Na počátku 20. století začala místní samospráva řešit problém týkající se ukládání ostatků 

zemřelých. Pro táborskou farnost, která čítala těsně před 1. světovou válkou na 19 000 duší, byly 

k dispozici hřbitov u kostela sv. Filipa a Jakuba (starý hřbitov) a hřbitov v Klokotech. Oba hřbitovy 

svému účelu sloužily již několik staletí a tak nepřekvapí, že se dostávaly na hranu své kapacity. V roce 

1891 došlo k rozšíření svatojakubského hřbitova o dvě pole, čímž se navýšila jeho rozloha na 6 měr 

(1,2 ha) a počet hrobových míst dosáhl čísla 2 760. Jenže ani to nestačilo. Jak je patrné z následující 

tabulky, dle hřbitovního řádu směli být nebožtíci uloženi do stejného hrobu po 8 letech, u dětských 

hrobů po 6 letech (platné pro děti do 9 let věku), během stanoveného cyklu se „kompletně 

proměnilo celé osazenstvo hřbitova“. 

Časový rozsah Celkem pohřbených Roční průměr pohřbených 

1900–1907 3 391 424 

1908–1913 2 267 378 

 

První jednání týkající se řešení problému s pohřbíváním proběhla roku 1908. Řešila se jednak 

kapacita stávajícího hřbitova, ale i hygienické nároky okolních obyvatel táborského podhradí, které se 

rychle zaplňovalo výstavnými vilami.  „Nedostatek místa na nynějším hřbitově jest citelný a není 

vzácností, že dvě mrtvoly pochovávají se do jednoho hrobu. Vrstva země na hrobech jest nízká a 

mrtvolný zápach rozšiřuje se po okolí. Propukne-li epidemie, bude nebezpečí pohromy zdraví 

obyvatelstva v domech u hřbitova bydlícího, veliké.“ 5  

Zainteresované strany, obecní samospráva, patronátní a zdravotní odbor, se dohodly na 

kompromisním řešení. Starý hřbitov by směli i nadále využívat obyvatelé Tábora, Čelkovic, Horek a 

Větrov, ostatní „přifařené“ obce (Starý Tábor, Měšice, Čekanice, Záluží), východní část Tábora a 

nebožtíci z veřejné všeobecné nemocnice měli spočinout na novém hřbitově. V následujících letech 

(1908–1915) bylo zapotřebí vyřešit umístění nového hřbitova, provést různá měření (geologické 

složení podloží, hladina spodní vody ad.) a stanovit rozpočet na jeho zřízení. V roce 1915 obecní 

zastupitelstvo vybralo jako nejvhodnější pozemek pro umístění hřbitova, z celkových 15 projektů, 

projekt X. tzv. Hartlovské pole6 (na jeho místě se dnes nachází tzv. areál, Střední škola obchodu, 

služeb a řemesel na Maredově Vrchu). Samozřejmě i tento pozemek měl své výhoda (velikost kolem 

20 měr, tedy cca 4 ha), ale i limity: skalnaté podloží (mělo být využito pro stavbu ohradní zdi 

hřbitova), reliéf terénu, který vyžadoval zbudování teras, a hlavně přemostění dráhy císaře Františka 

Josefa na kilometru 80 6/7 u drážního domku (dnes Sezimova 527). Právě na tomto místě měla 

překonávat dráhu přístupová cesta ke hřbitovu, která by kopírovala dnešní Sezimovu ulici na 

Ústeckém Předměstí.7 

Na podzim roku 1915 vše směřovalo ke zdárnému cíli. Ředitelství státních drah 

s ministerstvem železnic souhlasilo s přemostěním dráhy příhradovým mostem o šířce 6 m, který by 

z poloviny zafinancovalo město (11 250 K) a druhou polovinu ministerstvo železnic. Ing. Rudolf Klíma, 

městský stavitel, vypracoval generální projekt hřbitova. Na jaře 1916 měly začít stavební práce na 

Hartlovském poli, ale k zahájení stavby došlo až v květnu 1917 (stavební povolení vydáno 26. 1. 1916 
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č. 602). Během následujícího půl roku postoupily stavební práce již tak daleko, že v případě nutnosti 

mohli nebožtíci spočinout i zde v části ohrazené dvoumetrovým drátěným plotem (cca 6 měr 

z celkové rozlohy hřbitova).8 

Z výše zmíněného textu vyplynula naléhavá potřeba zbudování nového komunálního 

hřbitova, na němž se dokonce plánovalo zřízení kolumbárium pro uložení uren s popelem zemřelých. 

