Historický vývoj města Jaroměř
Přírodní podmínky a počátky
osídlení na Jaroměřsku
Jaroměř je město ve východních Čechách (Královéhradecký kraj), při soutoku Labe s Úpou a Metují, 17 km severovýchodně od Hradce Králové. Leží
v nadmořské výšce 254 m, rozloha činí 23,95 km2
a v současnosti v Jaroměři žije 12 433 obyvatel.
K Jaroměři z hlediska správního přináleží pevnostní město Josefov, situované 2 km jihovýchodním
směrem.
Od dějinných začátků spoluurčovala historický
vývoj Jaroměře poloha v severovýchodním výběžku
Východolabské tabule, ještě sice v úrodné nížině, za
níž se však terén k severu vlní a stoupá jednak do Krkonošského podhůří, jednak na východě k Orlickým
horám. Poloha na soutoku tří řek ve směru k jedné
z mála schůdných spojnic do Kladska a dále na
Vratislav (Náchodská branka) činila z nápadné jaroměřské polohy už záhy vyhledávaný orientační bod,
který se promítl do zřízení raně středověkého přemyslovského hradu a posléze středověkého města.

Obr. č. 3: Nejstarší pečeť města Jaroměře, 1309

Stopy po osídlení jaroměřského prostoru spadají ovšem do starších časů. Blízké okolí města bylo
odedávna součástí staré kulturní oblasti, sahající
sem z blízkého Hradecka. V tomto nadhledu se jaroměřský obvod rýsuje jako součást pravěkého osídlení východních Čech s těžištěm v Polabí, zatímco
„k horám“ sídelních stop ubývá. Již od starší, ale
zejména mladší doby kamenné dokládají osídlení
jaroměřského katastru různě výmluvné archeologické nálezy, počínaje lidem s vypíchanou keramikou,
zvoncových pohárů, přes únětickou a mohylovou kulturu, následně to jsou doklady po lidu popelnicových
polí i lužické kultury. Svědectví po sobě zanechalo
laténské a římské období i doba stěhování národů.
V závěru předhistorické doby se území města dotklo
i staroslovanské a slovanské osídlení, třebaže předpokládané opevněné polohy v jeho areálu se nedají
bezpečně doložit.
Zda se oblast Jaroměřska dostala pod vliv některého z početných „českých knížat“ („duces Boemanorum“), kteří působili na českém území před
vznikem jednotného státu, se rovněž nedá s určitostí říci, jako takové případné „knížecí“ sídlo by se
nabízelo relativně nedaleké hradiště v Ostroměři
u Hořic. Okolo poloviny 10. století se nejspíše přičiněním Boleslava I. (935–972) staly součástí přemyslovského panství také východní Čechy, v jejichž
přirozené spádové ústředí se znenáhla měnil knížecí hrad v Hradci (Králové) na soutoku Labe a Orlice.
Podle popisu kronikáře a současně děkana pražského kostela Kosmy († 1125) by také Jaroměřsko
mělo vejít do rozsáhlé slavníkovské domény, údajně
sahající na východě k Litomyšli a na severu k hradu Kladsko, ve skutečnosti se však okrsek Slavníka

a jeho synů mnohem skromněji omezoval na Libici
(u Poděbrad) a její širší zázemí. Přesto se spekulace
o rozsahu slavníkovské domény, objímající prakticky třetinu Čech, houževnatě udržují. Motiv Kosmova
nadhodnocení je dost očividný: svatý biskup Vojtěch
musel přece pocházet z mocného a bohatého knížecího rodu!

Raně středověký hrad
a správní centrum
Vůdčí centrální role Hradce se vytrvale profilovala, takže k roku 1115, když opět Kosmas (a tady
není důvod mu nevěřit) popisoval ujetí Hradecka
do správy Soběslavem, budoucím Soběslavem I.
(1125–1140), mluví o „hradu Hradci a celém okolním kraji se čtyřmi hrádky“ („dat ei civitatem Gradec et totam circa adiacentem cum quatuor castellis provinciam“). O tom, že se mezi nimi skrývala
také Jaroměř, je velmi pravděpodobné, s ještě větší
jistotou se uvažuje rovněž o Opočnu, vzpomenutému přímo jako hrad k roku 1068. Ještě než se
stal českým knížetem, měl tak Soběslav možnost
se s Hradeckem blíže seznámit (jeho správu však
nevykonával dlouho) a po svém nástupu v Praze
hned toho využil. Roku 1126 nechal na „pevnosti
Jaroměř“ uvěznit svého synovce Břetislava („Bracilzaus in arce Jaromir retrusus est“). Je to zároveň
první písemný doklad o Jaroměři, která hned zkraje
vystupuje jako opevněné místo, vhodné k bezpečné internaci jednoho ze Soběslavových konkurentů.
V té chvíli měla ovšem Jaroměř za sebou delší historii. V literatuře se obvykle váhá, zda její počátky
s ohledem na osobní tvar místního jména spojovat
s knížetem Jaromírem (1004–1012, 1033–1034,
† 1035), nebo v Dalimilově duchu s pražským biskupem Jaromírem-Gebhardem (1068–1090), bratrem
prvního českého krále Vratislava. I když se nositelů
jména Jaromír vyskytuje v přemyslovském rozrodu ještě víc, ponejvíce se uvažuje o těchto dvou.
Spíše se však dá zřízení a pojmenování jaroměřského hradu spojovat s Břetislavem I. (1035–1055),
za něhož se správní ústrojí Čech dočkalo nových
podnětů a moc pražského knížete se dovnitř i navenek zpevnila. Podle svých blízkých patrně Břetislav
nazval více hradů. Po otci Oldřichovi hrad Oldřiš na
Nymbursku, po starším synovi hrad Spytihněv na
Uherskohradišťsku a po strýci Jaromírovi, jemuž
vděčil za svůj trůnní nástup, východočeskou Jaroměř.
Polohou na soutoku tří řek (Labe, Úpa, Metuje) a vysunutím v kladském a polském směru byla
Jaroměř geograficky předurčena sehrát roli opevněného a následně i spádového místa. V nadhledu tvoří užší jaroměřská oblast severovýchodní výběžek hustšího osídlení, které sem pronikalo
z Hradecka. V jejím prostoru se v raném i mladším
přemyslovském období křížilo více cest. Od Prahy
se nejspíše dosáhlo Kladska tak řečenou Polskou
cestou, kterou v roce 1124 využil bamberský biskup Ota při svém misijním výjezdu do Pomořan.
Z jeho legendistického curricula víme, že z Prahy
zamířil na Sadskou (zde kolegiátní kapitula), s drobnou zajížďkou pokračoval na Miletín („Milecium“)
a poté se vzpomíná až Brdo („Burda“, Varta, polské
Bardo), tudíž těžko mohl vynechat Jaroměř. Cesta
z Prahy k polské hranici vedla ve středověku přes
oblast Bydžova, Hořic a míjela Hradec (Králové),
sám Hradec spojovala podle Labe cesta k severněji
položené Jaroměři. Odtud se patrně dvěma trasami
(také přes Krčín, pozdější Nové Město nad Metují)
dosáhlo zemské brány „na Dobenině“ u dnešních
Václavic (jihozápadně Náchoda), za níž se již pokračovalo do Kladska, tehdy ovšem součásti Čech.
Tudy obvykle táhla vojska do Polska, také kníže
Vratislav II. v roce 1068, kde se právě na Dobenině
setkal s nečekaným vzdorem českých předáků.
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Počátky jaroměřského hradu (v literatuře se
často používá i výraz hradiště) zůstávají nejasné,
nevíme ani bezpečně, jestli se jeho název neprosadil až dodatečně, takže původní označení by znělo
jinak. K jeho umístění se nabídla poloha na strmé
a úzké labské ostrožně kyjovitého tvaru s opukovými skalisky na jižních svazích. Opevněné sídlo, možná ještě předbřetislavského původu, jež se rozložilo
nejspíše v místech dnešního náměstí, v pokročilém
11. století již bezpečně trvalo. O jeho vzhledu a případném členění se dá jen spekulovat, nálezy hrobů
v severozápadních partiích náměstí nevylučují existenci hradního kostela. Usazený na hřbetu výrazné
labské smyčky, stal se jaroměřský hrad přirozenou
dominantou celého okolí, v jeho těsném podhradském zázemí však chyběl prostor dostatečně vhodný k rozvinutí větších sídelních aktivit. Na opačném
labském břehu, v zamokřené nížinné poloze, se dají
archeologicky vysledovat stopy jednak agrárního,
jednak vzhledem k hradu obslužného sídliště, a zde
také vznikl (neznámo kdy, snad ve 12. století) farní
kostel Panny Marie, při němž byla v polovině 14. století zřízena kanonie augustiniánů. Tento kostel, ač
na předměstí, plnil funkci farního kostela pro vznikající město. Dnes známe jen přibližné místo, kde
tento kostel stával. Archeologický výzkum ho určil
k poloze Na Kameni, do míst dnešního obchodního
centra Penny Market. Ideální podmínky nenabízelo
ani východní zápolí jaroměřského hradu, pokračujícího úzkou šíjí k pozdějšímu Jakubskému předměstí, jehož kostel se vzpomíná až po polovině 14. století. Před vznikem města bylo osídlení těchto partií
jen sporadické. V tomto stavu vstoupil raně středověký hrad v Jaroměři do 13. věku, do „století měst“,
jehož inovace neminuly ani „starou Jaroměř“.
Díky své pozici v komunikační síti patřilo Jaroměřsko k exponovaným úsekům českého východu.
Prakticky všechny cesty z Prahy nebo Hradce, ať
obchodní, vojenské nebo náboženské (poutnictví),
a podobně z Polska a Slezska skrze Čechy, se nějak Jaroměře dotkly. Sílila její role oblastního centra
a spádového místa celé přilehlé oblasti, kde po po-

Obr. č. 4: Pečeť města Jaroměře, 1575

lovině 13. století překročily (jistěže kromě Hradce)
hranice ryze agrárního sídliště jen Dvůr Králové,
Česká Skalice, Miletín a vzdálenější Opočno. Dá se
proto předpokládat nejen gradující posilování střediskové role Jaroměře, ale také nárůst podhradního osídlení.
V té chvíli se dá Jaroměřsko považovat za dost
hustě osídlenou oblast v severním výběžku staré
hradecké kastelánie, jejíž hradní centrum před rokem
1225 přerostlo v institucionální město, jedno z prvních na české půdě. Hlavní proud osídlení pronikal

hé straně to byl kraj dosud řídce urbanizovaný. I proto Jaroměř vznikala jako
město skromné, stěsnaný prostor ani
neumožňoval odvážnější rozlet.
Jeho zástavba se v podstatě omezila na jednu protáhlou a ve střední části
rozšířenou ulici, vlastně náměstí sloužící zároveň jako tržiště. Vroubily ho
dvě fronty městských domů, které trvale musely zohledňovat obvod vyvýšené
a srázné ostrožny. Na šachovnicový
rastr, vyžadující náležitý prostor jako
u (Českých) Budějovic, Klatov, Plzně,
ale třeba i skromnější Litovle, se nedalo
pomýšlet, více „hradní“ než „městská“
poloha sehrávala své. I proto středověká Jaroměř od začátku postrádala jinde
rozvětvenou síť bočních uliček. Podobně jako dříve do raně středověkého
hradu, tak i do mladšího města vedl
hlavní přístup od západu přes labský
brod, kde se časem vzpomíná Pražská
brána. Méně zůstává objasněné východní spojení s pozdějším Jakubským
Obr. č. 5: Kamenný znak města Jaroměře na východní straně zvonice
předměstím, v jehož šíji se usadila Nákostela sv. Mikuláše, 1707
chodská brána (řečená i Panna) později s chrámem sv. Mikuláše, již svým
na Jaroměřsko právě z rovinatého Hradecka, na patrociniem navozujícím trhový a obchodní ráz města.
sever a severovýchod od Jaroměře se sídelní me- Farní úlohu si i po vzniku města dlouho udržoval kostel
zery zaplňovaly o něco později. Již před polovinu Panny Marie na západním předměstí „za vodou“, poz12. století náleží písemné svědectví o Lochenicích ději nazývaném za mostem nebo dolejší. Mariánský
severně od Hradce spolu s dalšími místy, přechá- kostel nepřestál husitské bouře.
Nevíme, jak se s novou situací vyrovnal starý přezejícími z velmožských rukou, konkrétně rodiny
pražského biskupa Jana I. (1134–1139), do majetku myslovský hrad. Nejspíše bez výraznějších reliktů
strahovského kláštera („dedit patrimonium suum to- zanikl. Jak se měl k „novému“ královskému hradu,
tum, quod habuit in villa Lochinicih, et quod ibidem o němž se pro zralé 13. století někdy uvažuje při bráně
emit...“). Zda se Černožice, darované rámcově ve ve východním „mikulášském“ krčku ostrožny (někdy se
12. století jakýmsi Kochanem opatovickému kláš- klade ještě před zřízení města), se nedá říci nic jisteru, váží k Černožicům na Labi jihozápadně od tějšího. Neuchoval se o něm žádný písemný záznam,
Jaroměře, není ověřitelné, podobně si lze pohrávat někdy se s ním spojují neprůkazné indicie v organiss prvním dokladem o vsi Ples ve falzu k roku 1186 mu mikulášského kostela. Jestliže předpokládaný, nic(kostel doložen v roce 1271), na jejímž katastru méně průkazně nedoložený hrad skutečně existoval,
se v závěru 18. století rozložila pevnost Josefov. patrně by měl hájit úzkou šíji ostrožny a posléze bránit
K časnějším dokladům do poloviny 14. století se vstupu do města od východu. Otázka městského hrav širším jaroměřském okolí hlásí Dvůr Králové, Čes- du na mikulášské ostrožně se v minulých dekádách
ká Skalice, Jasenná, Holohlavy, Choustníkovo Hra- proměnila v kolbiště obecnějších diskusí, do nichž
diště, Heřmanice, Libřice, Semonice, Habřina nebo vstoupila řada odborníků. Ideu městského kastelového
Zvole a další. Někde působily jako farní centra, tře- hradu v Jaroměři jiní badatelé z architektonických a arbaže dokladů románských staveb či jejich reliktů je cheologických důvodů odmítli. Stavba hradu na nevelpomálu (Dvůr Králové, Lanžov). Některé ze zjiště- ké ostrožně, po níž vedl i východní přístup do vznikaných raně středověkých archeologických poloh jsou jícího města, by musela mít průchozí charakter, nebo
opouštěny, jiné se přesouvají a osazují se nová mís- nechat prostor pro veřejnou komunikaci do města, což
ta. Nad statky církve, hlavně klášterů, začaly zvláště by zase umenšilo případnou hradní plochu. Navíc pov úsecích směrem k horám převažovat šlechtické třeba sídla pro eventuální králův pobyt se v Jaroměři
majetky. Vcelku se jaroměřské zázemí druhé polo- nejevila jako nezbytná.
Pokud se počátky města Jaroměře kladou do let
viny 13. století zdá ze součtu všech druhů pramenů natolik zalidněné, že panovník mohl přikročit ke vlády Přemysla Otakara II. (1253–1278), je to vymezřízení města bez obav, že by postrádalo nezbytný zení poměrně široké, po zkušenostech odjinud by nejspíše přicházela v úvahu šedesátá léta. Přímá zmínka
agrární rezervoár.
o městě se váže teprve k roku 1298, kdy měl král Václav II. klášteru v Sezemicích darovat čtyři masné krámy v Jaroměři. Jak rychle a s jakou intenzitou zásadní
Vznik středověkého města
proměna raně středověkého hradu v město probíhala,
se dá jen rozvažovat. Mohlo trvat (a jistě trvalo) desítky
Kdo dal podnět ke zřízení městské obce, která fyzic- let, než město získalo uspořádanější a trochu výstavky i jménem navázala na raně středověký jaroměřský nější podobu. Soudě z pozdějšího vývoje, tvořili jádro
hrad, se přesně asi nedozvíme. Jako u většiny měst, jeho populace „Němci“, v roce 1309 stál v čele městi v případě Jaroměře postrádáme „vstupní“ privilegi- ské obce rychtář Reblin („Reblinus iudex“). Od začátku
um, vše se mohlo dít ráz na ráz a ústní cestou. Do- se Jaroměř řadila k nejmenším královským městům
stupné indicie ukazují na Přemysla Otakara II., obec- a ještě v polovině 14. století se místy označuje jako
ně známého jako budovatele měst. K tomu se přiklání „královské městečko“ („oppidum regale“). Podhradi všechna relevantní literatura. Stěží mohla pozornému ské osídlení se začalo měnit v předměstí, a to západkráli uniknout strategická poloha starého hradu v citli- ní Pražské a východní Jakubské. Vznik města posílil
vém slezsko-polském směru, jehož omezené funkce hospodářské a spádové funkce jaroměřského centra
již nemohly vyhovovat novým požadavkům na eko- a přispěl ke stabilizaci sítě cest, v níž Jaroměř zaujala
nomické, a tudíž i praktické ovládnutí přilehlého kraje. roli obchodní křižovatky na trase z Čech do Slezska
Blízkost Hradce sice mohla znamenat jistou překážku a Polska. Po desítkách let mlčení se počátkem 14. stole(je to pouhých 17 km), neboť v každém případě by se tí město sebevědomě hlásí i jako politický subjekt, a to
protínal mílový okruh (asi 11 km) obou měst, na dru- v souvislosti s počátky královských věnných měst.
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Jaroměř jako královské
věnné město
Jaroměř se záhy po vzniku města stává součástí
instituce královských věnných měst, typické pro východní Čechy. Jejím základem se stal odkaz Václava II., který učinil před svou smrtí v červnu 1305
ve prospěch své mladičké choti Alžběty Rejčky. Jak
vzpomněl Petr Žitavský ve Zbraslavské kronice, činil 20 000 hřiven stříbra, ovšem čím byl zajištěn,
Petr neuvádí. Po zavraždění Václava III. v srpnu
1306 zvolila část šlechty na uprázdněný trůn Rudolfa Habsburského, řečeného Kaše, syna římského
krále Albrechta. Habsburský nárok na vládu v Čechách byl zpevněn sňatkem vdovy Alžběty Rejčky
s novým králem; Rudolf ovšem panoval krátce, zemřel v červenci 1307 při obléhání Horažďovic. Těsně
předtím se opakovala situace z června 1305. Umírající král (opět podle Zbraslavské kroniky) odkaz
svého předchůdce zdvojnásobil, takže nyní dosáhl
40 000 hřiven. Na rozdíl od roku 1305 se uvádí, že
tuto apanáž budou zajišťovat příjmy z měst Hradce
(Králové), Chrudimi, Vysokého Mýta a několika dalších, v kronice nejmenovaných. Nejspíše byla mezi
nimi i Jaroměř.
I když Rudolf zemřel, Habsburkové se nevzdali
a v Čechách i na Moravě vojensky zasahovali. Vojsko, jež Albrecht se synem Fridrichem, bratrem zesnulého Rudolfa, do království přivedl, muselo na
přelomu let 1307 a 1308 někde přezimovat. Tento
úkol připadl Alžbětě Rejčce, která se jako vdova po
Rudolfovi stala představitelkou habsburské strany
a držitelkou měst, která jí Rudolf odkázal. A právě
v těchto městech, jak informuje kronikář Dalimil,

Obr. č. 6: Pečeť města Jaroměře, 1818

měly být ubytovány habsburské posádky. Obyvatelé měst, i když to byli nejspíše většinou „Němci“,
se tomu bránili, neboť by to znamenalo řadu rizik.
Přítomnost cizích žoldnéřů vyvolávala i odpor části domácí šlechty. Za této situace se ve vojenském
táboře u opatovického kláštera poblíž Hradce Králové sešli zástupci východočeských měst s římským
králem Albrechtem a jeho synem Fridrichem. Došlo
mezi nimi k politickému vyjednávání a města si za to,
že habsburské čety ubytují (Dalimil při výčtu měst,
která se k tomu uvolila, přidává Bydžov, ale opomíjí
Jaroměř), vynutila rozsáhlá privilegia. To bylo stvrzeno listinou z 5. října 1307, vydanou ve vojenském
ležení u Opatovic. Jejím zněním král Albrecht i Fridrich přijali do svojí ochrany města Hradec (Králové),
Jaroměř, Chrudim, Mýto a Poličku („Grecz, Jermer,
Chrudim, Mutha et Policz“), což provázelo konfirmování jejich práv, svobod a privilegií.
Zde se Jaroměř poprvé objevuje mezi „věnnými“ městy v oficiálním dokumentu (jde o druhou
zprávu o Jaroměři jako městě), takže určitě náležela k oněm městům zabezpečujícím královny od léta

za „českého“ národního uchazeče.
V květnu 1308 byl navíc zavražděn Fridrichův otec Albrecht, hlavní organizátor vojenské podpory
habsburských nároků. Oslabený
Fridrich se nebyl schopen prosadit.
Proto 14. srpna 1308 uzavřel ve
Znojmě smlouvu s Jindřichem Korutanským, novým českým králem
(1307–1310), v níž se vzdal nároků
na České království. V této smlouvě
byla zajištěna též všechna práva
a majetky královny vdovy Alžběty
Rejčky, žel bez konkrétního soupisu. Naopak v listině, kterou Rejčka
vydala 18. srpna 1308 v „NevnObr. č. 7: Jan Žižka před Jaroměří v roce 1421 (domovní znamení na náměsburge“ (není podstatné, zda jde
tí, dům č. p. 53)
o Nymburk či rakouský Klosterneuburg), se pěti vyjmenovaným věn1307, možná od roku 1305. Ani v této listině není ným městům („Grecz, Germir, Chrudim, Alta Muta
ještě otevřeně řeč o vztahu ke královnám, ačkoliv et Policz“) potvrzují všechny výsady, jichž se jim doskupina se vyhraňuje jasně a její text bývá pova- stalo od jejího muže Rudolfa. Ovšem žádné takové
žován za „rodný list“ věnného svazku. Ve srovnání „milosti“ neznáme, zda to lze chápat jako potvrzení
s městy se starší tradicí jako Hradec Králové nebo privilegií z 5. října 1307, není jasné. Dotčené priviChrudim byla ovšem Jaroměř poměrně mladou legium obsahuje ještě závazek, že Alžběta Rejčka
obcí, stěží proto mohla být plně rozvinutým měs- tato města nepostoupí nikomu proti vůli jejich obytem. Opatovická listina nejen potvrzovala všechna vatel (asi reakce na umístění habsburských žoldstarší práva vyjmenovaných měst, ale také je roz- néřů v zimě 1307/1308). Zřejmě na základě tohoto
šiřovala. Patřilo sem právo obchodníků z dotčených textu slíbil 2. srpna 1309 jaroměřský rychtář Reblin
měst kupovat kutnohorské stříbro, což se povolovalo spolu s konšely jménem všech městských obyvatel
jen královským urburéřům, na míli od města se za- („tota communitas ciuium Jermir“) české a polské
kazoval provoz řemesel nebo krčem, které by po- královně Alžbětě věrnost. Podobné sliby učinili paškozovaly městské řemeslníky a krčmáře. Dále byl trně představitelé všech věnných měst, ale zachozajištěn svobodný dovoz materiálu ke stavbě měst- val se pouze jaroměřský. Pojí se k němu nejstarší
ských domů (kámen, vápno, písek a hlína). V oblasti známá jaroměřská pečeť, dokládající, že snad již
finanční byl zakotven závazek nezhoršovat minci, v Jaroměři fungovala městská správa. O tom, že by
byly sníženy královské platy z městských pozemků Jaroměř měla již v předhusitské době radnici, chyi z pozemků měšťanů mimo město, došlo k omezení bějí zprávy. Připomíná se až v 16. století.
V počátcích vlády Jana Lucemburského věnná
daní placených měšťany králi. V soudnictví se rozšířila pravomoc městských rad na úkor královské- města Jaroměř, Polička a Vysoké Mýto opět vstouho podkomořího a rychtáře, měšťané mohli žádat pila do politického dění. A to v roce 1315, v době
podkomořího, aby byl před soud předvolán i šlech- vrcholícího napětí mezi českou šlechtou a Janem
tic, pokud by porušil městské právo. Dluhy šlechticů Lucemburským, které bylo spojeno s uvězněním
měšťanům měli platit jejich pozůstalí. Problém listiny podkomořího Jindřicha I. z Lipé. S ním se blízce stýz 5. října však tkvěl v tom, že ji vystavily osoby, kte- kala Alžběta Rejčka, prosazující sňatek své dcery
ré k tomu neměly právo (římský král Albrecht, jeho Anežky (z manželství s králem Václavem II.) s javorsyn Fridrich). Vycházelo se totiž z předpokladu, že ským vévodou Boleslavem. Zásadně se tomu bráse Fridrich stane českým králem, což se nenaplnilo. nila Anežčina nevlastní sestra Eliška Přemyslovna,
Aspirace Habsburků na vládu v Čechách se stá- manželka krále Jana. Rejčka tehdy zřejmě proti vůli
valy stále méně reálné. Chování jejich posádek obyvatel umístila do těchto věnných měst slezské
během zimy 1307/1308 (především drancování) vojsko javorského vévody. S pomocí obyvatel dovyvolávalo stále větší nespokojenost české šlechty šlo k jeho vyhnání a města se poddala králi Janovi.
s habsburskou kandidaturou, naopak stoupaly sym- Snad umístění těchto posádek chápali měšťané jako
patie k Jindřichu Korutanskému, chápanému vzhle- porušení privilegia z roku 1308. Když pravděpodobdem k jeho manželství s dcerou Václava II. Annou ně v roce 1318 odešla Alžběta Rejčka z Hradce Krá-

Obr. č. 8: Rekonstrukční model Jaroměře v 15. století
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lové za Jindřichem z Lipé do Brna, převzal správu
jejích měst přímo král Jan. Příjmy z věnných měst
byly Rejčce nahrazeny důchody z několika moravských míst.
V roce 1337 král Jan jako vládce východočeských věnných měst několika listinami, datovanými
shodně do 5. července, potvrdil a dále rozmnožil
privilegia svých (tj. královských) měst, nikoliv jen
věnných. Reflektuje to králova písemnost pro věnná
města, včetně Jaroměře, společně s Čáslaví, Kolínem, Kouřimí a Nymburkem. Nadále se omezovala
moc podkomořího ve vztahu k městům – pokud by
cestoval do města na základě nějaké stížnosti, měl
si sám náklady uhradit. Tím se objektivně snižovaly
výlohy města, spojované s pobytem podkomořích.
Dále se rušily dary, které města dříve podkomořímu
při jeho návštěvách odváděla. Rozšiřovalo se právo
městské rady soudit většinu trestných činů a zločinů, vyjma těch, které by výslovně připadly králi.
Zpřesnila se pravidla pro obnovování městských
rad, při ročních obměnách měla být vždy polovina
členů nechána v úřadu, aby se zajistila kontinuita
sboru. Panovníkovo privilegium dále uzavíralo, aby
všichni obyvatelé města, bez ohledu na svůj status
(tedy i šlechtici), plnili stejné povinnosti jako ostatní
měšťané, tedy především platili daně. Výjimku z této
zásady mohl povolit jen král. V roce 1341 se na rychtáře a konšely Jaroměře obrátil se souhlasem svého otce krále Jana mladý Karel (budoucí Karel IV.),
který jako markrabě moravský spravoval království,
s příkazem, aby Jaroměřští trestali všechny, kdo narušují pořádek, a aby zasahovali i proti měšťanům,
kteří jsou náchylní platit zločincům výpalné, aby tak
uchránili svůj majetek. V roce 1372 mladý Václav IV.,
budoucí český král, potvrdil, že jeho otec Karel IV.
zajistil obyvatelům města svobodnou dispozici majetkem a v případě úmrtí bez přímého dědice měl
tento majetek připadnout nejbližším příbuzným. Tím
se upevnilo ekonomické postavení a sebevědomí
měšťanů.
Poslední královnou, která plně vládla věnnými
městy včetně Jaroměře, byla Alžběta Pomořanská,
vdova po Karlu IV. (1378–1393). Vůči svým městům měla značné finanční nároky, což vedlo k jejich
zadlužení. Po její smrti si věnná města stěžovala
Alžbětinu nevlastnímu synovi, králi Václavovi IV. Samotný text neznáme, nevíme ani, jak dalece se královniny nároky dotkly Jaroměře. O stížnosti věnných
měst se dozvídáme teprve z listu krále Václava IV.
z 10. června 1395. Král jeho zněním, pokud by opět
věnnými městy měla vládnout královna, její práva ve
věci finanční zátěže omezil: královna směla své soudy svolávat jen jednou ročně, nemohla svá města
bez vědomí krále za svoje dluhy zastavovat, daně
směla vybírat jen tehdy, byly-li vypsány pro všech-

Obr. č. 9: Kostel sv. Mikuláše, zvonice, děkanství a věž Panna, 16. století

na královská města. V závěru Václav IV., snad pro
uklidnění nespokojených měšťanů, obecně potvrdil
všechna starší privilegia věnných měst. V dalším
vývoji podobná situace jako za Alžběty Pomořanské
nenastala, žádná další královna tímto způsobem již
věnným městům nevládla. V jaké situaci byla v této
době právě Jaroměř, ani zda a jak se podílela na
stížném listu, není známo. Naposledy v předhusitském období do postavení věnných měst, tedy i Jaroměře, zasáhl v roce 1412 svým výnosem Zikmund
Lucemburský. Nikoliv již jako český král, ale jako
„dědic a čekanec Koruny české“, jak se sám označil,
když dával souhlas, aby jeho bratr, král Václav IV.,
na věnných městech nově zapsal své manželce Žofii
Bavorské 10 000 uherských zlatých.

k omezenému areálu přiléhala zděná hradba na severní a jižní straně přímo k městským domům. Z jejích skromných zbytků se dá obtížně určit její výška,
podle jistých náznaků snad dosahovala kolem pěti
metrů. Hradbu zesilovaly polookrouhlé bašty. V pozdějších zápisech se připomíná osm bašt, ve velmi
skromných zbytcích se jich zachovalo jen několik.
Lze však započítat i zvláštní předsunutá opevnění,
tzv. Varty. Podle Vladimíra Wolfa se tak v Jaroměři
nacházelo asi 12–15 bašt (srov. rekonstrukční model, obr. č. 8). Předpokládaná vzdálenost mezi nimi
činila v průměru kolem 30 m.

z východního směru od Náchoda a ze Slezska. V Jaroměři se ujala forma, která chybí v jiných městech.
Specifický byl samotný přístup k východní bráně.
Došlo tam k vybudování předsunutých opevnění,
tzv. Vart, situovaných ještě před městskou bránou.
Měly nepříteli ztížit přístup k vlastní bráně. Nebyly
považovány za součást města, ale Jakubského či
Náchodského předměstí. K tomu, nikoliv k vnitřnímu městu, se také vztahuje dále uváděné číslování
domů na Vartách. Jednalo se o Malou a Velkou Vartu. Dělily je příkopy, tvořící součást jejich opevnění.
Východní stranu Velké Varty, která byla prvním vstupem do městského opevnění, ohraničoval rovněž
vodní příkop, tvořený náhonem na Podkostelní mlýn.
Dnes je náhon zasypán a most s kapličkou vede
nad cestou, která v místech náhonu vznikla. Středem obou Vart procházela přístupová cesta k městu
(dnes Havlíčkova ulice), dělící Varty na severní a jižní část. Případní útočníci by již zde museli bojovat
s obránci města a dobývat opevnění. Malá Varta nepravidelného půdorysu (její severní část tvoří dnes
domy č. p. 6–9, jižní část domy č. p. 30–35) byla situována do těsné blízkosti vnitřního města. Od presbytáře kostela sv. Mikuláše a k němu přiléhající brány
zvané Panna ji dělil příkop, jímž protékala spojnice
zmíněného náhonu na dotčený Podzidní mlýn na severní straně města s náhonem na Podkostelní mlýn
na jižní straně městského areálu. Na východní straně
této Varty, která byla nejblíže k městu, stála patrně
silná zeď jako součást městského opevnění. Spojení
Malé Varty s vlastním městem a vstupní bránou Pannou zajišťoval most přes zmíněný příkop. Zda byl od
počátku zděný se zvedací poslední částí, či k jeho
výstavbě došlo později, není zcela jasné. Celý most
se zachoval až k domu č. p. 4 (dnes Hospoda u Mostu). Velká Varta východně od Malé byla rozsáhlejší,
obdélníkového půdorysu. Její severní část zaujímají
domy č. p. 10–19 a jižní část domy č. p. 21–29. Areál Vart je dnes ohraničen na jihu ulicí Kostelní a na
severu ulicí Na Valech a částečně autobusovým nádražím. Vlastní východní vstupní brána se nacházela v hranolové věži přiléhající k východnímu závěru

Stavební podoba
středověké Jaroměře
V souvislosti se začleněním Jaroměře mezi královská věnná města se dá předjímat, že ve 14. století se definitivně uzavřela architektonická proměna
původního raně středověkého hradu ve skutečné
středověké město. V základních rysech se dotvořil
jeho vzhled jako ulice východo-západního směru,
která se uprostřed rozšiřovala v náměstí. Městská
zástavba se soustředila podél obou stran této ulice
a náměstí s tím, že vzhledem k sevřené ploše, jíž
město disponovalo, se zadní partie domů většinou
přímo dotkly městského opevnění. Počet domů nebyl příliš velký – patrně zhruba 70 až 80. Ačkoliv šlo
o královské město, zůstávaly tyto domy v rozhodné
míře i nadále dřevěné, k jejich kamenné náhradě došlo zřejmě až po velkém požáru v roce 1548. Snad
lze jen uvažovat o zděné podobě některých sklepních prostor, v obytné domovní zástavbě se gotická
kamenná architektura neprojevila.
K význačným stavebním aktivitám patřilo budování městského opevnění a městských bran. Podobu opevnění, jehož výstavba byla zahájena snad
již na počátku 14. století, výrazně ovlivnil terén, na
němž se město rozkládalo. Bylo pro Jaroměř typické, že tu chyběly příkopy, běžná součást městských
opevňovacích systémů. Na jižní a západní straně
je nahrazoval tok Labe, na severní straně (přibližně v trase dnešní ulice Na Valech a jejím sousedství) náhon vedoucí k Podzidnímu mlýnu. Vzhledem

Obr. č. 10: Veduta Jaroměře v pozadí s Novým Bydžovem, 1536/1537

Hlavní části jaroměřské fortifikace tvořily dvě brány: na východní straně v těsném sousedství náměstí
a kostela sv. Mikuláše byla situována brána vedoucí na Jakubské či Náchodské předměstí, na západní straně náměstí to byla Pražská brána. Nejlépe
byl zabezpečen strategicky důležitý vstup do města
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kostela sv. Mikuláše. Od 17. století, kdy je poprvé
blíže známa její podoba, se zvala Pannou. V roce
1820 došlo z komunikačních důvodů k její destrukci. Stávala v Havlíčkově ulici mezi severní stranou
kostelního presbyteria a protilehlou stranou. Výše
v téže ulici poblíž náměstí stála a dosud stojí mezi

