
1   Radnice
Jedna z nejvýznamnějších památek pozdní gotiky v českých městech. 
Radnice byla postavena na místě tří měšťanských domů kolem roku 
1521 podle projektu architekta Wendela Roskopfa. V době baroka byla 
budova upravena podle plánu Antonia D`Alfieriho. Novogotickou po-
dobu získala radnice v roce 1878 po přestavbě na základě návrhu archi-
tekta Josefa Niklase. V sálech radnice je dnes umístěna stálá expozice 
Husitského muzea a Galerie Stará radnice. V přízemí budovy se nachází 
vstup do podzemních chodeb, které vznikly propojením sklepů měš-
ťanských domů v 16. století. 650 m středověkého podzemí je od roku 
1947 přístupno veřejnosti.

2   Škochův dům
Jedna z nejlepších ukázek goticko–renesanční měšťanské architektury 
v Čechách. Průčelí domu zdobí pozdně gotický štít s panelem oblouků 
„oslího hřbetu“ z doby po roce 1532.

3   Podzemní chodby - mozaika
Mozaika před Škochovým domem znázorňuje půdorys Žižkova náměstí 
a přilehlých budov. Červenými kostkami je vyznačena prohlídková trasa 
táborskými středověkými podzemními chodbami. 650 m dlouhá tra-
sa byla zpřístupněna veřejnosti v roce 1947 a představuje jen malou 
část táborského podzemí, jehož vznik se datuje do 15. století. Chodby 
vznikaly hloubením a spojováním vícepatrových sklepů pod domy na 
starém městě; sloužily především k uskladnění potravin a piva. V přípa-
dě ohrožení města nebo při velkých požárech skýtaly též dobrý úkryt. 
Vchod do podzemních chodeb najdete v Husitském muzeu.

4   Dům čp. 19
Z bohaté sgrafitové výzdoby jeho fasády, typické pro dobu renesance, 
nejvíce upoutá sloup vpravo od podloubí. Renesanční obloučkový štít 
domu se podobal štítu, který zdobil jednu z táborských městských 
bran, zvanou „Pražská brána“.

5   Dům čp. 18
Do dnešní podoby přestavěn na přelomu 18. a 19. století. Průčelí zdo-
bené štukami ve stylu Ludvíka XVI. je zdařilou ukázkou rokokové měš-
ťanské architektury.

6   Dům čp. 17
Bohatě členěný pozdně renesanční štít a podloubí, jež zasahovalo do 
prostoru náměstí, jsou výsledkem přestaveb z přelomu 16. a 17. století. 
Tyto prvky spolu s vlnovitě tvarovanými nadokenními římsami svědčí 
o představách reprezentace tehdejší městské elity.

7   Dům čp. 16
Historicky jeden z nejvýznamnějších městských objektů. Stavební po-
čátek domu je položen do let 1430 – 40, nejstarší dochovaný záznam 
o domě pochází z roku 1521. Po r. 1610 zde byl založen hostinec a v této 
době zároveň probíhala jeho přestavba. Okolo r. 1680 je v domě zmiňo-
vána „hospoda U červeného lva“. V rámci poslední rekonstrukce objektu 
v roce 2004 byla na průčelí domu provedena kopie původních pozdně 
gotických maleb s husitskými motivy, které připomínají ojedinělou mi-
nulost města Tábora.

8   Dům čp. 12
Původní středověký dům opatřili jeho majitelé kolem roku 1801 prů-
čelím ve stylu, který napodobuje unikátní sloh lidového „venkovského“ 
baroka.

9   Kostnický dům
Renesanční dům s gotickými základy, předsazené první patro na kra-
korcích je ukázkou využití prostoru. Původním majitelem byl pasíř Pro-
kop, podle něhož byl dům pojmenován. Roku 1994 byl nazván „Kost-
nický dům“ jako symbol partnerství měst Kostnice a Tábor.

10   Stárkův dům
Roku 1526 jej vlastnil bohatý měšťan Mikuláš Slanař. Kolem roku 1570 
nechali noví majitelé, Hroškové z Trkova, vyzdobit fasády figurálními 
a ornamentálními sgrafity. Při výzdobě se uplatnily přírodní náměty 
i témata z antické mytologie. Výsledkem je skvostná ukázka renesanční 
měšťanské architektury.