Dle generálního plánu měl hřbitov po svém dokončení vypadat takto: „Proti vchodu na hřbitov má 

býti upraveno oválovité prostranství s kaplí uprostřed. Bezprostředně za kaplí přiléhají k tomuto 

hlavnímu prostranství projektovaná pole č. XI., XII., XV. a XVI. Tato pole mohla by býti určena pro 

pohřbívání nekatolíků, což dle stávajících předpisů prý jest nutno. Proti ustanovení těchto polí pro 

pohřbívání nekatolíků není námitek. Jejich poloha v přední části hřbitova jest dobrá, neboť také 

katolíci budou pro dlouhou řadu let pohřbíváni na polích kolem kaple. A při zdi hřbitovní u dvou 

z těchto polí bylo by možno zříditi ambity v délce 50 metrů. Tam ukládány by byly urny s ostatky těch, 

kdož volili moderní způsob pohřbení. Ambity byly by hřbitovní zdí chráněny proti nepohodě od 

západní strany a otevřeny k východu, směrem ke vchodu na hřbitov, byly by i vkusnou dekorativní 

výzdobou hlavní části hřbitova.“9 

Tento v podstatě provizorní hřbitov nebyl nikdy využit. Nedlouho po vzniku republiky se 

ustavilo stavební družstvo Svépomoc, které mělo v plánu odkoupit obecní pozemky v těsném 

sousedství tohoto hřbitova. Členové družstva požadovaly, aby byl hřbitov přenesen na jiné místo, 

protože by bránil rozvoji plánované čtvrti (dělnické kolonii). Během léta a podzimu 1919 město 

vybralo jako nejvhodnější projekt IX., tedy dnešní nový hřbitov. Vybraný pozemek se skládal ze 12 

parcel. Jen jedna patřila městu, ostatní soukromníkům, se kterými byla dojednána směna za obecní 

pozemky. Pouze rolník Jan Křemen (+1. 5. 1921) z Měšic odmítal svůj pozemek směnit. Paradoxní je, 

že právě on byl prvním nebožtíkem, který spočinul na novém hřbitově. Dne 3. 5. 1921 ho na 

provizorně upraveném hřbitově pohřbil městský hrobník Karel Švec.10 

Zřízení nového komunálního (interkonfesijního) hřbitova zbrzdil stavební odbor, který chtěl 

„řešiti hřbitovní objekty stavební zvláště umělecky architektonicky v duchu husitské reformace jako 

pomník obce Táborské mistrem Bílkem.“ Plány tohoto monumentálního řešení měly být vystaveny 

k 500. výročí města roku 1920, ale tak se nikdy nestalo. Aby radní zamezili dalšímu zdržení, pověřili 

stavební odbor bezodkladným vypracováním co nejjednoduššího projektu, který by umožnil 

provedení umělecké výzdoby dodatečně.11 

 Hřbitov byl projektován na ploše 4 ha 69 a 79 m2 s parkovou úpravou před vstupní branou, 

aby byl oddělen od prachu a ruchu státní silnice na České Budějovice, od níž je přístupný. „Vzhledem 

k menší rozloze pozemků hřbitovu určených upuštěno bylo od krásnějšího řešení parkového celého 

hřbitova a volen tvar geometrický, souměrně rozložený k dvěma kolmým osám, tvořícím kříž, 

vyznačený ve skutečnosti stromořadím červených hlohů. Kříž zapadá do mohutného kalicha, jehož 

podoba dána jest lipami, sledujícím jeho obrys. V průseku obou hlavních os, tedy uprostřed hlohového 

kříže, postavena býti má vyvýšená socha Kristova, kolem níž seskupeno je tři sta hrobů dětských. Je to 

alegorie slov Kristových: „Nechte maličkých přijíti ke mně!“ a těchto tři sta hrobečků spjato je kruhem 

bílých hlohů jako symbol dětské nevinnosti. Zvenčí bylo zamýšleno vysázeti podél celého obvodu zdi 

pás jeřábů, které by za květu tvořily bílou obrubu a na podzim pak červenou linii, jíž by se hřbitov 
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odrážel od svého okolí. Hřbitovní plocha rozdělena je na 23 oddělení, v nichž je dohromady na 3000 

hrobů velkých, 780 hrobů dětských a 190 hrobek.“ 12 

 Na podzim 1922 začala firma Šimůnek a Neuman stavět ohradní zeď hřbitova se vstupní 

branou, kterou zdobí nápis „Na prahu věčného míru“ a letopočet 1921. Ve stejné době budovali 

v těsném sousedství hřbitova stavitelé František Matějka a Ladislav Mužík dům správce hřbitova (č. p. 

