
Sobotníci na Maredově Vrchu 

Správní komise města na své schůzi 5. září 1923 schválila nová pojmenování ulic a nových 

čtvrtí města. Své pojmenování získaly dnešní čtvrti Maredův Vrch – Ústecké předměstí II, a 

Ústecké předměstí – Ústecké předměstí I. Obě nová předměstí měla dělnický charakter. 

Ústecké předměstí II (Maredův Vrch) vystavělo družstvo Svépomoc. Obě předměstí od sebe 

oddělovala železniční dráha na České Budějovice. Ústecké předměstí I ohraničovala 

železniční dráha a budějovická silnice. Ulice na ústeckých předměstích nesla názvy související 

s českou reformací: Rokycanova, Trocnovská, Štítného, Krále Jiřího, Husova ad. Radní Josef 

Rejlek dokonce navrhoval, aby dvě ulice nesly jména V. I. Lenina a Jiřího Volkera. 

Maredův Vrch – Ústecké Předměstí II 

Tato čtvrť je často nazývána Na Svépomoci podle stavebního družstva, které vybudovalo 

kolonii rodinných domků na základě bezúročných půjček poskytnutých tabákovou režií pro 

zaměstnance táborské tabákové továrny. Další spíš hanlivé označení této čtvrti zní Na 

Keťasce anebo také Školská čtvrť. 

Mostecká 

Ulice je pojmenována podle táborských mostů, protože začíná pod Černými mosty a 

směřuje podél Táborsko-Bechyňské dráhy k železničnímu mostu přes Lužnici. V budově čp. 

1912 sídlí Střední zdravotnická škola od roku 1949. Tato budova byla postavena pro 

Odbornou školu pro ženská povolání (Rodinná škola). Stavební povolení udělil obecní úřad 

16. září 1938. Stavbu provedlo podle projektu místního architekta Tomáše Krcha Konsorcium 

stavitelů. Činžovní budova školy byla od 15. března 1939 způsobilá k obývání. Po vypuknutí 

války se v objektu školy ubytovala na několik let německá armáda. Rodinná škola odsud byla 

vystěhována v době heydrichiády a přesunuta do Bechyně.  

Husova 

 Ulice nese jméno mistra Jana Husa, církevního reformátora, který v letech 1413–1414 

pobýval v nedalekém Sezimově Ústí a na Kozím Hrádku. Pro své přesvědčení byl upálen na 

hranici 6. 7. 1415 v Kostnici.  

V čp. 1468, kde je Rychlé občerstvení – Bufet u Prchlíků, bývalo za první republiky 

prosperující řeznictví a uzenářství Františka Karase. Dům čp. 1500 postavil městský stavitel, 

úředně autorizovaný civilní inženýr, Ing. Rudolf Sebastian Klíma. Na fasádě domu je reliéf od 

Rudolfa Kabeše a datace postavení domu 1928. V roce 1937 se jeho druhou manželkou 

stala Marie Kaplická sestra Václava Kaplického. Během 2. světové války byl penzionován, 

protože bral jeden z nejvyšších platů mezi městskými úředníky. Vedlejší dům čp. 1444 si 

nechal postavit prof. Antonín Zeman. Za první republiky učil na táborské reálce až do 1. 9. 

1939, kdy byl zatčen při akci Albrecht I. Po 2. světové válce se stal ředitelem reálného 

gymnázia na Klášteráku. Během únorového převratu roku 1948 byl nejprve poslán na 

dovolenou a poté do penze. Prof. Zeman a Ing. Klíma byli svobodní zednáři místního kroužku 

Kalich spadající pod lóži Pravda vítězí. 



Největší stavbou Husovy ulice je základní škola. Mezi lety 1927–1929 objekt postavilo 

místní Konsorcium stavitelů. Dne 1. 9. 1929 do Masarykových škol směřovali žáci obecné a 

měšťanské školy chlapecké a obecné školy dívčí.  