11   Dům čp. 223
Byl vybudován po velkém požáru města v roce 1559. Ukazuje převlád-
nutí nového typu obloučkového štítu v měšťanské architektuře své 
doby. Zajímavostí je zazděná dělová koule – památka na dobývání 
města Švédy v roce 1648.

12   Dům čp. 210
Příklad ojedinělé vlámské renesance. Výstavba domu se datuje do 
roku 1603. Dům nese zajímavý pilastrový štít se třemi patry, odděle-
nými římsami a zdobenými květinovými a figurálními sgrafity.

13   Divadlo
Novorenesanční budova z roku 1887 napodobuje ideovou koncepci 
Národního divadla v Praze. Od roku 1965 je divadlo středoevropskou 
zvláštností díky kombinaci jediného jeviště s dvěma pravoúhle při-
pojenými hledišti. Menší z nich je určeno pro komorní představení. 
Na domě proti divadlu je umístěna pamětní deska skladatele Oskara 
Nedbala, táborského rodáka, a také deska „Budovatelům nových 
bran“, tedy starobylé městské brány nalézající se v těchto místech 
ještě v 19. století.

14   Pražská brána
Obrazec v dlažbě znázorňuje půdorys bývalé Pražské brány. Pražská 
brána byla postavena v 15. století jako součást komplexu Nových 
bran s barbakanem, nejmocnějšího pevnostního objektu táborských 
hradeb, který chránil město z nejzranitelnější východní strany. V 
průběhu 1. poloviny 19. století dochází k zániku převážné většiny tá-
borského opevnění. Demolice tak v roce 1884 postihla, přes protesty 
historiků, i  zachovalou Pražskou bránu. Na jejím místě byla v roce 
1887 dokončena budova divadla.

15   Gausovy domy
V prostoru před domy čp. 235 a 236 vznikla v období renesanční vý-
stavby města tzv. Pražská brána, která byla zbourána v květnu roku 
1884. Přilehlé objekty, známé jako Gausovy domy, prodělaly v roce 
1939 radikální přestavbu, která jim dala dnešní podobu. Během ní 
byla do stavebního bloku citlivě zakomponována i jedna z mála do-
chovaných městských bašt.

16   Jordán
Nejstarší údolní nádrž ve střední Evropě, založená jako zásobárna 
pitné vody v roce 1492, vznikla přehrazením Tismenického potoka. 
Vodní plocha zaujímá rozlohu 50 ha a místy dosahuje hloubky až 18 
metrů. Od roku 1830 byl Jordán poprvé vypuštěn až v r. 2011, kdy 
došlo především k jeho odbahnění a vybudování spodních výpustí. 
Jordán je nadále především místem k odpočinku a rekreaci a vodním 
zdrojem.
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17  Střelnice
Novorenesanční budova z let 1894 – 95, která nahradila původní střel-
nici z roku 1811. Střelnice byla téměř od počátku důležitým místem 
společenského života v Táboře. Byla pro tyto příležitosti dobře vybave-
na – nacházela se zde restaurace a v poschodí rozlehlý sál využívaný 
ke společenským akcím a koncertům. Koncem 80. let byla Střelnice 
uzavřena a začaly rekonstrukční práce, které bohužel utlumily vleklé 
restituční spory. V r. 2003 byla Střelnice prohlášena za kulturní památ-
ku. Její rekonstrukce byla dokončena až v r. 2006.

18  Velká bašta - Kožešnická
Táborské městské hradby zesilovaly na strategických místech dělové 
bašty. Této části hradeb vévodila Velká bašta zvaná patrně Kožešnická. 
Velikostí i protáhlým, úzkým tvarem se podobala Soukenické a Žižkově 
baště, lišila se však polokruhovitým zakončením. Ostatní dochované 
bašty se vyznačovaly zakončením s ostrými hranami. Jednalo se o 
nový prvek opevnění, v Českých zemích poprvé použitý právě husity. 
Protáhlé dělové bašty polygonálního půdorysu se po táborském vzoru 
budovaly po celé století i v dalších evropských městech. Při dobývání 
Tábora císařským vojskem v roce 1621 baštu i okolní části hradeb zničila 
dělostřelba obléhatelů.

