
MÍSTOPIS MĚSTA

SEZIMOVO ÚSTÍ

Vážení návštěvníci,

Městské středisko kultury a  sportu v  Sezimově Ústí vás zve 
na  trochu netradiční procházku. Sedm zajímavých míst v  Se-
zimově Ústí se stalo inspirací pro pohádkovou cestu městem. 
Příběhy jsou doplněny faktogra� ckými údaji a tipy na další vý-
lety a činnosti.

Přes svůj mobilní telefon načtete QR kód, který je uvedený na 
každé pohádce, a dostanete se tak na Youtube kanál Městské-
ho střediska kultury a  sportu. Zde si pak konkrétní pohádku 
spustíte. V jednom okamžiku si tak můžete vychutnat procház-
ku, poslouchat audiopohádky a zároveň se dozvědět zajíma-
vosti o městě Sezimovo Ústí. 

První příběh, Kovář Ondra, připomene středověké město s jeho 
řemeslnickým předměstím na břehu řeky Lužnice. Další zasta-
vení jsou u kostela na Husově náměstí nebo například v parku 
u  fontány. Poslední pohádka již svým názvem napoví, kde je 
cíl putování. Jmenuje se totiž Pán Kozího hrádku. Pohádkami 
i jednotlivými místy nás provede vítr Dujda.

Přejeme vám šťastnou cestu při putování naším městem!

POHÁDKOVÝPOHÁDKOVÝFONTÁNKOVÉ VÍLY

Park, uprostřed kterého se nachází fontánka, je vlast-
ně arboretum. Latinské slovo arbor znamená strom. 
Arboretum je živá sbírka stromů a  keřů, která mívá 
parkovou úpravu. Arboreta často bývají při odborných 
školách a slouží pro výuku – takové je i v botanické za-
hradě zemědělské školy v  Táboře. Jiným typem jsou 
arboreta okrasná, která se zaměřují spíše na to, jak pů-
sobí na člověka.

• Víte, kde jsou v Sezimově Ústí další dvě 
 arboreta? 
• Rostou některé stromy ve všech těchto 
 arboretech?
• Najdete zajímavé stromy, které rostou jen 
 v jednom arboretu? 

TIPY NA DALŠÍ PROCHÁZKY A PÁTRÁNÍ

STROM, KTERÝ SE ČASTO PTAL

Jasan ztepilý v Sezimově Ústí byl prohlášen památným 
stromem. Byl vysazen kolem roku 1910 před štít stat-
ku Velký dvůr. Pokud by se dodržela tradice – vysazení 
stromu při narození dítěte – měli by k tomu obyvatelé 
statku hned několik důvodů. Tehdy se tu totiž narodily 
čtyři děti. 
Statek zvaný Velký dvůr zde patrně existoval už 
v 17. století. Obklopovaly ho rozsáhlé pozemky – pole 
a louky. V roce 1939 na těchto pozemcích začala � rma 
Baťa stavět nové město, dnešní Sezimovo Ústí II.

• Postupně můžete navštívit památné stromy 
 ve městě a okolí.
• Podívejte se na stránky města Sezimova Ústí, kde uvi-

díte jasan i Velký Dvůr a všechny památné stromy ve 
městě a okolí.

TIPY NA DALŠÍ PROCHÁZKY A PÁTRÁNÍ

JOZÍFEK Z HÁJOVNY

Hájenka Nechyba a les Dřevní, který ji obklopuje, jsou 
zde velmi dlouho. Les se uvádí již v 17. století. Přesnější 
zprávy o samotné hájence máme z údajů o sčítání lidu 
z roku 1880. Tehdy zde žil lesník Jan Moose s manžel-
kou Marií, 8 dětmi a čeledínem Martinem. Chovali také 
hospodářská zvířata – měli 4 krávy, kozu, prase. Zabý-
vali se i včelařstvím. U domu bylo 8 úlů. Lípa malolistá 
u  hájenky byla prohlášena památným stromem, a  to 
nejen pro svůj věk (je jí víc než 300 let), ale i pro svou 
krásu a mohutnost.

• Jak se jmenuje obora, která je u hájenky? 
 Jaká zvířata v této oboře žijí?
• Kde ještě v Sezimově Ústí najdeme lípy?
• Projděte si celou naučnou stezku, 
 která vás lesem Dřevním dovede ke Kozímu 
 hrádku.

TIPY NA DALŠÍ PROCHÁZKY A PÁTRÁNÍ

PÁN KOZÍHO HRÁDKU

Kozí hrádek byl založen v polovině 14. století. První pí-
semná zpráva pochází z roku 1377. Když mistr Jan Hus 
musel opustit Prahu, přišel v roce 1413 právě na Kozí 
hrádek. Dokončil zde některé spisy a  kázal mezi plo-
ty, pod lipami a v lese. Brzy však z nejasných důvodů 
hrádek opouští a pobývá přímo v Sezimově Ústí. Kozí 
hrádek zanikl patrně v roce 1438. První větší archeolo-
gický průzkum zde na počátku 20. století prováděl Jo-
sef Švehla, učitel a amatérský archeolog. Dnes je Kozí 
hrádek prohlášen národní kulturní památkou.

• Projděte si naučnou stezku kolem Kozího hrádku.
• Podívejte se k Sokolské mohyle.
• Podívejte se na virtuální prohlídku Kozího
 hrádku na stránkách města Sezimovo Ústí.
• O Kozím hrádku se také více dozvíte v nové 
 expozici Husitského muzea v Bechyňské bráně 
 v Táboře.

