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Historick! v!voj m"sta Jarom"#

P#írodní podmínky a po$átky 
osídlení na Jarom"#sku

Jarom!" je m!sto ve v#chodních $echách (Králo-
véhradeck# kraj), p"i soutoku Labe s Úpou a Metu-
jí, 17 km severov#chodn! od Hradce Králové. Le%í 
v nadmo"ské v#&ce 254 m, rozloha 'iní 23,95 km2 
a v sou'asnosti v Jarom!"i %ije 12 433 obyvatel. 
K Jarom!"i z hlediska správního p"inále%í pevnost-
ní m!sto Josefov, situované 2 km jihov#chodním 
sm!rem.

Od d!jinn#ch za'átk( spoluur'ovala historick# 
v#voj Jarom!"e poloha v severov#chodním v#b!%ku 
V#chodolabské tabule, je&t! sice v úrodné ní%in!, za 
ní% se v&ak terén k severu vlní a stoupá jednak do Kr-
kono&ského podh("í, jednak na v#chod! k Orlick#m 
horám. Poloha na soutoku t"í "ek ve sm!ru k jedné  
z mála sch(dn#ch spojnic do Kladska a dále na 
Vratislav (Náchodská branka) 'inila z nápadné jaro-
m!"ské polohy u% záhy vyhledávan# orienta'ní bod, 
kter# se promítl do z"ízení ran! st"edov!kého p"e-
myslovského hradu a posléze st"edov!kého m!sta.

Stopy po osídlení jarom"#ského prostoru spada-
jí ov&em do star&ích 'as(. Blízké okolí m!sta bylo 
odedávna sou'ástí staré kulturní oblasti, sahající 
sem z blízkého Hradecka. V tomto nadhledu se jaro-
m!"sk# obvod r#suje jako sou'ást prav!kého osíd-
lení v#chodních $ech s t!%i&t!m v Polabí, zatímco 
„k horám“ sídelních stop ub#vá. Ji% od star&í, ale 
zejména mlad&í doby kamenné dokládají osídlení 
jarom!"ského katastru r(zn! v#mluvné archeologic-
ké nálezy, po'ínaje lidem s vypíchanou keramikou, 
zvoncov#ch pohár(, p"es ún!tickou a mohylovou kul-
turu, následn! to jsou doklady po lidu popelnicov#ch 
polí i lu%ické kultury. Sv!dectví po sob! zanechalo 
laténské a "ímské období i doba st!hování národ(. 
V záv!ru p"edhistorické doby se území m!sta dotklo 
i staroslovanské a slovanské osídlení, t"eba%e p"ed-
pokládané opevn!né polohy v jeho areálu se nedají 
bezpe'n! dolo%it.

Zda se oblast Jarom!"ska dostala pod vliv n!-
kterého z po'etn#ch „'esk#ch kní%at“ („duces Boe-
manorum“), kte"í p(sobili na 'eském území p"ed 
vznikem jednotného státu, se rovn!% nedá s ur'i-
tostí "íci, jako takové p"ípadné „kní%ecí“ sídlo by se 
nabízelo relativn! nedaleké hradi&t! v Ostrom!"i 
u Ho"ic. Okolo poloviny 10. století se nejspí&e p"i-
'in!ním Boleslava I. (935–972) staly sou'ástí p"e-
myslovského panství také v#chodní $echy, v jejich% 
p"irozené spádové úst"edí se znenáhla m!nil kní%e-
cí hrad v Hradci (Králové) na soutoku Labe a Orlice. 
Podle popisu kroniká"e a sou'asn! d!kana pra%-
ského kostela Kosmy († 1125) by také Jarom!"sko 
m!lo vejít do rozsáhlé slavníkovské domény, údajn! 
sahající na v#chod! k Litomy&li a na severu k hra-
du Kladsko, ve skute'nosti se v&ak okrsek Slavníka 

a jeho syn( mnohem skromn!ji omezoval na Libici 
(u Pod!brad) a její &ir&í zázemí. P"esto se spekulace 
o rozsahu slavníkovské domény, objímající praktic-
ky t"etinu $ech, hou%evnat! udr%ují. Motiv Kosmova 
nadhodnocení je dost o'ividn#: svat# biskup Vojt!ch 
musel p"ece pocházet z mocného a bohatého kní-
%ecího rodu!

Ran" st#edov"k! hrad 
a správní centrum

V(d'í centrální role Hradce se vytrvale profilo-
vala, tak%e k roku 1115, kdy% op!t Kosmas (a tady 
není d(vod mu nev!"it) popisoval ujetí Hradecka 
do správy Sob!slavem, budoucím Sob!slavem I. 
(1125–1140), mluví o „hradu Hradci a celém okol-
ním kraji se 'ty"mi hrádky“ („dat ei civitatem Gra-
dec et totam circa adiacentem cum quatuor castel- 
lis provinciam“). O tom, %e se mezi nimi skr#vala 
také Jarom!", je velmi pravd!podobné, s je&t! v!t&í 
jistotou se uva%uje rovn!% o Opo'nu, vzpomenu-
tému p"ímo jako hrad k roku 1068. Je&t! ne% se 
stal 'esk#m kní%etem, m!l tak Sob!slav mo%nost 
se s Hradeckem blí%e seznámit (jeho správu v&ak 
nevykonával dlouho) a po svém nástupu v Praze 
hned toho vyu%il. Roku 1126 nechal na „pevnosti 
Jarom!"“ uv!znit svého synovce B"etislava („Bracil-
zaus in arce Jaromir retrusus est“). Je to zárove) 
první písemn# doklad o Jarom!"i, která hned zkraje 
vystupuje jako opevn!né místo, vhodné k bezpe'-
né internaci jednoho ze Sob!slavov#ch konkurent(. 
V té chvíli m!la ov&em Jarom!" za sebou del&í his-
torii. V literatu"e se obvykle váhá, zda její po'átky 
s ohledem na osobní tvar místního jména spojovat 
s kní%etem Jaromírem (1004–1012, 1033–1034, 
† 1035), nebo v Dalimilov! duchu s pra%sk#m bis-
kupem Jaromírem-Gebhardem (1068–1090), bratrem 
prvního 'eského krále Vratislava. I kdy% se nositel( 
jména Jaromír vyskytuje v p"emyslovském rozro-
du je&t! víc, ponejvíce se uva%uje o t!chto dvou. 
Spí&e se v&ak dá z"ízení a pojmenování jarom!"-
ského hradu spojovat s B"etislavem I. (1035–1055), 
za n!ho% se správní ústrojí $ech do'kalo nov#ch 
podn!t( a moc pra%ského kní%ete se dovnit" i nave-
nek zpevnila. Podle sv#ch blízk#ch patrn! B"etislav 
nazval více hrad(. Po otci Old"ichovi hrad Old"i& na 
Nymbursku, po star&ím synovi hrad Spytihn!v na 
Uherskohradi&*sku a po str#ci Jaromírovi, jemu% 
vd!'il za sv(j tr(nní nástup, v#chodo'eskou Jaro-
m!".

Polohou na soutoku t#í #ek (Labe, Úpa, Metu-
je) a vysunutím v kladském a polském sm!ru byla 
Jarom!" geograficky p"edur'ena sehrát roli opev-
n"ného a následn" i spádového místa. V nad-
hledu tvo"í u%&í jarom!"ská oblast severov#chod-
ní v#b!%ek hust&ího osídlení, které sem pronikalo 
z Hradecka. V jejím prostoru se v raném i mlad&ím 
p"emyslovském období k"í%ilo více cest. Od Prahy 
se nejspí&e dosáhlo Kladska tak "e'enou Polskou 
cestou, kterou v roce 1124 vyu%il bambersk# bis-
kup Ota p"i svém misijním v#jezdu do Pomo"an. 
Z jeho legendistického curricula víme, %e z Prahy 
zamí"il na Sadskou (zde kolegiátní kapitula), s drob-
nou zají%+kou pokra'oval na Miletín („Milecium“) 
a poté se vzpomíná a% Brdo („Burda“, Varta, polské 
Bardo), tudí% t!%ko mohl vynechat Jarom!". Cesta 
z Prahy k polské hranici vedla ve st"edov!ku p"es 
oblast Byd%ova, Ho"ic a míjela Hradec (Králové), 
sám Hradec spojovala podle Labe cesta k severn!ji 
polo%ené Jarom!"i. Odtud se patrn! dv!ma trasami 
(také p"es Kr'ín, pozd!j&í Nové M!sto nad Metují) 
dosáhlo zemské brány „na Dobenin!“ u dne&ních 
Václavic (jihozápadn! Náchoda), za ní% se ji% po-
kra'ovalo do Kladska, tehdy ov&em sou'ásti $ech. 
Tudy obvykle táhla vojska do Polska, také kní%e 
Vratislav II. v roce 1068, kde se práv! na Dobenin! 
setkal s ne'ekan#m vzdorem 'esk#ch p"edák(.

Po$átky jarom"#ského hradu (v literatu"e se 
'asto pou%ívá i v#raz hradi&t!) z(stávají nejasné, 
nevíme ani bezpe'n!, jestli se jeho název neprosa-
dil a% dodate'n!, tak%e p(vodní ozna'ení by zn!lo 
jinak. K jeho umíst!ní se nabídla poloha na strmé 
a úzké labské ostro%n! kyjovitého tvaru s opukov#-
mi skalisky na ji%ních svazích. Opevn!né sídlo, mo%-
ná je&t! p"edb"etislavského p(vodu, je% se rozlo%ilo 
nejspí&e v místech dne&ního nám!stí, v pokro'ilém 
11. století ji% bezpe'n! trvalo. O jeho vzhledu a p"í-
padném 'len!ní se dá jen spekulovat, nálezy hrob( 
v severozápadních partiích nám!stí nevylu'ují exis-
tenci hradního kostela. Usazen# na h"betu v#razné 
labské smy'ky, stal se jarom!"sk# hrad p"irozenou 
dominantou celého okolí, v jeho t!sném podhrad-
ském zázemí v&ak chyb!l prostor dostate'n! vhod-
n# k rozvinutí v!t&ích sídelních aktivit. Na opa'ném 
labském b"ehu, v zamok"ené ní%inné poloze, se dají 
archeologicky vysledovat stopy jednak agrárního, 
jednak vzhledem k hradu obslu%ného sídli&t!, a zde 
také vznikl (neznámo kdy, snad ve 12. století) farní 
kostel Panny Marie, p"i n!m% byla v polovin! 14. sto-
letí z"ízena kanonie augustinián(. Tento kostel, a' 
na p"edm!stí, plnil funkci farního kostela pro vzni-
kající m!sto. Dnes známe jen p"ibli%né místo, kde 
tento kostel stával. Archeologick# v#zkum ho ur'il 
k poloze Na Kameni, do míst dne&ního obchodního 
centra Penny Market. Ideální podmínky nenabízelo 
ani v#chodní zápolí jarom!"ského hradu, pokra'ují-
cího úzkou &íjí k pozd!j&ímu Jakubskému p"edm!s-
tí, jeho% kostel se vzpomíná a% po polovin! 14. sto-
letí. P"ed vznikem m!sta bylo osídlení t!chto partií 
jen sporadické. V tomto stavu vstoupil ran! st"edo-
v!k# hrad v Jarom!"i do 13. v!ku, do „století m!st“, 
jeho% inovace neminuly ani „starou Jarom!"“.

Díky své pozici v komunika'ní síti pat"ilo Jaro-
m!"sko k exponovan#m úsek(m 'eského v#chodu. 
Prakticky v&echny cesty z Prahy nebo Hradce, a* 
obchodní, vojenské nebo nábo%enské (poutnictví), 
a podobn! z Polska a Slezska skrze $echy, se n!-
jak Jarom!"e dotkly. Sílila její role oblastního centra 
a spádového místa celé p"ilehlé oblasti, kde po po-

lovin! 13. století p"ekro'ily (jist!%e krom! Hradce) 
hranice ryze agrárního sídli&t! jen Dv(r Králové, 
$eská Skalice, Miletín a vzdálen!j&í Opo'no. Dá se 
proto p"edpokládat nejen gradující posilování st#e-
diskové role Jarom"#e, ale také nár(st podhradní-
ho osídlení.

V té chvíli se dá Jarom!"sko pova%ovat za dost 
hust! osídlenou oblast v severním v#b!%ku staré 
hradecké kastelánie, její% hradní centrum p"ed rokem 
1225 p"erostlo v institucionální m!sto, jedno z prv-
ních na 'eské p(d!. Hlavní proud osídlení pronikal 

Obr. '. 3: Nejstar&í pe'e* m!sta Jarom!"e, 1309

Obr. '. 4: Pe'e* m!sta Jarom!"e, 1575
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na Jarom!"sko práv! z rovinatého Hradecka, na 
sever a severov#chod od Jarom!"e se sídelní me-
zery zapl)ovaly o n!co pozd!ji. Ji% p"ed polovinu 
12. století nále%í písemné sv!dectví o Lochenicích 
severn! od Hradce spolu s dal&ími místy, p"echá-
zejícími z velmo%sk#ch rukou, konkrétn! rodiny 
pra%ského biskupa Jana I. (1134–1139), do majetku 
strahovského klá&tera („dedit patrimonium suum to-
tum, quod habuit in villa Lochinicih, et quod ibidem 
emit...“). Zda se $erno%ice, darované rámcov! ve 
12. století jak#msi Kochanem opatovickému klá&-
teru, vá%í k $erno%ic(m na Labi jihozápadn! od 
Jarom!"e, není ov!"itelné, podobn! si lze pohrávat 
s prvním dokladem o vsi Ples ve falzu k roku 1186 
(kostel dolo%en v roce 1271), na jejím% katastru 
se v záv!ru 18. století rozlo%ila pevnost Josefov. 
K 'asn!j&ím doklad(m do poloviny 14. století se 
v &ir&ím jarom!"ském okolí hlásí Dv(r Králové, $es-
ká Skalice, Jasenná, Holohlavy, Choustníkovo Hra-
di&t!, He"manice, Lib"ice, Semonice, Hab"ina nebo 
Zvole a dal&í. N!kde p(sobily jako farní centra, t"e-
ba%e doklad( románsk#ch staveb 'i jejich relikt( je 
pomálu (Dv(r Králové, Lan%ov). N!které ze zji&t!-
n#ch ran! st"edov!k#ch archeologick#ch poloh jsou 
opou&t!ny, jiné se p"esouvají a osazují se nová mís-
ta. Nad statky církve, hlavn! klá&ter(, za'aly zvlá&t! 
v úsecích sm!rem k horám p"eva%ovat &lechtické 
majetky. Vcelku se jarom!"ské zázemí druhé polo-
viny 13. století zdá ze sou'tu v&ech druh( prame-
n( natolik zalidn!né, %e panovník mohl p"ikro'it ke 
z"ízení m!sta bez obav, %e by postrádalo nezbytn# 
agrární rezervoár.

Vznik st#edov"kého m"sta

Kdo dal podn!t ke z"ízení m!stské obce, která fyzic-
ky i jménem navázala na ran! st"edov!k# jarom!"sk# 
hrad, se p"esn! asi nedozvíme. Jako u v!t&iny m!st, 
i v p"ípad! Jarom!"e postrádáme „vstupní“ privilegi-
um, v&e se mohlo dít ráz na ráz a ústní cestou. Do-
stupné indicie ukazují na P"emysla Otakara II., obec-
n! známého jako budovatele m!st. K tomu se p"iklání 
i v&echna relevantní literatura. St!%í mohla pozornému 
králi uniknout strategická poloha starého hradu v citli-
vém slezsko-polském sm!ru, jeho% omezené funkce 
ji% nemohly vyhovovat nov#m po%adavk(m na eko-
nomické, a tudí% i praktické ovládnutí p"ilehlého kraje. 
Blízkost Hradce sice mohla znamenat jistou p"eká%ku 
(je to pouh#ch 17 km), nebo* v ka%dém p"ípad! by se 
protínal mílov# okruh (asi 11 km) obou m!st, na dru-

hé stran! to byl kraj dosud "ídce urba-
nizovan#. I proto Jarom!" vznikala jako 
m!sto skromné, st!snan# prostor ani 
neumo%)oval odvá%n!j&í rozlet.

Jeho zástavba se v podstat! omezi-
la na jednu protáhlou a ve st"ední 'ásti 
roz&í"enou ulici, vlastn! nám!stí slou-
%ící zárove) jako tr%i&t!. Vroubily ho 
dv! fronty m!stsk#ch dom(, které trva-
le musely zohled)ovat obvod vyv#&ené 
a srázné ostro%ny. Na &achovnicov# 
rastr, vy%adující nále%it# prostor jako 
u ($esk#ch) Bud!jovic, Klatov, Plzn!, 
ale t"eba i skromn!j&í Litovle, se nedalo 
pom#&let, více „hradní“ ne% „m!stská“ 
poloha sehrávala své. I proto st"edov!-
ká Jarom!" od za'átku postrádala jinde 
rozv!tvenou sí* bo'ních uli'ek. Podob-
n! jako d"íve do ran! st"edov!kého 
hradu, tak i do mlad&ího m!sta vedl 
hlavní p"ístup od západu p"es labsk# 
brod, kde se 'asem vzpomíná Pra%ská 
brána. Mén! z(stává objasn!né v#-
chodní spojení s pozd!j&ím Jakubsk#m 
p"edm!stím, v jeho% &íji se usadila Ná-
chodská brána ("e'ená i Panna) poz-
d!ji s chrámem sv. Mikulá&e, ji% sv#m 

patrociniem navozujícím trhov# a obchodní ráz m!sta. 
Farní úlohu si i po vzniku m!sta dlouho udr%oval kostel 
Panny Marie na západním p"edm!stí „za vodou“, poz-
d!ji naz#vaném za mostem nebo dolej&í. Mariánsk# 
kostel nep"estál husitské bou"e.

Nevíme, jak se s novou situací vyrovnal star! p#e-
myslovsk! hrad. Nejspí&e bez v#razn!j&ích relikt( 
zanikl. Jak se m!l k „novému“ královskému hradu, 
o n!m% se pro zralé 13. století n!kdy uva%uje p"i brán! 
ve v#chodním „mikulá&ském“ kr'ku ostro%ny (n!kdy se 
klade je&t! p"ed z"ízení m!sta), se nedá "íci nic jis-
t!j&ího. Neuchoval se o n!m %ádn# písemn# záznam, 
n!kdy se s ním spojují nepr(kazné indicie v organis-
mu mikulá&ského kostela. Jestli%e p"edpokládan#, nic-
mén! pr(kazn! nedolo%en# hrad skute'n! existoval, 
patrn! by m!l hájit úzkou &íji ostro%ny a posléze bránit 
vstupu do m!sta od v#chodu. Otázka m!stského hra-
du na mikulá&ské ostro%n! se v minul#ch dekádách 
prom!nila v kolbi&t! obecn!j&ích diskusí, do nich% 
vstoupila "ada odborník(. Ideu m!stského kastelového 
hradu v Jarom!"i jiní badatelé z architektonick#ch a ar-
cheologick#ch d(vod( odmítli. Stavba hradu na nevel-
ké ostro%n!, po ní% vedl i v#chodní p"ístup do vznika-
jícího m!sta, by musela mít pr(chozí charakter, nebo 
nechat prostor pro ve"ejnou komunikaci do m!sta, co% 
by zase umen&ilo p"ípadnou hradní plochu. Navíc po-
t"eba sídla pro eventuální král(v pobyt se v Jarom!"i 
nejevila jako nezbytná.

Pokud se po'átky m!sta Jarom!"e kladou do let 
vlády P"emysla Otakara II. (1253–1278), je to vyme-
zení pom!rn! &iroké, po zku&enostech odjinud by nej-
spí&e p"icházela v úvahu &edesátá léta. P"ímá zmínka 
o m!st! se vá%e teprve k roku 1298, kdy m!l král Vác-
lav II. klá&teru v Sezemicích darovat 'ty"i masné krá-
my v Jarom!"i. Jak rychle a s jakou intenzitou zásadní 
prom!na ran! st"edov!kého hradu v m!sto probíhala, 
se dá jen rozva%ovat. Mohlo trvat (a jist! trvalo) desítky 
let, ne% m!sto získalo uspo"ádan!j&í a trochu v#stav-
n!j&í podobu. Soud! z pozd!j&ího v#voje, tvo"ili jádro 
jeho populace „N!mci“, v roce 1309 stál v 'ele m!st-
ské obce rychtá" Reblin („Reblinus iudex“). Od za'átku 
se Jarom!" "adila k nejmen&ím královsk#m m!st(m 
a je&t! v polovin! 14. století se místy ozna'uje jako 
„královské m!ste'ko“ („oppidum regale“). Podhrad-
ské osídlení se za'alo m!nit v p"edm!stí, a to západ-
ní Pra%ské a v#chodní Jakubské. Vznik m!sta posílil 
hospodá"ské a spádové funkce jarom!"ského centra 
a p"isp!l ke stabilizaci sít! cest, v ní% Jarom!" zaujala 
roli obchodní k"i%ovatky na trase z $ech do Slezska 
a Polska. Po desítkách let ml'ení se po'átkem 14. stole-
tí m!sto sebev!dom! hlásí i jako politick# subjekt, a to 
v souvislosti s po'átky královsk#ch v!nn#ch m!st.

Jarom"# jako královské 
v"nné m"sto

Jarom!" se záhy po vzniku m!sta stává sou'ástí 
instituce královsk#ch v!nn#ch m!st, typické pro v#-
chodní $echy. Jejím základem se stal odkaz Vác-
lava II., kter# u'inil p"ed svou smrtí v 'ervnu 1305 
ve prosp!ch své mladi'ké choti Al%b!ty Rej'ky. Jak 
vzpomn!l Petr ,itavsk# ve Zbraslavské kronice, 'i-
nil 20 000 h"iven st"íbra, ov&em 'ím byl zaji&t!n, 
Petr neuvádí. Po zavra%d!ní Václava III. v srpnu 
1306 zvolila 'ást &lechty na uprázdn!n# tr(n Rudol-
fa Habsburského, "e'eného Ka&e, syna "ímského 
krále Albrechta. Habsbursk# nárok na vládu v $e-
chách byl zpevn!n s)atkem vdovy Al%b!ty Rej'ky 
s nov#m králem; Rudolf ov&em panoval krátce, ze-
m"el v 'ervenci 1307 p"i obléhání Hora%+ovic. T!sn! 
p"edtím se opakovala situace z 'ervna 1305. Umí-
rající král (op!t podle Zbraslavské kroniky) odkaz 
svého p"edch(dce zdvojnásobil, tak%e nyní dosáhl 
40 000 h"iven. Na rozdíl od roku 1305 se uvádí, %e 
tuto apaná% budou zaji&*ovat p"íjmy z m!st Hradce 
(Králové), Chrudimi, Vysokého M#ta a n!kolika dal-
&ích, v kronice nejmenovan#ch. Nejspí&e byla mezi 
nimi i Jarom!".

I kdy% Rudolf zem"el, Habsburkové se nevzdali 
a v $echách i na Morav! vojensky zasahovali. Voj-
sko, je% Albrecht se synem Fridrichem, bratrem ze-
snulého Rudolfa, do království p"ivedl, muselo na 
p"elomu let 1307 a 1308 n!kde p"ezimovat. Tento 
úkol p"ipadl Al%b!t! Rej'ce, která se jako vdova po 
Rudolfovi stala p"edstavitelkou habsburské strany 
a dr%itelkou m!st, která jí Rudolf odkázal. A práv! 
v t!chto m!stech, jak informuje kroniká" Dalimil, 

m!ly b#t ubytovány habsburské posádky. Obyva-
telé m!st, i kdy% to byli nejspí&e v!t&inou „N!mci“, 
se tomu bránili, nebo* by to znamenalo "adu rizik. 
P"ítomnost cizích %oldné"( vyvolávala i odpor 'ás-
ti domácí &lechty. Za této situace se ve vojenském 
tábo"e u opatovického klá&tera poblí% Hradce Krá-
lové se&li zástupci v#chodo'esk#ch m!st s "ímsk#m 
králem Albrechtem a jeho synem Fridrichem. Do&lo 
mezi nimi k politickému vyjednávání a m!sta si za to, 
%e habsburské 'ety ubytují (Dalimil p"i v#'tu m!st, 
která se k tomu uvolila, p"idává Byd%ov, ale opomíjí 
Jarom!"), vynutila rozsáhlá privilegia. To bylo stvr-
zeno listinou z 5. "íjna 1307, vydanou ve vojenském 
le%ení u Opatovic. Jejím zn!ním král Albrecht i Frid-
rich p"ijali do svojí ochrany m!sta Hradec (Králové), 
Jarom!", Chrudim, M#to a Poli'ku („Grecz, Jermer, 
Chrudim, Mutha et Policz“), co% provázelo konfirmo-
vání jejich práv, svobod a privilegií.

Zde se Jarom!" poprvé objevuje mezi „v"nn!-
mi“ m"sty v oficiálním dokumentu (jde o druhou 
zprávu o Jarom!"i jako m!st!), tak%e ur'it! nále%e-
la k on!m m!st(m zabezpe'ujícím královny od léta 

Obr. '. 5: Kamenn# znak m!sta Jarom!"e na v#chodní stran! zvonice 
kostela sv. Mikulá&e, 1707

Obr. '. 6: Pe'e* m!sta Jarom!"e, 1818
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1307, mo%ná od roku 1305. Ani v této listin! není 
je&t! otev"en! "e' o vztahu ke královnám, a'koliv 
skupina se vyhra)uje jasn! a její text b#vá pova-
%ován za „rodn# list“ v!nného svazku. Ve srovnání 
s m!sty se star&í tradicí jako Hradec Králové nebo 
Chrudim byla ov&em Jarom!" pom!rn! mladou 
obcí, st!%í proto mohla b#t pln! rozvinut#m m!s-
tem. Opatovická listina nejen potvrzovala v&echna 
star&í práva vyjmenovan#ch m!st, ale také je roz-
&i"ovala. Pat"ilo sem právo obchodník( z dot'en#ch 
m!st kupovat kutnohorské st"íbro, co% se povolovalo 
jen královsk#m urburé"(m, na míli od m!sta se za-
kazoval provoz "emesel nebo kr'em, které by po-
&kozovaly m!stské "emeslníky a kr'má"e. Dále byl 
zaji&t!n svobodn# dovoz materiálu ke stavb! m!st-
sk#ch dom( (kámen, vápno, písek a hlína). V oblasti 
finan'ní byl zakotven závazek nezhor&ovat minci, 
byly sní%eny královské platy z m!stsk#ch pozemk( 
i z pozemk( m!&*an( mimo m!sto, do&lo k omezení 
daní placen#ch m!&*any králi. V soudnictví se roz-
&í"ila pravomoc m!stsk#ch rad na úkor královské-
ho podkomo"ího a rychtá"e, m!&*ané mohli %ádat 
podkomo"ího, aby byl p"ed soud p"edvolán i &lech-
tic, pokud by poru&il m!stské právo. Dluhy &lechtic( 
m!&*an(m m!li platit jejich poz(stalí. Problém listiny 
z 5. "íjna v&ak tkv!l v tom, %e ji vystavily osoby, kte-
ré k tomu nem!ly právo ("ímsk# král Albrecht, jeho 
syn Fridrich). Vycházelo se toti% z p"edpokladu, %e 
se Fridrich stane 'esk#m králem, co% se nenaplnilo.

Aspirace Habsburk( na vládu v $echách se stá-
valy stále mén! reálné. Chování jejich posádek 
b!hem zimy 1307/1308 (p"edev&ím drancování) 
vyvolávalo stále v!t&í nespokojenost 'eské &lechty 
s habsburskou kandidaturou, naopak stoupaly sym-
patie k Jind"ichu Korutanskému, chápanému vzhle-
dem k jeho man%elství s dcerou Václava II. Annou 

za „'eského“ národního uchaze'e. 
V kv!tnu 1308 byl navíc zavra%-
d!n Fridrich(v otec Albrecht, hlav-
ní organizátor vojenské podpory 
habsbursk#ch nárok(. Oslaben# 
Fridrich se nebyl schopen prosadit. 
Proto 14. srpna 1308 uzav"el ve 
Znojm! smlouvu s Jind"ichem Ko-
rutansk#m, nov#m 'esk#m králem 
(1307–1310), v ní% se vzdal nárok( 
na $eské království. V této smlouv! 
byla zaji&t!na té% v&echna práva 
a majetky královny vdovy Al%b!ty 
Rej'ky, %el bez konkrétního soupi-
su. Naopak v listin!, kterou Rej'ka 
vydala 18. srpna 1308 v „Nevn-
burge“ (není podstatné, zda jde 
o Nymburk 'i rakousk# Klosterneu-
burg), se p!ti vyjmenovan#m v!n-

n#m m!st(m („Grecz, Germir, Chrudim, Alta Muta 
et Policz“) potvrzují v&echny v#sady, jich% se jim do-
stalo od jejího mu%e Rudolfa. Ov&em %ádné takové 
„milosti“ neznáme, zda to lze chápat jako potvrzení 
privilegií z 5. "íjna 1307, není jasné. Dot'ené privi-
legium obsahuje je&t! závazek, %e Al%b!ta Rej'ka 
tato m!sta nepostoupí nikomu proti v(li jejich oby-
vatel (asi reakce na umíst!ní habsbursk#ch %old-
né"( v zim! 1307/1308). Z"ejm! na základ! tohoto 
textu slíbil 2. srpna 1309 jarom!"sk# rychtá" Reblin 
spolu s kon&ely jménem v&ech m!stsk#ch obyvatel 
(„tota communitas ciuium Jermir“) 'eské a polské 
královn! Al%b!t! v!rnost. Podobné sliby u'inili pa-
trn! p"edstavitelé v&ech v!nn#ch m!st, ale zacho-
val se pouze jarom!"sk#. Pojí se k n!mu nejstar&í 
známá jarom!"ská pe'e*, dokládající, %e snad ji% 
v Jarom!"i fungovala m!stská správa. O tom, %e by 
Jarom!" m!la ji% v p"edhusitské dob! radnici, chy-
b!jí zprávy. P"ipomíná se a% v 16. století.

V po'átcích vlády Jana Lucemburského v!nná 
m!sta Jarom!", Poli'ka a Vysoké M#to op!t vstou-
pila do politického d"ní. A to v roce 1315, v dob! 
vrcholícího nap!tí mezi 'eskou &lechtou a Janem 
Lucembursk#m, které bylo spojeno s uv!zn!ním 
podkomo"ího Jind"icha I. z Lipé. S ním se blízce st#-
kala Al%b!ta Rej'ka, prosazující s)atek své dcery 
Ane%ky (z man%elství s králem Václavem II.) s javor-
sk#m vévodou Boleslavem. Zásadn! se tomu brá-
nila Ane%'ina nevlastní sestra Eli&ka P"emyslovna, 
man%elka krále Jana. Rej'ka tehdy z"ejm! proti v(li 
obyvatel umístila do t!chto v!nn#ch m!st slezské 
vojsko javorského vévody. S pomocí obyvatel do-
&lo k jeho vyhnání a m!sta se poddala králi Janovi. 
Snad umíst!ní t!chto posádek chápali m!&*ané jako 
poru&ení privilegia z roku 1308. Kdy% pravd!podob-
n! v roce 1318 ode&la Al%b!ta Rej'ka z Hradce Krá-

lové za Jind"ichem z Lipé do Brna, p"evzal správu 
jejích m!st p"ímo král Jan. P"íjmy z v!nn#ch m!st 
byly Rej'ce nahrazeny d(chody z n!kolika morav-
sk#ch míst.

V roce 1337 král Jan jako vládce v#chodo'es-
k#ch v!nn#ch m!st n!kolika listinami, datovan#mi 
shodn! do 5. 'ervence, potvrdil a dále rozmno%il 
privilegia sv!ch (tj. královsk!ch) m"st, nikoliv jen 
v!nn#ch. Reflektuje to králova písemnost pro v!nná 
m!sta, v'etn! Jarom!"e, spole'n! s $áslaví, Kolí-
nem, Kou"imí a Nymburkem. Nadále se omezovala 
moc podkomo"ího ve vztahu k m!st(m – pokud by 
cestoval do m!sta na základ! n!jaké stí%nosti, m!l 
si sám náklady uhradit. Tím se objektivn! sni%ovaly 
v#lohy m!sta, spojované s pobytem podkomo"ích. 
Dále se ru&ily dary, které m!sta d"íve podkomo"ímu 
p"i jeho náv&t!vách odvád!la. Roz&i"ovalo se právo 
m!stské rady soudit v!t&inu trestn#ch 'in( a zlo-
'in(, vyjma t!ch, které by v#slovn! p"ipadly králi. 
Zp"esnila se pravidla pro obnovování m!stsk#ch 
rad, p"i ro'ních obm!nách m!la b#t v%dy polovina 
'len( nechána v ú"adu, aby se zajistila kontinuita 
sboru. Panovníkovo privilegium dále uzavíralo, aby 
v&ichni obyvatelé m!sta, bez ohledu na sv(j status 
(tedy i &lechtici), plnili stejné povinnosti jako ostatní 
m!&*ané, tedy p"edev&ím platili dan!. V#jimku z této 
zásady mohl povolit jen král. V roce 1341 se na rych-
tá"e a kon&ely Jarom!"e obrátil se souhlasem své-
ho otce krále Jana mlad# Karel (budoucí Karel IV.), 
kter# jako markrab! moravsk# spravoval království, 
s p"íkazem, aby Jarom!"&tí trestali v&echny, kdo na-
ru&ují po"ádek, a aby zasahovali i proti m!&*an(m, 
kte"í jsou náchylní platit zlo'inc(m v#palné, aby tak 
uchránili sv(j majetek. V roce 1372 mlad# Václav IV., 
budoucí 'esk# král, potvrdil, %e jeho otec Karel IV. 
zajistil obyvatel(m m!sta svobodnou dispozici ma-
jetkem a v p"ípad! úmrtí bez p"ímého d!dice m!l 
tento majetek p"ipadnout nejbli%&ím p"íbuzn#m. Tím 
se upevnilo ekonomické postavení a sebev!domí 
m!&*an(.

