Způsob pojmenovávání ulic prozrazuje mnohé o historii daného města a o jeho charakteru. Původní názvy vystihovaly podobu ulice (např.
Dlouhá, Široká) nebo směr, kterým byla orientována (např. Pražská).
Tato označení jsou nejstarší. Postupem času vznikaly nové ulice, ale
bylo-li třeba, přejmenovaly se i ty starší. Další vrstvy názvů jsou ovlivněné dobou, módou a ideologií a prozrazují, na čem si obyvatelé města nejvíce zakládají. Existuje mnoho Tyršových nebo Havlíčkových ulic
a Masarykových náměstí, ty nejsou jen sedlčanskou výsadou. Takové názvy vycházejí z dějin národa a zpětně pak samy pomáhají formovat to,
čemu můžeme říkat národní vědomí. Jiná jména jsou specifická pro region, nebo dokonce jediné město. Různé vrstvy se promíchaly i tím, jak se
pojmenování z určité doby inspirovala ve více či méně vzdálené minulosti.
Zveme vás tedy na výlet do vědomí, svědomí a sebevědomí mnoha
generací obyvatel města Sedlčany. Buďte vítáni a bedlivě se rozhlížejte
kolem sebe.

Amerických letců
Pojmenováním této ulice vzpomínáme na posádky dvou spojeneckých
bombardérů sestřelených v našem kraji v samém závěru 2. světové války.
Ve čtvrtek 19. dubna 1945 byla nad Sedlčanskem zasažena německými
proudovými stíhačkami dvě spojenecká letadla B-17G. První vybuchlo ve
vzduchu a jeho trosky dopadly mezi osady Luhy, Hradišťko a Sestrouň.
Sedm členů posádky zahynulo při výbuchu nebo při dopadu na zem, zbývající tři byli zajati příslušníky vojsk SS.
Druhému letadlu zapálily střely oba motory na levém křídle. Velitel
Robert A. Norvell nařídil posádce opustit stroj v dobré víře, že jí dá větší
šanci na přežití, a společně s palubním inženýrem Wendellem S. Snyderem
pokračoval v letu. Doletěli nad Plzeň, kde seskočili a následně byli zajati.
V zajetí se dočkali konce války a v pořádku se vrátili domů. Pět letců
z tohoto letadla zajali ihned po dopadu příslušníci SS. Spolu se třemi letci
první posádky byli odvezeni na Konopiště a ještě téhož večera zavražděni. Zajetí unikl pouze Newton B. Parker, kterému se podařilo dojít až do
Tochovic, kde byl předán americké armádě. Poručík Norvell si tyto události kladl za vinu. Několikrát pak Sedlčany navštívil a vyjádřil radost nad
tím, že je v regionu o památku obětí tohoto leteckého souboje postaráno.
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Balabánova
Nejdelší ze čtveřice nových ulic
u Háječku, které svými názvy odkazují
k období 2. světové války, připomíná
generálmajora i. m. Josefa Balabána
(1894–1941), významnou osobnost
protinacistického odboje.
Josef Balabán se narodil v Oboře
u Dobříše v rodině hajného. Před první
světovou válkou žil s rodiči v Sestrouni a později v Sedlčanech, kde v letech
1905–1908 navštěvoval měšťanskou
školu a vyučil se strojním zámečníkem
v Kašparově továrně. V době 1. světové války vstoupil do československých
legií v Rusku a zúčastnil se řady bojových operací. Do osvobozené vlasti
se vrátil jako poručík dělostřelectva, pracoval na generálním štábu československé armády. V době okupace se stal jednou z vedoucích osobností
odbojové organizace Obrana národa, zaměřující se na zpravodajskou činnost a organizující ozbrojený odpor proti okupantům. Společně s dalšími
bývalými členy československé armády, podplukovníkem Josefem Mašínem
a štábním kapitánem Václavem Morávkem, tvořili zpravodajsko-sabotážní skupinu „Tři králové“. Podplukovník Balabán byl velitelem této skupiny
a hlavním organizátorem akcí. Vinou zrádce byl 22. dubna 1941 po krátké
přestřelce zraněn a zajat gestapem. Přestože byl krutě mučen a vyslýchán,
nic nevyzradil. Umožnil tím zbývajícím členům skupiny pokračovat v odbojové činnosti. Byl popraven nacisty 3. října 1941 v Praze-Ruzyni.
U příležitosti 125. výročí narození Josefa Balabána, v roce 2019, nechalo
město Sedlčany nainstalovat pamětní desku na budovu 1. ZŠ Sedlčany.

Záhlaví pamětní desky na 1. ZŠ Sedlčany
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Baxova
Ulice nese jméno Jana Baxy (1833–
1902), sedlčanského pedagoga a hudebníka. Baxa ve městě působil od
roku 1872 jako učitelský organizátor
a metodik, později se stal řídícím
učitelem a pedagogickým dozorcem
v místní opatrovně. V roce 1894 byl
jmenován prvním předsedou nově
vzniklého muzejního spolku. Své hudební nadání Baxa využil coby sbormistr sedlčanského pěveckého sboru Záboj. Měl prý sbírku drahokamů
a předmětů ze zámořských krajů.
V červnu 1934 byla odhalením desky
řídícímu učiteli Janu Baxovi zahájena Okresní hospodářská výstava v Sedlčanech.
Škola na Komenského náměstí (dnes 1. ZŠ Sedlčany), kde Baxa později vyučoval, 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. Po Janu Baxovi se i škole dodnes říká Baxova či „Baxovka”. Druhá školní budova vpravo (s bustou Komenského) pochází z let
1885-1886.
Baxova ulice byla za 2. světové války přejmenována na Walter Flex Strasse. Během minulého režimu nesla název Obránců míru. Baxovo jméno se
sem navrátilo v říjnu 1991, během posledního velkého přejmenování ulic.