1219).13 Generální projekt nového hřbitova od městského stavitele Rudolfa Klímy počítal 

s vybudováním krematoria, obřadní síně a také urnového háje. Jako první byl zrealizován na počátku 

roku 1937 urnový háj, který zaujímal celé XXIII. oddělení (dnes součást XX. oddělení). Urnový háj 

s malými hroby pro uložení uren projektoval architekt Jan Duchač-Vyskočil. Tuto část hřbitova 

v červnu 1937 ozdobil pylon na řecký oheň s reliéfem Shledání, který vytvořil akademický sochař Jan 

Vítězslav Dušek.14 

 Na vlastní krematorium si místní museli počkat až do roku 1948. Jeho výstavbu za 148 000 

Kčs schválila rada MNV Tábor v listopadu 1947. Stavební práce podle projektu Ing. Binara se rozběhly 

až na jaře následujícího roku.15 V letech 1957–1958 vyrostla v sousedství krematoria provizorní 

obřadní síň. Na stavbě se brigádnicky podílelo učiliště státních pracovních záloh.16 Stávající obřadní 

síň ve stylu pozdního funkcionalismu s prvky skandinávského stylu převzal do užívání předseda 

MěstNV Bohuslav Churáček v srpnu 1970. Podle projektu Ing. Arch. Václava Drozdy a Ing. Arch. 

Antonína Malce síň postavili učni Okresního stavebního podniku pod vedením stavbyvedoucího 

Pazdery a mistra odborného výcviku Jaroše.17 Po roce 2011 byla obřadní síň dostavěna do dnešní 

podoby podle projektu A2 konstrukčního a architektonického ateliéru. Přibily administrativní 

prostory a vstupní hala krematoria, která slouží jako zádveří hlavní smuteční síně. 

 

Hroby a hrobky v jednotlivých odděleních 

I. Oddělení (rozkládá se podél jihovýchodní zdi směrem od krematoria k východnímu 

vstupu) 

 Rodina Volákova (u II. odd.): manželé Jan a Marie Volákovi vlastnili hotel Volák, 

dnes hotel Tábor 9. května 617. Na hrobce je bronzový reliéf plačící ženy u kříže 

od sochaře Jana Vítězslava Duška. 

 Rodina Procházkova: (u VI. odd.): MUDr. Josef Procházka, obvodní lékař, 1862–

1922; MUDr. Josef Procházka, státní obvodní lékař, 1895–1952; jeho manželka 

Běla Procházková 1900–1987. Náhrobek je od táborského kameníka Jana 

Slabého. 

 Rodiny Bárta, Dlouhý a Hemmr (u VI. odd.): Josef Bárta, sládek a měšťan 

táborský, 1813–1878; Karel Dlouhý, ředitel Městské spořitelny, 1848–1916; jeho 

manželka Marie Dlouhá roz. Bártová 1856–1931; jejich syn Karel Dlouhý, úředník 

Městské spořitelny, 1881–1909; Ing. Jan Hemmr, okresní inspektor a lesní ředitel, 
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1863–1931; jeho manželka Marie roz. Dlouhá 1879–1950. Náhrobek je od firmy 

Josefa Herzána. 

 Rodina Živnova: jediná hrobka tohoto druhu na hřbitově. Kolem roku 1930 ji 

vytvořil sochař Rudolf Kabeš z umělého kámene. Josef Živna 1780–1841; jeho 

žena Josefína roz. Šemberová 1792–1866; Antonín Živna 1821–1911; jeho žena 

Antonie roz. Kopfsteinová 1824–1886; Josef Živna 1851–1924; Jindřich Živna 

1865–1920; jeho bratr Otto Živna, velkoobchodník a majitel realit, 1858–1929; 

jeho žena Johanna roz. Hamerníková 1860–1935; Otíček Živna 1889–1892; 

Antonín Živna, velkoobchodník, 1886–1962; jeho žena Marie 1900–1975; R. Josef 

Hruška 1852–1900; Eduard Plocek 1874–1947; Karel Oppelt 1925–1982. 