Poslední královnou, která pln! vládla v!nn#mi 
m!sty v'etn! Jarom!"e, byla Al%b!ta Pomo"anská, 
vdova po Karlu IV. (1378–1393). V('i sv#m m!s-
t(m m!la zna'né finan'ní nároky, co% vedlo k jejich 
zadlu%ení. Po její smrti si v!nná m!sta st!%ovala 
Al%b!tinu nevlastnímu synovi, králi Václavovi IV. Sa-
motn# text neznáme, nevíme ani, jak dalece se krá-
lovniny nároky dotkly Jarom!"e. O stí%nosti v!nn#ch 
m!st se dozvídáme teprve z listu krále Václava IV. 
z 10. 'ervna 1395. Král jeho zn!ním, pokud by op!t 
v!nn#mi m!sty m!la vládnout královna, její práva ve 
v!ci finan'ní zát!%e omezil: královna sm!la své sou-
dy svolávat jen jednou ro'n!, nemohla svá m!sta 
bez v!domí krále za svoje dluhy zastavovat, dan! 
sm!la vybírat jen tehdy, byly-li vypsány pro v&ech-

Obr. '. 7: Jan ,i%ka p"ed Jarom!"í v roce 1421 (domovní znamení na nám!s-
tí, d(m '. p. 53)

Obr. '. 8: Rekonstruk'ní model Jarom!"e v 15. století
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na královská m!sta. V záv!ru Václav IV., snad pro 
uklidn!ní nespokojen#ch m!&*an(, obecn! potvrdil 
v&echna star&í privilegia v"nn!ch m"st. V dal&ím 
v#voji podobná situace jako za Al%b!ty Pomo"anské 
nenastala, %ádná dal&í královna tímto zp(sobem ji% 
v!nn#m m!st(m nevládla. V jaké situaci byla v této 
dob! práv! Jarom!", ani zda a jak se podílela na 
stí%ném listu, není známo. Naposledy v p"edhusit-
ském období do postavení v!nn#ch m!st, tedy i Ja-
rom!"e, zasáhl v roce 1412 sv#m v#nosem Zikmund 
Lucembursk#. Nikoliv ji% jako 'esk# král, ale jako 
„d!dic a 'ekanec Koruny 'eské“, jak se sám ozna'il, 
kdy% dával souhlas, aby jeho bratr, král Václav IV., 
na v!nn#ch m!stech nov! zapsal své man%elce ,ofii 
Bavorské 10 000 uhersk#ch zlat#ch.

Stavební podoba 
st#edov"ké Jarom"#e

V souvislosti se za'len!ním Jarom!"e mezi krá-
lovská v!nná m!sta se dá p"edjímat, %e ve 14. sto-
letí se definitivn! uzav"ela architektonická prom!na 
p(vodního ran! st"edov!kého hradu ve skute'né 
st"edov!ké m!sto. V základních rysech se dotvo"il 
jeho vzhled jako ulice v#chodo-západního sm!ru, 
která se uprost"ed roz&i"ovala v nám!stí. M!stská 
zástavba se soust"edila podél obou stran této ulice 
a nám!stí s tím, %e vzhledem k sev"ené plo&e, jí% 
m!sto disponovalo, se zadní partie dom( v!t&inou 
p"ímo dotkly m!stského opevn!ní. Po'et dom( ne-
byl p"íli& velk# – patrn! zhruba 70 a% 80. A'koliv &lo 
o královské m!sto, z(stávaly tyto domy v rozhodné 
mí"e i nadále d"ev!né, k jejich kamenné náhrad! do-
&lo z"ejm! a% po velkém po%áru v roce 1548. Snad 
lze jen uva%ovat o zd!né podob! n!kter#ch sklep-
ních prostor, v obytné domovní zástavb! se gotická 
kamenná architektura neprojevila.

K v#zna'n#m stavebním aktivitám pat#ilo budo-
vání m"stského opevn"ní a m"stsk!ch bran. Po-
dobu opevn!ní, jeho% v#stavba byla zahájena snad 
ji% na po'átku 14. století, v#razn! ovlivnil terén, na 
n!m% se m!sto rozkládalo. Bylo pro Jarom!" typic-
ké, %e tu chyb!ly p"íkopy, b!%ná sou'ást m!stsk#ch 
opev)ovacích systém(. Na ji%ní a západní stran! 
je nahrazoval tok Labe, na severní stran! (p"ibli%-
n! v trase dne&ní ulice Na Valech a jejím soused-
ství) náhon vedoucí k Podzidnímu ml#nu. Vzhledem 

k omezenému areálu p"iléhala zd!ná hradba na se-
verní a ji%ní stran! p"ímo k m!stsk#m dom(m. Z je-
jích skromn#ch zbytk( se dá obtí%n! ur'it její v#&ka, 
podle jist#ch náznak( snad dosahovala kolem p!ti 
metr(. Hradbu zesilovaly polookrouhlé ba&ty. V poz-
d!j&ích zápisech se p"ipomíná osm ba&t, ve velmi 
skromn#ch zbytcích se jich zachovalo jen n!kolik. 
Lze v&ak zapo'ítat i zvlá&tní p"edsunutá opevn!ní, 
tzv. Varty. Podle Vladimíra Wolfa se tak v Jarom!"i 
nacházelo asi 12–15 ba&t (srov. rekonstruk'ní mo-
del, obr. '. 8). P"edpokládaná vzdálenost mezi nimi 
'inila v pr(m!ru kolem 30 m.

Hlavní 'ásti jarom!"ské fortifikace tvo"ily dv! brá-
ny: na v#chodní stran! v t!sném sousedství nám!stí 
a kostela sv. Mikulá&e byla situována brána vedou-
cí na Jakubské 'i Náchodské p"edm!stí, na západ-
ní stran! nám!stí to byla Pra%ská brána. Nejlépe 
byl zabezpe'en strategicky d(le%it# vstup do m!sta 

z v#chodního sm!ru od Náchoda a ze Slezska. V Ja-
rom!"i se ujala forma, která chybí v jin#ch m!stech. 
Specifick# byl samotn# p"ístup k v#chodní brán!. 
Do&lo tam k vybudování p"edsunut#ch opevn!ní, 
tzv. Vart, situovan#ch je&t! p"ed m!stskou bránou. 
M!ly nep"íteli ztí%it p"ístup k vlastní brán!. Nebyly 
pova%ovány za sou'ást m!sta, ale Jakubského 'i 
Náchodského p"edm!stí. K tomu, nikoliv k vnit"ní-
mu m!stu, se také vztahuje dále uvád!né 'íslování 
dom( na Vartách. Jednalo se o Malou a Velkou Var-
tu. D!lily je p"íkopy, tvo"ící sou'ást jejich opevn!ní. 
V#chodní stranu Velké Varty, která byla prvním vstu-
pem do m!stského opevn!ní, ohrani'oval rovn!% 
vodní p"íkop, tvo"en# náhonem na Podkostelní ml#n. 
Dnes je náhon zasypán a most s kapli'kou vede 
nad cestou, která v místech náhonu vznikla. St"e-
dem obou Vart procházela p"ístupová cesta k m!stu 
(dnes Havlí'kova ulice), d!lící Varty na severní a ji%-
ní 'ást. P"ípadní úto'níci by ji% zde museli bojovat 
s obránci m!sta a dob#vat opevn!ní. Malá Varta ne-
pravidelného p(dorysu (její severní 'ást tvo"í dnes 
domy '. p. 6–9, ji%ní 'ást domy '. p. 30–35) byla situ-
ována do t!sné blízkosti vnit"ního m!sta. Od presby-
tá"e kostela sv. Mikulá&e a k n!mu p"iléhající brány 
zvané Panna ji d!lil p"íkop, jím% protékala spojnice 
zmín!ného náhonu na dot'en# Podzidní ml#n na se-
verní stran! m!sta s náhonem na Podkostelní ml#n 
na ji%ní stran! m!stského areálu. Na v#chodní stran! 
této Varty, která byla nejblí%e k m!stu, stála patrn! 
silná ze+ jako sou'ást m!stského opevn!ní. Spojení 
Malé Varty s vlastním m!stem a vstupní bránou Pan-
nou zaji&*oval most p"es zmín!n# p"íkop. Zda byl od 
po'átku zd!n# se zvedací poslední 'ástí, 'i k jeho 
v#stavb! do&lo pozd!ji, není zcela jasné. Cel# most 
se zachoval a% k domu '. p. 4 (dnes Hospoda u Mos-
tu). Velká Varta v#chodn! od Malé byla rozsáhlej&í, 
obdélníkového p(dorysu. Její severní 'ást zaujímají 
domy '. p. 10–19 a ji%ní 'ást domy '. p. 21–29. Are-
ál Vart je dnes ohrani'en na jihu ulicí Kostelní a na 
severu ulicí Na Valech a 'áste'n! autobusov#m ná-
dra%ím. Vlastní v#chodní vstupní brána se nacháze-
la v hranolové v!%i p"iléhající k v#chodnímu záv!ru 

kostela sv. Mikulá&e. Od 17. století, kdy je poprvé 
blí%e známa její podoba, se zvala Pannou. V roce 
1820 do&lo z komunika'ních d(vod( k její destruk-
ci. Stávala v Havlí'kov! ulici mezi severní stranou 
kostelního presbyteria a protilehlou stranou. V#&e 
v té%e ulici poblí% nám!stí stála a dosud stojí mezi 

Obr. '. 10: Veduta Jarom!"e v pozadí s Nov#m Byd%ovem, 1536/1537

Obr. '. 9: Kostel sv. Mikulá&e, zvonice, d!kanství a v!% Panna, 16. století
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kostelem a protilehlou zástavbou vnit"ní v!%ová brá-
na, slou%ící dnes i jako zvonice. Bylo tedy m!sto od 
v#chodu dostate'n! zabezpe'eno.

Západní 'ili Pra%ská brána stála na západním 
okraji nám!stí v hranolové v!%i s pr(jezdem mezi 
domy '. p. 39 a blokem dom( '. p. 37 a 38. Také ke 
zbo"ení této brány do&lo v roce 1839 z komunika'-
ních d(vod(. Rovn!% západní brána p"edstavovala 
ur'ité specifikum. Procházela jí cesta od Náchoda 
a ze Slezska po svahu k Labi. Teprve za m!stem 
se rozd!lila na v!tev k jihu na Hradec Králové a na 
západ k Praze. Obvykle k takovémuto v!tvení do-
cházelo uvnit" m!st a byl mu p"izp(soben jejich ur-
banismus, také v#stavbou bran pro ka%dou komuni-
kaci. Vzhledem k nevelké vnit"ní prosto"e Jarom!"e 
se nedalo toto rozcestí uskute'nit ve m!st!, proto 
k v!tvení do&lo a% za západní, tedy Pra%skou brá-
nou, její% vn!j&í 'ást stála u paty mostu.

S v#stavbou jarom!"ského opevn!ní souvisí i po-
$átky m"stského kostela sv. Mikulá&e. Královské 
v!nné m!sto t!%ce sná&elo, %e v církevn! správním 
ohledu podléhalo p"edm!stskému kostelu Panny 
Marie, a m!sto postrádalo reprezenta'ní gotick# 
chrám. I k jeho genezi se doklad( nedostává. V lite-
ratu"e se n!kdy uvádí rok 1325 jako údajn! nejstar&í 
doklad zdej&ího mikulá&ského kostela, kdy jeho pa-
tronát Jan Lucembursk# daroval sedleckému klá&te-
ru, ale údaj ve skute'nosti pat"í moravsk#m Jarom!-
"icím nad Rokytnou, dal&í zmínky se vztahují k Pan-
n! Marii na Pra%ském p"edm!stí. První skute'n! 
prokazatelná zpráva o kostelu sv. Mikulá&e pochází 
teprve z roku 1349, kdy jeho správu p"evzal klá&ter 
augustiniánsk#ch kanovník(. Se stavbou kostela 
odpovídajícího svou úrovní královskému m!stu se 
za'alo kolem poloviny 14. století (bez pramenné zá-
ruky).

Jeliko% uvnit" m!sta chyb!lo dost místa pro v!t-
&í stavbu, vykrystalizovalo nakonec "e&ení propojit 
kostel s m"stsk!m opevn"ním a u'init z n!j jeho 
sou'ást. V nábo%enské symbolice to ohla&ovalo, 
%e sv. Mikulá&, patron obchodu a podnikání, m!sto 
ochra)uje. Novostavba kostela se ocitla v jihov#chod-
ním náro%í m!stské plochy tak, %e ji%ní 'ást presby-
teria a ji%ní vn!j&í strana kostela tvo"ily v#chodní 'ást 
ji%ní m!stské hradby. Ov&em vlo%ení bytelné stavby 
do slo%ité terénní a geologické situace zp(sobilo, %e 
o pevn# podklad skály se opírala jen u%&í 'ást nad-
zemních partií chrámu. Ji%ní vn!j&í strana vy%adovala 
vícepatrovou podno%, která mohla b#t zakotvena a% 
v labsk#ch náplavech u paty návr&í. Nepevnost t!chto 
náplav m!la za následek 'ast!j&í statické problémy 
této 'ásti kostela. Proto také byla podep"ena &esti 
mohutn#mi op!rn#mi pilí"i; kostelní st!na sou'asn! 

tvo"ila sou'ást m!stské hradby, a základové zdi kostela 
v t!chto místech dosáhly zna'né síly (a% 4 m). Z"ejm! 
to podnítilo úvahy, %e kostel vznikl z p(vodního m!st-
ského hradu, jeho% existence v&ak není prokázána.

Otázka p#edhusitského m"stského hradu v Ja-
rom!"i a jeho p"estavba v kostel se stala p"edm!tem 
%ivé odborné polemiky. Zmín!ná ji%ní st!na kostela 
kon'ila u v!%e tvo"ící jihozápadní náro%í kostelního 
pr('elí. Av&ak v!% nebyla organickou 'ástí kostela. 
Jednalo se o m!stskou strá%ní v!%, pro ni% jinde ne-
zb#valo místo. Objevil se dokonce názor (Emanuel 
Poche), %e tato v!% vznikla d"íve ne% samotn# kostel 
a stavebn! na kostel ani nenavazovala. V!% se z"ítila 
p"i po%áru v roce 1548 a ji% se nedo'kala obnovy. 
Její zbytky byly odstran!ny v roce 1835, kdy v t!ch-
to místech na kostel bezprost"edn! navázala stav-
ba staré &koly (dnes ú"ední budova '. p. 3). Funkci 
m!stské v!%e p"evzala v!% v severozápadním náro-
%í kostela p"i brán! se zvonicí. Ani tato v!% nebyla 
p"íli& pevná – z"ítila se v roce 1753, a to údajn! p"i 
nevelkém v!tru. Kostel z(stal bez v!%í. Funkci zvo-
nice p"evzala sousední brána, jediná dosud zacho-
vaná m!stská brána. Z církevn! správního hlediska 

nem!l ov&em vznikající m!stsk# chrám status farní-
ho kostela pro Jarom!", ten stále nále%el mariánské-
mu kostelu na Pra%ském p"edm!stí.

Snad i s ohledem na omezen# rozsah m!stské-
ho areálu nebyl v obvodu Jarom!"e z"ízen mendi-
kantsk# klá&ter, jinak pom!rn! typické p"íslu&enství 
královsk#ch m!st. V tomto sm!ru zasáhli do d!jin 
m!sta teprve Karel IV. a pra%sk# arcibiskup Arno&t 
z Pardubic. Jako p"íznivci kanovník( "ádu sv. Augus-
tina uvedli do m!sta tento "ád, s ním% se pojil rozvoj 
vrcholn! gotické kultury i po'átky nov#ch my&lenko-
v#ch sm!r( (nová zbo%nost, tzv. pietas nova). P#í-
chod augustinián' do Jarom"#e se vázal k farní-
mu kostelu na Pra%ském p"edm!stí, nikoliv k m!st-
skému chrámu sv. Mikulá&e. Patronát tohoto kostela 
v roce 1339 Jan Lucembursk# se souhlasem bisku-
pa Jana IV. z Dra%ic postoupil kapitule V&ech sva-
t#ch na Pra%ském hrad!. Je to zárove) první pro-
kazatelná písemná zpráva o mariánském kostele. 
Následn! v roce 1349 Arno&t z Pardubic s králov#m 
svolením rozhodl o uvedení "ádu kanovník( sv. Au-
gustina do Jarom!"e. P"itom jim ud!lil patronát k to-
muto kostelu, aby p"i n!m mohli vybudovat svou ka-
nonii. Odn!tím patronátu se ov&em cítila po&kozena 
kapitula V&ech svat#ch, tak%e augustiniáni jí m!li 
jako náhradu platit ro'n! 24 kop gro&(. Augustini-
áni se p"itom stali i správci nov! budovaného m!st-
ského kostela a kostela sv. Jakuba na Jakubském 
(Náchodském) p"edm!stí. Ob! tyto svatyn! z(-
stávaly vzhledem k mariánskému kostelu pouh#mi 
kaplemi. Povinnosti augustinián( k v#konu farních 
funkcí i v t!chto kaplích, jako% i pozici m!sta k obsa-
zování n!kter#ch funkcí spjat#ch s kostely (správce 
farní &koly, zvoník, správce kostelního zádu&í), "e&il 
v roce 1374 arcibiskup Jan O'ko z Vla&imi. Stano-
vil závazky p"íslu&ník( "ádu v kostele a v kaplích 
(hlavn! ur'ení, kdy musí slou%it m&e). Tehdy do&lo 
i k vymezení podílu "ádu i m!sta na zabezpe'ení 
dot'en#ch svatyní s tím, %e také o jejich obsazování 
se má m!sto dohodnout s augustiniány. V této listin! 
je poprvé dolo%ena kaple sv. Jakuba na Jakubském 
'i Náchodském p"edm!stí i povinnost augustinián( 
v ní slou%it m&e.

Z"ízením augustiniánské kanonie byla Jarom!" 
zapojena do zám!ru spojeného s Karlem IV. i ar-
cibiskupem Arno&tem z Pardubic, toti% budování 
augustiniánsk#ch kanonií na trase Sadská – Jaro-
m!" – Kladsko – Vratislav. Projekt odrá%el v#znam 
spojení $eského království se Slezskem, definitivn! 

Obr. '. 11: Jarom!" od severu, cca 30. léta 18. století

Obr. '. 12: Jarom!" od severov#chodu, 1746
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potvrzeného dohodou z uherského Vi&egrádu v roce 
1335. Sí* kanonií se geograficky rozmístila tak, aby 
v nich mohl panovník, p"ípadn! dal&í hodnostá"i, p"i 
cest! do Slezska nocovat. Zda takové pohostinství 
poskytla Karlovi IV. i teprve budovaná jarom!"ská 
kanonie, není známo.

Ale poloha u kostela Panny Marie augustiniá-
n(m nevyhovovala a %ádali arcibiskupa o svolení 
p#est"hovat kanonii k nov" budovanému m"st-
skému chrámu. Poukazovali na &patné klimatické 
podmínky na p"edm!stí, kde pr# vlhko ohro%ovalo 
zdraví kanovník(, &kodilo jejich knihám a poloha 
mimo opevn!n# areál nep"ála ani jejich bezpe'nosti. 
K p"emíst!ní kanonie svolil v roce 1404 arcibiskup 
Zbyn!k Zajíc z Házmburka s tím, %e jim z(stanou 
v&echny p"ede&lé farní povinnosti. Sou'asn! au-
gustiniáni m!li zbo"it budovy p(vodní p"edm!stské 
kanonie, av&ak se zachováním kostela Panny Marie. 
Po p"esídlení do m!sta augustiniáni z"ejm! pokra'o-
vali ve stavb! kostela sv. Mikulá&e. P"esné záznamy 
o jejich 'innosti se nedochovaly, ale architektonick# 
rozbor jim p"ipisuje obvodové zdi a p"epá%ky mezi 
lod!mi, t"eba%e zdivo asi nedosáhlo p(vodn! uva%o-
vané v#&e. P"i hodnocení podílu augustinián( na v#-
stavb! jarom!"ského kostela je t"eba vzít úvahu, %e 
u n!ho p(sobili necel#ch 20 let – do vypuknutí hu-
sitské revoluce. Kostel z(stal nedokon'en# a neza-
st"e&en#. K jeho dostav!ní, ale ne ji% jako sí)ového 
trojlodí, ale v podob! trojlodního kostela s vysokou 
úst"ední lodí a ni%&ími bo'ními lod!mi, do&lo a% na 
po'átku 16. století.

Stejn! jako trvají nejasnosti ohledn! po'átk( v#-
stavby kostela sv. Mikulá&e a jeho p"ípadné vazby na 
m!stsk# hrad, z"ejmé není ani umíst"ní nov" z#íze-
né augustiniánské kanonie ve m"st". Úvaha, %e 
to bylo na nevelkém nám!stí p"ed západním pr('e-
lím kostela, se dnes odmítá, nebo* taková stavba by 
znemo%nila p"ístup k v!%i, která plnila strá%ní funkci, 
a bylo nutné, aby z(stala v p"ímém spojení s m!s-
tem. B!%n! se roz&í"il názor, %e kanonie stála v mís-
tech dne&ní budovy d!kanství v severozápadním 
sousedství kostela (dnes '. p. 1). Budova je umíst!-
na ve stavebn! komplikované situaci s vícepatrovou 

podno%í, zalo%enou v labsk#ch 
náplavech a jen ji%ním okrajem 
spo'ívá na skalním podkladu; za 
poz(statky kanonie b#vají pova%o-
vány patrové gotické sklepy s lome-
nou klenbou, vyhloubené ve skále 
pod budovou (obr. '. 72). V 'ástech 
obrácen#ch k nám!stí to dnes je 
nev#razná klasicistická budova 
upravovaná v 18. století. Na její 
klá&terní minulost mají upomínat 
rozsáhlé gotické prostory s chod-
bami ve sklepních a p"ízemních 
'ástech budovy. Av&ak doklad, %e 
práv! tady se nacházela klá&terní 
budova, postrádáme. Stísn!nost 
místa v okolí kostela zap"í'ini-
la, %e v jeho sousedství nedo&lo 
k umíst!ní probo&tství kanonie, 
ale byl pro n! vybudován objekt 
na západní stran! nám!stí (dnes 
blok dom( '. p. 37, 38) v blízkosti 
Pra%ské brány. Nejnov!ji se ob-
jevil i názor, %e rovn!% jiné 'ásti 
klá&tera se rozmístily v n!kter#ch 
m!stsk#ch domech a plán vybu-
dování klá&terního komplexu snad 
v návaznosti na budovu probo&t-
ství se ji% neuskute'nil.

Léta husitské revoluce 
a pohusitské období 

(1420–1526)

Ji% od poloviny 14. století se za'ínají i v Jarom!"i 
ujímat opravné my&lenky. Jarom!"sk# fará" Miku-
lá&, o jeho% p(sobení ve m!st! ov&em nic bli%&ího 
nevíme, byl v roce 1374 vy&et"ován za svá kázání 
v Jarom!"i a Kladsku a nakonec se do'kal ro'ní-
ho vypov!zení z Prahy. Zprávy o situaci v Jarom!"i 
v p"edve'er husitství chyb!jí; je pravd!podobné, %e 
se proti reformním názor(m anga%ovali i jarom!"&tí 
augustiniáni.

Na po'átku husitské revoluce 
stála Jarom!", ovládaná n"mec-
ky mluvícím m"&(anstvem, na 
stran! Zikmunda Lucemburské-
ho, kter# sem v dubnu 1420, v!-
dom si velmi dobrého p"irozeného 
i um!lého opevn!ní, p"i své cest! 
ze Svídnice a Náchoda dosadil 
do pozice hejtmana zap"isáhlé-
ho odp(rce husit( Hynka z Dubé 
a z $ervené Hory. Teprve k roku 
1584 vzpomíná ve svém Histo-
rickém kalendá!i Prokop Lupá' 
z Hlavá'ova (asi 1530–1587), %e 
pod jeho vedením m!li Jarom!"&tí, 
kte"í m!li b#t zpraveni o b!sn!ní 
orebit( a hradeck#ch m!&*an( 
v cisterciáckém klá&te"e Svaté 
Pole (stál v místech dne&ní obce 
Klá&ter nad D!dinou), p"epadnout 
26. prosince 1420 poddanské 
m!ste'ko Kr'ín (u Nového M!sta 
nad Metují, kam byla v roce 1501 
z Kr'ína p"enesena m!stská 
práva), které m!li vypálit a "adu 
obyvatel povra%dit. V rozvalinách 
kostela m!l dát Hynek posm!&n! 
napít z kalicha svému koni. Sou-
'asná historiografie pova%uje tuto 
zprávu za pozd!j&í historick# v#-
mysl, nebo* dochované husitské 
kroniky %ádnou zprávu o této udá-
losti, je% by nepochybn! byla hod-
na zaznamenání, neuvád!jí.

Po Zikmundov! odjezdu ze zem! v b"eznu 1421 
se vydali pra%ané, k nim% se posléze p"idali i táborité, 
podmanit si st"edo'eská a v#chodo'eská m!sta. Ja-
rom!"&tí, informovaní o jejich postupu, proto adreso-
vali 25. dubna Zikmundovi a té% slezsk#m feudál(m 
prosebné listy, aby jim byla poslána pomoc. Jak uvádí 
v kronice Vav"inec z B"ezové, jejich obavy byly na-
míst!: zatímco v#chodo'eská m!sta, jako Chrudim, 
Vysoké M#to a Poli'ka, byla obsazena bez krvepro-
lití, opanování Jarom"#e, kde byla silná královská 
posádka, se zapsalo do jejích d!jin jako jedna z nej-
tragi't!j&ích událostí. Dne 13. kv!tna (podle zápis( 
tzv. pra%ského kolegiáta 6. kv!tna) spojené vojsko 
v 'ele s kn!zem Janem ,elivsk#m, Hynkem Kru&inou 
z Lichtenburka a Janem ,i%kou obklí'ilo m!sto a je&-
t! tého% dne obsadilo v!t&inu jeho obranného systé-
mu. Jarom!"&tí proto za'ali s husity vyjednávat a 15. 
kv!tna (resp. 9. kv!tna) otev"eli brány s tím, %e %ádali 
o zachování %ivot( a mo%nost m!sto opustit. Husité, 
kte"í zaznamenali velké ztráty na %ivotech, vysvlék-
li m!&*any i jejich man%elky do ko&il a po vyvedení 
z m!sta n!které z nich utopili v Labi (podle tradice 
v místech kapli'ky Na Vinici), n!které v polích upáli-
li. O den pozd!ji bylo kv(li odmítnutí 'ty" pra%sk#ch 
artikul( upáleno podle n!kter#ch zpráv jednadvacet 
kn!%í, podle jin#ch záznam( osm mnich( s probo&-
tem -t!pánem (1418–1421) a 'trnáct sv!tsk#ch 
kn!%í, kte"í se do m!sta uch#lili z okolí, aby tu na&li 
úto'i&t! p"ed husitsk#m vojskem. Na husitskou víru 
p"estoupili pouze t"i, kte"í se tak zachránili. Hejtman 
Hynek $ervenohorsk# byl zajat a uv!zn!n ve staro-
m!stském v!zení, odkud byl po roce propu&t!n v#-
m!nou za zajatého husitského &lechtice. 

Zatímco pro Královédvorské m!ly mít osudy Ja-
rom!"e odstra&ující charakter, a husit(m proto dob-
rovoln! otev"eli brány, Trutnov&tí se podle n!kter#ch 
zpráv bránili a jejich m!sto bylo dobyto (podle Hu-
sitské kroniky v&ak m!l b#t i Trutnov obsazen „bez 
pobití lidí“ ). Jako v Jarom!"i tu byl vyplen"n a vy-
pálen klá&ter. V p"ípad! Jarom!"e se po 72 letech 
(1349–1421) uzav"ela p(sobnost dvou po sob! 
jdoucích augustiniánsk#ch kanonií a ji% nikdy nebyla 
obnovena, p"esto%e se 'ásti kanovník( (po'et není 
znám, ale konvent míval zpravidla 8–11 'len() po-

Obr. '. 13: Po%ár kostela sv. Mikulá&e (1670), první polovina 18. století

Obr. '. 14: Radnice, první polovina 18. století
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da"ilo uprchnout a zvolit si nového probo&ta Remi-
gia († asi 1450); ti se usadili ve vratislavské kanonii 
augustinián( Na Písku. Jarom!"sk# klá&ter, na jeho% 
míst! je dnes budova d!kanství ('. p. 1) a budova 
b#valé &koly ('. p. 3), tak postihl stejn# 'i podobn# 
osud jako dal&í klá&tery spadající do roudnické kon-
gregace – v!t&ina jich byla zni'ena (tomuto osudu 
unikl pouze klá&ter v T"eboni), kanovníci se vrátili 
jen do n!kter#ch. Lze dnes ji% jen spekulovat, zda 
byl komplex druhého jarom!"ského konventu, jeho% 

stavbu v roce 1404 posv!til arcibiskup a v roce 1410 
i pape%, v dob! husitského vpádu zcela dostav!n 
(nap". roudnick# klá&ter, jeho% základní kámen byl 
polo%en v roce 1333, se stav!l dvacet let). Druh# 
jarom!"sk# konvent v&ak ji% mohl t!%it ze zna'né-
ho jm!ní, jeho% se m!li tamní augustiniáni domo-
ci. Pochybnosti se vkrádají zvlá&t! v souvislosti se 
skute'ností, %e trojlodní kostel sv. Mikulá&e, kolem 
n!ho% byl nov# komplex budován a jen% byl "ehol-
níky spravován, z(stával i v dob! pohusitské je&t! 
n!kolik desetiletí nedostav!n#: augustinián(m se 
poda"ilo snad od období let 1365–1370 vybudovat 
postranní zdi, arkády mezi lo+mi, literátskou kruch-
tu a pravd!podobn! i v!%e (inspiraci získali z"ejm! 
u klá&terního kostela Panny Marie Na Písku ve Vrati-
slavi). Kostel Panny Marie na Pra%ském p"edm!stí 
b!hem husitsk#ch válek zanikl (str%ení p"ed rokem 
1421 není dolo%eno), tak%e Jarom!"sk#m vedle kos-
tela sv. Mikulá&e poté je&t! slou%il na Jakubském 
p"edm!stí stojící h#bitovní kostel sv. Jakuba V"t-
&ího.