Obr. č. 11: Jaroměř od severu, cca 30. léta 18. století

kostelem a protilehlou zástavbou vnitřní věžová brána, sloužící dnes i jako zvonice. Bylo tedy město od
východu dostatečně zabezpečeno.
Západní čili Pražská brána stála na západním
okraji náměstí v hranolové věži s průjezdem mezi
domy č. p. 39 a blokem domů č. p. 37 a 38. Také ke
zboření této brány došlo v roce 1839 z komunikačních důvodů. Rovněž západní brána představovala
určité specifikum. Procházela jí cesta od Náchoda
a ze Slezska po svahu k Labi. Teprve za městem
se rozdělila na větev k jihu na Hradec Králové a na
západ k Praze. Obvykle k takovémuto větvení docházelo uvnitř měst a byl mu přizpůsoben jejich urbanismus, také výstavbou bran pro každou komunikaci. Vzhledem k nevelké vnitřní prostoře Jaroměře
se nedalo toto rozcestí uskutečnit ve městě, proto
k větvení došlo až za západní, tedy Pražskou bránou, jejíž vnější část stála u paty mostu.
S výstavbou jaroměřského opevnění souvisí i počátky městského kostela sv. Mikuláše. Královské
věnné město těžce snášelo, že v církevně správním
ohledu podléhalo předměstskému kostelu Panny
Marie, a město postrádalo reprezentační gotický
chrám. I k jeho genezi se dokladů nedostává. V literatuře se někdy uvádí rok 1325 jako údajně nejstarší
doklad zdejšího mikulášského kostela, kdy jeho patronát Jan Lucemburský daroval sedleckému klášteru, ale údaj ve skutečnosti patří moravským Jaroměřicím nad Rokytnou, další zmínky se vztahují k Panně Marii na Pražském předměstí. První skutečně
prokazatelná zpráva o kostelu sv. Mikuláše pochází
teprve z roku 1349, kdy jeho správu převzal klášter
augustiniánských kanovníků. Se stavbou kostela
odpovídajícího svou úrovní královskému městu se
začalo kolem poloviny 14. století (bez pramenné záruky).
Jelikož uvnitř města chybělo dost místa pro větší stavbu, vykrystalizovalo nakonec řešení propojit
kostel s městským opevněním a učinit z něj jeho
součást. V náboženské symbolice to ohlašovalo,
že sv. Mikuláš, patron obchodu a podnikání, město
ochraňuje. Novostavba kostela se ocitla v jihovýchodním nároží městské plochy tak, že jižní část presbyteria a jižní vnější strana kostela tvořily východní část
jižní městské hradby. Ovšem vložení bytelné stavby
do složité terénní a geologické situace způsobilo, že
o pevný podklad skály se opírala jen užší část nadzemních partií chrámu. Jižní vnější strana vyžadovala
vícepatrovou podnož, která mohla být zakotvena až
v labských náplavech u paty návrší. Nepevnost těchto
náplav měla za následek častější statické problémy
této části kostela. Proto také byla podepřena šesti
mohutnými opěrnými pilíři; kostelní stěna současně

tvořila součást městské hradby, a základové zdi kostela
v těchto místech dosáhly značné síly (až 4 m). Zřejmě
to podnítilo úvahy, že kostel vznikl z původního městského hradu, jehož existence však není prokázána.
Otázka předhusitského městského hradu v Jaroměři a jeho přestavba v kostel se stala předmětem
živé odborné polemiky. Zmíněná jižní stěna kostela
končila u věže tvořící jihozápadní nároží kostelního
průčelí. Avšak věž nebyla organickou částí kostela.
Jednalo se o městskou strážní věž, pro niž jinde nezbývalo místo. Objevil se dokonce názor (Emanuel
Poche), že tato věž vznikla dříve než samotný kostel
a stavebně na kostel ani nenavazovala. Věž se zřítila
při požáru v roce 1548 a již se nedočkala obnovy.
Její zbytky byly odstraněny v roce 1835, kdy v těchto místech na kostel bezprostředně navázala stavba staré školy (dnes úřední budova č. p. 3). Funkci
městské věže převzala věž v severozápadním nároží kostela při bráně se zvonicí. Ani tato věž nebyla
příliš pevná – zřítila se v roce 1753, a to údajně při
nevelkém větru. Kostel zůstal bez věží. Funkci zvonice převzala sousední brána, jediná dosud zachovaná městská brána. Z církevně správního hlediska

Obr. č. 12: Jaroměř od severovýchodu, 1746
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neměl ovšem vznikající městský chrám status farního kostela pro Jaroměř, ten stále náležel mariánskému kostelu na Pražském předměstí.
Snad i s ohledem na omezený rozsah městského areálu nebyl v obvodu Jaroměře zřízen mendikantský klášter, jinak poměrně typické příslušenství
královských měst. V tomto směru zasáhli do dějin
města teprve Karel IV. a pražský arcibiskup Arnošt
z Pardubic. Jako příznivci kanovníků řádu sv. Augustina uvedli do města tento řád, s nímž se pojil rozvoj
vrcholně gotické kultury i počátky nových myšlenkových směrů (nová zbožnost, tzv. pietas nova). Příchod augustiniánů do Jaroměře se vázal k farnímu kostelu na Pražském předměstí, nikoliv k městskému chrámu sv. Mikuláše. Patronát tohoto kostela
v roce 1339 Jan Lucemburský se souhlasem biskupa Jana IV. z Dražic postoupil kapitule Všech svatých na Pražském hradě. Je to zároveň první prokazatelná písemná zpráva o mariánském kostele.
Následně v roce 1349 Arnošt z Pardubic s královým
svolením rozhodl o uvedení řádu kanovníků sv. Augustina do Jaroměře. Přitom jim udělil patronát k tomuto kostelu, aby při něm mohli vybudovat svou kanonii. Odnětím patronátu se ovšem cítila poškozena
kapitula Všech svatých, takže augustiniáni jí měli
jako náhradu platit ročně 24 kop grošů. Augustiniáni se přitom stali i správci nově budovaného městského kostela a kostela sv. Jakuba na Jakubském
(Náchodském) předměstí. Obě tyto svatyně zůstávaly vzhledem k mariánskému kostelu pouhými
kaplemi. Povinnosti augustiniánů k výkonu farních
funkcí i v těchto kaplích, jakož i pozici města k obsazování některých funkcí spjatých s kostely (správce
farní školy, zvoník, správce kostelního záduší), řešil
v roce 1374 arcibiskup Jan Očko z Vlašimi. Stanovil závazky příslušníků řádu v kostele a v kaplích
(hlavně určení, kdy musí sloužit mše). Tehdy došlo
i k vymezení podílu řádu i města na zabezpečení
dotčených svatyní s tím, že také o jejich obsazování
se má město dohodnout s augustiniány. V této listině
je poprvé doložena kaple sv. Jakuba na Jakubském
či Náchodském předměstí i povinnost augustiniánů
v ní sloužit mše.
Zřízením augustiniánské kanonie byla Jaroměř
zapojena do záměru spojeného s Karlem IV. i arcibiskupem Arnoštem z Pardubic, totiž budování
augustiniánských kanonií na trase Sadská – Jaroměř – Kladsko – Vratislav. Projekt odrážel význam
spojení Českého království se Slezskem, definitivně

podnoží, založenou v labských
náplavech a jen jižním okrajem
spočívá na skalním podkladu; za
pozůstatky kanonie bývají považovány patrové gotické sklepy s lomenou klenbou, vyhloubené ve skále
pod budovou (obr. č. 72). V částech
obrácených k náměstí to dnes je
nevýrazná klasicistická budova
upravovaná v 18. století. Na její
klášterní minulost mají upomínat
rozsáhlé gotické prostory s chodbami ve sklepních a přízemních
částech budovy. Avšak doklad, že
právě tady se nacházela klášterní
budova, postrádáme. Stísněnost
místa v okolí kostela zapříčinila, že v jeho sousedství nedošlo
k umístění proboštství kanonie,
ale byl pro ně vybudován objekt
na západní straně náměstí (dnes
blok domů č. p. 37, 38) v blízkosti
Pražské brány. Nejnověji se objevil i názor, že rovněž jiné části
kláštera se rozmístily v některých
městských domech a plán vybudování klášterního komplexu snad
v návaznosti na budovu proboštství se již neuskutečnil.

Obr. č. 13: Požár kostela sv. Mikuláše (1670), první polovina 18. století

potvrzeného dohodou z uherského Višegrádu v roce
1335. Síť kanonií se geograficky rozmístila tak, aby
v nich mohl panovník, případně další hodnostáři, při
cestě do Slezska nocovat. Zda takové pohostinství
poskytla Karlovi IV. i teprve budovaná jaroměřská
kanonie, není známo.
Ale poloha u kostela Panny Marie augustiniánům nevyhovovala a žádali arcibiskupa o svolení
přestěhovat kanonii k nově budovanému městskému chrámu. Poukazovali na špatné klimatické
podmínky na předměstí, kde prý vlhko ohrožovalo
zdraví kanovníků, škodilo jejich knihám a poloha
mimo opevněný areál nepřála ani jejich bezpečnosti.
K přemístění kanonie svolil v roce 1404 arcibiskup
Zbyněk Zajíc z Házmburka s tím, že jim zůstanou
všechny předešlé farní povinnosti. Současně augustiniáni měli zbořit budovy původní předměstské
kanonie, avšak se zachováním kostela Panny Marie.
Po přesídlení do města augustiniáni zřejmě pokračovali ve stavbě kostela sv. Mikuláše. Přesné záznamy
o jejich činnosti se nedochovaly, ale architektonický
rozbor jim připisuje obvodové zdi a přepážky mezi
loděmi, třebaže zdivo asi nedosáhlo původně uvažované výše. Při hodnocení podílu augustiniánů na výstavbě jaroměřského kostela je třeba vzít úvahu, že
u něho působili necelých 20 let – do vypuknutí husitské revoluce. Kostel zůstal nedokončený a nezastřešený. K jeho dostavění, ale ne již jako síňového
trojlodí, ale v podobě trojlodního kostela s vysokou
ústřední lodí a nižšími bočními loděmi, došlo až na
počátku 16. století.
Stejně jako trvají nejasnosti ohledně počátků výstavby kostela sv. Mikuláše a jeho případné vazby na
městský hrad, zřejmé není ani umístění nově zřízené augustiniánské kanonie ve městě. Úvaha, že
to bylo na nevelkém náměstí před západním průčelím kostela, se dnes odmítá, neboť taková stavba by
znemožnila přístup k věži, která plnila strážní funkci,
a bylo nutné, aby zůstala v přímém spojení s městem. Běžně se rozšířil názor, že kanonie stála v místech dnešní budovy děkanství v severozápadním
sousedství kostela (dnes č. p. 1). Budova je umístěna ve stavebně komplikované situaci s vícepatrovou

Léta husitské revoluce
a pohusitské období
(1420–1526)

Po Zikmundově odjezdu ze země v březnu 1421
se vydali pražané, k nimž se posléze přidali i táborité,
podmanit si středočeská a východočeská města. Jaroměřští, informovaní o jejich postupu, proto adresovali 25. dubna Zikmundovi a též slezským feudálům
prosebné listy, aby jim byla poslána pomoc. Jak uvádí
v kronice Vavřinec z Březové, jejich obavy byly namístě: zatímco východočeská města, jako Chrudim,
Vysoké Mýto a Polička, byla obsazena bez krveprolití, opanování Jaroměře, kde byla silná královská
posádka, se zapsalo do jejích dějin jako jedna z nejtragičtějších událostí. Dne 13. května (podle zápisů
tzv. pražského kolegiáta 6. května) spojené vojsko
v čele s knězem Janem Želivským, Hynkem Krušinou
z Lichtenburka a Janem Žižkou obklíčilo město a ještě téhož dne obsadilo většinu jeho obranného systému. Jaroměřští proto začali s husity vyjednávat a 15.
května (resp. 9. května) otevřeli brány s tím, že žádali
o zachování životů a možnost město opustit. Husité,
kteří zaznamenali velké ztráty na životech, vysvlékli měšťany i jejich manželky do košil a po vyvedení
z města některé z nich utopili v Labi (podle tradice
v místech kapličky Na Vinici), některé v polích upálili. O den později bylo kvůli odmítnutí čtyř pražských
artikulů upáleno podle některých zpráv jednadvacet
kněží, podle jiných záznamů osm mnichů s proboštem Štěpánem (1418–1421) a čtrnáct světských
kněží, kteří se do města uchýlili z okolí, aby tu našli
útočiště před husitským vojskem. Na husitskou víru
přestoupili pouze tři, kteří se tak zachránili. Hejtman
Hynek Červenohorský byl zajat a uvězněn ve staroměstském vězení, odkud byl po roce propuštěn výměnou za zajatého husitského šlechtice.
Zatímco pro Královédvorské měly mít osudy Jaroměře odstrašující charakter, a husitům proto dobrovolně otevřeli brány, Trutnovští se podle některých
zpráv bránili a jejich město bylo dobyto (podle Husitské kroniky však měl být i Trutnov obsazen „bez
pobití lidí“ ). Jako v Jaroměři tu byl vypleněn a vypálen klášter. V případě Jaroměře se po 72 letech
(1349–1421) uzavřela působnost dvou po sobě
jdoucích augustiniánských kanonií a již nikdy nebyla
obnovena, přestože se části kanovníků (počet není
znám, ale konvent míval zpravidla 8–11 členů) po-

Již od poloviny 14. století se začínají i v Jaroměři
ujímat opravné myšlenky. Jaroměřský farář Mikuláš, o jehož působení ve městě ovšem nic bližšího
nevíme, byl v roce 1374 vyšetřován za svá kázání
v Jaroměři a Kladsku a nakonec se dočkal ročního vypovězení z Prahy. Zprávy o situaci v Jaroměři
v předvečer husitství chybějí; je pravděpodobné, že
se proti reformním názorům angažovali i jaroměřští
augustiniáni.
Na počátku husitské revoluce
stála Jaroměř, ovládaná německy mluvícím měšťanstvem, na
straně Zikmunda Lucemburského, který sem v dubnu 1420, vědom si velmi dobrého přirozeného
i umělého opevnění, při své cestě
ze Svídnice a Náchoda dosadil
do pozice hejtmana zapřisáhlého odpůrce husitů Hynka z Dubé
a z Červené Hory. Teprve k roku
1584 vzpomíná ve svém Historickém kalendáři Prokop Lupáč
z Hlaváčova (asi 1530–1587), že
pod jeho vedením měli Jaroměřští,
kteří měli být zpraveni o běsnění
orebitů a hradeckých měšťanů
v cisterciáckém klášteře Svaté
Pole (stál v místech dnešní obce
Klášter nad Dědinou), přepadnout
26. prosince 1420 poddanské
městečko Krčín (u Nového Města
nad Metují, kam byla v roce 1501
z Krčína přenesena městská
práva), které měli vypálit a řadu
obyvatel povraždit. V rozvalinách
kostela měl dát Hynek posměšně
napít z kalicha svému koni. Současná historiografie považuje tuto
zprávu za pozdější historický výmysl, neboť dochované husitské
kroniky žádnou zprávu o této události, jež by nepochybně byla hodObr. č. 14: Radnice, první polovina 18. století
na zaznamenání, neuvádějí.
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dařilo uprchnout a zvolit si nového probošta Remigia († asi 1450); ti se usadili ve vratislavské kanonii
augustiniánů Na Písku. Jaroměřský klášter, na jehož
místě je dnes budova děkanství (č. p. 1) a budova
bývalé školy (č. p. 3), tak postihl stejný či podobný
osud jako další kláštery spadající do roudnické kongregace – většina jich byla zničena (tomuto osudu
unikl pouze klášter v Třeboni), kanovníci se vrátili
jen do některých. Lze dnes již jen spekulovat, zda
byl komplex druhého jaroměřského konventu, jehož

v roce 1422), podařilo „v poli u Jaroměře“ pokořit nejvyššího purkrabího Čeňka z Vartenberka († 1425),
který Zikmundovi v roce 1420 vydal Pražský hrad.
Vartenberk proto musel Janu Želivskému doznat, že
svým skutkem zhřešil proti Bohu i proti pražské obci,
a prosit o odpuštění. Ještě v roce 1421 se Jaroměř,
která prodělala násilnou náboženskou i národnostní
proměnu, dostala pod správu pražanů, kteří dosazovali rychtáře a městskou radu, využívali vojenské
síly obyvatel a vybírali příjmy náležející před tím krá-

since 1434 na jednáních v Táboře, kde se radili, jak
se ubránit před Zikmundem a panskou jednotou.
Poté, co byl na Sionu přemožen Jan Roháč z Dubé
a Zikmund přijal kompaktáta, i Jaroměřští rezignovali a s dalšími 24 městy se mu 14. srpna 1436
podrobili na jihlavském sněmu, kde mu slíbila věrnost jejich městská reprezentace. V této souvislosti
uveďme, že za husitství, které též zásadním způsobem zasáhlo správní vývoj země, posílila ve městech své postavení velká obec, volící si městskou

Obr. č. 15: Jaroměř od severu / severozápadu na formuláři výučního listu, cca 1820

stavbu v roce 1404 posvětil arcibiskup a v roce 1410
i papež, v době husitského vpádu zcela dostavěn
(např. roudnický klášter, jehož základní kámen byl
položen v roce 1333, se stavěl dvacet let). Druhý
jaroměřský konvent však již mohl těžit ze značného jmění, jehož se měli tamní augustiniáni domoci. Pochybnosti se vkrádají zvláště v souvislosti se
skutečností, že trojlodní kostel sv. Mikuláše, kolem
něhož byl nový komplex budován a jenž byl řeholníky spravován, zůstával i v době pohusitské ještě
několik desetiletí nedostavěný: augustiniánům se
podařilo snad od období let 1365–1370 vybudovat
postranní zdi, arkády mezi loďmi, literátskou kruchtu a pravděpodobně i věže (inspiraci získali zřejmě
u klášterního kostela Panny Marie Na Písku ve Vratislavi). Kostel Panny Marie na Pražském předměstí
během husitských válek zanikl (stržení před rokem
1421 není doloženo), takže Jaroměřským vedle kostela sv. Mikuláše poté ještě sloužil na Jakubském
předměstí stojící hřbitovní kostel sv. Jakuba Většího.
Několik dní po ničivém květnovém vpádu se husitům, kteří ve městě zabavili velké množství výzbroje (zvláště je vzpomínána velká puška „Jaromiřka“,
která byla mj. pražany použita při obléhání Karlštejna

li. Po příchodu Zikmunda Korybutoviče do Čech byla
pravděpodobně i Jaroměř podřízena dohledu Diviše
Bořka z Miletínka. Po Korybutovičově odchodu v závěru roku se rozhořela domácí válka mezi jednotlivými husitskými stranami. V roce 1423, po Žižkově vítězství u Strachova dvora, situovaného v hradeckém městském obvodu, proto Jaroměřští přešli
z pražského městského svazu na táborskou stranu, poté, co Žižka odešel z Tábora, se připojili k jeho
vojenskému seskupení, nazývanému po jeho smrti
sirotčím. Dne 6. ledna 1424 se tak ještě po jeho
boku zúčastnili bitvy u České Skalice, která byla
i přes oslabení husitů vítězná; mezi poraženými byl
i někdejší jaroměřský hejtman Hynek Červenohorský. Jeho jméno též připomeňme k 11. červnu 1427,
kdy byl dobyt a následně zbořen jeho hrad Červená
Hora, nacházející se na významné křižovatce polsko-kladské a úpské stezky, u dnešní obce Červená
Hora. S ohledem na bojovou aktivitu Jaroměřských
tak byla do města přivážena hojná kořist. Ti ovšem
zbohatli i zábory jmění německého měšťanstva
a zabavením královského a klášterního majetku.
Na straně sirotků spatřujeme Jaroměřské až do
osudné bitvy u Lipan. I poté však Jaroměřští Zikmundovi vzdorovali. Dokládá to jejich účast 21. pro-
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radu i rychtáře. Lze proto jen litovat, že se z této
doby nedochovala žádná jaroměřská úřední kniha. Její vedení však můžeme po stabilizaci poměrů předpokládat. K jaroměřským událostem té doby
dodejme, že podle záznamů ve Starých letopisech
českých měl v roce 1438 zemřít hradecký městský písař Jan Krušinka, jenž zaznamenával formou
kronikářských zápisů události předcházejících let,
a podílel se tak na vzniku tzv. královéhradecké větve
letopisů. Jeho tělo bylo pohřbeno v Jaroměři, kam
se před tím uchýlil, neboť jako stoupenec kněze Ambrože musel Hradec opustit.
Listinou snad z 11. února 1437 (zápis dochován
v královských registrech) daroval Zikmund Jaroměř s dalším věnným majetkem, z části zastaveným, své manželce Barboře Celské († 1451),
a to se všemi právy a příjmy, jak jich užívala od své
korunovace (oproti dřívější praxi to byl v rámci instituce věnných měst nový prvek) královna Žofie
Bavorská († 1425), která rozvolnila svůj vztah nejen
k Jaroměři po odchodu do Prešpurku v závěru roku
1419 a následném předání majetku Zikmundovi na
brněnském sněmu. Nad Jaroměří tak znovu začal
vykonávat dozor královnin podkomoří. Nelibě Jaroměřští nesli zvláště skutečnost, že Zikmund listinou

Obr. č. 16a: Západní část náměstí s Pražskou bránou, stav před 1823

Obr. č. 16b: Krytý dřevěný most přes Labe, pohled k náměstí, stav před 1831

někdy z let 1436–1437 zastavil za sumu 400 kop
gr. klášterní vesnice: Doubravici (dnes ves Doubravice u České Skalice, část obce Rychnovek), Malý
Třebešov (dnes místní část obce Velký Třebešov)
a Říkov s mlýnem a řekou, šest rybníků, půldruhého lánu háje, luka a les Mnichovec, jichž se během
válek zmocnili, Jiříkovi z Chvalkovic († po 1437),
někdejšímu hejtmanovi orebitů; po jeho smrti přešel
tento majetek na jeho syny.
Po Zikmundově smrti († 9. prosince 1437) Jaroměř náležela k seskupení Hynce Ptáčka z Pirkštejna, jež zpočátku preferovalo kandidaturu Kazimíra
Jagellonského, bratra polského krále, před Barbořiným zetěm Albrechtem Habsburským, s nímž
posléze představitelé umírněných kališníků, ke kterým náležela i věnná města, dohodli příměří. O rok
později, ještě v době příměří, se nový král Albrecht
nakazil při tažení proti Turkům úplavicí a nečekaně
zemřel. V českých zemích opět panovalo bezvládí,
současnou historiografií označované jako polipanské, které záhy postihlo i instituci věnných měst, jejíž
chod byl obnoven až po návratu Barbory Celské do
Čech v roce 1441. Správa země byla v době bezvládí od roku 1440 zajištěna prostřednictvím uzavíraných krajských landfrýdů, jejichž předlohou byl
lednový Mierný list. Jaroměřští (a podobně i další východočeská věnná města) po počátečním váhavém
postoji, který změnili až v roce 1441, při zachování
neutrality nebo aktivním zapojení do vojenského tažení proti loupeživým výpadům Jana Koldy ze Žampachu, pána na Náchodě, náleželi do hradeckého,

který byl součástí spojených východočeských landfrýdů, tvořených pod vedením Ptáčka čtyřmi kraji
(vedle Hradeckého, do něhož spadala i Jaroměř, též
Čáslavským, Chrudimským a Kouřimským). Od roku
1444 stál v jejich čele Jiří z Poděbrad. Z hlediska
správní organizace oblast landfrýdu zajišťoval jeden
hejtman s radou. Zástupci věnných měst, Jaroměř
nevyjímaje, ve vedení landfrýdů zastoupeni nebyli nepochybně i s ohledem na počáteční váhavost.
Např. v kouřimském a čáslavském landfrýdu se místo v radě pro města našlo.
Již bylo uvedeno, že se královna vdova Barbora do Čech navrátila v roce 1441, doprovázena
Ptáčkem a dalšími hejtmany. Ptáček poté poslal do
všech věnných měst výzvu, aby své paní jejich zástupci přijeli na Mělník složit hold. Tímto krokem si
ve věnných městech, která si ve válečném období
značně posílila vnitřní autonomii v oblasti městské
správy, definitivně zajistil vliv. Královna tak přestala
významněji do jejich chodu zasahovat. Po několika
letech se však mezi ní a Jaroměří objevil velký konflikt. Vše odstartovala neochota Jaroměřských vydat
rychtu i s majetky, které k ní příslušely. Dne 4. ledna
1445 královna vydala dvě listiny, které nás o situaci
informují více; jako relátor, tedy ten, kdo přinesl od
královny do kanceláře příkaz listiny vyhotovit, je pod
oběma uveden „Venceslaus de Kniezmost“ neboli
Vaněk z Kněžmostu (Valečovský z Kněžmostu), nejvyšší úředník královnina mělnického dvora, o němž
ještě v souvislosti s Jaroměří uslyšíme. Prostřednictvím první listiny královna potvrdila práva, která
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Jaroměřským v souvislosti s nakládáním majetkem
(prodej a kšaftování) udělili Václav IV. a Zikmund,
přičemž stvrdila, že v případě, kdy by se znovu chtěli do města uchýlit zběhlí měšťané či duchovní, Jaroměřští je nemusejí přijímat zpět. Prostřednictvím
druhé listiny odpustila obyvatelstvu násilné zabrání
rychty, kterou již navrátilo, a ujistila ho, že nebude
zpět požadovat majetky, které k rychtě příslušely
a jež obec rozprodala, aby město pozvedla z pohrom
husitských válek. Vinici, která příslušela k rychtě,
darovala k záduší kostela sv. Mikuláše.
Zatímco konšelé byli ochotni na tento kompromis
přistoupit, představitelé velké obce pod vedením husitského kněze Pavla protestovali a zmocnili se radnice. Někteří konšelé byli pobiti, jiní vyhnáni. Jejich
majetek byl zabrán. Královna Barbora, která nedisponovala potřebnou vojenskou silou, proto město
24. dubna 1445 zastavila Jiřímu z Poděbrad za
1000 kop gr., při vyšších nákladech a investicích za
1500 kop gr., aby obnovil pořádek; sama tedy nakonec vyzývala hejtmana východočeských landfrýdů, aby jí pomohl vynutit respekt k ní. V listině mj.
též uvedla, že velmi prosí „krále budúcieho, kterýž
v Čechách bude, aby jim pečeti té, kterúž nesú, nésti nedali, leč s proměnú hodnú, jakož by na zrádcě
a na nešlechetné lidi slušalo, aby sě jich zrady a nevěry potomní králi a královny, i dobří lidé vystřiehati
mohli, umějíce je po tom znáti“. Za trest byl městu
proto následně skutečně udělen nový městský
znak – lvice obtočená v trnové koruně, nahrazující
původní dvojí stupnici (srov. obr. č. 3, 4). Královnin
vliv ve východočeských městech po těchto událostech ještě více zeslábl. Podle Starých letopisů českých Jiří z Poděbrad, vzpomínaný tu jako gubernátor
a ochránce královny, vzápětí obnovil městskou radu
i na Mělníku, a královna tak předala správu věnných
měst Poděbradovi a spokojila se s tím, že jí byly na
Mělník zasílány peníze plynoucí z nich. I tento královnin krok způsobil, že věnná města byla posléze
u všech důležitých zvratů v zemi.
Nelze už dnes zjistit, zda s neklidnými událostmi kolem roku 1445 nějak souvisel ničivý požár
z 20. června 1446, který město zcela zachvátil
a zásadním způsobem poškodil zástavbu. Snad je
i tato událost, o níž nás informují záznamy ve Starých letopisech českých, důvodem zániku nejstarších jaroměřských městských úředních písemností
– přijatých i vedených. Město bylo pravděpodobně
postiženo i několika morovými epidemiemi, které se
v zemi rozšířily zvláště v letech 1446 a 1451, k vývoji v Jaroměři však zprávy nemáme.
Až ze znění jaroměřské listiny z 5. října 1448 vyplývá, že se povstalce po Poděbradově zářijovém
dobytí Prahy podařilo potrestat vyhnáním z města
a že se mohli navrátit ti, kteří chtěli záležitost řešit
smírem. Jaroměřští Poděbradovi slíbili poslušnost a zavázali se platit ročně 80 kop gr., a to až
do okamžiku vyplacení zástavy králem či královnou.
Současně byl též specifikován rozsah majetku, který
Jiříkovi patřil a na který si obec nemohla dělat nároky: „…na ten duom proboštský v Jaromiři, z něhož
jest hrad udělal, ani na věži, na tu, kteráž při hradu
jest nad branú, ani na mlýny, na jeden pod kostelem
a druhý, ješto jest nad kovářem nad Bobrkem pod
branú, kterýž jest svými náklady po spálení vystavil
a udělal, a na lúky, na tyto: jedna, ješto jest Pod Hradem, a druhá, ješto slove Váchovská, i s dědinami
a třetie, ješto slove Hradecká, a čtvrtá Trkalovská
i s dědinami a což k tomu příslušie a pod Vlkovyji
pátá, na lesy, ješto slove Obec, kromě leč by co potřebie bylo k mlýnuom a k stavuom přivézti, to mámy
z Uobce, z té voziti; na řeky jmenované, na tyto: najprv
na tu řeku pod městem počnouc od Stankova mlýna až do toho stavu, kterýž jest proti dvoru Kosteleckého, a druhé na tu řeku a struhu, kteráž teče
pod hrad na mlýn ten, ješto v něm Staněk mlynář
jest, počnúc od toho mlýna vzhuoru až do mlýna
a jezu Ruožkova, a na dědiny svrchu psané i na tu
dědinu Nyklovskú, kteráž leží pod Úpským mostem,

i na jiné dědiny svrchu psané a na dvuor, kterýž jest
kúpil od Urbana, i na jiné věci, kteréž k tomu hradu
drží […]“. Tuto citaci z listiny, jež je uložena ve vratislavském archivu a k níž byla připojena mj. pečeť
Vaňka z Kněžmostu a Valečova, jednoho ze svědků, zařazujeme i proto, že obsahuje velmi důležité
informace, které napomáhají k přesnějšímu určení
polohy pozdně středověkého hradu, který byl vybudován z proboštského domu: z textu je zřejmé, že
se nacházel poblíž Pražské brány, v místech dnešního č. p. 38; jeho podobu neznáme.
Dne 28. srpna 1454 potvrdil všechna jaroměřská privilegia nový král Ladislav Pohrobek a vysadil výroční trh na pohyblivý svátek Letnic s osmi
následujícími dny. Poděbradovi Ladislav též potvrdil
prostřednictvím listiny zástavu na 1000 kop gr., jak
dokládá výpis z desk zemských, který se týkal sporu krále Vladislava Jagellonského s Poděbradovým
synem Hynkem a Zdeňkem z Rožmitálu, nárokujících si u zemského soudu někdy po roce 1475 neúspěšně odškodnění za vyplacení této sumy královnou Johanou z Rožmitálu. Z rozsudku vyplynulo, že
„taková věna královen českých listy zapsaná anebo
dskami netrvají déle, než do Jich Milostí královen
českých živnosti; a v nich se takto nic nezapisuje,
aby která králová česká mohla z toho věna svého
komu co odkázati po své smrti, aby tím dluhem tak
odkázaným budúcí králové čeští povinni byli to platiti“.
Jiří z Poděbrad se následně u nového krále Ladislava přimluvil za Vaňka z Valečova, svého věrného
spolupracovníka, po určitou dobu též purkrabího jaroměřského hradu a podkomořího Království českého, aby mu dal král do zástavy jaroměřský hrad
s mlýnem pod kostelem (tedy vlastně majetek,
který původně náležel klášteru), což se uskutečnilo
za sumu 300 kop gr. prostřednictvím listiny z 16. října 1454; jak již bylo řečeno, i nadále trvala zástava
na zbylou (většinovou) část Jaroměře, a to stále ve
výši 1000 kop gr. (zřejmě byla v tomto případě využita ona zmínka o možnosti sumu navýšit v případě
větších nákladů na pozvednutí města). Protislužbou
Vaněk králi prodal za 1000 kop gr. téměř všechno
zboží po Mikuláši Kněževském.
V roce 1458 nastoupil na trůn Jiří z Poděbrad
a věnného majetku se opět ujala královna, tentokrát
Johana z Rožmitálu († 1475), jak jsme se již zmínili výše. V případě Jaroměře však situace nebyla
jednoduchá, jak již víme, a proto byla 26. června
1464 vydána listina, v níž král mj. právně ukotvil, že
podkomoří má mít i nadále právo na jemu zastavený
majetek; co by bylo obecní, má podkomoří postoupit královně, a to do sv. Prokopa, tj. do 4. července;
vlastní-li podkomoří u města nějaký šosovní majetek, má z něho odvádět šos (zvláštní daň placenou
ve prospěch města), v případě prodeje šosovního
majetku, k němuž má do půl roku přistoupit počínaje svátkem sv. Petra (tj. 29. června nebo 1. srpna), se má řídit právní praxí města; v případě rychty
v Čáslavkách a rybníků se řešení odkládalo do sv.
Jeronýma (30. září); podkomoří i Jaroměřští si též
měli vyrovnat dluhy – v případě nějakých sporů,
a to i podkomořího s královnou, si je král vyhradil
brát „ve svou moc“. Podrobnosti dalšího vývoje neznáme, nicméně vztahy nebyly zřejmě dobré. K narovnání mezi jaroměřskou obcí a Valečovským
došlo 22. listopadu 1465, čímž byl zápis na hrad
i Podkostelní mlýn převeden na obec. Oba objekty
pak již zůstaly v majetku obce a teprve později se
dostaly do soukromého vlastnictví.
Pro pojištění jaroměřských práv král Jiří Jaroměřským na základě jejich žádosti vydal 5. března 1466
konfirmační listinu. Součástí této písemnosti, která opět dokládá pokles moci českých královen ve
vztahu ke svým věnným městům, bylo i potvrzení
dosavadního obyčeje sázení nových konšelů, kdy
má stará dvanáctičlenná rada navrhnout 12 osob,
aby si mohl podkomoří královny mezi 24 kandidáty
vybrat 12 radních, kteří budou v následujícím roce

Obr. č. 17a: Pražské předměstí u kaple sv. Anny, 1836

Obr. č. 17b: Pražské předměstí s křižovatkou cest u řetězového mostu, 1836

úřad zastávat. Rychta byla obcí vykoupena a úřad,
každoročně obnovovaný, zastával městský rychtář.
Dodejme, že Jaroměřští již pravděpodobně spadali
do staroměstského právního okruhu.
V době válek Jiřího z Poděbrad († 1471) a Matyáše Korvína, které byly vyústěním dlouhodobého
sporu českého krále „dvojího lidu“ a papežského
stolce, dopadly následky válečných událostí i na Jaroměř, a to když se při návratu ze Slezska zmocnil
Broumova Matyášův polní hejtman František z Háje,
učinil vpád i do širšího okolí a jeho vojáci poplenili
zázemí Dvora Králové, Jičína, Jaroměře a Hradce.
Za vlády Vladislava Jagellonského, poznamenané nejen nárůstem stavovské moci a poklesem moci
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panovnické, ale též spory mezi šlechtou a královskými městy, Jaroměřští obdrželi několik listin, které
názorně dokládají problémy a obavy, s nimiž se potýkali. Současně jsou dokladem pokračujícího rozvolněného vztahu českých královen k věnným
městům. Dne 22. prosince 1476 král potvrdil výši
odvodu ke královské komoře, a to 80 kop gr. č., které
mají postupně odvádět na sv. Jiří a na sv. Havla; za
obnovu městské rady měl podkomoří dostávat odměnu ve výši 6 kop gr. O dva roky později (18. června 1478) král vydal listinu, v níž se zaručil, že město
nebude v budoucnu zastavováno a že veškeré finanční odvody města budou příslušet jen královské
komoře. Dne 18. června 1482 Jaroměřským potvrdil

Obr. č. 18: Řetězový most přes Labe, před 1840

mílový okruh, v jehož rámci nikdo neměl dělat slad
a vařit nebo dovážet cizí pivo. O deset let později se
v listině z 12. března 1492 Vladislav zavázal, že již
nikdy nebude chtít po Jaroměřských roční zisk z vaření piva, jak to umožnil zemský sněm, a Jaroměřští
na to přistoupili a peníze panovníkovi odvedli.
Zaznamenáváme však i listinu z 10. května 1494,
která byla výsledkem dohody ve sporu mezi Jaroměřskými a jejich sousedem Vaňkem Plesem ze
Sloupna na Heřmanicích, a to o rybník (nazývaný
Hořenický, dnešní Jaroměřský rybník), který se nacházel ve směru na Heřmanice. Jaroměřští za něj
zaplatili 700 kop gr. č. Protože jim v této době nebylo
ještě umožněno provést zápis do desk zemských,
požádali Vladislava, aby jim vlastnictví stvrdil listinou. Stalo se tak 13. června 1497. V písemnosti jim
též povolil další výroční trh, a to na Tři krále s osmi
následujícími dny. Dne 13. srpna jim ještě daroval
právo výběru cla z formanských koní, hnaných volů
a ze sudu hradeckého piva, a to jako kompenzaci
za jím nesplacený dluh 50 kop gr. č. V písemnosti
je dále uvedeno, že poplatek se vztahuje jak na ty,
kteří městem projíždějí, tak na ty, kteří pojedou čtvrt
míle od města. Povolení vybírat clo ze zboží získali
listinou z 3. listopadu 1504, přičemž jim panovník
také vysadil nový jarmark na den sv. Bartoloměje

(24. srpna) a osm následujících dní. U této písemnosti dodejme, že je až do závěru 18. století jedinou
listinou dochovanou v jaroměřském archivním fondu. Všechny ostatní známe pouze z opisu.
Protože bylo nezbytné kompletně opravit městské hradby, vystavěné z opuky a pískovce, bašty
(celkem jich bylo asi 12–15) a valy, nacházející se
na severní straně města, odpustil panovník Jaroměřským v roce 1505 na tři následující roky odvod
peněz do královské komory. V této souvislosti připomeňme, že Jaroměř byla na polsko-kladské stezce
posledním významněji opevněným místem v královských rukách a současně pomyslnou branou k území, které dnes nazýváme Kladské pomezí. Motivací
k opravám hradeb mohlo být Jaroměřským i neklidné období sporů mezi královskými městy a šlechtou,
které se zvláště rozhořely po vydání Vladislavského
zřízení zemského (1500). Vzpomeňme i listinu z 25.
ledna 1506, jejímž prostřednictvím bylo Jaroměři povoleno pečetit červeným voskem. Díky řadě
těchto výsad, které byly městu králem Vladislavem
uděleny, se významněji rozmnožily obecní příjmy
a podpora tržní činnosti přispěla k rozvoji řemesel
a obchodu. Na kostele sv. Mikuláše nacházíme letopočet 1511, který odkazuje na stavební práce, které
bylo možné díky nárůstu obecních financí realizovat

Obr. č. 19: Jaroměř od jihu, údajně 1850
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a po řadě desetiletí stavbu chrámu konečně opatřit
klenbou: hlavní loď byla zaklenuta ve výši původního
plánu a obě postranní lodě níže. Z roku 1518 pochází cínová křtitelnice od Václava Tvrdocela, opatřená
roku 1664 víkem.
Vydavatelem písemností však byli pochopitelně i Jaroměřští. Předpokládat můžeme zvláště postupně se rozhojňující korespondenční aktivitu,
a to prostřednictvím dobových listů posélacích
neboli misivů, o jejichž množství a obsahu by mohla
poskytnout informaci dochovaná registra, jež byla
s postupujícím 16. stoletím nepochybně kancelářskou pomůckou i jaroměřských písařů. Žel v jaroměřském archivu tento pramen dochovaný nemáme.
Zmiňme proto jako příklad vydavatelské činnosti
alespoň řád pro rybáře z roku 1500, jenž je jedním
z mála známých dokladů (byť již jen zprostředkovaně prostřednictvím Knappových jaroměřských dějin)
o vnitřním chodu města, jehož středověká historie
se pomalu uzavírala. Vyplývá z něho, že lovit ryby
na řekách a v rybnících mohli pouze majitelé jaroměřských nemovitostí, kteří směli ryby chytat jen
ve středu a v pátek dopoledne, a to s povolenou
výbavou (s tříloketním sakem a tloukem). V případě nedodržení uvedeného hrozila šatlava a pokuta.
Ulovené ryby se pak měly prodávat pouze na trhu.
Chytil-li by někdo velkou rybu, měla být přednostně
nabídnuta úřadujícímu purkmistrovi. Při nedodržení
pravidel opět hrozila pokuta.