Hromádkova 

Rohový dům čp. 1264, který stojí na křižovatce ulic Hromádkova a Údolní, patřil 

akademickému sochaři Rudolfu Kabešovi. 

 Ulice nese jméno zvoníka Petra Hromádky z Jistebnice, který byl jedním z 

organizátorů „poutí na hory“ – které se konaly od Velikonoc 1419 až do jara 1420. Podílel se 

na dobytí a vypálení Ústí a na založení Hradiště hory Tábor. V následujícím roce se stal 

hejtmanem Chotěboře, ale již 6. 2. 1421 byl upálen v Chrudimi. 

Štítného 

 Původně nesla jméno Tomáše Štítného dnešní Chocholouškova ulice nedaleko 

nádraží, ale v roce 1925 byl název ulice zrušen, protože v ní nestál žádný dům. Tomáš Štítný 

ze Štítného se na počátku třicátých let 14. stol. narodil do zemanské rodiny. Studoval na 

pražském vysokém učení artistickou univerzitu, ale akademické hodnosti nedosáhl. Pod 

vlivem reformních kazatelů, zvláště Milíče z Kroměříže, začal psát vlastní spisy a věnoval se 

překladatelství. Byl autorem sbírky traktátů „Knihy šestery o obecných věcech křesťanských“, 

„Řeči besední“ anebo „Knížky o šašiech“ (překladatelská tvorba). Tomáš Štítný zemřel 

v prvním desetiletí 15. stol. v Praze. 

Petra z Ústí 

Ulice nese jméno blíže neznámého kazatele Petra z Ústí, který na počátku husitské 

revoluce patřil k radikálním kněžím. 

Komenského – Kalkusova – Hvozdenská 

Restaurace Na Svépomoci (Hostinec Družstva Svépomoc, Restaurace U Křížů) se 

dodnes nachází ve stejném domě čp. 1177. Adresu v této ulici má ještě Střední průmyslová 

škola strojní a stavební, která sídlí v objektu někdejších učňovských školách. Živnostenská 

škola pokračovací, respektive Masarykovy školy práce vznikly podle projektu Ing. Václava 

Vejrycha mezi lety 1931 a 1932. 

Dnešní Komenského ulice nesla nejprve název Hvozdenská, podle obce Hvozdno na 

Českobudějovicku a také po vladykovi Ctiborovi z Hvozdna, kterého mnozí z nás znají hlavně 

z Jiráskova románu „Proti všem“.  V době komunistické vlády se ulice jmenovala 

Kalkusova. Nesla jméno Pelhřimovského rodáka Vojtěcha Kalkuse, který za okupace stál 

v čele komunistického odboje. To se mu stalo osudným. Po dvouletém věznění byl 2. 11. 

1942 popraven v Mnichově.  

„Učitel národů“ Jan Amos Komenský se narodil 28. 3. 1592 jako poslední z pěti dětí 

Martina a Anny Komenských. V dětském věku osiřel, jeho poručníci ho dali do bratrské školy 

v Přerově. Díky svým studijním úspěchům byl poslán na německé reformované školy 
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v Herbornu (1611–1613) a univerzitu v Heidelbergu (1613–1614). Po návratu na Moravu se 

stal správcem školy v Přerově a roku 1616 knězem jednoty bratrské. 

Během třicetileté války se Komenský několikrát přestěhoval, pochoval dvě manželky a 

několik svých dětí, dvakrát mu shořela jeho celoživotní práce (Fulnek 1623 a Lešno 1656). 

Během svého dlouhého života se podílel na reformě školství např. v Anglii, Švédku, 

Sedmihradsku a Nizozemsku, kam se odebral roku 1656. Jan Amos Komenský zemřel 15. 11. 

1670 a byl pohřben v Naardenu. 