N!kolik dní po ni'ivém kv!tnovém vpádu se husi-
t(m, kte"í ve m!st! zabavili velké mno%ství v#zbro-
je (zvlá&t! je vzpomínána velká pu&ka „Jaromi!ka“, 
která byla mj. pra%any pou%ita p"i obléhání Karl&tejna 

v roce 1422), poda"ilo „v poli u Jarom"!e“ poko"it nej-
vy&&ího purkrabího $e)ka z Vartenberka († 1425), 
kter# Zikmundovi v roce 1420 vydal Pra%sk# hrad. 
Vartenberk proto musel Janu ,elivskému doznat, %e 
sv#m skutkem zh"e&il proti Bohu i proti pra%ské obci, 
a prosit o odpu&t!ní. Je&t! v roce 1421 se Jarom!", 
která prod!lala násilnou nábo%enskou i národnostní 
prom!nu, dostala pod správu pra%an', kte"í dosa-
zovali rychtá"e a m!stskou radu, vyu%ívali vojenské 
síly obyvatel a vybírali p"íjmy nále%ející p"ed tím krá-

li. Po p"íchodu Zikmunda Korybutovi'e do $ech byla 
pravd!podobn! i Jarom!" pod"ízena dohledu Divi&e 
Bo"ka z Miletínka. Po Korybutovi'ov! odchodu v zá-
v!ru roku se rozho"ela domácí válka mezi jednot-
liv#mi husitsk#mi stranami. V roce 1423, po ,i%ko-
v! vít!zství u Strachova dvora, situovaného v hra-
deckém m!stském obvodu, proto Jarom!"&tí p"e&li 
z pra%ského m!stského svazu na táborskou stra-
nu, poté, co ,i%ka ode&el z Tábora, se p"ipojili k jeho 
vojenskému seskupení, naz#vanému po jeho smrti 
sirot$ím. Dne 6. ledna 1424 se tak je&t! po jeho 
boku zú'astnili bitvy u $eské Skalice, která byla 
i p"es oslabení husit( vít!zná; mezi pora%en#mi byl 
i n!kdej&í jarom!"sk# hejtman Hynek $ervenohor-
sk#. Jeho jméno té% p"ipome)me k 11. 'ervnu 1427, 
kdy byl dobyt a následn! zbo"en jeho hrad $ervená 
Hora, nacházející se na v#znamné k"i%ovatce pol-
sko-kladské a úpské stezky, u dne&ní obce $ervená 
Hora. S ohledem na bojovou aktivitu Jarom!"sk#ch 
tak byla do m!sta p"ivá%ena hojná ko"ist. Ti ov&em 
zbohatli i zábory jm!ní n!meckého m!&*anstva 
a zabavením královského a klá&terního majetku.

Na stran! sirotk( spat"ujeme Jarom!"ské a% do 
osudné bitvy u Lipan. I poté v&ak Jarom!"&tí Zik-
mundovi vzdorovali. Dokládá to jejich ú'ast 21. pro-

since 1434 na jednáních v Tábo"e, kde se radili, jak 
se ubránit p"ed Zikmundem a panskou jednotou. 
Poté, co byl na Sionu p"emo%en Jan Rohá' z Dubé 
a Zikmund p"ijal kompaktáta, i Jarom!"&tí rezig-
novali a s dal&ími 24 m!sty se mu 14. srpna 1436 
podrobili na jihlavském sn!mu, kde mu slíbila v!r-
nost jejich m!stská reprezentace. V této souvislosti 
uve+me, %e za husitství, které té% zásadním zp(so-
bem zasáhlo správní v#voj zem!, posílila ve m!s-
tech své postavení velká obec, volící si m!stskou 

radu i rychtá"e. Lze proto jen litovat, %e se z této 
doby nedochovala %ádná jarom!"ská ú"ední kni-
ha. Její vedení v&ak m(%eme po stabilizaci pom!-
r( p"edpokládat. K jarom!"sk#m událostem té doby 
dodejme, %e podle záznam( ve Star#ch letopisech 
$esk#ch m!l v roce 1438 zem"ít hradeck# m!st-
sk# písa" Jan Kru&inka, jen% zaznamenával formou 
kroniká"sk#ch zápis( události p"edcházejících let, 
a podílel se tak na vzniku tzv. královéhradecké v!tve 
letopis(. Jeho t!lo bylo poh"beno v Jarom!"i, kam 
se p"ed tím uch#lil, nebo* jako stoupenec kn!ze Am-
bro%e musel Hradec opustit.

Listinou snad z 11. února 1437 (zápis dochován 
v královsk#ch registrech) daroval Zikmund Jaro-
m"# s dal&ím v"nn!m majetkem, z $ásti zasta-
ven!m, své man%elce Barbo#e Celské († 1451), 
a to se v&emi právy a p"íjmy, jak jich u%ívala od své 
korunovace (oproti d"ív!j&í praxi to byl v rámci in-
stituce v!nn#ch m!st nov# prvek) královna ,ofie 
Bavorská († 1425), která rozvolnila sv(j vztah nejen 
k Jarom!"i po odchodu do Pre&purku v záv!ru roku 
1419 a následném p"edání majetku Zikmundovi na 
brn!nském sn!mu. Nad Jarom!"í tak znovu za'al 
vykonávat dozor královnin podkomo"í. Nelib! Jaro-
m!"&tí nesli zvlá&t! skute'nost, %e Zikmund listinou 

Obr. '. 15: Jarom!" od severu / severozápadu na formulá"i v#u'ního listu, cca 1820
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n!kdy z let 1436–1437 zastavil za sumu 400 kop 
gr. klá&terní vesnice: Doubravici (dnes ves Doubra-
vice u $eské Skalice, 'ást obce Rychnovek), Mal# 
T"ebe&ov (dnes místní 'ást obce Velk# T"ebe&ov) 
a .íkov s ml#nem a "ekou, &est rybník(, p(ldruhé-
ho lánu háje, luka a les Mnichovec, jich% se b!hem 
válek zmocnili, Ji"íkovi z Chvalkovic († po 1437), 
n!kdej&ímu hejtmanovi orebit(; po jeho smrti p"e&el 
tento majetek na jeho syny. 

Po Zikmundov! smrti († 9. prosince 1437) Jaro-
m!" nále%ela k seskupení Hynce Ptá'ka z Pirk&tej-
na, je% zpo'átku preferovalo kandidaturu Kazimíra 
Jagellonského, bratra polského krále, p"ed Bar-
bo"in#m zet!m Albrechtem Habsbursk#m, s ním% 
posléze p"edstavitelé umírn!n#ch kali&ník(, ke kte-
r#m nále%ela i v!nná m!sta, dohodli p"ím!"í. O rok 
pozd!ji, je&t! v dob! p"ím!"í, se nov# král Albrecht 
nakazil p"i ta%ení proti Turk(m úplavicí a ne'ekan! 
zem"el. V 'esk#ch zemích op!t panovalo bezvládí, 
sou'asnou historiografií ozna'ované jako polipan-
ské, které záhy postihlo i instituci v!nn#ch m!st, její% 
chod byl obnoven a% po návratu Barbory Celské do 
$ech v roce 1441. Správa zem! byla v dob! bez-
vládí od roku 1440 zaji&t!na prost"ednictvím uza-
víran#ch krajsk#ch landfr#d(, jejich% p"edlohou byl 
lednov# Miern# list. Jarom!"&tí (a podobn! i dal&í v#-
chodo'eská v!nná m!sta) po po'áte'ním váhavém 
postoji, kter# zm!nili a% v roce 1441, p"i zachování 
neutrality nebo aktivním zapojení do vojenského ta-
%ení proti loupe%iv#m v#pad(m Jana Koldy ze ,am-
pachu, pána na Náchod!, nále%eli do hradeckého, 

kter# byl sou'ástí spojen#ch v#chodo'esk#ch land- 
fr#d(, tvo"en#ch pod vedením Ptá'ka 'ty"mi kraji 
(vedle Hradeckého, do n!ho% spadala i Jarom!", té% 
$áslavsk#m, Chrudimsk#m a Kou"imsk#m). Od roku 
1444 stál v jejich 'ele Ji"í z Pod!brad. Z hlediska 
správní organizace oblast landfr#du zaji&*oval jeden 
hejtman s radou. Zástupci v!nn#ch m!st, Jarom!" 
nevyjímaje, ve vedení landfr#d( zastoupeni neby-
li nepochybn! i s ohledem na po'áte'ní váhavost. 
Nap". v kou"imském a 'áslavském landfr#du se mís-
to v rad! pro m!sta na&lo. 

Ji% bylo uvedeno, %e se královna vdova Bar-
bora do $ech navrátila v roce 1441, doprovázena 
Ptá'kem a dal&ími hejtmany. Ptá'ek poté poslal do 
v&ech v!nn#ch m!st v#zvu, aby své paní jejich zá-
stupci p"ijeli na M!lník slo%it hold. Tímto krokem si 
ve v!nn#ch m!stech, která si ve vále'ném období 
zna'n! posílila vnit"ní autonomii v oblasti m!stské 
správy, definitivn! zajistil vliv. Královna tak p"estala 
v#znamn!ji do jejich chodu zasahovat. Po n!kolika 
letech se v&ak mezi ní a Jarom!"í objevil velk! kon-
flikt. V&e odstartovala neochota Jarom!"sk#ch vydat 
rychtu i s majetky, které k ní p"íslu&ely. Dne 4. ledna 
1445 královna vydala dv! listiny, které nás o situaci 
informují více; jako relátor, tedy ten, kdo p"inesl od 
královny do kancelá"e p"íkaz listiny vyhotovit, je pod 
ob!ma uveden „Venceslaus de Kniezmost“ neboli 
Van!k z Kn!%mostu (Vale'ovsk# z Kn!%mostu), nej-
vy&&í ú"edník královnina m!lnického dvora, o n!m% 
je&t! v souvislosti s Jarom!"í usly&íme. Prost"ed-
nictvím první listiny královna potvrdila práva, která 

Jarom!"sk#m v souvislosti s nakládáním majetkem 
(prodej a k&aftování) ud!lili Václav IV. a Zikmund, 
p"i'em% stvrdila, %e v p"ípad!, kdy by se znovu cht!-
li do m!sta uch#lit zb!hlí m!&*ané 'i duchovní, Ja-
rom!"&tí je nemusejí p"ijímat zp!t. Prost"ednictvím 
druhé listiny odpustila obyvatelstvu násilné zabrání 
rychty, kterou ji% navrátilo, a ujistila ho, %e nebude 
zp!t po%adovat majetky, které k rycht! p"íslu&ely 
a je% obec rozprodala, aby m!sto pozvedla z pohrom 
husitsk#ch válek. Vinici, která p"íslu&ela k rycht!, 
darovala k zádu&í kostela sv. Mikulá&e.

Zatímco kon&elé byli ochotni na tento kompromis 
p"istoupit, p"edstavitelé velké obce pod vedením hu-
sitského kn!ze Pavla protestovali a zmocnili se rad-
nice. N!kte"í kon&elé byli pobiti, jiní vyhnáni. Jejich 
majetek byl zabrán. Královna Barbora, která nedis-
ponovala pot"ebnou vojenskou silou, proto m!sto 
24. dubna 1445 zastavila Ji#ímu z Pod"brad za 
1000 kop gr., p"i vy&&ích nákladech a investicích za 
1500 kop gr., aby obnovil po"ádek; sama tedy na-
konec vyz#vala hejtmana v#chodo'esk#ch landfr#-
d(, aby jí pomohl vynutit respekt k ní. V listin! mj. 
té% uvedla, %e velmi prosí „krále budúcieho, kter#% 
v &echách bude, aby jim pe$eti té, kterú% nesú, nés-
ti nedali, le$ s prom"nú hodnú, jako% by na zrádc" 
a na ne'lechetné lidi slu'alo, aby s" jich zrady a ne-
v"ry potomní králi a královny, i dob!í lidé vyst!iehati 
mohli, um"jíce je po tom znáti“. Za trest byl m!stu 
proto následn! skute'n! ud!len nov! m"stsk! 
znak – lvice obto'ená v trnové korun!, nahrazující 
p(vodní dvojí stupnici (srov. obr. '. 3, 4). Královnin 
vliv ve v#chodo'esk#ch m!stech po t!chto událos-
tech je&t! více zeslábl. Podle Star#ch letopis( $es-
k#ch Ji"í z Pod!brad, vzpomínan# tu jako gubernátor 
a ochránce královny, vzáp!tí obnovil m!stskou radu 
i na M!lníku, a královna tak p"edala správu v!nn#ch 
m!st Pod!bradovi a spokojila se s tím, %e jí byly na 
M!lník zasílány peníze plynoucí z nich. I tento krá-
lovnin krok zp(sobil, %e v!nná m!sta byla posléze 
u v&ech d(le%it#ch zvrat( v zemi. 

Nelze u% dnes zjistit, zda s neklidn#mi událost-
mi kolem roku 1445 n!jak souvisel ni'iv# po%ár 
z 20. 'ervna 1446, kter# m!sto zcela zachvátil 
a zásadním zp(sobem po&kodil zástavbu. Snad je 
i tato událost, o ní% nás informují záznamy ve Sta-
r#ch letopisech $esk#ch, d(vodem zániku nejstar-
&ích jarom!"sk#ch m!stsk#ch ú"edních písemností 
– p"ijat#ch i veden#ch. M!sto bylo pravd!podobn! 
posti%eno i n!kolika morov#mi epidemiemi, které se 
v zemi roz&í"ily zvlá&t! v letech 1446 a 1451, k v#-
voji v Jarom!"i v&ak zprávy nemáme.

A% ze zn!ní jarom!"ské listiny z 5. "íjna 1448 vy-
pl#vá, %e se povstalce po Pod!bradov! zá"ijovém 
dobytí Prahy poda"ilo potrestat vyhnáním z m!sta 
a %e se mohli navrátit ti, kte"í cht!li zále%itost "e&it 
smírem. Jarom"#&tí Pod"bradovi slíbili poslu&-
nost a zavázali se platit ro'n! 80 kop gr., a to a% 
do okam%iku vyplacení zástavy králem 'i královnou. 
Sou'asn! byl té% specifikován rozsah majetku, kter# 
Ji"íkovi pat"il a na kter# si obec nemohla d!lat náro-
ky: „…na ten duom probo'tsk# v Jaromi!i, z n"ho% 
jest hrad ud"lal, ani na v"%i, na tu, která% p!i hradu 
jest nad branú, ani na ml#ny, na jeden pod kostelem 
a druh#, je'to jest nad ková!em nad Bobrkem pod 
branú, kter#% jest sv#mi náklady po spálení vystavil 
a ud"lal, a na lúky, na tyto: jedna, je'to jest Pod Hra-
dem, a druhá, je'to slove Váchovská, i s d"dinami 
a t!etie, je'to slove Hradecká, a $tvrtá Trkalovská 
i s d"dinami a co% k tomu p!íslu'ie a pod Vlkovyji 
pátá, na lesy, je'to slove Obec, krom" le$ by co po-
t!ebie bylo k ml#nuom a k stavuom p!ivézti, to mámy 
z Uobce, z té voziti; na !eky jmenované, na tyto: najprv 
na tu !eku pod m"stem po$nouc od Stankova ml#-
na a% do toho stavu, kter#% jest proti dvoru Koste-
leckého, a druhé na tu !eku a struhu, která% te$e 
pod hrad na ml#n ten, je'to v n"m Stan"k mlyná! 
jest, po$núc od toho ml#na vzhuoru a% do ml#na 
a jezu Ruo%kova, a na d"diny svrchu psané i na tu 
d"dinu Nyklovskú, která% le%í pod Úpsk#m mostem, 

Obr. '. 16b: Kryt# d"ev!n# most p"es Labe, pohled k nám!stí, stav p"ed 1831

Obr. '. 16a: Západní 'ást nám!stí s Pra%skou bránou, stav p"ed 1823
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i na jiné d"diny svrchu psané a na dvuor, kter#% jest 
kúpil od Urbana, i na jiné v"ci, které% k tomu hradu 
dr%í […]“. Tuto citaci z listiny, je% je ulo%ena ve vra-
tislavském archivu a k ní% byla p"ipojena mj. pe'e* 
Va)ka z Kn!%mostu a Vale'ova, jednoho ze sv!d-
k(, za"azujeme i proto, %e obsahuje velmi d(le%ité 
informace, které napomáhají k p"esn!j&ímu ur'ení 
polohy pozdn" st#edov"kého hradu, kter# byl vy-
budován z probo&tského domu: z textu je z"ejmé, %e 
se nacházel poblí% Pra%ské brány, v místech dne&-
ního '. p. 38; jeho podobu neznáme.

Dne 28. srpna 1454 potvrdil v&echna jarom"#-
ská privilegia nov! král Ladislav Pohrobek a vy-
sadil v!ro$ní trh na pohybliv# svátek Letnic s osmi 
následujícími dny. Pod!bradovi Ladislav té% potvrdil 
prost"ednictvím listiny zástavu na 1000 kop gr., jak 
dokládá v#pis z desk zemsk#ch, kter# se t#kal spo-
ru krále Vladislava Jagellonského s Pod!bradov#m 
synem Hynkem a Zde)kem z Ro%mitálu, nárokují-
cích si u zemského soudu n!kdy po roce 1475 ne- 
úsp!&n! od&kodn!ní za vyplacení této sumy králov-
nou Johanou z Ro%mitálu. Z rozsudku vyplynulo, %e 
„taková v"na královen $esk#ch listy zapsaná anebo 
dskami netrvají déle, ne% do Jich Milostí královen 
$esk#ch %ivnosti; a v nich se takto nic nezapisuje, 
aby která králová $eská mohla z toho v"na svého 
komu co odkázati po své smrti, aby tím dluhem tak 
odkázan#m budúcí králové $e'tí povinni byli to pla-
titi“.

Ji"í z Pod!brad se následn! u nového krále Ladi-
slava p"imluvil za Va)ka z Vale'ova, svého v!rného 
spolupracovníka, po ur'itou dobu té% purkrabího ja-
rom!"ského hradu a podkomo"ího Království 'eské-
ho, aby mu dal král do zástavy jarom"#sk! hrad 
s ml!nem pod kostelem (tedy vlastn! majetek, 
kter# p(vodn! nále%el klá&teru), co% se uskute'nilo 
za sumu 300 kop gr. prost"ednictvím listiny z 16. "íj-
na 1454; jak ji% bylo "e'eno, i nadále trvala zástava 
na zbylou (v!t&inovou) 'ást Jarom!"e, a to stále ve 
v#&i 1000 kop gr. (z"ejm! byla v tomto p"ípad! vy-
u%ita ona zmínka o mo%nosti sumu nav#&it v p"ípad! 
v!t&ích náklad( na pozvednutí m!sta). Protislu%bou 
Van!k králi prodal za 1000 kop gr. tém!" v&echno 
zbo%í po Mikulá&i Kn!%evském.

V roce 1458 nastoupil na tr(n Ji"í z Pod!brad 
a v!nného majetku se op!t ujala královna, tentokrát 
Johana z Ro%mitálu († 1475), jak jsme se ji% zmí-
nili v#&e. V p"ípad! Jarom!"e v&ak situace nebyla 
jednoduchá, jak ji% víme, a proto byla 26. 'ervna 
1464 vydána listina, v ní% král mj. právn! ukotvil, %e 
podkomo"í má mít i nadále právo na jemu zastaven# 
majetek; co by bylo obecní, má podkomo"í postou-
pit královn!, a to do sv. Prokopa, tj. do 4. 'ervence; 
vlastní-li podkomo"í u m!sta n!jak# &osovní maje-
tek, má z n!ho odvád!t &os (zvlá&tní da) placenou 
ve prosp!ch m!sta), v p"ípad! prodeje &osovního 
majetku, k n!mu% má do p(l roku p"istoupit po'í-
naje svátkem sv. Petra (tj. 29. 'ervna nebo 1. srp-
na), se má "ídit právní praxí m!sta; v p"ípad! rychty 
v $áslavkách a rybník( se "e&ení odkládalo do sv. 
Jeron#ma (30. zá"í); podkomo"í i Jarom!"&tí si té% 
m!li vyrovnat dluhy – v p"ípad! n!jak#ch spor(, 
a to i podkomo"ího s královnou, si je král vyhradil 
brát „ve svou moc“. Podrobnosti dal&ího v#voje ne-
známe, nicmén! vztahy nebyly z"ejm! dobré. K na-
rovnání mezi jarom"#skou obcí a Vale$ovsk!m 
do&lo 22. listopadu 1465, 'ím% byl zápis na hrad 
i Podkostelní ml#n p"eveden na obec. Oba objekty 
pak ji% z(staly v majetku obce a teprve pozd!ji se 
dostaly do soukromého vlastnictví.

Pro poji&t!ní jarom!"sk#ch práv král Ji"í Jarom!"-
sk#m na základ! jejich %ádosti vydal 5. b"ezna 1466 
konfirma$ní listinu. Sou'ástí této písemnosti, kte-
rá op!t dokládá pokles moci 'esk#ch královen ve 
vztahu ke sv#m v!nn#m m!st(m, bylo i potvrzení 
dosavadního oby'eje sázení nov#ch kon&el(, kdy 
má stará dvanácti'lenná rada navrhnout 12 osob, 
aby si mohl podkomo"í královny mezi 24 kandidáty 
vybrat 12 radních, kte"í budou v následujícím roce 

ú"ad zastávat. Rychta byla obcí vykoupena a ú"ad, 
ka%doro'n! obnovovan#, zastával m!stsk# rychtá". 
Dodejme, %e Jarom!"&tí ji% pravd!podobn! spadali 
do starom"stského právního okruhu.

V dob! válek Ji"ího z Pod!brad († 1471) a Maty-
á&e Korvína, které byly vyúst!ním dlouhodobého 
sporu 'eského krále „dvojího lidu“ a pape%ského 
stolce, dopadly následky vále'n#ch událostí i na Ja-
rom!", a to kdy% se p"i návratu ze Slezska zmocnil 
Broumova Matyá&(v polní hejtman Franti&ek z Háje, 
u'inil vpád i do &ir&ího okolí a jeho vojáci poplenili 
zázemí Dvora Králové, Ji'ína, Jarom!"e a Hradce.

Za vlády Vladislava Jagellonského, poznamena-
né nejen nár(stem stavovské moci a poklesem moci 

panovnické, ale té% spory mezi &lechtou a králov-
sk#mi m!sty, Jarom!"&tí obdr%eli n!kolik listin, které 
názorn! dokládají problémy a obavy, s nimi% se po-
t#kali. Sou'asn! jsou dokladem pokra$ujícího roz-
voln"ného vztahu $esk!ch královen k v"nn!m 
m"st'm. Dne 22. prosince 1476 král potvrdil v#&i 
odvodu ke královské komo"e, a to 80 kop gr. '., které 
mají postupn! odvád!t na sv. Ji"í a na sv. Havla; za 
obnovu m!stské rady m!l podkomo"í dostávat od-
m!nu ve v#&i 6 kop gr. O dva roky pozd!ji (18. 'erv-
na 1478) král vydal listinu, v ní% se zaru'il, %e m!sto 
nebude v budoucnu zastavováno a %e ve&keré fi-
nan'ní odvody m!sta budou p"íslu&et jen královské 
komo"e. Dne 18. 'ervna 1482 Jarom!"sk#m potvrdil 

Obr. '. 17b: Pra%ské p"edm!stí s k"i%ovatkou cest u "et!zového mostu, 1836

Obr. '. 17a: Pra%ské p"edm!stí u kaple sv. Anny, 1836
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mílov# okruh, v jeho% rámci nikdo nem!l d!lat slad 
a va"it nebo dová%et cizí pivo. O deset let pozd!ji se 
v listin! z 12. b"ezna 1492 Vladislav zavázal, %e ji% 
nikdy nebude chtít po Jarom!"sk#ch ro'ní zisk z va-
"ení piva, jak to umo%nil zemsk# sn!m, a Jarom!"&tí 
na to p"istoupili a peníze panovníkovi odvedli.

Zaznamenáváme v&ak i listinu z 10. kv!tna 1494, 
která byla v#sledkem dohody ve sporu mezi Jaro-
m!"sk#mi a jejich sousedem Va)kem Plesem ze 
Sloupna na He"manicích, a to o rybník (naz#van# 
Ho"enick#, dne&ní Jarom!"sk# rybník), kter# se na-
cházel ve sm!ru na He"manice. Jarom!"&tí za n!j 
zaplatili 700 kop gr. '. Proto%e jim v této dob! nebylo 
je&t! umo%n!no provést zápis do desk zemsk#ch, 
po%ádali Vladislava, aby jim vlastnictví stvrdil listi-
nou. Stalo se tak 13. 'ervna 1497. V písemnosti jim 
té% povolil dal&í v!ro$ní trh, a to na T"i krále s osmi 
následujícími dny. Dne 13. srpna jim je&t! daroval 
právo v#b!ru cla z formansk#ch koní, hnan#ch vol( 
a ze sudu hradeckého piva, a to jako kompenzaci 
za jím nesplacen# dluh 50 kop gr. '. V písemnosti 
je dále uvedeno, %e poplatek se vztahuje jak na ty, 
kte"í m!stem projí%d!jí, tak na ty, kte"í pojedou 'tvrt 
míle od m!sta. Povolení vybírat clo ze zbo%í získali 
listinou z 3. listopadu 1504, p"i'em% jim panovník 
také vysadil nov! jarmark na den sv. Bartolom!je 

(24. srpna) a osm následujících dní. U této písem-
nosti dodejme, %e je a% do záv!ru 18. století jedinou 
listinou dochovanou v jarom!"ském archivním fon-
du. V&echny ostatní známe pouze z opisu. 

Proto%e bylo nezbytné kompletn! opravit m"st-
ské hradby, vystav!né z opuky a pískovce, ba&ty 
(celkem jich bylo asi 12–15) a valy, nacházející se 
na severní stran! m!sta, odpustil panovník Jaro-
m!"sk#m v roce 1505 na t"i následující roky odvod 
pen!z do královské komory. V této souvislosti p"ipo-
me)me, %e Jarom!" byla na polsko-kladské stezce 
posledním v#znamn!ji opevn!n#m místem v králov-
sk#ch rukách a sou'asn! pomyslnou branou k úze-
mí, které dnes naz#váme Kladské pomezí. Motivací 
k opravám hradeb mohlo b#t Jarom!"sk#m i neklid-
né období spor( mezi královsk#mi m!sty a &lechtou, 
které se zvlá&t! rozho"ely po vydání Vladislavského 
z!ízení zemského (1500). Vzpome)me i listinu z 25. 
ledna 1506, jejím% prost"ednictvím bylo Jarom!-
"i povoleno pe$etit $erven!m voskem. Díky "ad! 
t!chto v#sad, které byly m!stu králem Vladislavem 
ud!leny, se v#znamn!ji rozmno%ily obecní p"íjmy 
a podpora tr%ní 'innosti p"isp!la k rozvoji "emesel 
a obchodu. Na kostele sv. Mikulá&e nacházíme leto-
po'et 1511, kter# odkazuje na stavební práce, které 
bylo mo%né díky nár(stu obecních financí realizovat 

a po "ad! desetiletí stavbu chrámu kone'n! opat"it 
klenbou: hlavní lo+ byla zaklenuta ve v#&i p(vodního 
plánu a ob! postranní lod! ní%e. Z roku 1518 pochá-
zí cínová k"titelnice od Václava Tvrdocela, opat"ená 
roku 1664 víkem. 

Vydavatelem písemností v&ak byli pochopitel-
n! i Jarom!"&tí. P"edpokládat m(%eme zvlá&t! po-
stupn! se rozhoj)ující koresponden'ní aktivitu, 
a to prost"ednictvím dobov#ch list( posélacích 
neboli misiv(, o jejich% mno%ství a obsahu by mohla 
poskytnout informaci dochovaná registra, je% byla 
s postupujícím 16. stoletím nepochybn! kancelá"-
skou pom(ckou i jarom!"sk#ch písa"(. ,el v jaro-
m!"ském archivu tento pramen dochovan# nemáme. 
Zmi)me proto jako p"íklad vydavatelské 'innosti 
alespo) "ád pro rybá"e z roku 1500, jen% je jedním 
z mála znám#ch doklad( (by* ji% jen zprost"edkova-
n! prost"ednictvím Knappov#ch jarom!"sk#ch d!jin) 
o vnit"ním chodu m!sta, jeho% st"edov!ká historie 
se pomalu uzavírala. Vypl#vá z n!ho, %e lovit ryby 
na "ekách a v rybnících mohli pouze majitelé jaro-
m!"sk#ch nemovitostí, kte"í sm!li ryby chytat jen 
ve st"edu a v pátek dopoledne, a to s povolenou 
v#bavou (s t"íloketním sakem a tloukem). V p"ípa-
d! nedodr%ení uvedeného hrozila &atlava a pokuta. 
Ulovené ryby se pak m!ly prodávat pouze na trhu. 
Chytil-li by n!kdo velkou rybu, m!la b#t p"ednostn! 
nabídnuta ú"adujícímu purkmistrovi. P"i nedodr%ení 
pravidel op!t hrozila pokuta.

P#edb"lohorská doba 
(1526–1618/1620)

Do období raného novov!ku, jen% b#vá v 'esk#ch 
d!jinách obvykle vymezován nástupem Ferdinan-
da I. Habsburského, vstoupili Jarom!"&tí s ambicí 
vybudovat si m"stské panství (srov. mapov# list 
'. 34, mapa '. 37). Pomineme-li do'asné vlastnic-
tví klá&terního majetku, ko"eny t!chto my&lenek, 
podporovan#ch p"edstavou, %e pozemkov# majetek 
signalizuje moc, a umoc)ovan#ch soupe"ením se 
&lechtou v n!kolika rovinách, se zapustily je&t! v ja-
gellonském období.

Zvlá&tní pozornost proto nejprve v!nujme donaci 
&pitálu v Jarom"#i (stával na Jakubském p"edm!stí 
na okraji dne&ní ulice R(%ové, p(vodní cesty k Ho"e-
nicím) a té% &pitálu ve Dvo"e Králové, kterou provedl 
Mat!j z Ho"an (podle K. J. Bienenberga v roce 1496, 
podle J. M. Ludvíka u% v roce 1470), jen% tento ma-
jetek získal d!di'n#m zápisem od majitele hradi&*-
ského panství Old"icha Zajíce z Házmburka. Mat!j 
z Ho"an „k 'pitál(m, do m"sta Jarom"!i a na'emu 

Obr. '. 19: Jarom!" od jihu, údajn! 1850

Obr. '. 18: .et!zov# most p"es Labe, p"ed 1840
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[tj. královédvorskému], chud#m k u%ívání a purkmi-
str(m a kon'el(m, i obcem jich i nám spole$n" dal 
jest“ jmenovit! rychetní dv(r v Kohoutov! (dne&ní 
obec se nachází asi 7 km od Dvora Králové) s po-
plu%ím, lesy, rybníky, loukami, potoky, svobodnou 
kr'mou a poddan#mi v Kohoutov! a v Kladrubech 
(ves dnes sou'ástí obce Kohoutov). Dne 11. listo-
padu 1502 si Jarom!"&tí druhou polovinu donace od 
Královédvorsk#ch odkoupili za sumu 1500 kop gr. '., 
'ím% vlastn! polo%ili základ majetkové expanze do 
nejbli%&ího okolí. Situace se v&ak velmi zkompliko-
vala v roce 1503, kdy byli Jarom!"&tí 24. listopadu 
pohnáni k zemskému soudu, kde je vinil, %e dr%í ne-
právem mansk# majetek, Václav $é' z Nemy'evsi, 
tehdej&í mar&álek královského dvora. Kauza byla 
odlo%ena a majetek Jarom!"i z(stal. Je&t! v roce 
1534 se pokusil nárokovat si &pitální majetek Michal 
Slavata z Ko&umberka, majitel hradi&*ského panství, 
ov&em op!t neúsp!&n!. 

M!sto, které k roku 1518 nacházíme na známém 
jednolistu s Klaudyánovou mapou pod názvem 
„Yaromierz“ (Jarom!"), se samo chopilo iniciativy 
a za'alo si zakupovat dal&í nemovit# majetek, kter# 
si ji% nechávalo zapisovat do desk zemsk#ch nebo 
mansk#ch. Dne 7. února 1520 si Jarom!"&tí koupili 
od Ji"íka Gersdorfa z Gersdorfu za 4400 kop gr. mí&. 
he#manické zbo%í, jmenovit! ves He"manice s tvrzí 
(do'asn! si vymínil právo u%ívat novou dolní sv!tnici 
i s komorami nad ní), ml#nem, clem a podacím kos-
telním, vsi Brod a Slotov (dnes ob! sou'ástí obce 
He"manice), Krab'ice (dnes sou'ást obce Dolany; 
v Krab'icích si vymínil právo jarního v#lovu rybníka 
a odvodu 20 kop plodu do Jarom!"e), Vyhn[á]nov 
(dnes sou'ást obce Kohoutov) a pustou ves Prorub 
(od roku 1528 nov! osídlena; dnes Proruby, sou-
'ást obce Brzice); v p"ípad! Vyhn[á]nova a Prorub 
se jednalo o mansk# majetek nále%ející v té dob! 
k trutnovské manské soustav!. Ludvík Jagellonsk# 
v&e stvrdil listinou z 13. 'ervence 1521 a povolil Ja-
rom!"sk#m vklady do desk zemsk#ch. Sou'asn! p"i-
pojil povolení vybírat clo z plaveného d"íví po Labi, 
které bylo ur'eno pro kutnohorskou d(lní 'innost. 
K plavb! d"eva dodejme, %e k roku 1595 je p"ipomí-
náno i splavování d"eva po Úp!.