19  Vodárenská věž
Vzácná renesanční stavba technického charakteru zdobená oblou-
čkovými štíty. Unikátní čerpací zařízení vytlačovalo vodu z městské 
vodní nádrže do výšky 32 m. Z věže byla voda dřevěným potrubím 
rozváděna do městských kašen. Voda se čerpala z údolní přehrady, 
hlavního zdroje pitné vody, kterou táborští vystavěli v roce 1492. 
Dostala jméno podle biblické řeky Jordán. U výtoku z nádrže vznikl 
přepažením Tismenického potoka 18 m vysoký vodopád.

20  Velký šanc & Parkán
Na konci třicetileté války nechal tehdejší velitel města pobořený úsek 
hradeb vyspravit typicky barokním opevňovacím prvkem - šancem. 
Tento tzv. Velký šanc jako severovýchodní výspa opevnění města se 
podařilo dokončit v letech 1646-1647. Mohutný bastion byl nasypán 
z hlíny a rumu pobořených hradeb i domů. Kryla jej nová kamenná 
zeď, která navazovala na původní opevnění. Systém táborské obrany 
byl na rozdíl od starých typů městského opevnění dokonalen umístě-
ním vysunutých opevněných pozic pro boční palbu z děl. V odstupech 
250-300 m vybíhaly z parkánové zdi kamenné dělové bašty. Docho-
vala se Soukenická a Žižkova, archeologové odkryli ještě pozůstatky 
Kožešnické bašty. Vedle nich představoval nejdůležitější místo obra-
ny parkán. Tvořil ho 6-10 m široký prostor před hlavní hradbou, chrá-
něný zdí s krytým hrázděným ochozem, určeným pro střelbu z ručnic. 
Prostor kolem parkánů vyplňovaly zahrady a dílny řemeslníků.

21  Velká fortna - Klokotská
Přístupové cesty do města chránily v minulosti opevněné vstupní 
brány. V těchto místech stávala kdysi jedna z nich, mohutná věžovitá 
stavba zvaná Klokotská nebo také Velká fortna. První zmínky o ní 
pocházejí z roku 1436. Ale před husitským opevněním se zde podle 
archeologického výzkumu nacházely ještě starší mohutné hradby 
přemyslovského města Hradiště. Odtud vedla cesta na Klokoty, kde 
se později rozkládaly statky a pole táborských měšťanů. K Velké fort-
ně patřila i strážnice se závorou, kde vrátný hlídal vstup do táborské 
pevnosti. Fortna zanikla až v 19. století. Uvolněné prostranství poz-
ději zabraly Holečkovy sady.

22  Špitálská kaple Svatého kříže
Původně zasvěcená sv. Alžbětě. Tvoří s přiléhajícím domem čp. 285 – 
bývalým špitálem – jeden stavební celek, jenž se rozkládá na místě 
středověkého, ještě předhusitského pohřebiště. Nejstarší písemná 
zmínka o špitálu pochází z let 1443 – 1444. Kaple samotná byla 
postavena na počátku 18. století. Roku 1946 byla kaple opravena a 
předána do užívání pravoslavné církvi.

23  Ctiborův dům
Pozdně gotická stavba patří k nejzajímavějším ve městě. Pochází z 
doby po roce 1532. Štít domu s kružbovou výzdobou představuje 
vzácný příklad hodnotné měšťanské architektury pozdní gotiky.

24  Lichvicovský dům
Poprvé v pramenech zmiňovaný kolem roku 1440. Po velkém požáru 
v roce 1532 byl přestavěn v renesančním slohu. Na vysokém bílém 
štítu lze spatřit znak rytířského rodu Myslíků z Hiršova, jednoho 
z řady majitelů. V přízemí domu bývala místnost pro hosty, jejíž go-
tický interiér zůstal dodnes zachován.

25  Táborská škola
V této budově působila od roku 1522. Největšího rozkvětu dosáhla 
na přelomu 16. a 17. století. Tehdy zde vyučovali vzdělání absolventi 
Karlovy univerzity, mezi nimi pozdější táborský primas, Mistr Jan 
Chvatalius. Škola se proto těšila podpoře pražské univerzity i města 
Tábora.