 František Bolech (41, u X. odd.) 1852–1924. Prof. Bolech působil od roku 1878 na 

hospodářské škole jako profesor matematiky. Podílel se na výzkumech pozemků, 

které mohly být využity jako nový hřbitov. V letech 1895–1922 byl dirigentem 

Hudebního spolku, který se na jeho počest přejmenoval na Bolech. V červenci 

1924 byl k uctění jeho památky založen v hudební škole Bolechův fond na 

podporu chudých, nadaných a hodných žáků. Byl vynikajícím klavíristou a 

varhaníkem. Manželkou prof. Bolecha byla Johanna Hrůšová (1853 – před 1910) 

z Přemyšlu (Halič). Bolechovi bydleli od svého příchodu do Tábora v Palackého 

ulici 351. 

 Rodina Rudolfova (44, u X. odd.): Antonín Rudolf ml., továrník, 1863–1924; jeho 

syn Antonín Rudolf nejml., továrník, 1897–1942; Marie Rudolfová roz. 

Martínková, manželka A. Rudolfa ml. (1894), 1875–1946. A. Rudolf ml. byl synem 

Antonína Rudolfa st., majitele realit a spolumajitele vývozní sladovny Vodička a 

Rudolf, bytem 9. května 517, a Františky roz. Votavové. Marie Rudolfová byla 

dcerou stavitele Františka Martínka, Betlémská 279, a Anny roz. Suchanové. 

Rodina Ant. Rudolfa ml. bydlela na 9. května 622. Ant. Rudolf. nejml. bydlel 

v domě svých prarodičů Martínkových na 9. května 828.  

 Rodiny Dr. L. Vojty a Maršíků (51, u XIV odd.): Dr. Ladislav Vojta byl v letech 

1928–1935 okresním hejtmanem.  

 Rodina Krchova (56, u 14. odd.): Tomáš Krch, obchodník kůžemi a obuví 

Roháčova 1110, 1862–1926; jeho žena Alžběta Krchová roz. Krätzrová 1871–

1947; jejich synové: Tomáš Krch, stavitel 9. května 697, 1902–1967 (projektoval 

Zdravotní školu na Maredově Vrchu, podílel se na stavbě Obchodní akademie, 

adaptoval cukrárnu Sandra); František Krch, spolumajitel elektrotechnického 

závodu bratři Krchové Roháčova 1110, 1895–1961; Vladimír Krch, spolumajitel 

elektrotechnického závodu Roháčova 1110, 1899–1985 a jeho žena Marie roz. 

Počepická 1906–1996; Jindřich Krch, soukromý úředník, 1894–1946 a jeho 

manželka Ludmila 1897–1976; Augustin Krch, pracoval s otcem v obchodě 

s kůžemi v Roháčově ulici č. p. 1110, 1901–1969 a jeho žena Klára 1907–1986. 

Náhrobek vytvořil kameník Jan Slabý. 

 Rodina Tieblova (58, u 18. odd.): Josef Tiebl, c. k. lesní, 1813–1892; jeho žena 

Barbora 1819–1897; jejich syn Vincenc Tiebl, stavitel, 1852–1909; jeho žena 

Zdenka 1871–1905. Vincenc Tiebl koupil roku 1907 dům Přehořovských č. p. 34 

v Křížkově ulici a přestavěl někdejší přízemní domek do dnešní secesní podoby. 

Na 9. května postavil domy 515, 517, 519, 542, 736 a 743. Řídil stavbu gymnázia 

P. de Coubertina a asistoval i při výstavbě tabačky. Stál za rozšířením starého 

táborského hřbitova o II. a III. pole roku 1890. 



 Rodina Loskotova (66, u XVIII. odd.): Emanuel Loskot, natěrač a malíř písma 

Havlíčkova 652, 1860–1929; jeho žena Marie 1873–1939; jejich synové: Emanuel 

Loskot ml., lakýrník Havlíčkova 652, 1911–1959; Jan Loskot, stavitel, 1893–1961. 

Jan Loskot stavěl např. rodinné a nájemní domy pro družstvo Svépomoc na 

Maredově Vrchu. Několikrát se přestěhoval, bydlel např. v Komenského 1177 a 

Tomkově 1240.  