Karel Baxa (1862–1938), syn řídícího učitele Jana Baxy, se stal právníkem a politikem. Studoval na akademickém gymnáziu a práva na pražské
univerzitě. Před válkou byl advokátem, novinářem a činným politikem,
mj. poslancem na říšské radě ve Vídni. Roku 1919 byl zvolen starostou Prahy. Když v roce 1922 vznikla Velká Praha, stal se jejím prvním primátorem.
Na funkci rezignoval pro svůj vysoký věk roku 1937.
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Děkana Bučila
Tato ulice se původně, za první republiky, jmenovala Dr. Chodounského
(podle význačného lékaře působícího mj. ve Voticích). Během 2. světové války ji Němci překřtili na Gorch
Fockstrasse, komunistický režim na
ulici 9. května.
Od roku 1991 připomíná děkana
Františka Bučila (1894–1955), který
pocházel ze Smolotel na Příbramsku.
Do nedalekých Sedlčan přišel v polovině dvacátých let a působil nejdříve
jako katecheta při výuce náboženství
na místních školách. V prosinci 1940
byl jmenován děkanem. Při vystěhování města nacisty o tři roky později byla budova děkanství vyklizena
a přesídlila sem škola. Děkan Bučil se usadil na statku v blízkých Solopyskách. Nastolení komunistického režimu v roce 1948 znamenalo pro děkana
Bučila utrpení. Státní soud v Praze odsoudil koncem roku 1950 P. Františka
Bučila za „šíření poplašné zprávy“ na jeden rok odnětí svobody a k peněžitému trestu 10 000 korun. Již 2. února 1951 byl v Sedlčanech a všech
obcích okresu rozšiřován a vylepován úředně tištěný leták, který nesl název „Sedlčanský děkan Bučil – nepřítel pracujícího lidu a naší lidově demokratické republiky“. V zinscenovaném procesu byl děkan Bučil odsouzen
za to, že „rafinovaným způsobem pracoval a štval proti naší republice, neboť rozšiřoval lživou propagandu Vatikánu o pronásledování církve u nás“.
Odsouzen byl na devět let těžkého žaláře, k peněžitému trestu 20 000 korun,
rozsudek obnášel i konfiskaci celého majetku a ztrátu čestných a občanských práv na deset let. V květnu byl verdikt oficiálně potvrzen Nejvyšším
soudem v Praze. Děkan byl přemístěn do trestnice na Borech u Plzně, poté
putoval na Mírov, do Mladé Boleslavi a následně do Valdic u Jičína. Jeho
zdravotní stav se postupně zhoršoval, až musel být hospitalizován ve vězeňské nemocnici. Tam strávil poslední rok svého života. František Bučil
zemřel v samém závěru roku 1955. Jeho ostatky byly nejspíše uloženy
v neoznačeném společném hrobě na hřbitově v Ďáblicích.
V červnu 1995 byla děkanu Bučilovi odhalena pamětní deska na průčelí
schodiště u sedlčanského děkanství.
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Havlíčkova
Podle směru, kterým vede,
se této ulici odedávna říkalo Dublovická. Původně tu stála i stejnojmenná brána. Za 2. světové války
se ulice nazývala Panzerstrasse,
po válce dostala jméno po spisovateli Karlu Havlíčkovi Borovském
(1821–1856).
Důvtipného spisovatele 19. století, který dovedl svými texty přesně
rýpnout do nedostatků a zkostnatělosti rakouské monarchie, představíme jen ve stručnosti. Básnickou
formou, jež se pro jeho tvorbu stala typickou, byl satirický epigram. Tento krátký a ostře pointovaný útvar
umožňoval Havlíčkovi strefovat se do všeho, co ho doma i v cizině rozčilovalo: do spisovatelů, církevních hodnostářů, úředníků i do lhostejných
„malých“ lidí. Vrchol Havlíčkovy básnické tvorby představují tři satirické
skladby, které vytvořil později v nuceném exilu. V Tyrolských elegiích
(1870), v Králi Lávrovi (1870) a ve Křtu svatého Vladimíra (1877) najdeme
například motivy útrap člověka, který poznal pravdu, ale nesmí ji vyslovit
nahlas, objevují se prvky útlaku a vyobrazení vládcové si říkají o kritické
zesměšnění. Za své novinářské a politické aktivity byl Havlíček vídeňskou
vládou pronásledován. Způsob, jak se zbavit nepohodlného novináře,
našel ministr Bach, který nechal Havlíčka deportovat do tyrolského Brixenu.
Není bez zajímavosti, že v širším slova smyslu můžeme Karla Havlíčka
Borovského označit za švagra sedlčanského řídícího učitele Jana Baxy.
A tedy jejich děti, Zdeňka Havlíčková a Karel Baxa, byli bratranec a sestřenice.
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Hermovo pole
Jedna z nových ulic ve
městě leží v jihovýchodní části Sedlčan a směřuje rovnoběžně se silnicí I/18. Když se někdo
z místních podívá na její
název, nejspíš si řekne,
že je toto pojmenování
logické – vždyť opodál
u železničního přejezdu
je statek Hermových
a tady jsme doslova na
„Hermově poli“. Ve skutečnosti se ale ulice nejmenuje po celé rodině, nese
svůj název na počest jednoho konkrétního člověka.
Karel Herma (1911–1951) pocházel ze Sestrouně. Na Lhotku se přiženil
a zanedlouho patřil zdejší statek k nejlepším hospodářským usedlostem
na Sedlčansku. Poklidný život přerušila druhá světová válka. Hermovi byli
vystěhováni, ale naštěstí našli útočiště na nedalekém Červeném Hrádku.
