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VZNIK GYMNÁZIA

Městské reálné gymnázium v  Českém Brodě bylo r. 1919 založeno 
jako nestátní škola. Na  náklady zařizovací a  vydržovací přispíval 
českobrodský okres 3/5, město pak 2/5. Návrhy na  stavbu školy 
vypracoval r. 1921 architekt JAROSLAV VALEČKA ze  Smíchova. 
V první etapě měla být zbudována dnešní škola, ve druhé etapě domek 
pro ředitele a  ve  třetí pak křídlo odborných učeben s  tělocvičnou 
na jihozápadě.
 Budova školy byla postavena v  letech 1922–1924. Počítalo se 
s osmi třídami (s jednou pro každý ročník), hodně prostor bylo určeno 
na kabinety, pracovny a místnosti pro sbírky. Studenti se zde začali učit 
1. září 1924. Nová budova působila v tehdejší době mimořádně příznivě. 
Ladnost všech prostor, velkolepé osvětlení, hojnost vzduchu, rozloha 
chodeb a jejich spojení, pomyšlení, že i v zimě bude zde útulno…

 Domek ředitele byl postaven až r. 1934. Gymnázium bylo totiž 
od  1.  září 1923 ústavem státním, a  i  když bylo ve  smlouvě výslovně 
uvedeno, že domek bude zbudován na náklady města a okresu do 1. září 
1925, stalo se tak až z iniciativy nového ředitele O. Zajíčka.
 Týž pak s rodičovským sdružením vedl v letech 1937–1938 nadějná 
jednání o  dostavbě křídla: ministerstvo školství přislíbilo stavbu 
dokončit, dokonce se v rozpočtu na rok 1938 počítalo s jistou částkou 
na plány a počáteční práce, avšak převratné veřejné události v r. 1938 
udělaly konec i  těmto plánům. Křídlo gymnázia tak není dostavěno 
dodnes.

Původní návrh od architekta Jaroslava Valečky počítal se symetricky umístěným bočním křídlem do ulice Žitomířské – tyto nepostavené prostory citelně chybějí škole dodnes.

Stavba budovy (1922)
Pozemek pro výstavbu školní budovy byl zakoupen 9. března 1921 
za 97 800 korun. Práce na stavbě dnešní školní budovy začaly 
31. července 1922, základní kámen byl položen do zdiva 1. října 
1922 a  rovnosti druhého patra bylo dosaženo už 17.  listopadu 
1922. Do konce roku 1922 byla střecha opatřena krytinou.
Rozpočet stavby činil 3 445 945 korun a celkové náklady si vyžádaly 
částku 3 623 109 korun. V tomto rozpočtu ovšem nebyl zahrnut 
školní inventář a některé vícepráce.

ZMĚNY NÁZVU A STUDIJNÍCH TYPŮ
1919–1923 Městské reálné gymnázium – 8 let

1923–1948 Státní reálné gymnázium – 8 let

1948–1953  Gymnázium Klementa Gottwalda – 4 roky

1953–1964  Jedenáctiletá střední škola v Českém Brodě – 
3 roky, návaznost na povinnou osmiletku

1964–1969  Střední všeobecně vzdělávací škola v Č. Brodě – 
3 roky

1969–1982  Gymnázium v Českém Brodě – 4 roky

1982–1993  Gymnázium Český Brod – 4 roky 
(+ 1× pětileté studium)

1993–2006  Gymnázium Český Brod – šestileté studium 
a současně studium čtyřleté

od r. 1999  Gymnázium Český Brod – osmileté studium 
a současně studium čtyřleté

ŘEDITELÉ GYMNÁZIA
Brukner Jaroslav, ředitel – od r. 1919 do r. 1930
Vosyka František, zatímní správce – od r. 1930 do r. 1931
Zajíček Oldřich, zatímní správce od r. 1931, ředitel od 28. 2. 1933 
do 31. 3. 1941
Macoun Jindřich, ředitel – od 1. 4. 1941 do 22. 9. 1943
Hnátek Augustin, správce školy – od 22. 9. 1943 do 30. 9. 1943
Placht Václav, ředitel školy – od 1. 10. 1943 do 25. 5. 1945
Zajíček Oldřich, ředitel – od 25. 5. 1945 do 25. 2. 1948
Klenka Jaromír, ředitel – od 26. 2. 1948 do 1951
Kopčil Rudolf, ředitel – od 1951 do 1955
Kovář Josef, ředitel – od 1955 do 1959
Drábek Karel, ředitel – od 1959 do 1961
Jiráček Alois, ředitel – od 1961 do 1976
Pelikán Jaroslav, ředitel – od 1976 do 1985
Müllerová Hana, ředitelka – od 1. 2. 1985 do 1990
Lebedová Ladislava, ředitelka – od 1990 do 31. 1. 1995
Libovický Vladimír, ředitel – od 1. 2. 1995 do 2012
Kocum Ivo, ředitel – od 2012 do 2020
Krčmář Jiří, ředitel – od 1. 8. 2020