Smolínova 

 Ulice nese jméno Jana ze Smolína řečeného Smolín. V únoru 1420 se aktivně účastnil 

dobytí Sezimova Ústí. Snad byl kazatel či zeman z tvrzi Smolín u Hořepníku. V I. patře domu 

čp. 1173 bydlela rodina Janátova. PhDr. Bohumír Janát (1949–1998) byl filosof, signatář 

Charty 77 a její mluvčí v roce 1988. 

Bydlínského 

Ulice nese jméno Jana z Bydlína řečeného Bydlínský. Jan z Bydlína byl drobným 

zemanem z Pacovska. Od roku 1417 pobýval v Sezimově Ústí jako jeden z předních kazatelů. 

V předjaří roku 1420 se podílel na založení Tábora. Poté se přiklonil k radikální sektě pikartů, 

což ho zřejmě stálo život. V Bydlínského se nachází fotbalový stadion Svépomoc, dříve 

Tatran, hasičská zbrojnice sboru dobrovolných hasičů a Střední škola obchodu, služeb a 

řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky.  

Martin Kolář  

Martin Kolář se narodil 18. 6. 1836 ve Švihově na Klatovsku do rodiny Josefa Koláře 

(úřední sluha při c. k. hejtmanství v Písku) a Doroty rozené Haškové ze Švihova čp. 143. 

Studoval na gymnáziích v Klatovech a Českých Budějovicích. Poté nastoupil v Praze do 

semináře, kde se připravoval na dráhu duchovního. Ovšem seminář nedokončil. Pracoval 

v univerzitní knihovně a na úřadu desk zemských. V roce 1859 působil jako vychovatel 

hraběte Latoura v Hrobech u Tábora a v roce 1860 jako tajemník v redakci Naučného 

slovníku v Praze. V následujícím roce pracol jako suplující učitel na gymnáziu v Hradci 

Králové. Odtud odešel v roce 1862 do Tábora na nově založené reálné gymnázium s českou 

vyučovací řečí, první svého druhu v rakouském mocnářství. Zde působil více než třicet let. Do 

výročních zpráv gymnázia psal články o dějinách Tábora, archeologických sbírkách gymnázia, 

o šlechtických pečetích, rodu Švihovských z Riesenberka ad. Svými články přispíval do 

různých periodik, např. Památek archeologických a místopisných, Světozoru, Tábora (články 

pod značkou –o–), Českého jihu, Sborníku historického, Otavanu, Písku, České včely, Štítnýho 

ad. Jeho články se zabývaly historickou, genealogickou, topografickou, archivální a literárně 

historickou tematikou. V rukopisu zůstala za jeho života monografie o dějinách města 

Tábora, kterou po jeho smrti vydal jeho syn Jan Kolář v roce 1924 pod názvem „Sborník 

historických prací prof. Martina Koláře o dějinách Tábora“. Zabýval se i heraldikou, které 

věnoval mnoho svých studiích. K vydání připravil a doplnil Kolářovu heraldiku August 

Sedláček, jeho gymnaziální kolega. 



Na jeho popud namalovali různí malíři stavební památky v Táboře ze starší doby. V roce 1865 

byl zvolen za své literární zásluhy dopisovatelem archeologického sboru Českého muzea a 

v roce 1878 členem heraldicko-genealogického spolku Adler ve Vídni a členem heraldicko- 

genealogické akademie v Pise v Itálii. Při odchodu do důchodu byl vyznamenán zlatým 

záslužným křížem s korunou. Byl předsedou Besedy i jejím čestným členem. Zasedal 

v obecním zastupitelstvu. Martin Kolář byl prvním ředitelem městského muzea v Táboře. 

Martin Kolář se oženil v Klokotech 24. 5. 1879 se Štěpánkou Polcovou, dcerou Vincence 

Polce soukromníka v Pešti a Anny rozené Markové ze Stádlce čp. 6 okres Tábor. Do rodiny se 

postupně narodily dvě děti, Jan a Anna. Martin Kolář zemřel náhle na tuberkulózu plic 15. 5. 

1898.  