P"ed osudn#mi konfiskacemi se Jarom!"sk#m 
je&t! poda"ilo v roce 1539 koupit za 1400 kop gr. 
'. vesnici Svini&*any (dnes sou'ást obce Dolany), 
a to od Jana Pleského z Levína na Plesu. Po po%á-
ru Pra%ského hradu v roce 1541 a obnovení desk 
zemsk#ch si Jarom!"&tí nechali deskov# majetek do 
nich zapsat, ov&em a% po svolení panovníka, jak je 
u vkladu v#slovn! uvedeno. Pod habsburskou vlá-
dou tak Jarom!"&tí op!t nemohli sami provést zá-
pis do desk zemsk#ch. K roku 1547 Jarom!"i, která 
takté% ji% vnímala pozemkov# majetek nejen jako 
zdroj jistého p"íjmu, ale i jako d(le%it# atribut poli-
tické moci, nále%ely vsi He"manice (6 osedl#ch – tj. 
berních jednotek, nikoli jednotlivc(), Brod (22 osed-
l#ch), Slotov (13 osedl#ch), Krab'ice (13 osedl#ch), 
Vyhn[á]nov (7 osedl#ch), Prorub (7 osedl#ch), Svi-
ni&*any (16 osedl#ch), z nich% jim plynul celkov# úrok 
ve v#&i 75 kop 11 gr. 1 denár. Zisk z he"manického 
lesa 'inil 10 kop gr. Z rybník( jsou dolo%eny: Mihule 
(25 kop násady), Kon'insk# (30 kop), Krab'ick# (30 
kop), Svini&*ansk# (100 kop) a rybník v lukách, z"ej-
m! Ho"enick# (100 kop). -pitálu, kter# spravovala 
obec, nále%el rychetní dv(r v Kohoutov! s p"íslu&en-
stvím a s poddan#mi v Kohoutov! a v Kladrubech 
(z"ejm! u% tehdy jen 'ásti t!chto vsí). K m!stu v&ak 
pat"ily i vsi Ho"enice, Dolany a $áslavky, které m!ly 
nepochybn! charakter &osovních vsí. Pozoruhodné 
právní postavení t!chto t"í lokalit nás tak p"ivádí a% 
k samotn#m po'átk(m m!sta, kdy m(%eme p"ed-
pokládat podle poznatk( z jin#ch m!st, jim% se do-
chovaly písemné prameny, %e se i kolem Jarom"#e 
utvo#il jak!si obvod, v jeho% rámci vznikly &osov-
ní vesnice (k m!stu nále%ející sídli&t!, ale i dvory 'i 
usedlosti, jejich% hospodá"i se díky vazb! k m!stu 
t!&ili r(zn#m úlevám). Zatímco v p"ípad! královské-

Obr. '. 21: Nám!stí, 'ást severní a ji%ní strany, p"ed 1883

Obr. '. 20: Nám!stí, v#zdoba u p"íle%itosti náv&t!vy císa"e Franti&ka Josefa I., 1880

Obr. '. 22: Nám!stí, zadní trakty dom( ji%ní strany, p"ed 1883
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ho (pozd!ji takté% v!nného) m!sta Poli'ky spat"u-
jeme vznik mílového okruhu dolo%eného listinou 
z roku 1265, v p"ípad! Jarom!"e, která se s ohledem 
na p"íhodné p"írodní podmínky i p"ítomnost jedné 
z obchodních tepen $eského království nacházela 
v mnohem více majetkov! exponované oblasti, lze 
p"edpokládat, %e utvo"ení okruhu obdobného po-
li'skému ji% bylo z právního hlediska problematické 
a neuskute'nitelné.

P"ed osudn#m protihabsbursk#m odbojem tak 
Jarom!" spravovala panství se sedmi poddansk#mi 
(zisk &el p"ímo obci), t"emi &osovními (p"i respekto-
vání jejich zvlá&tního postavení) a dv!ma &pitálními 
(zisk m!l jít &pitálu) vesnicemi se 169 osedl#mi, jak 
odhadují nejnov!j&í v#zkumy. P"i porovnání s dal&í-
mi královsk#mi m!sty se jednalo o m"stské panství 
st#ední velikosti, v jeho% sousedství byla i stále se 
zv!t&ující &lechtická panství Náchod, Opo'no a Smi-
"ice. Pro srovnání s okolím uve+me královédvorské 
m!stské panství s 155 osedl#mi, královéhradecké 
s 582 osedl#mi 'i poli'ské s 333 osedl#mi. Zvlá&t! 
v p"ípad! Poli'ky zaujme vy&&í po'et osedl#ch, kte-
r# vypl#val ze skute'nosti, %e se m!sto, v této dob! 
nikterak progresivní, i nadále nacházelo v majetkov! 
mén! exponované oblasti. Sou'asn! p"ipome)me, 
%e Poli'ka, nepochybn! z d(vod( velk#ch finan'-
ních t!%kostí, p"evedla své &osovní vesnice v roce 
1545 na deskové. Na základ! komplexní anal#zy 
v dlouhém 'asovém horizontu se zdá, %e Jarom!"&tí 
k tomuto nep"istoupili s ohledem na velikost návr-
&í, na n!m% se nacházelo m!sto, tedy oblast plného 
m!stského práva, v podstat! jedna ulice p"edsta-
vující jarom!"ské nám!stí. Po'et rodin, je% mohly 
aspirovat na postavení tamní m!&*anské elity, byl 
nevelk#. Prameny tak dokládají, %e si ve vnit"ním 
m!st! mohli domy zakupovat i obyvatelé &osovních 
vsí. Velikost m!sta v hradbách tak byla po staletí 
nepochybn! brzdou, která i p"es úrodnou ní%inu p"i 
soutoku "ek a procházející obchodní stezku v dob! 
st"edov!ku a raného novov!ku "adila Jarom!" mezi 
men&í m!sta s podpr(m!rn#m po'tem obyvatel 
i hospodá"skou 'inností.

Komplikace v&ak zp(sobovaly i faktory vn!j&í. 
Postupn! nar(stající podnikatelské aktivity okolní 
&lechty vytvo"ily prostor ke spolupráci p"edstavite-
l( královsk#ch v!nn#ch m!st, kte"í v prosinci 1540 
vyslali poselstvo z Hradce, Chrudimi, Dvora, M#ta 
a Jarom!"e (tu zastupoval m!stsk# písa" Pavel Ro%-
novsk#), aby ve Vídni informovali krále a královnu 
o stí%nosti na blí%e neuvedené &lechtice, kte"í p(so-
bili královsk#m m!st(m t!%kosti. Král jim odpov!d!l 
listem z 14. 'ervna 1541, kde je ubezpe'il, %e pov!"í 
nejvy&&ího hofmistra pro&et"ením celé zále%itosti. 
Královská m!sta tak ji% pln! poci*ovala nejen pod-
nikatelské aktivity &lechty, zvlá&t! pak provoz vrch-
nostensk#ch pivovar(, ale té% &lechtická na"ízení 
vydávaná sv#m poddan#m, jejich% prost"ednictvím 
byl zakazován odb!r piva z královsk#ch m!st. Tyto 
procesy ji% byly neregulovatelné. 

V d(sledku neúsp!&ného protihabsburského 
odboje král v roce 1547 p#istoupil k potrestání 
zvlá&t! m!stského stavu. Z Jarom!"e se muselo do 
Prahy dostavit t"icet osob, aby se ze svého provin!-
ní zpovídaly p"ed králem (26. 'ervence). Potrestaná 
m!sta (s v#jimkou t"í katolick#ch) musela odevzdat 
v&echna privilegia, zbran! a nemovit# majetek obce. 
Nov! na n! byla uvalena da) – posudné z piva. Do 
dvou t#dn( musela zaplatit pokutu, která byla indi-
viduáln! vym!"ena podle bohatství m!sta a jeho 
obyvatel. V p"ípad! Jarom!"e se jednalo o 2000 kop 
gr. mí&. (nap". Hrade'tí m!li zaplatit 8000 kop gr. 
mí&., Dv(r Králové 1500 kop gr. mí&.). Panovník se 
té% pokusil zru&it cechy. Na zemském sn!mu mohla 
královská m!sta nap"í&t! zasedat jen z milosti krá-
le. Jarom!"&tí ji% 1. srpna posílali s mocn#m listem 
opat"en#m velkou m!stskou pe'etí deset vyslanc( 
v 'ele s primasem Václavem Bene&kem, kte"í 
6. srpna postoupili 'eské komo"e ve&ker# nemovit# 
majetek obce. $eská komora tento jarom!"sk# des-

Obr. '. 23: Zadní fasády dom( ji%ní (jihov#chodní) fronty nám!stí, 80. léta 19. století

Obr. '. 24: Nám!stí, v#stavba mostu p"es Labe a zadní trakty dom( ji%ní strany, 1884

Obr. '. 25: .et!zov# most p"es Labe, p"ed 1883
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kov# majetek (ves He"manice s podacím kostelním, 
s pustou tvrzí a kusem Labe a clem na Labi, vsi 
Brod, Slotov, Krab'ice, Vyhn[á]nov, Prorub a Svini&-
*any) zanedlouho prodala Janovi z Pern&tejna, kter# 
Svini&*any se ziskem u% v roce 1548 prodal Ludmile 
z Gersdorfu (za 1250 kop gr. '.), ostatní vsi Janu 
Hostinskému z Vald&tejna (za 3250 kop gr. '.). 

Zádu&ní a &pitální majetek byl Jarom!"i navrá-
cen je&t! v roce 1547, mj. úroky ze vsi Kohoutov se 
&esti osedl#mi, svobodnou rychtou a lesem (vrch-
nost si panovník ponechal) a p"i m!st! &pitální dvo-
rec (nacházel se naproti &pitálu) a zádu&ní pozem-
ky; nikde sice nenacházíme informaci o vsi Klad-
ruby, ale do majetku obce se v blí%e neur'ité dob! 
její 'ást op!t dostala. -osovní vsi Ho"enice, Dola-
ny, $áslavky a &osovní dv(r Jezviny (dnes Jezbiny, 
m!stská 'ást Jarom!"e) a obecní majetek zahrnující 
„!eky“, t"i rybníky („Po!í$sk#“ – nacházel se u Brd-
c(, „jeden nad ním a jeden pust#“, Na Valech, kde 
k roku 1590 p"enechala obec „kus obce v rybní$ku“ 
Janu Soudkovi) a dv(r pod kostelem sv. Jakuba byly 
op!t p"ivt!leny k m!stu v roce 1549, a to za ú'elem 
„vychování kn"%í, %ák(v a chud#ch“, p"i'em% zbylé 
peníze mohli pou%ívat na splácení obecních dluh(, 
opravy m!stsk#ch objekt( a jiné pot"ebné obecní 
zále%itosti; za pozornost stojí i poznámka, %e pení-
ze nemají brát pro sv(j prosp!ch, co% dokládá, %e 
se s t!mito praktikami dobová spole'nost setkáva-
la. Panovník jim sou'asn! navrátil zisk z cla, m!ta 
i z dal&ích d#ív"j&ích poplatk', je% plynuly do 
obecní pokladny, stanovil ro'ní odvod do královské 
komory ve v#&i 80 kop gr. '. Za vlády Maxmiliána II. 
m!lo b#t v p"ípad! Dolan, $áslavek a Ho"enic roz-
hodnuto (odkazovali se na to pozd!ji na p"elomu 
17. a 18. století Dolan&tí, Ho"eni'tí a $áslav&tí), %e 
se jejich obyvatelé mají "ídit a spravovat t#m% prá-
vem jako m!&*ané a p"edm!st&tí sousedé; z"ejm! 
nebylo jejich specifické postavení respektováno, 
p"edpokládejme zvlá&t! v da)ové otázce. Op!t jim 
tedy m!lo b#t uznáno postavení &osovních vesnic, 
tj. m!li platit obci &os a odvád!t desátek. V Dola-
nech a v $áslavkách k tomu p"istupovala povinnost 
zajistit na své náklady st!hování nov#ch m!stsk#ch 
d!kan( a ka%d# rok dodat do obecní cihelny 80 f(r 
d"eva, Ho"eni'tí m!li ka%doro'n! dodat na d!kan-
ství 24 sáh( palivového d"eva. 

Poté se jarom!"ské panství zv!t&ovalo ji% jen mi-
nimáln!. V roce 1575 daroval Maxmilián II. Jarom!"-
sk#m jako od&kodn!ní za následky plavení d"eva po 
Labi ves Kohoutov, z"ejm! op!t jen její 'ást, jak to 
zachycuje berní rula. Na po'átku 17. století, v roce 
1604, si Jarom!"&tí je&t! ve prosp!ch svého &pi-
tálu zakoupili za 303 kopy gr. mí&. dv! poddanské 
usedlosti a les v Kopaninách (dnes malá ves, 'ást 
obce Chvalkovice). M!stsk#mi poddan#mi, z práv-
ního hlediska poddan#mi jarom!"ského &pitálu, tak 
byli pouze obyvatelé n!kolika usedlostí v Kohouto-
v! (k roku 1593 je vzpomínáno 7 osedl#ch, tj. zde 
berních jednotek, 7 1/8 osedl#ch vzpomíná i berní 
rula), dvou usedlostí v Kopaninách a velmi nejist! 
obyvatelé n!kolika usedlostí v Kladrubech (nap". 
T. V. Bílek je ve sv#ch D!jinách konfiskací neuvá-
dí, berní rula zmi)uje jednoho sedláka a jednoho 
chalupníka, tj. 1 1/8 osedl#ch). Zvlá&tní postavení 

si zachovávaly &osovní vsi. Nep"ízniv#m v#vojem 
se tak Jarom!"&tí za"adili do skupiny nejmen&ích 
m"stsk!ch panství, kdy se toto jm!ní nemohlo stát 
zdrojem v#znamn!j&ího p"íjmu. K zasazení jarom!"-
sk#ch pom!r( do &ir&ího kontextu v#chodních $ech 
dodejme, %e Jarom!"&tí sousedili na v#chod! s pan-
stvím náchodsk#m, na jihu s panstvím opo'ensk#m, 
na jihozápad! se smi"ick#m a na severu s panstvími 
hradi&*sk#m a trutnovsk#m.

S ohledem na prom"ny v m"stské ekonomice 
si lze v "ad! královsk#ch m!st pov&imnout syste-
mati't!ji od druhé poloviny 16. století koup! dvor(, 
které se specializovaly na rostlinnou a %ivo'i&nou 
v#robu, a to jak v m!stském obvodu, tak i v pro-
stranství vlastn!n#ch vesnic. V okolí Jarom!"e, je% 
se nachází v nadmo"ské v#&ce 254 m, se p!stova-
ly zejména p&enice, %ito, je'men a oves, v Brdcích 
a na opukovém kopci je dolo%eno p!stování vinné 
révy (srov. pomístní název, kter# p"e&el do názvo-
sloví ulice Na Vinicích na dne&ním Pra%ském p"ed-
m!stí) a té% p!stování ovoce ve &t!pnicích. Zvlá&t! 
poblí% Úpy se pr# p!stoval chmel. Zeliná"ské za-
hrady byly nap". na „Vostrov"“. V m!stském obvo-
du jsou té% dolo%eny vedle úrodn#ch rolí i louky, 
zvlá&t! v ní%e polo%en#ch místech u "eky. Ve v#&e 
polo%en#ch vsích (v Kladrubech – 430 m n. m., 
v Kohoutov! – 467 m n. m. a v Kopaninách – 306 m 
n. m.) se p!stovalo zvlá&t! %ito a oves. Do majetku 
obce pat"il p(vodn! tzv. „pansk# dv(r“, nacházející 
se na Jakubském p"edm!stí nedaleko Úpy, kter# u% 
byl jist! k roku 1588 v soukrom#ch rukách. Do'as-
n! obec dr%ela Jind"ichovsk# dv(r (zcela doplacen 
v roce 1587 a vzáp!tí prodán), nacházející se na 
Dolej&ím p"edm!stí (název Pra%ské p"edm!stí do-
lo%en poprvé k roku 1597), a od roku 1588 dv(r na 
Klouzkov! (lokalita zachována v pomístním názvo-
sloví, které p"e&lo do názvu ulic Na Klouzkov!), za 
kter# obec zaplatila 1400 kop gr. '. V roce 1591 byl 
k tomuto dvoru p"ipojen „díl zadní obce“, kter# byl 
ohrazen plotem, „aby vala'i, které pro JM císa!ské 
kur#ry a po'ty chovati musí, tak i jin# ko)sk# doby-
tek ve dvo!e obecním p!echováván b#ti mohl“. Tato 
zmínka dokládá, %e po&tovní trasa nevedla p"es 
nám!stí, aby nebyl její provoz omezován re%imem 
bran. Z obecních provoz( a objekt( je té% známa 
obecní sladovna, která stála pod kostelem sv. Mi-
kulá&e, kde se i nacházel obecní ml#n, dále obecní 
láze) Za Mostem, p"edpokládat m(%eme i obecní 
váhu, o ní% máme zprávu z doby t"icetileté války. Za 
Mostem byla situována obecní cihelna, o ní% k roku 
1565 víme, %e k ní vedla cesta. Zapomenout ne-

Obr. '. 26: Jakubské p"edm!stí – Velká Varta vyzdobená na po'est náv&t!vy císa"e Franti&ka Josefa I., 1880

Obr. '. 27: Jakubské p"edm!stí – domy p"ed kostelem sv. Jakuba, 80. léta 19. století
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smíme ani na v#b!r cla v m!stsk#ch branách, které 
v dob!, kdy mohlo b#t m!stem vybíráno, p"edsta-
vovalo jeden z hlavních p"íjm( obecní pokladny. 
K sledovanému období dodejme, %e v dob! p"ed-
b!lohorské je&t! nepozorujeme prom#&lené propo-
jení m!stské ekonomiky a ekonomiky panství. Jejich 
vzájemná provázanost se za'ala systemati't!ji pro-
jevovat i u Jarom!"e a% s nástupem následk( t"iceti-
leté války, která zcela zásadním zp(sobem prohlou-
bila finan'ní zadlu%ení m!st.

Vra*me se v&ak do poloviny 16. století a sledujme 
d(sledky dal&ích sankcí, je% byly na provinilá krá-
lovská m!sta uvaleny. Dne 24. zá"í 1547 ji% panov-
ník m!st(m navracel prost#ednictvím hromadn" 
distribuovaného majestátu zabavená privilegia. 
V p"ípad! Jarom!"e se jednalo o v#&e vzpomína-
né listiny z let 1372, 1454, 1466, 1476, 1478, 1482, 
1497, 1504 a 1506. V majestátu sou'asn! oznamo-
val z"ízení nového ú"edního postu – královského 
rychtá#e, kter# byl ustanoven v potrestan#ch m!s-
tech (v pra%sk#ch m!stech navíc hejtmani) a m!l 
dohlédnout, aby obec nepodnikala nic proti panov-
níkovi, a hájit královy zájmy (v dal&í praxi se jed-
nalo zejména o zaji&*ování zisku z práva odúmrti, 
tedy v p"ípadech, kdy po zem"elém nez(stali %ádní 
d!dicové). Proto%e "ada jarom!"sk#ch pramen( za-
nikla, je prozatím nejstar&ím dolo%en#m královsk#m 
rychtá"em Laurin Matyá&(v (1557–1563). Omezení 
autonomie m!st té% spat"ujeme v z"ízení apela$ní-
ho soudu, zem!panské instituce, k ní% m!la jít od 
ledna 1548 povinn! odvolání od m!stsk#ch soud(. 
V p"ípad! Jarom!"e se nejstar&í dolo%ená apelace 
t#kala sporu mezi Jírou Mlejnkem z Hradce a Ada-
mem Polhanem z Jarom!"e o údajné nezaplacení 
valacha. Jarom!"sk# m!stsk# soud 8. prosince 1547 
rozhodl, %e Adam dostate'n! prokázal zakoupení 
valacha a zaplacení za n!j. Do toho v&ak p"i&ly pro-
nikavé zm!ny a Jíra, nespokojen# s rozhodnutím 1. 
instance, se ji% musel odvolat k apela'nímu soudu. 
Ten rozhodnutí Jarom!"sk#ch potvrdil 16. b"ezna 
1548. V rámci prvního roku sm!"ovala k soudu na 
Pra%ském hrad! je&t! dv! jarom!"ská odvolání.

Ani v 16. století Jarom!" nebyla u&et"ena ni$i-
v!ch po%ár'. Je&t! p"ed Ferdinandov#m nástupem 
vyho"ela podle Star#ch letopis( $esk#ch 9. srpna 
1523 ob! jarom!"ská p"edm!stí, kdy podle n!-
kter#ch zpráv sho"elo 82 dvor(, podle jin#ch více. 
Po%ár vznikl z neopatrnosti v jednom ze dvor(, kte-
r# se nacházel na cest! jdoucí od Dvora Králové. 
K Jakubskému p"edm!stí dodejme, %e se na jeho 
území i nadále nacházely Malá (P"ední) a Velká 
(Zadní) Varta – v podstat! samostatné opevn!né 
jednotky, které posilovaly bezpe'nost vnit"ního m!s-
ta a dotvá"ely ulicov# charakter zástavby st"edov!ké 
i ran! novov!ké Jarom!"e. (Dnes zaujímají prostor 
Havlí'kovy ulice.) Zda vzpomínan# po%ár z roku 
1523 poznamenal i p"edm!stsk# h"bitovní kostel sv. 
Jakuba, zprávy nenacházíme, nicmén! v roce 1530 
je dokon'ena jeho p"estavba v duchu pozdní gotiky. 
Dostal podobu jednolodní stavby s v!%í v pr('elí, 
u ní% jsou z um!leckého hlediska zvlá&t! hodnotné 
dva pozdn! gotické portály saského typu.

Druh# siln# po%ár zachvátil m!stskou zástavbu 
12. zá"í 1548, kdy „v'echno na prach sho!elo“. Ohe) 
tak po&kodil i faru, &kolu a radnici, kde pohltil krov 
a z"ejm! i ú"ední prostory v'etn! naprosté v!t&iny 
m!stsk#ch ú"edních písemností, nebo* nové m!st-
ské knihy, které jsou v sou'asné dob! nejstar&ími 
dochovan#mi jarom!"sk#mi ú"edními písemnostmi, 
za'aly b#t vedeny op!t a% od roku 1549 (z jedné 
dochované poznámky se zdá, %e se zachránil 
minimáln! jeden svazek trhov#ch register, poji&*ující 
nemovit# majetek obyvatelstva m!stského i – p"ed-
pokládejme – &osovních vesnic; sou'asnému bada-
teli v&ak ji% k dispozici není) – nejstar&í zápis v trho-
vé knize $ervené, její% základní vrstva smluv pochází 
z let 1549–1566, je z 29. b"ezna, kdy ji% tedy s jisto-
tou op!t fungoval m!stsk# soud a m!stská kancelá", 
kterou zosob)oval písa" Pavel Ro%novsk#, vyst"ídan# 

Obr. '. 28: Jakubské p"edm!stí – budova zem!braneck#ch kasáren, po 1886

Obr. '. 29: Jakubské p"edm!stí – star# h"bitov u kostela sv. Jakuba, p"ed 1888

Obr. '. 30: Pra%ské p"edm!stí – vozová cesta Na Vinicích, 80. léta 19. století
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v roce 1553 synem Janem. Ve druhé polovin! 50. let 
v kancelá"i pracovali dva radní písa"i, a to do'asn!. 
Z(stane ji% z"ejm! nezodpov!zenou otázkou, jak#m 
zp(sobem byl objekt radnice opraven, nebo* m!sto 
poci*ovalo chronick# nedostatek financí, umocn!n# 
té% konfiskací poddansk#ch vesnic. P"edpokládejme 
proto, %e a% pozd!ji byla v duchu renesance na stej-
ném míst! vystav!na budova, navazující z"ejm! na 
dva gotické m!&*anské domy. Dodnes jsou dochová-
ny a cen!ny sklepy. K roku 1596 je dolo%ena zpráva 
o v#plat! odm!ny Adamu Bro'kovi, kter# pracoval 
na velké sv!tnici. Tato zpráva by tak zapadala do ob-
dobí p"elomu 16. a 17. století, kdy bylo vnit"ní m!sto 
z"ejm! z velké 'ásti v#znamn! p"estavováno v du-
chu renesance.

Ni'iv# po%ár po&kodil i dal&í domy ve vnit"ním 
m!st!. Dochované zápisy v obnoven#ch ú"edních 
knihách, dokládající je&t! po n!kolik dal&ích let 
i pustá místa, nazna'ují, %e v p"ípad! severní stra-
ny nám!stí se zde z"ejm! dominantn! nacházela 
d"ev!ná zástavba, co% se promítlo i do pomístního 
pojmenování „D"ev!ná strana“. Ji%ní zástavba byla 
v pramenech a% do za'átku 17. století uvád!na jako 
„Kamenná strana“ (toto rozli&ování tak nepochyb-
n! ztratilo v#znam). Ji% vzpomínané renesan$ní 
trendy do m!sta intenzivn!ji pronikly skute'n! a% 
v posledních dekádách 16. století, o 'em% sv!d'í 
i n!kolik dochovan#ch dom( s pozd!j&ími stavební-
mi úpravami ('. p. 41 a 8 z doby kolem roku 1600, 
z '. p. 61 je dochován renesan'ní portál s letopo'-
tem 1568, v '. p. 59 je v p"ízemí mázhaus a chod-
ba). Mezi mén! honosné m!&*anské domy, které 
byly vystav!ny v renesan'ním duchu, pat"ilo nap". '.  
p. 6. Kamenná zástavba se v&ak objevovala i na Var-
tách, jak dokládá k roku 1563 zpráva Matou&e Kos-
telníka, prvního dolo%eného jarom!"ského kroniká"e 
a jednoho z nejbohat&ích a nejvzd!lan!j&ích tam-
ních m!&*an(, kter# vzpomíná budování kamenného 
a cihlového domu na Zadní Vart!. Majiteli n!kter#ch 
dom( nebo p"edm!stsk#ch zem!d!lsk#ch usedlos-
tí byli i p"íslu&níci &lechtick#ch rod(, jako Dob"en&tí 
z Dob"enic, Dohal&tí z Dohalic, Kapounové ze Svoj-
kova 'i Bohdane'tí z Hodkova.

Ohe) té% vá%n! po&kodil komplex m"stského 
opevn"ní, které tak z d(vodu nedostatku financí po-
t"ebn#ch na pravidelné údr%by p"estávalo plnit svou 
ochrannou funkci (na obranu m!sta byly i v dal-
&ích letech p"edb!lohorské éry vynakládány pení-
ze: nap". k roku 1597 je p"ipomínáno p"ikoupení 31 
ru'nic a 21 halaparten) a do&lo k v#znamn#m zm!-
nám. Na valech, nacházejících se na severní stran!, 
v místech, kde scházela p"irozená ochrana, se za-

'ala budovat vozová cesta (dnes je tu ulice Na Va-
lech); v 16. století kolem ní ji% stávaly dílny, zejména 
jirchá"ské a soukenické. Tekl tu té% potok, p"es kter# 
vedla lávka k n!kolika zahradám. Po roce 1550 byly 
m!stské zdi a ba&ty postupn! rozprodány soukro-
m#m osobám, nebo* se nedostávalo financí na jejich 
opravu. Dochované zmínky té% ji% p"ipomínají v!t&í 
po'et forten: v roce 1548 byla postavena nová fortna 
pod radnicí, kterou se vcházelo na kryt# most p"es 
Labe (k roku 1562 je vzpomínáno jeho vyhotovení 
místním tesa"em Adamem Bro'kem); stará fortna 
u '. p. 17 byla v roce 1573 odkoupena majitelem 
domu, a tedy zanikla; fortna byla umíst!na u '. p. 51 
na nám!stí, mezi d!kanstvím a '. p. 65 a mezi kos-
telem sv. Mikulá&e a &kolou; v místech suchého 
p"íkopu na Vart! byla fortna ke struze od Podkos-
telního ml#na (struha byla zasypána v letech 1929–
1931); fortna se té% nacházela pod mostem u koste-
la sv. Mikulá&e ke struze na Podzidní ml#n (struha 
je dodnes z poloviny zachovaná); na Velké Vart! 
byla dví"ka u domu '. p. 24. Po%ár z"ejm! po&kodil 
i komplex Pra%ské brány, v n!m% stávala v!%ová brá-

na, znovu vystav!ná roku 1569; v ní se nacházela 
i &atlava. Dodejme, %e brána stála v polovin! ulice 
pokra'ující k d"ev!nému krytému Dlouhému mostu, 
vybudovanému nad "ekou Labe. 

P"i po%áru sho"ela i jihozápadní v!% kostela sv. 
Mikulá&e, kterou lze pova%ovat za sou'ást m!stské-
ho opevn!ní; zbytek v!%e, kter# z(stal ukryt ve &kol-
ní budov!, slou%il podle ústní tradice jako byt u'itele 
a byl odstran!n a% v roce 1838 p"i stavb! nové &kol-
ní budovy. Druhá, severní v!%, opat"ená hodinami, 
po%ár p"e'kala. Kostel p"i&el také o krov a zazname-
nal po&kození interiéru. Nedostatek financí zp(sobil, 
%e a% v roce 1584 do&lo k zesílení pilí"( hlavní lodi. 
Vliv renesance je patrn# na v#stavb! p"edsín! situ-
ované v roce 1590 p"ed západní pr('elí.

Pro 16. století je kostel sv. Mikulá&e p"ipomínán 
i v souvislosti s vra%dou litevského kní%ete Dmitri-
je Luhartovi$e Sangu&ka (Sanguszka), jeho% ná-
hrobek je dochován práv! v tomto kostele. P"íb!h, 
kter# by se sm!le mohl stát nám!tem pro celove-
'erní film, má své po'átky u polského královského 
dvora, kde byl Dmitrij vychováván a kde té% poznal 
Eli&ku, dceru zesnulého Eliá&e Ostro%eckého na Vo-
lyni. Zatímco její matka Beata, je% spravovala dce"i-
ny v!nné statky, byla proti s)atku, její poru'níci se 
s)atkem souhlasili. Jedním z nich byl i král Zikmund 
August, kterého v&ak vdova p"esv!d'ila, %e Dmi-
trij naru&il její práva. Proto%e král kní%ete obeslal 
k soudu, k n!mu% se Dmitrij nedostavil, a propadl 
tak trestu smrti, prchl mlad# pár a% do $ech, kde 
byl v Lysé nad Labem zadr%en. P"i zpáte'ní cest! 
byl pr(vod na p"íkaz krajsk#ch hejtman( zastaven 
v Jarom!"i, proto%e byl vpád polské dru%iny na úze-
mí $ech hodnocen jako zemsk# pych, ru&ení práv 
a pokoje. Z obavy, %e by museli v!znitelé Dmitrije 
vydat, ho 3. února 1554 v hostinci zavra%dili. I p"es 
jejich protesty z(stalo t!lo v Jarom!"i, kde bylo 
v kostele na obecní náklady poh"beno 11. února 
u "eznického oltá"e (v roce 1860 byl náhrobek umís-
t!n do zdi v apsid! severní chrámové lodi). Polská 
v#prava byla poté ve m!st! zadr%ena je&t! na cel# 
m!síc, ne% byla na základ! dohody propu&t!na; mj. 
se musela zavázat, %e v budoucnu nic nepodnikne 
proti zemi ani proti m!stu Jarom!"i.

Pov!r'ivé osoby posléze uv!"ily, %e trestem byl 
úder silné morové epidemie, která se m!stem 
a jeho okolím &í"ila od 19. 'ervence do 11. listopadu 
1555; ve m!st! m!lo zem"ít, není-li údaj nadsazen, 
více ne% 1100 obyvatel, v Dolanech 50 a v $áslav-

Obr. '. 31: Pra%ské p"edm!stí – Na Karlov!, Krajinská hospodá"ská a pr(myslová v#stava, 1887

Obr. '. 32: Pra%ské p"edm!stí – chlapecká &kola Na Ostrov!, po 1886
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kách 3. V tomto p"ípad! je to první historická zprá-
va, která specifikuje alespo) díl'ím zp(sobem po'et 
jarom!"ského obyvatelstva. K roku 1568 se uvádí, 
%e Jarom!"&tí 'eské komo"e pro v#po'et bern! p"i-
znali vedle fary, &koly a obecního dvoru 303 dom( 
(ve vnit"ním m!st! 61, na P"ední Vart! 13, na Zadní 
Vart! 15, Na Valech 9, na podm!stí sv. Jakuba 99, 
Pod Hradem 15, na podm!stí Za Dlouh#m mostem 
60, na Novém M!st! Na Obci 20, Na Klouzkov! 9 
a U Ptáka, poblí% prostoru ur'eného pro místní 
st"eleck# spolek, 2). Z hlediska po'tu dom( tak Ja-
rom!" zaujímala 16. místo, kdy za ní z(stala nap".  
m!sta Písek, $áslav, Kolín 'i nedalek# Dv(r Králové 
se 153 domy. Ve m!st! tedy mohlo %ít n!co kolem 
2000 obyvatel (p"i pou%ití koeficientu 7 obyvatel na 
jeden d(m lze po'ítat s údajem 2100). To není mno-
ho a v kontextu 'esk#ch královsk#ch m!st to nap". 
nep"edpokládalo pot"ebu vzniku druhého radního 
písa"ského místa. V#&e vzpomínan# druh# písa"-
sk# post je tak t"eba vykládat jako z"ejmou pot"ebu, 
která vznikla v d(sledku nového zalid)ování m!s-
ta a v této souvislosti nár(stu ú"ední agendy; po'et 
obyvatel se toti% z"ejm! skute'n! zredukoval zhruba 
na polovinu. Dal&í morová epidemie propukla na po-
'átku roku 1582, kdy odsunula obnovení m!stské 
rady a% na 15. dubna 1583. Jarom!"i se nevyhnula 
ani jedna z nejsiln!j&ích morov#ch epidemií po'í-
najícího raného novov!ku, která si jen v nedalekém 
Hradci m!la vy%ádat podle kroniká"ského záznamu 
a% 4500 ob!tí. Po'et zem"el#ch v Jarom!"i nezná-
me. Vzpomínány jsou v&ak i dal&í pohromy. V roce 
1562 m!sto zasáhla velká vich"ice, která "ad! dom( 
v'etn! radnice po&kodila st"echu, roku 1563 m!sto 
n!kolikrát zasáhla velká voda, v roce 1601 m!sto 
získalo odpu&t!ní odvodu defensí pro 35 osedl#ch 
(tj. berních jednotek), kte"í byli po&kození siln#m 
krupobitím.