Reálné gymnázium v Českém Brodě (snímek z r. 1924)
Gymnázium bylo postaveno v  tradičním palácovém pojetí 
škol 19. století. Protože to byla vlastně státní reprezentativní 
budova, architekt zvolil historizující styl s dominujícími prvky 
novoklasicismu. Světlešedý tón omítky umožnil stavbě dobře 
zapadnout mezi rodinné domky, v učebnách pak malíři využili 
tiché tóny různých barev.
Gymnázium bylo navíc chápáno jako památník podlipanského 
kraje na den vzniku Československa. Proto můžeme v lunetách 
nad vchodem spatřit alegorické výjevy z národních dějin: bitvu 
u Lipan (1434), bitvu na Bílé hoře (1620) a Den svobody (28. X. 
1918) a v dalších lunetách čelní stěny pak emblémy husitského 
válečnictví. Výzdobu na bočních stěnách doplňuje znak města 
(zřizovatel a  budovatel) a  socha Jana Ámose Komenského, 
který ve škole právem viděl dílnu lidskosti.



PŘÍZEMÍ

Velkorysý návrh stavby svádí k  domněnce, že výchova a  vzdělání 
v  gymnáziu se stejně jako styl budovy měly inspirovat antickými 
ideály a být, pokud možno, co nejvšestrannější. Zadavatelé mysleli jak 
na teoretickou výuku, tak i na nejrůznější praktické činnosti, počítalo 
se s prostorami pro sportování, pro hudební a divadelní představení, 
přednáškovou činnost, v zadání se objevila i botanická zahrada a zbýva-
jící plochy pozemku se měly stát parkem.
 Přízemní učebny byly věnovány přírodním vědám. Dvě učebny 
sloužily k  uložení sbírek přírodopisných a  fyzikálních, z  další byla 
vytvořena posluchárna přírodních věd se zatemněním, pokusným 
stolem, digestoří a projekčním stolem; v sousedství se pak nacházel 
kabinet chemie, příští ordinační pokoj školního lékaře.
 V severovýchodním křídle byla zbudována prozatímní tělocvična, 
z  níž měla po  dostavění druhého křídla vzniknout rezervní třída 

a dějepisný kabinet. Ze šatny při ní a pokojíku cvičitele by se později 
stala místnost pro dívky. Od  jara 1925 pak tělesné výchově sloužilo 
i  letní cvičiště s běžeckou dráhou, doskočištěm, hřištěm na volejbal 
a s letní tělocvičnou konstrukcí.
 Z postátňovací smlouvy lze vyčíst, že za cvičištěm byl vybudován 
hospodářský dvorek s kolnou. Jak vypadal, nelze z kroniky a výročních 
zpráv zjistit. Určitě ale vyhlížel jinak než na  plánu, protože během 
stavby byla vyžádána odchylka pro umístění hospodářského stavení.
 Na architektonickém plánu jsou zakresleny i dvě plánované zahrady, 
botanická a  ředitelova, které měly být umístěny vedle sebe. Protože 
však po postátnění gymnázia nebylo jisté, zda jihozápadní křídlo bude 
v brzké době postaveno, vznikla v letech 1924–1925 botanická zahrada 
dvoudílná, s jezírkem, altánem a skleníkem, o niž se od roku 1931 staral 
zahradník.

Původní návrh od architekta Jaroslava Valečky z r. 1921 počítal se symetricky umístěným druhým bočním křídlem.