Předbělohorská doba
(1526–1618/1620)
Do období raného novověku, jenž bývá v českých
dějinách obvykle vymezován nástupem Ferdinanda I. Habsburského, vstoupili Jaroměřští s ambicí
vybudovat si městské panství (srov. mapový list
č. 34, mapa č. 37). Pomineme-li dočasné vlastnictví klášterního majetku, kořeny těchto myšlenek,
podporovaných představou, že pozemkový majetek
signalizuje moc, a umocňovaných soupeřením se
šlechtou v několika rovinách, se zapustily ještě v jagellonském období.
Zvláštní pozornost proto nejprve věnujme donaci
špitálu v Jaroměři (stával na Jakubském předměstí
na okraji dnešní ulice Růžové, původní cesty k Hořenicím) a též špitálu ve Dvoře Králové, kterou provedl
Matěj z Hořan (podle K. J. Bienenberga v roce 1496,
podle J. M. Ludvíka už v roce 1470), jenž tento majetek získal dědičným zápisem od majitele hradišťského panství Oldřicha Zajíce z Házmburka. Matěj
z Hořan „k špitálům, do města Jaroměři a našemu

[tj. královédvorskému], chudým k užívání a purkmistrům a konšelům, i obcem jich i nám společně dal
jest“ jmenovitě rychetní dvůr v Kohoutově (dnešní
obec se nachází asi 7 km od Dvora Králové) s poplužím, lesy, rybníky, loukami, potoky, svobodnou
krčmou a poddanými v Kohoutově a v Kladrubech
(ves dnes součástí obce Kohoutov). Dne 11. listopadu 1502 si Jaroměřští druhou polovinu donace od
Královédvorských odkoupili za sumu 1500 kop gr. č.,
čímž vlastně položili základ majetkové expanze do
nejbližšího okolí. Situace se však velmi zkomplikovala v roce 1503, kdy byli Jaroměřští 24. listopadu
pohnáni k zemskému soudu, kde je vinil, že drží neprávem manský majetek, Václav Čéč z Nemyčevsi,
tehdejší maršálek královského dvora. Kauza byla
odložena a majetek Jaroměři zůstal. Ještě v roce
1534 se pokusil nárokovat si špitální majetek Michal
Slavata z Košumberka, majitel hradišťského panství,
ovšem opět neúspěšně.
Město, které k roku 1518 nacházíme na známém
jednolistu s Klaudyánovou mapou pod názvem
„Yaromierz“ (Jaroměř), se samo chopilo iniciativy
a začalo si zakupovat další nemovitý majetek, který
si již nechávalo zapisovat do desk zemských nebo
manských. Dne 7. února 1520 si Jaroměřští koupili
od Jiříka Gersdorfa z Gersdorfu za 4400 kop gr. míš.
heřmanické zboží, jmenovitě ves Heřmanice s tvrzí
(dočasně si vymínil právo užívat novou dolní světnici
i s komorami nad ní), mlýnem, clem a podacím kostelním, vsi Brod a Slotov (dnes obě součástí obce
Heřmanice), Krabčice (dnes součást obce Dolany;
v Krabčicích si vymínil právo jarního výlovu rybníka
a odvodu 20 kop plodu do Jaroměře), Vyhn[á]nov
(dnes součást obce Kohoutov) a pustou ves Prorub
(od roku 1528 nově osídlena; dnes Proruby, součást obce Brzice); v případě Vyhn[á]nova a Prorub
se jednalo o manský majetek náležející v té době
k trutnovské manské soustavě. Ludvík Jagellonský
vše stvrdil listinou z 13. července 1521 a povolil Jaroměřským vklady do desk zemských. Současně připojil povolení vybírat clo z plaveného dříví po Labi,
které bylo určeno pro kutnohorskou důlní činnost.
K plavbě dřeva dodejme, že k roku 1595 je připomínáno i splavování dřeva po Úpě.
Před osudnými konfiskacemi se Jaroměřským
ještě podařilo v roce 1539 koupit za 1400 kop gr.
č. vesnici Svinišťany (dnes součást obce Dolany),
a to od Jana Pleského z Levína na Plesu. Po požáru Pražského hradu v roce 1541 a obnovení desk
zemských si Jaroměřští nechali deskový majetek do
nich zapsat, ovšem až po svolení panovníka, jak je
u vkladu výslovně uvedeno. Pod habsburskou vládou tak Jaroměřští opět nemohli sami provést zápis do desk zemských. K roku 1547 Jaroměři, která
taktéž již vnímala pozemkový majetek nejen jako
zdroj jistého příjmu, ale i jako důležitý atribut politické moci, náležely vsi Heřmanice (6 osedlých – tj.
berních jednotek, nikoli jednotlivců), Brod (22 osedlých), Slotov (13 osedlých), Krabčice (13 osedlých),
Vyhn[á]nov (7 osedlých), Prorub (7 osedlých), Svinišťany (16 osedlých), z nichž jim plynul celkový úrok
ve výši 75 kop 11 gr. 1 denár. Zisk z heřmanického
lesa činil 10 kop gr. Z rybníků jsou doloženy: Mihule
(25 kop násady), Končinský (30 kop), Krabčický (30
kop), Svinišťanský (100 kop) a rybník v lukách, zřejmě Hořenický (100 kop). Špitálu, který spravovala
obec, náležel rychetní dvůr v Kohoutově s příslušenstvím a s poddanými v Kohoutově a v Kladrubech
(zřejmě už tehdy jen části těchto vsí). K městu však
patřily i vsi Hořenice, Dolany a Čáslavky, které měly
nepochybně charakter šosovních vsí. Pozoruhodné
právní postavení těchto tří lokalit nás tak přivádí až
k samotným počátkům města, kdy můžeme předpokládat podle poznatků z jiných měst, jimž se dochovaly písemné prameny, že se i kolem Jaroměře
utvořil jakýsi obvod, v jehož rámci vznikly šosovní vesnice (k městu náležející sídliště, ale i dvory či
usedlosti, jejichž hospodáři se díky vazbě k městu
těšili různým úlevám). Zatímco v případě královské-

Obr. č. 20: Náměstí, výzdoba u příležitosti návštěvy císaře Františka Josefa I., 1880

Obr. č. 21: Náměstí, část severní a jižní strany, před 1883

Obr. č. 22: Náměstí, zadní trakty domů jižní strany, před 1883
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ho (později taktéž věnného) města Poličky spatřujeme vznik mílového okruhu doloženého listinou
z roku 1265, v případě Jaroměře, která se s ohledem
na příhodné přírodní podmínky i přítomnost jedné
z obchodních tepen Českého království nacházela
v mnohem více majetkově exponované oblasti, lze
předpokládat, že utvoření okruhu obdobného poličskému již bylo z právního hlediska problematické
a neuskutečnitelné.
Před osudným protihabsburským odbojem tak
Jaroměř spravovala panství se sedmi poddanskými
(zisk šel přímo obci), třemi šosovními (při respektování jejich zvláštního postavení) a dvěma špitálními
(zisk měl jít špitálu) vesnicemi se 169 osedlými, jak
odhadují nejnovější výzkumy. Při porovnání s dalšími královskými městy se jednalo o městské panství
střední velikosti, v jehož sousedství byla i stále se
zvětšující šlechtická panství Náchod, Opočno a Smiřice. Pro srovnání s okolím uveďme královédvorské
městské panství s 155 osedlými, královéhradecké
s 582 osedlými či poličské s 333 osedlými. Zvláště
v případě Poličky zaujme vyšší počet osedlých, který vyplýval ze skutečnosti, že se město, v této době
nikterak progresivní, i nadále nacházelo v majetkově
méně exponované oblasti. Současně připomeňme,
že Polička, nepochybně z důvodů velkých finančních těžkostí, převedla své šosovní vesnice v roce
1545 na deskové. Na základě komplexní analýzy
v dlouhém časovém horizontu se zdá, že Jaroměřští
k tomuto nepřistoupili s ohledem na velikost návrší, na němž se nacházelo město, tedy oblast plného
městského práva, v podstatě jedna ulice představující jaroměřské náměstí. Počet rodin, jež mohly
aspirovat na postavení tamní měšťanské elity, byl
nevelký. Prameny tak dokládají, že si ve vnitřním
městě mohli domy zakupovat i obyvatelé šosovních
vsí. Velikost města v hradbách tak byla po staletí
nepochybně brzdou, která i přes úrodnou nížinu při
soutoku řek a procházející obchodní stezku v době
středověku a raného novověku řadila Jaroměř mezi
menší města s podprůměrným počtem obyvatel
i hospodářskou činností.
Komplikace však způsobovaly i faktory vnější.
Postupně narůstající podnikatelské aktivity okolní
šlechty vytvořily prostor ke spolupráci představitelů královských věnných měst, kteří v prosinci 1540
vyslali poselstvo z Hradce, Chrudimi, Dvora, Mýta
a Jaroměře (tu zastupoval městský písař Pavel Rožnovský), aby ve Vídni informovali krále a královnu
o stížnosti na blíže neuvedené šlechtice, kteří působili královským městům těžkosti. Král jim odpověděl
listem z 14. června 1541, kde je ubezpečil, že pověří
nejvyššího hofmistra prošetřením celé záležitosti.
Královská města tak již plně pociťovala nejen podnikatelské aktivity šlechty, zvláště pak provoz vrchnostenských pivovarů, ale též šlechtická nařízení
vydávaná svým poddaným, jejichž prostřednictvím
byl zakazován odběr piva z královských měst. Tyto
procesy již byly neregulovatelné.
V důsledku neúspěšného protihabsburského
odboje král v roce 1547 přistoupil k potrestání
zvláště městského stavu. Z Jaroměře se muselo do
Prahy dostavit třicet osob, aby se ze svého provinění zpovídaly před králem (26. července). Potrestaná
města (s výjimkou tří katolických) musela odevzdat
všechna privilegia, zbraně a nemovitý majetek obce.
Nově na ně byla uvalena daň – posudné z piva. Do
dvou týdnů musela zaplatit pokutu, která byla individuálně vyměřena podle bohatství města a jeho
obyvatel. V případě Jaroměře se jednalo o 2000 kop
gr. míš. (např. Hradečtí měli zaplatit 8000 kop gr.
míš., Dvůr Králové 1500 kop gr. míš.). Panovník se
též pokusil zrušit cechy. Na zemském sněmu mohla
královská města napříště zasedat jen z milosti krále. Jaroměřští již 1. srpna posílali s mocným listem
opatřeným velkou městskou pečetí deset vyslanců
v čele s primasem Václavem Beneškem, kteří
6. srpna postoupili české komoře veškerý nemovitý
majetek obce. Česká komora tento jaroměřský des-

Obr. č. 23: Zadní fasády domů jižní (jihovýchodní) fronty náměstí, 80. léta 19. století

Obr. č. 24: Náměstí, výstavba mostu přes Labe a zadní trakty domů jižní strany, 1884

Obr. č. 25: Řetězový most přes Labe, před 1883
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Obr. č. 26: Jakubské předměstí – Velká Varta vyzdobená na počest návštěvy císaře Františka Josefa I., 1880

kový majetek (ves Heřmanice s podacím kostelním,
s pustou tvrzí a kusem Labe a clem na Labi, vsi
Brod, Slotov, Krabčice, Vyhn[á]nov, Prorub a Svinišťany) zanedlouho prodala Janovi z Pernštejna, který
Svinišťany se ziskem už v roce 1548 prodal Ludmile
z Gersdorfu (za 1250 kop gr. č.), ostatní vsi Janu
Hostinskému z Valdštejna (za 3250 kop gr. č.).
Zádušní a špitální majetek byl Jaroměři navrácen ještě v roce 1547, mj. úroky ze vsi Kohoutov se
šesti osedlými, svobodnou rychtou a lesem (vrchnost si panovník ponechal) a při městě špitální dvorec (nacházel se naproti špitálu) a zádušní pozemky; nikde sice nenacházíme informaci o vsi Kladruby, ale do majetku obce se v blíže neurčité době
její část opět dostala. Šosovní vsi Hořenice, Dolany, Čáslavky a šosovní dvůr Jezviny (dnes Jezbiny,
městská část Jaroměře) a obecní majetek zahrnující
„řeky“, tři rybníky („Poříčský“ – nacházel se u Brdců, „jeden nad ním a jeden pustý“, Na Valech, kde
k roku 1590 přenechala obec „kus obce v rybníčku“
Janu Soudkovi) a dvůr pod kostelem sv. Jakuba byly
opět přivtěleny k městu v roce 1549, a to za účelem
„vychování kněží, žákův a chudých“, přičemž zbylé
peníze mohli používat na splácení obecních dluhů,
opravy městských objektů a jiné potřebné obecní
záležitosti; za pozornost stojí i poznámka, že peníze nemají brát pro svůj prospěch, což dokládá, že
se s těmito praktikami dobová společnost setkávala. Panovník jim současně navrátil zisk z cla, mýta
i z dalších dřívějších poplatků, jež plynuly do
obecní pokladny, stanovil roční odvod do královské
komory ve výši 80 kop gr. č. Za vlády Maxmiliána II.
mělo být v případě Dolan, Čáslavek a Hořenic rozhodnuto (odkazovali se na to později na přelomu
17. a 18. století Dolanští, Hořeničtí a Čáslavští), že
se jejich obyvatelé mají řídit a spravovat týmž právem jako měšťané a předměstští sousedé; zřejmě
nebylo jejich specifické postavení respektováno,
předpokládejme zvláště v daňové otázce. Opět jim
tedy mělo být uznáno postavení šosovních vesnic,
tj. měli platit obci šos a odvádět desátek. V Dolanech a v Čáslavkách k tomu přistupovala povinnost
zajistit na své náklady stěhování nových městských
děkanů a každý rok dodat do obecní cihelny 80 fůr
dřeva, Hořeničtí měli každoročně dodat na děkanství 24 sáhů palivového dřeva.

Poté se jaroměřské panství zvětšovalo již jen minimálně. V roce 1575 daroval Maxmilián II. Jaroměřským jako odškodnění za následky plavení dřeva po
Labi ves Kohoutov, zřejmě opět jen její část, jak to
zachycuje berní rula. Na počátku 17. století, v roce
1604, si Jaroměřští ještě ve prospěch svého špitálu zakoupili za 303 kopy gr. míš. dvě poddanské
usedlosti a les v Kopaninách (dnes malá ves, část
obce Chvalkovice). Městskými poddanými, z právního hlediska poddanými jaroměřského špitálu, tak
byli pouze obyvatelé několika usedlostí v Kohoutově (k roku 1593 je vzpomínáno 7 osedlých, tj. zde
berních jednotek, 7 1/8 osedlých vzpomíná i berní
rula), dvou usedlostí v Kopaninách a velmi nejistě
obyvatelé několika usedlostí v Kladrubech (např.
T. V. Bílek je ve svých Dějinách konfiskací neuvádí, berní rula zmiňuje jednoho sedláka a jednoho
chalupníka, tj. 1 1/8 osedlých). Zvláštní postavení

si zachovávaly šosovní vsi. Nepříznivým vývojem
se tak Jaroměřští zařadili do skupiny nejmenších
městských panství, kdy se toto jmění nemohlo stát
zdrojem významnějšího příjmu. K zasazení jaroměřských poměrů do širšího kontextu východních Čech
dodejme, že Jaroměřští sousedili na východě s panstvím náchodským, na jihu s panstvím opočenským,
na jihozápadě se smiřickým a na severu s panstvími
hradišťským a trutnovským.
S ohledem na proměny v městské ekonomice
si lze v řadě královských měst povšimnout systematičtěji od druhé poloviny 16. století koupě dvorů,
které se specializovaly na rostlinnou a živočišnou
výrobu, a to jak v městském obvodu, tak i v prostranství vlastněných vesnic. V okolí Jaroměře, jež
se nachází v nadmořské výšce 254 m, se pěstovaly zejména pšenice, žito, ječmen a oves, v Brdcích
a na opukovém kopci je doloženo pěstování vinné
révy (srov. pomístní název, který přešel do názvosloví ulice Na Vinicích na dnešním Pražském předměstí) a též pěstování ovoce ve štěpnicích. Zvláště
poblíž Úpy se prý pěstoval chmel. Zelinářské zahrady byly např. na „Vostrově“. V městském obvodu jsou též doloženy vedle úrodných rolí i louky,
zvláště v níže položených místech u řeky. Ve výše
položených vsích (v Kladrubech – 430 m n. m.,
v Kohoutově – 467 m n. m. a v Kopaninách – 306 m
n. m.) se pěstovalo zvláště žito a oves. Do majetku
obce patřil původně tzv. „panský dvůr“, nacházející
se na Jakubském předměstí nedaleko Úpy, který už
byl jistě k roku 1588 v soukromých rukách. Dočasně obec držela Jindřichovský dvůr (zcela doplacen
v roce 1587 a vzápětí prodán), nacházející se na
Dolejším předměstí (název Pražské předměstí doložen poprvé k roku 1597), a od roku 1588 dvůr na
Klouzkově (lokalita zachována v pomístním názvosloví, které přešlo do názvu ulic Na Klouzkově), za
který obec zaplatila 1400 kop gr. č. V roce 1591 byl
k tomuto dvoru připojen „díl zadní obce“, který byl
ohrazen plotem, „aby valaši, které pro JM císařské
kurýry a pošty chovati musí, tak i jiný koňský dobytek ve dvoře obecním přechováván býti mohl“. Tato
zmínka dokládá, že poštovní trasa nevedla přes
náměstí, aby nebyl její provoz omezován režimem
bran. Z obecních provozů a objektů je též známa
obecní sladovna, která stála pod kostelem sv. Mikuláše, kde se i nacházel obecní mlýn, dále obecní
lázeň Za Mostem, předpokládat můžeme i obecní
váhu, o níž máme zprávu z doby třicetileté války. Za
Mostem byla situována obecní cihelna, o níž k roku
1565 víme, že k ní vedla cesta. Zapomenout ne-

Obr. č. 27: Jakubské předměstí – domy před kostelem sv. Jakuba, 80. léta 19. století
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smíme ani na výběr cla v městských branách, které
v době, kdy mohlo být městem vybíráno, představovalo jeden z hlavních příjmů obecní pokladny.
K sledovanému období dodejme, že v době předbělohorské ještě nepozorujeme promýšlené propojení městské ekonomiky a ekonomiky panství. Jejich
vzájemná provázanost se začala systematičtěji projevovat i u Jaroměře až s nástupem následků třicetileté války, která zcela zásadním způsobem prohloubila finanční zadlužení měst.
Vraťme se však do poloviny 16. století a sledujme
důsledky dalších sankcí, jež byly na provinilá královská města uvaleny. Dne 24. září 1547 již panovník městům navracel prostřednictvím hromadně
distribuovaného majestátu zabavená privilegia.
V případě Jaroměře se jednalo o výše vzpomínané listiny z let 1372, 1454, 1466, 1476, 1478, 1482,
1497, 1504 a 1506. V majestátu současně oznamoval zřízení nového úředního postu – královského
rychtáře, který byl ustanoven v potrestaných městech (v pražských městech navíc hejtmani) a měl
dohlédnout, aby obec nepodnikala nic proti panovníkovi, a hájit královy zájmy (v další praxi se jednalo zejména o zajišťování zisku z práva odúmrti,
tedy v případech, kdy po zemřelém nezůstali žádní
dědicové). Protože řada jaroměřských pramenů zanikla, je prozatím nejstarším doloženým královským
rychtářem Laurin Matyášův (1557–1563). Omezení
autonomie měst též spatřujeme v zřízení apelačního soudu, zeměpanské instituce, k níž měla jít od
ledna 1548 povinně odvolání od městských soudů.
V případě Jaroměře se nejstarší doložená apelace
týkala sporu mezi Jírou Mlejnkem z Hradce a Adamem Polhanem z Jaroměře o údajné nezaplacení
valacha. Jaroměřský městský soud 8. prosince 1547
rozhodl, že Adam dostatečně prokázal zakoupení
valacha a zaplacení za něj. Do toho však přišly pronikavé změny a Jíra, nespokojený s rozhodnutím 1.
instance, se již musel odvolat k apelačnímu soudu.
Ten rozhodnutí Jaroměřských potvrdil 16. března
1548. V rámci prvního roku směřovala k soudu na
Pražském hradě ještě dvě jaroměřská odvolání.
Ani v 16. století Jaroměř nebyla ušetřena ničivých požárů. Ještě před Ferdinandovým nástupem
vyhořela podle Starých letopisů českých 9. srpna
1523 obě jaroměřská předměstí, kdy podle některých zpráv shořelo 82 dvorů, podle jiných více.
Požár vznikl z neopatrnosti v jednom ze dvorů, který se nacházel na cestě jdoucí od Dvora Králové.
K Jakubskému předměstí dodejme, že se na jeho
území i nadále nacházely Malá (Přední) a Velká
(Zadní) Varta – v podstatě samostatné opevněné
jednotky, které posilovaly bezpečnost vnitřního města a dotvářely ulicový charakter zástavby středověké
i raně novověké Jaroměře. (Dnes zaujímají prostor
Havlíčkovy ulice.) Zda vzpomínaný požár z roku
1523 poznamenal i předměstský hřbitovní kostel sv.
Jakuba, zprávy nenacházíme, nicméně v roce 1530
je dokončena jeho přestavba v duchu pozdní gotiky.
Dostal podobu jednolodní stavby s věží v průčelí,
u níž jsou z uměleckého hlediska zvláště hodnotné
dva pozdně gotické portály saského typu.
Druhý silný požár zachvátil městskou zástavbu
12. září 1548, kdy „všechno na prach shořelo“. Oheň
tak poškodil i faru, školu a radnici, kde pohltil krov
a zřejmě i úřední prostory včetně naprosté většiny
městských úředních písemností, neboť nové městské knihy, které jsou v současné době nejstaršími
dochovanými jaroměřskými úředními písemnostmi,
začaly být vedeny opět až od roku 1549 (z jedné
dochované poznámky se zdá, že se zachránil
minimálně jeden svazek trhových register, pojišťující
nemovitý majetek obyvatelstva městského i – předpokládejme – šosovních vesnic; současnému badateli však již k dispozici není) – nejstarší zápis v trhové knize červené, jejíž základní vrstva smluv pochází
z let 1549–1566, je z 29. března, kdy již tedy s jistotou opět fungoval městský soud a městská kancelář,
kterou zosobňoval písař Pavel Rožnovský, vystřídaný

Obr. č. 28: Jakubské předměstí – budova zeměbraneckých kasáren, po 1886

Obr. č. 29: Jakubské předměstí – starý hřbitov u kostela sv. Jakuba, před 1888

Obr. č. 30: Pražské předměstí – vozová cesta Na Vinicích, 80. léta 19. století
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Obr. č. 31: Pražské předměstí – Na Karlově, Krajinská hospodářská a průmyslová výstava, 1887

v roce 1553 synem Janem. Ve druhé polovině 50. let
v kanceláři pracovali dva radní písaři, a to dočasně.
Zůstane již zřejmě nezodpovězenou otázkou, jakým
způsobem byl objekt radnice opraven, neboť město
pociťovalo chronický nedostatek financí, umocněný
též konfiskací poddanských vesnic. Předpokládejme
proto, že až později byla v duchu renesance na stejném místě vystavěna budova, navazující zřejmě na
dva gotické měšťanské domy. Dodnes jsou dochovány a ceněny sklepy. K roku 1596 je doložena zpráva
o výplatě odměny Adamu Bročkovi, který pracoval
na velké světnici. Tato zpráva by tak zapadala do období přelomu 16. a 17. století, kdy bylo vnitřní město
zřejmě z velké části významně přestavováno v duchu renesance.
Ničivý požár poškodil i další domy ve vnitřním
městě. Dochované zápisy v obnovených úředních
knihách, dokládající ještě po několik dalších let
i pustá místa, naznačují, že v případě severní strany náměstí se zde zřejmě dominantně nacházela
dřevěná zástavba, což se promítlo i do pomístního
pojmenování „Dřevěná strana“. Jižní zástavba byla
v pramenech až do začátku 17. století uváděna jako
„Kamenná strana“ (toto rozlišování tak nepochybně ztratilo význam). Již vzpomínané renesanční
trendy do města intenzivněji pronikly skutečně až
v posledních dekádách 16. století, o čemž svědčí
i několik dochovaných domů s pozdějšími stavebními úpravami (č. p. 41 a 8 z doby kolem roku 1600,
z č. p. 61 je dochován renesanční portál s letopočtem 1568, v č. p. 59 je v přízemí mázhaus a chodba). Mezi méně honosné měšťanské domy, které
byly vystavěny v renesančním duchu, patřilo např. č.
p. 6. Kamenná zástavba se však objevovala i na Vartách, jak dokládá k roku 1563 zpráva Matouše Kostelníka, prvního doloženého jaroměřského kronikáře
a jednoho z nejbohatších a nejvzdělanějších tamních měšťanů, který vzpomíná budování kamenného
a cihlového domu na Zadní Vartě. Majiteli některých
domů nebo předměstských zemědělských usedlostí byli i příslušníci šlechtických rodů, jako Dobřenští
z Dobřenic, Dohalští z Dohalic, Kapounové ze Svojkova či Bohdanečtí z Hodkova.
Oheň též vážně poškodil komplex městského
opevnění, které tak z důvodu nedostatku financí potřebných na pravidelné údržby přestávalo plnit svou
ochrannou funkci (na obranu města byly i v dalších letech předbělohorské éry vynakládány peníze: např. k roku 1597 je připomínáno přikoupení 31
ručnic a 21 halaparten) a došlo k významným změnám. Na valech, nacházejících se na severní straně,
v místech, kde scházela přirozená ochrana, se za-

čala budovat vozová cesta (dnes je tu ulice Na Valech); v 16. století kolem ní již stávaly dílny, zejména
jirchářské a soukenické. Tekl tu též potok, přes který
vedla lávka k několika zahradám. Po roce 1550 byly
městské zdi a bašty postupně rozprodány soukromým osobám, neboť se nedostávalo financí na jejich
opravu. Dochované zmínky též již připomínají větší
počet forten: v roce 1548 byla postavena nová fortna
pod radnicí, kterou se vcházelo na krytý most přes
Labe (k roku 1562 je vzpomínáno jeho vyhotovení
místním tesařem Adamem Bročkem); stará fortna
u č. p. 17 byla v roce 1573 odkoupena majitelem
domu, a tedy zanikla; fortna byla umístěna u č. p. 51
na náměstí, mezi děkanstvím a č. p. 65 a mezi kostelem sv. Mikuláše a školou; v místech suchého
příkopu na Vartě byla fortna ke struze od Podkostelního mlýna (struha byla zasypána v letech 1929–
1931); fortna se též nacházela pod mostem u kostela sv. Mikuláše ke struze na Podzidní mlýn (struha
je dodnes z poloviny zachovaná); na Velké Vartě
byla dvířka u domu č. p. 24. Požár zřejmě poškodil
i komplex Pražské brány, v němž stávala věžová brá-

na, znovu vystavěná roku 1569; v ní se nacházela
i šatlava. Dodejme, že brána stála v polovině ulice
pokračující k dřevěnému krytému Dlouhému mostu,
vybudovanému nad řekou Labe.
Při požáru shořela i jihozápadní věž kostela sv.
Mikuláše, kterou lze považovat za součást městského opevnění; zbytek věže, který zůstal ukryt ve školní budově, sloužil podle ústní tradice jako byt učitele
a byl odstraněn až v roce 1838 při stavbě nové školní budovy. Druhá, severní věž, opatřená hodinami,
požár přečkala. Kostel přišel také o krov a zaznamenal poškození interiéru. Nedostatek financí způsobil,
že až v roce 1584 došlo k zesílení pilířů hlavní lodi.
Vliv renesance je patrný na výstavbě předsíně situované v roce 1590 před západní průčelí.
Pro 16. století je kostel sv. Mikuláše připomínán
i v souvislosti s vraždou litevského knížete Dmitrije Luhartoviče Sanguška (Sanguszka), jehož náhrobek je dochován právě v tomto kostele. Příběh,
který by se směle mohl stát námětem pro celovečerní film, má své počátky u polského královského
dvora, kde byl Dmitrij vychováván a kde též poznal
Elišku, dceru zesnulého Eliáše Ostrožeckého na Volyni. Zatímco její matka Beata, jež spravovala dceřiny věnné statky, byla proti sňatku, její poručníci se
sňatkem souhlasili. Jedním z nich byl i král Zikmund
August, kterého však vdova přesvědčila, že Dmitrij narušil její práva. Protože král knížete obeslal
k soudu, k němuž se Dmitrij nedostavil, a propadl
tak trestu smrti, prchl mladý pár až do Čech, kde
byl v Lysé nad Labem zadržen. Při zpáteční cestě
byl průvod na příkaz krajských hejtmanů zastaven
v Jaroměři, protože byl vpád polské družiny na území Čech hodnocen jako zemský pych, rušení práv
a pokoje. Z obavy, že by museli věznitelé Dmitrije
vydat, ho 3. února 1554 v hostinci zavraždili. I přes
jejich protesty zůstalo tělo v Jaroměři, kde bylo
v kostele na obecní náklady pohřbeno 11. února
u řeznického oltáře (v roce 1860 byl náhrobek umístěn do zdi v apsidě severní chrámové lodi). Polská
výprava byla poté ve městě zadržena ještě na celý
měsíc, než byla na základě dohody propuštěna; mj.
se musela zavázat, že v budoucnu nic nepodnikne
proti zemi ani proti městu Jaroměři.
Pověrčivé osoby posléze uvěřily, že trestem byl
úder silné morové epidemie, která se městem
a jeho okolím šířila od 19. července do 11. listopadu
1555; ve městě mělo zemřít, není-li údaj nadsazen,
více než 1100 obyvatel, v Dolanech 50 a v Čáslav-

Obr. č. 32: Pražské předměstí – chlapecká škola Na Ostrově, po 1886
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kách 3. V tomto případě je to první historická zpráva, která specifikuje alespoň dílčím způsobem počet
jaroměřského obyvatelstva. K roku 1568 se uvádí,
že Jaroměřští české komoře pro výpočet berně přiznali vedle fary, školy a obecního dvoru 303 domů
(ve vnitřním městě 61, na Přední Vartě 13, na Zadní
Vartě 15, Na Valech 9, na podměstí sv. Jakuba 99,
Pod Hradem 15, na podměstí Za Dlouhým mostem
60, na Novém Městě Na Obci 20, Na Klouzkově 9
a U Ptáka, poblíž prostoru určeného pro místní
střelecký spolek, 2). Z hlediska počtu domů tak Jaroměř zaujímala 16. místo, kdy za ní zůstala např.
města Písek, Čáslav, Kolín či nedaleký Dvůr Králové
se 153 domy. Ve městě tedy mohlo žít něco kolem
2000 obyvatel (při použití koeficientu 7 obyvatel na
jeden dům lze počítat s údajem 2100). To není mnoho a v kontextu českých královských měst to např.
nepředpokládalo potřebu vzniku druhého radního
písařského místa. Výše vzpomínaný druhý písařský post je tak třeba vykládat jako zřejmou potřebu,
která vznikla v důsledku nového zalidňování města a v této souvislosti nárůstu úřední agendy; počet
obyvatel se totiž zřejmě skutečně zredukoval zhruba
na polovinu. Další morová epidemie propukla na počátku roku 1582, kdy odsunula obnovení městské
rady až na 15. dubna 1583. Jaroměři se nevyhnula
ani jedna z nejsilnějších morových epidemií počínajícího raného novověku, která si jen v nedalekém
Hradci měla vyžádat podle kronikářského záznamu
až 4500 obětí. Počet zemřelých v Jaroměři neznáme. Vzpomínány jsou však i další pohromy. V roce
1562 město zasáhla velká vichřice, která řadě domů
včetně radnice poškodila střechu, roku 1563 město
několikrát zasáhla velká voda, v roce 1601 město
získalo odpuštění odvodu defensí pro 35 osedlých
(tj. berních jednotek), kteří byli poškození silným
krupobitím.
Vedle těchto útrap stoupalo i daňové zatížení obyvatel královských měst, a to znatelněji od
roku 1567. Jen v roce 1593, kdy vypukla nová válka
s Turky, museli Jaroměřští navíc odvést 1395 kop
36 gr. míš. Celkem tohoto roku odevzdali na daních
3048 kop 16 gr. 3 denáry, vše počítáno na míšeňské.
Výjimkou nebylo ani vyžadované rukojemství. Už
v roce 1577 žádala královna vdova Marie Španělská, aby se za ni její věnná města zaručila za 25 000
rýnských u jednoho kupce v Augšpurku v záležitosti
objednaného zboží. V roce 1586 se obec zaručila
spolu s Hradeckými a Chrudimskými za dluh Rudolfa II. vůči Tomáši Volfovi ze Cvingendorfu, úředníku
české komory, a to ve výši 7000 zl. Ve „válečných
časech na milostivou žádost JM císařské z poddané lásky“ obec Rudolfovi II. v roce 1593 půjčila 100
kop gr. č. Za rukojemství Rudolfu II. ve výši 3000
kop gr. míš. a za nedodané úroky ve výši 450 kop
gr. míš. byli v roce 1610 Jaroměřští pohnáni bratry
z Lichtenštejna k soudu nejvyššího purkrabství;
soud prohráli. Komplikovanost doby dokládá fakt,
že obec dluh Karlu z Lichtenštejna splatila až v roce
1615, kdy si sumu 3000 kop gr. míš. vypůjčila od
Jiříka Vinařského z Vysokého Mýta. Dochovaly se
však i další zprávy, které dokládají nepříznivý stav
obecní pokladny.
Do úvěrového systému, který je v podstatě již
nemožné do detailu rekonstruovat, se postupně zapojilo i jaroměřské obyvatelstvo: bylo nejen věřiteli,
ale též dlužníky a ručiteli za vypůjčené peníze či
věci. To v řadě případů vyvolávalo spory a pohnání k soudu. Rozhodnutí městské rady z roku 1596
posilující věrohodnost úředních záznamů dokládá,
že v městském obvodu, ve kterém od roku 1579 platila Koldínova Práva městská, panoval nepořádek,
kdy si někteří nic nedělali z pohnání k městskému
soudu ztělesňovanému radou či k soudu městského
rychtáře nebo nerespektovali věrohodnost zápisů
v městských knihách či v cedulích řezaných. To
v kontextu královských měst zjevně svědčí o nedostatečném právním zázemí a nižší kulturní úrovni
v jaroměřské obci.

