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01 
Městské opevnění 
(ulice Šafaříkova, Jungmannova, Havlíčkova, Želivského, Komenského a Kollárova) 

Popis stavby :  

Městské opevnění v Českém Brodě je od 3. 5. 1958 nemovitou kulturní památkou zapsanou 
v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 30659/2-714. 
Opevnění je významnou památkou středověkého fortifikačního stavitelství našich zemí. 
Biskupské město Český Brod bylo patrně opevněno již od čtvrté čtvrtiny 13. století. V roce 
1345, za Arnošta z Pardubic, bylo vybudováno nové zděné opevnění. Dnes dochované 
úseky opevnění pocházejí z let 1445 – 1487. Opevnění bylo zděné z kvádrů z místního 
červeného pískovce, který je charakteristický jemnozrnností a vysokým podílem železa.  
Vlastník: Město Český Brod 

Charakteristika akce : 

V současnosti je opevnění vzhledem k vlastnostem zdícího materiálu, kterým je permský 
červený pískovec, v určitém stupni narušení. Kvádry jsou se silně zvětralým povrchem a 
narušené korozí. Výplň spár je značně uvolněná, koruna zdiva je porostlá neregulovanou 
zelení. Na některých částech opevnění se negativně projevují prvorepublikové konzervační 
zásahy. V 90. letech 20. století proběhl v uvedeném úseku konzervační zásah, kdy byly 
zajištěny uvolněné úseky zdiva a koruny a byla provedena částečná chemická konsolidace. 
Tehdy opravené zdivo je však opět v narušeném stavu. Realizovaný zásah pouze pozastavil 
rozpad zdiva. Zdivo nevykazuje statické poruchy.  
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02 
Kouřimské předbraní 

Popis stavby :  
Soubor středověkého městského opevnění v Českém Brodě, zahrnující předbraní Kouřimské 
brány, hradební zeď s baštami a zbytky příkopu, je od 3. 5. 1958 nemovitou kulturní 
památkou zapsanou v Ústředního seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem  
41865/2-717 (jako součást městského opevnění). Jmenované předbraní Kouřimské brány, 
nacházející se na pozemcích parc. č. 923/9, st. 89, je v rámci daného souboru ještě 
samostatně evidováno pod rejstříkovým číslem 30659/2-714/1. 
Vlastník: Město Český Brod 

Charakteristika akce : 

V roce 2008 proběhla oprava omítek, prejzů a říms. Zároveň byly restaurovány ozdobné 
prvky z hrubozrnného pískovce na horní římse a bylo opraveno zastřešení. V roce 2009 byla 
provedena oprava zastřešení z důvodů zatékání. 
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03 
Sousoší sv. Rodiny 

Popis stavby :  
Barokní sousoší sv.Rodiny s reliéfem zasnoubení Panny Marie z roku 1722 připisované 
sochaři Janu Jiřímu Šlanzovskému. 
Vlastník: Město Český Brod  

Charakteristika akce : 
V roce 2013 proběhla oprava trhlin v podstavci, ošetření kamene, plastické retuše umělým 
kamenem, spárování, barevné retuše, hydrofobizace, doplnění zlacené svatozáře. 
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04 
Přestavba náměstí Arnošta z Pardubic a Husova náměstí 

Popis stavby :  

Předmětem přestavby obou centrálních náměstí jsou plochy vymezené pro veřejná 
prostranství dle platného územního plánu, tj. prostory městského jádra, určené pro pohyb 
pěších, coby sjízdné pásy pro dopravní obsluhu, k parkování, pro městskou zeleň a pevný 
městský mobiliář. Navrhovaná úprava Husova náměstí a náměstí Arnošta z Pardubic je tedy 
koncipovaná jako řešení obytné zóny s regulací sjízdných dopravních pásu k vyznačeným 
parkovacím stáním. Základním urbanistickým kompozičním prvkem těchto městských 
prostorů historického jádra města je obytný blok. Specifika obou náměstí jsou pak dána 
způsobem jejich obestavění – uliční čárou, typem a výškou zástavby a zajištěním kontextu 
zástavby s okolím. Dominantní úloha obou prostorů je nepochybná. Zachování hladiny 
zástavby je zárukou jejího zachování.  