Některá jejich pole zůstala mimo zabrané území, a tak na nich mohla rodina hospodařit. Hermovi prokázali neobyčejnou odvahu, protože s rizikem
zatčení gestapem a trestu smrti (pro ně, ale i jejich čtyři děti a další příbuzné) poskytovali potravinovou pomoc mnoha obyvatelům v okolí. Po návratu našli statek okupanty prakticky zničený. Celou usedlost zrekonstruovali
a vrátili se k poklidnému hospodaření.
Druhá rána však přišla s nástupem komunistického režimu. Karel Herma
čelil obrovskému tlaku, aby se vzdal svého prosperujícího statku a vstoupil
do JZD, což však Herma kategoricky odmítal. Vzhledem k tomu, že patřil mezi
uznávané osobnosti v regionu a úspěšné soukromé zemědělce, nesouhlasili
s kolektivizací ani ostatní rolníci na Sedlčansku. Následující události naznačují, že byl proto Karel Herma režimem úmyslně zlikvidován. Podle vzpomínek
rodiny i blízkých zemřel 3. října 1951, když se napil piva, pro které si chodil
pravidelně do své oblíbené restaurace. V okamžiku, kdy se Karlu Hermovi
udělalo špatně, nebylo možné přivolat telefonem lékařskou pomoc. Aparát
byl mimo provoz, přestože jindy fungoval bez problémů. Další zvláštností
bylo, že se ona náhlá smrt mladého zdravého muže vůbec nevyšetřovala. Již
tři dny poté přišli příslušníci StB zatknout jeho manželku Zdeňku (roz. Musilovou). K jejímu zatčení nakonec nedošlo, ale byla i v následujícím období
sledována a vyslýchána. Zdeňka Hermová musela hospodařit sama se čtyřmi
dětmi. Nakonec nátlaku podlehla a rodový majetek do JZD odevzdala.
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Husova
V mapách z 19. století je
tato ulice zakreslena jako Neustädter Gasse (Novoměstská),
kdežto dnešní Novoměstská
ulice se původně jmenovala
Obere Mühlgasse (Nademlýnská). A aby zmatků nebylo
málo, dnešní Nademlýnskou
ulici naši předci označovali
jako Untere Mühlgasse (Podemlýnská). Mapa z roku 1941
už ale uvádí současný stav. Jedinou odchylkou bylo německé pojmenování za 2. světové
války, kdy se Husově ulici říkalo
Rosenbergerstrasse.
Mistr Jan Hus (asi 1370–
1415) byl klíčovou osobností církevní reformace. Mezi lety 1412 až 1414,
kdy jeho stíhání vyústilo ve vydání interdiktu, tedy zákazu kázání, opustil
Prahu. V té době snad pobýval u svého příznivce, rytíře Václava ze Zvěřince. Čas, který mohl na Zvěřinci strávit, tedy kdy prokazatelně nebyl
na Kozím hrádku ani na Krakovci, by v tom případě odpovídal červenci až listopadu roku 1413. O kazatelově návštěvě našeho kraje by mohly
svědčit lípy a kameny na Sedlecku a Sedlčansku po něm pojmenované,
je ovšem otázkou, do jaké míry je můžeme považovat za důkaz – a naopak jak moc pojmenování ovlivnila tradice a lidová slovesnost. Vazby
na náš region však existují. Mistr Jan Kardinál z Rejštejna, který byl Husovým přítelem a doprovázel ho do Kostnice, farářoval v té době v Petrovicích
a Vrchotových Janovicích. Dodejme také, že ke stížnému listu proti upálení Jana Husa se připojil nebývale velký počet šlechticů z našeho kraje.
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Kapitána Jaroše
V 1. polovině 20. století vyrostly
při Dublovické (dnes Havlíčkově) ulici rodinné domky a s nimi zárodek
dnešní ulice Kapitána Jaroše. Zatím
jen zárodek, končila totiž u čp. 456.
Nedosahovala ani tak daleko, aby
se dotýkala spojovnice se Šafaříkovou ulicí (dnes také Šafaříkova, tehdy Cihelná). Roku 1933 dostala tato
ulice název Dr. Adolfa Beneše, slovy městské kroniky „na paměť dra
Adolfa Beneše, rodáka sedlčanského
a zakladatele fondu Dra Beneše
a studentské nadace“. Za války se jí
ovšem říkalo Krčínova, němečtí vojáci ji nazvali Kanonenstrasse.
A kdo byl kapitán Jaroš? Kapitán
in memoriam Otakar Jaroš (1912–
1943) byl od roku 1938 důstojníkem telegrafního vojska. V srpnu 1939
se mu podařilo přejít přes hranice do Polska, kde vstoupil do formující
se československé jednotky v Krakově. Po zahájení 2. světové války byl internován v SSSR, v táboře NKVD. Počátkem roku 1942 byl propuštěn a zapojil
se do formování československé jednotky v SSSR. V lednu 1943 jako nadporučík ve funkci velitele 1. roty 1. československého samostatného polního
praporu odjel na frontu. V březnu byla jeho jednotka pověřena obranou
vesnice Sokolovo, kde u kostela padl v boji s nepřátelskou přesilou. Byl vyznamenán in memoriam Československým válečným křížem 1939 a v dubnu 1943 titulem Hrdina Sovětského svazu. Sedlčany jsou jedním z mnoha
měst, která jednu ze svých ulic po kapitánu Jarošovi pojmenovala.
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Karla Hynka Máchy
Ulice, která dostala do vínku jméno romantického spisovatele Karla Hynka Máchy
(1810–1836), se příznačně
nachází v jižní části Sedlčan,
při hlavní silnici na Sedlec-Prčici. Rod Máchů sice pocházel
z Krásné Hory, ale básníkův
děd František (1725–1791)
a otec Antonín (1769–1843)
se narodili v Měšeticích, které
dnes spadají právě pod město
Sedlec-Prčice.