 Rodina Brejchova a Mládkova (64, u XVIII. odd.): Antonín Brejcha, školní rada a 

profesor, 1851–1927; Josef Mládek, stavitel, 1891–1963; JUDr. Josef Mládek 

1926–1999. Josef Mládek stavěl s Konsorciem stavitelů v letech 1923–1925 

dnešní Českou spořitelnu, v letech 1930–1931 Obchodní školu, jejíž základní 

kámen poklepal jeho syn Josef, a v letech 1934–1935 Finanční úřady.  

 Rodina Skopkova (68, u XVIII. odd.): Jana (Johana) Skopková 1848–1923; 

Veronika Skopková 1869–1931; Čeněk Skopek, stavitel varhan, výroba harmonik, 

sklad pian, 1866–1935; Vlasta Skopková, úřednice záložny, 1896–1959; Vladimír 

Skopek, stavitel varhan a ladič pian, sbormistr Hlaholu v letech 1929–1966, 

1899–1966; Klára provdaná Pírková, soukromá učitelka, 1898–1980. Rodina 

Skopkova bydlela na Budějovické 723. 

 Rodina Čadilova (70, u XVIII. odd.): Náhrobek od Rudolfa Kabeše z roku 1931, 

socha z lasského mramoru symbolizuje odevzdanost, bronzový reliéf (portrét) 

Karla Čadila. Karel Čadil, řezník a uzenář Svatošova 307, 1878–1930; jeho žena 

Marie roz. Huderová 1883–1951; její bratr Josef Hudera, řezník a uzenář 

Svatošova 307 a později Kollárova 605, 1895–1974; jeho žena Antonie 1901–

1994. 

II. Oddělení nachází se v těsném sousedství obřadní smuteční síně 

III. Oddělení 

 Rodina Tomáškova (z boku k VII. Odd.): reliéf od sochaře Jana Přerovského 

z roku 1946, který zobrazuje Jiřinku Tomáškovou, vychovatelku, 1923–1945. 

IV. Oddělení 

 Rodina Duškova: Jan Vítězslav Dušek, akademický sochař Husinecká 1200, 1891–

1966; jeho žena Ludmila 1914–1998; jejich synové Jan Dušek, sochař, 1936–1994 

a Václav Dušek, sochař, 1941–2001. 

 Rodina Švarcova: Miloš Švarc, poslední předseda MěstNV, 1925–1999. Náhrobek 

zdobí socha truchlící dívky svírající mrtvého holuba. 

V. Oddělení 

 Rodina Setunských: Jan Setunský 1842–1925, dlouholetý místostarosta Tábora a 

starosta Sokola, obchodník se stavebními hmotami, uhlím, majitel cihelny, 

zasilatelství a realit; jeho děti: Václav Setunský 1874–1961, majitel zasilatelství, 

obchodník s uhlím a stavebními hmotami; Jaroslav Setunský 1882–1930, vlastnil 

kruhovou cihelnu; Marie Kučerová 1878–1926. Manželka Václava Setunského 

Zdeňka roz. Krátošková 1886–1974; jejich synové Ing. Jan Setunský 1907–2000 a 

Miroslav Setunský 1909–1967. Jan Setunský vlastnil dům č. p. 47 na náměstí 

Mikuláše z Husi, ze stodoly postavil dům č. p. 46. Oba domy a sousední č. p. 58 

získala věnem jeho dcera Marie, která se 24. 2. 1906 provdala za JUDr. Jaroslav 

Kučeru. Náhrobek z trachytu od J. V. Duška „Dobrý pastýř“ vznikl mezi lety 1922–

1924. 

 Rodina Rudolfova: JUDr. Vladimír Rudolf 1901–1973; jeho žena Marie roz. 

Vávrová 1901–1983. Dr. Vladimír Rudolf byl společně se svým bratrem 



Antonínem 3. generací vlastníků táborské vývozní sladovny, kterou převzali roku 

1924 po svém zemřelém otci Antonínu Rudolfovi ml., který stál v čele sladovny 

s Isidorem Vodičkou od roku 1897. Jan a Vladimír Rudolfové s Otto Weilem a 

Karlem Guttmannem založili roku 1934 provoz Testa Rudolf a Weil, továrna na 

knoflíky a galalitové zboží. Rudolfové odkoupily podíly svých arijských společníků 

(1939/40). Po smrti svého bratra antonína roku 1942 měl vedoucí úlohu 

v podniku Vladimír Rudolf, který byl od 1. 3. 1948 jedním z národních správců 

vývozní sladovny (znárodněna 3. 7. 1948). Vladimír Rudolf byl zatčen, odsouzen a 

vězněn ve Valdicích a Novákách na Slovensku. 