Charakteristika akce po etapách : 

Dle dokumentace stavebních úprav Husova náměstí a náměstí Arnošta z Pardubic jsou 
navržena nová stavební řešení zpevněných ploch, vymezených pro veřejná prostranství. 
V prostoru náměstí se uplatňují následující dominanty celoměstského významu: kostel sv. 
Gotharda (památkově chráněný objekt), samostatné stojící zvonice kostela sv. Gotharda 
(památkově chráněný objekt), stará radnice (čp.1 na náměstí Arnošta z Pardubic), sousoší 
sv. Rodiny (na náměstí Arnošta z Pardubic), novorenesanční budova městského úřadu 
(č.p.70) a budova základní školy (čp.19) z roku 1863, která svou předsunutou polohou mimo 
linii zástavby vnitřního špalíčku náměstí dělí prostor Husova náměstí na západní a východní 
část). Jako prvky lokální identity působí také fasády jednotlivých objektů, včetně drobných 
architektonických detailů, které určují měřítko celého prostoru. 

Postupná realizace úprav komunikačního systému města je prováděna v souladu s platným 
územním plánem města na komunikacích vnitřního městského okruhu vně historických 
hradeb s cílem dosáhnout zklidnění a omezení průjezdu dopravy přes hlavní náměstí. Vnitřní 
městský okruh je prakticky již dnes schopen bez problémů převzít silniční tranzitní dopravu 
ulicemi Kollárovou, Komenského, Žižkovou, Suvorovovou, Havlíčkovou, Jungmannovou, 
Jana Kouly a Krále Jiřího. Tuto úpravu lze provést formou dopravního značení a dalších 
dopravních opatření. Náměstí Arnošta z Pardubic a Husovo náměstí tak získají charakter 
obytné zóny s možností vjezdu a parkování na vyznačených parkovacích stáních. Vyloučení 
tranzitní dopravy z obou náměstí a zároveň zajištění příjezdu k provozovnám občanské 
vybavenosti bude možné splnit za předpokladu zachování smíšeného provozu obytné zóny 
v radiálních uličních koridorech městského jádra podle zásad uvedených v platném územním 
plánu, konceptu regulačního plánu MPZ a v následně zpracované urbanistické studii, která 
byla podkladem pro zpracovanou DSP.  

Vzhledem k zjednosměrnění provozu na radiálních komunikacích centrálních náměstí pak 
bude možná úprava šířkového uspořádání uličního profilu (sjízdného pásu pěší zóny), což 
v některých případech výrazně přispěje ke zvýšení komfortu pohybu chodců a rozšíření 
rozptylových ploch. Další dopravní opatření, která povedou ke zpomalení automobilového 
provozu ve vnitřním jádru, jsou výškové prahy na místech příjezdu nebo výjezdu 
z městského centra, tedy na křižovatkách: Krále Jiřího – Šafaříkova – Kollárova; Tyršova – 
Kollárova – Komenského; Suvorovova – Žitomířská – Havlíčkova; Arnošta z Pardubic – 
Jungmannova – Jana Kouly. Obdobně by bylo vhodné výškovým prahem opatřit i výjezd 
z navrhované malé okružní křižovatky do ulice Krále Jiřího. 

Úprava parteru Husova náměstí a náměstí Arnošta z Pardubic byla zahájena předlážděním 
chodníků betonovou kostkou. Tuto úpravu povrchu pěších komunikací je nutné považovat za 
provizorní a dočasnou. Povrch komunikací v historické části města byl původně zadlážděn 
kamenem. Současná zádlažba chodníků betonovou kostkou na některých částech území 
MPZ byla provedena v minulosti jako provizorní, s cílovým zadlážděním mozaikou (viz. „ÚPP 
pro úpravu řešení parteru – Náměstí Husovo / Arnošta z Pardubic“, projektant Ing.arch. 
Pavel Koubek, UK-24, urbanistická kancelář - 12/2006 a v návaznosti „Stavební úpravy 
Husova náměstí II. etapa a Náměstí Arnošta z Pardubic III. etapa“, projektant R&R invest, 
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ing. arch. Miroslav Rous, 03/07 a III. etapa v 02/08). Vzhledem ke snaze o rehabilitaci 
památkové zóny v Českém Brodě je žádoucí návrat k tradičním materiálům. Plochy vjezdů 
do domů je vhodné zadláždit žulovou dlažbou. Stávající žulové obrubníky by bylo možné 
využít při předláždění a nových stavebních úpravách parteru. Nová úprava povrchů a použité 
materiály navrhované v DSP pro rekonstrukci Husova náměstí a náměstí Arnošta 
z Pardubice (II. + III. etapa) jsou předmětem dohody s NPÚ Středních Čech a musí být 
respektovány.  

V rámci akce se počítá s povrchovou úpravou prostoru před Městským úřadem a pomníku 
Prokopa Velikého (západní část Husova náměstí), s vydlážděním prostoru kolem sousoší sv. 
Rodiny (západní část náměstí Arnošta z Pardubic) a dále s dokončením povrchových úprav 
parteru obou náměstí. 

Rozsah vlastního dopravního řešení je  dokumentován v grafické části – viz příloha B.7.  