Tento region Mácha pravidelně navštěvoval. Díky jeho
vrstevníkovi A. N. Vlasákovi
víme například o prvním výletu party studentů na hrad Zvěřinec v roce
1829. Na zříceninu se pak Mácha vracel i sám a několikrát zde přespal.
Znalci Máchova díla navíc připouštějí možnost, že některé charakteristické přírodní prvky použité třeba i v Máji nejsou typické pro krajinu u Doks,
nýbrž pochází z Máchových měšetických návštěv.
Dne 26. července 1936, při oslavách 100. výročí básníkovy smrti, mu
byla slavnostně odhalena deska na centrální skalce hradu Zvěřinec.
Byla pořízena nákladem Turistického spolku v Sedlci.

Pamětní deska
na Zvěřinci
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Kodicillova
Krátká ulička k budově bývalé synagogy upomíná od roku 1933
na Jakuba Kodicilla z Tulechova († 1576), sedlčanského rodáka, pedagoga,
úředníka, výtečného kreslíře a malíře kancionálů.
Jakub Kodicill (lat. Knížka) dosáhl v červnu 1548 bakalářského stupně,
mistrem se stal o dva roky později. V mládí byl vychovatelem, od roku 1550
správcem nově zřízené chrudimské školy. Poté přednášel na pražské univerzitě, v letech 1555–1557 zastával funkci děkana. Byl též obratným lékařem. Roku 1557 se oženil, v roce 1559 odešel z univerzity a stal se předním
radním písařem a místokancléřem Nového Města pražského. Zemřel po
tříleté těžké nemoci, pochován byl v kostele u sv. Štěpána v Praze.
Jeho bratr byl neméně výraznou osobností. Petr Kodicill z Tulechova
(1533–1589) byl učencem, působil na univerzitě v Praze, opakovaně byl
zvolen jejím rektorem, věnoval se řečtině, matematice, astronomii, psal latinské básně a vydal několik hvězdářských knih. Byl stoupencem v českém
prostředí tehdy převládajícího luteránského novoutrakvismu. Podílel se na
vypracování nového církevního řádu – především pomáhal připravit tzv.
českou konfesi, jejíž uznání chtěla česká šlechta prosadit. Na jejím základě
vydal císař Rudolf II. v roce 1609 svůj Majestát zaručující náboženskou svobodu, a to i poddaným.

Česká konfese,
vydání z r. 1619
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Komenského náměstí
Toto náměstí představuje nejjižnější část historického centra Sedlčan.
Dominuje mu gotický kostel sv. Martina, z jehož původního opevnění je
dnes patrná pouze zvonice s obrysy zazděné brány. Jako jedna z nejstarších částí města se náměstí jmenovalo jednoduše Malé (Kleine Ring) – což
se příhodně doplňovalo se sousedním náměstím (dnes T. G. Masaryka),
kterému se říkalo Velké (Grosse Ring). Prapůvodní název, Malé náměstí,
zde přetrval až do 19. století.
Ve 40. letech 19. století tu vyrostla důstojná školní budova (viz Baxova ulice) a zřejmě v téže době bylo náměstí přejmenováno na počest
Jana Amose Komenského (1592–1670), jednoho z největších českých
myslitelů, pedagoga, filozofa, spisovatele a posledního biskupa Jednoty
bratrské. Komenský vystudoval latinské gymnázium v Přerově, odkud
poté odešel na vysokou školu do Herbornu. V roce 1616 byl vysvěcen
na kazatele a působil ve Fulneku jako rektor školy a jako kazatel Jednoty
bratrské. Po porážce stavovského povstání v roce 1621 byl nucen opustit
Fulnek a skrývat se na různých místech v Čechách a na Moravě, protože odmítal konvertovat ke katolictví. Vytvořil celou řadu spisů z mnoha
oborů, psal především česky, latinsky a německy. Nejpodstatnější částí
jeho díla jsou spisy teologické a filozofické, hluboce ovlivněné věroukou
Jednoty bratrské.
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Manželů Rebcových
Ačkoli to není na první pohled patrné, i v případě této ulice, budeme-li
pátrat po původu jejího názvu, se dostaneme do doby 2. světové války.
Rebcové byli významný zbrojířský rod, jehož historie sahá do
18. století. Jeden z Rebců se vyučil nožířem a usadil se v Sedlčanech. Stačilo
pár generací a Rebcovo nožířství se stalo pojmem, zárukou kvality. Sídlilo
na rohu Havlíčkovy a Šafaříkovy ulice a specializovalo se na tovární výrobu
nožů a holicích čepelek. Dodejme, že patent na čepelky odsud převzala
výrobna Karla Táborského na Lhotce. V místní nožířské tradici od 1. 1. 1951
pokračuje Kovodružstvo Sedlčany (KDS), u jehož zrodu stála mj. právě nožířská firma Viléma Rebce.
Oni manželé, kteří z tohoto rodu pocházeli, se jmenovali Božena
a Augustin Rebcovi. Patřili ke spolupracovníkům protinacistického odboje.
Měli svůj obchod a provozovnu nožířského zboží v Mělníku, ale pocházeli
ze Sedlčan. Když došlo k atentátu na Heydricha, byli za pomoc odboji zatčeni a po několika měsících věznění popraveni. Zůstaly po nich dvě děti.
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náměstí T. G. Masaryka
Centrálnímu sedlčanskému náměstí se říkávalo prostě – Velké (Grosse Ring). Nepřekvapí nás, že nazvat samotný střed města podle dobové nálady a ideologie bylo otázkou prestiže, proto během 20. století dostalo náměstí poměrně pestrou paletu názvů. Přestože od prezidentské
návštěvy v roce 1922 neslo jméno Tomáše Garrigua Masaryka (1850–
1937), i později se v kronikách a na mapách ještě objevuje původní název. Za 2. světové války v pramenech zaznamenáme označení Hlavní
(tj. v německé podobě Hauptplatz), ale s tím se okupanti nespokojili
a oficiálně přejmenovali náměstí na Adolf Hitler Platz. V 50. letech
se krátce jmenovalo Stalingradské, poté jej místní dlouho znali jako náměstí Míru. Při své návštěvě Sedlčan v roce 1990 prezident Václav Havel symbolicky uctil svého předchůdce tím, že náměstí navrátil Masarykovo jméno.