 Rodina Pavlíkova a rodina Petříkova 

VI. Oddělení 

 Rodina Hrnčárkova: Josef Hrnčárek, rotmistr 305. dělostřeleckého pluku, 1899–

1938; jeho manželka Marie 1899–1976. Hrnčárek podlehl 6. 10. 1938 zraněním, 

která utrpěl při nehodě na motocyklu u Přerova. 

 Rodina Hrzánova: Jiří Hrzán, herec, 1939–1980 

VII. Oddělení 

 Rodina Strakova: prof. Dr. Josef Straka, český literární historik a filolog, 1876–

1963; jeho žena Irena roz. Jelínková 1873–1963. Josef Straka vydal edici Táborské 

knihy černé v roce 1937 k 500. výročí povýšení Tábora na královské město 

nákladem Městské spořitelny a Městského muzea. Učil na táborském reálném 

gymnáziu češtinu, latinu a filologii, vedl žákovskou knihovnu. Rodina prof. Straky 

bydlela od roku 1908 v Klokotské 889, za vilou Libuší u cesty do Klokot.  

 Rodina Kotaškova: Augustin Tomášek, obchodník, 23. 7. 1894–6.11.1940; jeho 

žena Marie 6. 1. 1896–8. 8. 1973; jejich dcera Věruška 3. 11. 1925–29. 3. 1926. A. 

Tomášek bydlel s rodinou na Budějovické 1198, kde měl i obchod, dnes jsou tu 

domácí potřeby a železářství. Byl členem Družstva válečných poškozenců. Sepsal 

Pamětní knihu padlých a zemřelých vojínů ve světové válce, jejichž jména jsou 

uvedena na pomníku padlých v 1. světové válce na Křižíkově náměstí. Náhrobek 

vytvořil kameník Slabý. 

VIII. Oddělení 

 Rodina Neumanova (147/8): Marie Neumannová 1878–1924; její muž Alois 

Neumann, úředník u ČD, strojvůdce v. v., 1870–1942; jejich syn Alois Neumann, 

filmový režisér, 1907– 1973; jeho žena Markéta roz. Zenklová 1909–1972; PhDr. 

Věra Hromádková 1939–2016, zakladatelka umělecké školy. Rodina Neumanova 

bydlela od roku 1913 na Budějovické 1101, kdy se přistěhovala do Tábora. 

Režisér Neumann točil dokumentární filmy ze zemědělského prostředí, např. 

V družstevní stáji (1952), Choroby telat (1953), Bezpečnost práce v zemědělství 

(1954), Hygiena mléka (1955), Odchov kuřat (1956) nebo Výroba piva (1957).  

 

 

IX. Oddělení 

 Rodina Kroužkova: Antonín Kroužek 1849 – před 1935; jeho žena Josefa 1869 – 

před 1935; jejich děti: Zdeněk, cukrář, 1898–1951; Miloš a Růžena. Rodina 

Kroužkova bydlela ve Svatošově ulici 312, kde provozovala paní Josefa hospodu U 

Kroužků (dnes U Dvou koček), pan Antonín byl původně berní úředník. O 

domácnost se starala dcera Lidmila, která po matce převzala vedení hospody, 

druhá dcera Růžena pracovala v časopise Náš Kraj jako úřednice. Nejmladší dítě 



Kroužkových, syn Miloš pracoval jako úředník v Městské spořitelně. Cukrář 

Zdeněk Kroužek bydlel v ulici U Bechyňské dráhy 790 a cukrářství měl na 9. 

května 1459 (Optika Hart).  

 Rodina Pošvářova: Antonín Pošvář, mistr kominický pro táborský obvod, 1875–

1924; jeho žena Aloisie 1881–19__. Antonín Pošvář bydlel s rodinou v Ovocné 67. 

Byl předseda Družiny čsl. válečných poškozenců, která iniciovala zbudování 

pomníku padlým v 1. světové válce. Byl dlouholetým členem zastupitelstva, 

v poslední době i městské rady za stranu národně socialistickou a správní komise 

města. Zasedal ve výboru Městské spořitelny a právovárečného měšťanstva. Byl 

velitelem táborského sboru dobrovolných hasičů a náměstkem starosty táborské 

hasičské župy. Zemřel po delší nemoci, která u něj propukla po požáru u 

Vlastimila Švarce, kterého se jako velitel místního hasičského sboru zúčastnil. 