Josefa Švehly 

Josef František Švehla se narodil 15. 5. 1861 ve Staré Huti u Berouna do chudé rodiny 

Stanislava Švehly pudlaře a Rozálie rozené Doudové z Roztok. Zázrakem unikl smrti, když byla 

jeho matka a sestra zabity úderem blesku. Po matčině smrti se rodina (otec a bratr) 

přestěhovali do Klatov. Na doporučení řídícího učitele v Klatovech se vypravil na učitelský 

ústav do Soběslavi. Po jeho absolvování působil jako učitel ve Slaném, Malšicích a v Chýnově. 

V Chýnově se znelíbil rakouským školním úřadům, které ho poslaly v roce 1885 za trest na 

školu ve Starém Táboře (Sezimovo Ústí). Jeho začátky v Sezimově Ústí nebyly lehké, ale 

postupně si získal úctu a váženost díky své práci a nezištné povaze. Pod vlivem přednášky 

prof. Martina Koláře o minulosti Sezimova Ústí začal podnikat své výzkumy ve Starém 

Táboře. Výzkumy podnikal na Táborsku a Bechyňsku, zejména v místech spjatých s husitskou 

minulostí. Veškeré nálezy ukládal do táborského a sezimoústeckého muzea. V roce 1922 byla 

ustavena Jihočeská společnost pro zachování husitských památek, které prezident Masaryk 

věnoval 100 000 Kč na archeologické bádání. Švehla se stal jejím prvním předsedou. 

Spolupracoval s Dr. Josefem Pavlíkem ve Společnosti pro postavení Husova pomníku 

v Táboře, s níž se podílel na instalaci Husovy a Žižkovy síně v táborském muzeu. Josef Švehla 

se zasloužil o přejmenování Starého Tábora na Sezimovo Ústí v roce 1920. Spolupracoval na 

vzniku Jihočeského sborníku historického. Byl kronikářem a starostou Sezimova Ústí. Stal se 

čestným občanem Tábora. V roce 1925 odešel do důchodu, po třiceti letech strávených na 

škole v Sezimově Ústí. Zemřel 10. 5. 1934 v Sezimově Ústí. 

Staňkova – Mochovská 

 Původní název Mochovská odkazuje na osobnost Anny z Mochova. Ta byla manželkou 

Jana z Ústí, majitele Sezimova Ústí. Již jako vdova Anna z Mochova pozvala do Ústí Husa. Po 

Husově smrti se Ústí stalo útočištěm jeho žáků a stoupenců až do smrti Anny z Mochova. 

 Dnešní název ulice připomíná mistra Staňka z Menšího Města pražského. Mistr Staněk 

se na přelomu 15. a 16. stol. podílel na výstavbě děkanského kostela a Staré radnice.   

Krále Jiřího 

 Ulice nese jméno husitského krále Jiřího z Poděbrad. Narodil se 23. 4. 1420 

v Poděbradech Viktorinovi z Kunštátu, který bojoval po boku Jana Žižky. Jiří se účastnil na 

straně panské jednoty bitvy u Lipan. Ve východních Čechách, kde spravoval rozsáhlé rodové 



majetky, stoupala jeho kariéra až do roku 1444, kdy stanul v čele tamního landfrýdu. V roce 

1441 se oženil s Kunhutou ze Šternberka, která zemřela roku 1449 při porodu dvojčat 

Kateřiny (manžel Matyáš Korvín) a Zdeňky (manžel Albrecht Saský). Z jejich manželství vzešly 

ještě další čtyři děti: Boček, Viktorin, Barbora a Jindřich. V roce 1450 se oženil s katoličkou 

Johanou z Rožmitálu. 