Chodba v přízemí (fotografie K. Haly z 30. 9. 1932).
Na  fotografii můžeme vidět původní zaklenutí stropů a  výklenek 
pro šaty studentů naproti třídám. Stropy byly v  důsledku použití 
nekvalitního betonu při stavbě opravovány dvakrát: jednak při 
samotné stavbě r. 1922, kdy se dva zřítily a všechny pak musely být 
podchyceny železnými nosníky, jednak při celkové rekonstrukci 
ve školním roce 1937–1938, k níž došlo po analýze betonu stropních 
konstrukcí. Na stropech se totiž objevily podezřelé trhliny a místní 
stavitel František Hola, který byl při stavbě budovy jistou dobu 
stavebním dozorcem, ale pro neshody s podnikatelem se té funkce vzdal, 
na ně pana ředitele výslovně upozornil.

Socha Jana Ámose Komenského na bočním průčelí 
od sochaře Karla Opatrného (1881–1961), který v Českém 
Brodě vytvořil i památník padlým v 1. světové válce 
v Žitomířské ulici.

Školní tělocvična ve 20. letech 20. století.
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SUTERÉN

Vybavení školy bylo v  mnohém na  vysoké úrovni zejména díky 
spolupráci učitelů, studentů a  rodičů (prostřednictvím rodičovského 
sdružení). V  suterénu se to týkalo zařízení velké dílny, které bylo 
v úplnosti zhotoveno a obstaráno žáky, jejich rodiči a kantory. V kronice 
pak můžeme téměř pravidelně číst, co zařídilo rodičovské sdružení: 
např. ve školním roce 1935–1936 v bývalé modelovně (v podzemí) sprchy 
a umývárnu se šatnou a dalo tam proraziti vchod přímo z letního cvičiště. 

 V  pravé části suterénu se nacházel byt druhého školníka (který 
byl zároveň i  topičem a  zahradníkem). Nad ním pak byl byt prvního 
školníka, velmi účelně umístěný hned vedle vchodu do budovy, díky 
čemuž mohl školník vstupní prostory kontrolovat přímo ze svého bytu.

Upravený finální návrh na stavbu gymnázia podle architekta Jaroslava Valečky ze Smíchova, 
který už nepočítá s postavením druhého bočního křídla směrem do ulice Žitomířské.  
Na návrhu chybí vstup ze šaten, proražený dodatečně až r. 1936.

Zajímavým detailem je krásný altán před plánovaným bočním východem ze školní tělocvičny 
v přízemí – vchod ani altán nebyly nakonec realizovány, ale schody k zamýšlenému vchodu ano, 
a překvapivě jsou do boční stěny gymnázia zazděny dodnes.

Dílna strojní (z výroční zprávy 1926–1927).
I  tato dílna byla dobře vybavena, protože z  peněz ušetřených 
při stavbě mohly být zakoupeny nákladné stroje. Pod jedním 
oknem stojí soustruh na dřevo, pod druhým soustruh na kov, oba 
s elektrickým pohonem, při protilehlé stěně cirkulárka přenosná 
i s elektrickým motorem. Má dlouhý přívodní kabel, takže ji možno 
umístiti i na chodbě, ba i na dvoře, kde leží zásoba prken. Dále stojí 
tam polní výheň, kovadlina, kamínka klempířská a brus k pohonu 
nohou i klikou.

Původní návrh od architekta Jaroslava Valečky z r. 1921 
počítal se symetricky umístěným druhým bočním křídlem.

Dílna velká (z výroční zprávy 1926–1927).
Do dílny se k pracovním místům vešlo 20 žáků. Uprostřed v  řadě 
za  sebou stálo 10 hoblic se zásuvkou, v  níž bylo nejpotřebnější 
nářadí. Pod okny se nacházely dva stoly se čtyřmi svěráky 
a vrtačkou. Na  stěně, k níž pracující žáci stojí čelem, byla tabule 
a vedle ní po jedné straně hluboké police se zásobou nejrůznějších 
papírů a  lepenek, po druhé straně skříň s pomůckami k pracím 
z papíru. Při knihařských pracích užívali žáci hoblic jako pracovních 
stolů a na stolech se svěráky byly připraveny dva kotlíky s klihem 
a hrnek se škrobem.