Ona historicky první prezidentská návštěva se odehrála po 1. světové válce v rámci prvních velkých vojenských manévrů, které probíhaly
na konci léta roku 1922 na rozsáhlém území jižně od Prahy, na něž Masaryk dohlížel coby nejvyšší velitel československé armády. V Sedlčanech ho přivítali úředníci okresního hejtmanství, městské zastupitelstvo
v čele se starostou města Františkem Zemanem, představitelé armády,
čestná jednotka s vojenskou hudbou a velké množství obyvatel města
a širokého okolí. Po proslovu sedlčanského starosty se pan prezident zapsal do pamětní knihy a odebral se do prostoru cvičiště.
Tato událost byla oslavena pamětní deskou na budově radnice,
další deskou na domě Gärtnerových, kde T. G. Masaryk strávil noc
z 3. na 4. září 1922, a památníkem vztyčeným na návrší u Doubravice,
odkud sledoval vojenská cvičení. Od 3. září 2018 Masarykovu návštěvu
Sedlčan připomíná pamětní deska na budově muzea.
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Olbrachtova
Nacházíme se v jihozápadní části města, kde mezi pomístními názvy najdeme trojici jmen významných spisovatelů 20. století. Jižní
sídliště pochází z 50. let 20. století.
Jeho páteř tvoří ulice pojmenovaná
po Ivanu Olbrachtovi (1882–1952).
Ivan Olbracht, vlastním jménem
Kamil Zeman, byl levicově zaměřený český spisovatel, publicista, novinář a překladatel německé prózy,
od roku 1947 národní umělec. Studoval na gymnáziu ve Dvoře Králové
a vysokou školu v Praze a v Berlíně.
Olbrachtovým otcem byl neméně slavný spisovatel a advokát Antal Stašek (resp. Antonín Zeman).
Od roku 1905 působil Olbracht jako redaktor sociální demokracie v Dělnických listech ve Vídni, později v Praze v Právu lidu. Své knihy začal vydávat
až později. Roku 1921 vstoupil do KSČ a začal působit jako komunistický
novinář, především v Rudém právu. Přes své levicové přesvědčení v roce
1929 podepsal Manifest sedmi, což byl protest sedmi umělců proti novým
názorům Strany, kterou opustil. Od roku 1931 pobýval v Podkarpatské
Rusi, kde mimo jiné čerpal materiál pro své povídky. Tam založil Olbracht Komitét pro záchranu pracujícího lidu Podkarpatské Rusi, do kterého
se přihlásilo mnoho osobností kulturního světa. Od května 1945 pracoval
v tiskovém odboru ministerstva informací. Po válce se hlásil ke komunistické straně. Od roku 1945 byl členem ÚV KSČ a později i poslancem Národního shromáždění.
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Pešatova
Jaroslav Pešata (1912–1954) byl synem duchcovského horníka.
Z Duchcova přišel do Sedlčan roku 1938, když Němci zabrali pohraničí.
Účastnil se protinacistického odboje v rámci sokolské skupiny JINDRA
v Sedlčanech a květnového povstání v Sedlci. Po osvobození se vrátil
do Duchcova, kde učil na gymnáziu a vedl sokolskou župu. Jako župní náčelník
Jednoty krušnohorské byl jedním z hlavních organizátorů XI. všesokolského sletu v roce 1948. Byl zatčen 2. dubna 1953 přímo v budově duchcovského gymnázia, kde působil jako učitel tělocviku, a obviněn z organizování
protistátní skupiny z členů Sokola na Teplicku. Po necelém roce útrapám
komunistického žaláře podlehl – zemřel ve vězeňské nemocnici v Praze
na Pankráci na následky fyzického týrání během vyšetřovací vazby
v Ústí nad Labem a v Litoměřicích. V procesu s „ilegální skupinou Jaroslava Pešaty“, který se konal před Krajským soudem v Ústí nad Labem
8. a 9. března 1954, bylo odsouzeno 15 osob. Pešatova smrt byla během
líčení zamlčena a úmrtí bylo oznámeno manželce až 11. března.

Pamětní deska v Duchcově
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Petra Bezruče
Po roce 1900 tuto ulici známe pod
označením Sadová. Později už nesla
Bezručovo jméno, ale nebyla jediná.
Spolu s ní název Bezručova náležel
dalším dvěma ulicím, z nichž se v říjnu 1991 staly ulice Pod Cihelným vrchem a Pod Pilami.
Ulice, o níž je tedy nyní řeč, připomíná básníka Petra Bezruče
(1867–1958), vlastním jménem
Vladimíra Vaška, který se narodil
v rodině středoškolského profesora
a známého slezského buditele.
Po nedokončených studiích začal
Bezruč pracovat u Zemského výboru
v Brně a od roku 1889 byl zaměstnaný na poště. Na přelomu století vážně
onemocněl plicní a nervovou chorobou. Za 1. světové války byl půl roku
vězněn pro podezření z velezrady.
Bezruč zůstal pracovníkem pošty
až do roku 1928, od roku 1939 pak žil samotářským životem v Kostelci
na Hané. Roku 1945 byl jmenován národním umělcem. Publikoval jedinou
sbírku, Slezské písně, jeho verše se přesto staly jedním z hlavních a stále
živých pramenů české moderní sociální poezie 20. století. Bezručovy básně
svým dramatickým patosem a symbolikou přerůstají až do podoby lidového mýtu. Slezské písně vznikaly dlouhá léta a obsahují básně z různých
období autorova života. Získaly velký ohlas nejen doma, ale také v zahraničí
– byly přeloženy do mnoha jazyků.