26  Děkanský kostel Proměnění Páně na hoře Tábor
Postavený na místě staršího dřevěného kostela. Poprvé je připomí-
nán v roce 1451. Jde o stavbu v pozdně gotickém stylu, avšak díky 
pozdějším stavebním úpravám nese stopy dalších historických slohů, 
renesance a baroka. Interiér kostela je tvořen síňovým trojlodím se 
síťovou klenbou nesenou osmibokými sloupy. Presbytář zaklenuje 
vzácná hvězdicová a sklípková klenba.

27  Klášterní kostel Narození Panny Marie
Raně barokní stavba z let 1642 – 1666 postavená pro oporu protire-
formace, řád bosých Augustiniánů. Bohatě členěné průčelí ve stylu 
klasického baroka je osazeno sochami sv. Augustina a jeho matky sv. 
Moniky. Cenné barokní zařízení interiérů, vyrobené v místní řezbář-
ské dílně, se však až na výjimky nedochovalo. Samotný klášter na 
počátku 19. století postupně ukončil svou činnost a jeho budova byla 
přeměněna na věznici. Dnes zde sídlí pracoviště táborského muzea.

28  Holečkovy sady
Vznikly roku 1832 jako soukromá zahrada krajského hejtmana Luká-
še Pillera na místě bývalých valů v severním úseku městských hradeb. 
V horní části sadů vede cesta kolem dělostřelecké bašty zvané Žižko-
va. Zde se nachází pomník spisovatele Josefa Holečka, který v šede-
sátých letech 19. století na táborském gymnáziu studoval. Poslední 
rekonstrukce Holečkových sadů včetně navazujícího Tismenického 
údolí proběhla v r. 2015.

29  Soukenická bašta
Zvaná též Převrátilská je vzácnou památkou husitského pevnostního 
stavitelství kolem poloviny 15. století. Užití pětiúhelníkové základny 
je typické pro tehdejší dobu, která spojovala stavitelské zkušenosti 
domácího měšťanstva se vzory z vyspělé západní Evropy.

30  Žižkova bašta
Zvaná také Velká. Kdysi tato dělová bašta jako součást městského 
opevnění spolu s věžemi hradu „Hradiště“ ovládala přístup od Klokot. 
Později byla přestavěna k obytným účelům. Podle barokního děje-
pisce byla na stěně bašty umístěna freska představující Jana Žižku 
z Trocnova.

31   Hrad Kotnov a Bechyňská brána
Nejstarší památka v Táboře pochází nejspíše z druhé poloviny 13. sto-
letí, z období vlády českého krále Přemysla Otakara II. Čas a požáry 
způsobily pokles obranného významu hradu natolik, že byl v letech 
1612 – 1613 přeměněn na pivovar. Z předpokládaných čtyř věží 
hradu se zachovala jediná, nazývaná Kotnov. Z jejího ochozu může 
návštěvník obdivovat krásu města i okolí. K hradní věži přiléhá jediná 
dosud stojící městská brána, zvaná Bechyňská. Na rozdíl od věže se 
brána dochovala v téměř původním stavu z doby vrcholné gotiky.

32   Hřbitovní kaple sv. Filipa a Jakuba
Poprvé se připomíná v roce 1388 v souvislosti s Ondřejem z Ústí, kte-
rý v kapli nechal zřídit dva oltáře. Nynější podoba kaple pochází při-
bližně z 16. století. Kolem budovy kaple se rozkládal starý táborský 
hřbitov, kde nalezly odpočinek mnohé významné osobnosti Tábora. 
V letech 1969 – 1973 byl hřbitov přeměněn na městský Park Pod 
Kotnovem.

33   Na Parkánech
Název tohoto místa je zároveň označením prvku opevňovacího systé-
mu města. Také sráz nad řekou Lužnicí zajišťoval městu jeho přiroze-
nou ochranu před dobyvateli.