Vedle t!chto útrap stoupalo i da)ové zatí%e-
ní obyvatel královsk!ch m"st, a to znateln!ji od 
roku 1567. Jen v roce 1593, kdy vypukla nová válka 
s Turky, museli Jarom!"&tí navíc odvést 1395 kop 
36 gr. mí&. Celkem tohoto roku odevzdali na daních 
3048 kop 16 gr. 3 denáry, v&e po'ítáno na mí&e)ské. 
V#jimkou nebylo ani vy%adované rukojemství. U% 
v roce 1577 %ádala královna vdova Marie -pan!l-
ská, aby se za ni její v!nná m!sta zaru'ila za 25 000 
r#nsk#ch u jednoho kupce v Aug&purku v zále%itosti 
objednaného zbo%í. V roce 1586 se obec zaru'ila 
spolu s Hradeck#mi a Chrudimsk#mi za dluh Rudol-
fa II. v('i Tomá&i Volfovi ze Cvingendorfu, ú"edníku 
'eské komory, a to ve v#&i 7000 zl. Ve „vále$n#ch 
$asech na milostivou %ádost JM císa!ské z podda-
né lásky“ obec Rudolfovi II. v roce 1593 p(j'ila 100 
kop gr. '. Za rukojemství Rudolfu II. ve v#&i 3000 
kop gr. mí&. a za nedodané úroky ve v#&i 450 kop 
gr. mí&. byli v roce 1610 Jarom!"&tí pohnáni bratry 
z Lichten&tejna k soudu nejvy&&ího purkrabství; 
soud prohráli. Komplikovanost doby dokládá fakt, 
%e obec dluh Karlu z Lichten&tejna splatila a% v roce 
1615, kdy si sumu 3000 kop gr. mí&. vyp(j'ila od 
Ji"íka Vina"ského z Vysokého M#ta. Dochovaly se 
v&ak i dal&í zprávy, které dokládají nep#ízniv! stav 
obecní pokladny.

Do úv!rového systému, kter# je v podstat! ji% 
nemo%né do detailu rekonstruovat, se postupn! za-
pojilo i jarom!"ské obyvatelstvo: bylo nejen v!"iteli, 
ale té% dlu%níky a ru'iteli za vyp(j'ené peníze 'i 
v!ci. To v "ad! p"ípad( vyvolávalo spory a pohná-
ní k soudu. Rozhodnutí m!stské rady z roku 1596 
posilující v!rohodnost ú"edních záznam( dokládá, 
%e v m!stském obvodu, ve kterém od roku 1579 pla-
tila Koldínova Práva m"stská, panoval nepo"ádek, 
kdy si n!kte"í nic ned!lali z pohnání k m!stskému 
soudu zt!les)ovanému radou 'i k soudu m!stského 
rychtá"e nebo nerespektovali v!rohodnost zápis( 
v m!stsk#ch knihách 'i v cedulích "ezan#ch. To 
v kontextu královsk#ch m!st zjevn! sv!d'í o nedo-
state$ném právním zázemí a ni%&í kulturní úrovni 
v jarom"#ské obci.

Obr. '. 33: Pra%ské p"edm!stí – nejstar&í muzejní expozice v chlapecké &kole Na Ostrov!, cca 1895

Obr. '. 34: Pra%ské p"edm!stí – m!stsk# park Na Ostrov!, 90. léta 19. století

Obr. '. 35: Pra%ské p"edm!stí – nádra%í Josefov – Jarom!", 90. léta 19. století
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Vydání obci i jednotlivc(m p"ibyla i s kvart#rovací 
povinností, kterou si Jarom!"&tí vyzkou&eli u% v zá-
v!ru 16. století, kdy ve m!st! od 'ervna do 'erven-
ce 1598 pob#val praporec rejtar( ur'en# pro válku 
s Turky. T"ikrát Jarom!"&tí vyslali své zástupce do 
Prahy, aby byli této povinnosti zbaveni. V tomto roce 
bylo v Jarom!"i i jejích &osovních vesnicích napo-
'ítáno 274 osedl#ch a 331 komín(, z nich% se ji% 
také platila da). Kvart#rování m!sto postihlo i v roce 
1604. Za pozornost stojí zejména skute'nost, %e 
náklady si poté mohli Jarom!"&tí strhnout z vypo'í-
tané berní sumy. Finan'ní problémy dokládají zprá-
vy z roku 1607, kdy Jarom!"&tí ji% dlu%ili na daních. 
I v t!chto zprávách se tedy odrá%ejí finan'ní problé-
my, do nich% se obec dostala na po'átku 17. století. 
Dne 6. listopadu 1616 vydala obec s ohledem na 
velké t!%kosti a zadlu%ení na"ízení, %e ka%d#, kdo 
do m!sta p"iveze nebo si zakoupí víno, má zaplatit 
z v!dra 6 gr. '. a „z desítky“ 1 kopu gr., které mají jít 
na umo"ování obecních dluh(. Do blí%ící se t"iceti-
leté války tak jarom!"ská obec vstupovala s velk#mi 
finan'ními problémy a zadlu%ením.

Zam!"me té% pozornost na jarom!"ské da)ové 
poplatníky, o nich% si m(%eme poprvé ud!lat na zá-
klad! n!kolika dochovan#ch m!stsk#ch knih ur'itou 
p"edstavu. Materiální zázemí Jarom!"sk#ch bylo 
odvislé od provozovaného #emesla $i obchodní 
$innosti, soust#ed"né zejména na pot#eby míst-
ního obyvatelstva, z velké $ásti té% zem"d"lsky 
orientovaného. Jak ji% víme, m!sto bylo vybaveno 
t"emi v#ro'ními trhy, z nich% svatodu&ní byl na p"á-
ní Jarom!"sk#ch posunut v roce 1564 na st"edu po 
Letnicích. Z obchodník( jsou vzpomínáni zejména 
Pankratius Weys, zvan# Graczy, a jeho syn Jan. 
V ce&ích, z nich% ty nejp"edn!j&í m!ly v kostele sv. 
Mikulá&e sv(j oltá", byli organizováni hrn'í"i, ko%e&-
níci (k jejich cechu nále%eli i ko%e&níci z Dobru&ky 
a T"ebechovic), klobou'níci, pasí"i, barví"i, jirchá-
"i, &evci, ková"i a kolá"i, krej'í, mlyná"i (dolo%eno 
6 ml#n(), peka"i a perníká"i, soukeníci, tkalci a zá-
me'níci. Zvlá&tní pozornost v!nujme "ezník(m, kte"í 
mohli vyu%ívat mezi '. p. 37 a 38 masné krámy: do 
objektu se vcházelo velk#mi vraty, kde byly po obou 
stranách chodby rozmíst!ny d"ev!né krámky. Kutlof, 
dobov# v#raz pro jatka, se nacházel na p"edm!stí, 
nedaleko Dlouhého mostu. Ze specializovan#ch pro-
fesí vzpome)me me'í"ství a pu&ka"ství. Aby byly p"i 
prodeji dodr%ovány míry a váhy, bylo podobn! jako 
nap". v nedalekém Hradci v roce 1588 rozhodnuto, 
%e se mají do dohledu zapojit kon&elé: v Jarom!"i 

m!li t"i radní dohlí%et na kramá"e, soukeníky a pe-
ka"e, dva na &enk#"e. Lze jen litovat, %e k podrob-
n!j&í rekonstrukci jarom!"ské "emeslnické 'innosti 
schází pot"ebné prameny. Proto je cennou i informa-
ce, %e v#&e vzpomínané vojenské v#pravy p"iná&ely 
i zisk: n!které jarom!"ské profese získaly zakázky 
na v#robu v#bavy pro vojáky, jak je nap". dolo%e-
no k roku 1605 p"ed brn!nsk#m mustru)kem, tedy 
v dob! zv#&eného tureckého nebezpe'í.

Hlavní p"íjmy v&ak plynuly právováre$n!m m"&-
(an'm (v jarom!"ském p"ípad! t!m, kte"í %ili na 
nám!stí) z v#roby piva, a to i p"esto, %e se v dob! 
p"edb!lohorské pln! rozvinuly okolní vrchnostenské 
pivovary. Slad právováre'ník(m dodávali sladovníci, 
kte"í byli sdru%eni pod m!stskou zdí, kde se dodnes 
tato skute'nost promítá do názvu ulice Sladovna, 
a té% na Velké Vart!. Obecní sladovna byla pod kos-
telem za ml#nem. Cechovní omezení v&ak pozna-
menala i tuto sféru, a proto byla v roce 1595 vydána 
pravidla pro právováre'níky a sladovníky. K tomu 
se i v dal&ích letech vydávaly r(zné úpravy 'innos-

ti. Pro p"edstavu o velikosti pivovarnické produkce 
alespo) uve+me, %e nap". pro období od 1. kv!tna 
1609 do 1. kv!tna 1610 bylo ú"edn! zaznamenáno 
(a tedy s ohledem na da)ovou povinnost p"iznáno), 
%e m!lo b#t v jarom!"sk#ch právováre'n#ch domác-
nostech nava"eno 267,5 var(, z nich% m!lo b#t 3210 
sud( bílého piva vystaveno ve m!st! k &enkování. 
Posudné, odvád!né 'eské komo"e, s ohledem na 
tato uvedená 'ísla 'inilo 321 kop gr. '.

I Jarom!"í, která pat"ila mezi tradi'ní ba&ty víry 
podobojí, se p"ed polovinou 16. století &í#ilo lute-
ránství (v úvahu je v&ak t"eba vzít z"ejmou nejed-
notnost v &í"ení my&lenek, danou neexistencí jed-
notného správního systému), které zp(sobovalo 
mezi obyvatelstvem rozkol. P"íkladem je v roce 1542 
dvouhodinové uv!zn!ní správce jarom!"ské &koly 
Ji"íka Ursína, %e se v kostele rouhal. Dlu%no dodat, 
%e správci b#vali dosazováni od rektora pra%ské 
univerzity, finance &kole poskytovala m!stská rada. 
K záv!ru roku 1596 podal tehdej&í &kolní správce 
David Origenes, místní rodák, návrh na nav#&ení 
p"íjm(, kter# kon&elé akceptovali. Sou'asn! byli 
z "ad radních ustanoveni dohlí%itelé na kvalitu v#uky. 
Peníze, jejich% v#&i v&ak nep"ece)ujme, jarom!"ské 
partikulární &kole odkazovali i bohat&í m!&*ané.

Luteránství nacházelo i v Jarom!"i dal&í své stou-
pence: k roku 1566 je ji% dolo%en první luteránsk# 
kn!z jménem Filip, kter# o rok pozd!ji je&t! vzbu-
dil ve m!st! pozdvi%ení sv#m s)atkem („nejeden 
se tomu posavad sm"je“, jak poznamenal kroniká" 
Matou& Kostelník). Posledním nekatolick#m d!ka-
nem byl v letech 1615–1624(?), tedy ji% v dob! po 
vydání Rudolfova Majestátu (1609), Bohuslav Bepta 
Vysokom#tsk#, jen% v roce 1594 vydal spis Postila 
evangelická. P"ívr%ence bychom nalezli i mezi 'le-
ny literátského bratrstva, k n!mu% mohli p"íslu&et 
i obyvatelé &osovních vesnic. V roce 1566 nechali 
'lenové literátského bratrstva po"ídit za 30 kop gr. 
mí&. iluminovan# kancionál, kter# byl v roce 1733 
cenzurován a po&kozen páterem Antonínem Ko-
niá&em. Po zru&ení bratrstva v roce 1768 byl dán 
i s dal&ím majetkem do dra%by, ve které ho zakoupil 
jarom!"sk# m!&*an Jan Franti&ek Jelínek a navrátil 
ho kostelu. Z roku 1593 pochází rorátník (speciál-
ník), hudební rukopis, jeho% autorem je hradeck# 
kantor Matyá& Litom!"ick#; bratrstvu ho zakoupili za 
8 kop gr. '. d!dicové po Ann!, vdov! po Ji"íku ba-
kalá"i, kter# je k roku 1566 vzpomínán s Matou&em 
Kostelníkem jako správce a star&í bratrstva. Z roku 
1585 se dochovaly dve"e z ozdobné sk"ín!, která 

Obr. '. 36: Nám!stí, domy poni'ené po%árem v roce 1896

Obr. '. 37: Sladovna pod nám!stím, cca 1900
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bratrstvu slou%ila na k(ru k ukládání hudebních ru-
kopis(; v sou'asné dob! jsou i s ob!ma vzpomína-
n#mi rukopisy v majetku m!stského muzea.

Z náhodn! dochovan#ch zmínek té% víme, %e 
se i v jarom"#sk!ch domácnostech vzd"lan!ch 
m"&(an' nacházely knihovny (jejich po'et a v#ba-
vu v&ak z"ejm! nelze p"ece)ovat). Vzpome)me nap". 
Václava Dikasta Nesuchy)ského († cca 1603), kter# 
vlastnil i knihy latinské, "ecké a hebrejské. Za pozor-
nost té% stojí odkaz jarom!"ského rodáka M. Mikulá-
&e Kone'ného (Conecia) († 1616), m!&*ana a kanc-
lé"e Starého M!sta pra%ského, kter# krom! louky 
u Jezbin, kterou odkázal zádu&í sv. Mikulá&e a &ko-
le, daroval obci svou knihovnu, nepochybn! rozsáh-
lou, nebo* po%adoval, aby jeden kon&el a jeden lite-
rát na ni dohlí%eli a osobám, které by projevily zájem 
si z ní n!co vyp(j'it, vy&li vst"íc; ulo%ena m!la b#t 
na radnici nebo na jiném bezpe'ném míst!. O tom, 
%e by se knihovna skute'n! do Jarom!"e dostala, 
nikde nenacházíme zprávu. Z Jarom!"e té% pochá-
zeli Eliá& a Ji"í Chudkové, synové primátora, kte"í 
prosluli jako humanisti'tí básníci. Eliá& byl navíc 
v letech 1623–1625 jarom!"sk#m m!stsk#m písa-
"em. V Jarom!"i m!li své rodové ko"eny i synové 
Jana st. Jarom!"ského Jan ml., Samuel a Václav, 
kte"í takté% zanechali stopu v oblasti humanistické-
ho básnictví. Z t!chto útr%kovit! dochovan#ch zmí-
nek je tak patrné, %e bychom mezi obyvatelstvem 
nalezli i místní intelektuální elitu. I v tomto p"ípad! 
byl v&ak po'et skute'n#ch osobností ur'ován ve-
likostí jarom!"ského návr&í, od n!ho% se odvíjely 
i dal&í stránky %ivota jarom!"ského obyvatelstva.

Období t#icetileté války (1618–1648)

Jarom!", je% je na známé Aretinov! map! k roku 
1619 uvád!na jako „Iaromirz“ (Jaromi"), jak se Jaro-
m!"&tí té% sami titulovali, pop". je&t! p"ipojovali p"í-
vlastek „nad Labem“, se zapojila do stavovského 
povstání (podobn! jako naprostá v!t&ina králov-
sk#ch m!st) jako pasivní 'initel, kdy podle potvrze-
ní nejvy&&ích berník( z 16. 'ervence 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 de-
nár(. Na druh# v#b!r'í termín, kter# p"ipadl na 28. 
srpna, odevzdala v p"ípad! sbírky a kontribuce 247 
kop 30 gr., v p"ípad! defensí 166 kop 1 denár. I v Ja-
rom!"i, která byla v prvních letech války u&et"ena je-

jích p"ím#ch dopad(, tak na-
prostá v!t&ina obyvatelstva 
i obec za'aly poci*ovat v#&i 
finan'ních odvod( – pravi-
deln#ch i mimo"ádn#ch, kdy 
se jejich %ivotní úrove), za-
sa%ená ji% p"edb!lohorsk#mi 
finan'ními problémy, za'ala 
postupn! v#razn!ji zhor&o-
vat. Jako symbolickou te'ku 
za povstáním, ozna'ovan#m 
historiografií jako první fáze 
války, lze vnímat út!k 'eské-
ho krále Fridricha Falckého, 
kter# po prohrané b!lohor-
ské bitv! nepochybn! mu-
sel p"i své cest! do slezské 
Vratislavi projet jarom!"-
sk#m m!stsk#m obvodem, 
a to bu+ samotn#m návr&ím, 
nebo po&tovní trasou, také 
jist! pravideln! zpev)ova-
nou a upravovanou.

Nároky stavovského voj-
ska vzáp!tí vyst"ídaly po%a-
davky císa"ské strany, kdy 
se ji% naplno rozto'il koloto' 
pravideln!ch i mimo#ád-

n!ch v!daj'. V letech 1621–1624 navíc do %ivota 
jarom!"ského obyvatelstva zasáhlo tém"# pravidel-
né kvart!rování a vy%ivování císa"sk#ch voják(. 
Zatímco se je&t! v dubnu 1621 obec sna%ila "e&it 
shán!ní pen!z prodejem obecního pozemku, o pár 
m!síc( pozd!ji se rozhodla "e&it poptávku po finan-
cích zvlá&t! p(j'kami, a to v první "ad! od jarom!"-
sk#ch m!&*an( a cech(. Jen za léta 1621–1622 si 
tak vyp(j'ila 2530 kop 16,5 gr. mí&., mezi nimi% bylo 
i 85 kop 28,5 gr. ze sirot'ích pen!z, ulo%en#ch na 
jarom!"ské radnici, a 400 kop zádu&ních pen!z. T!-
mito finan'ními transakcemi se tak postupn! ochro-
movalo fungování dal&ích oblastí m!stského %ivota. 
I prodej obecního ml#na v Dolcích zna'í slo%itou si-
tuaci, je% ve m!st! k po'átku roku 1623 panovala. 

Rozhodnutí o prodeji ji% vydala nová m!stská rada, 
v jejím% 'ele stanul Ond"ej Fr#&tadsk# († 1629). 
Císa"sk#m rychtá"em byl ustanoven Jeron#m Todt 
z Kamenice († 1637), jen% se té% jako pod"ízen# 
ú"edník 'eské komory ujal dohledu nad jarom"#-
sk!m obecním majetkem, konfiskovan!m v roce 
1622 za ú$ast v povstání. Není bez zajímavosti, %e 
Todt nebyl jarom!"sk#m m!&*anem a %e post nebyl 
obsazen podobn! jako v jin#ch m!stech pom!ry 
znalou osobou. V roce 1625 byl primasem jmenován 
Jan Ho&ek Smi"ick#. V té dob! ji% shledáváme na 
postu radního písa"e univerzitn! vzd!laného Ji"íka 
Sv!china z Paumberka, jen% byl dosud jako písa" 
k ruce hradeckému m!stskému rychtá"i. Jednou 
z mála dochovan#ch královéhradeck#ch m!stsk#ch 
knih jsou Ji"íkem vedená rychtá"ská registra. Od roku 
1628 p(sobil jako jarom!"sk# p"ední radní písa", po-
sléze zaujal post primase. Z jeho záv!ti je známo, %e 
vlastnil knihovnu. Nepochybn! se "adil mezi tehdej&í 
jarom!"skou m!&*anskou elitu. Vrtkavost &t!st!ny 
dokládá skute'nost, %e vlivem vále'n#ch událostí 
a následného nep"íznivého povále'ného v#voje 
jeho dva synové zem"eli v chudob!. P"itom jejich 
str#cem byl velmi vzd!lan# a literárn! 'inn# M. Ga-
briel Sv!chin z Paumberka, hradeck# p"ední písa" 
(v roce 1626 emigroval z nábo%ensk#ch d(vod(), 
a prastr#cem takté% Gabriel Sv!chin z Paumberka, 
kter# proslul jako univerzitní profesor a rada u p"ed-
b!lohorského apela'ního soudu.

Zvlá&t! od roku 1624 se ji% intenzivn!ji staho-
vala mra'na nad zatvrzel#mi nekatolíky. Poslední 
nekatolick# d!kan m!sto opustil v roce 1625, kdy 
ji% m!li Jarom!"&tí ho"kou zku&enost s císa"skou 
soldateskou, která násiln" nutila obyvatelstvo ke 
konvertování. A. Knapp v této souvislosti ve sv#ch 
Pam"tech zachytil zn!ní dopisu z b"ezna 1626, kte-
r# odeslaly n!jaké jarom!"ské sousedky blí%e ne-
uvedené urozené paní, ji% prosily o pomoc: m!la se 
p"imluvit u Karla z Lichten&tejna, aby sm!ly u'init 
rozvahu, zda p"estoupit na katolickou víru, nebo 
„svá jm"ní opustiti a jinam, by* teprve v se'losti v"ku 
na'eho se obrátiti a tak, jak obecné p!ísloví zní, v'e-
ho zanechati a k %ebrot" se oddati“, a% do termínu 

Obr. '. 38: D"ev!né domy na Jakubském p"edm!stí, cca 1903

Obr. '. 39: Kostel sv. Jakuba od severov#chodu, p"ed 1903
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sv. Ducha. Nask#tá se proto úvaha, zda onou uroze-
nou paní nebyla tehdej&í majitelka vedlej&ího opo-
'enského panství Marie Magdalena Tr'ková, jí% se 
posléze poda"ilo vymoci si pro svou osobu v#jimku 

a z(stat a% do své smrti v roce 1633 nekatoli'kou. 
Z dal&ích událostí je z"ejmé, %e dopis situaci nevy-
"e&il. Zatímco p"edstavitelé m!stské správy v této 
vln! ve své naprosté v!t&in! i se sv#mi rodinami 

konvertovali, ze zprávy císa"ského rychtá"e je z"ej-
mé, %e se i z Jarom!"e 'ást nekatolík( vyst!hova-
la. Jen n!kte"í se pak navrátili zp!t (nap". Vav"inec 
Chudek, b#val# radní, 'i Samuel Cikán). Majetek po 
emigrantech byl zprvu ponechán pust#, a% posléze 
p"ipadl p"íbuzn#m 'i v!"itel(m, mezi nimi% byla pro 
neodvedené kontribuce i obec. Ta takto nap". získala 
po Jakubu Sedlá'kovi v Ho"enicích N!me'kovsk# 
statek, k n!mu% nále%ely i dal&í grunty a les. 

Klademe-li si otázku, co první dekáda války ud!la- 
la s po'tem jarom!"ského obyvatelstva, lze 'áste'n! 
k odhad(m vyu%ít nejstar&í jarom!"skou matriku, 
která k roku 1629 zachytila ve farnosti 51 k"t(. Podle 
odhad( A. Knappa tak ve m!st!, které mohlo mít 
v dob! p"edb!lohorské n!co kolem 2000 obyvatel, 
%ilo v záv"ru 20. let 17. století p#ibli%n" 1250 oby-
vatel. Dal&ími nep"ízniv#mi událostmi, o nich% se 
zmíníme ní%e, se v&ak jarom!"ská populace je&t! 
sní%ila. P"edb!lohorského stavu m!sto dosáhlo a% 
na po'átku 60. let.

Katolickou duchovní správu m!li zprvu na sta-
rosti hrade'tí minorité od sv. Anny, jejich% kvardián 
Bartolom!j Mussolinus se stal v roce 1627 prvním ja-
rom!"sk#m katolick#m d!kanem. Do Jarom!"e z"ej-
m! jen dojí%d!l a správu vedl n!kter# z hradeck#ch 
kn!%í. Za této p(sobnosti byla od roku 1628 vedena 
ji% vzpomínaná k"estní matrika (úmrtní a kopula'ní 
a% od roku 1650), o rok pozd!ji byly z dobrovoln#ch 
p"ísp!vk( po"ízeny do kostela sv. Mikulá&e varhany. 
Velmi horliv! se p"i tom anga%oval Jan Ji"í Mann, 
kter# na n! také hrával p"i bohoslu%bách. Odstran!-
ny byly v roce 1858, p"i'em% je dolo%eno, %e na nich 
byla nakreslena Mannova podobizna s dvouhlav#m 
orlem a zlat#m písmem vyzdvihnuty latinsky jeho 
zásluhy. Po'átkem 40. let do&lo k ustanovení dvou 
d!kan( – jednoho ze strany arcibiskupství, druhé-
ho ze strany královnina podkomo"ího. V tomto spo-
ru m!lo navrch arcibiskupství, jmenovit! arcibiskup 
Harrach († 1667), jemu% královna do%ivotn! ud!lila 
právo vyu%ívat její patronátní právo ve v!nn#ch m!s-
tech, a proto nerespektoval návrhy m!stské rady na 

Obr. '. 40: Jakubské p"edm!stí – kostel sv. Jakuba s hlavní h"bitovní bránou a ohradní zdí, p"ed 1903

Obr. '. 41: Jakubské p"edm!stí – pohled z v!%e kostela sv. Jakuba, cca 1910
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kandidáta. Na postu se v dal&ích letech, i povále'-
n#ch, objevovali jak sv!t&tí kn!%í, tak i minorité. By-
lo-li t"eba, vypomáhali i %ire'tí jezuité, kte"í si v pr(-
b!hu t"icetileté války zakoupili nejedno pusté místo 
v Ho"enicích.

V 'ele jarom!"ské &koly stál p"ibli%n! v letech 
1618–1640 bakalá" Simon (-imon) Modestini Je-
senick#. S postupující reformací se i zde &kolství 
dostalo pod dohled katolického duchovenstva. V p"í-
pad! Jarom!"e je to patrné zvlá&t! na p(sobnosti 
hradeck#ch minorit(. K vyu'ování nábo%enství byl 
proto ustanoven v roce 1630 &kolní páter. Po -imo-
nov! odchodu u% nebyl ustanovován %ádn# správce 
&koly a v#uku nap"í&t! zaji&*oval kantor, jemu% byli 
k ruce pomocníci (&kolní mládenci) a varhaník.

V roce 1628 oznámila 'eská komora Jarom!"-
sk#m, %e jim navrací konfiskovan! obecní ma-
jetek (podle berní ruly z roku 1654 jim pat"ila 'ást 
vsí Kohoutov a Kladruby a se zvlá&tním postavením 
i &osovní vsi Ho"enice, $áslavky a Dolany; 'ást vsi 
Kopaniny uvedena není, ale z dal&ího v#voje je pa-
trné, %e byla i nadále sou'ástí m!stského panství) 
a vyzvala císa"ského rychtá"e, aby jako jeho správ-
ce p"ipravil „po$et nále%it#“ a zhotovil „dva inventá-
!e“. Obecní majetek, kter# v p"ípad! jarom!"sk#ch 
vesnic byl navrácen beze zm!ny, m!li nap"í&t! 
spravovat d(chodní ú"edníci, na n!% m!l dohlí%et 
primas a jeden z obecních star&ích. Ú"edníci m!li 
vést pe'liv! ú"ední záznamy a z obecního majetku 
mohli cokoli vydávat jen v p"ípad! p"íkazu n!koho 
z m!stské rady. I z t!chto opat"ení je z"ejmé, %e 
ú"edníci 'eské komory byli velmi dob"e zpraveni 
o situaci v královsk#ch m!stech, kde se stával obec-
ní majetek nejednou zdrojem neoprávn!ného obo-
hacování. Vzpome)me proto dochovanou zprávu 
o po'inu ji% vzpomínaného m!&*ana Jana Ji"ího 
Manna, kter# koupil od obce pusté místo za 200 kop 
gr. mí&., aby bylo mo%no ze zisku financovat vybu-
dování vodárny p"i obecním ml#n! a polo%ení d"e-
v!n#ch trub, s jejich% pomocí se od roku 1636 voda 
vedla na nám!stí. Za odm!nu mu bylo m!stskou ra-
dou povoleno, %e si m(%e trouby zavést i do svého 
domu. Není bez zajímavosti, %e se u% o rok pozd!ji 
stal císa"sk#m rychtá"em. Z(stane tak ji% otázkou, 
zda byla jeho horlivost skute'n! up"ímná. 

Ve 30. letech m!sto poznamenaly dal&í pr'cho-
dy a pobyty císa#ského vojska, které jarom!"ské 
obyvatelstvo i jejich vesnice dále vy'erpávaly. Uve+-
me proto k roku 1637 na"ízené vybudování silnice 
ve sm!ru na Nové M!sto nad Metují, kv(li 'emu% 

obec musela odkoupit n!které pozemky nad Po-
"í'sk#m rybníkem. Obyvatelstvo i obec se tak stále 
více zadlu%ovaly. Po Sv!chinov! odchodu z písa"-
ského postu a zisku pozice primase (tém!" nep"etr-
%it! v letech 1638–1653) m!sto zam!stnávalo op!t 
ji% jen jednoho radního písa"e – Jana Juli&e, co% re-
áln! odpovídalo pot"ebám m!stské obce. Po vpádu 
*véd' do $ech v roce 1639 a po dobytí nedaleké-
ho Hradce Králové byla &védská posádka dosazena 
i do Jarom!"e a jejích vesnic. V#sledkem bylo spále-
ní tém!" poloviny dom( na nám!stí, po&kozena byla 
té% zástavba na p"edm!stích. Primas Sv!chin ve 

své záv!ti vzpomínal, %e byl „zvlá't" od této 'véd-
ské soldatesky nejednou spolírován a s man%elkou 
a dítkami n"kdy tém"! a% do ko'ile svle$en“. Ho-
"enick# sedlák Jan Strauch zanechal sv!dectví, %e 
„o 18 kus( ko)ského dobytka p!i'el, ka%dého té-
hodne, vem kde vem, 4 zl. 30 kr. na tu soldatesku 
'védskou platiti musil a %e v'ichni z(stávajíce 
u velikém nebezpe$enství více p!es pole ne% doma 
utíkati a h(!e ne% cikáni místo hledati musili“. Osvo-
bození p"i&lo a% po dobytí Hradce císa"sk#mi vojá-
ky 20. února 1640. Ti pak vyst"ídali nároky -véd( 
a i Jarom!"&tí museli na císa"ské vojsko op!t od-
vád!t p"edepsané naturální a finan'ní povinnosti. 
Rozkaz krajského hejtmana z 20. 'ervence 1641 
dokládá, %e se v pr(b!hu t"icetileté války Jarom!"i 
nevyh#bala ani povinnost vyslat z "ad místního oby-
vatelstva vyzbrojené vojáky, a to podle stanovené 
kvóty. M!sto ji% v této dob! procházelo v#raznou 
spole$enskou regresí: demografickou, hospodá"-
skou a té% v nej&ir&ím slova smyslu kulturní. Z 64 
dom(, které stály na nám!stí, bylo 29 pust#ch; tento 
stav se poté udr%el a% do druhé poloviny 60. let, co% 
dokládá skute'n! dlouhodobou t!%kou krizi. Stejn! 
tak se postupn! vylid)ovala jarom!"ská p"edm!stí. 

Druh# vpád do m!sta -védové uskute'nili v roce 
1645 p"i svém "íjnovém ta%ení krajinou, kdy Jarom!" 
opanovali na 'ty"i t#dny. V d(sledku jejich "ád!ní byl 
zásadním zp(sobem poni'en m!stsk# archiv a vy-
páleny masné krámy. I po t!chto událostech p"ichá-
zely do m!sta dal&í po%adavky ze strany císa"ské 
armády. M!sto i jeho obyvatelstvo ji% byly zcela vy-
'erpány. Za této situace, kdy se na radnici stále je&-
t! v jarom!"sk#ch vnit"ních zále%itostech ú"adovalo 
v#lu'n! v 'e&tin!, se na podzim 1646 ve m!st! po-
t"etí objevili -védové, kte"í m!sto i jeho &iroké okolí 
op!t poplenili. Po'tvrté se do m!sta dostali v roce 
1648, kdy se po n!kolik dní znovu sna%ili dohledá-
vat ko"ist. Je&t! po uzav"ení "íjnového vestfálské-
ho míru si tu v prosinci vymohli zaplacení exekuce 
a hojn! v pohrani'ních panstvích vyu%ívali ne-
p"ítomnosti císa"ského vojska a ukládali m!st(m 

Obr. '. 42: Jakubské p"edm!stí – Jaromírova ulice, cca 1910

Obr. '. 43: Jakubské p"edm!stí – Podkostelní ml#n, p"ed 1909
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a panstvím dal&í odvody. Ani poté se v&ak Jarom!"-
&tí, jejich% m!stské vojsko se vyznamenalo p"i obra-
n! Prahy v roce 1648 (v 'ele s Danielem Wagnerem 
Jarom!"sk#m, posléze pov#&en#m do vladyckého 
stavu s predikátem ze -tromberku), nevyhnuli ne-
nadále na"izovan#m povinnostem: nap". podle zprá-
vy z roku 1655 m!li poskytnout císa"ské kompanii 
táhnoucí do Slezska 14 koní a jeden v(z. 