Obr. č. 33: Pražské předměstí – nejstarší muzejní expozice v chlapecké škole Na Ostrově, cca 1895

Obr. č. 34: Pražské předměstí – městský park Na Ostrově, 90. léta 19. století

Obr. č. 35: Pražské předměstí – nádraží Josefov – Jaroměř, 90. léta 19. století
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Obr. č. 36: Náměstí, domy poničené požárem v roce 1896

Vydání obci i jednotlivcům přibyla i s kvartýrovací
povinností, kterou si Jaroměřští vyzkoušeli už v závěru 16. století, kdy ve městě od června do července 1598 pobýval praporec rejtarů určený pro válku
s Turky. Třikrát Jaroměřští vyslali své zástupce do
Prahy, aby byli této povinnosti zbaveni. V tomto roce
bylo v Jaroměři i jejích šosovních vesnicích napočítáno 274 osedlých a 331 komínů, z nichž se již
také platila daň. Kvartýrování město postihlo i v roce
1604. Za pozornost stojí zejména skutečnost, že
náklady si poté mohli Jaroměřští strhnout z vypočítané berní sumy. Finanční problémy dokládají zprávy z roku 1607, kdy Jaroměřští již dlužili na daních.
I v těchto zprávách se tedy odrážejí finanční problémy, do nichž se obec dostala na počátku 17. století.
Dne 6. listopadu 1616 vydala obec s ohledem na
velké těžkosti a zadlužení nařízení, že každý, kdo
do města přiveze nebo si zakoupí víno, má zaplatit
z vědra 6 gr. č. a „z desítky“ 1 kopu gr., které mají jít
na umořování obecních dluhů. Do blížící se třicetileté války tak jaroměřská obec vstupovala s velkými
finančními problémy a zadlužením.
Zaměřme též pozornost na jaroměřské daňové
poplatníky, o nichž si můžeme poprvé udělat na základě několika dochovaných městských knih určitou
představu. Materiální zázemí Jaroměřských bylo
odvislé od provozovaného řemesla či obchodní
činnosti, soustředěné zejména na potřeby místního obyvatelstva, z velké části též zemědělsky
orientovaného. Jak již víme, město bylo vybaveno
třemi výročními trhy, z nichž svatodušní byl na přání Jaroměřských posunut v roce 1564 na středu po
Letnicích. Z obchodníků jsou vzpomínáni zejména
Pankratius Weys, zvaný Graczy, a jeho syn Jan.
V ceších, z nichž ty nejpřednější měly v kostele sv.
Mikuláše svůj oltář, byli organizováni hrnčíři, kožešníci (k jejich cechu náleželi i kožešníci z Dobrušky
a Třebechovic), kloboučníci, pasíři, barvíři, jircháři, ševci, kováři a koláři, krejčí, mlynáři (doloženo
6 mlýnů), pekaři a perníkáři, soukeníci, tkalci a zámečníci. Zvláštní pozornost věnujme řezníkům, kteří
mohli využívat mezi č. p. 37 a 38 masné krámy: do
objektu se vcházelo velkými vraty, kde byly po obou
stranách chodby rozmístěny dřevěné krámky. Kutlof,
dobový výraz pro jatka, se nacházel na předměstí,
nedaleko Dlouhého mostu. Ze specializovaných profesí vzpomeňme mečířství a puškařství. Aby byly při
prodeji dodržovány míry a váhy, bylo podobně jako
např. v nedalekém Hradci v roce 1588 rozhodnuto,
že se mají do dohledu zapojit konšelé: v Jaroměři

měli tři radní dohlížet na kramáře, soukeníky a pekaře, dva na šenkýře. Lze jen litovat, že k podrobnější rekonstrukci jaroměřské řemeslnické činnosti
schází potřebné prameny. Proto je cennou i informace, že výše vzpomínané vojenské výpravy přinášely
i zisk: některé jaroměřské profese získaly zakázky
na výrobu výbavy pro vojáky, jak je např. doloženo k roku 1605 před brněnským mustruňkem, tedy
v době zvýšeného tureckého nebezpečí.
Hlavní příjmy však plynuly právovárečným měšťanům (v jaroměřském případě těm, kteří žili na
náměstí) z výroby piva, a to i přesto, že se v době
předbělohorské plně rozvinuly okolní vrchnostenské
pivovary. Slad právovárečníkům dodávali sladovníci,
kteří byli sdruženi pod městskou zdí, kde se dodnes
tato skutečnost promítá do názvu ulice Sladovna,
a též na Velké Vartě. Obecní sladovna byla pod kostelem za mlýnem. Cechovní omezení však poznamenala i tuto sféru, a proto byla v roce 1595 vydána
pravidla pro právovárečníky a sladovníky. K tomu
se i v dalších letech vydávaly různé úpravy činnos-

Obr. č. 37: Sladovna pod náměstím, cca 1900
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ti. Pro představu o velikosti pivovarnické produkce
alespoň uveďme, že např. pro období od 1. května
1609 do 1. května 1610 bylo úředně zaznamenáno
(a tedy s ohledem na daňovou povinnost přiznáno),
že mělo být v jaroměřských právovárečných domácnostech navařeno 267,5 varů, z nichž mělo být 3210
sudů bílého piva vystaveno ve městě k šenkování.
Posudné, odváděné české komoře, s ohledem na
tato uvedená čísla činilo 321 kop gr. č.
I Jaroměří, která patřila mezi tradiční bašty víry
podobojí, se před polovinou 16. století šířilo luteránství (v úvahu je však třeba vzít zřejmou nejednotnost v šíření myšlenek, danou neexistencí jednotného správního systému), které způsobovalo
mezi obyvatelstvem rozkol. Příkladem je v roce 1542
dvouhodinové uvěznění správce jaroměřské školy
Jiříka Ursína, že se v kostele rouhal. Dlužno dodat,
že správci bývali dosazováni od rektora pražské
univerzity, finance škole poskytovala městská rada.
K závěru roku 1596 podal tehdejší školní správce
David Origenes, místní rodák, návrh na navýšení
příjmů, který konšelé akceptovali. Současně byli
z řad radních ustanoveni dohlížitelé na kvalitu výuky.
Peníze, jejichž výši však nepřeceňujme, jaroměřské
partikulární škole odkazovali i bohatší měšťané.
Luteránství nacházelo i v Jaroměři další své stoupence: k roku 1566 je již doložen první luteránský
kněz jménem Filip, který o rok později ještě vzbudil ve městě pozdvižení svým sňatkem („nejeden
se tomu posavad směje“, jak poznamenal kronikář
Matouš Kostelník). Posledním nekatolickým děkanem byl v letech 1615–1624(?), tedy již v době po
vydání Rudolfova Majestátu (1609), Bohuslav Bepta
Vysokomýtský, jenž v roce 1594 vydal spis Postila
evangelická. Přívržence bychom nalezli i mezi členy literátského bratrstva, k němuž mohli příslušet
i obyvatelé šosovních vesnic. V roce 1566 nechali
členové literátského bratrstva pořídit za 30 kop gr.
míš. iluminovaný kancionál, který byl v roce 1733
cenzurován a poškozen páterem Antonínem Koniášem. Po zrušení bratrstva v roce 1768 byl dán
i s dalším majetkem do dražby, ve které ho zakoupil
jaroměřský měšťan Jan František Jelínek a navrátil
ho kostelu. Z roku 1593 pochází rorátník (speciálník), hudební rukopis, jehož autorem je hradecký
kantor Matyáš Litoměřický; bratrstvu ho zakoupili za
8 kop gr. č. dědicové po Anně, vdově po Jiříku bakaláři, který je k roku 1566 vzpomínán s Matoušem
Kostelníkem jako správce a starší bratrstva. Z roku
1585 se dochovaly dveře z ozdobné skříně, která

jích přímých dopadů, tak naprostá většina obyvatelstva
i obec začaly pociťovat výši
finančních odvodů – pravidelných i mimořádných, kdy
se jejich životní úroveň, zasažená již předbělohorskými
finančními problémy, začala
postupně výrazněji zhoršovat. Jako symbolickou tečku
za povstáním, označovaným
historiografií jako první fáze
války, lze vnímat útěk českého krále Fridricha Falckého,
který po prohrané bělohorské bitvě nepochybně musel při své cestě do slezské
Vratislavi projet jaroměřským městským obvodem,
a to buď samotným návrším,
nebo poštovní trasou, také
jistě pravidelně zpevňovanou a upravovanou.
Nároky stavovského vojska vzápětí vystřídaly požadavky císařské strany, kdy
Obr. č. 38: Dřevěné domy na Jakubském předměstí, cca 1903
se již naplno roztočil kolotoč
pravidelných i mimořádbratrstvu sloužila na kůru k ukládání hudebních ru- ných výdajů. V letech 1621–1624 navíc do života
kopisů; v současné době jsou i s oběma vzpomína- jaroměřského obyvatelstva zasáhlo téměř pravidelné kvartýrování a vyživování císařských vojáků.
nými rukopisy v majetku městského muzea.
Z náhodně dochovaných zmínek též víme, že Zatímco se ještě v dubnu 1621 obec snažila řešit
se i v jaroměřských domácnostech vzdělaných shánění peněz prodejem obecního pozemku, o pár
měšťanů nacházely knihovny (jejich počet a výba- měsíců později se rozhodla řešit poptávku po finanvu však zřejmě nelze přeceňovat). Vzpomeňme např. cích zvláště půjčkami, a to v první řadě od jaroměřVáclava Dikasta Nesuchyňského († cca 1603), který ských měšťanů a cechů. Jen za léta 1621–1622 si
vlastnil i knihy latinské, řecké a hebrejské. Za pozor- tak vypůjčila 2530 kop 16,5 gr. míš., mezi nimiž bylo
nost též stojí odkaz jaroměřského rodáka M. Mikulá- i 85 kop 28,5 gr. ze sirotčích peněz, uložených na
še Konečného (Conecia) († 1616), měšťana a kanc- jaroměřské radnici, a 400 kop zádušních peněz. Těléře Starého Města pražského, který kromě louky mito finančními transakcemi se tak postupně ochrou Jezbin, kterou odkázal záduší sv. Mikuláše a ško- movalo fungování dalších oblastí městského života.
le, daroval obci svou knihovnu, nepochybně rozsáh- I prodej obecního mlýna v Dolcích značí složitou silou, neboť požadoval, aby jeden konšel a jeden lite- tuaci, jež ve městě k počátku roku 1623 panovala.
rát na ni dohlíželi a osobám, které by projevily zájem
si z ní něco vypůjčit, vyšli vstříc; uložena měla být
na radnici nebo na jiném bezpečném místě. O tom,
že by se knihovna skutečně do Jaroměře dostala,
nikde nenacházíme zprávu. Z Jaroměře též pocházeli Eliáš a Jiří Chudkové, synové primátora, kteří
prosluli jako humanističtí básníci. Eliáš byl navíc
v letech 1623–1625 jaroměřským městským písařem. V Jaroměři měli své rodové kořeny i synové
Jana st. Jaroměřského Jan ml., Samuel a Václav,
kteří taktéž zanechali stopu v oblasti humanistického básnictví. Z těchto útržkovitě dochovaných zmínek je tak patrné, že bychom mezi obyvatelstvem
nalezli i místní intelektuální elitu. I v tomto případě
byl však počet skutečných osobností určován velikostí jaroměřského návrší, od něhož se odvíjely
i další stránky života jaroměřského obyvatelstva.

Období třicetileté války (1618–1648)
Jaroměř, jež je na známé Aretinově mapě k roku
1619 uváděna jako „Iaromirz“ (Jaromiř), jak se Jaroměřští též sami titulovali, popř. ještě připojovali přívlastek „nad Labem“, se zapojila do stavovského
povstání (podobně jako naprostá většina královských měst) jako pasivní činitel, kdy podle potvrzení nejvyšších berníků z 16. července 1618 dala na
podporu stavovského vojska na hotovosti 186 kop
30 gr., kontribuce 61 kop, z prodeje ryb, masa, vína
apod. 134 kop 57 gr. a defensí 165 kop 25 gr. 6 denárů. Na druhý výběrčí termín, který připadl na 28.
srpna, odevzdala v případě sbírky a kontribuce 247
kop 30 gr., v případě defensí 166 kop 1 denár. I v Jaroměři, která byla v prvních letech války ušetřena je-

Obr. č. 39: Kostel sv. Jakuba od severovýchodu, před 1903
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Rozhodnutí o prodeji již vydala nová městská rada,
v jejímž čele stanul Ondřej Frýštadský († 1629).
Císařským rychtářem byl ustanoven Jeroným Todt
z Kamenice († 1637), jenž se též jako podřízený
úředník české komory ujal dohledu nad jaroměřským obecním majetkem, konfiskovaným v roce
1622 za účast v povstání. Není bez zajímavosti, že
Todt nebyl jaroměřským měšťanem a že post nebyl
obsazen podobně jako v jiných městech poměry
znalou osobou. V roce 1625 byl primasem jmenován
Jan Hošek Smiřický. V té době již shledáváme na
postu radního písaře univerzitně vzdělaného Jiříka
Svěchina z Paumberka, jenž byl dosud jako písař
k ruce hradeckému městskému rychtáři. Jednou
z mála dochovaných královéhradeckých městských
knih jsou Jiříkem vedená rychtářská registra. Od roku
1628 působil jako jaroměřský přední radní písař, posléze zaujal post primase. Z jeho závěti je známo, že
vlastnil knihovnu. Nepochybně se řadil mezi tehdejší
jaroměřskou měšťanskou elitu. Vrtkavost štěstěny
dokládá skutečnost, že vlivem válečných událostí
a následného nepříznivého poválečného vývoje
jeho dva synové zemřeli v chudobě. Přitom jejich
strýcem byl velmi vzdělaný a literárně činný M. Gabriel Svěchin z Paumberka, hradecký přední písař
(v roce 1626 emigroval z náboženských důvodů),
a prastrýcem taktéž Gabriel Svěchin z Paumberka,
který proslul jako univerzitní profesor a rada u předbělohorského apelačního soudu.
Zvláště od roku 1624 se již intenzivněji stahovala mračna nad zatvrzelými nekatolíky. Poslední
nekatolický děkan město opustil v roce 1625, kdy
již měli Jaroměřští hořkou zkušenost s císařskou
soldateskou, která násilně nutila obyvatelstvo ke
konvertování. A. Knapp v této souvislosti ve svých
Pamětech zachytil znění dopisu z března 1626, který odeslaly nějaké jaroměřské sousedky blíže neuvedené urozené paní, již prosily o pomoc: měla se
přimluvit u Karla z Lichtenštejna, aby směly učinit
rozvahu, zda přestoupit na katolickou víru, nebo
„svá jmění opustiti a jinam, byť teprve v sešlosti věku
našeho se obrátiti a tak, jak obecné přísloví zní, všeho zanechati a k žebrotě se oddati“, až do termínu

Obr. č. 40: Jakubské předměstí – kostel sv. Jakuba s hlavní hřbitovní bránou a ohradní zdí, před 1903

sv. Ducha. Naskýtá se proto úvaha, zda onou urozenou paní nebyla tehdejší majitelka vedlejšího opočenského panství Marie Magdalena Trčková, jíž se
posléze podařilo vymoci si pro svou osobu výjimku

a zůstat až do své smrti v roce 1633 nekatoličkou.
Z dalších událostí je zřejmé, že dopis situaci nevyřešil. Zatímco představitelé městské správy v této
vlně ve své naprosté většině i se svými rodinami

Obr. č. 41: Jakubské předměstí – pohled z věže kostela sv. Jakuba, cca 1910
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konvertovali, ze zprávy císařského rychtáře je zřejmé, že se i z Jaroměře část nekatolíků vystěhovala. Jen někteří se pak navrátili zpět (např. Vavřinec
Chudek, bývalý radní, či Samuel Cikán). Majetek po
emigrantech byl zprvu ponechán pustý, až posléze
připadl příbuzným či věřitelům, mezi nimiž byla pro
neodvedené kontribuce i obec. Ta takto např. získala
po Jakubu Sedláčkovi v Hořenicích Němečkovský
statek, k němuž náležely i další grunty a les.
Klademe-li si otázku, co první dekáda války udělala s počtem jaroměřského obyvatelstva, lze částečně
k odhadům využít nejstarší jaroměřskou matriku,
která k roku 1629 zachytila ve farnosti 51 křtů. Podle
odhadů A. Knappa tak ve městě, které mohlo mít
v době předbělohorské něco kolem 2000 obyvatel,
žilo v závěru 20. let 17. století přibližně 1250 obyvatel. Dalšími nepříznivými událostmi, o nichž se
zmíníme níže, se však jaroměřská populace ještě
snížila. Předbělohorského stavu město dosáhlo až
na počátku 60. let.
Katolickou duchovní správu měli zprvu na starosti hradečtí minorité od sv. Anny, jejichž kvardián
Bartoloměj Mussolinus se stal v roce 1627 prvním jaroměřským katolickým děkanem. Do Jaroměře zřejmě jen dojížděl a správu vedl některý z hradeckých
kněží. Za této působnosti byla od roku 1628 vedena
již vzpomínaná křestní matrika (úmrtní a kopulační
až od roku 1650), o rok později byly z dobrovolných
příspěvků pořízeny do kostela sv. Mikuláše varhany.
Velmi horlivě se při tom angažoval Jan Jiří Mann,
který na ně také hrával při bohoslužbách. Odstraněny byly v roce 1858, přičemž je doloženo, že na nich
byla nakreslena Mannova podobizna s dvouhlavým
orlem a zlatým písmem vyzdvihnuty latinsky jeho
zásluhy. Počátkem 40. let došlo k ustanovení dvou
děkanů – jednoho ze strany arcibiskupství, druhého ze strany královnina podkomořího. V tomto sporu mělo navrch arcibiskupství, jmenovitě arcibiskup
Harrach († 1667), jemuž královna doživotně udělila
právo využívat její patronátní právo ve věnných městech, a proto nerespektoval návrhy městské rady na

Obr. č. 42: Jakubské předměstí – Jaromírova ulice, cca 1910

kandidáta. Na postu se v dalších letech, i poválečných, objevovali jak světští kněží, tak i minorité. Bylo-li třeba, vypomáhali i žirečtí jezuité, kteří si v průběhu třicetileté války zakoupili nejedno pusté místo
v Hořenicích.
V čele jaroměřské školy stál přibližně v letech
1618–1640 bakalář Simon (Šimon) Modestini Jesenický. S postupující reformací se i zde školství
dostalo pod dohled katolického duchovenstva. V případě Jaroměře je to patrné zvláště na působnosti
hradeckých minoritů. K vyučování náboženství byl
proto ustanoven v roce 1630 školní páter. Po Šimonově odchodu už nebyl ustanovován žádný správce
školy a výuku napříště zajišťoval kantor, jemuž byli
k ruce pomocníci (školní mládenci) a varhaník.
V roce 1628 oznámila česká komora Jaroměřským, že jim navrací konfiskovaný obecní majetek (podle berní ruly z roku 1654 jim patřila část
vsí Kohoutov a Kladruby a se zvláštním postavením
i šosovní vsi Hořenice, Čáslavky a Dolany; část vsi
Kopaniny uvedena není, ale z dalšího vývoje je patrné, že byla i nadále součástí městského panství)
a vyzvala císařského rychtáře, aby jako jeho správce připravil „počet náležitý“ a zhotovil „dva inventáře“. Obecní majetek, který v případě jaroměřských
vesnic byl navrácen beze změny, měli napříště
spravovat důchodní úředníci, na něž měl dohlížet
primas a jeden z obecních starších. Úředníci měli
vést pečlivě úřední záznamy a z obecního majetku
mohli cokoli vydávat jen v případě příkazu někoho
z městské rady. I z těchto opatření je zřejmé, že
úředníci české komory byli velmi dobře zpraveni
o situaci v královských městech, kde se stával obecní majetek nejednou zdrojem neoprávněného obohacování. Vzpomeňme proto dochovanou zprávu
o počinu již vzpomínaného měšťana Jana Jiřího
Manna, který koupil od obce pusté místo za 200 kop
gr. míš., aby bylo možno ze zisku financovat vybudování vodárny při obecním mlýně a položení dřevěných trub, s jejichž pomocí se od roku 1636 voda
vedla na náměstí. Za odměnu mu bylo městskou radou povoleno, že si může trouby zavést i do svého
domu. Není bez zajímavosti, že se už o rok později
stal císařským rychtářem. Zůstane tak již otázkou,
zda byla jeho horlivost skutečně upřímná.
Ve 30. letech město poznamenaly další průchody a pobyty císařského vojska, které jaroměřské
obyvatelstvo i jejich vesnice dále vyčerpávaly. Uveďme proto k roku 1637 nařízené vybudování silnice
ve směru na Nové Město nad Metují, kvůli čemuž

obec musela odkoupit některé pozemky nad Poříčským rybníkem. Obyvatelstvo i obec se tak stále
více zadlužovaly. Po Svěchinově odchodu z písařského postu a zisku pozice primase (téměř nepřetržitě v letech 1638–1653) město zaměstnávalo opět
již jen jednoho radního písaře – Jana Juliše, což reálně odpovídalo potřebám městské obce. Po vpádu
Švédů do Čech v roce 1639 a po dobytí nedalekého Hradce Králové byla švédská posádka dosazena
i do Jaroměře a jejích vesnic. Výsledkem bylo spálení téměř poloviny domů na náměstí, poškozena byla
též zástavba na předměstích. Primas Svěchin ve

své závěti vzpomínal, že byl „zvláště od této švédské soldatesky nejednou spolírován a s manželkou
a dítkami někdy téměř až do košile svlečen“. Hořenický sedlák Jan Strauch zanechal svědectví, že
„o 18 kusů koňského dobytka přišel, každého téhodne, vem kde vem, 4 zl. 30 kr. na tu soldatesku
švédskou platiti musil a že všichni zůstávajíce
u velikém nebezpečenství více přes pole než doma
utíkati a hůře než cikáni místo hledati musili“. Osvobození přišlo až po dobytí Hradce císařskými vojáky 20. února 1640. Ti pak vystřídali nároky Švédů
a i Jaroměřští museli na císařské vojsko opět odvádět předepsané naturální a finanční povinnosti.
Rozkaz krajského hejtmana z 20. července 1641
dokládá, že se v průběhu třicetileté války Jaroměři
nevyhýbala ani povinnost vyslat z řad místního obyvatelstva vyzbrojené vojáky, a to podle stanovené
kvóty. Město již v této době procházelo výraznou
společenskou regresí: demografickou, hospodářskou a též v nejširším slova smyslu kulturní. Z 64
domů, které stály na náměstí, bylo 29 pustých; tento
stav se poté udržel až do druhé poloviny 60. let, což
dokládá skutečně dlouhodobou těžkou krizi. Stejně
tak se postupně vylidňovala jaroměřská předměstí.
Druhý vpád do města Švédové uskutečnili v roce
1645 při svém říjnovém tažení krajinou, kdy Jaroměř
opanovali na čtyři týdny. V důsledku jejich řádění byl
zásadním způsobem poničen městský archiv a vypáleny masné krámy. I po těchto událostech přicházely do města další požadavky ze strany císařské
armády. Město i jeho obyvatelstvo již byly zcela vyčerpány. Za této situace, kdy se na radnici stále ještě v jaroměřských vnitřních záležitostech úřadovalo
výlučně v češtině, se na podzim 1646 ve městě potřetí objevili Švédové, kteří město i jeho široké okolí
opět poplenili. Počtvrté se do města dostali v roce
1648, kdy se po několik dní znovu snažili dohledávat kořist. Ještě po uzavření říjnového vestfálského míru si tu v prosinci vymohli zaplacení exekuce
a hojně v pohraničních panstvích využívali nepřítomnosti císařského vojska a ukládali městům

Obr. č. 43: Jakubské předměstí – Podkostelní mlýn, před 1909
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a panstvím další odvody. Ani poté se však Jaroměřští, jejichž městské vojsko se vyznamenalo při obraně Prahy v roce 1648 (v čele s Danielem Wagnerem
Jaroměřským, posléze povýšeným do vladyckého
stavu s predikátem ze Štromberku), nevyhnuli nenadále nařizovaným povinnostem: např. podle zprávy z roku 1655 měli poskytnout císařské kompanii
táhnoucí do Slezska 14 koní a jeden vůz.

Poválečné století (1648–1740)
Následky války byly i v případě Jaroměře, jejímž
císařským rychtářem byl v letech 1647–1670 Matyáš Maxmilián Švenda Kladenský, hrozivé. Ke květnu
1649 nacházíme zprávu dokládající snahy městské
reprezentace co nejdříve obnovit hranice městského panství. Proto byl učiněn „výchoz“ k obnovení
hranic dvou částí lesů, které se táhly ve směru ke
Kašovu a sousedily s žireckými lesy a zádušními
zaloňovského kostela. Dvorec na Jakubském předměstí, který spravovali po koupi od roku 1620 zádušní úředníci, byl v březnu 1650 prodán za 220 kop
gr. míš., a to s povolením arcibiskupa i jaroměřského děkana. O podobě a stavu panství si lze udělat
představu na základě zprávy, již zaslali představitelé
města 14. srpna 1651 sněmovní komisi, která řešila
zadlužení královských měst. Podle této zprávy, která
obsahovala i seznam všech obecních dluhů, mělo
město nadále jeden obecní dvůr (na Pražském
předměstí), k němuž příslušely tři lány rolí a luk,
z nichž šel obci zisk okolo 20 vozů sena. V důsledku
švédského vpádu z roku 1645 byl prý natolik poničen, že poté zůstával několik let pustý. V době vzniku zprávy byl po dva roky obnovován a jeho cena se
rovnala nanejvýš 2500 kop gr. míš. Radní upozorňovali, že zisky z provozu nepostačují na plat děkana
a personálu městské školy. Dále je vzpomínán
obecní mlýn o dvou kolech s vodárnou, jehož
hodnota se pohybovala kolem 500 kop gr. míš. Zisk
z tohoto provozu, jak zmiňují radní, postačoval pouze na investice do jeho údržby. Z dochované zprávy
z roku 1666 se dozvídáme, že jeho chod byl na jaře
opakovaně narušen dvěma povodněmi, které poškodily nedaleký Valšovský stav. Přesto byl zisk z první
poloviny roku (35 zl.) vyšší než obecní zisk ze dvou
jarmarků (29 zl. 17 kr.). V radní zprávě z roku 1651
jsou též vzpomínány tři rybníky: jeden násadní
s kapacitou kolem 50 kop plodu, jeden zcela zarostlý rákosem a jeden „pro vejtah plodu“. Jedním z nich
byl i nadále Poříčský rybník. Zpráva neobsahuje přiznání obecního lesa kopaninského a špitálního
kohoutovského, jak též upozornil A. Knapp, ovšem
zisky z těchto případných provozů neobsahuje ani
přehled příjmů z první poloviny roku 1666. Navíc
mezi výdaji na lesní personál je zmiňován pouze
jeden myslivec. Obdobně není v poválečném přehledu vzpomínána pronajímaná obecní lázeň, která se nacházela i nadále za Dlouhým mostem a až
v roce 1662 byla prodána za 200 kop gr. míš, protože nájem nepostačoval k pokrytí jejích oprav,
a též není uvedena pronajímaná obecní sladovna za Podkostelním mlýnem, která v první polovině
roku 1666 městu vynesla 12 zl. K roku 1666 je vzpomínána i obecní váha, jejíž zisky byly velmi skromné. Z dochovaného přehledu důchodních úředníků
z roku 1666 je tak zřejmé, že nejvíce obecní pokladně vynášelo městské clo, které zajistilo přísun 241
zl. 44 kr. 1,5 denáru.
V městském obvodu byly i nadále šosovní majetky, neboť je k roku 1654 zmíněn dvůr hraběte
z Valdštejna, kterého osobně navštívili na jeho rožďalovickém zámku Ferdinand Mann, zřejmě tehdejší důchodní úředník (ve funkci doložen jistě k roku
1666), a radní písař Václav Hilscher a řešili s ním
odvody šosu a kontribucí. Hrabě jim sdělil, že bude
usilovat o vymanění svého majetku z jaroměřského

Obr. č. 44: Pražské předměstí – Všeobecná škola řemeslnická, po 1906

Obr. č. 45: Pražské předměstí – Husova třída a Grand-Hôtel, cca 1912

Obr. č. 46: Pražské předměstí – Husova třída a obchodní dům A. Wenke a syn, cca 1912
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Obr. č. 47: Pražské předměstí – Okresní nemocnice, před 1914

šosu a že necítí povinnost kontribuci z tohoto majetku odvádět. Z dalších majitelů jmenujme alespoň
Cikány z Čermné, jejichž potomek rozprodal majetky při městě v letech 1730–1733 (Cikánovský dvůr,
o němž se ještě zmíníme, vlastnila od roku 1743
obec), či Kašovské z Oujezdce, jejichž jména ještě figurují v zápisech z poválečných let. Jaroměřští
museli pochopitelně důsledně odvádět povinnosti,
které byly královským městům zemským sněmem
ukládány.
Zatímco v řadě měst již docházelo k pozvolné obrodě, Jaroměř spíše stagnovala. Dokládá to i k roku
1666 přítomnost jednoho radního písaře (syndika)
– Jiřího Světlíka, původně komorního písaře císařovny a manžela vdovy Svěchinové, který za týdenní
plat 45 kr. obstarával s výjimkou hospodářských záležitostí úřední agendu královského města. Změna
přichází teprve v letech 1666–1667, kdy městská
rada rozprodala pustá místa, která se nacházela
na jaroměřském náměstí. Tím se obci pochopitelně

zvýšily příjmy z osedlého obyvatelstva a přibyly osoby (židé se začali v městském obvodu usazovat až
v době budování josefovské pevnosti), které se mohly podílet na stanoveném daňovém odvodu i na splácení dluhů jaroměřské obce, doposud stejně jako
v jiných městech nesplacených. V závěru 60. let tak
pozorujeme ve městě čilý stavební ruch, který napomáhal zahladit stopu po válečných událostech.
Vedle dohledu na dodržování odvodu již pestré
škály kontribučních povinností stála ještě v centru pozornosti vnějších činitelů otázka náboženská.
K roku 1650 je tak Jaroměř oficiálně vzpomínána,
podobně jako nedaleký Trutnov, Dvůr Králové či
Hradec Králové, jako zcela katolická. Naproti tomu
okolní panství (Smiřice dědiců hraběte Gallasa, Náchod knížete Piccolomina, Opočno hraběte Colloreda a Nové Město nad Metují hraběte Leslia) měla
s nekatolictvím i nadále problémy. Taktéž v případě
jaroměřských vesnic se nekatolictví ještě vyskytovalo, což dokládá kauza Doroty Justové, jejíž statek

Obr. č. 48: Náměstí, průjezdní komunikace, meteorologický a mariánský sloup, cca 1910
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byl prodán v roce 1680 proti její vůli, protože chodila
k velikonoční zpovědi jen pod velkým psychickým
a fyzickým nátlakem a údajně nedostatečně platila
kontribuci.
Z torzovitě dochovaných pramenů si lze též udělat
základní představu o samotném jaroměřském obyvatelstvu. Z živností a řemesel jdou doloženi vedle
právovárečných měšťanů nadále i sladovníci a šrotýři. Ve městě působili řezníci, kterým Švédové, jak již
víme, spálili masné krámy. V roce 1649 proto žádali
městskou radu o řešení situace. Ta jim slíbila poskytnutí dřeva z obecního lesa a odečtení nákladů, které
vynaloží na stavbu, ze sumy 24 kop gr. míš., již ročně z krámů, opravovaných tradičně na náklad obce,
odváděli. V roce 1652 žádali řezníci městskou radu,
aby jim po dobu 12 let slevila roční odvod, neboť na
opravu krámů nakonec vynaložili 200 kop gr. míš.
Upozorňovali, že mj. opravili i přiléhající městskou
hradbu. Rada vyhověla částečně a slevila jim odvod
na dobu 9 let. Vzpomeňme též působnost kožešníků, krejčích, mlynářů, pekařů a perníkářů. Jeden
cech tvořili kováři, bečváři a koláři. Dochované artikule jsou svědectvím o působnosti obuvníků, tkalců,
kloboučníků. Vzácně se dozvídáme o nádenících,
jimž byl v roce 1654 vyměřen denní plat. Výčet tak
dokládá, na jaký typ prací nejen obec nádeníky využívala (na žetí pšenice a žita, k hrabání a vázání
obilí, k mlácení a setí obilí, k hrabání sena, k dělání
dřeva a otýpek a k rytí). Drobné zmínky též potvrzují činnost provazníků, koželuhů, barvířů a hrnčířů. Systematický výzkum této problematiky je však
s ohledem na torzovitost pramenů již nemožný, což
je příznačné i pro další dekády. Vedle tradičních
řemesel se ve městě objevila i specializovaná. Po
sňatku s Marií Alžbětou Viktorií Hoffmannovou se
do jejího rodného města přestěhoval zvonař a cínař František Jakubec, který vytvořil zvony pro řadu
okolních kostelů (např. choceňský, hronovský, červenokostelecký) a též umělecky ceněnou cínovou
křtitelnici pro kostel v Choustníkově Hradišti.
Katastrofální následky měl pro město požár, který vypukl 8. srpna 1670 v domě již výše vzpomínaného císařského rychtáře Matyáše Švendy z Rosenfeldu, a to z neopatrnosti jeho manželky. V době, kdy
se město vzmáhalo díky stavebnímu ruchu i nárůstu

Obr. č. 49: Náměstí, tzv. Zauzalův dům, 20. léta 20. století

počtu obyvatel, lehly popelem dvě třetiny městských
domů, obě Varty, téměř celé Svatojakubské předměstí, část domů pod hradbami a přes dřevěnou
krytou lávku přes Labe se požár dostal i na druhou
stranu. Celkem se jednalo o 124 domů a příbytků,
k nimž je nutno dále připočítat vyhoření renesanční
radnice, která posléze přestavbou dostala barokní
ráz, dále kostela sv. Mikuláše (v důsledku poškození
budovy byly zesíleny pilíře na jižní straně směrem
k mlýnskému náhonu, snížena severní hlásná věž
a postaveny některé postranní oltáře) a sv. Jakuba
(vyhořel až na presbyterium, při opravě byla nově
přistavěna věž), děkanství (až do roku 1780 dřevěné budovy), školy, obecního mlýna s vodárnou
a obecní sladovny. Tehdejší radní písař Jiřík Světlík
událost v dochované pamětní knize, kterou po požáru založil, komentoval slovy: „[…] milý Pán Bůh
mnohé obce a města propter degenatum iustitiam
a obzvláště, kde bohaprázdné rufiánství [tj. neřádnost, chlípnost], ožralství a jiné všelijaké nepravosti
panují a žádného polepšení není, prchlivostí a hněvivostí svou přísně trestati ráčí […]“. Nepochybně tak
zřejmě nejen v jeho očích jaroměřská společnost vykazovala řadu problémů. Obec posléze požadovala
rychtářovo odvolání, k němuž došlo o měsíc později.
Navíc před městskou radou složil jako jakési odškodné 900 zl., které bylo třetinami rozděleno mezi
obec, záduší, podporované v dalších letech odkazy
bohatších, zvláště bezdětných měšťanů, a pohořelé.
Vážnost situace dokládá i císařovnino listopadové
prominutí odvodu šosovních peněz, a to na tři roky.
Navíc městu odpustila z budoucího odvedeného
šosu 200 zl., které měli použít na opravu kostelů.
Taktéž císař Leopold I. projevil městu soucit a snížil
výši odvodu vinného a pivního tácu, a to na dobu 10
let „pro vyzdvižení pohořelých kostelův a vystavení
města“. Podkomořský úřad však vzápětí nařídil, že
pověřený úředník má i nadále vést o výběru účetní
záznamy, které má předložit nadřízeným úředníkům.
Jemu i dvěma dohlížitelům má být vyplacena 4 %
provize. Celkem se za oněch deset let vybralo 5165
zl. 44 kr. (V průběhu devátého roku sice panovník
rozhodnutí zrušil, posléze však městu na jeho žádost umožnil původně přislíbená léta naplnit.) Na
tomto příkladu vidíme již opět systematičtější snahu
zeměpanského úřadu dostat finanční záležitosti královských měst pod větší kontrolu.
Zvyšující se dohled zeměpanských úřadů dokládá i výtka podkomořského úřadu z roku 1692,
že je městská rada předem neinformovala, že chce
propustit radního písaře Jana Václava Mareše a přijmout pro expedici českých písemností Víta Viktoru
a pro německou agendu Jana Jiřího Kneifla z Ehrensteinu. Nové písaře úřad potvrdil, ale propříště se
měl dodržovat řádný postup. V roce 1696 byl při tém-