Parametry zpevněných ploch jsou z hlediska šířek, poloměrů a předpokládané dopravní 
obsluhy území v souladu s příslušnými ČSN. Výškové řešení je limitováno výškovou úrovní 
v místech napojení na stávající stav a výškovým osazením stávajících budov a objektů, na 
které navržené plochy navazují. Základní příčný sklon je 2,5%, v některých místech je 
vzhledem k možnostem výškového napojení na stávající objekty navržen v hodnotách 
menších či větších. Odvedení srážkových vod z povrchu zpevněných ploch je zajištěno 
podélnými a příčnými sklony do nově navržených uličních vpustí. Odvodnění bude zajištěno 
zřízením podélné drenáže v nejnižším místě pláně s jejím zaústěním do vpustí nebo jiným 
způsobem přímo do kanalizace dle možností i s ohledem na výškový průběh stávajících 
inženýrských sítí. 
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05 
Kostel sv.Gotharda 

Popis stavby :  
 Kostel sv. Gotharda je od 3. 5. 1958 nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním 

seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 37731/2-712. 
Kostel sv. Gotharda v Českém Brodě je původně románským kostelem s několika 
následnými stavebními etapami. Po polovině 14. století byl kostel přestavěn na trojlodní, 
s trojdílným závěrem a dvojicí věží v západním průčelí. Tato stavební etapa se z velké části 
uplatňuje v interiéru kostela. Současná podoba kostela pochází ze 60. a 70. let 18. století, 
kdy byl kostel přestavěn architektem Janem Josefem Wirchem, kdy chrám získal 
charakteristickou střední věž s dynamicky řešeným průčelím. 
Vlastník: Římskokatolická farnost Český Brod  
 
Charakteristika akce : 
Kostel sv. Gotharda v Českém Brodě je pozoruhodnou stavbou se složitým stavebním 
vývojem. Od roku 2003 do roku 2013 probíhaly práce na obnově presbytáře kostela 
(zajištění statiky kleneb, spárování trhlin a injektáž zdiva, restaurování vnějšího kamenného 
pláště, obnovy zděné střechy věže kostela a obnovy západního průčelí výměna krytiny 
kostela včetně klempířských prvků). Obnova zbývajícího vnějšího pláště (fasáda lodi kostela 
včetně bočních schodišť) byla provedena v 90. letech minulého století, po ukončení výše 
uvedených prací je třeba provést obnovu nátěru fasád celého kostela. V interiéru se počítá s 
obnovou sakristie (omítky, podlaha, výmalba). Do budoucna nutné provést novou 
elektroinstalaci a restaurování některých uměl. předmětů (obrazy).  
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06 
Výklenková kaple sv. Jana Nepomuckého 

Popis stavby :  
Secesní socha je z roku 1900, byla zde umístěna na přání Matyldy Weindenhofferové, vdovy 
po lékárníkovi. 
Vlastník: Město Český Brod 

Charakteristika akce : 

Výklenek a socha prošly v letech 2012 – 2013 celkovou rekonstrukcí.   
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07 
Zvonice 

Popis stavby :  
Pozdně gotická zvonice s barokním postranním portálem je nejvyšší českobrodskou 
středověkou stavbou (40m). Vybudovali ji iv letech 1578 – 1585 místní kameník Pavel a 
mladoboleslavský tesař Petr Janus. Pod jehlancovou střechou, k níž vede točité schodiště 
s renesančními i mladšími epigrafickými památkami, visí jediný dochovaný zvon Panna 
Maria o váze 650 kg z roku 1689. Zdobí jej figurální mytologický výjev Orfea, jehož hře 
naslouchají zvířata a reliéf Panny Marie a Křtu Páně. 
Vlastník: Římskokatolická farnost 

Charakteristika akce : 
Oprava vnějšího pláště, úprava vnitřních prostor pro pořádání výstav, část bude věnována 
stálé expozici o historii a vývoji města. Zpřístupnění horního patra k vyhlídce na historické 
jádro města. Jako velmi vhodná se do budoucna jeví elektrifikace zvonu. 
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08 
Masné krámy (náměstí Arnošta z Pardubic) 

Popis stavby:  
V mastných krámech, jejichž dochovanou vstupní bránu zdobí řeznický znak, se ve 
středověku soustřeďoval obchod s masnými výrobky. Na konci 13. století zde bylo 12, roku 
1449 už 20 a ve druhé polovině 16. století dokonce 28 krámů. Čerstvým masem je 
zásobovala místní jatka, která stávala od roku 1512 na náměstí, v místech dnešní základní 
školy (č.p.19). 
Vlastník: FO 

Charakteristika akce : 
Obnova vnější fasády a prejzové krytiny, restaurování řeznického znaku, zhotovení nových 
výkladců včetně vstupu do obchodu.  
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09 

