
Kaplička sv. Gotharda – současná situace a perspektivy 

Projednáno na Komisi pro RMPZ per rollam 25. 4. 2016 

Zapsal: PhDr. Vladimír Jakub Mrvík, Ph.D. – předseda komise 

- reakce na podnět do RM z Komise životního prostředí a z Komise bezpečnosti

- kaplička sv. Gotharda u stezky Břetislava Jedličky-Brodského je v majetku a na pozemku města
(856/1), její stav je tristní, zatím sice ne havarijní, ale to může být otázkou několika let

- jedná se o zapsanou kulturní památku ČR (č. 101410), je zde zákonná povinnost majitele péče o
kult. památky

- není v prostoru MPZ, nutno hledat dotace mimo Programu pro MPZ, nebo celé financovat
z rozpočtu města

- v minulosti řešeno u na Komisi pro regeneraci MPZ

- jak zajistit, aby její oprava nepřišla ihned vniveč?

Možnosti a příležitosti: 
- zásadní vazba na Strategický plán:

 7.2.8 Regenerovat drobné sakrální památky na území města → kaple sv. Gotharda je
poslední drobnou sakrální památkou v majetku města, která nebyla regenerována a
nenaplňuje tento cíl

 3.3.4 Vybudovat provázanou síť cyklotras a cyklostezek ve městě a okolí (přednostně
podél Šembery)

 6-III Minimalizovat podmínky usnadňující páchání protiprávní činnosti

 7.2.1 Vytyčit a označit vhodné trasy pro pěší turisty tak, aby byly součástí systému
turistických tras ve městě a regionu

- v posledních letech se okolí vpravo od kapličky výrazně zlepšilo (vyklučení náletové zeleně a
pravidelná údržba)

Nedostatky a možnost řešení: 
- odlehlost od frekventovaných míst, byť u pěší cesty, shromaždiště bezdomovců, drogově závislých,

vandalů → možnosti řešení: umístit do vstupu mříž; ? večerní pochůzky městs. policistů; 
? fotopast (je to technicky možné – není nutný elektrický přívod) 

- zarostlé nejbližší okolí na pozemku města → návrh: zaúkolovat TS vyklučením náletových keřin
(bezinky apod.) a vyčištění interiéru památky 

- pozemek nalevo od kapličky (686/3) je zarostlý a tudíž potenciálním shromaždištěm vandalů a
drogově závislých, je ovšem v majetku fyzické osoby z Cerhenic 

Návrh prvních kroků: 
- úkol odboru rozvoje opatřit kapličku mříží

- úkol odboru rozvoje nechat nacenit obnovu památky a zajistit povolení k obnově

- úkol Technickým službám uklidit okolí a interiér stavby a vyklučit náletovou zeleň z okolí (pozemky
v majetku města)



 

 

  



Stav duben 2016: 

 

 
 

 

 



 



Stav 1955 (© Podlipanské muzeum v Českém Brodě): 

 

 
 

  



Stav 1820 (© Podlipanské muzeum v Českém Brodě): 

 

 