že úřadu zřízen „puchhalter nad městy věnnými“, jemuž se měly předkládat veškeré městské účty. Zpětně mu Jaroměřští museli předložit účty za rok 1694
a 1695. Roční plat mu byl v případě kontroly jaroměřské agendy stanoven na 16 zl. Změny se postupně
projevily i v oblasti obnovování městských rad, kdy
se po roce 1700 prosadila praxe jejich každoročního potvrzování korespondenční cestou (slavnostní
obnovování se uskutečňovala pouze výjimečně)
a ponechávání správy města v týchž rukou. Radní
tak drželi posty obvykle doživotně. Radní písař (syndicus) byl posléze opět pouze jeden a s ohledem na
stále častěji přicházející a řešenou agendu v němčině musel ovládat oba jazyky. V letech 1705–1731
zastával tento post až do své smrti Jan Vilím Payer.
Deset let po ničivém jaroměřském požáru zasáhla Čechy velmi silná morová epidemie (1680).
Zatímco císařovna pobývala v nedalekém Hradci
Králové a císař po určitou dobu v Pardubicích, jaroměřská úmrtní matrika počtem záznamů ukazuje
na nárůst zemřelých. Jak propočítal A. Knapp, mezi
léty 1670–1690 zemřelo v jaroměřské farnosti ročně v průměru 45 lidí, v roce 1680 se jednalo o 133
osob. Není tedy vyloučeno, že se město také s nějakým typem nákazy potýkalo. Morová epidemie z let
1713–1715 se Jaroměři zřejmě vyhnula, neboť na ni
nikde neshledáváme upomínku. Jaroměřští nadále

využívali k pohřbívání jediný hřbitov při sv. Jakubu,
což svědčí o podprůměrném počtu obyvatel v měřítku tehdejších královských měst. Přední jaroměřští
měšťané byli pohřbíváni častěji od 80. let 17. století
též v kostele sv. Mikuláše (jako první už v roce 1667
primátor Jan Horák z Vršova), od roku 1702 též někteří mohli spočinout v kryptě kostela sv. Jakuba
a v letech 1734–1781 v obnovené kryptě kostela sv.
Mikuláše, kde se dochovalo díky třem nezaskleným
oknům a proudění čerstvého vzduchu jednačtyřicet
rakví s mumifikovanými těly nejpřednějších měšťanů
a jejich rodinných příslušníků.
Komplikovanost doby na přelomu 17. a 18. století dokládá spor mezi městem a jeho šosovními
vesnicemi Hořenicemi, Dolany a Čáslavkami, jehož podstata z pohledu těchto tří lokalit spočívala
v neoprávněném ukládání poddanských povinností.
Připomeňme, že městskými poddanými, z právního
hlediska poddanými jaroměřského špitálu, byli od
roku 1575 v pravém slova smyslu pouze obyvatelé několika usedlostí v Kohoutově, v Kladrubech
a v Kopaninách. Dlouhodobý nepříznivý vývoj,
umocněný ničivým požárem z roku 1670, tak způsobil, že obec začala obyvatelům šosovních vesnic,
kteří měli mít specifické právní postavení, ukládat
poddanské povinnosti; převedení šosovních vesnic
na poddanské totiž již bylo nereálné, neboť Jaroměřským (podobně jako řadě dalších královských měst)
nebylo umožněno zapisovat do desk zemských
a v této souvislosti zakupovat deskový majetek. Teprve 25. ledna 1702, po téměř sedmi letech, v době, kdy
se intenzivněji řešila otázka dohledu nad hospodářskou situací královských měst, byl spor, v podstatě
komplikované vyjednávání mezi různě vlivnými hráči
(doložena je i částečná podpora šosovních vesnic ze
strany některých měšťanů), (dočasně) vyřešen. Místodržitelství se v tomto porovnání snažilo o kompromis, v němž bylo obyvatelům šosovních vsí potvrzeno jejich postavení v rámci širší městské komunity;
z toho též měly vyplývat jejich povinnosti a práva,
které byly pro všechny vesnice sjednoceny a přesně
určeny, aby se předcházelo dalším problémům. Spis
shrnoval i praxi, která ve vsích panovala od doby
vlády Maxmiliána II. Z obsahu je zřejmé, že po zániku jaroměřské cihelny byly povinnosti Dolanských
a Hořenických přeměněny na zemědělské práce
– v podstatě robotu – u obecního dvora v Dolanech,
zakoupeného v roce 1674. Porovnání zvláště tuto
povinnost rušilo a taxativně zakotvilo povinnosti, jimiž byli obyvatelé šosovních vsí Jaroměři povinováni
(každý soused měl vykonat 5 pracovních dnů s pota-

Obr. č. 50: Jakubské předměstí – ulice Na Valech, 20. léta 20. století
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místodržitelskou rezolucí do šestého památného
kvaternu stříbrné barvy. V dochovaných archivních
materiálech však vidíme, že roztržky, které měly
od počátku spíše rysy právní kauzy než živelného odporu, řešily státní úřady ještě na počátku 90.
let 18. století.
Dočasně obec vlastnila Hubrykovský mlýn, který
si v roce 1704 koupila za 2100 zl., se ziskem 900
zl. ho prodala v roce 1711. Podruhé ho vlastnila
v letech 1716–1721. První koupi uskutečnila ještě v době, kdy na městské hospodaření dohlíželi
městští úředníci, ustanovovaní z radních. Ve snaze pozvednout královská města a zajistit dohled
nad jejich hospodařením došlo ve většině královských měst, Jaroměř nevyjímaje, ke zřízení hospodářských úřadů, jejichž úředníci (zprvu dva
správci, posléze jeden správce nazývaný městský
důchodní) byli napříště zeměpanskými. Jim bylo
v Jaroměři svěřeno i vybírání daní. Rada tak napříště
neměla mít právo rozhodovat o obecních vydáních,
pouze směla mít dozor, který uskutečňovala v plném shromáždění měšťanů nebo prostřednictvím
4–5 volených důvěrníků, kteří se správcem a primasem tvořili hospodářskou konferenci a rozhodovali
většinou hlasů. Dozor nad obecními statky vedl člen
rady jako direktor obecních statků, direktor byl též
ustanoven pro dohled nad poddanými a šosovníky.
Zvláštní úředník zajišťoval správu zádušního a špitálního majetku. K jaroměřskému špitálu dodejme,
že v této době již stával v místech dnešního č. p. 159
(původní budova byla prodána v roce 1614; zákla-

Obr. č. 51: Pražské předměstí – Husova ulice, 20. léta 20. století

se dokonce na jejich stranu postavil i královnin podkomoří, který podobně jako dříve krajští hejtmané
doporučoval Memoriál, jenž by mohl do budoucna
způsobit další konflikty, uznat za neplatný. Vše se
pak táhlo až do ledna 1711. V srpnu pak město znovu požádalo místodržitelství o přešetření pravidel
výběru extraordinaria a mj. upozorňovalo, že si obyvatelé šosovních vsí
vykládají Porovnání vždy podle toho,
co jim bylo výhodné, a sami sebe stylizují do role měšťanů, nebo obyvatel
předměstí a podle potřeb se nazývají
šosovníky a svobodnými lidmi, nebo
poddanými. V důsledku dalších jednání došlo k oddělení v kontribučních
záležitostech a vesnice vytvořily se
dvěma poddanskými jaroměřskými
vesnicemi, resp. jejich částmi – Kohoutovem a Kladruby – jeden berní
obvod, proti čemuž ovšem opět protestovaly a požadovaly osamostatnění.
Spor byl nakonec v případě extraordinaria vyřešen v roce 1713 ve prospěch obce: obyvatelé šosovních vsí,
jimž bylo přiznáno specifické právní Obr. č. 52: Pražské předměstí – Fügnerova sokolovna, 20. léta 20. století
postavení, se měli na extraordinariu,
minulém i budoucím, podílet polovinou a byly jim na- dem pro druhou byla pozemková transakce, kdy
výšeny povinnosti vůči obci na 10 dní ročně u sedlá- si Václav Cikán z Čermné s obcí vyměnil jeden ze
ků a 5 dní u chalupníků. Prosazení pravidel bylo pak svých dvorců, koupený v roce 1658 od hradeckých
nesnadnou a zdlouhavou záležitostí. V roce 1716 minoritů za 400 zl., za spáleniště špitálního dvorce,
byla kauza završena intabulací Porovnání a finální jež sousedilo s jiným jeho dvorem, zvaným Cikánovský, a oba tyto pozemky zcelil).
Výše vzpomínané transakce s Hubrykovským
mlýnem se tak již děly v novém systému obecního
hospodaření. Není bez zajímavosti, že mlýn byl od
roku 1661 v majetku rodiny Andreidesů. Heindrich
Ignác byl od roku 1705 v Jaroměři důchodním úředníkem, jímž zůstal i po reformě, jeho bratr František byl v letech 1707–1747 císařským rychtářem.
Obec též prodala se souhlasem české komory některé údajně nevýnosné pozemky, jejichž zisk však
měla použít na splacení dluhu z roku 1708. Dohled
nad městy se tak neustále zvyšoval. V roce 1719
nařídila královna Eleonora vizitaci jejích věnných
měst, jejíž výsledek v případě Jaroměře ukázal, že
v zádušních, špitálních i literátských účtech dochází
k podvodům, kdy jsou peníze půjčovány bez hypotéky, někdy též bez obligací a že schází i některé
odvody úroků. Nedochází prý k průběžným stavebním opravám a zanedbání pak způsobuje větší
výdaje. Upozorněno bylo i na nepřípustné jednání
některých radních, kteří nezachovávají mlčenlivost
a pouštějí mezi obyvatelstvo informace. Výtka padla
i na nedostatečný dohled nad řezníky, pekaři a krčObr. č. 53: Pražské předměstí – Hospodářsko-průmyslová výstava severovýchodních Čech, 1926
hem u sirotčích dvorů – s návratem vždy před nocí;
být nápomocen v případě nenadálé události, která
by poškodila obecní objekty; s ohledem na osvobození od placení cla se podílet na spravování silnic:
to vše vnímáno jako dobrovolná pomoc; v úrodných
rocích odevzdat na žákovstvo 5 strychů žita; odebírat městské pivo, bude-li ho dostatek; k semletí obilí
využívat obecní mlýn, měl-li volnou kapacitu).
V roce 1706 se však spory znovu naplno rozhořely, neboť obyvatelé šosovních vsí podali supliku
k místodržitelství a řešili způsob rozvržení jednoho
z mnoha daňových břemen, tzv. extraordinaria militare, na němž se měli podílet, přestože nevlastnili
dominikální majetek, jak též záhy shledala krajská
komise. Ta též navrhla zprostit je povinnosti, což po
ohledání potvrdilo i místodržitelství. Z důvodu nesouhlasu Jaroměřských tak byla na místodržitelství
zaslána jejich suplika, v níž učinili svůj právní rozbor
dané situace. Napětí kulminovalo, když rada předložila zástupcům obyvatel šosovních vsí k podpisu písemnost – Memoriál (jakoby jejich supliku k magistrátu), podle něhož mělo dojít ke spojení s městskou
obcí v kontribučních záležitostech (po několik let se
totiž praktikovalo na základě rozhodnutí městské
rady oddělení, a proto Dolanští, Hořeničtí i Čáslavští usilovali o spojení). Jejich zástupci ji podepsali,
ale záhy převážily obavy, aby to nemělo dalekosáhlé právní následky. V roce 1708 proto podali supliku
ke krajskému úřadu, aby byla písemnost anulována
a aby bylo respektováno Porovnání z roku 1702. Následovala další jednání, další supliky. V roce 1709
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s reliéfní výzdobou, u níž je letopočet 1672. Pocházejí tak z doby obnovy města po ničivém požáru.
Připomenout je též třeba jaroměřského rodáka
Daniela Třešňáka, který se tu narodil v roce 1685
a posléze proslul jako nejlepší Brandlův žák. Roku
1721 vytvořil podobiznu hr. Antonína Šporka, pro děkanský kostel sv. Mikuláše vytvořil obraz sv. Šimona
a Judy (dnes v majetku muzea). Doloženy jsou též
zprávy o několika dalších jaroměřských rodácích
(především z předních měšťanských rodin), kteří
zvolili duchovní kariéru (např. Jan Bleiweis, narozený v roce 1675 v rodině primátora, posléze zástupce české provincie jezuitů při císařském dvoře
a spisovatel, a Jan Václav Kroupa, vnuk primase
Lukáše Kroupy, od roku 1724 litoměřický kanovník).
V případě Jaroměře byl na přání měšťanů k ruce děkana zřízen post kaplana. V roce 1711 se stal jaroměřským děkanem Jan Václav Duchoslav Andreis
(† 1725), který současně působil jako biskupský
vikář. Jeho dva bratry jsme již připomněli. Rod
Andreisů tak v první čtvrtině 18. století patřil mezi
nejvlivnější v městské obci.

Obr. č. 54: Pražské předměstí – budova reálky a Tyršovy sokolovny, 1928

máři, kteří okrádají zákazníky. O jaroměřském pivu
se komise vyjádřila jako o škodlivé bryndě. Pokárání
přišlo i v případě dluhu z roku 1716, o němž nebyl informován podkomořský úřad. Nespokojenost
též panovala při posuzování účtů výběrčích mýta
a také stavu kašny. Přišlo se i na to, že není veden
radní manuál, do něhož se měl zachycovat výsledek
radních jednání. Radní písař, stále zaměstnávaný
pouze jeden, byl napomenut pro lenost, že neplní
své povinnosti, přestože bere plat. Mezi výtkami figurovalo mj. i upozornění na protekci, která panuje
při pronajímání obecních pozemků. Jaroměřští tak
měli vše napravit, a to pod pohrůžkou pokuty. Město,
u něhož např. spatřujeme studované lékaře až od
počátku 18. století (léčení zajišťovali bradýři a lazebníci) a lékárníka poprvé v roce 1681 (lékárna byla
na Jakubském předměstí), tak v řadě ohledů i nadále zaostávalo. Dokládá to i výtka místodržitelství
a krajských hejtmanů z roku 1725, že Jaroměřští neprovozují úterní trh a opakovaně též jarmark při sv.
Bartoloměji (výpadky tržní činnosti jsou z prostředí královských měst spíše známy z dob morových
epidemií nebo válečných událostí). S Jaroměřskými
tehdy řešili stížnost na žirecké jezuity, že z majetku,
který vlastní v Hořenicích, neodvádějí odpovídající výši šosu, kontribuce, sbírek a dalších poplatků.
I s nimi se tedy Jaroměřští pod tlakem doby a jejího
daňového systému dostávali do sporů.
Doprovodným jevem výše nastíněných procesů
bylo podobně jako v jiných oblastech českých zemí
rozšíření barokního slohu v architektuře a umění. Památkou na první dekády 18. století je proto sochařsky bohatě zdobený mariánský morový sloup,
umístěný na náměstí (dnes kopie, originál v bastionu I v josefovské pevnosti; srov. obr. č. 58), dílo
zejména Matyáše Bernarda Brauna a jeho žáka Řehoře Thényho, jenž v roce 1759 zemřel v Jaroměři,
kam se uchýlil zřejmě po zániku své sochařské dílny
ve Žďáru nad Sázavou; je pochován v kryptě děkanského kostela a je též pravděpodobně autorem vrcholně barokní sochy sv. Jana Nepomuckého na Jakubském předměstí (někteří badatelé ještě uvažují
o dílně Jiřího Pacáka; originál umístěn v lapidáriu
v bastionu I v Josefově). K Braunovu spojení s Jaroměří došlo díky zakázkám ve šporkovském Kuksu,
kdy se v roce 1719 oženil s dcerou předního jaroměřského měšťana Marií Alžbětou Miseliusovou; to
mohlo být i důvodem, že si za svou práci na mariánském sloupu účtoval mnohem méně peněz, než
bylo obvyklé (zatímco Jaroměřští za dílo zaplatili
celkem 1321 zl., např. Poličští za vyhotovení svého morového sloupu, považovaného za jeden z vrcholů barokního sochařství u nás, vydali 6289 zl.).
Z doby kolem roku 1730 pochází proslulý Braunův
náhrobek Plačící ženy (předobrazem mu byla jeho

truchlící manželka), zhotovený pro tchýni Annu Miseliusovou (kopie je na městském hřbitově v Jaroměři, originál taktéž v josefovském lapidáriu) a považovaný v současnosti za jednu z nejkrásnějších
barokních soch u nás.
Z roku 1707 pochází jezdecká socha sv. Václava,
kterou nechala zhotovit v upomínku bývalého císařského rychtáře Václava Kosiště jeho dcera Anna
Marie, provdaná za rytíře Vilíma Rudolfa Cikána
z Čermné, a umístit na bráně u kostela. K témuž
roku se datuje ozdobný kamenný reliéf městského znaku, nacházející se na vstupní straně téže
brány, spojené od dob renesance s kostelem
předsíní. Brána sloužila též jako zvonice. Před
ní stála při kostele sv. Mikuláše i nadále věžová
brána, nazývaná prameny od poloviny 17. století Panna. Stopy po barokní přestavbě města dokládá dodnes několik domů na náměstí.
Jedná se zvláště o č. p. 54, barokní jednopatrový dům s loubím, který má nad pravoúhlým kamenným portálem letopočet 1737. V městském
muzeu jsou uchovávány z č. p. 64 barokní dveře

Jaroměř před vznikem pevnosti
Josefov (1740–1780)
Vývoj Jaroměře ve 40.–50. letech 18. století nebyl výrazný. Škody třicetileté války byly zaceleny již
počátkem 18. století a počet domů pak stagnoval
(v roce 1713: 226 domů, v roce 1757: 219
domů). Zřícením severní věže kostela sv. Mikuláše v roce 1753 přišlo město o hlavní dominantu. Patrně její špatný stav byl důvodem,
proč byla již roku 1707 dokončena přestavba
vnitřní městské brány při severozápadním nároží kostela na patrovou hranolovou zvonici
s barokní jezdeckou sochou sv. Václava a městským znakem na průčelí. V roce 1771 došlo
k úpravě kostela, zejména k zesílení pilíře při závěru
boční lodi (tato periodická porucha, daná nedostatečným založením jižní části kostela do říční terasy,
byla vyřešena až pilotáží v letech 1972–1975). Na
jihozápadním okraji Pražského předměstí vznikla

Obr. č. 55: Pražské předměstí – most přes Labe a nábřeží, v pozadí budova vodojemu, před 1930
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Obr. č. 56: Josefov – letecký pohled od severozápadu, 1923

v roce 1752 pozdně barokní kaple sv. Anny. Město
v roce 1765 ztratilo hrdelní soud I. třídy.
Teprve ve druhé polovině 18. století došlo k výraznému růstu jaroměřských předměstí. V roce 1785
vykázala Jaroměř 438 domů, tedy dvojnásobek
oproti roku 1757. Při odečtení cca 65 domů vnitřního
města se počet domů na předměstích zvýšil ze 154
na 373, tedy více než dvojapůlnásobně.
Rozsah intravilánu v té době zachycuje I. vojenské mapování z let 1780–1783 (mapový list č. 3,
mapa č. 5). Až na výjimky se shodoval se stavem
na mapě stabilního katastru z roku 1840 (mapový
list č. 8, mapa č. 11). I. vojenské mapování je cenné
rovněž tím, že ukazuje situaci těsně před vznikem
josefovské pevnosti. Ta byla zmapována později
a její zákres byl do originálního mapového listu dolepen. Potvrzuje to, že dělostřelecká stanoviště v okolí Jaroměře vznikla ještě před založením Josefova
v rámci budování opevněné linie na horním Labi
od Chrudimi (Tři Bubny) až po Hostinné před zahájením války v roce 1778. Byla rozmístěna v mírně
obloukové linii v celém kopcovitém pásmu západně
a severně od Labe, od Jezbin po Heřmanice, a také
severovýchodně od Jakubského předměstí. V letech
1780–1790 pak severně od Jezbin vznikly i muniční
sklady josefovské pevnosti.
Porovnáním I. vojenského mapování s Müllerovou
mapou Čech (1720) také dobře vynikne zásadní
změna ve vedení hlavních silnic v širším okolí
města. Jaroměř byla nejpozději od středověku křižovatkou cest z mnoha směrů a plně se tedy uplatňoval tranzitní charakter vnitřního města s dvojicí
bran. Ten byl zřejmě zvláště výrazný v počátečních
obdobích jaroměřské historie, kdy cesta z Prahy
přes Nymburk do Kladska směřovala v přímé linii
přes Starý Bydžov na Jaroměř a dále na Náchod.
Po vzniku Hradce Králové se situace zkomplikovala.
Spojení v této linii sice jistě nezaniklo (přímá cesta přes Nový Bydžov existovala jako podružná ještě
v 18. století), hlavní trasa se však stočila přes východočeskou metropoli a Jaroměři se pak již vyhýbala.
Vývoj sítě hlavních cest byl sice poměrně složitý,
přesto se v zásadě stabilizoval v podobě, jakou zachytila ještě Müllerova mapa. Také v této době (1720)
samozřejmě západní městskou branou vcházela
pravobřežní spojnice z Hradce Králové, sledující pás
lánových vesnic na tomto břehu Labe; rozhodující
silnice z Hradce Králové do Dolního Slezska však
do Jaroměře směřovala po levém, tedy východním
břehu Labe, přes Rusek, Skalici a Vlkov. Na Plese
(na místě pozdější pevnosti Josefov) překročila Metuji, pokračovala po levém (východním) břehu Labe
a poté překonala i Úpu a ulicí Na Pácaltce dospěla

na Jakubské předměstí, takže se vnitřnímu městu,
ale i náměstí kolem kostela sv. Jakuba zcela vyhnula. Pak se obrátila k severovýchodu a pokračovala
přes Čáslavky do Dolan, kde se větvila. Hlavní trasa pokračovala přes Chvalkovice na Trutnov, Žacléř
a slezský Landshut (Kamienna Góra). Podružná trasa mířila přes Českou Skalici do Náchoda na kladskou silnici z Hradce.
Na I. vojenském mapování lze tyto trasy ještě sledovat, ale tranzitní význam již ztratily. Ten převzaly
nové, přímo trasované císařské silnice, budované ve
třetí čtvrtině 18. století (pokud vyloučíme možnost,
že nové komunikace byly do I. vojenského mapování zakresleny až dodatečně, tedy po roce 1783). Ve
směru od Prahy to byla silnice z Lovčic přes Chlumec nad Cidlinou a Kukleny do Hradce Králové
(úsek z Prahy do Lovčic vznikl až později), k níž se
v Kuklenách připojovala silnice z Chrudimi a Pardubic. Z hradeckého Pražského předměstí vybíhala
k severozápadu silnice do Hořic a Úlibic, z níž se
u Plotišť odpojovala nová trasa do Jaroměře, procházející městem a pokračující do Náchoda starou
trasou, která však byla napřímena, jak mapa výstižně ukazuje. Spojka mezi Kuklenami a Plotišti

Obr. č. 57: Josefov – Okružní ulice, 1934
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vznikla až po roce 1950 a představovala vlastně první obchvat Hradce Králové. Nová císařská silnice,
jejíž trasa je využívána dodnes, tak znovu napojila
Jaroměř na hlavní silniční síť. Z křižovatky Na Špici
však nevedla starou trasou přes Pražské předměstí
(Husova), ale obchvatem sledujícím terénní hranu,
tedy podél dlouhé řádky usedlostí oddělených od
vlastního Pražského předměstí (ulice Na Klouzkově), z něhož se stočila dnes již převážně zaniklou
spojkou ulice V Lužinách do Národní třídy a k mostu. Pozdější přestavba silnice z Plotišť do Náchoda
(1810–1823) obecně neznamenala vznik nové trasy,
pouze na jaroměřském Pražském předměstí došlo
k opětovnému využití kratší staré trasy Husovy ulice.
K jediné korekci zde došlo v blízkosti kaple sv. Anny,
jíž se nová trasa vyhnula, a naopak přeťala v jejím
východním sousedství do té doby existující areál
velkého dvora. Popsané změny tedy neznamenaly zásah do základní struktury uliční sítě Pražského předměstí, které si tak až do nejnovější doby
(a v základních rysech dodnes) uchovalo zřejmě velmi starou půdorysnou osnovu. I. vojenské mapování
potvrzuje tehdejší existenci všech předměstských
cest (ulic), zachycených pak i na mapě stabilního
katastru (1840). Nově byla v tomto rozmezí vytyčena jen přímá spojka Lužinské ulice (jméno 1840),
vedené jižně od vyústění Knappovy ulice směrem
k severozápadu (tuto ulici nejprve přeťala železnice
a později rozšíření koželužny, takže již neexistuje).
Do období před rokem 1780 také spadá zastavění
tzv. Velké Obce (mezi kaplí sv. Anny a městem, ulice
Na Obci) a Malé (Zadní) Obce (jižně od města, okolo divadla, resp. náměstí Dukelských hrdinů), i když
zástavba se zde později zahušťovala (v roce 1829
byly kolem kamenného kříže na Velké Obci vysazeny lípy).

Důsledky vzniku Josefova pro
sídelní síť Jaroměřska (po roce 1780)
Pevnost byla v prostoru vesnice Ples založena
roku 1780, výstavba probíhala po celá 80. léta (srov.
níže v kapitole „Josefov“). Po celou dobu kontroloval
průběh prací osobně císař Josef II. Vznik pevnosti
znamenal v dosavadním sídelním vývoji jaroměřské
aglomerace zásadní předěl. Vesnice Ples byla včetně kostela a dvora téměř celá zbořena, pouze její
východní čtvrtina nad Mlýnským rybníkem (včetně

Rozbor nových „josefovských“ vesnic sice jen nená podle lesa). Tato ves se řadí
k vůbec nejzajímavějším no- přímo souvisí s vlastní urbanistickou problematikou,
vým vesnickým sídlištím té doby ukazuje však důsledky vzniku Josefova také z dov Čechách; je pozoruhodná jas- sud málo studované stránky, která je nesporně velmi
ně vyjádřenou sociální segrega- zajímavá. Všechny čtyři nyní existující vesnice zůcí. Původně ji tvořily tři oddělené staly na společném katastru Plesu, který zahrnoval
části. Severní se nazývá Lumera i celý zbytek lesa Rasošek. Teprve v roce 1884 se
(tj. Numera) a její nejzápadněj- Nový Ples a Rasošky osamostatnily (zatímco Dolní
ší část kolem malého rybníčku Ples se stal osadou Rasošek). Starý ani Dolní Ples
je zakreslena již na I. vojen- se později urbanisticky nevyvíjely. Nový Ples se již
ském mapování pod jménem ve druhé polovině 19. rozrostl dvojnásobně; nejprRasoschka. Tehdy zde existoval ve o východní ulici a domky na křižovatce, později
nejméně jeden dům, protože pak také o ulice severní a západní (a jižně odtud
u ostatních není jasné, zda jde směrem k lesu). Rasošky zaznamenaly určitý náo domy či schematicky zakresle- růst již kolem poloviny 19. století a rozvíjely se až
né stromy. Nová část Lumer má do 30. let 20. století. Lumera i Chalupy se proměnily
podobu řádky k severu oriento- ve dvě souběžné ulicovky; všechny části vsi propovaných dřevěných domků bez jila zástavba podél spojovacích cest na západní (se
hospodářských objektů a bez školou) a zčásti i východní straně, čímž se půdorys
půdy, s velmi úzkými a mělkými rozvinul do zajímavé „mřížové“ podoby.
Sídelní síť v okolí Jaroměře se na konci 18. století
parcelami, které se svažují do
zahustila také v důsledku raabizace, tedy rozdělení
prolákliny vodoteče.
Těžiště nové vsi tvořila jižní dominikální půdy, která byla zdarma přidělena záčást – Velká Ves. Byla vyměřena jemcům, kteří dosud žádnou půdu nevlastnili, do děpodél nové cesty do Nového Ple- dičného nájmu. Při silnici mezi Jaroměří a Semonisu jako oboustranná široká a po- cemi existoval šosovní dvůr Jezbiny, doložený v leměrně dlouhá ulicovka, založená tech 1406 a 1547. V Berní rule roku 1654 se uvádí
na odlesněné půdě. Sdružovala 1 sedlák na samotě zvané Jedviny, potom zde byl
malé usedlosti, vybudované na dvůr města Jaroměře (1763–1768 dvůr Czerwin).
značně pravidelné parcelaci. Již- Rozdělením dvora vznikla nová osada, písemně
ní řada usedlostí byla důsledně doložená roku 1836 („Gezbin auch Jespin“), ale
(s jedinou výjimkou) roubená, zakreslená již na I. vojenském mapování, a to ve
většinu dřevěných stodol tvoři- srovnatelném rozsahu jako na mapě stabilního kaly stodoly polygonální. Severní tastru (1840), takže musela vzniknout před rokem
řada domů byla až na výjimky 1783. Přesto zde Schaller (1790) uvádí jen dvůr
zděná, doprovázená výhrad- (panství města Jaroměře: „Gezwin und Zawadilně dřevěnými, avšak obdélnými ka sind zwey Höfe“). Někdejší dvůr byl nejpozději
stodolami. Je pravděpodobné, v době vyhotovení stabilního katastru již rozparceže na jižní straně šlo o stodoly lován a jeho plocha nově zastavěna, těžiště nové vsi
a zřejmě i domy přenesené z Ple- je podél silnice západně ode dvora. Její obyvatelé
su, zatímco na severní straně šlo pocházeli hlavně z farností Černilov a Holohlavy
asi o poněkud mladší výstavbu. a většina z nich se přihlásila k evangelictví. SamoObr. č. 58: Náměstí s mariánským sloupem, 30. léta 20. století
Záhumenicová plužina jižní stra- statná obec byla vytvořena v roce 1893 a roku 1894
ny se táhne až k hranici katastru. získala též samostatný katastr.
Severně od Jezbin existoval již v roce 1605 Domístní části Kopeček pod kaplí sv. Huberta) byla Plužina severní strany je hlubší, se zalomenými pásy,
zachována jako „nová“ obec Starý Ples. Stejně tak které dosahují až k Lumerům. Pravidelnost řešení je lecký mlýn (1790 Nieder Dolz) pod rybníkem na
přetrval i nejzápadnější, rozsahem však nesrov- narušena střední, nejmenší částí Rasošek, zvanou Doleckém potoku. Nová osada Dolní Dolce, tvořená
natelně kratší úsek vsi, který se proměnil v osadu Chalupy. Tato krátká řádka malých usedlostí vznik- několika domy, vznikla rozdělením půdy dvora měsla evidentně později a není s Velkou Vsí a Lumery ta Jaroměře v letech 1790–1800. Doložena je roku
Dolní (též Vodní) Ples.
Nutnost usídlení množství poddaných ze zboře- rovnoběžná, ale pootočená ve shoné části Plesu vyvolala založení dvou úplně nových dě se zalomením pásů plužiny Velké
vesnic za hranicemi pevnostního pásma – Nového Vsi. K usedlostem s hospodářskými
Plesu a Rasošek. Jejich výstavba byla vzhledem objekty (včetně jedné polygonální
k rychlému postupu budování pevnosti odkázána na stodoly) patří nejen vlastní parcely
jedinou stavební sezónu v roce 1781. Erár pro tuto se zahradami (dohromady tvoříakci zajistil i typové projekty nových (roubených) cí blok vložený do původní plužiny
domů i hospodářských objektů, které však byly zřej- velmi cizorodě), ale i protější pruhy
mě využity jen v menší míře. Nový Ples byl v podo- plužiny, původně také náležející Velbě krátké ulicovky podél cesty z Josefova do Libřic ké Vsi. Všechny usedlosti jsou orienvybudován na okraji lesa Rasošek jihovýchodně od továny k severu. Vývoj a vzájemnou
Josefova. Od přímé linie, vedené od Nového Plesu do chronologii všech částí Rasošek by
Smržova, byla severozápadní třetina lesa vykácena, mohl upřesnit další archivní výzkum.
čímž byl jednak získán stavební materiál (pro stavby Ten by také ukázal, které domy byly
v pevnosti a zčásti i v nových vesnicích), jednak byla založeny v roce 1781 a které až
získána orná půda pro nová poddanská hospodář- později. Na I. vojenském mapováství a konečně byl uvolněn průhled z pevnosti smě- ní ještě nová ves zakreslena není,
rem k Hradci Králové. Nová vesnice byla vystavěna neuvádí ji ani Schaller (1790), až
důsledně ze dřeva, do značné míry asi převezeného Sommer (1836: 67 domů), podobně
z rozebraných usedlostí ve zrušené vesnici. Skladba též Palacký (1848: 68 domů). Mapa
zástavby Nového Plesu byla velmi zajímavá, neboť stabilního katastru (1840) již zave směru od severu k jihu vznikaly po obou stra- chycuje všechny tři části Rasošek.
nách ulice usedlosti nejprve větší (u poloviny z nich Jako místní části Rasošek byly po
stály i polygonální stodoly, nepochybně přenese- roce 1850 evidovány jen Velká Ves
né), potom střední a konečně nejmenší stavení. Na a Chalupy (ty však asi zahrnovaly
I. vojenském mapování ještě ves zakreslena není i mnohem větší Lumera). Pojmea nezaznamenal ji ani Schaller (1790). Prvně ji uvá- nování všech tří částí Rasošek je
druhotně dopsáno na pozemkovém
dí Sommer (1836: 26 domů).
Na někdejším severozápadním okraji lesa byla katastru a vyskytuje se i na Základní
Obr. č. 59: Náměstí v době trhu, 30. léta 20. století
založena druhá nová ves – Rasošky (pojmenova- mapě 1 : 10 000 (2018).
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Obr. č. 60: Kavčí trh pod kostelem sv. Mikuláše a Vartou, 1934

1836 (Nieder-Dolzen). Jako izolovaná víska existuje
dosud.
Mezi Jaroměří a Zaloňovem zachycuje I. vojenské
mapování dvůr Kaukus (jméno snad podle nedalekého Kuksu) města Jaroměře nad Doleckým potokem. Schaller zde uvádí Ober Dolz jinak Kaukus se
dvěma domy. Nová osada Horní Dolce vznikla rozdělením dvora v letech 1790–1800.
Všechny uvedené osady ležely poměrně daleko
od města a pouze Jezbiny s ním později stavebně
srostly. Jen nová osada Cihelny vznikla v bezprostřední vazbě na intravilán jaroměřského Pražského předměstí. Na I. vojenském mapování je zakreslena řádka velkých usedlostí podél západní strany
ulice Na Klouzkově a je u ní jméno Ziegelschlag.
Cihelny (Ziegelschlag) uvádí až Sommer (1836)
jako místo (Ort) s 18 domy a 139 obyvateli, cihelnou
a hostincem, konskribované k Pražskému předměstí. Připomíná také, že její založení bylo pro
blízkost josefovské pevnosti povoleno jen na revers demolice v případě potřeby. Na mapě stabilního katastru (1840) jsou Cihelny (Ziegelschlag,
Cihelnj Lom) popsány jako osada (Ortschaft).
Pro identifikaci prostorového vymezení Cihelen
je klíčová indikační skica mapy stabilního katastru, protože obsahuje popisná čísla. Popisné
číslo 1 měla chalupa na jihozápadní straně křižovatky silnic (Na Cihelnách – Královédvorská/
Velichovská – Národní). Popisná čísla 2–14 měly
chalupy postavené podél východní strany ulice
Na Cihelnách. Jejich parcely byly odděleny od
velkých usedlostí, takže naprostá většina Cihelen
tvořila součást bloku tvořeného těmito usedlostmi.
Usedlosti samotné součást Cihelen nikdy netvořily
a nepatří k této osadě ani nyní. Součástí osady nebyla ani velká cihelna v místě nynější nemocnice,
ani domky jižně od ní. Cihelny jsou urbanistickou
formou v rámci novodobých vsí v Čechách výjimečné, neboť nevytvořily svébytný urbanistický celek.
Kdy přesně byly jednotlivé chalupy postaveny, je
úkolem archivního studia, nicméně vznik cihelen i nového osídlení souvisel s budováním josefovské pevnosti.
Poslední drobnou osadou se stal Polcovský
Dvůr, situovaný 2,5 km severně od Jaroměře, na
východním břehu Běluňky, nad Jaroměřským rybníkem. Sommer (1836) zde uvádí 7 domů a Palacký (1848) 8 domů, ačkoli na mapě stabilního katastru (1840) nic kromě dvora zachyceno není. Osadu
tedy tvořily pouze budovy dvora, rozdělené na obyd-

lí. Teprve na pozemkovém katastru jsou zakresleny
4 nové domky (a již jen torzo dvora). Jak prokazuje
ortofoto z poloviny 20. století, vyrostly až ve třetí
čtvrtině 20. století.