Podlipanské muzeum ( č.p. 761 - Žitomířská ulice)  

Popis stavby :  
Novorenesanční budova, kterou vystavěla v letech 1927 – 1930 Okresní muzejní jednota 
podle projektu architekta Balšánka z roku 1914. Průčelí muzea zdobí znak města Českého 
Brodu a fiktivní uvítání Mistra Jana Husa ve městě roku 1409, dílo akademického sochaře 
Josefa Škody z roku 1928. Nad postranním vchodem je renesanční českobrodský znak 
z bývalé Pražské brány a uvnitř při vstupu do tzv. archivu renesanční portál se znakem pánů 
cechu kožešníků z domu měšťana Pifka z roku 1547, restaurovaný akademickým sochařem 
Karlem Opatrným. V lapidáriu muzea se nachází cenné kamenické prvky z Českobrodska 
(císařský znak z tzv. Královské hospody v Českém Brodě, Apoteóza sv. Jana Nepomuckého 
z Tismic, prvky z kostela sv. Gotharda a kostela sv. Máří Magdalény, sousoší sv. Rodiny). 
Podlipanské muzeum, založené roku 1896, má evidováno ve svých sbírkách převážně 
hmotné prameny k dějinám města Českého Brodu a Českobrodska (Podlipansko) od 
pravěku až po současnost. Bohaté sbírky doplňuje velká knihovna s regionální tématikou 
(29 000 svazků). V objektu muzea byl původně také umístěn českobrodský městský archiv 
s cennými archiváliemi, z nichž nejstarší a nejvzácnější památkou je privilegium císaře 
Zikmunda roku 1437 (dnes v Okresním archivu v Kolíně). 
Vlastník: Středočeský kraj 

Charakteristika akce : 
Provedena sanace suterénu budovy muzea, výměna střešní krytiny a oprava fasády 
restaurátorským způsobem. Nově byl opravený zahradní domek. Práce probíhaly v letech 
2008-2011. Nutná (!) je realizace odvlhčení obvodového zdiva budovy a oprava narušené 
statiky propadající se podlahy v přízemí, dále opravit kovové secesní branky a dřevěný plot.  
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10 
Dům č.p. 22 (spořitelna na náměstí Arnošta z Pardubic) 

Popis stavby :  
Novorenesanční objekt zdobí boční štít a sgrafito akademického malíře Ládi Nováka „Bitva u 
Lipan“. Jeho starší severní část vybudovala Okresní hospodářská záložna v roce 1900 podle 
návrhu pražského architekta Jana Zeyera, jižní část přistavěla záložna v roce 1929 podle 
projektu architekta Eduarda Novotného z Prahy. Na jeho místě stávaly dva středověké domy. 
Severní z nich vlastnil od roku 1602 městský notář, Mistr Jan Vokál, který v roce 1609 
sestavil sborník pramenů k dějinám utraktivismu v Čechách.  
Vlastník: FO 
 

Charakteristika akce :   
Proběhla oprava fasády, a vstupních dveří v roce 2012.  
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11 
Kostel Nejsvětější Trojice (Jiráskovy sady) 

Popis stavby :  
Kostel Nejsvětější Trojice vystavěla městská rada v letech 1560 – 1562 pro nový městský 
hřbitov, který sem přenesla od kostela sv. Gotharda. Stavebně byl kostel upraven do dnešní 
podoby v letech 1585 a v roce 1613 zvýšen do dnešní podoby. Modlitebnou sboru 
Českobratrské církve evangelické v Českém Brodě je od roku 1953. 
Renesanční stavba kostela Nejsvětější Trojice, sklenutá napodobenou valenou klenbou 
s lunetami, je jednolodní obdélná stavba a má trojboký presbytář. Průčelí zdobí hrotitý 
profilovaný portál s letopočtem 1560 a venkovní renesanční kazatelna S reliéfy Kalvárie a 
Zmrtvýchvstání, dílo Volfa Schulthesse z Plavna z roku 1585. Stavbu financovala bohatá 
českobrodská pivovarnice, vdova Marta Valšová, jejíž předčasně zesnulá dcera má u kostela 
náhrobek. Kazatelnu restauroval v roce 1929 sochař Bohumil Přeučil z Prahy. Ohradní zeď 
kolem kostela, kde se pohřbívalo do roku 1898, vybudoval místní kameník Petr v roce 1566. 
Vlastník: Českobratrská církev evangelická Český Brod 

Charakteristika akce : 
V roce 2013 proběhla oprava vnější fasády. Nyní je potřeba opravit střechu.  
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12 
Zvonice kostela Nejsvětější Trojice 

Popis stavby :  
Areál kostela Nejsvětější Trojice v Českém Brodě i jednotlivé objekty v daném areálu mají 
statut nemovité kulturní památky, přičemž zvonice je zapsána v Ústředním seznamu 
kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 33567/2-713. Areál se zároveň nachází na 
území městské památkové zóny Český Brod, vyhlášené SKNV Praha dne 28. 9. 1990. 