Povále$né století (1648–1740)

Následky války byly i v p"ípad! Jarom!"e, jejím% 
císa"sk#m rychtá"em byl v letech 1647–1670 Maty-
á& Maxmilián -venda Kladensk#, hrozivé. Ke kv!tnu 
1649 nacházíme zprávu dokládající snahy m!stské 
reprezentace co nejd"íve obnovit hranice m"stské-
ho panství. Proto byl u'in!n „v#choz“ k obnovení 
hranic dvou $ástí les', které se táhly ve sm!ru ke 
Ka&ovu a sousedily s %ireck#mi lesy a zádu&ními 
zalo)ovského kostela. Dvorec na Jakubském p"ed-
m!stí, kter# spravovali po koupi od roku 1620 zá-
du&ní ú"edníci, byl v b"eznu 1650 prodán za 220 kop 
gr. mí&., a to s povolením arcibiskupa i jarom!"ské-
ho d!kana. O podob! a stavu panství si lze ud!lat 
p"edstavu na základ! zprávy, ji% zaslali p"edstavitelé 
m!sta 14. srpna 1651 sn!movní komisi, která "e&ila 
zadlu%ení královsk#ch m!st. Podle této zprávy, která 
obsahovala i seznam v&ech obecních dluh(, m!lo 
m!sto nadále jeden obecní dv'r (na Pra%ském 
p"edm!stí), k n!mu% p"íslu&ely t"i lány rolí a luk, 
z nich% &el obci zisk okolo 20 voz( sena. V d(sledku 
&védského vpádu z roku 1645 byl pr# natolik poni-
'en, %e poté z(stával n!kolik let pust#. V dob! vzni-
ku zprávy byl po dva roky obnovován a jeho cena se 
rovnala nanejv#& 2500 kop gr. mí&. Radní upozor)o-
vali, %e zisky z provozu neposta'ují na plat d!kana 
a personálu m!stské &koly. Dále je vzpomínán 
obecní ml!n o dvou kolech s vodárnou, jeho% 
hodnota se pohybovala kolem 500 kop gr. mí&. Zisk 
z tohoto provozu, jak zmi)ují radní, posta'oval pou-
ze na investice do jeho údr%by. Z dochované zprávy 
z roku 1666 se dozvídáme, %e jeho chod byl na ja"e 
opakovan! naru&en dv!ma povodn!mi, které po&ko-
dily nedalek# Val&ovsk# stav. P"esto byl zisk z první 
poloviny roku (35 zl.) vy&&í ne% obecní zisk ze dvou 
jarmark( (29 zl. 17 kr.). V radní zpráv! z roku 1651 
jsou té% vzpomínány t#i rybníky: jeden násadní 
s kapacitou kolem 50 kop plodu, jeden zcela zarost-
l# rákosem a jeden „pro vejtah plodu“. Jedním z nich 
byl i nadále Po"í'sk# rybník. Zpráva neobsahuje p"i-
znání obecního lesa kopaninského a &pitálního 
kohoutovského, jak té% upozornil A. Knapp, ov&em 
zisky z t!chto p"ípadn#ch provoz( neobsahuje ani 
p"ehled p"íjm( z první poloviny roku 1666. Navíc 
mezi v#daji na lesní personál je zmi)ován pouze 
jeden myslivec. Obdobn! není v povále'ném p"e-
hledu vzpomínána pronajímaná obecní láze), kte-
rá se nacházela i nadále za Dlouh#m mostem a a% 
v roce 1662 byla prodána za 200 kop gr. mí&, pro-
to%e nájem neposta'oval k pokrytí jejích oprav, 
a té% není uvedena pronajímaná obecní sladov-
na za Podkostelním ml#nem, která v první polovin! 
roku 1666 m!stu vynesla 12 zl. K roku 1666 je vzpo-
mínána i obecní váha, její% zisky byly velmi skrom-
né. Z dochovaného p"ehledu d(chodních ú"edník( 
z roku 1666 je tak z"ejmé, %e nejvíce obecní poklad-
n! vyná&elo m!stské clo, které zajistilo p"ísun 241 
zl. 44 kr. 1,5 denáru.

V m!stském obvodu byly i nadále &osovní ma-
jetky, nebo* je k roku 1654 zmín!n dv(r hrab!te 
z Vald&tejna, kterého osobn! nav&tívili na jeho ro%-
+alovickém zámku Ferdinand Mann, z"ejm! tehdej-
&í d(chodní ú"edník (ve funkci dolo%en jist! k roku 
1666), a radní písa" Václav Hilscher a "e&ili s ním 
odvody &osu a kontribucí. Hrab! jim sd!lil, %e bude 
usilovat o vyman!ní svého majetku z jarom!"ského 

Obr. '. 45: Pra%ské p"edm!stí – Husova t"ída a Grand-Hôtel, cca 1912

Obr. '. 44: Pra%ské p"edm!stí – V&eobecná &kola "emeslnická, po 1906

Obr. '. 46: Pra%ské p"edm!stí – Husova t"ída a obchodní d(m A. Wenke a syn, cca 1912
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&osu a %e necítí povinnost kontribuci z tohoto ma-
jetku odvád!t. Z dal&ích majitel( jmenujme alespo) 
Cikány z $ermné, jejich% potomek rozprodal majet-
ky p"i m!st! v letech 1730–1733 (Cikánovsk# dv(r, 
o n!m% se je&t! zmíníme, vlastnila od roku 1743 
obec), 'i Ka&ovské z Oujezdce, jejich% jména je&-
t! figurují v zápisech z povále'n#ch let. Jarom!"&tí 
museli pochopiteln! d(sledn! odvád!t povinnosti, 
které byly královsk#m m!st(m zemsk#m sn!mem 
ukládány.

Zatímco v "ad! m!st ji% docházelo k pozvolné ob-
rod!, Jarom!" spí&e stagnovala. Dokládá to i k roku 
1666 p"ítomnost jednoho radního písa"e (syndika) 
– Ji"ího Sv!tlíka, p(vodn! komorního písa"e císa-
"ovny a man%ela vdovy Sv!chinové, kter# za t#denní 
plat 45 kr. obstarával s v#jimkou hospodá"sk#ch zá-
le%itostí ú"ední agendu královského m!sta. Zm!na 
p"ichází teprve v letech 1666–1667, kdy m"stská 
rada rozprodala pustá místa, která se nacházela 
na jarom!"ském nám!stí. Tím se obci pochopiteln! 

zv#&ily p"íjmy z osedlého obyvatelstva a p"ibyly oso-
by (%idé se za'ali v m!stském obvodu usazovat a% 
v dob! budování josefovské pevnosti), které se moh-
ly podílet na stanoveném da)ovém odvodu i na splá-
cení dluh( jarom!"ské obce, doposud stejn! jako 
v jin#ch m!stech nesplacen#ch. V záv!ru 60. let tak 
pozorujeme ve m!st! $il! stavební ruch, kter# na-
pomáhal zahladit stopu po vále'n#ch událostech.

Vedle dohledu na dodr%ování odvodu ji% pestré 
&kály kontribu'ních povinností stála je&t! v cent-
ru pozornosti vn!j&ích 'initel( otázka nábo%enská. 
K roku 1650 je tak Jarom!" oficiáln! vzpomínána, 
podobn! jako nedalek# Trutnov, Dv(r Králové 'i 
Hradec Králové, jako zcela katolická. Naproti tomu 
okolní panství (Smi"ice d!dic( hrab!te Gallasa, Ná-
chod kní%ete Piccolomina, Opo'no hrab!te Collore-
da a Nové M!sto nad Metují hrab!te Leslia) m!la 
s nekatolictvím i nadále problémy. Takté% v p"ípad! 
jarom!"sk#ch vesnic se nekatolictví je&t! vyskytova-
lo, co% dokládá kauza Doroty Justové, její% statek 

byl prodán v roce 1680 proti její v(li, proto%e chodila 
k velikono'ní zpov!di jen pod velk#m psychick#m 
a fyzick#m nátlakem a údajn! nedostate'n! platila 
kontribuci.

Z torzovit! dochovan#ch pramen( si lze té% ud!lat 
základní p"edstavu o samotném jarom!"ském oby-
vatelstvu. Z %ivností a #emesel jdou dolo%eni vedle 
právováre'n#ch m!&*an( nadále i sladovníci a &rot#-
"i. Ve m!st! p(sobili "ezníci, kter#m -védové, jak ji% 
víme, spálili masné krámy. V roce 1649 proto %ádali 
m!stskou radu o "e&ení situace. Ta jim slíbila poskyt-
nutí d"eva z obecního lesa a ode'tení náklad(, které 
vynalo%í na stavbu, ze sumy 24 kop gr. mí&., ji% ro'-
n! z krám(, opravovan#ch tradi'n! na náklad obce, 
odvád!li. V roce 1652 %ádali "ezníci m!stskou radu, 
aby jim po dobu 12 let slevila ro'ní odvod, nebo* na 
opravu krám( nakonec vynalo%ili 200 kop gr. mí&. 
Upozor)ovali, %e mj. opravili i p"iléhající m!stskou 
hradbu. Rada vyhov!la 'áste'n! a slevila jim odvod 
na dobu 9 let. Vzpome)me té% p(sobnost ko%e&-
ník(, krej'ích, mlyná"(, peka"( a perníká"(. Jeden 
cech tvo"ili ková"i, be'vá"i a kolá"i. Dochované arti-
kule jsou sv!dectvím o p(sobnosti obuvník(, tkalc(, 
klobou'ník(. Vzácn! se dozvídáme o nádenících, 
jim% byl v roce 1654 vym!"en denní plat. V#'et tak 
dokládá, na jak# typ prací nejen obec nádeníky vy-
u%ívala (na %etí p&enice a %ita, k hrabání a vázání 
obilí, k mlácení a setí obilí, k hrabání sena, k d!lání 
d"eva a ot#pek a k rytí). Drobné zmínky té% potvr-
zují 'innost provazník(, ko%eluh(, barví"( a hrn'í-
"(. Systematick# v#zkum této problematiky je v&ak 
s ohledem na torzovitost pramen( ji% nemo%n#, co% 
je p"ízna'né i pro dal&í dekády. Vedle tradi'ních 
"emesel se ve m!st! objevila i specializovaná. Po 
s)atku s Marií Al%b!tou Viktorií Hoffmannovou se 
do jejího rodného m!sta p"est!hoval zvona" a cí-
na" Franti&ek Jakubec, kter# vytvo"il zvony pro "adu 
okolních kostel( (nap". choce)sk#, hronovsk#, 'er-
venokosteleck#) a té% um!lecky cen!nou cínovou 
k"titelnici pro kostel v Choustníkov! Hradi&ti.

Katastrofální následky m!l pro m!sto po%ár, kte-
r! vypukl 8. srpna 1670 v dom! ji% v#&e vzpomína-
ného císa"ského rychtá"e Matyá&e -vendy z Rosen-
feldu, a to z neopatrnosti jeho man%elky. V dob!, kdy 
se m!sto vzmáhalo díky stavebnímu ruchu i nár(stu 

Obr. '. 47: Pra%ské p"edm!stí – Okresní nemocnice, p"ed 1914

Obr. '. 48: Nám!stí, pr(jezdní komunikace, meteorologick# a mariánsk# sloup, cca 1910
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po'tu obyvatel, lehly popelem dv! t"etiny m!stsk#ch 
dom(, ob! Varty, tém!" celé Svatojakubské p"ed-
m!stí, 'ást dom( pod hradbami a p"es d"ev!nou 
krytou lávku p"es Labe se po%ár dostal i na druhou 
stranu. Celkem se jednalo o 124 dom( a p"íbytk(, 
k nim% je nutno dále p"ipo'ítat vyho"ení renesan'ní 
radnice, která posléze p"estavbou dostala barokní 
ráz, dále kostela sv. Mikulá&e (v d(sledku po&kození 
budovy byly zesíleny pilí"e na ji%ní stran! sm!rem 
k ml#nskému náhonu, sní%ena severní hlásná v!% 
a postaveny n!které postranní oltá"e) a sv. Jakuba 
(vyho"el a% na presbyterium, p"i oprav! byla nov! 
p"istav!na v!%), d!kanství (a% do roku 1780 d"e-
v!né budovy), &koly, obecního ml#na s vodárnou 
a obecní sladovny. Tehdej&í radní písa" Ji"ík Sv!tlík 
událost v dochované pam!tní knize, kterou po po-
%áru zalo%il, komentoval slovy: „[…] mil# Pán B(h 
mnohé obce a m"sta propter degenatum iustitiam 
a obzvlá't", kde bohaprázdné rufiánství [tj. ne!ád-
nost, chlípnost], o%ralství a jiné v'elijaké nepravosti 
panují a %ádného polep'ení není, prchlivostí a hn"-
vivostí svou p!ísn" trestati rá$í […]“. Nepochybn! tak 
z"ejm! nejen v jeho o'ích jarom!"ská spole'nost vy-
kazovala "adu problém(. Obec posléze po%adovala 
rychtá"ovo odvolání, k n!mu% do&lo o m!síc pozd!ji. 
Navíc p"ed m!stskou radou slo%il jako jakési od-
&kodné 900 zl., které bylo t"etinami rozd!leno mezi 
obec, zádu&í, podporované v dal&ích letech odkazy 
bohat&ích, zvlá&t! bezd!tn#ch m!&*an(, a poho"elé. 
Vá%nost situace dokládá i císa"ovnino listopadové 
prominutí odvodu &osovních pen!z, a to na t"i roky. 
Navíc m!stu odpustila z budoucího odvedeného 
&osu 200 zl., které m!li pou%ít na opravu kostel(. 
Takté% císa" Leopold I. projevil m!stu soucit a sní%il 
v#&i odvodu vinného a pivního tácu, a to na dobu 10 
let „pro vyzdvi%ení poho!el#ch kostel(v a vystavení 
m"sta“. Podkomo"sk# ú"ad v&ak vzáp!tí na"ídil, %e 
pov!"en# ú"edník má i nadále vést o v#b!ru ú'etní 
záznamy, které má p"edlo%it nad"ízen#m ú"edník(m. 
Jemu i dv!ma dohlí%itel(m má b#t vyplacena 4 % 
provize. Celkem se za on!ch deset let vybralo 5165 
zl. 44 kr. (V pr(b!hu devátého roku sice panovník 
rozhodnutí zru&il, posléze v&ak m!stu na jeho %á-
dost umo%nil p(vodn! p"islíbená léta naplnit.) Na 
tomto p"íkladu vidíme ji% op!t systemati't!j&í snahu 
zem!panského ú"adu dostat finan'ní zále%itosti krá-
lovsk#ch m!st pod v!t&í kontrolu.

Zvy&ující se dohled zem"pansk!ch ú#ad' do-
kládá i v#tka podkomo"ského ú"adu z roku 1692, 
%e je m!stská rada p"edem neinformovala, %e chce 
propustit radního písa"e Jana Václava Mare&e a p"i-
jmout pro expedici 'esk#ch písemností Víta Viktoru 
a pro n!meckou agendu Jana Ji"ího Kneifla z Ehren-
steinu. Nové písa"e ú"ad potvrdil, ale prop"í&t! se 
m!l dodr%ovat "ádn# postup. V roce 1696 byl p"i tém-

%e ú"adu z"ízen „puchhalter nad m"sty v"nn#mi“, je-
mu% se m!ly p"edkládat ve&keré m!stské ú'ty. Zp!t-
n! mu Jarom!"&tí museli p"edlo%it ú'ty za rok 1694 
a 1695. Ro'ní plat mu byl v p"ípad! kontroly jarom!"-
ské agendy stanoven na 16 zl. Zm!ny se postupn! 
projevily i v oblasti obnovování m!stsk#ch rad, kdy 
se po roce 1700 prosadila praxe jejich ka%doro'ní-
ho potvrzování koresponden'ní cestou (slavnostní 
obnovování se uskute')ovala pouze v#jime'n!) 
a ponechávání správy m!sta v t#ch% rukou. Radní 
tak dr%eli posty obvykle do%ivotn!. Radní písa" (syn-
dicus) byl posléze op!t pouze jeden a s ohledem na 
stále 'ast!ji p"icházející a "e&enou agendu v n!m-
'in! musel ovládat oba jazyky. V letech 1705–1731 
zastával tento post a% do své smrti Jan Vilím Payer.

Deset let po ni'ivém jarom!"ském po%áru zasáh-
la +echy velmi silná morová epidemie (1680). 
Zatímco císa"ovna pob#vala v nedalekém Hradci 
Králové a císa" po ur'itou dobu v Pardubicích, ja-
rom!"ská úmrtní matrika po'tem záznam( ukazuje 
na nár(st zem"el#ch. Jak propo'ítal A. Knapp, mezi 
léty 1670–1690 zem"elo v jarom!"ské farnosti ro'-
n! v pr(m!ru 45 lidí, v roce 1680 se jednalo o 133 
osob. Není tedy vylou'eno, %e se m!sto také s n!ja-
k#m typem nákazy pot#kalo. Morová epidemie z let 
1713–1715 se Jarom!"i z"ejm! vyhnula, nebo* na ni 
nikde neshledáváme upomínku. Jarom!"&tí nadále 

vyu%ívali k poh"bívání jedin# h"bitov p"i sv. Jakubu, 
co% sv!d'í o podpr(m!rném po'tu obyvatel v m!"ít-
ku tehdej&ích královsk#ch m!st. P"ední jarom!"&tí 
m!&*ané byli poh"bíváni 'ast!ji od 80. let 17. století 
té% v kostele sv. Mikulá&e (jako první u% v roce 1667 
primátor Jan Horák z Vr&ova), od roku 1702 té% n!-
kte"í mohli spo'inout v krypt! kostela sv. Jakuba 
a v letech 1734–1781 v obnovené krypt! kostela sv. 
Mikulá&e, kde se dochovalo díky t"em nezasklen#m 
okn(m a proud!ní 'erstvého vzduchu jedna'ty"icet 
rakví s mumifikovan#mi t!ly nejp"edn!j&ích m!&*an( 
a jejich rodinn#ch p"íslu&ník(.

Komplikovanost doby na p"elomu 17. a 18. sto-
letí dokládá spor mezi m"stem a jeho &osovními 
vesnicemi Ho"enicemi, Dolany a $áslavkami, je-
ho% podstata z pohledu t!chto t"í lokalit spo'ívala 
v neoprávn!ném ukládání poddansk#ch povinností. 
P"ipome)me, %e m!stsk#mi poddan#mi, z právního 
hlediska poddan#mi jarom!"ského &pitálu, byli od 
roku 1575 v pravém slova smyslu pouze obyvate-
lé n!kolika usedlostí v Kohoutov!, v Kladrubech 
a v Kopaninách. Dlouhodob# nep"ízniv# v#voj, 
umocn!n# ni'iv#m po%árem z roku 1670, tak zp(-
sobil, %e obec za'ala obyvatel(m &osovních vesnic, 
kte"í m!li mít specifické právní postavení, ukládat 
poddanské povinnosti; p"evedení &osovních vesnic 
na poddanské toti% ji% bylo nereálné, nebo* Jarom!"-
sk#m (podobn! jako "ad! dal&ích královsk#ch m!st) 
nebylo umo%n!no zapisovat do desk zemsk#ch 
a v této souvislosti zakupovat deskov# majetek. Tepr-
ve 25. ledna 1702, po tém!" sedmi letech, v dob!, kdy 
se intenzivn!ji "e&ila otázka dohledu nad hospodá"-
skou situací královsk#ch m!st, byl spor, v podstat! 
komplikované vyjednávání mezi r(zn! vlivn#mi hrá'i 
(dolo%ena je i 'áste'ná podpora &osovních vesnic ze 
strany n!kter#ch m!&*an(), (do'asn!) vy"e&en. Mís-
todr%itelství se v tomto porovnání sna%ilo o kompro-
mis, v n!m% bylo obyvatel(m &osovních vsí potvrze-
no jejich postavení v rámci &ir&í m!stské komunity; 
z toho té% m!ly vypl#vat jejich povinnosti a práva, 
které byly pro v&echny vesnice sjednoceny a p"esn! 
ur'eny, aby se p"edcházelo dal&ím problém(m. Spis 
shrnoval i praxi, která ve vsích panovala od doby 
vlády Maxmiliána II. Z obsahu je z"ejmé, %e po zá-
niku jarom!"ské cihelny byly povinnosti Dolansk#ch 
a Ho"enick#ch p"em!n!ny na zem!d!lské práce 
– v podstat! robotu – u obecního dvora v Dolanech, 
zakoupeného v roce 1674. Porovnání zvlá&t! tuto 
povinnost ru&ilo a taxativn! zakotvilo povinnosti, ji-
mi% byli obyvatelé &osovních vsí Jarom!"i povinováni 
(ka%d# soused m!l vykonat 5 pracovních dn( s pota-

Obr. '. 49: Nám!stí, tzv. Zauzal(v d(m, 20. léta 20. století

Obr. '. 50: Jakubské p"edm!stí – ulice Na Valech, 20. léta 20. století
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hem u sirot'ích dvor( – s návratem v%dy p"ed nocí; 
b#t nápomocen v p"ípad! nenadálé události, která 
by po&kodila obecní objekty; s ohledem na osvobo-
zení od placení cla se podílet na spravování silnic: 
to v&e vnímáno jako dobrovolná pomoc; v úrodn#ch 
rocích odevzdat na %ákovstvo 5 strych( %ita; odebí-
rat m!stské pivo, bude-li ho dostatek; k semletí obilí 
vyu%ívat obecní ml#n, m!l-li volnou kapacitu). 

V roce 1706 se v&ak spory znovu naplno rozho-
"ely, nebo* obyvatelé &osovních vsí podali supliku 
k místodr%itelství a "e&ili zp(sob rozvr%ení jednoho 
z mnoha da)ov#ch b"emen, tzv. extraordinaria mili-
tare, na n!m% se m!li podílet, p"esto%e nevlastnili 
dominikální majetek, jak té% záhy shledala krajská 
komise. Ta té% navrhla zprostit je povinnosti, co% po 
ohledání potvrdilo i místodr%itelství. Z d(vodu ne-
souhlasu Jarom!"sk#ch tak byla na místodr%itelství 
zaslána jejich suplika, v ní% u'inili sv(j právní rozbor 
dané situace. Nap!tí kulminovalo, kdy% rada p"edlo-
%ila zástupc(m obyvatel &osovních vsí k podpisu pí-
semnost – Memoriál (jakoby jejich supliku k magist-
rátu), podle n!ho% m!lo dojít ke spojení s m!stskou 
obcí v kontribu'ních zále%itostech (po n!kolik let se 
toti% praktikovalo na základ! rozhodnutí m!stské 
rady odd!lení, a proto Dolan&tí, Ho"eni'tí i $áslav-
&tí usilovali o spojení). Jejich zástupci ji podepsali, 
ale záhy p"evá%ily obavy, aby to nem!lo dalekosáh-
lé právní následky. V roce 1708 proto podali supliku 
ke krajskému ú"adu, aby byla písemnost anulována 
a aby bylo respektováno Porovnání z roku 1702. Ná-
sledovala dal&í jednání, dal&í supliky. V roce 1709 

se dokonce na jejich stranu postavil i královnin pod-
komo"í, kter# podobn! jako d"íve kraj&tí hejtmané 
doporu'oval Memoriál, jen% by mohl do budoucna 
zp(sobit dal&í konflikty, uznat za neplatn#. V&e se 
pak táhlo a% do ledna 1711. V srpnu pak m!sto zno-
vu po%ádalo místodr%itelství o p"e&et"ení pravidel 
v#b!ru extraordinaria a mj. upozor-
)ovalo, %e si obyvatelé &osovních vsí 
vykládají Porovnání v%dy podle toho, 
co jim bylo v#hodné, a sami sebe sty-
lizují do role m!&*an(, nebo obyvatel 
p"edm!stí a podle pot"eb se naz#vají 
&osovníky a svobodn#mi lidmi, nebo 
poddan#mi. V d(sledku dal&ích jed-
nání do&lo k odd!lení v kontribu'ních 
zále%itostech a vesnice vytvo"ily se 
dv!ma poddansk#mi jarom!"sk#mi 
vesnicemi, resp. jejich 'ástmi – Ko-
houtovem a Kladruby – jeden berní 
obvod, proti 'emu% ov&em op!t pro-
testovaly a po%adovaly osamostatn!ní. 
Spor byl nakonec v p"ípad! extraor-
dinaria vy"e&en v roce 1713 ve pro-
sp!ch obce: obyvatelé &osovních vsí, 
jim% bylo p"iznáno specifické právní 
postavení, se m!li na extraordinariu, 
minulém i budoucím, podílet polovinou a byly jim na-
v#&eny povinnosti v('i obci na 10 dní ro'n! u sedlá-
k( a 5 dní u chalupník(. Prosazení pravidel bylo pak 
nesnadnou a zdlouhavou zále%itostí. V roce 1716 
byla kauza zavr&ena intabulací Porovnání a finální 

místodr%itelskou rezolucí do &estého památného 
kvaternu st"íbrné barvy. V dochovan#ch archivních 
materiálech v&ak vidíme, %e roztr%ky, které m"ly 
od po$átku spí&e rysy právní kauzy ne% %ivelné-
ho odporu, "e&ily státní ú"ady je&t! na po'átku 90. 
let 18. století.

Do'asn! obec vlastnila Hubrykovsk# ml#n, kter# 
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 uskute'nila je&-
t! v dob!, kdy na m!stské hospoda"ení dohlí%eli 
m!st&tí ú"edníci, ustanovovaní z radních. Ve sna-
ze pozvednout královská m!sta a zajistit dohled 
nad jejich hospoda"ením do&lo ve v!t&in! králov-
sk#ch m!st, Jarom!" nevyjímaje, ke z#ízení hos-
podá#sk!ch ú#ad', jejich% ú"edníci (zprvu dva 
správci, posléze jeden správce naz#van# m"stsk# 
d(chodní) byli nap"í&t! zem!pansk#mi. Jim bylo 
v Jarom!"i sv!"eno i vybírání daní. Rada tak nap"í&t! 
nem!la mít právo rozhodovat o obecních vydáních, 
pouze sm!la mít dozor, kter# uskute')ovala v pl-
ném shromá%d!ní m!&*an( nebo prost"ednictvím 
4–5 volen#ch d(v!rník(, kte"í se správcem a prima-
sem tvo"ili hospodá"skou konferenci a rozhodovali 
v!t&inou hlas(. Dozor nad obecními statky vedl 'len 
rady jako direktor obecních statk(, direktor byl té% 
ustanoven pro dohled nad poddan#mi a &osovníky. 
Zvlá&tní ú"edník zaji&*oval správu zádu&ního a &pi-
tálního majetku. K jarom!"skému &pitálu dodejme, 
%e v této dob! ji% stával v místech dne&ního '. p. 159 
(p(vodní budova byla prodána v roce 1614; zákla-

dem pro druhou byla pozemková transakce, kdy 
si Václav Cikán z $ermné s obcí vym!nil jeden ze 
sv#ch dvorc(, koupen# v roce 1658 od hradeck#ch 
minorit( za 400 zl., za spáleni&t! &pitálního dvorce, 
je% sousedilo s jin#m jeho dvorem, zvan#m Cikánov-
sk#, a oba tyto pozemky zcelil).

V#&e vzpomínané transakce s Hubrykovsk#m 
ml#nem se tak ji% d!ly v novém systému obecního 
hospoda"ení. Není bez zajímavosti, %e ml#n byl od 
roku 1661 v majetku rodiny Andreides(. Heindrich 
Ignác byl od roku 1705 v Jarom!"i d(chodním ú"ed-
níkem, jím% z(stal i po reform!, jeho bratr Franti-
&ek byl v letech 1707–1747 císa"sk#m rychtá"em. 
Obec té% prodala se souhlasem 'eské komory n!-
které údajn! nev#nosné pozemky, jejich% zisk v&ak 
m!la pou%ít na splacení dluhu z roku 1708. Dohled 
nad m!sty se tak neustále zvy&oval. V roce 1719 
na#ídila královna Eleonora vizitaci jejích v!nn#ch 
m!st, její% v#sledek v p"ípad! Jarom!"e ukázal, %e 
v zádu&ních, &pitálních i literátsk#ch ú'tech dochází 
k podvod(m, kdy jsou peníze p(j'ovány bez hypo-
téky, n!kdy té% bez obligací a %e schází i n!které 
odvody úrok(. Nedochází pr# k pr(b!%n#m sta-
vebním opravám a zanedbání pak zp(sobuje v!t&í 
v#daje. Upozorn!no bylo i na nep"ípustné jednání 
n!kter#ch radních, kte"í nezachovávají ml'enlivost 
a pou&t!jí mezi obyvatelstvo informace. V#tka padla 
i na nedostate'n# dohled nad "ezníky, peka"i a kr'-

Obr. '. 51: Pra%ské p"edm!stí – Husova ulice, 20. léta 20. století

Obr. '. 52: Pra%ské p"edm!stí – Fügnerova sokolovna, 20. léta 20. století

Obr. '. 53: Pra%ské p"edm!stí – Hospodá"sko-pr(myslová v#stava severov#chodních $ech, 1926
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má"i, kte"í okrádají zákazníky. O jarom!"ském pivu 
se komise vyjád"ila jako o &kodlivé brynd!. Pokárání 
p"i&lo i v p"ípad! dluhu z roku 1716, o n!m% ne-
byl informován podkomo"sk# ú"ad. Nespokojenost 
té% panovala p"i posuzování ú't( v#b!r'ích m#ta 
a také stavu ka&ny. P"i&lo se i na to, %e není veden 
radní manuál, do n!ho% se m!l zachycovat v#sledek 
radních jednání. Radní písa", stále zam!stnávan# 
pouze jeden, byl napomenut pro lenost, %e neplní 
své povinnosti, p"esto%e bere plat. Mezi v#tkami fi-
gurovalo mj. i upozorn!ní na protekci, která panuje 
p"i pronajímání obecních pozemk(. Jarom!"&tí tak 
m!li v&e napravit, a to pod pohr(%kou pokuty. M!sto, 
u n!ho% nap". spat"ujeme studované léka"e a% od 
po'átku 18. století (lé'ení zaji&*ovali brad#"i a lazeb-
níci) a lékárníka poprvé v roce 1681 (lékárna byla 
na Jakubském p"edm!stí), tak v "ad! ohled( i na-
dále zaostávalo. Dokládá to i v#tka místodr%itelství 
a krajsk#ch hejtman( z roku 1725, %e Jarom!"&tí ne-
provozují úterní trh a opakovan! té% jarmark p"i sv. 
Bartolom!ji (v#padky tr%ní 'innosti jsou z prost"e-
dí královsk#ch m!st spí&e známy z dob morov#ch 
epidemií nebo vále'n#ch událostí). S Jarom!"sk#mi 
tehdy "e&ili stí%nost na %irecké jezuity, %e z majetku, 
kter# vlastní v Ho"enicích, neodvád!jí odpovídají-
cí v#&i &osu, kontribuce, sbírek a dal&ích poplatk(. 
I s nimi se tedy Jarom!"&tí pod tlakem doby a jejího 
da)ového systému dostávali do spor(.