Jaroměř po vzniku Josefova
(1780–1848)
Vznik pevnosti Plesu (od 1793 Josefova), který znovu potvrdil klíčový význam jaroměřské polohy, ovlivnil
vývoj města spíše nepřímo. Pro Jaroměř mohl znamenat jak zvýšení obchodního obratu, tak – to spíše
až po nějaké době – i konkurenta. Nejzávažnějším
důsledkem však bylo omezení stavebního rozvoje
v důsledku existence širokého pevnostního (dělostřeleckého) pásma v okruhu pevnosti. Nárůst počtu domů Jaroměře z 438 (1785) na 489 (1811) jistě
odráží zahuštění zástavby Velké Obce a Malé Obce
a nově i v okolí pozdější nemocnice, kde se rozvíjely

cihelny. Byly to polohy, kde omezení neplatila. Pak
počet domů dokonce poklesl – na 448 v roce 1830.
Dalším přímým důsledkem vzniku Josefova se
stalo dotvoření základní komunikační sítě Jaroměře. Pro zajištění nejkratšího spojení mezi hradeckou a josefovskou pevností byla rehabilitována
stará trasa levobřežní silnice přes Rusek a Vlkov,
ústící do vnější západní brány pevnosti. Pro spojení
pevnosti směrem ke Dvoru Králové a Trutnovu byla
z téže brány vybudována nová silnice (Rudé armády – Průmyslová – 5. května), obkružující západní
obvod fortifikací a mířící do prostoru jižně od kaple
sv. Anny, kde Na Špici překřížila pražskou silnici a pokračovala k severu podél západního okraje Cihelen
(ulice Na Cihelnách), tedy souběžně se starší trasou
ulice Na Klouzkově, která se již nevyužívala. Josefov i Jaroměř tak získaly moderní silniční „obchvat“,
motivovaný však vojenskými potřebami. Spojení
s Jaroměří bylo přirozeně možné i nejkratší cestou
z pevnosti, z jejíž severní brány byla vybudována
spojka (5. května) k popsané obchvatné komunikaci.
Ve vnitřním městě v roce 1780 shořela roubená
budova děkanství u kostela sv. Mikuláše a v letech
1785–1786 ji s příspěvkem náboženského fondu
nahradila klasicistní novostavba. Jaroměř v té době
ještě patřila do vikariátu Nové Město nad Metují,
ale roku 1790 byl ustaven jaroměřský vikariát. Regulovaný magistrát byl zřízen v roce 1788 a prvním
purkmistrem se stal dosavadní primas František
Kroupa. Hrdelní pravomoc byla přenesena na kriminální soud v Hradci Králové. Nový úřad dostal pečeť
s dvouocasým lvem obtočeným trnovou korunou,
namísto správné jednoocasé lvice, a tento nesprávný znak byl pak nějakou dobu používán. Krajský
úřad v Hradci Králové v roce 1791 pověřil jaroměřský magistrát výkonem kompetencí nad josefovskou
pevností a v roce 1800 i nad městy Česká Skalice
a Opočno (vše do roku 1835). Od roku 1814 byl
purkmistrem Jan Goll.
Josefinskému rušení církevních staveb Jaroměř unikla. V roce 1786 měly být sice uzavřeny hřbitovní kostel sv. Jakuba a kaple sv. Anny, ale
k uzavření kostela došlo až v roce 1789. Město se
pak bránilo smyšlenou výhradou, že kostel potřebuje pro německé bohoslužby. Gubernium s tím v roce
1790 vyslovilo souhlas, čímž byl kostel zachráněn,
nicméně k zavedení německých bohoslužeb nedošlo. Kapli sv. Anny sice koupil magistrátní rada Ignác
Vacek, ale záhy byla její původní funkce obnovena.
Z dalších událostí tohoto období lze zmínit postave-

Obr. č. 61: Jakubské předměstí – Havlíčkova ulice, 30. léta 20. století
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Obr. č. 62: Pražské předměstí – vilová čtvrť Na Ptákách, 30. léta 20. století

ní hospody Dupačka poblíž kaple sv. Anny a poničení města kroupami 20. června 1796.
O přestavbě hlavního průtahu městem v letech
1810–1823 již byla řeč. Údajně v roce 1820 byla
zbořena vnější Pražská brána a asi i východní
městská brána s věží Pannou na Vartě (zůstal jen
most), zatímco vnitřní Pražská brána existovala ještě v roce 1840, protože ji zachycují všechny verze
map stabilního katastru. Indikační skica a originál
mapy obsahují druhotný zákres situace, která později vznikla po její demolici. K té mělo dojít v letech
1839–1840, ale tyto mapy zřejmě dokazují, že se
tak stalo až později. V souvislosti s přestavbou hlavní komunikace bylo vydlážděno náměstí a v roce
1831 překlenul Labe nový řetězový most podle
projektu ing. Bedřicha Schnircha (srov. obr. č. 18),
třetí nejstarší v českých zemích (existoval do roku
1883). Silnice nadále procházela vnitřním městem
a nedošlo ani ke změnám koryt řek a mlýnských náhonů. Nadále existoval jak severní náhon od Hubrykovského mlýna, obtékající severní patu ostrožny,
tak jižní náhon, vedený od mostu přes Ostrovský
mlýn a vytvářející Ostrov jižně od města.
V roce 1834 byla pod strání (u kasáren), při cestě
z Jakubského předměstí do Heřmanic, pod nynějším Jaroměřským rybníkem, postavena cihlová kaple Nejsvětější Trojice s převažujícími novogotickými
rysy. Vznikla nákladem vdovy Kateřiny Seifertové.
V letech 1840–1842 pak byla u kostela sv. Mikuláše postavena budova školy (pozdější Stará škola)
č. p. 3, dvoupatrová stavba, s uličním průčelím členěným toskánskými pilastry.
V roce 1837 postihla Jaroměř epidemie chřipky
a vyžádala si mnoho obětí.

Městské panství, které tvořily šosovní vsi Čáslavky, Dolany a Hořenice, části poddanských vsí Kohoutov, Kladruby a Kopaniny a raabizací vzniklé předměstské osady Cihelny, Dolní Dolce, Horní Dolce, Jezbiny
a Polcovský Dvůr, přestalo existovat (srov. mapový list
č. 34, mapa č. 37). Stejně tak se vsi Starý Ples, Dolní
Ples, Nový Ples a Rasošky (a další) zbavily příslušnosti ke smiřickému panství. Střediskový význam Jaroměře byl nicméně posílen, neboť v roce 1850 ustavený
soudní okres Jaroměř zahrnul podstatně větší území.
Do roku 1855 a znovu od roku 1868 podléhal (ke značné nelibosti Jaroměřských) okresnímu hejtmanství
(politickému okresu) Dvůr Králové nad Labem, v mezidobí fungoval jako smíšený okresní úřad (hejtmanem
se stal Jan Nepomuk Lhota).
Dne 28. srpna 1850 se konala volba obecního
výboru a 31. srpna 1850 volba obecního představenstva. Prvním starostou se stal František Bolech
(ve funkci do roku 1864, poté 1864–1865 Vilém Vágner a 1865–1866 František Juliš). Jaroměř se stala samosprávnou obcí, tvořenou nadále čtvrtěmi
Jaroměř, Jakubské předměstí, Pražské předměstí,
a osadami Cihelny, Dolní Dolce, Horní Dolce, Jezbiny
a Polcovský Dvůr, ke kterým v roce 1854 přibyla ještě
osada Běluň (díl). V roce 1880 byly osady Běluň (díl),
Cihelny a Polcovský Dvůr zrušeny, v roce 1893 byla

dezintegrována obec Jezbiny a v roce 1900 byla obnovena osada Cihelna.
Administrativní reforma vyvolala v roce 1851
přestavbu renesanční radnice, v níž byly nově umístěny i nové c. k. úřady. Při tom byly zbořeny štíty
i věž, které nahradilo nové druhé patro (stavitel Václav Jirásek z Josefova). V roce 1852 byla jaroměřská
triviální škola změněna na školu hlavní. V roce 1850
zasáhla do života města epidemie cholery.
Přelomový význam pro další vývoj města měl
podzim roku 1856, kdy začala stavba železnice. Jaroměř se železničního spojení dočkala velmi
brzy. Již roku 1857 byla dokončena trať z Pardubic
a Hradce Králové, prodloužená již v následujícím
roce přes Dvůr Králové a Starou Paku do Turnova.
V roce 1859 byla otevřena také trať do České Skalice, Starkoče (tehdy nádraží Náchod), Červeného
Kostelce a Malých Svatoňovic, prodloužená pak
roku 1868 do Poříčí. Jaroměř se tak stala poměrně důležitým železničním uzlem severovýchodních
Čech. Železniční stanice č. p. 222 (Pražské předměstí, Nádražní ulice), zvaná původně Josefov, ač
ležela na katastru Jaroměře, byla vybudována jako
hrázděná, ale v roce 1866 byla zapálena. Šlo o diverzní akce josefovské posádky, která zničila i dřevěný železniční most přes Labe na trutnovské trati. V roce 1867 byla postavena provizorní dřevěná
nádražní budova, nahrazená vzápětí novostavbou,
vystavěnou podle původních plánů, ale ve zděném
provedení. V letech 1870–1872 byla naproti nádraží
(v pozdějším kolejišti) postavena výtopna s točnou,
dílnami a kovárnou. V letech 1898–1899 byla staniční budova rozšířena o vestibul, čekárny, restaurace
a byty pro zaměstnance (srov. obr. č. 35). V té době
byla vystavěna i dnešní výtopna. V roce 1901 vznikla
vodárna (s čerpací stanicí u soutoku Labe s Metují).
V roce 1931 došlo k rekonstrukci nádražní budovy.
V roce 1992 byla vyměněna okna a v roce 1999
došlo na generální opravu fasád nádražní budovy
podle stavu z doby první republiky včetně výměny
krytiny střech. V areálu nádraží je dochováno lokomotivní depo se segmentovou remízou a točnou, využívané jako železniční muzeum. Dochována je též
vodárna, do níž čerpala labskou vodu parní vodárna
č. p. 255 (Pražské předměstí). Původní železniční
most přes Labe o 24 polích a délce 480 m byl v roce
1866 poškozen a v roce 1889 nahrazen kratším železným, zatímco zbytek přemostění doplnil násep.
Nádraží bylo situováno na okraj nízké labské terasy mezi Jezbinami a severním předpolím josefovské pevnosti, tedy značně daleko od města, bylo
však snadno dostupné jak z Jaroměře, tak z Josefova. Trať do Turnova nevyužila možnost souběhu

Jaroměř ve třetí čtvrtině 19. století
Revoluční události roku 1848 vedly i v Jaroměři
v březnu ke zřízení Národní gardy pod vedením lékárníka Karla Hally. O povznesení národního života
ve městě ležícím v blízkosti národnostní hranice začal usilovat vlastenecký čtenářský spolek Slovanská
lípa. Dne 13. června 1848 se uskutečnila volba poslance říšského sněmu; zvolen byl místní poštmistr
Jan Wagner, který se stal také novým purkmistrem.
Po porážce revoluce v lednu 1849 přenechal funkci
purkmistra koželuhovi Františku Bolechovi, ten však
jako člen Slovanské lípy nebyl vládou potvrzen a 30.
června 1849 rezignoval; již 13. června 1849 byla
rozpuštěna Národní garda.

Obr. č. 63: Pražské předměstí – továrna na zpracování kůží a výrobu řemenů firmy Polický, 30. léta 20. století
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Obr. č. 64: Náměstí, přísaha 48. pěšího pluku Jugoslávie, 1937

s obchvatnou silnicí, ale zvolila spádově výhodnější
trasu, jejíž násep, tvořící stoupání k prokopanému
kopci Na Vinicích, však velmi rušivě proťal Pražské
předměstí a nevratně je oddělil od jeho západní části a Cihelen. Trať do České Skalice, vedená kolem
severního okraje pevnosti, obdobně rušivý zásah
neznamenala, avšak i její linie se později stala urbanistickou bariérou.
Symbolicky právě v roce 1858 začal Josef Etrich
podnikat v Hubrykovském mlýně č. p. 25 (Pražské
předměstí, ulice Na Kameni) v oblouku Labe na severním okraji Pražského předměstí, který zakoupil
v roce 1853. V roce 1863 přistavěl ke mlýnu budovu přádelny lnu. V roce 1873 si na okraji areálu dal
postavit vilu č. p. 27 (Pražské předměstí), která pak
byla secesně upravena roku 1901 (arch. Ernst von
Gotthilf z Vídně). Josef Etrich začal jako první v českých zemích zpracovávat jutu. Vznikla tak první jaroměřská továrna.
Díky politickému uvolnění po roce 1860 se ve
městě začal rozvíjet spolkový život. V roce 1861
byl ustaven Spolek divadelních ochotníků (od roku
1889 Vrchlický; první české ochotnické představení
se ve městě konalo již v roce 1819), ustavena Občanská záložna a v roce 1862 Občanská beseda.
V témže roce zde vznikl jaroměřský Sokol, po Praze
druhý nejstarší v Čechách. V roce 1865 vznikl Spolek čtenářů, 1868 Včelařský spolek, 1871 Spolek
Liberálů a Spolek nosičů a v roce 1872 byl ustaven
dělnický vzdělávací spolek Ruka, který existoval do
roku 1889; v roce 1873 byl založen hasičský spolek
(dále pak 1885 vzdělávací jednota Jarboj, 1893 socialistický spolek Věda, který zanikl 1898, roku 1895
začala působit Dělnická beseda a v letech 1900–
1908 existoval spolek Klub mladé generace).
Za prusko-rakouské války v roce 1866 se josefovská pevnost intenzivně připravovala na obranu
a v souvislosti s tím byly vykáceny topolové i jiné
aleje v širokém okolí. Do vlastních bojů pak pevnost
vůbec nezasáhla. V roce 1873 byla přes protesty
obyvatel vykácena Bažantnice východně od Jakubského předměstí kvůli získání orné a luční půdy
a finančních prostředků z prodeje dřeva z cca 1200
stromů na výstavbu reálky (v roce 1920 zde pak bylo
znovu vysazeno několik desítek dubů).
Celkově lze období zhruba do roku 1880 charakterizovat v Jaroměři jako přechodné, kdy vznikaly
základy a předpoklady pozdějšího bouřlivého rozvoje. Odráží se to i ve statistických datech. V roce
1836 měla Jaroměř 510 domů a 3417 obyvatel. Do
roku 1880 počet domů téměř nevzrostl (533), zatímco počet obyvatel prudce stoupl (5877). Důsledkem byla značná přelidněnost domů (bytů), protože

v tomto období ještě nelze počítat s hromadnější
náhradou starších menších domů většími. Josefov
v témže období vzrostl z 68 na 110 domů a z 1704
na 5963 obyvatel. V případě lidnatosti jde však o zavádějící srovnání, protože sčítání z let 1836 (a 1869)
evidovalo pouze civilní osoby, a až ta pozdější též
vojsko. V roce 1880 tak známe poprvé reálný počet
domů a obyvatel celé aglomerace tvořené Jaroměří,
Cihelnami, Dolními Dolci, Jezbinami a Josefovem
(707/12 462).

Urbanistický rozvoj města na konci
19. století a na počátku 20. století

domě). V letech 1885–1886 byl zřízen park (projekt
opočenský vrchní knížecí zahradník Josef Liehm),
vyplňující celý Ostrov. Krajinářskou kompozici doplňovala pravidelně řešená část před západním průčelím budovy, v níž byl též bazén s vodotryskem
a stříhané buxusové stěny. V krajinářské části byl
postaven domek ve švýcarském stylu (dochovány pouze základy tvořící terasu), hudební pavilon
a záhy i voliéra (obr. č. 34). V roce 1890 byl park po
vykoupení dvou zahrad rozšířen o východní část
s hřištěm za bývalou lávkou. Volnou součástí tohoto
areálu se stala italizující novorenesanční vila dr. Jana
Náhlovského č. p. 180 (Pražské předměstí), postavená v roce 1888 podle projektu Františka Hellmana
a situovaná v zahradě na západním okraji parku
(ulice Vojtěcha Probošta, nyní knihovna).
V období kolem poloviny 80. let 19. století vznikly i další významné stavby. V roce 1884 vyrostla
veřejná nemocnice č. p. 83 (Pražské předměstí)
u silniční křižovatky Na Vinicích na severozápadním okraji Pražského předměstí a kolem ní byl
založen park. V roce 1885 byl při hlavní silnici na
severovýchodním okraji Jakubského předměstí vybudován areál zeměbraneckých kasáren č. p. 221
(Jakubské předměstí) a v letech 1887–1888 nový
hřbitov sv. Ivana při téže silnici dále od města, se
vstupní parterovou úpravou. Ze svatojakubského
hřbitova sem byla přenesena socha Plačící ženy
od Matyáše Bernarda Brauna (v roce 1930 bylo
nově upraveno prostranství před hřbitovem a v roce
1993 byla Braunova socha nahrazena kopií). V letech 1882–1887 získalo město vodovod, i když jen
pro pouliční pumpy. Vodárna z režného cihlového
zdiva, s torzem datace 188(3?), stojí dodnes nad
kaplí sv. Anny. U kaple byl zřízen parčík (počátkem
20. století obnovený, kdy při cestě od kovárny byly
vysázeny lípy a u kaple smuteční habr, pokácený
v roce 1974). Městskou proměnou procházela také
Husova ulice jako hlavní komunikace Pražského
předměstí. Kromě jiných historizujících staveb zde
v roce 1888 vyrostl novorenesanční dům MUDr. E.
Šťastného č. p. 105 (Pražské předměstí) se sgrafity
a malbami od prof. Josefa Šímy st.

Skutečný novodobý urbanistický vývoj Jaroměře
začal až v 80. letech 19. století, za
starosty Antonína Vodáka (ve funkci
1866–1871 a 1881–1891, v mezidobí Karel Halla), jehož nástupcem
se stal Karel Lánský (1891–1894
a 1898–1900, v mezidobí František Polický); později následovali
Václav Pácalt (1900–1910), Josef
Fejtek (1910–1914) a Josef Wenke
(1914–1919).
Prvním a současně nejvýraznějším počinem se v letech 1884–1885
stala výstavba monumentální novorenesanční budovy Obecního
domu (chlapecké školy na Ostrově)
č. p. 4 (Pražské předměstí) podle
projektu Arnošta Jenšovského na
jižním Ostrově mezi Labem a mlýnským náhonem (a mezi Malou Obcí
a městem). Stala se nedílnou součástí obrazu městského centra,
neboť z jižní strany náměstí byl
v ose nové dominanty vybourán
průhled na místě domů č. p. 18,
19 a 20, zajišťující také přístup
z města na nový ocelový příhradový most přes řeku, postavený
také v roce 1884 (současně s novým mostem obdobné konstrukce
na hlavní komunikaci) a doplněný
pak v roce 1931 lávkami pro pěší.
V roce 1883 bylo schváleno založení městského muzea, které
mělo od roku 1886 expozice právě v Obecním domě na Ostrově
(od roku 1947 pak ve Wenkeově Obr. č. 65: Náměstí, přísaha věrnosti německé posádky Adolfu Hitlerovi, 1944
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Klíčovou podmínkou dalšího urbanistického rozvoje města bylo zrušení pevnostního statusu Josefova, k němuž došlo v roce 1886 s platností od
roku 1888. Pevnostní pásmo dosud bránilo prakticky
jakékoli výstavbě na rozlehlém území Na Cihelnách
a zejména na návrší Na Ptákách mezi Jaroměří
a Josefovem (pásmo začínalo nedaleko za Ostrovem) a také východně odtud na labském břehu.
Přestože toto omezení padlo, nebyl růst města do
konce 19. století příliš výrazný. Počet domů vzrostl
(1880–1900) jen o čtyři (!), počet obyvatel o 473.
Průmysl i v tomto období zastupovala především továrna Josefa Etricha, rozšířená v roce 1882
o velkou budovu přádelny juty podle návrhu Jamese Forbese z Anglie. Továrnu na kůže a řemeny
č. p. 101 (Pražské předměstí) mezi Husovou ulicí
a turnovskou železnicí založil v roce 1882 František Václav Polický v návaznosti na činnost koželužny z roku 1839. Nejstarší tovární areál vznikl podle
projektu Josefa Sehnoutky z Jaroměře. Městské zahradnictví se přičiněním Františka Černého po roce
1896 výrazně rozšířilo a stalo se později základem
šlechtitelské stanice květin.
Konec 19. století byl ve znamení dvou tragických
událostí. V roce 1896 vyhořela část náměstí a postižené domy byly přestavěny či nahrazeny novými,
dvoupatrovými, s historizujícími fasádami (historizující proměnou procházely v tomto období i jiné
domy). V roce 1897 postihla město i celé severovýchodní Čechy ničivá povodeň, která mimo
jiné zdevastovala park na Ostrově. V roce 1901 následovaly úpravy břehů Labe ve městě a v letech
1902–1907 regulace Labe a Úpy v katastru města,
zvláště kolem soutoku. Toky byly napřímeny, břehové porosty vykáceny a rozptýlená zeleň zmizela
i z meliorovaných luk. V roce 1903 byl zrušen starý
hřbitov u kostela sv. Jakuba a změněn v Patrčkův
sad podle návrhu Vojtěcha Probošta. Následovala
úprava Jaromírovy ulice z Jakubského předměstí
k novému úpskému mostu (k napřímení došlo až
později, před polovinou 20. století). Při silnici od tohoto mostu k Rychnovku byla asi již koncem 80. let
19. století vysazena topolová alej (v roce 1962 vykácená a nahrazená novou dále od vozovky).
Na počátku 20. století došlo k nebývalému vzestupu jaroměřského průmyslu. V přádelně a tkalcovně juty Josefa Etricha (lnářský provoz zde byl
uzavřen v roce 1901) vyrostla v roce 1906 nová
sálová tkalcovna juty (projekt František Plesnivý
z Hradce Králové, 1902). Týž architekt navrhl asi též
20 m vysokou sprinklerovou věž z roku 1904 (stavitel
Josef Sehnoutka z Jaroměře). Rozvíjela se i továrna
na kůže a řemeny František Polický. V roce 1910 její
areál rozšířil místní stavitel Josef Máša, další přístavby navrhli F. J. Hellmann a J. Čermák. Především však vznikaly zcela nové výrobní celky. Přádelna příze Jakub Bondy č. p. 118 (Jakubské předměstí, ulice Náchodská, Pod Třešňovkou) byla zhruba
naproti kasárnám vybudována v letech 1907–1908
jako filiálka mechanické tkalcovny v České Skalici.
Mezi kostelem sv. Mikuláše a Labem existoval Podkostelní mlýn, adaptovaný před rokem 1900 na barevnu a tiskárnu látek Josefa a Rudolfa Stárkových.
Areál pak koupili Josef Pěnička a syn a od roku 1907
jej přestavěli na mechanickou tkalcovnu a šlichtovnu č. p. 36–39 (Jakubské předměstí, ulice Kostelní).
Projektantem přízemní tkalcovny byl snad jaroměřský stavitel Josef Máša, který navrhl obytný dům při
č. p. 38 (Jakubské předměstí). Továrna disponovala i vlastní vodní elektrárnou a v roce 1912 v ní
pracovalo 100 dělníků. Po Etrichově továrně to byl
druhý případ proměny mlýna na rozsáhlý průmyslový provoz. Obilní skladiště Hospodářského družstva (ulice 5. května, mezi Nádražní ulicí a železnicí)
u nádraží bylo založeno v roce 1899 a postaveno
podle projektu Františka L. Hellmanna z roku 1900.
Součástí areálu je též někdejší hotel Pretoria z roku
1901. Přádelna konopí a továrna na provaznické
zboží M. A. J. Stárek č. p. 231 (Pražské předměstí,

Obr. č. 66: Pražské předměstí – křižovatka Husovy a Labské ulice, 1941–1942

Obr. č. 67: Průjezd Rudé armády od náměstí přes Tyršův most, květen 1945

Obr. č. 68: Náměstí, empírová kašna, 40. léta 20. století
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Obr. č. 69: Pražské předměstí – výstavba luhové dílny n. p. Závody Antonína Zápotockého, 1955–1959

ulice Svatopluka Čecha, Máchova) byla jihovýchodně od křižovatky Na Špici založena roku 1900. Dislokace nových továren byla v podstatě náhodná
a aktuálně i výhledově znamenala často komplikaci
v koncepčním urbanistickém rozvoji města. Městskou
elektrárnu č. p. 47 (Jakubské předměstí, ulice Na Valech) postavil v roce 1908 stavitel Jan Čermák z Jaroměře. V roce 1909 byl její výkon zvýšen a v roce
1911 vyrostla nová hala (stavitel Josef Fňouk). Kvůli
zastaralému zařízení se město koncem 20. let 20.
století rozhodlo připojit na Východočeskou elektrárnu v Hradci Králové, provoz elektrárny byl omezen
a v roce 1934 byla část budov adaptována na hasičskou zbrojnici a garáže (stavitel Josef Trnka). Vodní
elektrárna je v provozu dosud. Vznik nevelké elektrárny
měl z hlediska urbanistické struktury města zásadní
dopad. Znamenal totiž zaslepení (a později i zasypání) dlouhého severního mlýnského náhonu, který
nahradil mnohem kratší náhon paralelní s řekou. Pozoruhodný vodní systém Jaroměře tak utrpěl první
významnou ztrátu.
Začátek 20. století byl tedy ve znamení rozsáhlých změn. Město v roce 1902 zadalo Jaroslavu
Čermákovi regulační plán. V roce 1906 pak následoval regulační plán vilové čtvrti Na Ptákách od Dušana Jurkoviče (srov. mapový list č. 15, 16, mapa
č. 18, 19). Urbanistický vývoj ovlivnily tyto plány jen
zčásti, protože vznikly příliš pozdě. Právě od roku
1900 začal skutečně bouřlivý rozvoj nové výstavby
i rozšiřování průmyslu. Stavební aktivita se soustředila především do vznikající čtvrti Na Ptákách (trojzubec). V letech 1901–1903 vyrostl podle projektu
Josefa Podhájského na okraji parku jihozápadně od
školy na Ostrově Sokolský dům (později Fügnerova
sokolovna) č. p. 240 (Pražské předměstí, náměstí
Dukelských hrdinů, záhy adaptovaný na Městské divadlo), v jehož architektuře se mísí novorenesanční
prvky se secesními. Východně odtud, na východní
straně nové severo-jižní osy nové čtvrti, vyrostla
v letech 1905–1906 novorenesanční budova střední školy řemeslné č. p. 260 (Pražské předměstí)
a 243 (Pražské předměstí) podle projektu Františka
Hellmana (škola byla založena již v roce 1887). Její
urbanistický význam je zásadní, protože svou zadní stranou vymezila nové Husovo náměstí. Hlavním

průčelím se však obrací k východu, do ulice Doktora
Paula, kde byl zřízen parčík. Její protiváhou se v letech 1913–1914 stala secesní dívčí škola č. p. 352
(Pražské předměstí, ulice Otakara Španiela) od Ladislava Skřivánka (a později též Husův sbor). V jejím
sousedství vyrostla v letech 1912–1913 vila Otakara
a Karly Čerychových č. p. 321 (Pražské předměstí; nyní mateřská škola), pozoruhodná modernistická stavba s prvky kubismu (projekt Vladimír Fultner, Oldřich Liska), rozšířená v letech 1926–1928
o východní křídlo (projekt Oldřich Brabec). Současně bylo přistavěno zahradní schodiště a upraveny
střecha i fasáda (stavitelé K. Marvan a Macháček
z Hradce Králové).
Současně s těmito dominantami vyrůstaly ve vilové čtvrti Na Ptákách i menší, architektonicky však
rovněž pozoruhodné vily: vila Eduarda Hlaváčka
č. p. 264 (Pražské předměstí, ulice Na Ptákách)
z let 1907–1908, vila Františka Vernera č. p. 275
(Pražské předměstí, ulice Studničkova) z roku 1908

(stavitel Josef Máša), vila Františka Čeňka č. p. 276
(Pražské předměstí, ulice Na Ptákách) z roku 1909
(projekt Čeněk O. Staněk, stavitel Josef Máša), vila
Václava Ezry č. p. 297 (Pražské předměstí, ulice
Studničkova) z let 1910–1914 (projekt Ladislav Skřivánek, stavitel Josef Máša), vila Matyldy Postlerové č. p. 296 (Pražské předměstí, ulice Na Ptákách)
z roku 1910 (stavitel Jan Bureš), či vila stavitele
Františka Novotného č. p. 351 (Pražské předměstí,
ulice Studničkova) z roku 1915. Nová reprezentativní
čtvrť Na Ptákách patří i v celorepublikovém měřítku
k nejpozoruhodnějším novým urbanistickým celkům
z počátku 20. století, zvláště v prostředí menších
měst. Její tvůrčí rozvoj pak pokračoval i v meziválečném období.
Honosné vily vyrůstaly před 1. světovou válkou
ovšem i jinde v Jaroměři a charakterizovala je stylová rozrůzněnost od eklektismu na jedné straně
po modernu na straně druhé. V ulici Sladovna (jihozápadně pod náměstím u Labe) byla v roce 1905
postavena Fejtkova vila č. p. 12 (Pražské předměstí; projekt Josef Čermák?), v roce 1934 doplněná
zasklenou verandou a roku 1936 plotem. Vilky či
honosnější předměstské domky s eklektickými fasádami se stavěly i na Jakubském předměstí (V Zahradách č. p. 193, Jaromírova č. p. 231, oba z roku
1907). V předměstských ulicích město asi již od roku
1905 systematicky vysazovala stromořadí z kulovitých javorů.
Vůbec nejcennější moderní stavba vyrostla
v srdci Pražského předměstí, na hlavní Husově
ulici. Obchodní dům firmy Wenke a syn č. p. 295
je mimořádná stavba architektonické moderny
s prvky kubismu z let 1910–1911 (projekt Josef
Gočár 1909–1910), na níž byl asi poprvé na
českém venkově použit železobetonový skelet
a skleněná závěsová stěna (první na kontinentu).
Od roku 1947 je sídlem městského muzea a galerie
uměleckých děl jaroměřských rodáků J. Šímy,
O. Španiela a J. Wagnera (obr. č. 46, 104).
Pestrou škálu architektonické aktivity před 1. světovou válkou doplňuje i statické zajištění a restaurování kostela sv. Mikuláše v roce 1904 architektem Čermákem podle plánů Josefa Mockera. Došlo
k úpravám fasád a vznikly nové krovy, které nahradily celistvou sedlovou střechu. V letech 1906–1909
se uskutečnily úpravy interiéru chrámu pod vedením
Kamila Hilberta a nové malby provedl J. Froehlich.
Symbolickou tečkou za obdobím dosud nejvýraznějšího rozvoje Jaroměře znamenalo vysazení dvou
lip na paměť 66. jubilea panování císaře Františka
Josefa I. na náměstí u secesního meteorologického
sloupu dne 2. prosince 1914 (tedy již na začátku
válečné doby).

Obr. č. 70: Pražské předměstí – Hradecká ulice, výstavba činžovních domů č. p. 635–640, 1959
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součástí n. p. Juta, její strojní zaříze- álně-demokratická levice a v roce 1921 i místní orní bylo do roku 1960 modernizováno ganizace Komunistické strany Československa v Jaa od 70. let se prosazovala výroba roměři, Jezbinách a Josefově.
Rozvoj průmyslu i jiných odvětví ekonomiky
technických tkanin z polypropylenu
a polyetylenu.) V továrně na kůže byl přirozeně doprovázen i obytnou výstavbou,
a řemeny František Polický vznikly která v meziválečném období již jednoznačně
největší budovy právě v období od 1. sledovala i zvýšení standardu bydlení. To vše
světové války: sušárna kůží (1916), ovšem vyžadovalo též adekvátní rozvoj městské
řemenárna (1923), budova napínání infrastruktury. Zatímco hlavním zdrojem elektřiny
kůží (1927–1928, projekt K. Marvan se od konce 20. let stala Východočeská elekt& Macháček z Hradce Králové), nová rárna v Hradci Králové, moderní vodovod si
kotelna se strojovnou (1926, na místě město muselo vybudovat vlastní. Nový městský
dosavadní z roku 1895) s novým ko- vodovod projektoval prof. Jan Vladimír Hráský
mínem. V roce 1926 došlo k adapta- a jeho klíčovou součástí se stal věžový vodojem
ci správní budovy č. p. 249 (Pražské u č. p. 900 (U Nemocnice), vybudovaný v letech
předměstí; arch. Oldřich Brabec z Pra- 1927–1928 (arch. František Janda) ve vyvýšené
hy). Později vzniklo ještě skladiště poloze Na Vinicích, který se stal novou městskou
(1936, stavitelé Kubeček & Steklík) dominantou (v provozu byl do roku 1985).
Plošný růst města, který začal po roce 1900, vya funkcionalistická luhárna teletin
(1941). Firma zaměstnávala na 500 vrcholil ve 20. a 30. letech. Hlavní pozornost byla
osob a vybudovala v letech 1921– i nyní upřena na novou čtvrť Na Ptákách, jejíž kon1923 zaměstnaneckou kolonii rodin- cepce byla organicky rozvíjena. Významné veřejné
ných domů v Moravské ulici (č. p. 32, stavby i architektonicky významné vily zde vyrostly
33, 35–37, 61–68, 102, 103, 105–107 ve druhé polovině 20. let. Dotvoření komplexu mo– Pražské předměstí) Na Cihelnách numentálních školních budov znamenala výstavba
a dva domy pro mistry v Hradecké uli- reálky č. p. 423 (Pražské předměstí, ulice Lužická)
ci (č. p. 446 a 447 – Pražské předměs- v letech 1925–1928 (projekt Oldřich Liska) v protí, projekt Bohumil Kubeček) Na Špici. dloužení osy ulice Otakara Španiela, která se tak
V roce 1933 se podnik spojil s obuvnic- spolu s Husovým náměstím definitivně stala nejrekou továrnou F. L. Popper z Chrudimi prezentativnější ulicí celé čtvrti (ústav jako takový
(Polický – Popper a. s.) a po roce 1945 byl zřízen již v roce 1919). V jeho areálu byla zřípokračoval jako n. p. Polický (od roku zena rozsáhlá školní zahrada podle návrhu Josefa
1950 Závody Antonína Zápotockého). Vaňka z Chrudimi (školní zahrada byla v roce 1930
V roce 2010 ustoupila sušárna kůží zřízena také u blízké dívčí školy). Prakticky současa kotelna se strojovnou novostavbě ně vyrostl naproti dívčí škole Husův sbor Církve česObr. č. 71: Polské tanky na labském mostě u bývalého pivovaru, 21. srpna 1968
supermarketu Tesco. V mechanické koslovenské husitské č. p. 424 (Pražské předměstí)
tkalcovně a šlichtovně Josef Pěnička z let 1927–1928 (projekt Bohumil Kubeček). Poté
Popsaný rozvoj se projevil i ve statistických datech. a syn přibyly v roce 1925 bělidlo a barevna a v k dal- bylo Husovo náměstí v roce 1930 parkově upraveOd roku 1880 do roku 1910 vzrostl počet domů z 533 šímu rozšíření došlo v letech 1928–1929. (Po roce no (1968 zde pak byly vysazeny dva stříbrné smrna 618 (a do roku 1921 pak na 673, přičemž větší 1945 využívala zrušenou barevnu firma Krčmář ky – stromy svobody).
Mezi gymnáziem a železnicí byl již v roce 1921
část tohoto přírůstku jistě připadá na předválečné a syn a po roce 1948 školní závod n. p. Lina Jaroměř.)
období). Počet obyvatel se zvýšil z 5877 na 7859. Přádelna konopí a továrna na provaznické zboží M. vyměřen stadion a severně od něj vyrostla v letech
Celá aglomerace vzrostla ze 707 na 842 (953) domů A. J. Stárek byla kolem roku 1933 doplněna o budo- 1926–1928 při Lužické ulici Tyršova sokolovna
vu přádelny sisalu (stavitelé Kubeček
a z 12 462 na 13 861 obyvatel.
První světová válka v letech 1914–1918 rozvoj & Steklík), prodlouženou v roce 1939
Jaroměře zastavila. V Josefově byl zřízen zajatecký o skladiště; další skladiště vzniktábor a od 6. října 1915 do konce války ve městě lo v roce 1947. Kancelářská budova
platilo stanné právo. Závěrečné období války bylo z roku 1922 stojí v Hradecké ulici.
v Jaroměři spojeno s epidemií španělské chřipky. (Od roku 1949 součást n. p. Konopa,
Na válečných bojištích padlo 180 občanů Jaroměře od roku 1953 n. p. Juta, od roku 1964
a 38 z Josefova. Celkem 92 mužů vstoupilo do n. p. ZAZ Jaroměř.) Přádelna příze
francouzských, italských a ruských legií. V posled- Jakob Bondy byla v roce 1921 rozšíním válečném roce probíhaly masové protiválečné řena o barevnu a bělidlo; poté měla
demonstrace (21. ledna, 1. máje, 13. května) a dne 150 zaměstnanců. Kolem roku 1927
14. října i generální stávka. Od počátku června 1918 byla přestavěna do výsledné podoby.
byl připravován okresní národní výbor, ustavený pak (Od roku 1944 se zde vyráběly souv říjnu 1918, kdy převzal moc. Dne 29. listopadu části leteckých motorů Junkers. Po
1918 obsadil s dobrovolníky z Náchoda nádraží roce 1948 byla přádelna obnovena
v Teplicích nad Metují a umožnil tak obsazení Brou- a její provoz skončil po roce 2000.)
Mezi Nádražní ulicí a železnicí to
mova československou státní mocí a likvidaci tamních snah o odtržení. Rozpuštěn byl 4. prosince byla Družstevní mlékárna č. p. 152
1918, kdy se výkonu státní moci opět ujal okresní (Pražské předměstí) z let 1929–1930
(projekt Robert Čeřovský ze Smihejtman.
řic), rozšířená v letech 1939 a pak
1948–1949. (Od roku 1976 sloužila
Rozvoj města
jako sklady podniku Restaurace Náchod.) Na soutoku Úpy a Labe vyza 1. republiky (1918–1939)
rostla v letech 1937–1939 Továrna na
drát a nábytková pera Krčmář a syn
Po překonání poválečných těžkostí se v Jaroměři č. p. 91 (Jakubské předměstí, ulice
poměrně rychle podařilo navázat na předválečný V Zahradách) jako základ pozdější
rozvoj. Projevilo se to rozšiřováním a modernizací větší průmyslové zóny. (Po roce 1948
většiny zdejších továren. Přádelna a tkalcovna juty zde byl n. p. Kovosmalt, později KaroJosef Etrich byla ve 20. letech 20. století zmoder- sa Vysoké Mýto, nyní Karsit.)
Početní zastoupení dělnické třídy
nizována a doplněna budovou automatické kotelny
(1925) s vysokým komínem a strojovnou (1927); v Jaroměři rostlo a tak nebylo divu,
rozšířena byla i severní tkalcovna (stavitel Bohumil že – i pod vlivem 1. světové války
Kubeček z Jaroměře). V roce 1933 továrna zaměst- a vzniku Sovětského svazu – byla
návala kolem 1 000 osob. (Po roce 1945 se stala v roce 1920 ve městě ustavena soci- Obr. č. 72: Podzemní prostory pod budovou děkanství, 60. léta 20. století
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Obr. č. 73: Náměstí, pohled od mariánského sloupu ke kostelu sv. Mikuláše, 70. léta 20. století