Kominickou živnost převzala dcera Marie, jediné dítě Pošvářových.  

 Rodina Zeisova: Antonín Zeis, městský oficiál, 1. knihovník, 1859–1914. Zřejmě 

je zde pohřbena i jeho manželka Karolína roz. Leichtfried 1863–1921. Zeisovi 

bydleli ve Filipovské 72 (dům U Lípy). 

X. Oddělení 

 Rodina Skořapova: Jan Skořapa, obchodník nádobím v Pražské 211; jeho žena 

Anna roz. Bukvajová. Nápis je nečitelný. Bronzové reliéfy obou manželů vytvořil 

J. V. Dušek. Zarámovaný reliéf obchodníka Skořapy (patinovaná sádra) je uložen 

ve sbírkách Husitského muzea. 

 Rodina Říhova: náhrobek od chýnovského sochaře Karla Gabriela. 

 Rodina Marešova a Pivrncova: brigádní generál Karel Mareš 1898–1960, 1. 

velitel 311 čs. bombardovací perutě RAF. 

 Rodina Bílých: Terezie Bílá 1855–1932; její muž Tomáš Bílý, městský vodárenský 

strojník, 1849–1933. Zhotovil model původního pístového čerpadla, tzv. vodního 

stroje, které přivádělo vodu do města od počátku 15. stol. z údolní nádrže 

Jordán. 

XI. Oddělení 

 Rodina Kaplických a Klímova (34): rodina spisovatele Václava Kaplického, otec 

Emanuel Kaplický 1861–1926; sestry: Marie Klímová roz. Kaplická, poštovní 

revidentka, 1889–1961; její muž Ing. Rudolf Klíma, civilní geometr a městský 

stavitel (např. projekt rozšíření Polikliniky nebo nového hřbitova), 1883–1972; 

Jožka (Josefa) Kaplická, účetní a obchodnice, 1892–1976; Ludmila Peltánová roz. 

Kaplická 1898–1985. Pomník vytvořil kameník Slabý. 

 Rodina Pavláskova: Vladimír Pavlásek byl 22. 9. 1942 popraven nacisty 

v Drážďanech ve věku 21 let; jeho otec Ph.Mr. Kamil Pavlásek, lékárník v lékárně 

U sv. Anny, 1886–1946; jeho matka Anna Pavlásková 1893–1956; jeho sestra 

Alena Kopecká 1925–2002 

 Rodina Pospíšilova (103): Miroslav Pospíšil 1925–1944; Marie Pospíšilová 1905–

1960. Bronzový reliéf Miroslava Pospíšila vytvořil J. V. Dušek. 

XII. Oddělení 

XIII. Oddělení  

 Rodina Rejlkova (36): Ada Rejlek 1899–1924; Josef Rejlek, zakladatel KSČ, 

obuvník Hromádkova 1129, 1871–1939; jeho žena Josefa Rejlková 1876–1960; 

jejich syn Antonín Rejlek, zámečník U Obecních domů 1617, 1901–1972; jeho 

žena Anna Rejlková 1907–1986. Josef Rejlek byl první obětí německých okupantů 



v Táboře. Zemřel na následky mučení v táborské nemocnici (na dnešní Poliklinice) 

27. 3. 1939. 

 Rodina Langova (19): JUDr. Hynek Lang, advokát, starosta sokola v letech 1885–

1897, 1847–1926; jeho žena Veronika roz. Hrubešová, sňatkem s ní vyženil mlýn 

Na Brusírně nebo dům  v Palackého ulici 354; jejich syn JUDr. Svatopluk Lang; 

jeho žena Klára. Náhrobek od J. V. Duška, který zpodobňuje JUDr. Langa 

v sokolském kroji, se opravuje. 

XIV. Oddělení 

XV. Oddělení  

 Rodina Rendlova: letec – stíhač ppor. František Rendl 1930–1952. Skonal 

tragickou smrtí při povinném výkonu ve službách vlasti 15. 7. 1952. Rendl zemřel 

při cvičení, když se svým letadlem Avie S-199.146 narazil do křídla jednoho ze tří 

dalších letadel v jeho formaci. Přišel o výškové kormidlo. Dostal se do spirály. 

Naneštěstí se mu kvůli malé výšce nepodařilo letoun opustit. Cvičení probíhalo 

ve výšce kolem 450 m. Rendlův letoun dopadl u obce Letkov (okr. Plzeň-město). 

Na místě dopadu nechala rodina Rendlova vztyčit pomník.  