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Primáře Kareše
Ještě ve 40. letech 20. století
dosahovala tato ulice, která se tehdy jmenovala Svatováclavská, jen
asi do dvou třetin své dnešní délky. Končila totiž pouhých pár metrů za odbočkou do Baxovy ulice.
Za 2. světové války zněl její německý název Barbarastrasse. Roku
1991 dostala název Primáře Kareše, není totiž bez zajímavosti,
že právě zde měl tento primář
Kareš svoji vilu.
MUDr. Bohuš Kareš (1908–1979)
byl lékař, vlastivědný pracovník, historik a spisovatel. Narodil se v Luhách u Sedlčan,
vystudoval gymnázium v Benešově a lékařskou fakultu v Praze. Od roku 1939 vykonával lékařskou
praxi v Sedlčanech – zde se po skončení 2. světové války stal okresním lékařem a později primářem interního oddělení Okresního ústavu národního zdraví. Kareš výrazně zasahoval do kulturního dění
ve městě – byl autorem mnoha žertovných textů, satirických scének,
aktovek, parodií, dokonce také dvou divadelních her pro ochotníky.
Výrazného úspěchu dosáhl Bohuš Kareš na dalším poli své působnosti
– v archeologii. Nedaleko své chaty na pravém břehu řeky Vltavy, poblíž
obce Hrazany, vykopal několik drobných sond, v nichž nalezl laténskou
keramiku. Nepřímo tak inicioval odborný výzkum, který potvrdil, že Kareš
objevil do té doby neznámé keltské hradiště.

19

Profesora Plavce
Poměrně nová ulice leží v severozápadní části města a nabízí výhled
na Cihelný vrch, a tedy – příhodně
– k hvězdárně.
V Sedlčanech se totiž narodil jeden z nejznámějších astronomů českého původu profesor
Miroslav Plavec (1925–2008). Vystudoval a později také vyučoval
astronomii na Univerzitě Karlově
v Praze. Věnoval se studiu meteorických rojů a těsných dvojhvězd,
zprvu v Astronomickém ústavu
ČSAV v Ondřejově a posléze pak
na zahraničních ústavech v Kanadě
a USA, kde působil po roce 1968.
Patřil k zakladatelům moderního
astrofyzikálního studia interagujících dvojhvězd, k vynikajícím vysokoškolským pedagogům a znamenitým
popularizátorům astronomie. Za rok 2000 udělila Česká astronomická
společnost Miroslavu Plavcovi své nejprestižnější ocenění – Nušlovu cenu.
Získávají ji badatelé, kteří se svým celoživotním dílem zvlášť zasloužili
o rozvoj oboru. Plavec byl také čestným členem Učené společnosti ČR
a jeho jméno nese planetka číslo 6076. Zastupitelstvo města profesoru
Plavcovi udělilo v roce 2012 in memoriam čestné občanství. Stalo se tak
u příležitosti oslav padesáti let existence Lidové hvězdárny Josefa Sadila
v Sedlčanech, na jejímž vzniku a rozvoji se také významně podílel.
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Seifertova
Slepá ulice, která vybíhá z ulice
Petra Bezruče a ze západu částečně lemuje Jižní sídliště, se dříve
také nazývala Olbrachtova, přestože se s dnešní Olbrachtovou nepropojila. V roce 1991 se možná
nedorozumění vyřešila tím, že se
tato západní odnož přejmenovala
na Seifertovu.
Jaroslav Seifert (1901–1986) byl
ve 20. letech považován za hlavního představitele československé
umělecké avantgardy. Jeho první
básnická sbírka vyšla v roce 1921,
v tomto roce také vstoupil do Komunistické strany Československa. V březnu 1929 z ní byl spolu
se šesti dalšími předními komunistickými spisovateli vyloučen, protože
podepsal Manifest sedmi protestující proti bolševizaci v novém vedení
KSČ. Seifert pracoval jako redaktor mnoha novin a časopisů – Rudé právo,
Rovnost, Sršatec, Reflektor. Také se podílel na vzniku a činnosti skupiny
Devětsil, společně s Karlem Teigem redigoval Revoluční sborník Devětsilu
a mezinárodní revue Disk. V roce 1949 Seifert zanechal žurnalismu a začal
se věnovat výhradně literatuře. Jeho poezie byla poctěna významnými
státními cenami v letech 1936, 1955 a 1968. V roce 1967 byl jmenován
národním umělcem. V letech 1968–1970 byl oficiálním předsedou Československého svazu spisovatelů. V prosinci 1976 patřil mezi první signatáře
Charty 77. V roce 1984 obdržel Nobelovu cenu za literaturu. Seifertův
státní pohřeb v Rudolfinu hrozil přerůst v protikomunistickou manifestaci, a proto ministerstvo vnitra z příprav pohřbu vyloučilo rodinu. Církevní
rozloučení konané v břevnovském kostele sv. Markéty bylo pod dohledem státní bezpečnosti. Místem posledního spočinutí Jaroslava Seiferta
jsou Kralupy nad Vltavou.
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Sukovo náměstí
Nevelké náměstí při cestě z centra
města na Církvičku se původně nazývalo
Töpfer Platz (Hrnčířské náměstí). Za první republiky dostalo jméno po novináři
a spisovateli Prokopu Chocholouškovi,
za války mu Němci říkali Narwikplatz.
Josef Suk (1974–1935), kterého název
náměstí dodnes připomíná, byl světově
proslulý hudebník a uznávaný skladatel.
Několik místních obyvatel ho však také
zvalo svým přítelem.
Suk studoval na pražské konzervatoři hru na housle a skladbu, dostal se do
mistrovské třídy u Antonína Dvořáka.