č. p. 556 (Pražské předměstí) podle projektu Bohumila Kubečka, která nejprve jeden měsíc sloužila
jako pavilon pro Hospodářsko-průmyslovou výstavu
severovýchodních Čech. V roce 1934 byl na stadionu odhalen pomník starosty dr. Karla Lánského a kolem stadionu vysazena javorová Lánského
alej (část odstraněna 1955 při úpravě podle návrhu
Al. Benedy, dnes již neexistuje vůbec).
Architektonicky kvalitní novostavby doplnila roku
1926 ještě Okresní nemocenská pojišťovna
č. p. 191 (Pražské předměstí, křižovatka ulic Patrného a Dr. E. Beneše, nyní poliklinika) podle návrhu
Milana Babušky (sochařská výzdoba Václav a Josef
Wagnerové) jako součást hlavní severo-jižní osy
a Husova náměstí. Za budovou divadla vyrostla
v roce 1928 folklorizující roubená stavba Boučkova
loutkového divadla č. p. 238 (Pražské předměstí, Albieriho ulice) podle projektu firmy Kubeček a Steklík.
Kumulace tolika veřejných staveb do tak krátkého
období (s evidentním důrazem na oslavy 10. trvání
Československa v roce 1928) byla mimořádným výkonem. Spadá převážně do doby, kdy byl starostou
Karel Višňák (1919–1926), jehož nástupcem se stal
František Libřický (1926–1931); potom následovali
Josef Pavel (1931–1938), MUDr. Jan Loužil (1938–
1939) a Rudolf Kocián (1939–1942).
Z řady vilových staveb si pozornost zaslouží zejména vila Josefa Hodka č. p. 391 (Pražské předměstí, Husovo náměstí) z roku 1926 (projekt Bohumil Kubeček) a vila Františka Polického č. p. 425 (Pražské
předměstí, ulice Pionýrská) z roku 1928 (projekt Bohumil Kubeček). Starší okrasná zahrada u Čerychovy
vily (mateřské školy) byla patrně ve 30. letech rekonstruována, asi podle návrhu Josefa Kumpána. V roce

1933 provedlo město drobnou parkovou úpravu v Lužické ulici u gymnázia, do níž pak Společnost přátel
Lužice v roce 1936 umístila Lužická muka od sochaře
J. Wagnera. V roce 1939 byly vykáceny aleje lip před
divadlem a prostranství nově upraveno. Urbanistické
a architektonické kvality čtvrtě Na Ptákách byly ve
20. letech významně doplněny a činí z ní mimořádnou galerii české moderní architektury.
Nová vilková výstavba se však nerozvíjela pouze
ve výše popsaném území, ale také jižněji, v pravoúhlém rastru ulic kolem západo-východní Jiráskovy
ulice. Silniční spojení se severní částí sice existovalo, ale hlavní přístup sem vedl od západu. Také
zde (v Jiráskově ulici) vznikly architektonicky kvalitní
stavby: vila stavitele Aloise Rulíka č. p. 361 (Pražské
předměstí) z roku 1922, vila stavitele Josefa Trnky
č. p. 493 (Pražské předměstí) z roku 1932, přístavba z roku 1939 (projekt Josef Sýkora), či funkcionalistická vila manželů Vávrových č. p. 494 (Pražské
předměstí) z roku 1932 (projekt Jaroslav Sýkora).
Po roce 1928 intenzita výstavby čtvrti Na Ptákách
polevila, a protože mezi oběma částmi čtvrtě stále
zbývaly rozsáhlé volné plochy, byl v roce 1930 pořízen regulační plán pro dostavbu čtvrti. V celkové
urbanistické kompozici se od počátku střetávaly dvě
koncepce. Jedna kladla důraz na radiální okružní ulici Na Ptákách a západo-východní hlavní osu,
doplněnou diagonálami. Druhá, která se nakonec
v zásadě prosadila, preferovala severo-jižní osu vycházející od školy na Ostrově, s osovým náměstím
v prostoru Husova náměstí. Již v průběhu výstavby
ve 20. letech se podařilo kompozici obou částí čtvrtí alespoň zčásti koordinovat podle jednotné koncepce. Nakonec to však nebylo nic platné, protože
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výstavba na volných plochách již ve 30. letech ani
později nepokračovala a ty pak od poloviny 60. let
zaplnilo zcela neinvenční panelové sídliště (zvané
rovněž Na Ptákách), jehož jediným kladem je, že
respektovalo alespoň základní uliční rastr původní
koncepce.
Menší, obdobně řešená čtvrť, zvaná rovněž Na
Ptákách, vznikla také jižně odtud, mezi trutnovskou
tratí a pravobřežní josefovskou fortifikací – a to již na
katastru Josefova (katastrální hranice se zde později oproti stavu z roku 1840 měnila). Zde se teprve
projevil negativní vliv vedení železnice, která znemožnila propojení obou obytných celků. Současně
jde o doklad nekoordinovanosti urbanistického vývoje dvojměstí.
Vnitřní město zůstalo v meziválečném období
prakticky stranou nové výstavby a zachovalo si historický ráz. Jedinou větší stavbou se stala Občanská
záložna č. p. 38 z let 1932–1935 (projekt Jaroslav
Rössler, výtvarná spolupráce Josef Wagner, stavitelé Kubeček & Steklík) na západním konci jižní strany náměstí. Vedle ní vyrostla v roce 1936 prodejna
firmy Baťa.
Na počátku 30. let 20. století ještě směřovala
tranzitní automobilová doprava přes náměstí. V letech 1933–1934 byl vybudován obchvat vedený
od východního konce nového Tyršova mostu z let
1931–1933 a kolem Podzedního (Podzidního) mlýna podél severní paty jaroměřské ostrožny, severně
od dosavadní uličky Na Valech. Mapa z roku 1952
zachycuje již pouhou severní část severního mlýnského náhonu. Do historické urbanistické struktury
Jakubského předměstí nová komunikace rušivě nezasáhla, neboť využila vyústění starší komunikace

zřízen parčík podle návrhu J. Haldy tec, Zaloňov, Slotov, Brod, Heřmanice nad Labem,
u železniční zastávky při Národní Krabčice, Malá Bukovina) byly zabrány a posléze
ulici. Nahradil hřiště z roku 1927 připojeny k říšskému okresu Trutnov. Území okresu
v místě bývalého opukového lomu Dvůr Králové nad Labem bylo postiženo ještě více.
(zřízeného roku 1885 pro získání Spojení Jaroměře se Dvorem Králové bylo nadále
navážky ke zvýšení Ostrova o 1 m). možné jen přes říšské území, nebo velkou oklikou,
Přes rozsáhlou stavební činnost protože oba soudní okresy spolu nyní sousedily jen
však v předměstské zóně nedošlo v úzkém pásu mezi Žiželevsí a Vilanticemi.
První německé okupační jednotky dorazily do
k vytvoření skutečně reprezentativní městské třídy. Takový charakter Jaroměře 15. března 1939 před šestou hodinou rannezískala ani hlavní (Husova) uli- ní. Velitelem města byl ustanoven důstojník wehrce směrem ku Praze. Právě tento machtu, major Konopatzki. V roce 1942 došlo na
rys novodobého vývoje Jaroměře území protektorátu k okresní reformě a řada politicje nutno přičíst na vrub nevhod- kých okresů byla zrušena (v menší míře byly dotčeny
ného vedení turnovské trati, která i okresy soudní). Jaroměře ani Dvora Králové se
proměnu Pražského předměstí do to sice netýkalo, jaroměřský soudní okres byl však
značné míry znemožnila – spolu nově začleněn do politického okresu Hradec Králové
s velkou koželužnou, která při ní (zatímco dvorský politický okres nově zahrnul území
vznikla v samém jádru předměstí. zrušeného politického okresu Hořice). Život JaroJistě i proto byla dána přednost měře za 2. světové války byl podobný jako v mnoha
soustředění monumentálních sta- městech protektorátu. Mnoho jaroměřských mužů
veb do čtvrtě budované „na zelené odešlo bojovat za svobodu do ciziny.
K osvobození Jaroměře Rudou armádou došlo
louce“ Na Ptákách.
Celková bilance meziválečné- až 10. května 1945. Několik dní předtím se ustavil
ho období v Jaroměři je pozoru- okresní národní výbor, který pak převzal moc. Jméhodná. Počet domů vzrostl z 673 na všech obětí 2. světové války z Jaroměře a Jov roce 1921 na 880 v roce 1930, sefova připomenuly bronzové desky na Památníku
ale směrodatnější je počet domů osvobození vedle divadla.
Obr. č. 74: Kostel sv. Mikuláše, hlavní oltář s kazatelnou, 70. léta 20. století
Po osvobození byly obnoveny předmnichovv roce 1950 (1031), protože převážná část přírůstku spadá na ské okresní hranice. Určitý počet dosavadních
tudy vedoucí. Okolí kostela sv. Jakuba se promě- vrub 1. republiky. Počet obyvatel vzrostl ze 7401 na soudních okresů se však změnil na okresy politické
nilo již dříve, když v Palackého ulici vyrostl pozo- 8127 (1930). Údaj z roku 1950 zde naopak směro- – mezi nimi i Jaroměř. Tento vzestup významu však
ruhodný blok rondokubistických nájemních domů datný není (viz dále). Celá aglomerace vzrostla z 953 záhy začal kontrastovat s výrazným poklesem počtu
č. p. 119 (Jakubské předměstí) z let 1923–1924 na 1283 (1535) domů a ze 14 171 na 16 420 obyvatel, obyvatel, především v důsledku dosídlování území,
a č. p. 120 z let 1924–1925 (projekt Bohumil Kube- což bylo historické maximum, dané však především z něhož bylo po roce 1945 odsunuto německojazyčček). Východně od kostela pak vznikla velká škola vysokým početním stavem vojska v josefovských ka- né obyvatelstvo. V Jaroměři, ležící téměř na jazykoč. p. 142 (Jakubské předměstí; nynější Základní ško- sárnách. Obecně lze říci, že počet obyvatel aglome- vé hranici, byl tento jev skutečně významný. Zatímla speciální a praktická s dětským domovem). Kom- race v celém období 1890–1930 (1945) se po roce co v roce 1930 zde žilo 8127 obyvatel, do roku 1950
paktnější pravoúhle řešená čtvrť rodinné výstavby 1945 již nikdy nepodařilo dosáhnout. Díky josefovské jejich počet poklesl na 6753, tedy na 83 % (takový
vznikla ve vyvýšené poloze Na Vrších severně od čtvrti Na Ptákách a jaroměřské ulici Na Studánkách počet obyvatel město mělo kolem roku 1905). V Johistorického Jakubského předměstí (severozápadně došlo ve 30. letech k faktickému stavebnímu splynutí sefově byl pokles ještě větší (ze 7015 na 4156, tedy
od kasáren) a zčásti i podél náchodské silnice. Me- obou měst.
na 59 %), ale může jej zkreslovat způsob (ne)zapoziválečné období obohatilo jaroměřský hřbitov o velčítávání vojáků. Totéž proto platí také o celé aglomi kvalitní a početná díla funerální plastiky. Naproti
meraci (pokles z 16 420 na 12 003, tedy na 73 %).
Válečná stagnace (1939–1945)
hřbitovu, nad městskou říční plovárnou, v místech
V každém případě byl však úbytek obyvatel citelný.
zvaných Mršník, vznikla velká třešňovka, která byla
V Jaroměři bylo meziválečného stavu dosaženo
a poválečný vývoj (1945–1989)
v roce 1934 rozšířena o 700 stromků (a roku 1948
opět až v 80. letech, zatímco počet obyvatel Joseo dalších 355). Později však byla vykácena a nahrafova od roku 1950 setrvale klesal. Počet obyvatel
dila ji zahrádkářská kolonie.
Mnichovský diktát znamenal ochromení. Obce aglomerace proto již nikdy nepřesáhl hranici 12 500
Základ ortogonální uliční sítě pro individuální při severní hranici jaroměřského okresu (Litíč, Ves- osob.
výstavbu byl vytyčen i na Pražském předměstí,
na trojúhelném území mezi silnicí z Jaroměře do
Josefova, pražskou silnicí a nádražím (tedy jižně od křižovatky Na Špici). Západo-východní ulice
Na Zavadilce byla vlastně pokračováním hlavní ulice
jižní části čtvrtě Na Ptákách. Nejvíce domů vyrostlo podél paralelní, jižněji vytyčené ulice Na Studánkách. Ani zde se v meziválečném období nepodařilo
zastavět celou plánovanou plochu a mezi oběma
ulicemi tak zůstalo rozsáhlé volné území. Spíše doplňující význam měla výstavba Na Cihelnách, západně
od hlavní silnice, kde se počítalo s velkou pravoúhle
organizovanou čtvrtí, jejíž výstavba však prakticky
nezačala. Významně se však rozšířil areál jaroměřské nemocnice, kde byl v roce 1927 otevřen nový
chirurgický pavilon. Kolem něj byl pak v roce 1928 založen rozsáhlý park, který podle projektu arch. Josefa
Vaňka z Chrudimi realizoval Václav Špaček z Okresní
ovocné školky.
Ve staré části Pražského předměstí se kromě
jednotlivých přestaveb (a výše popsaných staveb
v areálech továren) příliš nestavělo. Nejvýznamnější
budovou se stal rondokubistický obecní dům č. p. 378
(Pražské předměstí) z roku 1924 (projekt Bohumil
Kubeček) v Husově ulici. Pozornost byla věnována
městské zeleni. V roce 1933 byl upraven parčík Na
Špici (již roku 1919 zde byla vysazena lípa Svobody
a po 1945 vznikla mohyla Rudoarmějce). Mladší vývoj však toto území zcela proměnil. V roce 1934 byl Obr. č. 75: Jakubské předměstí – křižovatka Havlíčkovy a Jaromírovy ulice, 70. léta 20. století
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Obr. č. 76: Jakubské předměstí – domy před kostelem sv. Jakuba, před 1973

Hned v roce 1945 byly znárodněny velké průmyslové závody a po komunistickém puči následovaly
v roce 1948 víceméně všechny ostatní. Z významnějších staveb vzniklých těsně po válce lze uvést
svobodárnu pro zaměstnance firmy Josef Ettrich
č. p. 400 z roku 1946 (projekt František Albert Libra)
v Náchodské ulici. Významným počinem se v letech
1947–1950 stalo vybudování velkého Jaroměřského
rybníka v místech zaniklého Heřmanického rybníka
severně pod Jakubským předměstím, napájeného
z Běluňky pod Polcovským Dvorem.
V roce 1949 byla uskutečněna zásadní administrativní reforma. Byly zrušeny země a zřízeny kraje
(Jaroměř připadla do Hradeckého kraje). Zrušeny
byly také soudní okresy. Nová soustava okresů záměrně nebrala ohled na dosavadní okresní hranice,
což způsobilo necitlivé rozdělení přirozeného zázemí těch sídel soudních okresů, která svůj status
ztratila, mezi nové okresy. V okolí Jaroměře to postihlo zejména Českou Skalici. Jaroměř sídlem okresu zůstala. Zatímco většina dosavadních politických
okresů (tvořených dvěma a více soudními okresy)
se v důsledku reformy zmenšila, politické okresy
tvořené jediným soudním okresem se zvětšily. To byl
i případ okresu Jaroměř, který se rozšířil na úkor čtyř
soudních okresů: Česká Skalice (Doubravice u České Skalice, Malý Třebešov, Říkov, Svinišťany, Velká
Jesenice, Velký Třebešov, Volovka), Hořice (Vrchovnice, Želkovice), Hradec Králové (Číbuz, Skalice)
a Nové Město nad Metují (Městec, Veselice). Žádná
část starého jaroměřského okresu neubyla. Postavení okresního města si Jaroměř udržela jen do roku
1960. Při další reformě připadla největší část okresu
do okresu Náchod, zatímco jižní část včetně Smiřic
byla připojena k okresu Hradec Králové.
V témže roce 1949 došlo k integraci města Josefova k Jaroměři. V roce 1952 se pak součástí
obce Jaroměř staly též Jezbiny (naopak v roce 1964
byla osada Horní Dolce připojena k obci Zaloňov;
územní rozšiřování města pak v roce 1985 završila
integrace obcí Starý Ples a Semonice).
Průmyslové závody prodělávaly od 50. let 20.
století různé reorganizace, někdy spojené i se
změnou typu výroby (například v roce 1948 znárodněné tři menší závody vytvořily pobočný závod
národního podniku Kovosmalt Bratislava, od roku
1950 Síto Praha, 1955 Továrny na nářadí Praha
a od roku 1956 součást n. p. TONA Pečky; když v Jaroměři vznikl odloučený cech n. p. KAROSA Vysoké
Mýto, TONA s ním byla sloučena a podnik pak vyráběl autopolštáře, autosedadla a karoserie). Vznikaly
i nové podniky: v roce 1950 byla založena šlechtitelská stanice květin (od roku 1957 SEMPRA) a byla
otevřena pedagogická škola (zrušená v roce 1969).

V roce 1957 byl založen n. p. Východočeské drůbe- ho předměstí Velká Obec s nízkou venkovskou zážářské závody, v roce 1960 přebudována mlékárna, stavbou a velkými plochami zahrad, jehož součástí
roku 1962 vzniklo sloučením menších provozů vý- byl i pivovar (zbořen 1972). Primitivní urbanistická
robní družstvo Stavba a v roce 1966 oborový pod- skladba řádkově situovaných vysokých deskových
nik KARA Jaroměř pro chov králíků, norků a lišek domů (se zhruba 300 byty) a areálu školy znamenala zničení cenné historické urbanistické struktu(od roku 1975 závod farem kožešinových zvířat).
Bytová výstavba se na přelomu 40. a 50. let ry předměstí a současně zmaření šance na vznik
omezila na několik činžovních domů koželužny reprezentativnější čtvrti v centrální části města.
v Bavlnářské ulici, při hranici s Josefovem (jeden Právě kvůli této výstavbě byl zasypán jižní náhon
z nich uzavřel severojižní osu čtvrti Na Ptákách), a zbořen Ostrovský mlýn. Původně se počítalo doa na obytný soubor několika větších bytových domů konce s demolicí celé východní strany Husovy ulice.
v oproštěných formách tzv. socialistického realismu I když zde některé domy skutečně zbořeny byly,
u křížení ulic Svatopluka Čecha a Na Zavadilce. Ur- uliční fronta zde alespoň zčásti zůstala a v bubanistická skladba v podobě polootevřeného bloku doucnu ji lze obnovit. Po dokončení sídliště byl
byla na dlouhou dobu posledním počinem rozvíjejí- v letech 1971–1976 rekonstruován podle projektu
cím a respektujícím tradiční urbanistickou strukturu V. Gabriela park na Ostrově (rozšířený již v roce
Jaroměře. V 50. letech 20. století byly zřízeny ma- 1945 o bývalou Petrovu zahradu na Velké Obci,
teřské školy v Jezbinách a v někdejší Polického vile kolem knihovny) a byly propojeny jednotlivé části
veřejné zeleně, které dříve odděloval mlýnský náv Lužické ulici.
Rozvoj města se od roku 1958 řídil směrným hon. Současně vznikl i nový bazén před divadlem.
územním plánem, zpracovaným Stavoprojektem Hradec Králové (mapový
list č. 23, mapa č. 26), který byl pak
v roce 1978 nahrazen novým územním plánem (mapový list č. 24, mapa
č. 27). Počet obyvatel Jaroměře do
roku 1961 mírně vzrostl (na 7135
osob, aglomerace jako celek však zaznamenala pokles na 11 825 osob).
I když se obytná výstavba téměř nerozvíjela, měnilo se krajinné prostředí města i jeho okolí. Správa vodních
toků v roce 1956 osázela břehy Labe
a Úpy stromy, okresní správa silnic
vysadila stromořadí v Hradecké a Žižkově ulici a v roce 1962 obnovila topolovou alej k Rychnovku. Roku 1963
začalo zavážení jižního mlýnského
náhonu od pivovaru ke mlýnu a později i jeho druhé části. V roce 1970 byl
odstřelen mlýn na Ostrově. Severní
mlýnský náhon zanikl již dříve.
V 60. letech 20. století se i v Jaroměři rozvinula hromadná bytová
výstavba sídlištního typu. V mnoha
městech vyrostla panelová sídliště na
okraji dosavadního intravilánu. To se
v Jaroměři nestalo. Výstavba úplně
prvního sídliště, nazvaného Československo-sovětského přátelství, byla
v první polovině 60. let zahájena na
Pražském předměstí mezi Husovou
ulicí, Tyršovým mostem, školou Na
Ostrově a divadlem, na místě staré- Obr. č. 77: Pražské předměstí – náhon u Ostrovského mlýna, 60. léta 20. století
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plošné památkové ochrany – památkovou zónu. Ta
byla od 80. let připravována, ale k prohlášení došlo
(všude v České republice) až po roce 1989 – a to
hned v roce 1990. Domy po obou stranách náměstí,
které byly původně přistavěny zadní stranou k hradbě, jsou v jádru gotické a renesanční, většinou však
mají podobu barokní a mladší. Ze dvorní strany si
některé domy zachovaly bedněné štíty a pavlače.
Tvoří vzácně jednotný soubor, vrcholící dominantou
kostela sv. Mikuláše. Hodnotným celkem je také šíje
na Vartě východně od kostela, s dochovanou starší
předměstskou zástavbou.

Jaroměř po roce 1989

Obr. č. 78: Pražské předměstí – mlýn Na Ostrově, před 1970

V roce 1974 byla vysoká i nízká zeleň vysazena také
na sídlišti. Město od roku 1971 kromě výsadby nové
zeleně uplatňovalo také systematickou ochranu starých a vzácných stromů.
V důsledku prudkého rozvoje individuální výstavby v meziválečném období, který však skončil, aniž
by dosáhl zaplnění všech plánovaných ploch, zůstaly uvnitř intravilánu rozsáhlejší souvislé nezastavěné plochy. Pro soustředěnou výstavbu se nejlépe
hodilo území mezi oběma částmi čtvrtě Na Ptákách.
Sídliště stejného jména zde po obou stranách Smetanovy ulice vyrostlo od poloviny 60. let a také obsahuje zhruba 300 bytů. Rovněž toto sídliště postrádá
jakékoli urbanistické či architektonické kvality a jeho
jediným kladem je, že umožnilo logické provázání
uliční sítě obou částí starší čtvrtě. S budováním tohoto sídliště souvisela v letech 1983–1986 i výstavba výškové budovy internátu pro učňovskou mládež
č. p. 176 (Pražské předměstí, nyní dům dětí a mládeže), situované zcela bezohledně do parkového
předprostoru před budovou střední školy řemeslné
č. p. 260 (Pražské předměstí) a 243 (Pražské předměstí). Tato stavba se řadí mezi urbanisticky nejzávadnější v rámci celé České republiky, neboť výrazně narušila harmonické prostředí vilové čtvrtě.
Především díky oběma sídlištím se počet obyvatel města mírně zvyšoval (na 7314 v roce 1970
a 7687 v roce 1980), ale stále nedosahoval stavu
v roce 1930. Kromě bytů ve městě vznikly dvě samoobsluhy potravin, tři další prodejny, Dům služeb,
nová centrální školní jídelna (1965), tři nové školky
(Na Zavadilce – nejprve to byly jesle, v Knappově
a Palackého ulici), dvoje jesle, dům pečovatelské
služby (1975) a umělá ledová plocha (1976–1980).
Třetím územím, kde se rozvinula hromadná bytová výstavba, byl prostor Zavadilky jihozápadně
od křižovatky Na Špici. Těžiště výstavby zde spadá do druhé poloviny 70. a do 80. let 20. století
(obr. č. 80). Také zde šlo o využití ploch, které zůstávaly bez zástavby. Deskové panelové domy vyrostly
po obou stranách Hradecké ulice, po obou stranách
ulice Na Zavadilce a mezi ulicemi Josefa Šímy a Nádražní. Urbanistická skladba se svým pojetím nijak
nelišila od obou starších sídlišť. Pro další sídlištní
výstavbu byly vyhrazeny i rozsáhlé plochy západně
od Cihelen, ale k jejich využití již nedošlo. V omezené míře se v Jaroměři rozvíjela také individuální
výstavba, rovněž přednostně zaplňující volné plochy
stávajícího intravilánu.
Ve druhé polovině 20. století došlo v Jaroměři
rovněž k mírnému rozšíření ploch průmyslových
závodů. Největší areál vznikl mezi Polického Továrnou na kůže a řemeny (n. p. ZAZ Jaroměř) a ulicí
Na Klouzkově (nyní GUMOTEX Automotive). Zátěž
tranzitní silniční dopravou na mezinárodní trase Pra-

ha – Náchod – Wrocław se v poslední čtvrtině 20.
století stala neúnosnou, k jejímu odvedení mimo
město však nedošlo. Jedinou změnou znamenala
v letech 1978–1982 nová přeložka severního průtahu (Husova – Na Kameni) přes nový most přes Labe
s podchodem pro chodce. Z urbanistického hlediska způsobila zásadní rozrušení historické struktury
Pražského předměstí v předpolí Tyršova mostu, tím
spíše, že demolice postihly také ústí Národní ulice.
Při přípravě průtahu byl na Jakubském předměstí
zbořen i pozoruhodný dům č. p. 180, který dal po
roce 1734 postavit František Antonín Špork.
Především díky hromadné bytové výstavbě dosáhla Jaroměř historického maxima počtu obyvatel. Zaznamenalo je sčítání z roku 1991: 9012 osob
a 1159 domů (celá aglomerace 12 125 obyvatel
a 1736 domů).
Josefov jakožto mimořádně autentické klasicistní
pevnostní město je od roku 1971 chráněn jako městská památková rezervace. Intaktně dochovanému
historickému jádru Jaroměře se dostalo částečné
plošné památkové ochrany v roce 1987 v rámci památkového ochranného pásma městské památkové
rezervace Josefov. Jeho hodnota byla však v rámci
celostátní koncepce ochrany historických měst rozpoznána již v 70. letech a jeho památkové hodnoty
byly díky tomu respektovány. Nový památkový zákon, účinný od roku 1988, přinesl novou kategorii

V 90. letech došlo k částečnému úpadku starších průmyslových areálů, ale vyrostly dva nové.
V sousedství Továrny na drát a nábytková pera
Krčmář a syn č. p. 91 (Jakubské předměstí, ulice
V Zahradách) z let 1937–1939 při ústí Úpy do Labe
vyrostl na obou březích řeky největší novodobý průmyslový komplex (nyní Karsit Holding – strojírenská
výroba pro automobilový průmysl aj.). Další velký
areál, Kimberly-Clark (výroba hygienického zboží),
vznikl na západním okraji města, východně nad obnoveným Doleckým rybníkem. K dalším významným
průmyslovým firmám patří Tanex-Plasty (chemická
výroba pro automobilový průmysl) a JUTA (textilní
produkce).
V roce 1993 byla dokončena elektrifikace železnice Hradec Králové – Jaroměř a dovršen úpadek
výtopny, přeměněné pak na železniční muzeum.
Zejména od počátku 21. století vyrostly ve městě
velké supermarkety: mezi továrnou Kimberley-Clark
a Hradeckou ulicí Kaufland a Lidl, u křižovatky
Na Špici Penny Market. Další dva (Penny Market
a Tesco) využily asanované plochy u kruhového
objezdu na křižovatce ulic Husova – Národní – Na
Kameni a velmi zkomplikovaly budoucí urbanistické
dotvoření této rozrušené části Pražského předměstí.
Individuální výstavba se po roce 1989 nadále rozvíjela jen omezeně (například v ulici U Nemocnice).
Počet domů vzrostl z 1159 na 1221 v roce 2001
a na 1295 v roce 2011. Jde o historické maximum,
stejně jako u počtu domů aglomerace (1736 – 1814
– 1945). Počet obyvatel Jaroměře nejprve stagnoval
(9011 v roce 2001) a následně klesl (8381 v roce
2011). Aglomerace nejprve rostla (12 498 v roce
2001), ale potom počet obyvatel klesl (na 11 953
v roce 2011). Teprve kolem roku 2012 začala výstav-

Obr. č. 79: Pražské předměstí – Labská ulice, 70. léta 20. století
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Obr. č. 80: Pražské předměstí – výstavba sídliště Na Zavadilce, 1977–1982

ba nové čtvrtě rodinných domů na Jakubském předměstí za hřbitovem (V Hruštičkách).
Městský úřad v Jaroměři se v roce 1990 stal pověřeným obecním úřadem (POÚ), čímž se městu alespoň v omezené míře vrátila správní funkce
ve vztahu k okolním obcím (srov. mapový list č. 36,
mapa č. 39). V plné míře tuto funkci získal v roce
2003, kdy dosavadní okresní úřady nahradily správní obvody obcí s rozšířenou působností (ORP).
Obvod ORP Jaroměř, shodný s obvodem POÚ, je
ovšem podstatně menší než býval jaroměřský okres
v letech 1949–1960 (nezahrnuje 33 vesnic, včetně
města Smiřic, které k němu patřily, zatímco 6 vesnic
získal nově). Podstatně menší je i oproti jaroměřskému okresu z let 1850–1949. Jaroměř patří od
roku 2000 do obnoveného Královéhradeckého kraje
a v jeho rámci má celokrajskou působnost v oboru
památkové péče. Od roku 2008 totiž v Josefově sídlí
územní odborné pracoviště Národního památkového
ústavu.
Kulturní a společenskou činnost ve městě organizuje městské kulturní středisko, působí tu Dům dětí
a mládeže Klíč (v Josefově), Základní umělecká škola F. A. Šporka, městská knihovna, diakonie ČCE Milíčův dům a mnoho zájmových organizací. Ve městě
jsou tři základní školy, dále základní škola speciální a praktická škola, gymnázium Jaroslava Žáka
a střední škola řemeslná. Ze sportovních zařízení je
významný plavecký areál s vyhřívanou vodou, zimní stadion, tenisové kurty, bowling. Od roku 2010 je
v provozu Areál sportovních a volnočasových aktivit
(ASVAJ) s novou sportovní halou a rekonstruovaným atletickým stadionem. Největšími sportovními
jednotami ve městě jsou Jiskra Jaroměř, Sokol Jaroměř, Sokol Josefov, Sokol Jezbiny, které mají oddíly
v několika sportech, působí tu i dva hokejové kluby,
fotbalový klub, cyklistický tým, tenisový oddíl, aeroklub, vodácký klub, kuželkářský klub, šachový oddíl,
šipkařský oddíl atd.
Budoucí rozvoj města se od roku 2017 řídí novým územním plánem (mapový list č. 25, mapa
č. 28). Klíčovým momentem se stane dokončení
dlouho odkládané výstavby dálnice D11 Praha –
Wrocław. Stavba úseku z Hradce Králové do Smiřic
byla zahájena 2018 a má skončit v roce 2022, v témže roce zahájený úsek Smiřice – Jaroměř má být
dokončen v roce 2021 a s realizací zbývající části
z Jaroměře přes Trutnov na polskou hranici se počítá v letech 2022–2024. Předpokladem zklidnění
silniční dopravy ve městě a urbanistické rehabilitace
předpolí Tyršova mostu je však ve srovnatelné míře

i výstavba severního obchvatu (a dálničního přivaděče) Jaroměře, vedeného severně od Jaroměřského
rybníka; má být realizován v letech 2021–2023. Pro
napojení jižních částí aglomerace včetně Josefova
a zejména pro odvedení tranzitní dopravy z Josefova bude mít velký význam jižní obchvat a dálniční
přivaděč v trase mezi Josefovem a Rasoškami, který bude napojen na silnici do Libřic a Třebechovic
pod Orebem.

Josefov
O nutnosti moderně opevnit novou severní hranici Koruny české se vojenské orgány habsbursko-lotrinského soustátí přesvědčily v průběhu sedmileté války, kdy přes Sasko, Slezsko a Kladsko
opakovaně vyrážela pruská vojska do Čech a na
Moravu. Jejich operacím měla zabránit nová stálá
opevnění. Dobová doktrína požadovala, aby pevnosti blokovaly jak říční, tak i pozemní komunikace.
Nejlepší polohy tak byly na soutoku řek při křížení cest. Tomu ve východních Čechách vyhovovaly
Hradec Králové a o něco severnější poloha na Plese u soutoku Labe s Úpou a Metují v místech, kde
polsko-kladská cesta přecházela přes Metuji a Labe
k Jaroměři a oddělovala se od ní cesta k Trutnovu.