Jak pracujeme
Svojí prostorností a bohatým inventářem dávají naše školní 
dílny téměř neomezenou možnost, aby se uplatnilo všechno, 
proč se vyučování dílenským pracím na středních školách 
zavádí. Cíl jeho je výchovný. Výchova žákova v učebnách 
na  podkladě vědeckých poznatků, přímým působením 
učitelovým, má býti ve  školní dílně doplněna na  základě 
vlastních zkušeností získaných při ručních pracích. Zde 
vychovává poznání obtíží při uskutečňování vlastního 
nápadu i  poznaná radost z  podařeného výrobku. Je to 
výchova praktická, neboť tak vychovává praktický život…

 Poněvadž se žáků přihlásilo do dílen mnoho, zřízena 
byla hned 3 oddělení po  20ti žácích. V  1. se vyučovalo 
na  začátku batikování a  řezbě do  linolea, pak pracím 
z papíru. V 2. počato systematickým cvičením v zpracování 
papíru, v 3. opracovávali žáci dřevo i kov.
 Ačkoliv se začalo až koncem října (jakmile došlo 
úřední povolení), naučili se žáci jednoduché vazbě knihy 
a v 3. oddělení zhotovili řadu potřebných věcí pro sebe i školu 
(např. i  skříň na  papír pro dílnu a  přístroje pro kabinet 
fysikální). Cvičili se postupně pracovati i na soustruhu, a to 

tak, že žák, který měl nejvíce průpravy anebo aspoň zájmu 
z domova (syn řemeslníkův), byl zacvičen nejprve a ten pak 
dostával postupně učedníky. Tak bude možno i v budoucnu 
postupovati, aby žáci byli sami učiteli i učedníky navzájem. 
Jen tak může učitel docíliti, že současně pracuje 20 žáků 
na nejrůznějších pracích podle své chuti a potřeby; a přece 
je pořádek a krátkých dvou hodin využito co nejintensivněji.
        

Dr. Al. Wangler
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PRVNÍ PATRO

Původní návrh od architekta Jaroslava Valečky z r. 1921 se symetricky umístěným druhým bočním 
křídlem. Na konci hl. traktu měla být velká přednášková místnost a laboratoř pro chemii. 

Proti třídám jsou na chodbách výklenky pro šatny žactva. Na místě dnešních učeben č. 15 a 16 byla 
původně velká rýsovna s kabinetem; r. 1954 z ní byly vybudováním příčky vytvořeny dvě učebny.

Rýsovna – sál přednáškový.
Prostor rýsovny se v  dobách první republiky využíval i  jako společenská aula a  koncertní či 
přednáškový sál, ve  kterém se každý měsíc konala minimálně jedna společenská akce pro 
obyvatele Českého Brodu a okolí. Návštěvnost bývala běžně kolem 100 osob. Rýsovna jako odborná 
posluchárna byla zrušena v roce 1933.

„Byla proměněna v divadelní, koncertní a přednáškový sál. Orchestr tvoří „Hudební kroužek studujících“. 
Rypsová, světle hnědá opona ukrývá složitelné podium a prostoru, s níž souvisí úpravna, normálně 
sloužící za  umyvárnu rýsovně. Pokud místnost slouží vyučování, jsou stoly obráceny proti tabuli, 
která je na stěně proti oponě. Nad tabuli zavěšujeme projekční plátno při užití třídy k přednáškám se 
světelnými obrazy. Úplné vybavení stalo se až v tomto školním roce (výroční zpráva 1926–27).“ Hudební 
kroužek řídil prof. J. Štangler.

Pohledy do sborovny nově otevřeného městského gymnázia roku 1925. Vše ještě svítí novotou. Zajímavé je jednak zachycení 
lokálního topení na pevná paliva, stejně jako výmalba stěn a svítidla ve stylu tehdy oblíbeného art deco.

Ředitelna gymnázia (1925) – i přes všechny režimy 20. století 
vydržela stále ve stejné místnosti.
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DRUHÉ PATRO

Původní návrh od architekta Jaroslava Valečky z r. 1921 se symetricky umístěným druhým bočním 
křídlem. Na konci hl. traktu měla být umístěna pracovna prof. fyziky. Proti třídám jsou na chodbách 
výklenky pro šatny žactva. Kreslírna s kabinetem měřickým, v němž byla i  fotografická komora 

na místě dnešních učeben č. 27 a 28. Nedostatek tříd donutil vedení školy tuto síň r. 1954 zrušit 
a vybudováním příčky vytvořit 2 učebny.