XVI. Oddělení 

 Rodina Marčíkova: Antonín Marčík, vrchní respicient finanční stráže a ruský 

legionář (99. c. k. pěší pluk, léto 1917 3. těžká dělostřelecká divize), 18. 9. 1894 

Halenkov – 14. 4. 1952 Tábor; jeho žena Ludmila 19. 6. 1897–30. 3. 1979 

 Rodiny Voštova, Zitova a Havlíkova (89): Rosalie Voštová 1869–1945; Štěpánka 

Voštová 1875–1964; Stanislav Zita 1926–2006; PhDr. Stanislav Zita, historik a 

kurátor Husitského muzea v Táboře, 1960–2013; Josef Havlík 1897–1957; Marie 

Havlíková 1902–2000 

 Rodina Míkova: Josef Míka 1894–1945, průvodčí vlaků z Měšic a dobrovolný 

hasič. Zatčen gestapem 15. 12. 1944, důvod neznámý, vězněn na Pankráci, odtud 

převezen 16. 1. 1945 do malé pevnosti v Terezíně, kde byl 18. 4. 1945 popraven.  

XVII. Oddělení  

XVIII. Oddělení  

 Rodina Švecova (18): Anna Roncová 1877–1957; Karel Švec, městský hrobník od 

roku 1910, 1885–1932; jeho žena Josefa 1890–1943; jejich syn Karel Švec, 

vedoucí hřbitova, 1912–1968; Růžena Švecová 1907–1985 

 Rodina Vojtěchova: akademický malíř Josef Štainochr 1899–2003 a jeho choť 

Zdeňka. 

XIX. Oddělení 

 Rodiny Hnízdova, Houškova a Štěchova: Antonín Zbyšek Hnízdo 1906–1973. 

Pedagog (1951–1967 učil na táborském gymnáziu), ochranář přírody (od 1940 

okresní konzervátor státní ochrany přírody, vybudoval přírodovědné oddělení 

táborského muzea) a publicista: Vlastivěda Táborska, Přírodní památky a krásy 

Táborska ad.  

XX. Oddělení 

 Rodina Kohoutova (4): náhrobek rodiny sochaře Rudolfa Kohouta, na němž 

zpodobnil svou matku. Je to jediná Kohoutova práce na novém hřbitově 

 hrob č. 21 (neoznačený): náhrobek ze žuly, na němž je reliéf klečící dívky 

z umělého kamene od sochaře Rudolfa Kabeše. Dívka klečí nad hrobem a v rukou 

třímá věnec. 



 Rodina Duškova (94): Jan Dušek 1907–1934. Náhrobek od J. V. Duška zobrazující 

Krista jako pastýře.  

 Rodina Mrzenova (164): Klement Mrzena, kapelník a učitel hudby, 1868–1944; 

Ludmila Mrzenová 1915–1964; jeho manželka Karolína Mrzenová 1871–1966; 

jejich syn Ph.Dr. Arnošt Mrzena, plukovník generálního štábu, 1904–1991. 

Mrzenovi bydleli od roku 1905 v Betlémské č. p. 277. 

 Rodina Kolářova: PhDr. Jan Kolář, starosta Tábora (1927–1929) a ředitel 

táborské reálky, 1884–1940; jeho žena Jarmila 1896–1973; jejich dcera Eva 

1913–2003. S rodinou bydlel v Palackého 351. 

 Rodina Vojtova: štábní kapitán MUDr. František Vojta, šéflékař 305. 

dělostřeleckého pluku a velitel táborské Národní gardy, +1. 7. 1937. Bydlel na 9. 

května 743. Náhrobek z umělého kamene od Rudolfa Kabeše je patrně z roku 

1937. 

 Rodina Böhmova: Alois Böhm obchodník 1887–1940 koncentrační tábor 

Oranienburg; Rudolf Böhm 1921–1945 koncentrační tábor Schwarzheide; 

Štěpánka (Štefa) Böhmová 1895–1962; Jiří Meisl 1921–1999. Böhmovi bydleli 

v Klokotské 115. 

Hrob Anatolie Osipoviče Oskina +11. 5. 1945, respektive hrob padlých rudoarmějců, 

byl vztyčen roku 1949 podle návrhu sochaře Přehořovského. „Čest a sláva našim 

osvoboditelům“. 

XXI. Oddělení 

XXII. Oddělení  

 

 

 

 

 

 

 

 

  