Již v roce 1764 byly zhotoveny variantní plány výstavby nových pevností, které měly být nejen vojenským opěrným bodem, ale i zásobovacím místem
polních armád. Návrh pevnosti na Plese zhotovil
francouzský inženýr Claude Benoit Duhamel Querlonde. O počet a především o polohu pevností se
strhl odborný spor, především pětice francouzských
vojenských inženýrů, vyžádaných Marií Terezií na
francouzském králi Ludvíku XV., vyzdvihovala polohu
na Plese, domácí upřednostňovali Hradec Králové.
Na základě nejvyššího rozhodnutí z roku 1765 byla
nová pevnost stavěna v letech 1766–1778 v Hradci Králové a byla dokončena právě před započetím
války o bavorské dědictví. Na jaře roku 1778 byla
v rámci příprav na očekávanou válku vybudována
linie polních opevnění na horním Labi od Chrudimi přes Pardubice a Hradec Králové k Hostinnému.
Tato linie vedla přes návrší Na Libinách západně od
Jaroměře, kde bylo vystavěno několik opevňovacích
objektů. V průběhu války se ukázalo, že Hradec Králové se nachází příliš hluboko od hranice a pruská
vojska tak mohla široké území severovýchodu Čech
využít pro své manévry. Potvrdil se tak argument
francouzských inženýrů z roku 1764. Po skončení
války byla zahájena přestavba pevnosti v Hradci
Králové a došlo i na výstavbu pevnosti na Plese podle Querlondova projektu z roku 1764. Pevnost byla
zařazena mezi pevnosti I. řádu, tedy nejdůležitější
objekty pro obranu celého státu.
Pro stavbu pevnosti bylo zvoleno návrší nad
soutokem řek Labe a Metuje. Jeho nejvyšší bod
se nachází v oblasti pozdější Novoměstské brány ve
výši 271 m n. m. Návrší na západní straně vybíhá
v úzkou ostrožnu nad nynější soutok. Svah k Metuji je strmý, na ostatní strany se návrší sklání velice
mírně. Na návrší se rozkládala střední část velké
jednořadé lánové vesnice Ples, dlouhé 5,2 km. Stavba byla zahájena v roce 1780 po vykoupení panství
Smiřice, k němuž Ples náležel. Obyvatelé střední
části vesnice Ples (cca 3,2 km délky vsi) museli
prodat své nemovitosti a přestěhovat se do nových
vesnic Rasošky a Nový Ples, vyměřených vně pevnostního obvodu. Někteří odešli až do Rozběřic na
jižním konci smiřického panství, kde osídlili zrušený panský dvůr a založili ulici jižně od jádra obce
k nynější jičínské silnici. Další se jednotlivě usídlili na
západním okraji Jaroměře a v oblasti Cihelen. Stavební materiály na stavbu pevnosti byly získávány
v místě stavby a v nejbližším okolí, dřevo v lese Rasošky, lomová opuka z terénních úprav. Pískovec se
dovážel ze státem koupených lomů u Betléma nedaleko Kuksu, vápno z erárních lomů ve Svobodě nad
Úpou a Starém Rokytníku. Dřevo z lesa Království
nad Dvorem Králové nad Labem se na místo stavby
plavilo. Největší objem stavebního materiálu tvořily
cihly, vyráběné západně od Jaroměře nad levým bře-

Obr. č. 81: Pražské předměstí – před výstavbou sídliště Na Obci, cca 1980
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Obr. č. 82: Josefov – Okružní ulice u bývalé Jaroměřské brány, 60. léta 20.století

hem Doleckého potoka v nově založených Cihelnách
jižně od velichovské cesty. V později těžené lokalitě
se dodnes dochovalo pět až šest rozsáhlých těžebních polí, širokých 100 m a dlouhých až 700 m.
V průběhu let 1780–1790 byla u soutoku Labe
a Metuje postavena moderní bastionová pevnost
Ples (od roku 1793 Josefov) podle teoretických předpokladů maršála Vaubana, Louise de Cormontaigne
a francouzské pevnostní školy v Mezi0res. Spolu
s Terezínem patří k vrcholům francouzského opevňovacího stavitelství 18. století. Querlonde svůj projekt z roku 1764 realizoval až do konce roku 1783.
Pak jej vystřídal podplukovník Franz Lauer, který
v sofistikovaném a všestranně náročném projektu
provedl některá zjednodušení. Pevnost byla do užívání předána v roce 1787, její dokončení se udává
k roku 1790, ale stavební práce pokračovaly až do
počátku 19. století (srov. mapový list č. 6–7, mapa
č. 9–10). Jako poslední vznikl v letech 1805–1811
kostel Nanebevstoupení Páně. V letech 1807 a 1813
zvýšily obranyschopnost pevnosti dvě předsunuté
lunety v severním předpolí, třetí byla zřízena jihozápadně před Hradeckou branou. V roce 1851 byla
před redutu Brdce vysunuta luneta. Konstrukce pevnostních objektů vznikaly nasypáním a obezděním
lícových i zadních stran. Obezdění hlavního valu
bylo vysoké 30 fortifikačních stop (9,8 m), výšky
pevnostních prvků směrem ven z pevnosti klesaly,
např. raveliny měly výšku obezdění 24 stop (7,8 m).
Součástí stavby bylo i přemístění koryt a soutoku
řek Labe a Metuje. Zastavěná plocha pevnosti činila asi 1,45 km2, plocha volných terénů pevnostních
glacis činila téměř 3 km2. Na realizaci ohromného
stavebního inženýrského díla se kromě civilních pracovníků podílelo každý rok i 6000 vojáků, roce 1787
se na hloubení podzemních chodeb podílelo 200
horníků z nynějšího Slovenska.
Pevnost se skládala ze tří částí: Horní pevnosti nad levým břehem Metuje, tzv. Korunní pevnosti
chránící přechody přes řeku a reduty Brdce (Przeberg), vysunuté na návrší mezi Labem a Metují.
Opevnění tvořily hlavní val s bastiony a kurtinami,
příkop s raveliny a vnější opevnění s krytou cestou
se shromaždišti a svahovaným předpolím, pod nímž
se nacházely dvě úrovně naslouchacích, minových
a spojovacích chodeb. Uvnitř pevnostních objektů
byly připraveny demoliční miny a výklenky. Součástí
opevnění byly kasematní prostory sloužící k vedení obranné palby, skladování a ubytování. Jednotlivé opevňovací prvky byly označovány římskými
čísly. Nejnižší čísla obdržely bastiony hlavního valu
(I–IV, IX–XII) v Horní pevnosti, přerušení této číselné řady bylo způsobeno pročíslováním kasematních

předbastionů na jižní straně. Následovaly raveliny
XIII–XVII a malé raveliny severní strany (XVIII–XX).
Pak číslování přeskočilo na vnější stranu hlavního
příkopu na lunety (XXI–XXX). Opevnění ostrožny
nad soutokem rozdělené do tzv. cornichonu, lunety
a shromaždiště obdržely čísla XXXI–XXXIII. Následovalo opevnění Korunní hradby s bastiony XXXIV
a XXXV a polobastiony XXXVI a XXXVII na ostrově.
Číslo XXXVIII obdržel ravelin Korunní brány a následující čísla XXXIX až XLIV obdržela shromaždiště
na kryté cestě před hlavním příkopem Korunní pevnosti. Do tohoto systému kupodivu nebyla zahrnuta
reduta Brdce, naopak malé hradby před kurtinami,
zvané kleště, obdržely čísla XLV–L.
Nejsilnější opevnění navrhl Querlonde na
předpokládaném jihovýchodním směru útoku.
Pevnost mělo bránit okolo 10 000 vojáků, zásoby
v ní uložené měly sloužit jak posádce, tak především polnímu vojsku. Plný stav posádky nebyl nikdy
dosažen, maximální počet vojáků v pevnosti nepřesáhl 5000. Také z tohoto důvodu nebyla vojenská
aktivita posádky za války v roce 1866 nijak veliká.
Vojsko bylo ubytováno v kasárenských objektech,
v případě války i v kasematách, měšťanských domech a na volné ploše Korunní pevnosti. Celý obvod

Obr. č. 83: Josefov – Lidická ulice, 60. léta 20. století
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pevnosti obklopovalo volné předpolí (glacis), údolí Labe a Metuje nad pevností bylo možné zatopit
vodou, nadrženou stavidly umístěnými v obou pevnostních mostech. Inundace tvořila cca 20 % obvodu pevnosti, nejméně z českých pevností 18. století.
Naopak komplex minových chodeb, dosahující včetně spojovacích galerií délky téměř 45 km, je zřejmě
největším systémem tohoto typu v evropském kulturním okruhu.
Vojsku v pevnosti sloužila řada výstavných objektů.
Blok při západní straně náměstí vyplnil dvoupatrový
pozdně barokní palácový objekt velitelství (č. p. 1),
ve kterém bydleli především vyšší důstojníci a jejich
rodiny. Obvodová křídla měla trojtraktovou dispozici s chodbou na nádvorní straně, klenutým traktem
kuchyní a komor a uličním traktem plochostropých
obytných místností. Ve střední části 1. patra se nachází velký sál. Podobně byly řešeny i další ubytovací objekty – Hlavní strážnice (č. p. 2) s italizujícím
průčelím s podloubím v přízemí i strohé pozdně barokní objekty Starého a Nového důstojnického pavilonu (č. p. 6 a 9) v západní části Horní pevnosti.
První sestává ze čtyř samostatných pavilonů, druhý
svými čtyřmi křídly uzavírá velké lichoběžné nádvoří. K ubytování sloužila i hlavní křídla Zásobovacího
a Stavebního úřadu (č. p. 7 a 8) v nejzápadnější části Horní pevnosti, zatímco v bočních křídlech se nacházely sklady. Součástí Zásobovacího úřadu byla
i vojenská pekárna s válečnými pekařskými dílnami a pecemi v sousedních bombardování odolných
objektech Jednoduchých kasáren. Průčelí těchto
erárních budov byla pojednána v duchu monumentálního pozdního baroka a redukované geometrizující výzdoby vídeňského stylu, jejíž obdoby však lze
nalézt ve francouzských realizacích architekta Claude-Nicolase Ledouxe. Výjimku tvořila pouze hlavní
strážnice, řešením průčelí navazující na renesanční
toskánská průčelí.
Vojsko bylo ubytováno ve východní části pevnosti
v ohromných Jezdeckých kasárnách (3000 vojáků)
a především v jedinečných okružních kasárnách.
Tyto unikátní jednopatrové, bombardování odolné
objekty postavené podle francouzských vzorů se
skládaly z Jednoduchých kasáren za hradebními
kurtinami a Dvojitých kasáren v hrdlech šesti větších bastionů. V Jednoduchých kasárnách se opakovala dispozice sestávající z buněk, v nichž se na
boky schodiště vázaly kuchyně a za nimi ložnice pro
7 vojáků. V jedné buňce tak mohlo bydlet až 28 vojáků. Jednoduché kasárny měly podle původních
návrhů mít nad bombardování odolnými klenbami

Obr. č. 84: Josefov – vojenská nemocnice a poliklinika Sovětské armády, 70. léta 20. století

1. patra nad klenebními násypy ploché střechy, v průběhu výstavby nahrazené pultovými střechami. Jednoduché kasárny postrádaly až do druhé čtvrtiny
19. století záchody. Dvojité kasárny měly mít stejnou
dispozici, zdvojnásobenou přiložením identického
druhého objektu do dvora. Přízemím Dvojitých kasáren měly procházet průjezdy do bastionů a vedle nich
měly nad hlavními pevnostními stokami stát suché
záchody. V závěru roku 1783 však Josef Lauer změnil dispozici Dvojitých kasáren za normálovou (španělskou) dispozici s otevřenou arkádovou chodbou
do dvora a traktem dlouhých ubytovacích místností,
vytápěných z užších traktů s černými kuchyněmi.
V každé ubytovací místnosti kasáren bydlelo 28 vojáků. V sousedství průjezdu v přízemí se nacházely
na jedné straně záchody, na druhé schodiště do patra. Tuto dispozici měly i výše jmenované Jezdecké
kasárny a tzv. Husarské kasárny (č. p. 228) v dolní
části tzv. Ostrova mezi Labem a Metují. K infrastruktuře pevnosti patřily i jednopatrová vojenská nemocnice (č. p. 4) na severním obvodu Horní pevnosti
a západněji od ní jednopatrový stroze vypadající
monumentální trojkřídlý skladovací objekt Zbrojnice (č. p. 5). V přilehlých Dvojitých kasárnách a bastionech byly umístěny válečné a dílenské provozy
těchto zařízení, do Dvojitých kasáren v bastionu III
měla být za války rozšířena nemocnice, část přízemí Dvojitých kasáren II využívaly kovářské dílny.
Jako skladovací a válečné ubytovací objekty sloužily kasematní prostory mezi kurtinami a Jednoduchými kasárny. Převážně ubytovacími kasematami
byly dodatečně vyplněny zadní líce bastionů, pokud
tam již nestály dělostřelecké kasematy. Dalším josefovským unikátem jsou skladovací a ubytovací
kasematní objekty par-a-dos, vestavěné do kurtin
tzv. Korunní pevnosti. Tvořily je sledy dlouhých ubytovacích sálů s krby na koncích, propojené příčnými
chodbami. Na vrcholu stavby stál na nádvorní straně příčně orientovaný sklad. V pevnosti bylo dále
šest vaubanovských válečných muničních skladů
s novější konstrukcí s vnitřními pilíři a s dodatečně
stavěnými předsíňkami, na Labi u mostu pevnostní
mlýn a řada dalších lehkých skladovacích objektů,
z nichž nejdůkladnější bylo skladiště sena v Korunních hradbách. Pevnostní mosty měly vždy zděné
pilíře, na kterých se nacházela dřevěná rozebíratelná konstrukce mostovky. Do bran se z mostu vjíždělo přes padací most. V branách se kromě strážnice
a příruční věznice vždy nacházely záchody, obsluhující přilehlé kasárny a ubytovací prostory.
Teprve v letech 1805–1811 byl ve východní frontě
náměstí vystavěn monumentální empírový posád-

kový kostel Nanebevstoupení Páně podle projektu
Ing. Heinricha Hatzingera a hraběte Julia d’Andreise.
Shodný kostel byl postaven i v pevnosti Terezín. Severně od kostela měla být vystavěna dvoupatrová
fara a škola, jižně magistrát města. Projekty byly
opuštěny po roce 1820 a náměstí tak na východě
zůstalo nedokončené, na rozdíl od Terezína, kde
v letech 1787–1788 vystavěli dvoupatrové budovy
velitelství pevnosti a důstojnického pavilonu.
Zásobování vodou zajišťovaly studny ve vojenských objektech a na veřejných prostranstvích.
V roce 1817 je doplnila kašna ve středu hlavního
náměstí, zásobovaná vodou z pevnostního mlýna.
Návrh kašny zpracoval ředitel pražské malířské akademie Josef Bergler, který už před tím namaloval
hlavní oltářní obraz josefovského kostela, sochařskou část s tématem spolupráce armády a občanstva zhotovil pražský sochař Josef Malínský. Jednou
z prvních staveb v pevnosti byla průplachová kanalizace. Její čtyři hlavní stoky začínají na jižní straně
hlavního příkopu a mírným spádem směřují k severu,
aby strmým klesáním vyústily u břehů řeky Metuje.
Na hlavní stoky se napojovaly uliční stoky a na ně
domovní větve. Ples a Terezín byla první města
u nás s plánovitě vybudovanou kanalizací. Postupná
obnova dlouhodobě neudržované havarijní kanali-

zace byla zahájena v roce 1990 po propadu jedné
z hlavních stok.
V pevnosti se od počátku počítalo s přítomností
civilistů, kteří měli v míru i ve válce zajišťovat potřeby armády. Pevnostní objekt vzniklý „na zelené
louce“ mohl naplnit požadavky na ideální město. Zástavba Horní pevnosti byla založena na pravoúhlém
rastru, který ruší jen mírně ubíhající Duškova ulice,
vyměřená jako spojnice os průjezdů do bastionů III
a X. Na křížení středové ulice spojující Jaroměřskou
a Novoměstskou bránu s kolmou ulicí k Hradecké bráně bylo vyměřeno hlavní náměstí, tři menší náměstí vznikla za branami. Ve velkých blocích
v chráněné severní části pevnosti vznikly kasárenské objekty, budova velitelství, pavilony pro ubytování důstojníků a jejich rodin, zbrojní sklad, vojenská
nemocnice, zásobovací a stavební úřad. Císař Josef II.
již v roce 1782 prohlásil osídlovacím patentem Ples
a Terezín za královská města. Určené menší bloky v Horní pevnosti proto mohly postupně zaplnit
měšťanské domy. Pro patricijské domy na velkých
parcelách byl vymezen prostor na severní a jižní
straně hlavního náměstí a podél severní strany ulice
k Hradecké bráně. Zvláštním odkazem na středověké poměry byla výstavba fronty řeznických domů
jižně od bloku velitelství při zadní straně pivovaru.
Tyto v josefovském prostředí velmi malé domy byly
vybaveny podloubím.
Budoucí stavebníci požívali řadu výhod, jejich
domy však musely splňovat přísné podmínky
výstavby. Musely mít nespalné konstrukce včetně krytiny a kleneb v přízemí, sedlové střechy bez
štítů či vikýřů a nesměly mít žádné složité výzdoby průčelí, přečnívající prvky (balkony a arkýře) ani
výklenky se sochami. Byly určeny minimální počty
a rozměry oken v uličních průčelích. Každý dům
musel mít vlastní studnu a musel být přímo napojen
na kanalizaci. Výstavbu domů hodlal stát podporovat půjčkami. První civilní dům vystavěl v roce 1791
pevnostní kameník Johann Rumpelmayer. Výstavbu
v pevnosti řídil vojenský stavební úřad. Oproti erárem předepisovaným přízemním domům byly stavěny jednopatrové domy s obchodními a výrobními
místnostmi v přízemí a s byty v patře. Josefovské
domy mají typickou dvoutraktovou dispozici s pavlačí na dvorním průčelí 1. patra a komorami a kuchyněmi ve dvorním traktu, když uliční trakt 1. patra
tvořily obytné místnosti. Na konci pavlače byla umístěna věžovitá křidélka záchodů. Pozoruhodné je, že
v sesterském Terezíně byly budovány domy bez pavlačí s dispozicí rozvinutou od síně nad schodištěm.
Domy projektovali a stavěli pevnostní zedničtí mistři,
v prvních letech to byl zejména Josef Vilém Ehe-

Obr. č. 85: Náměstí, návštěva prezidenta Václava Havla v Jaroměři, 27. ledna 1990
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Obr. č. 86: Náměstí s Havlíčkovou ulicí od severovýchodu a Pražské předměstí se zástavbou Na Ptákách, 2013

mann, který byl zároveň stavitelem opočenských
Colloredo-Mansfeldů, a pak Václav Jirásek. Většina
pozoruhodně kvalitní klasicistní zástavby vznikla
v průběhu prvních dvou třetin 19. století. Nejstarší
zástavbu charakterizují domy se středovými průjezdy s pravoúhlými či stlačeně zaklenutými portály
s klenáky, často s mansardovými střechami, s průčelími členěnými v přízemí rustikou či slepými arkádami, v patrech s lizénami nebo vpadlými a vystupujícími poli. Kolem roku 1810 vymizelo používání slepých arkád, aby se pak vrátilo po roce 1830
s upuštěním od členění patra lizénami. Později se
prosadilo řešení průčelí s výraznějšími podokenními a nadokenními římsami, s motivy penízků
a schematizovaných hlavic na lizénách. Přes původní zákaz se objevily i balkony. Hodnotu souboru
josefovských měšťanských domů podtrhuje vysoká
originalita dochovaných detailů včetně vrat, kovaných mříží a zábradlí nebo oken a dveří.
V roce 1825 byly na podnět velitele brigády Jana
Mayera z Heldensfeldu a ve spolupráci armády
a občanů města západně od pevnosti založeny Důstojnické sady. Od roku 1831 probíhaly zásadnější
opravy pevnostních staveb – lícních obezdívek valů,
jílových izolací kleneb kasematních objektů, v Jednoduchých a Dvojitých kasárnách byly trámové tiplové stropy nad přízemím nahrazovány klenbami,
do přízemí Jednoduchých kasáren byly vkládány záchody.
Právní samostatnosti se město dočkalo v roce
1834. Do té doby byly jeho záležitosti spravovány
z magistrátu v Jaroměři. V roce 1847 vznikl nerealizovaný projekt stavby dvoupatrové radnice, shodné s terezínskou. Josefovský magistrát ještě dalších padesát let úřadoval v pronajatých prostorách
1. patra lékárny (č. p. 40, 49) v nároží náměstí proti
budově Hlavní strážnice. V roce 1839 byla v jihovýchodním bloku zvětšeného náměstí postavena fara
a v roce 1847 i škola, parcela do náměstí byla bloko-

vána pro radnici a špitál. Městská obec
od počátku užívala výnosu pivovaru
a palírny, zásobujících vojsko i civilisty.
Další majetek však neměla. V letech
1840–1844 byly pro pivovar i palírnu
(lihovar) vystavěny nové budovy v jihozápadní části města. Pivovar byl
vystavěn jako bombardování odolný.
V závěru roku 1845 byl připraven projekt stavby městského divadla pro
nároží bloku hlavní strážnice, nebyl
však realizován. Ve městě žilo přibližně 3000–5000 vojáků a 2000 civilistů,
sčítání lidu však někdy vojsko vynechávala, a tak se počet obyvatel města
zdánlivě skokově měnil. (Srov. mapový
list č. 9, mapa č. 12 – Josefov ma mapě
stabilního katastru z roku 1840, kde je
zachyceno pouze vnitřní město; fortifikace je zcela cenzurována a na jejím
místě je pouze bílá plocha.)
Zemřelí vojáci i civilní obyvatelé
byli od roku 1790 pohřbíváni na vzorovém josefínském hřbitově, založeném jihozápadně od pevnosti na
katastru Rasošek v dostatečné vzdálenosti od pevnosti za vodním tokem.
Hřbitov měl od počátku zděné ohrazení, řádky hrobů obíhala obvodová
komunikace. Centrální kříž byl v roce
1875 nahrazen kamenným, pořízeným
nákladem josefovské omladiny. V průběhu 19. století se hřbitov stal svéráznou galerií sepulkrálního umění s díly
pražských, vídeňských i regionálních
východočeských sochařů a kameníků.
K pevnosti náležely tři mírové muniční sklady se strážnicí, umístěné nad
Jezbinami a východní částí Semonic.
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Obr. č. 87: Pohled od Pražského předměstí na náměstí a Jakubské předměstí od jihozápadu, 2013

v západní části Korunní pevnosti dobně měly být rozparcelovány i pozemky v Korunních
vystavěno obilní skladiště. Pevnost- hradbách a na Ostrově. Ve stejném roce vznikl erární
ní mlýn byl zrušen v roce 1887. Vý- zastavovací plán, počítající rovněž s úplnou demolicí
znam Josefova povýšilo v roce 1883 opevnění a mechanickým rozšířením stávající uliční
umístění nově zřízeného velitelství sítě. Realita však byla podstatně skromnější. V místech
IX. armádního sboru. V souvislosti vybourané Jaroměřské brány vznikly do 1. světové váls tím se projevil nedostatek bytů ky čtyři velkoměstsky vyhlížející činžovní domy, pátý
v již dokončené zástavbě města č. p. 178 k nim připojila v roce 1923 obec. Na opačné
a mnohé domy na hlavních ulicích straně města před Novoměstskou branou, zbouranou
byly zvyšovány o 2. patro. V roce až v roce 1904, došlo k velké urbanistické chybě, když
1883 se pod vlivem Jaroměře, kte- tři nově stavěné činžovní domy svou uliční čarou nerá stavěla novou školu na Ostrově jednotně kopírovaly zalomenou trasu pevnostní komus reprezentační zasedací síní, roz- nikace, takže vznikající ulici se dostalo názvu Křivice.
houpali i Josefovští a projekt stavby Mezitím v roce 1903 erár zdemoloval Královéhradecradnice zadali pražskému architek- kou bránu a hlavní náměstí bylo upraveno na park. Ve
tu jaroměřské školy Arnoštu Jen- stejném roce započaly město i erár dláždit chodníky
šovskému. Novorenesanční patro- a dosud prašné komunikace. V roce 1902 došlo na revá budova radnice byla slavnostně gulaci Labe od Korunních hradeb k soutoku s Úpou, od
otevřena v roce 1884. Stavební vý- roku 1924 následovala úprava od Smiřic po Josefov.
V závěru roku 1908 Josefov ztratil velitelství IX. arvoj města se v podstatě ukončil rokem 1884, kdy byl na poslední vol- mádního sboru, které bylo přeloženo do lidnatějších Litoměřic, když město nebylo schopno splnit požadavky
né parcele postaven dům č. p. 111.
Zrušení pevnostního statutu eráru na zřízení zeměbraneckého velitelství a otevření
Olomouce, Terezína a Josefova německé střední školy. Soukromá pětitřídní škola Schulv roce 1886 bylo z neznámých vereinu fungovala v důstojnických pavilonech od roku
důvodů zveřejněno až o dva roky 1880. Z města tak odešly především rodiny důstojníků,
později. Josefov se stal otevřeným snížily se výdělky obchodníků i živnostníků.
V roce 1910 byly produkcí pardubického aviatika
městem s velkou posádkou, která zde existovala až do konce 20. Jana Kašpara na bývalém vojenském cvičišti před Nostoletí. V roce 1891 město vysta- voměstskou branou zahájeny letecké pokusy, když zde
vělo na základě požadavků armá- trutnovský podnikatel a letecký konstruktér Igo Etrich
dy městská jezdecká kasárna na nechal postavit hangár pro několik letadel a zkoupozemcích před Královéhradeckou šel zde své letadlo Schwalbe (Vlaštovka). Ve stejném
branou. Projekt dodal osvědčený roce získal Josefov elektrické osvětlení, proud přiváděl
Arnošt Jenšovský. V roce 1894 se kabel z jaroměřské elektrárny. V roce 1912 byl postavojenský stavební dvůr v jihový- ven nový vodovod s válcovým věžovým vodojemem
Obr. č. 88: Josefov – komunikační chodby podzemního obranného systému, 2008
chodní části Horní pevnosti změ- v pivovaru.
Konec 19. století přinesl postupné srůstání Jaronil na vozatajská kasárna, k nim
V roce 1872 je doplnil čtvrtý sklad a v roce 1882 dyna- byly téhož roku vystavěny dva velké sklady jižně od měře a Josefova výstavbou severně od železničmitové skladiště. V okruhu 600 fortifikačních sáhů kolem železničního přejezdu. Nedlouho po zrušení pevnosti ního přejezdu u silnice ke Špici. Na jih od železnice
pevnosti bylo vymezeno demoliční pásmo, v němž moh- započala demolice opevnění a nová výstavba na uvol- vyrostla zmíněná vojenská skladiště, kolem nich za
ly stát pouze stavby podléhající demoličnímu reverzu, něných pozemcích. Josefovští se na rozdíl od Králové- 1. světové války vznikl jeden z pěti josefovských zajauzákoněnému až v roce 1859. Jím se majitel zavazoval hradeckých dokázali s erárem dohodnout, a tak první teckých táborů, zlikvidovaných v roce 1926. Od přejezsvé stavby odstranit v čase tří týdnů po vyzvání vojen- demolice opevnění probíhaly po dohodě na náklad du k Čerychově továrně vyrostly po roce 1900 dělnické
skými orgány. Demoliční pásmo až do zrušení pevnosti státu. Jako první padly v roce 1891 Jaroměřská a Ko- domky a jídelna Na Pekingu.
v roce 1888 omezovalo výstavbu na pláni dnešní čtvrti runní brána, armáda pak zdemolovala redutu Brdce
V 19. i v první polovině 20. století sloužil Josefov opaNa Ptákách a kolem křižovatky císařských silnic zvané a předsunuté lunety. Krytá cesta Horní pevnosti byla kovaně jako zajatecký tábor. Na konci napoleonských
dnes Na Špici. Podobné dodnes formálně nezruše- proměněna v parkové zařízení s vyhlídkovou prome- válek zde byli drženi zajatí Francouzi, po nich Italové,
né pásmo v okruhu 400 fortifikačních sáhů obkroužilo nádou. V roce 1895 město Josefov nechalo zpracovat pak účastníci polských povstání a v roce 1912 internomírové muniční sklady a zasahovalo až do prostoru regulační plán města od Ing. Otto Balzera. Podle něj vaní Turci z první balkánské války. Pro jejich pobyt byly
pevnostních cihelen při trutnovské silnici. Před Jakub- měly zaniknout všechny zbytky opevnění, na severním upravovány Jednoduché a Dvojité kasárny. Za 1. světoským předměstím Jaroměře navíc stálo opevnění, tvo- a jižním obvodu města měly vyrůst bloky zástavby vé války vyrostl v Josefově ohromný zajatecký tábor pro
řené čtyřmi lunetami a dvojicí valů, zaniklé zřejmě po a na východě a západě izolované rodinné domky. Po- ruské vojáky. Čtyři z jeho pěti částí byly umístěny podél
výstavbě lunety Brdce v roce 1851. Jižně od železnice
vznikl roku 1870 u paty pevnostního předpolí akciový
cukrovar, proměněný v roce 1898 po požáru v Čerychovu textilní továrnu s tkalcovnou bavlny a do roku 1907
i přádelnou. V demoličním pásmu stál od samého počátku tzv. Podklasný mlýn (Unterglacismühle) jako jediná
stavba zaniklé střední části vesnice Ples.
Jaro roku 1866 přineslo Josefovu pod hrozbou války s Pruskem armování pevnosti, při němž byly opravovány a modernizovány jednotlivé části opevnění, na
hradbách, v předpolí i v parku byly vykáceny všechny
vzrostlé stromy. Vojenské sklady byly kontrolovány a doplňovány nezbytnými zásobami všeho druhu, civilní
obyvatelstvo se muselo zásobit na tříměsíční obléhání,
jinak muselo pevnost 29. června opustit. Posádka pevnosti do bojů masivně nezasáhla, účastnila se však bojů
u Náchoda a České Skalice, 7. července demolovala
budovu nádraží a hlídky vysílané do předpolí pomáhaly
chránit civilní obyvatelstvo před pruským rekvírováním.
V pevnostní nemocnici byli ošetřováni ranění z obou
zmíněných bitev.
V době soumraku pevnostní funkce byly v Josefově
vojenskými orgány vystavěny v roce 1869 muniční laboratoře v příkopu u bastionů I a II, dvě skladiště v příkopu
mezi bastiony XI a XII, zmíněný mírový muniční sklad
č. 4 na Libinách, uvnitř pevnosti pak v roce 1885 bylo Obr. č. 89: Josefov – budova dělostřeleckých kasáren a vojenské nemocnice, 2014
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Obr. č. 90: Bývalé pevnostní město Josefov, v pozadí Jaroměř, pohled od jihu, 2018

silnic na Starý a Nový Ples, část A se nacházela ve vozatajském skladišti u železničního přejezdu. Pro zajatce
bylo od listopadu 1914 vystavěno 97 baráků, každý
až pro 600 mužů. Důstojníci byli ubytováni v Novém
důstojnickém pavilonu. Počet zajatých na konci roku
dosáhl čtyřiceti tisíc. Od roku 1915 se mezi zajatci,
zaměstnávanými i mimo tábory, začaly šířit nemoci
a v důsledku toho narůstaly i počty úmrtí. Proto byl
rozšířen vojenský hřbitov o severozápadní část B,
tzv. Ruský hřbitov, kde roku 1916 vznikl pod vedením
sochaře Nikolaje Alexandroviče Suškina z Tuly monumentální pomník zemřelým zajatcům. Roku 1917 byl
hřbitov rozšířen na jihozápad o tzv. válečný hřbitov.
Od roku 1916 přibyli do Josefova zajatí Italové. Přes
zhoršující se zásobovací poměry pomáhali někteří
obyvatelé Josefova zajatým, vynikal mezi nimi Josef
Kracík. Vznik samostatného československého státu
v Josefově znamenal rozklad vojska, jehož příslušníci se odebrali domů, v zajateckých táborech zůstalo
1500 Rusů. V rámci oslav samostatnosti byl částečně zničen archiv josefovského vojenského stavebního ředitelství. V zajateckých táborech zůstávali jejich
obyvatelé až do své repatriace. V roce 1921 bylo
v bývalých zajateckých táborech ubytováno 2000 příslušníků armády Západoukrajinské lidové republiky.
Tábor opouštěli postupně, až byl v roce 1926 zrušen.
V roce 1919 se započalo s další demolicí hradebních objektů, která postihla především vnější část hradebních příkopů na jižní, východní
a severovýchodní části města. Roku 1925 koupilo
město Josefov 48 hektarů pevnostních pozemků
a dva úseky Jednoduchých kasáren v jižní a severní
části Horní pevnosti. Na místě demolovaných hradebních prvků začala vyrůstat nová zástavba, především
kolem cesty ke Starému Plesu, v předpolí Korunních
hradeb a jižně před Královéhradeckou branou. Josefovská uliční síť severně od Labe nenavázala na velkorysou jaroměřskou osu Na Ptákách, směřující na
patu josefovského labského mostu. Zástavbu území,
dokončenou až na konci 20. století, zde započalo
družstvo Domov stavbou třinácti dvojdomků v roce
1921, když pozemky pro ně koupilo od státu. V roce
1925 zpracoval královéhradecký architekt Oldřich
Liska zastavovací plán území Na Ptákách. Počítal
s důslednou urbanizací území s širokou obchodní třídou k nádraží, náměstím, průmyslovou zónou
a obytnými domy. Podle jiného Liskova návrhu vznikl
Nový Josefov na trojúhelném území jižně od bývalých
důstojnických sadů, přejmenovaných nyní na Masarykovy. Vznikly zde převážně rodinné domky, u hlavní

silnice na Rasošky však vyrostl i městský činžovní dům.
Po demolici ravelinu XV před Novoměstskou branou
a části předbastionu VII západně od něj byl na uvolněné
ploše vystavěn sokolský letní stadion.
Moderní architekturu v Josefově důstojně reprezentuje výše zmíněný nárožní činžovní dům č. p. 178,
zvaný Eden, vystavěný v roce 1923 josefovskou obcí.
Návrh tohoto domu, nazvaného podle dosud nevídané
kvality bydlení s tekoucí vodou a koupelnami v bytech,
vypracoval architekt Milan Babuška, tehdejší profesor
jaroměřské průmyslové školy. Na opačném konci města
byl přestavěn dům č. p. 67 na Živnostenskou záložnu.
V roce 1925 byla přestavěna sokolovna, v roce 1931
Dělnický dům se sálem kina (Bio invalidů). Na severním náměstí (nám. Boženy Němcové) byla vystavěna
trafostanice s neobvyklou prosklenou hranolovou vížkou
v nároží, završenou hodinami. Otcové města bohužel
nedokázali po celou dobu mezi válkami přikročit ke
stavbě potřebné nové školy, přestože Oldřich Liska
v roce 1925 navrhl novou školu před Hradeckou branou.
Události 2. světové války se do podoby Josefova nezapsaly příliš výrazně. Obyvatelé Josefova se po celou
dobu existence města vždy vymezovali vůči Jaroměři.
Nerovné soupeření obou obcí uzavřel až rok 1948, kdy byl
Josefov sloučen s Jaroměří. Následující léta přinesla
městu spíše stagnaci, situace se v Josefově zlepšila až
v 60. letech. Nejprve byl uzavřen pivovar, pak využitý jako
mlékárna a posléze jako sýrárna. Již v roce 1945 zestátněná Čerychova továrna byla pod novým názvem LINA
v roce 1967 připojena do podniku TIBA Dvůr Králové.
Menší soukromé obchody a dílny byly zrušeny či združstevněny, řada z nich zanikla či byla zapojena do podniků služeb. Největším zaměstnavatelem ve městě stále
zůstávala armáda, která zde provozovala zbrojnici s dílnami a muničními sklady a útvar výstrojních skladů. Provoz obou stál především na civilních zaměstnancích.
V roce 1958 vešel v platnost zákon o kulturních památkách. Na jeho základě byly do státních seznamů zapsány desítky civilních i vojenských objektů včetně zbytků opevnění. V 60. a 70. letech došlo k opravám několika civilních i vojenských objektů, včetně kostela. V roce
1971 bylo historické jádro města Josefova s opevněním prohlášeno městskou památkovou rezervací, v roce 1987 vyhlásil okresní národní výbor ochranné
pásmo památkové rezervace, zahrnující i prostor mírových muničních skladů Na Libinách. Celkově však město chátralo, až se v osmdesátých letech začalo uvažovat
o asanaci, spíše však demolici jednotlivých bloků, do
kterých byli od šedesátých let stěhováni sociálně slabí
občané z celé Jaroměře. V roce 1978 byla jihozápadně
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od města při patě glacis otevřena nová budova základní
školy. V jihovýchodní části města byla demolicí sanována dvorní zástavba jihovýchodního bloku. V roce 1968
po okupaci Československa převzala Sovětská armáda vojenskou nemocnici, s ní i přilehlá Dvojitá kasárna
III, Dvojitá kasárna I (strážní) a západní část Korunních
hradeb včetně západní části tzv. Ostrova. Od 60. do
konce 80. let obě armády postupně zabraly a uzavřely
prostor pevnostních příkopů pro autoparky a nejrůznější sklady, na jihovýchodním obvodu pevnosti proti letišti
vznikl další vojenský prostor. Od 50. let byly do správy
města převedeny objekty velitelství, obou důstojnických
pavilonů, hlavní strážnice i kostel.
Určujícím prvkem života Josefova byla vždy armáda, v letech 1968–1991 kromě československé i sovětská. V josefovské posádce sloužilo po roce 1990
1500 příslušníků armády a pracovalo pro ni 500 civilních zaměstnanců. Po odchodu sovětských vojsk
v roce 1990 a masivní redukci v letech 1993–1996
z města prakticky odešla i Armáda České republiky.
Uvolněné objekty a prostory získávalo město Jaroměř postupně, nejprve část objektů po Sovětské armádě jako náhradu za utrpěné škody, pak i bezúplatnými převody nepotřebného státního majetku. V roce
2000 získalo bývalá Jezdecká kasárna, po roce
1950 všeobecně známá jako Čtvercová či Čtvercáky.
V roce 2006 byla na město převedena nevyužitá
a silně chátrající vojenská nemocnice. Město získalo
do svého majetku i další hradební objekty, budovy
stavebního a zásobovacího úřadu, okružní kasárna
i bývalé vozatajské sklady u železničního přejezdu.
Některé objekty byly privatizovány. Na konci 70. let
ve městě vznikla skupina dobrovolníků, kteří začali opravovat hradební objekty, nejprve v turisticky
zpřístupněné severozápadní části pevnosti, po roce
1990 v dalších generacích i na dalších místech, především v oblasti ravelinu XIV a bastionu IX.
Odchodem armády ztratil Josefov hlavního zaměstnavatele. Nové zaměstnavatele se však do města
nepodařilo přivést. V roce 2008 se do rekonstruované
části Dvojitých kasáren III nastěhovalo krajské pracoviště Národního památkového ústavu, v západní části
města se soustředilo několik muzeí. Pro další objekty,
včetně bývalých Jezdeckých kasáren a vojenské nemocnice, se zatím nové využití bohužel nalézt nepodařilo. Bývalé pevnostní město tak stále čeká na lepší
budoucnost.
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