V roce 1898 se oženil s Dvořákovou dcerou Otilií. V roce 1901 se jim narodil syn
Josef, ale Otilie již čtyři roky poté (rok po
svém otci) zemřela na následky vrozené srdeční vady. Tato událost zásadně
ovlivnila další Sukovu tvorbu. Společně se třemi spolužáky z konzervatoře (Karel Hoffmann, Oskar Nedbal a Otto Berger) založil Suk r. 1892 České
kvarteto, které uměleckou úrovní a mezinárodními úspěchy dosáhlo světového významu a jehož vznik byl v české komorní interpretaci historickým
mezníkem. Od roku 1922 byl na pražské konzervatoři profesorem mistrovské třídy skladby, čtyřikrát byl zvolen rektorem. K jeho žákům patřili mj.
Jaroslav Ježek, Klement Slavický, Pavel Bořkovec a jeden rok (před odchodem do Francie) Bohuslav Martinů. Josef Suk zemřel v Benešově a byl pochován ve svých rodných Křečovicích.
Suk obdržel roku 1929 čestné občanství města Sedlčany. Přesně rok
po Sukově úmrtí byla otevřena pamětní síň, tehdy se jí říkalo „Sukovo museum“. Téhož roku byla vyznačena Sukova stezka, která vede ze Sedlčan
údolím Mastníku přes Osečany do Křečovic. 29. května 1966 (také v den
výročí Sukova úmrtí) byl veřejnosti předán pomník se skladatelovou bustou, příhodně umístěn právě na Sukově náměstí. Dnes ho najdeme před
kulturním domem. Kulturní dům přijal Sukovo jméno příštího roku 1967
a byla v něm instalována deska s reliéfním portrétem Josefa Suka od Břetislava Bendy.

22

Šafaříkova
Sedlčany byly v 19. století mnohem menší, než jak je známe dnes.
Tato ulice, říkalo se jí mimochodem příznačně Scheuer Gasse
(Stodolní), ležela na samém okraji
města, tvořila jeho západní hranici. V místě, kde se napojovala na
Dublovickou ulici (dnes Havlíčkova), stála jedna ze tří městských
bran, Dublovická. Teprve za první
republiky se město začalo nesměle
rozrůstat dál na západ, ze severu
vyrostla zástavba podél Havlíčkovy
ulice a na jihu, směrem na Cihelný
vrch, se za úroveň Šafaříkovy ulice
vydala tehdejší Sadová (dnes Petra
Bezruče). Za 2. světové války se Ša-

faříkově ulici říkalo Hummelstrasse.
Pavel Josef Šafařík (1795–1861) byl jazykovědec, spisovatel a historik, jedna z osobností národního obrození. Pocházel z východního Slovenska, ovšem psal výhradně česky. V 1833 se přestěhoval do Prahy, kde
se věnoval zejména redaktorské činnosti (např. Světozor) a vědecké práci.
Tamtéž dopsal své stěžejní dílo Slovanské starožitnosti, ve kterém dokázal
starobylost kultury dávných Slovanů a jejich místo v Evropě, jež jim bylo
často upíráno. Šafařík se zabýval také staroslověnštinou, mj. jazykem Velké Moravy. Jeho nejvýznamnější prací v této oblasti je dílo z roku 1858
O původu a vlasti hlaholice. V něm prokázal, že hlaholice je starším typem
písma než cyrilice.
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Švermova
Ulice, která odbočuje z dnešní
Církvičské pod budovou bývalého
okresního soudu na západ, se původně jmenovala Hromádkova – „na
paměť Augustina Hromádky, rodáka
sedlčanského a zakladatele nadací
studentské a 200leté,“ jak říká městská kronika. Během 2. světové války
nesla německý název Artileriestrasse.
Jan Šverma (1901–1944) vstoupil
do KSČ roku 1921 a aktivně se zapojil do politického života. Do širšího
povědomí se v KSČ dostal během
diskuse před jejím II. sjezdem v roce
1924. Po návratu z Mezinárodní leninské školy, kam ho Strana poslala, byl zvolen do ÚV KSČ a do politbyra. Také se stal vedoucím odborového oddělení ÚV KSČ. V srpnu 1930 stál v čele československé delegace
na V. kongresu Rudé odborové internacionály v Moskvě, kde byl zvolen
do výkonného výboru této organizace. Vrchol Švermova působení ve vedení KSČ nastal v roce 1935. V květnu byl zvolen poslancem Národního shromáždění, v červenci a srpnu se v rámci československé delegace zúčastnil
VII. kongresu Kominterny v Moskvě. Politika Švermova vedení narazila na
odpor Kominterny. Šverma se Slánským byli obviněni z nerespektování moskevských direktiv. Přestože bylo Švermovo působení v čele KSČ podrobeno
těžké kritice, zůstal nadále v nejužším vedení komunistické strany. Na konci
listopadu 1938 odjel do Moskvy, odkud byl v květnu následujícího roku
vyslán do Paříže na práci v zahraničním sekretariátu KSČ. V říjnu 1939 odjel
z Francie do Jugoslávie. V lednu 1940 odcestoval ilegálně z Jugoslávie
a přes Bulharsko se dostal zpět do SSSR. V září 1944 byl moskevským vedením společně s Rudolfem Slánský vyslán na Slovensko, kde probíhalo Slovenské národní povstání. Zde působil jako člen Válečné rady při Hlavním
partyzánském štábu. Po porážce povstání při ústupu povstaleckých jednotek do hor v listopadu zahynul při přechodu hory Chabenec.
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Tyršova
Také Sedlčany patří mezi města, která uctila zakladatele tělovýchovné organizace Sokol tím, že po
něm pojmenovala ulici. Sedlčanská Tyršova ulice vede od náměstí
T. G. Masaryka a mezi nemocnicí
a muzeem se svažuje ke křižovatce,
na níž najdeme místní sokolovnu.
