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č.p. 176 - U zlatého lva
V tomto renesančním domě ze 16. století býval nejstarší známý brodský hostinec, ve kterém 
nalévali návštěvníkům dobré nápoje a předkládali voňavé pokrmy již v roce 1559. Bývali tu také 
ubytováni i vzácní hosté. Pravděpodobně v pokojích tohoto hostince zemřel v roce 1634 Jan 
Rudolf Trčka z Lípy, poslední potomek mocného rodu. 
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č.p. 160 - dům Rejnovský
Nejstarší zápis o domu pochází z poloviny 16. století. Od roku 1667 náležel uzdaři Rejnov-
skému, jehož vdova jej odkázala děkanskému kostelu. Později jej koupil měšťan a varhaník 
Antonín Stamic a 19. června 1717 se zde jeho manželce Rozině, rozené Böhmové, narodil 
syn Jan Václav. Stal se z něj nejslavnější brodský rodák, hudební skladatel Jan Václav Stamic 
a proslavil své rodné město v německém Mannheimu i ve světě. 





č.p. 48 - dům Böhmovský
Renesanční dům jehož průčelí je z roku 1889 patřil nejprve Ferdinandu Böhmovi z Lojsba-
chu, prvnímu manželovi Kateřiny Barbory Kobzinové. Ta se stala zakladatelkou zdejších latin-
ských škol. Dům odkázala svojí nevlastní dceři Rozině, provdané za Antonína Stamice, otce 
hudebního skladatele Jana Václava Stamice. V rodině Stamiců zůstal dům po čtyři generace. 





č.p. 174 - dům Kašičkovský 
Zvaný též Skřivanův byl postaven koncem 16. století. Za dávných časů hostil ve svých zdech 
vzácné, dokonce i královské návštěvy. Přenocoval zde např. císař Leopold I. (1670), princez-
na Marie Antonie (1670), císařovna Eleonora (1679), císař Josef I. a jeho choť, císař Karel VI. 
s chotí, Marie Terezie a Marie Anna (1723), císař Josef II. (1766). Dnes však jsou ubytovací 
pokoje pro hosty ve vedlejších domech, v penzionu a hotelu. 





č.p. 87 – Stará radnice 
Původně gotická stavba, kterou však v r. 1662 zničil požár a po přestavbě získala novou podobu. 
V čelní straně pod hodinami je na budově umístěna tzv. Hnátova kostra. Ta symbolizuje „Brod-
skou smrt“ a vztahuje se k pověsti O Hnátovi, který byl v r. 1472 zvoníkem na dolní bráně teh-
dejšího městského opevnění. V té době město obléhali Jihlavané a Hnáta podplatili, aby nezvonil 
na poplach a otevřel jim bránu. Tak by mohli potichu zaútočit na město. Měšťané však Hnátovu 
zradu odhalili, shodili jej z hradeb a ukamenovali. Jeho kostra ve výklenku Staré radnice dodnes 
ohlašuje zvonkem každou hodinu.





č.p. 19 - Havlíčkův dům 
Nejprve se jmenoval Rolandovský. Založením původně 
gotický, později renesančně upravený dům s  arkýřem 
a  nápadnou věžičkou. V  roce 1832 tento dům zakou-
pil kupec Matěj Havlíček. Jemu a jeho ženě Josefíně se 
narodil syn Karel Havlíček, ze kterého se stal novinář 
a  spisovatel. Nelíbil se však vrchnosti a  tak ho vyhnali 
do Brixenu. Stal se vzorem pro všechny pokrokové lidi 
a v domě je dnes muzeum, ve kterém jsou památky na 
jeho působení, rodiče, manželku Julii a dcerku Zdenku.

Projekt: Za krásami a historií Havlíčkova Brodu, reg.č. CZ.1.11/2.2.00/02.00554.

Tento projekt je spolufi nancován Evropskou unií. Vydalo Město Havlíčkův Brod v roce 2010.

Grafi cký návrh a zpracování EVERSMILE s.r.o. – www.eversmile.cz.

Ilustrace Mgr. Lenka Hauptmanová. NEPRODEJNÉ.

č.p. 18 - Stará lékárna
Dům původně zvaný „Chmelvodov-
ský“ pochází z  první poloviny 15. 
století. Najdeme v něm mnoho zají-
mavých a vzácných stavebních prv-
ků, které charakterizují dobu, kdy 
byl postaven a  v  dalších stoletích 
podle tehdejší módy opravován. 
Dnes je v  něm Galerie výtvarného 
umění.