Renesanční kostel Nejsvětější Trojice, situovaný na JZ od opevněného jádra města 
v nynějších Jiráskových sadech, vystavěla českobrodská městská rada v letech 1560 – 1562 
pro nový městský hřbitov, který sem byl přemístěn od chrámu sv. Gotharda na náměstí. 
Kostel byl upraven roku 1585 a v roce 1613 zvýšen do dnešní podoby. Ohradní zeď kolem 
areálu kostela, v němž se dále nachází zvonice (původně kostnice) z roku 1571, vybudoval 
místní kameník Petr v roce 1566. Od roku 1953 je kostelní budova modlitebnou farního 
sboru Českobratrské církve evangelické v Českém Brodě.   
Nízká, čtyřboká stavba zvonice s bedněným patrem a šindelovou střechou byla vystavěna 
jako renesanční kostnice před rokem 1571. K SZ straně zvonice se přimyká nižší novodobý 
přístavek, který z druhé strany přiléhá k ohradní zdi areálu. Objekt zvonice a přístavku 
(sociální zařízení) je v současnosti využíván pro potřeby o.s. LECCOS, které se věnuje 
organizaci volnočasových aktivit pro děti a mládež. 

Vlastník: Českobratrská církev evangelická Český Brod 

Charakteristika akce : 
V roce 2013 proběhla oprava vnější fasády. Je potřeba opravit  šindelovou střechu.  
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13 
Dům č.p. 46 

Popis stavby :  
Gotický dům z roku 1443 a stavebně upravovaný v letech 1936 – 1937. Dům zdobí 
renesanční portál z roku 1589, kdy jej vlastnil Adam Kopiník. V roce 1755 - 1761 zde měla 
sídlo první českobrodská pošta. 
Vlastník: FO  
 
Charakteristika akce : 
Opravená fasáda a vyměněná okna. 
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14 
Dům č.p. 47 

Popis stavby :  
Barokní dům s gotickými sklepy, jehož levé křídlo bylo upravováno v letech 1879 a 1883. Do 
roku 1538 vlastnil tento dům vladyka Vilém z Blatnice a v letech 1582 – 1590 humanistický 
básník Mistr Jan Auterýnus.  
Vlastník: Město Český Brod   
 
Charakteristika akce : 
V roce 2011 proběhlo zaměření gotických sklepů.  
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15 
Pomník mistra J.Husa 

Popis stavby :  
Monument umístěný v Městských sadech poblíž areálu kaple sv. Gotharda. 
Pomník Mistra Jana Husa je nepravidelný kamenný blok postavený na mírném návrší, kolem 
kterého jsou pravidelně do kruhu rozmístěny kameny s vytesanými jmény představitelů 
husitského hnutí. Na centrálním kamenném bloku z Klepce je osazena reliéfní deska  
s portrétem Jana Husa z profilu. V horní partii jsou uvedena jeho životní data 1369 – 1415, 
dole potom rok vzniku 1921. Autorem sochy je Ladislav Šaloun. Na vrcholu centrálního 
kamene je umístěn kalich. 
Vlastník: Město Český Brod 

Charakteristika akce : 
Původní kalich byl odcizen a je nahrazen replikou podle dobových fotografií. Reliéfní 
bronzová deska je nahrazena replikou z důvodu rizika možného odcizení. Originál je uložen 
v depozitáři Podlipanského muzea. Zhotovení replik a obnovení jmen představitelů 
husitských hnutí proběhlo v roce 2011.  
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16 
Stará radnice č.p.1  

Popis stavby :  
Budova původní středověké radnice s gotickým jádrem s klenutými sklepy a zčásti klenutým 
přízemím byla vystavěna před rokem 1402. Tuto gotickou radnici přestavělo město v roce 
1547 na renesanční budovu. Z jejího sklepení vedou staré podzemní chodby pod náměstí. 
V letech 1741 – 1743 byla barokně přestavěna. Město předalo radnici v roce 1849 
okresnímu soudu a stala se sídlem okresního hejtmanství. Od roku 1960 slouží kulturním a 
osvětovým účelům. 
Vlastník: Město Český Brod  

Charakteristika akce : 
Úprava fasády objektu, celková údržba. V příštích letech se plánuje výměna oken. 
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17 
Pomník Prokopa Holého 

