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TISKOVÁ ZPRÁVA MĚSTA NYMBURK 

 
Připomínáme si sto let budovy Okresního soudu v Nymburce 

Letos si připomínáme 100. výročí budovy Okresního soudu v Nymburce. Stavba prošla 

kolaudací přesně před sto lety v roce 1920 a od té doby městu nepřetržitě slouží. 

 

Místo na Kostelním náměstí, kde nyní stojí budova okresního soudu, má opravdu bohatou 
historii. Dříve zde stával tzv. Kamenný dům a předpokládá se, že právě areál tohoto domu byl 
ve středověku místem královského hradu, v němž byla později umístěna městská rychta. Tzv. 
Kamenný dům, který stál v dnešní Soudní ulici, (označení „kamenný dům“ se v Nymburce 
užívalo i pro další objekty) byl poměrně velkou stavbou středověkého původu, částečně 
z režného cihlového zdiva. Nelze vyloučit, že zde fungovala také nejstarší nymburská radnice.  
 
Roku 1566 město objekt prodalo za 200 kop míšeňských Kašparovi Granovskému z Granova 
a roku 1576 jej za 300 kop míšeňských koupilo zpět od Žofie Granovské z Dubnice 
a na Vlkavě. Později zde zřídili roku 1686 měšťanský pivovar, ve kterém se vařilo pivo až do 
roku 1898. V roce 1899 městské zastupitelstvo rozhodlo o stavbě nové budovy soudu 
(na východní části pozemku pivovaru). Pro stavbu budovy byl v roce 1904 zakoupen městem 
Nymburk pozemek, a to za částku 33 tisíc rakousko-uherských korun, a novou budovu zde 
vystavěli v letech 1915 - 1919. Stavba byla realizována podle projektové dokumentace 
vypracované Technickou kanceláří a podnikatelstvím staveb Václav Nekvasil – stavitel, Karlín, 
Filiálka Nymburk. Projektantem plynovodu a vodovodu se stal Ing. Oldřich Vrzal, Praha (plyn 
a voda byly do budovy zavedeny v roce 1919). Stavba prošla kolaudací v roce 1920, tehdy 
ještě v Pivovarní ulici. Cena budovy činila 1 300 000 korun českých. Po dokončení se 
v budově nacházel v přízemí berní úřad, pozemkové knihy a další kanceláře. V prvním 
poschodí fungoval soud, věznice a služební byty. Za protektorátu (1941) zde existoval 
ve sklepích protiletecký kryt. 
 
Zajímavost: v současné budově soudu s barokizujícím průčelím jsou v zadní části směrem 
k Labi (jihovýchodní strana objektu) zachována dvě pravoúhlá pozdně gotická pískovcová 
ostění oken (též uváděna jako renesanční), přenesená sem z bývalého Kamenného domu.  
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