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Dobré odpoledne, Borku! 
 Dnes pokračujeme v sérii tipů na výlety, které jsou motivovány osobností Karla 
Havlíčka Borovského. I proto nabízím, abychom dnes zůstali přímo v Havlíčkově Brodě. Je 
zde totiž tolik zajímavostí, že si zde turista může najít náplň skutečně na celý den. 
 Upozorním na hradby, tedy městské opevnění z 14. století. Náměstí, tedy centrum 
města, je městskou památkovou zónou, najdeme zde opravené a dobře udržované domy. 
Nepřehlédneme gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie. Je tedy gotický, ovšem má barokní 
věž. Na náměstí je Mariánský sloup z 18. století, muzeum, galerie a dům Karla Havlíčka 
Borovského. To muzeum je právě v domě, kde Havlíček žil. Je to dům původně gotický, 
přestavěn byl nejprve v 16. století, pak ještě v roce 1871. Ve vlastnictví jej měla rodina 
Havlíčkova v období 1832 až 1880. Dnes je majetkem města a jak už jsem říkal, je v něm 
muzeum. 
 Havlíčkův Brod, to ale není jen náměstí. V parku je socha Karla Havlíčka. Je 4,5 
metru vysoká, autorem je Bohumil Kafka. Odhalena byla roku 1924. Socha byla za německé 
okupace ve 40. letech odstraněna, pak zase vrácena na místo. Park má název Budoucnost, je 
tam možný příjemný odpočinek. 
 Ve městě najdeme celou řadu pomníků – zaujal mě třeba pomník Stoh knih, který byl 
instalovaný v roce 2006 k 185. výročí narození spisovatele a básníka. Hned vedle je zajímavá 
socha Lego panáček na gauči. 
 Ve městě najdeme klášterní kostel, další kostely, kaple. Zajímavá je také Štáflova 
chalupa z 16. století. Opravena byla roku 1999. Konají se zde například výstavy. Další 
zajímavostí je židovský hřbitov z roku 1890, ten se přestal využívat v roce 1942. 
 Ještě se zmíním aspoň o vyhlídkové věži u kostela v rohu náměstí. Má čtyři patra, je 
shora úžasný rozhled – pohled nejen na město, ale i do okolí. Zajímavé jsou hodiny. Mají dva 
ciferníky: jeden je klasický dělený na 12 dílů – hodin, druhý je dělený na 24 dílů. 
 
 
 
 