Doprovodn#m jevem v#&e nastín!n#ch proces( 
bylo podobn! jako v jin#ch oblastech 'esk#ch zemí 
roz&í"ení barokního slohu v architektu#e a um"-
ní. Památkou na první dekády 18. století je proto so-
cha"sky bohat! zdoben# mariánsk# morov# sloup, 
umíst!n# na nám!stí (dnes kopie, originál v basti-
onu I v josefovské pevnosti; srov. obr. '. 58), dílo 
zejména Matyá&e Bernarda Brauna a jeho %áka .e-
ho"e Thényho, jen% v roce 1759 zem"el v Jarom!"i, 
kam se uch#lil z"ejm! po zániku své socha"ské dílny 
ve ,+áru nad Sázavou; je pochován v krypt! d!kan-
ského kostela a je té% pravd!podobn! autorem vr-
choln! barokní sochy sv. Jana Nepomuckého na Ja-
kubském p"edm!stí (n!kte"í badatelé je&t! uva%ují 
o díln! Ji"ího Pacáka; originál umíst!n v lapidáriu 
v bastionu I v Josefov!). K Braunovu spojení s Jaro-
m!"í do&lo díky zakázkám ve &porkovském Kuksu, 
kdy se v roce 1719 o%enil s dcerou p"edního jaro-
m!"ského m!&*ana Marií Al%b!tou Miseliusovou; to 
mohlo b#t i d(vodem, %e si za svou práci na mari-
ánském sloupu ú'toval mnohem mén! pen!z, ne% 
bylo obvyklé (zatímco Jarom!"&tí za dílo zaplatili 
celkem 1321 zl., nap". Poli'&tí za vyhotovení své-
ho morového sloupu, pova%ovaného za jeden z vr-
chol( barokního socha"ství u nás, vydali 6289 zl.). 
Z doby kolem roku 1730 pochází proslul# Braun(v 
náhrobek Pla$ící %eny (p"edobrazem mu byla jeho 

truchlící man%elka), zhotoven# pro tch#ni Annu Mi-
seliusovou (kopie je na m!stském h"bitov! v Jaro-
m!"i, originál takté% v josefovském lapidáriu) a po-
va%ovan# v sou'asnosti za jednu z nejkrásn!j&ích 
barokních soch u nás. 

Z roku 1707 pochází jezdecká socha sv. Václava, 
kterou nechala zhotovit v upomínku b#valého cí-
sa"ského rychtá"e Václava Kosi&t! jeho dcera Anna 
Marie, provdaná za rytí"e Vilíma Rudolfa Cikána 
z $ermné, a umístit na brán! u kostela. K tému% 
roku se datuje ozdobn# kamenn# reliéf m!stské-
ho znaku, nacházející se na vstupní stran! té%e 
brány, spojené od dob renesance s kostelem 
p"edsíní. Brána slou%ila té% jako zvonice. P"ed 
ní stála p"i kostele sv. Mikulá&e i nadále v!%ová 
brána, naz#vaná prameny od poloviny 17. sto-
letí Panna. Stopy po barokní p#estavb" m"s-
ta dokládá dodnes n!kolik dom( na nám!stí. 
Jedná se zvlá&t! o '. p. 54, barokní jednopatro-
v# d(m s loubím, kter# má nad pravoúhl#m ka-
menn#m portálem letopo'et 1737. V m!stském 
muzeu jsou uchovávány z '. p. 64 barokní dve"e 

s reliéfní v#zdobou, u ní% je letopo'et 1672. Po-
cházejí tak z doby obnovy m!sta po ni'ivém po-
%áru.

P"ipomenout je té% t"eba jarom!"ského rodáka 
Daniela T"e&)áka, kter# se tu narodil v roce 1685 
a posléze proslul jako nejlep&í Brandl(v %ák. Roku 
1721 vytvo"il podobiznu hr. Antonína -porka, pro d!-
kansk# kostel sv. Mikulá&e vytvo"il obraz sv. -imona 
a Judy (dnes v majetku muzea). Dolo%eny jsou té% 
zprávy o n!kolika dal&ích jarom!"sk#ch rodácích 
(p"edev&ím z p"edních m!&*ansk#ch rodin), kte"í 
zvolili duchovní kariéru (nap". Jan Bleiweis, naro-
zen# v roce 1675 v rodin! primátora, posléze zá-
stupce 'eské provincie jezuit( p"i císa"ském dvo"e 
a spisovatel, a Jan Václav Kroupa, vnuk primase 
Luká&e Kroupy, od roku 1724 litom!"ick# kanovník). 
V p"ípad! Jarom!"e byl na p"ání m!&*an( k ruce d!-
kana z"ízen post kaplana. V roce 1711 se stal jaro-
m!"sk#m d!kanem Jan Václav Duchoslav Andreis 
(† 1725), kter# sou'asn! p(sobil jako biskupsk# 
viká". Jeho dva bratry jsme ji% p"ipomn!li. Rod 
Andreis( tak v první 'tvrtin! 18. století pat"il mezi 
nejvlivn!j&í v m!stské obci.

Jarom"# p#ed vznikem pevnosti  
Josefov (1740–1780)

V#voj Jarom!"e ve 40.–50. letech 18. století ne-
byl v#razn#. -kody t"icetileté války byly zaceleny ji% 
po'átkem 18. století a po'et dom( pak stagnoval 
(v roce 1713: 226 dom(, v roce 1757: 219 
dom(). Z"ícením severní v!%e kostela sv. Mi-
kulá&e v roce 1753 p"i&lo m!sto o hlavní do-
minantu. Patrn! její &patn# stav byl d(vodem, 
pro' byla ji% roku 1707 dokon'ena p"estavba 
vnit"ní m!stské brány p"i severozápadním ná-
ro%í kostela na patrovou hranolovou zvonici 
s barokní jezdeckou sochou sv. Václava a m!st-
sk#m znakem na pr('elí. V roce 1771 do&lo 
k úprav! kostela, zejména k zesílení pilí"e p"i záv!ru 
bo'ní lodi (tato periodická porucha, daná nedosta-
te'n#m zalo%ením ji%ní 'ásti kostela do "í'ní terasy, 
byla vy"e&ena a% pilotá%í v letech 1972–1975). Na 
jihozápadním okraji Pra%ského p"edm!stí vznikla 

Obr. '. 54: Pra%ské p"edm!stí – budova reálky a Tyr&ovy sokolovny, 1928

Obr. '. 55: Pra%ské p"edm!stí – most p"es Labe a náb"e%í, v pozadí budova vodojemu, p"ed 1930
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v roce 1752 pozdn! barokní kaple sv. Anny. M!sto 
v roce 1765 ztratilo hrdelní soud I. t"ídy.

Teprve ve druhé polovin! 18. století do&lo k v#raz-
nému r(stu jarom"#sk!ch p#edm"stí. V roce 1785 
vykázala Jarom!" 438 dom(, tedy dvojnásobek 
oproti roku 1757. P"i ode'tení cca 65 dom( vnit"ního 
m!sta se po'et dom( na p"edm!stích zv#&il ze 154 
na 373, tedy více ne% dvojap(lnásobn!. 

Rozsah intravilánu v té dob! zachycuje I. vojen-
ské mapování z let 1780–1783 (mapov# list '. 3, 
mapa '. 5). A% na v#jimky se shodoval se stavem 
na map! stabilního katastru z roku 1840 (mapov# 
list '. 8, mapa '. 11). I. vojenské mapování je cenné 
rovn!% tím, %e ukazuje situaci t!sn! p"ed vznikem 
josefovské pevnosti. Ta byla zmapována pozd!ji 
a její zákres byl do originálního mapového listu dole-
pen. Potvrzuje to, %e d!lost"elecká stanovi&t! v oko-
lí Jarom!"e vznikla je&t! p"ed zalo%ením Josefova 
v rámci budování opevn!né linie na horním Labi 
od Chrudimi (T"i Bubny) a% po Hostinné p"ed zahá-
jením války v roce 1778. Byla rozmíst!na v mírn! 
obloukové linii v celém kopcovitém pásmu západn! 
a severn! od Labe, od Jezbin po He"manice, a také 
severov#chodn! od Jakubského p"edm!stí. V letech 
1780–1790 pak severn! od Jezbin vznikly i muni'ní 
sklady josefovské pevnosti.

Porovnáním I. vojenského mapování s Müllerovou 
mapou $ech (1720) také dob"e vynikne zásadní 
zm"na ve vedení hlavních silnic v &ir&ím okolí 
m"sta. Jarom!" byla nejpozd!ji od st"edov!ku k"i-
%ovatkou cest z mnoha sm!r( a pln! se tedy uplat-
)oval tranzitní charakter vnit"ního m!sta s dvojicí 
bran. Ten byl z"ejm! zvlá&t! v#razn# v po'áte'ních 
obdobích jarom!"ské historie, kdy cesta z Prahy 
p"es Nymburk do Kladska sm!"ovala v p"ímé linii 
p"es Star# Byd%ov na Jarom!" a dále na Náchod. 
Po vzniku Hradce Králové se situace zkomplikovala. 
Spojení v této linii sice jist! nezaniklo (p"ímá ces-
ta p"es Nov# Byd%ov existovala jako podru%ná je&t! 
v 18. století), hlavní trasa se v&ak sto'ila p"es v#cho-
do'eskou metropoli a Jarom!"i se pak ji% vyh#bala. 
V#voj sít! hlavních cest byl sice pom!rn! slo%it#, 
p"esto se v zásad! stabilizoval v podob!, jakou za-
chytila je&t! Müllerova mapa. Také v této dob! (1720) 
samoz"ejm! západní m!stskou branou vcházela 
pravob"e%ní spojnice z Hradce Králové, sledující pás 
lánov#ch vesnic na tomto b"ehu Labe; rozhodující 
silnice z Hradce Králové do Dolního Slezska v&ak 
do Jarom!"e sm!"ovala po levém, tedy v#chodním 
b"ehu Labe, p"es Rusek, Skalici a Vlkov. Na Plese 
(na míst! pozd!j&í pevnosti Josefov) p"ekro'ila Me-
tuji, pokra'ovala po levém (v#chodním) b"ehu Labe 
a poté p"ekonala i Úpu a ulicí Na Pácaltce dosp!la 

na Jakubské p"edm!stí, tak%e se vnit"nímu m!stu, 
ale i nám!stí kolem kostela sv. Jakuba zcela vyhnu-
la. Pak se obrátila k severov#chodu a pokra'ovala 
p"es $áslavky do Dolan, kde se v!tvila. Hlavní tra-
sa pokra'ovala p"es Chvalkovice na Trutnov, ,aclé" 
a slezsk# Landshut (Kamienna Góra). Podru%ná tra-
sa mí"ila p"es $eskou Skalici do Náchoda na klad-
skou silnici z Hradce. 

Na I. vojenském mapování lze tyto trasy je&t! sle-
dovat, ale tranzitní v#znam ji% ztratily. Ten p"evzaly 
nové, p"ímo trasované císa"ské silnice, budované ve 
t"etí 'tvrtin! 18. století (pokud vylou'íme mo%nost, 
%e nové komunikace byly do I. vojenského mapová-
ní zakresleny a% dodate'n!, tedy po roce 1783). Ve 
sm!ru od Prahy to byla silnice z Lov'ic p"es Chlu-
mec nad Cidlinou a Kukleny do Hradce Králové 
(úsek z Prahy do Lov'ic vznikl a% pozd!ji), k ní% se 
v Kuklenách p"ipojovala silnice z Chrudimi a Pardu-
bic. Z hradeckého Pra%ského p"edm!stí vybíhala 
k severozápadu silnice do Ho"ic a Úlibic, z ní% se 
u Ploti&* odpojovala nová trasa do Jarom!"e, pro-
cházející m!stem a pokra'ující do Náchoda starou 
trasou, která v&ak byla nap"ímena, jak mapa v#-
sti%n! ukazuje. Spojka mezi Kuklenami a Ploti&ti 

vznikla a% po roce 1950 a p"edstavovala vlastn! prv-
ní obchvat Hradce Králové. Nová císa"ská silnice, 
její% trasa je vyu%ívána dodnes, tak znovu napojila 
Jarom!" na hlavní silni'ní sí*. Z k"i%ovatky Na -pici 
v&ak nevedla starou trasou p"es Pra%ské p"edm!stí 
(Husova), ale obchvatem sledujícím terénní hranu, 
tedy podél dlouhé "ádky usedlostí odd!len#ch od 
vlastního Pra%ského p"edm!stí (ulice Na Klouzko-
v!), z n!ho% se sto'ila dnes ji% p"evá%n! zaniklou 
spojkou ulice V Lu%inách do Národní t"ídy a k mos-
tu. Pozd!j&í p"estavba silnice z Ploti&* do Náchoda 
(1810–1823) obecn! neznamenala vznik nové trasy, 
pouze na jarom!"ském Pra%ském p"edm!stí do&lo 
k op!tovnému vyu%ití krat&í staré trasy Husovy ulice. 
K jediné korekci zde do&lo v blízkosti kaple sv. Anny, 
jí% se nová trasa vyhnula, a naopak p"e*ala v jejím 
v#chodním sousedství do té doby existující areál 
velkého dvora. Popsané zm!ny tedy neznamena-
ly zásah do základní struktury uli'ní sít! Pra%ské-
ho p"edm!stí, které si tak a% do nejnov!j&í doby 
(a v základních rysech dodnes) uchovalo z"ejm! vel-
mi starou p(dorysnou osnovu. I. vojenské mapování 
potvrzuje tehdej&í existenci v&ech p"edm!stsk#ch 
cest (ulic), zachycen#ch pak i na map! stabilního 
katastru (1840). Nov! byla v tomto rozmezí vyty'e-
na jen p"ímá spojka Lu%inské ulice (jméno 1840), 
vedené ji%n! od vyúst!ní Knappovy ulice sm!rem 
k severozápadu (tuto ulici nejprve p"e*ala %eleznice 
a pozd!ji roz&í"ení ko%elu%ny, tak%e ji% neexistuje). 
Do období p"ed rokem 1780 také spadá zastav!ní 
tzv. Velké Obce (mezi kaplí sv. Anny a m!stem, ulice 
Na Obci) a Malé (Zadní) Obce (ji%n! od m!sta, oko-
lo divadla, resp. nám!stí Dukelsk#ch hrdin(), i kdy% 
zástavba se zde pozd!ji zahu&*ovala (v roce 1829 
byly kolem kamenného k"í%e na Velké Obci vysaze-
ny lípy).

D'sledky vzniku Josefova pro 
sídelní sí( Jarom"#ska (po roce 1780)

Pevnost byla v prostoru vesnice Ples zalo%ena 
roku 1780, v#stavba probíhala po celá 80. léta (srov. 
ní%e v kapitole „Josefov“). Po celou dobu kontroloval 
pr(b!h prací osobn! císa" Josef II. Vznik pevnosti 
znamenal v dosavadním sídelním v#voji jarom!"ské 
aglomerace zásadní p"ed!l. Vesnice Ples byla v'et-
n! kostela a dvora tém!" celá zbo"ena, pouze její 
v#chodní 'tvrtina nad Ml#nsk#m rybníkem (v'etn! 

Obr. '. 57: Josefov – Okru%ní ulice, 1934

Obr. '. 56: Josefov – leteck# pohled od severozápadu, 1923
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místní 'ásti Kope'ek pod kaplí sv. Huberta) byla 
zachována jako „nová“ obec Star# Ples. Stejn! tak 
p"etrval i nejzápadn!j&í, rozsahem v&ak nesrov-
nateln! krat&í úsek vsi, kter# se prom!nil v osadu 
Dolní (té% Vodní) Ples. 

Nutnost usídlení mno%ství poddan#ch ze zbo"e-
né 'ásti Plesu vyvolala zalo%ení dvou úpln! nov#ch 
vesnic za hranicemi pevnostního pásma – Nového 
Plesu a Raso&ek. Jejich v#stavba byla vzhledem 
k rychlému postupu budování pevnosti odkázána na 
jedinou stavební sezónu v roce 1781. Erár pro tuto 
akci zajistil i typové projekty nov#ch (rouben#ch) 
dom( i hospodá"sk#ch objekt(, které v&ak byly z"ej-
m! vyu%ity jen v men&í mí"e. Nov# Ples byl v podo-
b! krátké ulicovky podél cesty z Josefova do Lib"ic 
vybudován na okraji lesa Raso&ek jihov#chodn! od 
Josefova. Od p"ímé linie, vedené od Nového Plesu do 
Smr%ova, byla severozápadní t"etina lesa vykácena, 
'ím% byl jednak získán stavební materiál (pro stavby 
v pevnosti a z'ásti i v nov#ch vesnicích), jednak byla 
získána orná p(da pro nová poddanská hospodá"-
ství a kone'n! byl uvoln!n pr(hled z pevnosti sm!-
rem k Hradci Králové. Nová vesnice byla vystav!na 
d(sledn! ze d"eva, do zna'né míry asi p"evezeného 
z rozebran#ch usedlostí ve zru&ené vesnici. Skladba 
zástavby Nového Plesu byla velmi zajímavá, nebo* 
ve sm!ru od severu k jihu vznikaly po obou stra-
nách ulice usedlosti nejprve v!t&í (u poloviny z nich 
stály i polygonální stodoly, nepochybn! p"enese-
né), potom st"ední a kone'n! nejmen&í stavení. Na 
I. vojenském mapování je&t! ves zakreslena není 
a nezaznamenal ji ani Schaller (1790). Prvn! ji uvá-
dí Sommer (1836: 26 dom(). 

 Na n!kdej&ím severozápadním okraji lesa byla 
zalo%ena druhá nová ves – Raso&ky (pojmenova-

ná podle lesa). Tato ves se "adí 
k v(bec nejzajímav!j&ím no-
v#m vesnick#m sídli&tím té doby 
v $echách; je pozoruhodná jas-
n! vyjád"enou sociální segrega-
cí. P(vodn! ji tvo"ily t"i odd!lené 
'ásti. Severní se naz#vá Lumera 
(tj. Numera) a její nejzápadn!j-
&í 'ást kolem malého rybní'ku 
je zakreslena ji% na I. vojen-
ském mapování pod jménem 
Rasoschka. Tehdy zde existoval 
nejmén! jeden d(m, proto%e 
u ostatních není jasné, zda jde 
o domy 'i schematicky zakresle-
né stromy. Nová 'ást Lumer má 
podobu "ádky k severu oriento-
van#ch d"ev!n#ch domk( bez 
hospodá"sk#ch objekt( a bez 
p(dy, s velmi úzk#mi a m!lk#mi 
parcelami, které se sva%ují do 
prolákliny vodote'e. 

T!%i&t! nové vsi tvo"ila ji%ní 
'ást – Velká Ves. Byla vym!"ena 
podél nové cesty do Nového Ple-
su jako oboustranná &iroká a po-
m!rn! dlouhá ulicovka, zalo%ená 
na odlesn!né p(d!. Sdru%ovala 
malé usedlosti, vybudované na 
zna'n! pravidelné parcelaci. Ji%-
ní "ada usedlostí byla d(sledn! 
(s jedinou v#jimkou) roubená, 
v!t&inu d"ev!n#ch stodol tvo"i-
ly stodoly polygonální. Severní 
"ada dom( byla a% na v#jimky 
zd!ná, doprovázená v#hrad-
n! d"ev!n#mi, av&ak obdéln#mi 
stodolami. Je pravd!podobné, 
%e na ji%ní stran! &lo o stodoly 
a z"ejm! i domy p"enesené z Ple-
su, zatímco na severní stran! &lo 
asi o pon!kud mlad&í v#stavbu. 
Záhumenicová plu%ina ji%ní stra-
ny se táhne a% k hranici katastru. 

Plu%ina severní strany je hlub&í, se zalomen#mi pásy, 
které dosahují a% k Lumer(m. Pravidelnost "e&ení je 
naru&ena st"ední, nejmen&í 'ástí Raso&ek, zvanou 
Chalupy. Tato krátká "ádka mal#ch usedlostí vznik-
la evidentn! pozd!ji a není s Velkou Vsí a Lumery 
rovnob!%ná, ale pooto'ená ve sho-
d! se zalomením pás( plu%iny Velké 
Vsi. K usedlostem s hospodá"sk#mi 
objekty (v'etn! jedné polygonální 
stodoly) pat"í nejen vlastní parcely 
se zahradami (dohromady tvo"í-
cí blok vlo%en# do p(vodní plu%iny 
velmi cizorod!), ale i prot!j&í pruhy 
plu%iny, p(vodn! také nále%ející Vel-
ké Vsi. V&echny usedlosti jsou orien-
továny k severu. V#voj a vzájemnou 
chronologii v&ech 'ástí Raso&ek by 
mohl up"esnit dal&í archivní v#zkum. 
Ten by také ukázal, které domy byly 
zalo%eny v roce 1781 a které a% 
pozd!ji. Na I. vojenském mapová-
ní je&t! nová ves zakreslena není, 
neuvádí ji ani Schaller (1790), a% 
Sommer (1836: 67 dom(), podobn! 
té% Palack# (1848: 68 dom(). Mapa 
stabilního katastru (1840) ji% za-
chycuje v&echny t"i 'ásti Raso&ek. 
Jako místní 'ásti Raso&ek byly po 
roce 1850 evidovány jen Velká Ves 
a Chalupy (ty v&ak asi zahrnovaly 
i mnohem v!t&í Lumera). Pojme-
nování v&ech t"í 'ástí Raso&ek je 
druhotn! dopsáno na pozemkovém 
katastru a vyskytuje se i na Základní 
map! 1 : 10 000 (2018).

Rozbor nov#ch „josefovsk#ch“ vesnic sice jen ne-
p"ímo souvisí s vlastní urbanistickou problematikou, 
ukazuje v&ak d'sledky vzniku Josefova také z do-
sud málo studované stránky, která je nesporn! velmi 
zajímavá. V&echny 'ty"i nyní existující vesnice z(-
staly na spole'ném katastru Plesu, kter# zahrnoval 
i cel# zbytek lesa Raso&ek. Teprve v roce 1884 se 
Nov# Ples a Raso&ky osamostatnily (zatímco Dolní 
Ples se stal osadou Raso&ek). Star# ani Dolní Ples 
se pozd!ji urbanisticky nevyvíjely. Nov# Ples se ji% 
ve druhé polovin! 19. rozrostl dvojnásobn!; nejpr-
ve o v#chodní ulici a domky na k"i%ovatce, pozd!ji 
pak také o ulice severní a západní (a ji%n! odtud 
sm!rem k lesu). Raso&ky zaznamenaly ur'it# ná-
r(st ji% kolem poloviny 19. století a rozvíjely se a% 
do 30. let 20. století. Lumera i Chalupy se prom!nily 
ve dv! soub!%né ulicovky; v&echny 'ásti vsi propo-
jila zástavba podél spojovacích cest na západní (se 
&kolou) a z'ásti i v#chodní stran!, 'ím% se p(dorys 
rozvinul do zajímavé „m"í%ové“ podoby.

Sídelní sí* v okolí Jarom!"e se na konci 18. století 
zahustila také v d(sledku raabizace, tedy rozd!lení 
dominikální p(dy, která byla zdarma p"id!lena zá-
jemc(m, kte"í dosud %ádnou p(du nevlastnili, do d!-
di'ného nájmu. P"i silnici mezi Jarom!"í a Semoni-
cemi existoval &osovní dv(r Jezbiny, dolo%en# v le-
tech 1406 a 1547. V Berní rule roku 1654 se uvádí 
1 sedlák na samot! zvané Jedviny, potom zde byl 
dv(r m!sta Jarom!"e (1763–1768 dv(r Czerwin). 
Rozd!lením dvora vznikla nová osada, písemn! 
dolo%ená roku 1836 („Gezbin auch Jespin“), ale 
zakreslená ji% na I. vojenském mapování, a to ve 
srovnatelném rozsahu jako na map! stabilního ka-
tastru (1840), tak%e musela vzniknout p"ed rokem 
1783. P"esto zde Schaller (1790) uvádí jen dv(r 
(panství m!sta Jarom!"e: „Gezwin und Zawadil-
ka sind zwey Höfe“). N!kdej&í dv(r byl nejpozd!ji 
v dob! vyhotovení stabilního katastru ji% rozparce-
lován a jeho plocha nov! zastav!na, t!%i&t! nové vsi 
je podél silnice západn! ode dvora. Její obyvatelé 
pocházeli hlavn! z farností $ernilov a Holohlavy 
a v!t&ina z nich se p"ihlásila k evangelictví. Samo-
statná obec byla vytvo"ena v roce 1893 a roku 1894 
získala té% samostatn# katastr.

Severn! od Jezbin existoval ji% v roce 1605 Do-
leck# ml#n (1790 Nieder Dolz) pod rybníkem na 
Doleckém potoku. Nová osada Dolní Dolce, tvo"ená 
n!kolika domy, vznikla rozd!lením p(dy dvora m!s-
ta Jarom!"e v letech 1790–1800. Dolo%ena je roku 

Obr. '. 59: Nám!stí v dob! trhu, 30. léta 20. století

Obr. '. 58: Nám!stí s mariánsk#m sloupem, 30. léta 20. století
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1836 (Nieder-Dolzen). Jako izolovaná víska existuje 
dosud.

Mezi Jarom!"í a Zalo)ovem zachycuje I. vojenské 
mapování dv(r Kaukus (jméno snad podle nedale-
kého Kuksu) m!sta Jarom!"e nad Doleck#m poto-
kem. Schaller zde uvádí Ober Dolz jinak Kaukus se 
dv!ma domy. Nová osada Horní Dolce vznikla roz-
d!lením dvora v letech 1790–1800.

V&echny uvedené osady le%ely pom!rn! daleko 
od m!sta a pouze Jezbiny s ním pozd!ji stavebn! 
srostly. Jen nová osada Cihelny vznikla v bezpro-
st"ední vazb! na intravilán jarom!"ského Pra%ské-
ho p"edm!stí. Na I. vojenském mapování je zakres-
lena "ádka velk#ch usedlostí podél západní strany 
ulice Na Klouzkov! a je u ní jméno Ziegelschlag. 
Cihelny (Ziegelschlag) uvádí a% Sommer (1836) 
jako místo (Ort) s 18 domy a 139 obyvateli, cihelnou 
a hostincem, konskribované k Pra%skému p"ed-
m!stí. P"ipomíná také, %e její zalo%ení bylo pro 
blízkost josefovské pevnosti povoleno jen na re-
vers demolice v p"ípad! pot"eby. Na map! stabil-
ního katastru (1840) jsou Cihelny (Ziegelschlag, 
Cihelnj Lom) popsány jako osada (Ortschaft). 
Pro identifikaci prostorového vymezení Cihelen 
je klí'ová indika'ní skica mapy stabilního ka-
tastru, proto%e obsahuje popisná 'ísla. Popisné 
'íslo 1 m!la chalupa na jihozápadní stran! k"i-
%ovatky silnic (Na Cihelnách – Královédvorská/
Velichovská – Národní). Popisná 'ísla 2–14 m!ly 
chalupy postavené podél v#chodní strany ulice 
Na Cihelnách. Jejich parcely byly odd!leny od 
velk#ch usedlostí, tak%e naprostá v!t&ina Cihelen 
tvo"ila sou'ást bloku tvo"eného t!mito usedlostmi. 
Usedlosti samotné sou'ást Cihelen nikdy netvo"ily 
a nepat"í k této osad! ani nyní. Sou'ástí osady ne-
byla ani velká cihelna v míst! nyn!j&í nemocnice, 
ani domky ji%n! od ní. Cihelny jsou urbanistickou 
formou v rámci novodob#ch vsí v $echách v#jime'-
né, nebo* nevytvo"ily svébytn# urbanistick# celek. 
Kdy p"esn! byly jednotlivé chalupy postaveny, je 
úkolem archivního studia, nicmén! vznik cihe-
len i nového osídlení souvisel s budováním jose-
fovské pevnosti.

Poslední drobnou osadou se stal Polcovsk! 
Dv'r, situovan# 2,5 km severn! od Jarom!"e, na 
v#chodním b"ehu B!lu)ky, nad Jarom!"sk#m ryb-
níkem. Sommer (1836) zde uvádí 7 dom( a Palac-
k# (1848) 8 dom(, a'koli na map! stabilního katas-
tru (1840) nic krom! dvora zachyceno není. Osadu 
tedy tvo"ily pouze budovy dvora, rozd!lené na obyd-

lí. Teprve na pozemkovém katastru jsou zakresleny 
4 nové domky (a ji% jen torzo dvora). Jak prokazuje 
ortofoto z poloviny 20. století, vyrostly a% ve t"etí 
'tvrtin! 20. století.

Jarom"# po vzniku Josefova 
(1780–1848)

Vznik pevnosti Plesu (od 1793 Josefova), kter# zno- 
vu potvrdil klí'ov# v#znam jarom!"ské polohy, ovlivnil 
v#voj m!sta spí&e nep"ímo. Pro Jarom!" mohl zna-
menat jak zv#&ení obchodního obratu, tak – to spí&e 
a% po n!jaké dob! – i konkurenta. Nejzáva%n!j&ím 
d(sledkem v&ak bylo omezení stavebního rozvoje 
v d(sledku existence &irokého pevnostního (d!lo-
st"eleckého) pásma v okruhu pevnosti. Nár(st po-
'tu dom( Jarom!"e z 438 (1785) na 489 (1811) jist! 
odrá%í zahu&t!ní zástavby Velké Obce a Malé Obce 
a nov! i v okolí pozd!j&í nemocnice, kde se rozvíjely 

cihelny. Byly to polohy, kde omezení neplatila. Pak 
po'et dom( dokonce poklesl – na 448 v roce 1830.

Dal&ím p"ím#m d(sledkem vzniku Josefova se 
stalo dotvo#ení základní komunika$ní sít" Jaro-
m"#e. Pro zaji&t!ní nejkrat&ího spojení mezi hra-
deckou a josefovskou pevností byla rehabilitována 
stará trasa levob"e%ní silnice p"es Rusek a Vlkov, 
ústící do vn!j&í západní brány pevnosti. Pro spojení 
pevnosti sm!rem ke Dvoru Králové a Trutnovu byla 
z té%e brány vybudována nová silnice (Rudé armá-
dy – Pr(myslová – 5. kv!tna), obkru%ující západní 
obvod fortifikací a mí"ící do prostoru ji%n! od kaple 
sv. Anny, kde Na -pici p"ek"í%ila pra%skou silnici a po-
kra'ovala k severu podél západního okraje Cihelen 
(ulice Na Cihelnách), tedy soub!%n! se star&í trasou 
ulice Na Klouzkov!, která se ji% nevyu%ívala. Jose-
fov i Jarom!" tak získaly moderní silni'ní „obchvat“, 
motivovan# v&ak vojensk#mi pot"ebami. Spojení 
s Jarom!"í bylo p"irozen! mo%né i nejkrat&í cestou 
z pevnosti, z její% severní brány byla vybudována 
spojka (5. kv!tna) k popsané obchvatné komunikaci. 

Ve vnit#ním m"st" v roce 1780 sho"ela roubená 
budova d!kanství u kostela sv. Mikulá&e a v letech 
1785–1786 ji s p"ísp!vkem nábo%enského fondu 
nahradila klasicistní novostavba. Jarom!" v té dob! 
je&t! pat"ila do vikariátu Nové M!sto nad Metují, 
ale roku 1790 byl ustaven jarom!"sk# vikariát. Re-
gulovan# magistrát byl z"ízen v roce 1788 a prvním 
purkmistrem se stal dosavadní primas Franti&ek 
Kroupa. Hrdelní pravomoc byla p"enesena na krimi-
nální soud v Hradci Králové. Nov# ú"ad dostal pe'e* 
s dvouocas#m lvem obto'en#m trnovou korunou, 
namísto správné jednoocasé lvice, a tento nespráv-
n# znak byl pak n!jakou dobu pou%íván. Krajsk# 
ú"ad v Hradci Králové v roce 1791 pov!"il jarom!"-
sk# magistrát v#konem kompetencí nad josefovskou 
pevností a v roce 1800 i nad m!sty $eská Skalice 
a Opo'no (v&e do roku 1835). Od roku 1814 byl 
purkmistrem Jan Goll.

Josefinskému ru&ení církevních staveb Ja-
rom"# unikla. V roce 1786 m!ly b#t sice uzav"e-
ny h"bitovní kostel sv. Jakuba a kaple sv. Anny, ale 
k uzav"ení kostela do&lo a% v roce 1789. M!sto se 
pak bránilo smy&lenou v#hradou, %e kostel pot"ebu-
je pro n!mecké bohoslu%by. Gubernium s tím v roce 
1790 vyslovilo souhlas, 'ím% byl kostel zachrán!n, 
nicmén! k zavedení n!meck#ch bohoslu%eb nedo-
&lo. Kapli sv. Anny sice koupil magistrátní rada Ignác 
Vacek, ale záhy byla její p(vodní funkce obnovena. 
Z dal&ích událostí tohoto období lze zmínit postave-

Obr. '. 61: Jakubské p"edm!stí – Havlí'kova ulice, 30. léta 20. století

Obr. '. 60: Kav'í trh pod kostelem sv. Mikulá&e a Vartou, 1934
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ní hospody Dupa'ka poblí% kaple sv. Anny a poni'e-
ní m!sta kroupami 20. 'ervna 1796.