Popis stavby :  
Památník byl vytvořen v roce 1910 sochařem K. Opatrným, situován je na náměstí Husově, 
na dekorativním pahorku. Husitský vojevůdce je zobrazen v rozhodném gestu, zdůrazněném 
zvednutou sevřenou pravou rukou. V částečném zákrytu sochy je umístěn fragment vozové 
hradby. 
Vlastník: Město Český Brod 
 
Charakteristika akce : 
Restaurátorské práce - údržba sochy, úprava parteru v rámci přestavby náměstí. Očištění od 
mechů a lišejníků, restaurování sochy a přilehající kamenné architektury, restaurování a 
rekonstrukce atributů a článků z barevných kovů, zlacení a oprava kovového oplocení. 
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18 
Klášter č.p. 28 

Popis stavby :  
Dnes č.p. 274. Původně gotický měšťanský dům, v němž byl zřízen s povolením Arnošta 
z Pardubic kostel sv. Máří Magdalény spolu se špitálem pro 121 chudých a nemocných. 
Papež Řehoř IX převedl v roce 1377 tento ústav do městského majetku. V roce 1746 jej 
získal kapucínský řád, ten zde sídlil do roku 1785. Nyní je v soukromých rukou a slouží jako 
skladiště. 
Vlastník: PO + FO 
 
Charakteristika akce : 
V roce 2012 byla vyměněna okna. do budoucna zbývá oprava vnější fasády a okapových 
svodů. 
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19 
Dům č.p. 37 

Popis stavby :  
V jádru gotický dům na náměstí Arnošta z Pardubic připomínaný v archivních pramenech 
z roku 1449. V letech 1587 – 1600 jej vlastnil císařský rychtář. 
Vlastník: FO 
 
Charakteristika akce : 
Dům je ve špatném stavu, fasáda je v havarijním stavu (odpadávání štukových prvků) a 
potřebuje celkovou rekonstrukci. 
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20 
Areál a stavby pivovaru 

Popis stavby :  
Komplex Pivovaru Český Brod v prostoru vytěženého kamenolomu vznikal postupně od roku 
1864 (nejprve ležácké sklepy). V roce 1884 - 85 byl postaven samotný pivovar, kam se 
přesunula výroba z bývalé tvrze na várečné straně zbořené v roce 1972 (na dnešním 
Husově náměstí). Pivovar byl postupně rozšiřován a modernizován (1908 cejchovna a další 
sklepní oddělení, 1912 nová varna, 1924 komín, 1926 sudová výpravna, 1929 správní 
budova, 1933 sladovna). V pivovaru se vařilo pivo do roku 1968, sladovna ukončila 
samostatně provoz v roce 1986.  
Vlastník: PO   

Charakteristika akce : 
Od roku 1994 je současným vlastníkem postupně a rozsáhle rekonstruován.   
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21 
Sokolovna  

Popis stavby :  
Místní Sokol, založený v roce 1870, postavil sokolovnu v roce 1884 podle projektu architekta 
Jana Kouly. Ten se spolu se svým žákem Josefem Poseltem podílel na její umělecké 
výzdobě. Sokolovna s nádherným kazetovým stropem se stala po slavnostním otevření 
v roce 1885 společenským a kulturním střediskem města. Na jeho scéně hostovali herci 
Národního divadla: Jindřich Mošna, Otýlie Sklenářová–Malá, Rudolf Deyl a další. Vystoupil 
zde Antonín Dvořák, Jan Kubelík, Tomáš Garrigue Masaryk. 
Vlastník: PO 

Charakteristika akce : 
V roce 2010 proběhla výměna oken kovových oken za dřevěné z ul. Kollárova, v roce 2012 
z ul. Tyršova a v roce 2013 byla vyměněna zbývající okna. Nutno provést opravy v suterénu, 
asanace, výměna sklepních oken (anglické dvorky) a drobná obnova fasády. 
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22 
Lékárna č.p. 21 

Popis stavby :  
Na tomto místě ve středověku stávaly dva měšťanské domy. Nyní je zde novorenesanční 
dům z roku 1882, který postavil Alois Richter. Do roku 1910 měl zde redakci novin Našich 
hlasů Josef Miškovský. Od roku 1930 byly zdejší prostory pronajaty místnímu muzeu. 
Shromažďujícímu vlastivědné památky Českobrodska. 
Vlastník: FO 
 
Charakteristika akce : 
Dům prodělal celkovou opravu. 
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23 
Dům č.p. 12 

Popis stavby :  
V jádru goticko renesanční dům připomínaný už v roce 1389. V přízemí se nachází barokní 
klenba. Dům zdobí obraz sv. Gotharda z roku 1766. Je zde zobrazena původní podoba 
místního chrámu. 
Vlastník: Město Český Brod 