Z 1. poloviny 19. století se dochoval
název Breite Gasse (Široká ulice),
od počátku 20. století už nesla tato
ulice Tyršovo jméno. Pak nastalo
krátké období za 2. světové války,
kdy se jí říkalo německy Viktoriagasse a Wiking Strasse (a sokolovně
Wikinghaus). Na mapě z roku 1941
je zakreslená pod názvem Na Kopečku.
Miroslav Tyrš (1832–1884) byl český kritik, historik umění, estetik,
profesor dějin na UK a na ČVUT v Praze, předseda výtvarného odboru Umělecké besedy a člen poroty pro sochařskou výzdobu Národního
divadla. Tyršova rodina pocházela z Čech, avšak z německy mluvícího prostředí. Tyrš přišel ještě jako dítě o oba rodiče a dvě sestry, které zemřely
na tuberkulózu. Byl vychováván v české vlastenecké rodině svého strýce.
Měl chatrné zdraví, a proto na radu svého lékaře začal cvičit. Ke sportu
si vybudoval velmi vřelý vztah. Když vznikl spolek Sokol, Tyrš pro něj vytvořil Základy tělocviku a stanovil sokolské zásady. Žil dlouho jen pro Sokol.
Po smrti svého přítele Jindřicha Fügnera se zamiloval do jeho dcery, kterou vychovával a vzdělával jako domácí učitel. Brzy po svatbě se u Tyrše
objevily první příznaky nervové nemoci, s kterou se odjel léčit do ciziny.
Při svém druhém ozdravném pobytu utonul v říčce v Tyrolsku. Miroslav
Tyrš je pohřben na Olšanských hřbitovech.
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Víta Nejedlého
V jižním cípu dnešního Komenského náměstí stávala jedna ze tří
městských bran. Za ní dál na jih pokračovala silnice směrem na Vysoký
Chlumec, kdežto západně (a později
spíše jihozápadně) se stáčela Vyšehradská ulice (Wischohrader Gasse),
kde se nyní nacházíme. V 1. polovině
19. století byste se po ní prošli jen
k čp. 287. Tady končila – a ani naproti zatím žádné domy nestály.
Během následujícího století se sice
ulice protáhla, ale čp. 287 zůstalo na
svojí straně cesty poslední budovou
až do 50. let, kdy se začalo stavět Jižní sídliště. Za první republiky se této
ulici říkalo Sadová, v roce 1933 se její
část přejmenovala na Rašínovu (po Aloisi Rašínovi, mj. prvním československém ministru financí).
Dnes připomíná Víta Nejedlého (1912–1945), českého hudebního skladatele, dirigenta, publicistu, redaktora a muzikologa, syna hudebního vědce a politika Zdeňka Nejedlého. Vít vědomostmi přesahoval svou generaci.
Hrál výtečně na klavír a v šestnácti se pokoušel o první vlastní skladby. Pracoval v hudební sekci Svazu dělnických divadelních ochotníků, komponoval
pro dělnický sbor, v Lidovém domě ve Vysočanech založil dělnický orchestr.
V roce 1936 získal angažmá v olomouckém divadle. V červnu 1939 musel
uprchnout za otcem do moskevského exilu. Pracoval tam v českém vysílání moskevského rozhlasu a přitom studoval konzervatoř. Svaz skladatelů
SSSR jej přijal za svého člena. V roce 1943 převzal Vít Nejedlý hudební četu
v 1. československé samostatné brigádě a ta vyrostla do velkého pěvecko-orchestrálního tělesa, které jezdilo za vojáky na frontu. Později obdrželo
název Armádní umělecký soubor. S ním Nejedlý postupoval od bitvy u Kurska, odkud fašisté začali ustupovat, až na Duklu na hranicích Československé republiky. Pod Nejedlého taktovkou tam zazněla i jeho vlastní opera.
Vít Nejedlý zanedlouho zemřel na komplikace tyfového onemocnění.
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Žižkova
Můžeme spatřovat symboliku v tom, že sedlčanská Žižkova ulice vede rovnoběžně s Husovou ulicí. A snad
i v tom, že je Žižkova ulice o něco
delší, stejně jako Žižkův život trval
déle než Husův. Žižkově ulici se
kdysi říkalo Hradní (Hradschiner
Gasse).
Jan Žižka z Trocnova a Kalicha (asi 1360–1424) byl nejvýznamnějším vojevůdcem husitských válek. Namísto jeho
vojenské kariéry a válečných úspěchů si však připomeňme pověst,
která se váže ke každoročně konaným městským slavnostem Rosa.
Ta vypráví o velikonočním období roku 1420, kdy prý Jan Žižka vyslal
svého posla do Benešova, aby tamní bojovníky požádal o pomoc při
plánovaném přepadení Sedlčan. To se mělo uskutečnit na úsvitu nového dne, až padne ranní rosa. Posel svůj úkol sice splnil, ovšem místo do Benešova přišel – zřejmě omylem – právě do Sedlčan. Jistě si domyslíme, že Sedlčanští vyzrazení této informace využili a na přepadení
se dobře připravili. Husity údajně zabili do posledního muže a pohřbili
u kostela sv. Martina.
Dnes víme, že pověst spolu se slavnostmi vznikla až na počátku 18. století a byla pravděpodobně dílem fikce. Že by právě Sedlčanští vyzráli na
zkušeného Žižku? Žádný pramen se o takové výjimečné události nezmiňuje, navíc město v té době nemělo žádné opevnění, jen opevněný kostel,
a nebylo tedy příliš strategicky zajímavé.
Dodejme, že slavnosti Rosa byly zrušeny v roce 1789. Od jejich obnovení roku 1990 přetrvává tato tradice dodnes.
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