Lužnice
Lužnice je největším přítokem Vltavy v jižních Čechách. Jméno Lužni-
ce je poprvé zmíněno v historických listinách z 12. století. Bylo prav-
děpodobně odvozeno ze staročeského názvu pro „lužní řeku, vodu 
protékající luhy“. Lužnice pramení na rakouské straně Novohradských 
hor a její tok je asi 150 km dlouhý. Razí si cestu z Třeboňské pánve a 
od jihu přes Veselí nad Lužnicí a Soběslav směřuje k Táboru. Mohut-
ným obloukem obtéká Tábor a pokračuje jihozápadně k Bechyni, za 
níž se vlévá do Vltavy.

34   Areál bývalého pivovaru
S poklesem obranného významu hradu a po požáru roku 1532 sloužil 
hrad především k hospodářským účelům. Nacházela se zde i městská 
šatlava. Od roku 1612 se začaly hradní prostory využívat pro potře-
by měšťanského pivovaru. Právováreční měšťané rozšiřovali provoz 
pivovaru a pokračovali se stavebními úpravami hradních objetků. V 
roce 1908 muselo celé východní křídlo hradu ustopit průmyslovým 
budovám. Ještě v době první republiky pivovar dobře prosperoval. Po 
roce 1948 přešel do majetku Jihočeských pivovarů, n.  p.  České Bu-
dějovice. Jako závod bez trvalé výrobní perspektivy se jen udržoval 
v provozuschopném stavu.Vařil pivo až do r. 1980 a poté sloužil už 
jen jako stáčírna piv ostatních závodů. Celý objekt chátral a  stal se 
pouhým skladištěm několika živnostníků. Na počátku 21. století jej 
zakoupil Karel Dvořák – Stavební a obchodní firma a v letech 2002 - 
2007 objekt zrekonstruoval.

PROHLÍDKOVÝ OKRUH
historickým centrem Tábora

Socha Jana Žižky
Slavný husitský vojevůdce sehrál důležitou roli v 
budování města i při vzestupu moci a slávy husit-
ského Tábora. Na konci 60. let 19. století se měst-
ská rada rozhodla uctít Žižkovu památku vztyče-
ním jeho sochy na náměstí. Původní bronzový 
projekt, který tehdy vypracoval začínající slavný 
sochař J. V.  Myslbek se bohužel nezdařil a zane-
dlouho po svém odhalení (v roce 1877) musela 
být socha kvůli vadě použitého materiálu snese-
na. Později ji nahradila pískovcová socha, kterou 
roku 1884 zhotovil Josef Strachovský. Na podstav-
ci na pomníku jsou vyznačena místa Žižkových 
vítězných bitev. Nápis na pomníku navrhl velký 
český historik a výborný znalec husitské epochy 
František Palacký.

Renesanční kašna 
Kašny ve městě začaly hrát svou roli počátkem 16. 
století poté, kdy byla vybudována údolní nádrž 
Jordán a vodárna, ze které byla dřevěným potru-
bím čerpána voda do kašen. V současné době se 
na území Starého města nachází 7 kašen, z nichž 
největší je na Žižkově náměstí. Byla vybudovaná v 
letech 1567 - 1568 kamenickým mistrem Ondře-
jem ze Sušice. Kámen na její stavbu byl dovezen ze 
skal u Dobré Vody u Pelhřimova. Na sloupu upro-
střed kašny stojí obrněný rytíř, který symbolizuje 
tržní práva města.

Dva jírovce a sousoší sv. Donáta a sv. Floriana
Na Žižkově náměstí jsou vedle hlavního vchodu do děkanského kostela umístěny kopie soch 
sv. Donáta (ochránce před bouřkami) a sv. Floriana (ochránce před požáry) z dílny I. F. Platzera 
kolem roku 1775. Mezi nimi je starší barokní Pieta. Celek tvořil původně oltář v kryptě Augus-
tiniánského kláštera a na Žižkovo náměstí byl přenesen roku 1850. Rovněž v tomto místě byla 
v roce 1854 při příležitosti sňatku císaře Františka Josefa  I.  s  císařovnou Alžbětou vysazena 
dvojice nejznámějších táborských stromů Františka a Alžběty. Jedná se o dva jírovce maďálu, 
tzv. koňského kaštanu – Aesculus hippocastanum.
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