Roku 1447 opanoval Prahu a o dva roky později uzavřel mír se svými odpůrci, 

Jednotou strakonickou. Roku 1452 byl Jiří z Poděbrad zvolen zemským sněmem zemským 

správcem. Ve stejném roce se mu podařilo bez boje podmanit Tábor. Pravomoci Jiřího 

z Poděbrad se nezmenšili ani po nástupu Ladislava Pohrobka na český trůn v letech 1453–

1457. Dne 2. 3. 1458 byl Jiří z Poděbrad zvolen na volebním sněmu českým králem. Jiřího 

panování je spojeno s obranou utrakvismu, protože papež Pius II. zrušil kompaktáta a 

neuznával Jana Rokycanu pražským arcibiskupem. Ke konci jeho vlády se země zmítala opět 

ve válečných bouřích. Proti Jiřímu se postavila Zelenohorská jednota a jeho někdejší zeť 

Matyáš Korvín. Jiří z Poděbrad zemřel 22. 3. 1471. Nástupnictví na český trůn pro své syny se 

Jiří vzdal ve prospěch polských Jagellonců.  

 

Ústecké Předměstí I 

Oblast vymezující budějovická dráha, Rokycanova (Trocnovská) ulice a část Soběslavské se 

nazývala V Zahrádkách. Oblast pod Trocnovskou ulicí mezi budějovickou drahou a 

Soběslavskou ulicí se nazývala Na Žižkově. 

Milíčova 

 Ulice nese jméno „otce české reformace“, jak nazval František Palacký Milíče 

z Kroměříže. Milíč se narodil do měšťanské rodiny v Kroměříži po roce 1320. Dále o něm 

víme, že měl dobré místo u královské kanceláře v Praze, které opustil, protože se rozhodl pro 

chudobu. Stal se kazatelem nejprve u sv. Mikuláše a potom u sv. Jiljí. Kázal latinsky, česky i 

německy. Podnikl dvě cesty do Říma. Při prvním pobytu byl vězněn, při druhém pobytu po 

papeži požadoval reformu církve a svolání všeobecného koncilu. Velice známé je jeho 

obrácení skupiny pražských nevěstek na víru. Postaral se jim o práci, hmotné zaopatření a 

střechu nad hlavou v útulku zvaném Jeruzalém. Milíč z Kroměříže zemřel v Avignonu 29. 6. 

1374. 

Husinecká – Rožmberská  

 Původní název ulice zněl Rožmberská, ale někdy po 2. světové válce dostala název 

Husinecká po rodišti mistra Jana Husa. Dům čp. 1200 si nechal postavit Jan Vítězslav Dušek 

jako svůj ateliér roku 1922. Projekt a stavbu provedla firma F. M. Klíma a J. Lang, architekti a 

stavitelé v Táboře. S několika Duškovými díly se můžeme setkat na Maredově Vrchu. 

V průmyslové škole jsou umístěny jednak pískovcový figurální reliéf „Co předkové v boji 

zakládali v míru dobudujeme“ a pamětní deska tří učňů pokračovací školy, kteří zemřeli 

během nacistické okupace. Deska byla instalována roku 1947. Ve zdravotnické škole je 

pamětí deska z roku 1948, která připomíná žákyni Rodinné školy, která byla zplynována 

v Osvětimi. Poslední Duškovo dílo, pamětní deska Jana Plochy, v Bydlínského ulici čp. 2991 



na hasičské zbrojnici sem byla přenesena roku 2002 z původní hasičské zbrojnice ve 

Svatošově ulici. 

Soběslavská – Rudé armády 

 Původní název ulice Soběslavská byl v období komunistické nadvlády nahrazen 

názvem Rudé armády, v roce 1990 se ulici navrátil její někdejší název.  

Rokycanova 

 Jan Rokycana (Jan z Rokycan) se narodil kolem roku 1397 do rodiny chudého 

venkovského kováře. V Rokycanech vstoupil do augustiniánského kláštera, ale později odtud 

odešel na pražské vysoké učení. Roku 1415 dosáhl bakalářského titulu na artistické fakultě. 