Charakteristika akce : 
Nezbytná oprava fasády, restaurování obrazu sv. Gotharda a zhotovení nového výkladce. 
Současná střešní krytina je z památkového hlediska zcela nevhodná. 
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24 
Gymnázium 

Popis stavby :  
Školní budova postavená v letech 1922 – 1923 podle projektu pražského architekta 
Jaroslava Valečky. Nad hlavním vchodem, ozdobeným státním znakem, jsou v lunetách 
alegorické výjevy z národních dějin od akademického sochaře Karla Opatrného. 
Vlastník: Středočeský kraj 
 
Charakteristika akce: V roce 1994 proběhla celková obnova fasády, do budoucna je 
vhodná výměna oken. 
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25 
Českobrodské podzemí 

Popis stavby :  
Gotické podzemní prostory z doby vzniku města vytvářejí labyrint vzájemného propojení 
jednotlivých měšťanských domů na náměstí. V době Josefa II. byla část chodeb zasypána 
z důvodu statického zajištění obchodní komunikace zatěžované formanskými vozy. 
Vlastník: Město Český Brod 
 
Charakteristika akce : 
Proběhlo v roce 2012 zaměření přístupných sklepů pod objekty č.p.  1, 12, 25, 47 a 56. 
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26 
Kostel sv. Havla ve Štolmíři 

Popis stavby :  
Od roku 1964 je obec součástí Českého Brodu. V Dalimilově kronice z počátku 14. století je 
připomínána jako původní dvorec Žitomíř, jako místo, kde se zlický kníže Radslav podrobil 
sv. Václavovi (+935). Podle doposud nepublikované listiny krále Václava II. z roku 1283 bylo 
tržní místo Žitomíř královským majetkem patřícím k panství Poděbrady. Ve vesnici Štolmíř 
bylo podle vrchnostenského urbáře celkem 20 usedlostí. Štolmíř získalo v roce1575 město 
Český Brod, po konfiskaci roku 1623 připadl k Černokosteleckému panství. 
Kostel sv. Havla (spolu se zvonicí a ohradní zdí) je významnou barokní památkou sakrální 
architektury, zapsanou v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek pod č. evid. 
855.  
Kostel je situován při bývalé poutní cestě uprostřed zástavby obce. 
Štolmířský kostel sv. Havla, který postavil Kristián Minedi je jednolodní barokní stavba z doby 
před rokem 1712. Raně barokní hlavní oltář z roku 1688 stejně jako varhany pochází ze 
sázavského kláštera, odkud byl převezen v roce 1756. Z kostelního vybavení je nejvzácnější 
barokní dřevěná socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1721, pocházející z dílny Matyáše 
Brauna. Stavba inspirovala v roce 1906 významného českého krajináře Antonína Slavíčka, 
častého hosta ve Štolmíři č.p. 1, jehož obraz štolmířského kostela obohacuje sbírky Galerie 
v Roudnici nad Labem.  
Rozhodnutím Okresního úřadu v Kolíně č. j. kult. 549/96 ze dne 19.3.1996 bylo vymezeno 
ochranné pásmo kulturní památky, zapsané pod č. evid. 862. s následujícími podmínkami 
ochrany uvnitř a vně ochranného pásma: 

 uvnitř OP bude zachován historický půdorys, jemu odpovídající hmotová skladba a 
charakteristický ráz zástavby 

 vně ochranného pásma se nebude zahušťovat a znejasňovat půdorys návsi a 
panoramatický vzhled obce zůstane zachován. 

Místní školu dokumentují prameny už roku 1553 a pak znovu roku 1669. 
Vlastník: Římskokatolická farnost 

Charakteristika akce: 
Kostel je krytý dožívající krytinou, je nutné její přeložení či výměna. Celý krov je ve zcela 
havarijním stavu, hrozí jeho lokální sesuv a následné provalení klenby. V havarijním stavu 
jsou vnější omítky, místy se již ztrácí původní profilace. Záměrem vlastníka je provést 
obnovu střešního pláště (obnova krytiny, krovu a klempířských prvků) a obnovu fasády. Dále 
je nutné provést izolaci (odvlhčení stavby) a v návaznosti zahájit restaurování cenného 
mobiliáře. Hlavní oltář je výrazně napaden červotočem. 
Na celkovou obnovu zvonice je zpracována projektová dokumentace v rozsahu: obnova 
krovu, šindelové krytiny, zajištění trhlin zdiva, obnova výplní stavebních otvorů a vnitřních i 
venkovních omítek.  
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27 
Kaplička sv.Gotharda u Šembery 