TIPY NA DALŠÍ PROCHÁZKY A PÁTRÁNÍ

MĚSTSKÉ STŘEDISKO KULTURY A SPORTU

www.kultura.sezimovo-usti.cz

Adresa:
nám. Tomáše Bati 701, 391 02  Sezimovo Ústí

OTEVÍRACÍ  DOBA  IC

PONDĚLÍ 8-12 | 13-16
ÚTERÝ 8-12 | 13-17
STŘEDA 8-12 | 13-16
ČTVRTEK 8-12 | 13-17
PÁTEK      8-12

facebook mexussezimovousti

 infocentrum@sezimovo-usti.cz   

+420 736 523 288 (IC)

instagram mexus_sezimovo_usti

Na projektu 
POHÁDKOVÝ MÍSTOPIS MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ 

spolupracovali:

Jindřiška Bumerlová – autorka 
pohádek a doprovodných textů

Alena Bláhová – četba pohádek, korektury textů
Dana Mikesková – ilustrace, místopisná mapa

a zaměstnanci Městského střediska kultury 
a sportu Sezimovo Ústí

Datum prvního vydání:
květen 2021

FONTÁNA NA NÁMĚSTÍ TOMÁŠE BATI JASAN V PARKU PŘED SPEKTREM HÁJOVNA NECHYBA NKP KOZÍ HRÁDEK

youtube Měxus Sezimovo Ústí

www.sezimovo-usti.cz



Předpokládá se, že středověké město (v místech 
dnešního Sezimova Ústí I) vzniklo v první polovině 
13. století. Za zakladatele jsou považováni Vítkovci. 
Páni z Ústí měli ve znaku buď modrou nebo černou 
růži na zlatém podkladu. Město bylo opevněné.

Nacházely se zde dominikánský klášter s kostelem 
a školou, fara, farní kostel a škola, špitál s kaplí, 

mlýny a jistě i panské sídlo. Nedaleko se těžilo 
stříbro, mohl tu být i přístav. 

ZÁKLADNÍ HISTORICKÁ FAKTAKOVÁŘ ONDRA

Dům a  dílna ústeckého kováře stály přibližně v  mís-
tech, kde je nyní klubovna táborských skautů u fotba-
lového hřiště u Lužnice. V roce 1420 došlo k vypálení 
města. Obyvatelé odešli do  Tábora. Kovář svůj dům 
opustil rychle. Možná i  proto si nestihnul odnést po-
klad, který byl nalezen pod podlahou jedné z místnos-
tí. V plátěném sáčku tam bylo 19 stříbrných pražských 
grošů ražených v 15. století.

• Kde se v Sezimově Ústí II nachází skautský areál?
• Kde v Sezimově Ústí můžete vidět nálezy 
 ze středověkého města?
• Prohlédněte si archeologické nálezy 
 ze Sezimova Ústí v expozici Husitského muzea 
 v Bechyňské bráně v Táboře.

TIPY NA DALŠÍ PROCHÁZKY A PÁTRÁNÍ

ACH, TI VĚŽOUNI

Současný kostel v Sezimově Ústí byl postaven v letech 
1837–1838. V kostele býval ve věžičce malý zvon, ale 
když praskl, už nebyl obnoven. Dva velké zvony byly 
během světových válek vždy zabaveny pro vojenské 
účely. Vlastní nové zvony získal kostel až v roce 1990. 
Odlil je Petr Rudolf Manoušek. Jmenují se Marie-Anež-
ka a Václav. 27. července 2013 jednomu zvonu puklo 
srdce. Opravu provedl Michal Votruba z  Myslkovic. 
Nová srdce dostaly oba zvony.

• Co zajímavého, kromě budovy kostela, 
 ještě na náměstí najdete?
• Co stojí na náměstí v době vánočních svátků?
• Najdete v Sezimově Ústí I ulici Klášterní?

TIPY NA DALŠÍ PROCHÁZKY A PÁTRÁNÍ

NESPOKOJENÝ KONÍK

Pony Express byla kurýrní štafetová služba, která v le-
tech 1860–1861 přepravovala poštovní zásilky z  vý-
chodního na  západní pobřeží Spojených států ame-
rických. U nás se jízdy Pony Expressu pořádají od roku 
1985. Jezdci mají předepsanou výstroj i  zátěž, jakou 
měli jejich američtí předchůdci. Jedou vždy dva a úse-
ky jsou dlouhé 20 km. Této akce, která se koná vždy 
v srpnu, se pravidelně účastní i jezdkyně ze Sezimova 
Ústí.

• Znáte i jiné pohádky, ve kterých se setkáme s koníky?
• Vzpomenete si, kde v Sezimově Ústí bývala 
 ve středověku kovárna?

TIPY NA DALŠÍ PROCHÁZKY A PÁTRÁNÍ

SKAUTSKÁ KLUBOVNA 
U FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ T. J. SOKOL

KOSTEL POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE 
NA HUSOVĚ NÁMĚSTÍ

LOUKY U NÁDRAŽÍ ČD

Sezimovo Ústí IISezimovo Ústí I

Kolem vlastního města vznikla tři 
předměstí. Ve 14. století se tu 

provozovalo kolem 20 řemesel.


