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František Ladislav Čelakovský (7. 3. 1799–5. 8. 1852) se narodil 
v dnešní Čelakovského ulici, kde strávil své dětství. Znám je jako 
básník národního obrození, kritik, překladatel, publicista, slavista 
a bohemista. Od mládí svůj zájem soustředil především na četbu. 
O prázdninách v roce 1817 se při účinkování ve studentském 
divadle seznámil s místním truhlářem Janem Vlastislavem 
Plánkem (1789–1865), který vlastnil rozsáhlou knihovnu českých 
a německých knih. Ten měl zásadní vliv na Čelakovského postoj 
k českému jazyku. Právě jeho navštěvovaly osobnosti českého 
veřejného života, jako J. Jungmann, J. E. Purkyně, J. K. Chmelenský, 
J. V. Kamarýt, J. Malý. Své vlastenecké jméno Ladislav začal 
používat od roku 1817. Díky Plánkovi se mladý František ve 
Strakonicích seznámil i se svou první ženou Marií Ventovou. 
Do svých básní promítl vzpomínky na procházky, řeku Otavu 
i svou první lásku. Mezi jeho nejznámější díla patří cyklus básní 
Pomněnky vatavské, který se stal základem sbírky Růže stolistá, 
Ohlas písní ruských, Ohlas písní českých, Mudrosloví národu 
slovanského ve příslovích nebo balada Toman a lesní panna. 

Prominent residents
František Ladislav Čelakovský (7 March 1799–5 August 1852) 

was born on what is now Čelakovského Street, where he also spent his 
childhood. He is known as a poet from the National Revival, as well as 
a critic, translator, publicist, and a proud Slav and Bohemist. A marble 
bust above the Otava River was unveiled to mark the 125th anniversary 
of his birth and is the work of Plzeň sculptor Vojtěch Šíp. Since then, the 
lookout point has been called ‘U Ládíčka’ (‘Ladislav’s Point’).

Antonín Zellerin (1786–1870)
The hillside above the river is named after Zellerin, who was a famous 
local painter.

Soukromě vyučoval, stal se redaktorem např. Pražských novin, byl 
profesorem slavistiky ve Vratislavi a na sklonku života profesorem 
na pražské univerzitě. Zemřel jen několik let po návratu do Prahy, 
neboť jeho zdraví bylo podlomeno dřívějším častým živořením. 
Pochován je v Praze na Olšanských hřbitovech. Jeho rodný domek 
byl zbourán v roce 1983.
Mramorová busta nad řekou Otavou byla odhalena ke 125. výročí 
jeho narození a je dílem plzeňského sochaře Vojtěcha Šípa. Od té 
doby místní vyhlídce říkají „U Ládíčka“.

Antonín Zellerin (1786–1870)
Stráň na pravém břehu Otavy nese jméno Zellerinova podle jejího 
původního majitele. Antonín, který pocházel z Horažďovic, byl 
známý místní malíř. Často maloval pohledy na město nebo portréty 
svatých. Jeho dílem je oltářní obraz ve strakonickém hřbitovním 
kostele. V revolučním roce 1848, kdy se zálibou strakonických 
měšťanů stala střelba, maloval originální střelecké terče. Zemřel 
v místním městském špitále.

Je to chůze po tom světě - kam se noha šine: 

sotva přejdeš jedny hory, hned se najdou jiné. 

Je to život na tom světě - že by člověk utek: 
ještě nezažil jsi jeden, máš tu druhý smutek… 
    
       (citace z básně Pocestný)
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střelecký terč domek F. L. Čelakovského  