Byl stoupencem umírněného utrakvismu vedeného Jakoubkem ze Stříbra. Od roku 1427 

působil v Týnském chrámu a o dva roky později se stal generálním vikářem pražského 

arcibiskupství (správce duchovenstva podobojí, administrátor utrakvistické konzistoře). Roku 

1432 vystoupil na basilejském koncilu. Dne 21. 10. 1435 byl zvolen českým sněmem za 

arcibiskupa. Nikdy nedosáhl kanonického potvrzení. Jelikož snahy o Rokycanovo potvrzení 

z Říma se míjely účinkem, volený pražský arcibiskup se roku 1451 obrátil na Cařihrad, kde se 

snažil dosáhnout spolupráce s patriarchou. Jednání však zhatilo dobytí Cařihradu roku 1453 

Osmany. Jan Rokycana zemřel 22. 2. 1471. Jeho ostatky byly uloženy v Týnském chrámu v 

Praze.  

U Obecních domů 

 Ulice je pojmenována podle dvou třípatrových nájemních domů čp. 1616 a 1617, 

které byly dostavěny roku 1932. 

Boženy Němcové 

 Božena Němcová se s největší pravděpodobností narodila 4. 2. 1820 ve Vídni jako 

nemanželské dítě Terezii Novotné. Ve stejném roce se Terezie Novotná provdala za Johanna 

Pankla, štolbu vévodkyně Zaháňské, který malou Barboru přijal za svou. Malá Barbora 

navštěvovala v letech 1824–1830 školu v České Skalici. Následující tři roky strávila ve 

Chvalkovicích u správce Augustina Hocha, kde se měla učit německy a „panským mravům“. 

 Dne 12. 9. 1837 se Barbora Panklová provdala za Josefa Němce, komisaře finanční 

správy. Často se stěhovali, takže každé z jejich dětí se narodilo na jiném místě: Hynek se 

narodil roku 1838 v Josefově, Karel roku 1839 v Josefově, Theodora roku 1841 v Polné a 

Jaroslav roku 1842 v Praze. V Polné se Božena Němcová začala sbližovat s prostředím 

českých obrozenců. Karel Jaromír Erben a Václav Bolemír Nebeský přesvědčili Němcovou při 

jejím pobytu v Praze, aby svá díla psala česky. Svou první báseň „Ženám českým“ jí otiskli 

v Květech roku 1843. Ve stejném roce se Němcovi odstěhovali do Domažlic a v roce 1847 do 

nedalekých Všerub. Zde sbírala materiál pro svou vlasteneckou práci. V roce 1848 byl Němec 

přeložen do Nymburka a následně do Liberce. Zde se rodina poprvé rozdělila. Němcovi se 

nelíbila práce v německém prostředí a tak se nechal přeložit do Uher (1851). Roku 1852 se 

Němcová vydala na svou první cestu do Uher, kam v padesátých letech ještě několikrát 

zavítala. V říjnu 1853 zemřel její milovaný syn Hynek. Ve chvílích nejtěžšího žalu, 



materiálního a finančního strádání se uchýlila do dob svého dětství, které ve zidealizované 

podobě popsala v „Babičce“. Byla pod neustálým policejním dohledem, který ji čím dál tím 

více vzdaloval od jejích přátel a podporovatelů. Vztah obou manželů se neustále zhoršoval. 

Na počátku šedesátých let 19. stol. se Němcová upnula k nakladateli Augustovi, u nějž chtěla 

vydat své sebrané spisy. Jenže ji zrazovalo zdraví a Augusta zkrachoval. Božena Němcová 

zemřela 21. 1. 1862 v Praze. Je pohřbena na Vyšehradě. Od roku 1869 její hrob zdobí reliéfní 

plaketa Tomáše Seidana. 

Angela Kančeva 

Ulice je pojmenována po bulharském vlastenci Angelu Kančevovi, který v letech 1870 – 

1871 studoval na táborské vyšší hospodářské škole a brzy poté zahynul v boji za svobodu svého 

národa proti turecké nadvládě.  

 

 