Popis stavby :  
Jedná se o drobnou zděnou kapličku kruhového půdorysu, ojedinělou raně barokní centrální 
stavbu, která byla rozhodnutím Ministerstva kultury č. j. 8070/2004 prohlášena dne 
16.2.2005 za nemovitou kulturní památku (zapsána v Ústředním seznamu kulturních 
památek ČR - č. rejstříku 101410). Kaplička je situována na pozemku p. č. 856/1 v k. ú. 
Český Brod. 
Vstupní portál, zakončený stlačeným obloukem, je orientován k severovýchodu, fasáda je 
ukončena fabionovou římsou. Ostění portálu je poškozeno, oltářní menza je dochována 
v torzální podobě. Interiér kaple je opatřen kamennou klenbou. 
Vlastník: Město Český Brod 

Charakteristika akce : 
Nutná oprava zastřešení, fasády a vnitřních prostor. Úprava okolí kapličky a zamezení 
vstupu do vnitřního prostoru. 
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28 
Kaplička sv. Blažeje při cestě k Tismicím (u lip) 

Popis stavby :  
Jedná se o zděnou kapli z 1. poloviny 18. století. Na půdorysu trojúhelníku s konkávními 
stranami. Kaple je členěna soklem, nárožními pilastry a římsou. Sokl má ostrá nároží a je 
vysazen pod pilastry z obou stran, pilastry mají rohy zaoblené a vysazené. Ve stěnách se 
nacházejí výklenky. 
Vlastník: FO 

Charakteristika akce : 

V roce 2012 proběhla celková rekonstrukce kapličky a byl proveden redukční řez vzrostlých 
lip a náletové zeleně.  
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29 
Kaplička sv. Jana Nepomuckého při cestě na Novou Ves (nad nemocnicí) 

Popis stavby :  
Barokní výklenková kaplička z roku 1726. Jedná se o drobnou architekturu, jejíž čelní stěnu 
rámuje dvojice toskánských pilastrů nesoucí trojúhelníkový fronton. Nad nikou se nachází 
drobný výklenek pro světcovu sochu.  
Vlastník: Město Český Brod 
 
Charakteristika akce : 
Vhodná je oprava fasády a do výklenku dosadit sochu sv. Jana Nepomuckého. . 
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30 
Křížek Boží muka v Liblicích 

Popis stavby :  
Náves zdobí železný kříž na kamenném podstavci s letopočtem 1858 s okolní malou 
zahrádkou. 
Vlastník: Město Český Brod 
 
Charakteristika akce : 
Nutná oprava kamenného podstavce z červeného pískovce a obnova nátěru na železném 
kříži a soše Pána Krista. 
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31 
Zvonička v Liblicích 

Popis stavby :  
Sloup na zvoničce je zhotoven z umělého kamene. Na vrcholu je stříška pro zvoneček.  
Vlastník: Město Český Brod  
 
Charakteristika akce : 
Zvonička v roce 2012 dostala novou stříšku, která byla vyrobena podle původního tvaru.  
Bude zhotovena replika zvonečku   
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32 
Liblická kaplička   

Popis stavby :  
Kamenná kaplička se soškou Panny Marie byla postavena v roce 1890. Nyní je uložena 
v soukromém skladu. Po vyřešení majetkových poměrů bude opět postavena na původní 
místo v parku proti střední škole v Liblicích.  
Vlastník: FO 
 
Charakteristika akce : 
Převod pozemku ze soukromého majitele na Město Český Brod a následně zajištění 
opětovného postavení kapličky na původní místo.   
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33 
Křížek v Žižkově ulici   

Popis stavby :  
Na rohu ulic Palackého a Žižkova je umístěný křížek z roku 1775.  
Vlastník: Město Český Brod 
 
Charakteristika akce : 
Křížek byl opravený v roce 1998, v soklu je po celé šířce rozsáhlá trhlina a hrozí jeho 
rozlomení. Nutná sanace! 
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34 
Štolmíř dům č.p. 52    

Popis stavby :  
Ve Štolmíři v ul. Českobrodské je dům č.p. 52 ve stylu selského baroka.  
Vlastník: FO 
 
Charakteristika akce : 
Nutno obnovit fasádu domu a instalovat okna v původním tvaru.     
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35 
Zvonička v ul. Zahrady     

Popis stavby :  
Kamenná zvonička je z roku 1859.   
Vlastník: Středočeský kraj  
 
Charakteristika akce : 
Nutné očištění kamene, úprava okolní zeleně. 
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36 
Boží muka v u kostela sv. Gotharda   

Popis stavby :  
Na náměstí Arnošta z Pardubic je umístěný křížek, Boží muka z roku 1883.  
Vlastník: Město Český Brod 
 
Charakteristika akce : 
Boží muka byla opravena v roce 2010.    
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 