Knihovna žákovská a čítárna.
Knihy pro žákovskou knihovnu byly kupovány z  výtěžků 
kulturních akcí, darů a  členských příspěvků rodičovského 
sdružení. Čítárna žákovská i  profesorská vybudována hned 
1. rok po otevření ve 2. patře školy. Kronika gymnázia o ní uvádí: 
„Čítárna je spojena s  knihovnou a  má místa pro 30 čtenářů, 
k  dispozici je i  odborná lit. ze sousední knihovny profesorské. 
Velmi nevhodné jsou ohromné skříně pro žákovskou knihovnu. 
Velká křídla dveří vyžadují velkých prázdných ploch podlahy, 
špatně se zavírají, při častém vypůjčování knih velice zdržují, 
nedají se... z místnosti. Hodí se jen pro sbírky, kde se jde zřídka 
do skříní. Bude třeba věnovati je jiným sbírkám a pro žákovskou 
knihovnu opatřiti jednoduché police… Žáci tam měli k dispozici 
řadu časopisů českých, německých i  francouzských, příruční 
knihovnu, obsahující slovníky, pomocné knihy, předepsanou 
souvislou četbu, tak že tam mohli klidně pracovati ve  volných 
hodinách v  době vyučování i  mimo vyučovací dobu... Velmi 
svědomitě žák. čítárnu spravoval prof. Jindřich Macoun.“

V roce 1933 byla žákovská čítárna přesunuta do skromnějších 
prostor, čímž byla získána nová velká učebna. Z  důvodu 
nedostatku učeben byla čítárna roku 1934 zrušena úplně.

Budova zdejšího gymnázia na  jaře 1945 „ozdobená“ 
standartami německého nacistického wehrmachtu. 
V  období 2. světové války byla škola obsazena německou 
armádou a vyučování opět probíhalo v provizorních prostorách 
ve městě. V budově gymnázia si na konci války německá branná 
moc zřídila i své sídlo pro celé střední Čechy. V dnešní sborovně 
byla 8. května 1945 podepsána kapitulační smlouva, jejíž význam 
je zachycen i na pamětní desce u vchodu. 

Učebna fyziky (fotografie z let 1932–1933)
Ve  školním roce 1931–1932 byla podle plánu profesora 
Dr. Aloise Wanglera (na fotografii) upravena posluchárna fyziky 
pro praktická cvičení z fyziky a chemie. Místnost byla vybavena 
stupňovitým pódiem s  osmi pracovními stoly, do  nichž byl 
zaveden elektrický proud a  plyn. Součástí výbavy pro stůl se 
kromě drobných pomůcek a  nástrojů stala také stavebnice 
pro mechaniku; všechny tyto stavebnice vyráběl řídící učitel 
Dr. Mašín z Břežan. Přístroje a pomůcky byly zakoupeny díky 
štědrému sponzorskému daru Záložny města Český Brod.



Z MINULOSTI 
GYMNÁZIA V ČESKÉM BRODĚ 

ZAHRADA A EXTERIÉRY

Chloubou zdejšího gymnázia byla i rozlehlá okrasná zahrada s altánkem, jezírkem, skalkami 
i pečlivě vysypanými cestičkami. V době první republiky dokonce ústav na její údržbu zaměstnával 
od r. 1931 kromě školníka přímo i zahradníka. Budována byla hned po otevření gymnázia ve šk. roce 
1924/25 a dlouhé roky ji vedl prof. Bohuslav Rovenský. Fotografie zachycují stav ve  třetím roce 
po založení.

Fotoreportáž z hodiny tělocviku v roce 1931.
Letní cvičiště bylo dokončeno na  jaře 1925. Byla upravena běžecká dráha, doskočiště, hřiště 
na volejbal a z Brna byla dovezena letní tělocvičná konstrukce. Všimněte si, že místo žákovských 
sprch tehdy stačila hadice v rukách pana profesora, řádně oblečeného v obleku s kravatou.

Luneta s  motivem vzniku samostatného Česko-
slovenska (28. 10. 1918) v  průčelí gymnázia podle 
návrhu sochaře Karla Opatrného. Uvedené datum 
bylo během 2. světové války odsekáno německými 
vojáky a obnoveno bylo teprve až v roce 1994!

Luneta s motivem bitvy na Bílé hoře (1620) v průčelí 
gymnázia těsně po dokončení (1923).