O p"estavb! hlavního pr(tahu m!stem v letech 
1810–1823 ji% byla "e'. Údajn! v roce 1820 byla 
zbo#ena vn"j&í Pra%ská brána a asi i v#chodní 
m!stská brána s v!%í Pannou na Vart! (z(stal jen 
most), zatímco vnit"ní Pra%ská brána existovala je&-
t! v roce 1840, proto%e ji zachycují v&echny verze 
map stabilního katastru. Indika'ní skica a originál 
mapy obsahují druhotn# zákres situace, která poz-
d!ji vznikla po její demolici. K té m!lo dojít v letech 
1839–1840, ale tyto mapy z"ejm! dokazují, %e se 
tak stalo a% pozd!ji. V souvislosti s p"estavbou hlav-
ní komunikace bylo vydlá%d"no nám"stí a v roce 
1831 p"eklenul Labe nov! #et"zov! most podle 
projektu ing. Bed"icha Schnircha (srov. obr. '. 18), 
t"etí nejstar&í v 'esk#ch zemích (existoval do roku 
1883). Silnice nadále procházela vnit"ním m!stem 
a nedo&lo ani ke zm!nám koryt "ek a ml#nsk#ch ná-
hon(. Nadále existoval jak severní náhon od Hubry-
kovského ml#na, obtékající severní patu ostro%ny, 
tak ji%ní náhon, veden# od mostu p"es Ostrovsk# 
ml#n a vytvá"ející Ostrov ji%n! od m!sta. 

V roce 1834 byla pod strání (u kasáren), p"i cest! 
z Jakubského p"edm!stí do He"manic, pod nyn!j-
&ím Jarom!"sk#m rybníkem, postavena cihlová kap-
le Nejsv!t!j&í Trojice s p"eva%ujícími novogotick#mi 
rysy. Vznikla nákladem vdovy Kate"iny Seifertové. 
V letech 1840–1842 pak byla u kostela sv. Mikulá-
&e postavena budova &koly (pozd!j&í Stará &kola) 
'. p. 3, dvoupatrová stavba, s uli'ním pr('elím 'le-
n!n#m toskánsk#mi pilastry.

V roce 1837 postihla Jarom!" epidemie ch"ipky 
a vy%ádala si mnoho ob!tí.

Jarom"# ve t#etí $tvrtin" 19. století

Revolu$ní události roku 1848 vedly i v Jarom!"i 
v b"eznu ke z"ízení Národní gardy pod vedením lé-
kárníka Karla Hally. O povznesení národního %ivota 
ve m!st! le%ícím v blízkosti národnostní hranice za-
'al usilovat vlasteneck# 'tená"sk# spolek Slovanská 
lípa. Dne 13. 'ervna 1848 se uskute'nila volba po-
slance "í&ského sn!mu; zvolen byl místní po&tmistr 
Jan Wagner, kter# se stal také nov#m purkmistrem. 
Po porá%ce revoluce v lednu 1849 p"enechal funkci 
purkmistra ko%eluhovi Franti&ku Bolechovi, ten v&ak 
jako 'len Slovanské lípy nebyl vládou potvrzen a 30. 
'ervna 1849 rezignoval; ji% 13. 'ervna 1849 byla 
rozpu&t!na Národní garda.

M"stské panství, které tvo"ily &osovní vsi $áslav-
ky, Dolany a Ho"enice, 'ásti poddansk#ch vsí Kohou-
tov, Kladruby a Kopaniny a raabizací vzniklé p"edm!st-
ské osady Cihelny, Dolní Dolce, Horní Dolce, Jezbiny 
a Polcovsk# Dv(r, p"estalo existovat (srov. mapov# list 
'. 34, mapa '. 37). Stejn! tak se vsi Star# Ples, Dolní 
Ples, Nov# Ples a Raso&ky (a dal&í) zbavily p"íslu&nos-
ti ke smi"ickému panství. St"ediskov# v#znam Jarom!-
"e byl nicmén! posílen, nebo* v roce 1850 ustaven# 
soudní okres Jarom!" zahrnul podstatn! v!t&í území. 
Do roku 1855 a znovu od roku 1868 podléhal (ke zna'-
né nelibosti Jarom!"sk#ch) okresnímu hejtmanství 
(politickému okresu) Dv(r Králové nad Labem, v mezi-
dobí fungoval jako smí&en# okresní ú"ad (hejtmanem 
se stal Jan Nepomuk Lhota).

Dne 28. srpna 1850 se konala volba obecního 
v!boru a 31. srpna 1850 volba obecního p"edsta-
venstva. Prvním starostou se stal Franti&ek Bolech 
(ve funkci do roku 1864, poté 1864–1865 Vilém Vág-
ner a 1865–1866 Franti&ek Juli&). Jarom!" se sta-
la samosprávnou obcí, tvo"enou nadále 'tvrt!mi 
Jarom!", Jakubské p"edm!stí, Pra%ské p"edm!stí, 
a osadami Cihelny, Dolní Dolce, Horní Dolce, Jezbiny 
a Polcovsk# Dv(r, ke kter#m v roce 1854 p"ibyla je&t! 
osada B!lu) (díl). V roce 1880 byly osady B!lu) (díl), 
Cihelny a Polcovsk# Dv(r zru&eny, v roce 1893 byla 

dezintegrována obec Jezbiny a v roce 1900 byla obno-
vena osada Cihelna. 

Administrativní reforma vyvolala v roce 1851 
p"estavbu renesan'ní radnice, v ní% byly nov! umís-
t!ny i nové c. k. ú"ady. P"i tom byly zbo"eny &títy 
i v!%, které nahradilo nové druhé patro (stavitel Vác-
lav Jirásek z Josefova). V roce 1852 byla jarom!"ská 
triviální &kola zm!n!na na &kolu hlavní. V roce 1850 
zasáhla do %ivota m!sta epidemie cholery.

P"elomov# v#znam pro dal&í v#voj m!sta m!l 
podzim roku 1856, kdy za$ala stavba %elezni-
ce. Jarom!" se %elezni'ního spojení do'kala velmi 
brzy. Ji% roku 1857 byla dokon'ena tra* z Pardubic 
a Hradce Králové, prodlou%ená ji% v následujícím 
roce p"es Dv(r Králové a Starou Paku do Turnova. 
V roce 1859 byla otev"ena také tra* do $eské Ska-
lice, Starko'e (tehdy nádra%í Náchod), $erveného 
Kostelce a Mal#ch Svato)ovic, prodlou%ená pak 
roku 1868 do Po"í'í. Jarom!" se tak stala pom!r-
n! d(le%it#m %elezni'ním uzlem severov#chodních 
$ech. ,elezni'ní stanice '. p. 222 (Pra%ské p"ed-
m!stí, Nádra%ní ulice), zvaná p(vodn! Josefov, a' 
le%ela na katastru Jarom!"e, byla vybudována jako 
hrázd!ná, ale v roce 1866 byla zapálena. -lo o di-
verzní akce josefovské posádky, která zni'ila i d"e-
v!n# %elezni'ní most p"es Labe na trutnovské tra-
ti. V roce 1867 byla postavena provizorní d"ev!ná 
nádra%ní budova, nahrazená vzáp!tí novostavbou, 
vystav!nou podle p(vodních plán(, ale ve zd!ném 
provedení. V letech 1870–1872 byla naproti nádra%í 
(v pozd!j&ím koleji&ti) postavena v#topna s to'nou, 
dílnami a kovárnou. V letech 1898–1899 byla stani'-
ní budova roz&í"ena o vestibul, 'ekárny, restaurace 
a byty pro zam!stnance (srov. obr. '. 35). V té dob! 
byla vystav!na i dne&ní v#topna. V roce 1901 vznikla 
vodárna (s 'erpací stanicí u soutoku Labe s Metují). 
V roce 1931 do&lo k rekonstrukci nádra%ní budovy. 
V roce 1992 byla vym!n!na okna a v roce 1999 
do&lo na generální opravu fasád nádra%ní budovy 
podle stavu z doby první republiky v'etn! v#m!ny 
krytiny st"ech. V areálu nádra%í je dochováno loko-
motivní depo se segmentovou remízou a to'nou, vy-
u%ívané jako %elezni'ní muzeum. Dochována je té% 
vodárna, do ní% 'erpala labskou vodu parní vodárna 
'. p. 255 (Pra%ské p"edm!stí). P(vodní %elezni'ní 
most p"es Labe o 24 polích a délce 480 m byl v roce 
1866 po&kozen a v roce 1889 nahrazen krat&ím %e-
lezn#m, zatímco zbytek p"emost!ní doplnil násep.

Nádra%í bylo situováno na okraj nízké labské te-
rasy mezi Jezbinami a severním p"edpolím josefov-
ské pevnosti, tedy zna'n! daleko od m!sta, bylo 
v&ak snadno dostupné jak z Jarom!"e, tak z Jose-
fova. Tra* do Turnova nevyu%ila mo%nost soub!hu 

Obr. '. 63: Pra%ské p"edm!stí – továrna na zpracování k(%í a v#robu "emen( firmy Polick#, 30. léta 20. století

Obr. '. 62: Pra%ské p"edm!stí – vilová 'tvr* Na Ptákách, 30. léta 20. století
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s obchvatnou silnicí, ale zvolila spádov! v#hodn!j&í 
trasu, její% násep, tvo"ící stoupání k prokopanému 
kopci Na Vinicích, v&ak velmi ru&iv! pro*al Pra%ské 
p"edm!stí a nevratn! je odd!lil od jeho západní 'ás-
ti a Cihelen. Tra* do $eské Skalice, vedená kolem 
severního okraje pevnosti, obdobn! ru&iv# zásah 
neznamenala, av&ak i její linie se pozd!ji stala urba-
nistickou bariérou.

Symbolicky práv! v roce 1858 za'al Josef Etrich 
podnikat v Hubrykovském ml#n! '. p. 25 (Pra%ské 
p"edm!stí, ulice Na Kameni) v oblouku Labe na se-
verním okraji Pra%ského p"edm!stí, kter# zakoupil 
v roce 1853. V roce 1863 p"istav!l ke ml#nu budo-
vu p"ádelny lnu. V roce 1873 si na okraji areálu dal 
postavit vilu '. p. 27 (Pra%ské p"edm!stí), která pak 
byla secesn! upravena roku 1901 (arch. Ernst von 
Gotthilf z Vídn!). Josef Etrich za'al jako první v 'es-
k#ch zemích zpracovávat jutu. Vznikla tak první jaro-
m!"ská továrna.

Díky politickému uvoln!ní po roce 1860 se ve 
m!st! za'al rozvíjet spolkov! %ivot. V roce 1861 
byl ustaven Spolek divadelních ochotník( (od roku 
1889 Vrchlick#; první 'eské ochotnické p"edstavení 
se ve m!st! konalo ji% v roce 1819), ustavena Ob-
'anská zálo%na a v roce 1862 Ob'anská beseda. 
V tém%e roce zde vznikl jarom!"sk# Sokol, po Praze 
druh# nejstar&í v $echách. V roce 1865 vznikl Spo-
lek 'tená"(, 1868 V'ela"sk# spolek, 1871 Spolek 
Liberál( a Spolek nosi'( a v roce 1872 byl ustaven 
d!lnick# vzd!lávací spolek Ruka, kter# existoval do 
roku 1889; v roce 1873 byl zalo%en hasi'sk# spolek 
(dále pak 1885 vzd!lávací jednota Jarboj, 1893 so-
cialistick# spolek V!da, kter# zanikl 1898, roku 1895 
za'ala p(sobit D!lnická beseda a v letech 1900–
1908 existoval spolek Klub mladé generace).

Za prusko-rakouské války v roce 1866 se jose-
fovská pevnost intenzivn! p"ipravovala na obranu 
a v souvislosti s tím byly vykáceny topolové i jiné 
aleje v &irokém okolí. Do vlastních boj( pak pevnost 
v(bec nezasáhla. V roce 1873 byla p"es protesty 
obyvatel vykácena Ba%antnice v#chodn! od Jakub-
ského p"edm!stí kv(li získání orné a lu'ní p(dy 
a finan'ních prost"edk( z prodeje d"eva z cca 1200 
strom( na v#stavbu reálky (v roce 1920 zde pak bylo 
znovu vysazeno n!kolik desítek dub().

Celkov! lze období zhruba do roku 1880 charak-
terizovat v Jarom!"i jako p"echodné, kdy vznikaly 
základy a p"edpoklady pozd!j&ího bou"livého roz-
voje. Odrá%í se to i ve statistick#ch datech. V roce 
1836 m!la Jarom!" 510 dom( a 3417 obyvatel. Do 
roku 1880 po'et dom( tém!" nevzrostl (533), za-
tímco po'et obyvatel prudce stoupl (5877). D(sled-
kem byla zna'ná p"elidn!nost dom( (byt(), proto%e 

v tomto období je&t! nelze po'ítat s hromadn!j&í 
náhradou star&ích men&ích dom( v!t&ími. Josefov 
v tém%e období vzrostl z 68 na 110 dom( a z 1704 
na 5963 obyvatel. V p"ípad! lidnatosti jde v&ak o za-
vád!jící srovnání, proto%e s'ítání z let 1836 (a 1869) 
evidovalo pouze civilní osoby, a a% ta pozd!j&í té% 
vojsko. V roce 1880 tak známe poprvé reáln# po'et 
dom( a obyvatel celé aglomerace tvo"ené Jarom!"í, 
Cihelnami, Dolními Dolci, Jezbinami a Josefovem 
(707/12 462).

Urbanistick! rozvoj m"sta na konci 
19. století a na po$átku 20. století

Skute'n# novodob# urbanistick# v#voj Jarom!"e 
za'al a% v 80. letech 19. století, za 
starosty Antonína Vodáka (ve funkci 
1866–1871 a 1881–1891, v mezi-
dobí Karel Halla), jeho% nástupcem 
se stal Karel Lánsk# (1891–1894 
a 1898–1900, v mezidobí Franti-
&ek Polick#); pozd!ji následovali 
Václav Pácalt (1900–1910), Josef 
Fejtek (1910–1914) a Josef Wenke 
(1914–1919). 

Prvním a sou'asn! nejv#razn!j-
&ím po'inem se v letech 1884–1885 
stala v!stavba monumentální no-
vorenesan$ní budovy Obecního 
domu (chlapecké &koly na Ostrov!) 
'. p. 4 (Pra%ské p"edm!stí) podle 
projektu Arno&ta Jen&ovského na 
ji%ním Ostrov! mezi Labem a ml#n-
sk#m náhonem (a mezi Malou Obcí 
a m!stem). Stala se nedílnou sou-
'ástí obrazu m!stského centra, 
nebo* z ji%ní strany nám!stí byl 
v ose nové dominanty vybourán 
pr(hled na míst! dom( '. p. 18, 
19 a 20, zaji&*ující také p"ístup 
z m!sta na nov# ocelov# p"íhra-
dov# most p"es "eku, postaven# 
také v roce 1884 (sou'asn! s no-
v#m mostem obdobné konstrukce 
na hlavní komunikaci) a dopln!n# 
pak v roce 1931 lávkami pro p!&í. 
V roce 1883 bylo schváleno za-
lo%ení m!stského muzea, které 
m!lo od roku 1886 expozice prá-
v! v Obecním dom! na Ostrov! 
(od roku 1947 pak ve Wenkeov! 

dom!). V letech 1885–1886 byl z"ízen park (projekt 
opo'ensk# vrchní kní%ecí zahradník Josef Liehm), 
vypl)ující cel# Ostrov. Krajiná"skou kompozici dopl-
)ovala pravideln! "e&ená 'ást p"ed západním pr(-
'elím budovy, v ní% byl té% bazén s vodotryskem 
a st"íhané buxusové st!ny. V krajiná"ské 'ásti byl 
postaven domek ve &v#carském stylu (dochová-
ny pouze základy tvo"ící terasu), hudební pavilon 
a záhy i voliéra (obr. '. 34). V roce 1890 byl park po 
vykoupení dvou zahrad roz&í"en o v#chodní 'ást 
s h"i&t!m za b#valou lávkou. Volnou sou'ástí tohoto 
areálu se stala italizující novorenesan'ní vila dr. Jana 
Náhlovského '. p. 180 (Pra%ské p"edm!stí), posta-
vená v roce 1888 podle projektu Franti&ka Hellmana 
a situovaná v zahrad! na západním okraji parku 
(ulice Vojt!cha Probo&ta, nyní knihovna).

V období kolem poloviny 80. let 19. století vznik-
ly i dal&í v#znamné stavby. V roce 1884 vyrostla 
ve#ejná nemocnice '. p. 83 (Pra%ské p"edm!stí) 
u silni'ní k"i%ovatky Na Vinicích na severozápad-
ním okraji Pra%ského p"edm!stí a kolem ní byl 
zalo%en park. V roce 1885 byl p"i hlavní silnici na 
severov#chodním okraji Jakubského p"edm!stí vy-
budován areál zem!braneck#ch kasáren '. p. 221 
(Jakubské p"edm!stí) a v letech 1887–1888 nov# 
h"bitov sv. Ivana p"i té%e silnici dále od m!sta, se 
vstupní parterovou úpravou. Ze svatojakubského 
h"bitova sem byla p"enesena socha Pla'ící %eny 
od Matyá&e Bernarda Brauna (v roce 1930 bylo 
nov! upraveno prostranství p"ed h"bitovem a v roce 
1993 byla Braunova socha nahrazena kopií). V le-
tech 1882–1887 získalo m!sto vodovod, i kdy% jen 
pro pouli'ní pumpy. Vodárna z re%ného cihlového 
zdiva, s torzem datace 188(3?), stojí dodnes nad 
kaplí sv. Anny. U kaple byl z"ízen par'ík (po'átkem 
20. století obnoven#, kdy p"i cest! od kovárny byly 
vysázeny lípy a u kaple smute'ní habr, pokácen# 
v roce 1974). M!stskou prom!nou procházela také 
Husova ulice jako hlavní komunikace Pra%ského 
p"edm!stí. Krom! jin#ch historizujících staveb zde 
v roce 1888 vyrostl novorenesan'ní d(m MUDr. E. 
-*astného '. p. 105 (Pra%ské p"edm!stí) se sgrafity 
a malbami od prof. Josefa -ímy st.

Obr. '. 65: Nám!stí, p"ísaha v!rnosti n!mecké posádky Adolfu Hitlerovi, 1944

Obr. '. 64: Nám!stí, p"ísaha 48. p!&ího pluku Jugoslávie, 1937
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Klí'ovou podmínkou dal&ího urbanistického roz-
voje m!sta bylo zru&ení pevnostního statusu Jo-
sefova, k n!mu% do&lo v roce 1886 s platností od 
roku 1888. Pevnostní pásmo dosud bránilo prakticky 
jakékoli v#stavb! na rozlehlém území Na Cihelnách 
a zejména na návr&í Na Ptákách mezi Jarom!"í 
a Josefovem (pásmo za'ínalo nedaleko za Ost-
rovem) a také v#chodn! odtud na labském b"ehu. 
P"esto%e toto omezení padlo, nebyl r(st m!sta do 
konce 19. století p"íli& v#razn#. Po'et dom( vzrostl 
(1880–1900) jen o 'ty"i (!), po'et obyvatel o 473. 

Pr'mysl i v tomto období zastupovala p"ede-
v&ím továrna Josefa Etricha, roz&í"ená v roce 1882 
o velkou budovu p"ádelny juty podle návrhu Jame-
se Forbese z Anglie. Továrnu na k(%e a "emeny 
'. p. 101 (Pra%ské p"edm!stí) mezi Husovou ulicí 
a turnovskou %eleznicí zalo%il v roce 1882 Franti-
&ek Václav Polick# v návaznosti na 'innost ko%elu%-
ny z roku 1839. Nejstar&í tovární areál vznikl podle 
projektu Josefa Sehnoutky z Jarom!"e. M!stské za-
hradnictví se p"i'in!ním Franti&ka $erného po roce 
1896 v#razn! roz&í"ilo a stalo se pozd!ji základem 
&lechtitelské stanice kv!tin. 

Konec 19. století byl ve znamení dvou tragick#ch 
událostí. V roce 1896 vyho"ela 'ást nám!stí a po-
sti%ené domy byly p"estav!ny 'i nahrazeny nov#mi, 
dvoupatrov#mi, s historizujícími fasádami (histo-
rizující prom!nou procházely v tomto období i jiné 
domy). V roce 1897 postihla m"sto i celé seve-
rov!chodní +echy ni$ivá povode), která mimo 
jiné zdevastovala park na Ostrov!. V roce 1901 ná-
sledovaly úpravy b"eh( Labe ve m!st! a v letech 
1902–1907 regulace Labe a Úpy v katastru m!sta, 
zvlá&t! kolem soutoku. Toky byly nap"ímeny, b"e-
hové porosty vykáceny a rozpt#lená zele) zmizela 
i z meliorovan#ch luk. V roce 1903 byl zru&en star! 
h#bitov u kostela sv. Jakuba a zm!n!n v Patr'k(v 
sad podle návrhu Vojt!cha Probo&ta. Následovala 
úprava Jaromírovy ulice z Jakubského p"edm!stí 
k novému úpskému mostu (k nap"ímení do&lo a% 
pozd!ji, p"ed polovinou 20. století). P"i silnici od to-
hoto mostu k Rychnovku byla asi ji% koncem 80. let 
19. století vysazena topolová alej (v roce 1962 vyká-
cená a nahrazená novou dále od vozovky).

Na po'átku 20. století do&lo k neb#valému vze-
stupu jarom"#ského pr'myslu. V p"ádeln! a tkal-
covn! juty Josefa Etricha (lná"sk# provoz zde byl 
uzav"en v roce 1901) vyrostla v roce 1906 nová 
sálová tkalcovna juty (projekt Franti&ek Plesniv# 
z Hradce Králové, 1902). T#% architekt navrhl asi té% 
20 m vysokou sprinklerovou v!% z roku 1904 (stavitel 
Josef Sehnoutka z Jarom!"e). Rozvíjela se i továrna 
na k(%e a "emeny Franti&ek Polick#. V roce 1910 její 
areál roz&í"il místní stavitel Josef Má&a, dal&í p"í-
stavby navrhli F. J. Hellmann a J. $ermák. P"ede-
v&ím v&ak vznikaly zcela nové v#robní celky. P"ádel-
na p"íze Jakub Bondy '. p. 118 (Jakubské p"edm!s-
tí, ulice Náchodská, Pod T"e&)ovkou) byla zhruba 
naproti kasárnám vybudována v letech 1907–1908 
jako filiálka mechanické tkalcovny v $eské Skalici. 
Mezi kostelem sv. Mikulá&e a Labem existoval Pod-
kostelní ml#n, adaptovan# p"ed rokem 1900 na ba-
revnu a tiskárnu látek Josefa a Rudolfa Stárkov#ch. 
Areál pak koupili Josef P!ni'ka a syn a od roku 1907 
jej p"estav!li na mechanickou tkalcovnu a &lichtov-
nu '. p. 36–39 (Jakubské p"edm!stí, ulice Kostelní). 
Projektantem p"ízemní tkalcovny byl snad jarom!"-
sk# stavitel Josef Má&a, kter# navrhl obytn# d(m p"i 
'. p. 38 (Jakubské p"edm!stí). Továrna dispono-
vala i vlastní vodní elektrárnou a v roce 1912 v ní 
pracovalo 100 d!lník(. Po Etrichov! továrn! to byl 
druh# p"ípad prom!ny ml#na na rozsáhl# pr(mys-
lov# provoz. Obilní skladi&t! Hospodá"ského dru%-
stva (ulice 5. kv!tna, mezi Nádra%ní ulicí a %eleznicí) 
u nádra%í bylo zalo%eno v roce 1899 a postaveno 
podle projektu Franti&ka L. Hellmanna z roku 1900. 
Sou'ástí areálu je té% n!kdej&í hotel Pretoria z roku 
1901. P"ádelna konopí a továrna na provaznické 
zbo%í M. A. J. Stárek '. p. 231 (Pra%ské p"edm!stí, 

Obr. '. 67: Pr(jezd Rudé armády od nám!stí p"es Tyr&(v most, kv!ten 1945

Obr. '. 66: Pra%ské p"edm!stí – k"i%ovatka Husovy a Labské ulice, 1941–1942

Obr. '. 68: Nám!stí, empírová ka&na, 40. léta 20. století
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ulice Svatopluka $echa, Máchova) byla jihov#chod-
n! od k"i%ovatky Na -pici zalo%ena roku 1900. Dis-
lokace nov#ch továren byla v podstat! náhodná 
a aktuáln! i v#hledov! znamenala 'asto komplikaci 
v koncep'ním urbanistickém rozvoji m!sta. M!stskou 
elektrárnu '. p. 47 (Jakubské p"edm!stí, ulice Na Va-
lech) postavil v roce 1908 stavitel Jan $ermák z Ja-
rom!"e. V roce 1909 byl její v#kon zv#&en a v roce 
1911 vyrostla nová hala (stavitel Josef F)ouk). Kv(li 
zastaralému za"ízení se m!sto koncem 20. let 20. 
století rozhodlo p"ipojit na V#chodo'eskou elektrár-
nu v Hradci Králové, provoz elektrárny byl omezen 
a v roce 1934 byla 'ást budov adaptována na ha-
si'skou zbrojnici a gará%e (stavitel Josef Trnka). Vodní 
elektrárna je v provozu dosud. Vznik nevelké elektrárny 
m!l z hlediska urbanistické struktury m!sta zásadní 
dopad. Znamenal toti% zaslepení (a pozd!ji i zasy-
pání) dlouhého severního ml#nského náhonu, kter# 
nahradil mnohem krat&í náhon paralelní s "ekou. Po-
zoruhodn# vodní systém Jarom!"e tak utrp!l první 
v#znamnou ztrátu.

Za'átek 20. století byl tedy ve znamení rozsáh-
l#ch zm!n. M!sto v roce 1902 zadalo Jaroslavu 
$ermákovi regula$ní plán. V roce 1906 pak násle-
doval regula'ní plán vilové 'tvrti Na Ptákách od Du-
&ana Jurkovi'e (srov. mapov# list '. 15, 16, mapa 
'. 18, 19). Urbanistick# v#voj ovlivnily tyto plány jen 
z'ásti, proto%e vznikly p"íli& pozd!. Práv! od roku 
1900 za'al skute'n! bou"liv# rozvoj nové v#stavby 
i roz&i"ování pr(myslu. Stavební aktivita se soust"e-
dila p"edev&ím do vznikající 'tvrti Na Ptákách (troj-
zubec). V letech 1901–1903 vyrostl podle projektu 
Josefa Podhájského na okraji parku jihozápadn! od 
&koly na Ostrov! Sokolsk# d(m (pozd!ji Fügnerova 
sokolovna) '. p. 240 (Pra%ské p"edm!stí, nám!stí 
Dukelsk#ch hrdin(, záhy adaptovan# na M!stské di-
vadlo), v jeho% architektu"e se mísí novorenesan'ní 
prvky se secesními. V#chodn! odtud, na v#chodní 
stran! nové severo-ji%ní osy nové 'tvrti, vyrostla 
v letech 1905–1906 novorenesan'ní budova st"ed-
ní &koly "emeslné '. p. 260 (Pra%ské p"edm!stí) 
a 243 (Pra%ské p"edm!stí) podle projektu Franti&ka 
Hellmana (&kola byla zalo%ena ji% v roce 1887). Její 
urbanistick# v#znam je zásadní, proto%e svou zad-
ní stranou vymezila nové Husovo nám!stí. Hlavním 

pr('elím se v&ak obrací k v#chodu, do ulice Doktora 
Paula, kde byl z"ízen par'ík. Její protiváhou se v le-
tech 1913–1914 stala secesní dív'í &kola '. p. 352 
(Pra%ské p"edm!stí, ulice Otakara -paniela) od La-
dislava Sk"ivánka (a pozd!ji té% Hus(v sbor). V jejím 
sousedství vyrostla v letech 1912–1913 vila Otakara 
a Karly $erychov#ch '. p. 321 (Pra%ské p"edm!s-
tí; nyní mate"ská &kola), pozoruhodná modernistic-
ká stavba s prvky kubismu (projekt Vladimír Fult-
ner, Old"ich Liska), roz&í"ená v letech 1926–1928 
o v#chodní k"ídlo (projekt Old"ich Brabec). Sou'as-
n! bylo p"istav!no zahradní schodi&t! a upraveny 
st"echa i fasáda (stavitelé K. Marvan a Machá'ek 
z Hradce Králové).

Sou'asn! s t!mito dominantami vyr(staly ve vi-
lové 'tvrti Na Ptákách i men&í, architektonicky v&ak 
rovn!% pozoruhodné vily: vila Eduarda Hlavá'ka 
'. p. 264 (Pra%ské p"edm!stí, ulice Na Ptákách) 
z let 1907–1908, vila Franti&ka Vernera '. p. 275 
(Pra%ské p"edm!stí, ulice Studni'kova) z roku 1908 

(stavitel Josef Má&a), vila Franti&ka $e)ka '. p. 276 
(Pra%ské p"edm!stí, ulice Na Ptákách) z roku 1909 
(projekt $en!k O. Stan!k, stavitel Josef Má&a), vila 
Václava Ezry '. p. 297 (Pra%ské p"edm!stí, ulice 
Studni'kova) z let 1910–1914 (projekt Ladislav Sk"i-
vánek, stavitel Josef Má&a), vila Matyldy Postlero-
vé '. p. 296 (Pra%ské p"edm!stí, ulice Na Ptákách) 
z roku 1910 (stavitel Jan Bure&), 'i vila stavitele 
Franti&ka Novotného '. p. 351 (Pra%ské p"edm!stí, 
ulice Studni'kova) z roku 1915. Nová reprezentativní 
'tvr* Na Ptákách pat"í i v celorepublikovém m!"ítku 
k nejpozoruhodn!j&ím nov#m urbanistick#m celk(m 
z po'átku 20. století, zvlá&t! v prost"edí men&ích 
m!st. Její tv(r'í rozvoj pak pokra'oval i v mezivá-
le'ném období.

Honosné vily vyr(staly p"ed 1. sv!tovou válkou 
ov&em i jinde v Jarom!"i a charakterizovala je sty-
lová rozr(zn!nost od eklektismu na jedné stran! 
po modernu na stran! druhé. V ulici Sladovna (ji-
hozápadn! pod nám!stím u Labe) byla v roce 1905 
postavena Fejtkova vila '. p. 12 (Pra%ské p"edm!s-
tí; projekt Josef $ermák?), v roce 1934 dopln!ná 
zasklenou verandou a roku 1936 plotem. Vilky 'i 
honosn!j&í p"edm!stské domky s eklektick#mi fasá-
dami se stav!ly i na Jakubském p"edm!stí (V Za-
hradách '. p. 193, Jaromírova '. p. 231, oba z roku 
1907). V p"edm!stsk#ch ulicích m!sto asi ji% od roku 
1905 systematicky vysazovala stromo"adí z kulovi-
t#ch javor(.

V(bec nejcenn!j&í moderní stavba vyrostla 
v srdci Pra%ského p"edm!stí, na hlavní Husov! 
ulici. Obchodní d'm firmy Wenke a syn '. p. 295 
je mimo"ádná stavba architektonické moderny 
s prvky kubismu z let 1910–1911 (projekt Josef 
Go'ár 1909–1910), na ní% byl asi poprvé na 
'eském venkov! pou%it %elezobetonov# skelet 
a sklen!ná záv!sová st!na (první na kontinentu). 
Od roku 1947 je sídlem m!stského muzea a galerie 
um!leck#ch d!l jarom!"sk#ch rodák( J. -ímy, 
O. -paniela a J. Wagnera (obr. '. 46, 104).

Pestrou &kálu architektonické aktivity p"ed 1. sv!-
tovou válkou dopl)uje i statické zaji&t!ní a restau-
rování kostela sv. Mikulá&e v roce 1904 architek-
tem $ermákem podle plán( Josefa Mockera. Do&lo 
k úpravám fasád a vznikly nové krovy, které nahra-
dily celistvou sedlovou st"echu. V letech 1906–1909 
se uskute'nily úpravy interiéru chrámu pod vedením 
Kamila Hilberta a nové malby provedl J. Froehlich. 
Symbolickou te'kou za obdobím dosud nejv#razn!j-
&ího rozvoje Jarom!"e znamenalo vysazení dvou 
lip na pam!* 66. jubilea panování císa"e Franti&ka 
Josefa I. na nám!stí u secesního meteorologického 
sloupu dne 2. prosince 1914 (tedy ji% na za'átku 
vále'né doby).

Obr. '. 69: Pra%ské p"edm!stí – v#stavba luhové dílny n. p. Závody Antonína Zápotockého, 1955–1959

Obr. '. 70: Pra%ské p"edm!stí – Hradecká ulice, v#stavba 'in%ovních dom( '. p. 635–640, 1959
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Popsan# rozvoj se projevil i ve statistick#ch datech. 
Od roku 1880 do roku 1910 vzrostl po'et dom( z 533 
na 618 (a do roku 1921 pak na 673, p"i'em% v!t&í 
'ást tohoto p"ír(stku jist! p"ipadá na p"edvále'né 
období). Po'et obyvatel se zv#&il z 5877 na 7859. 
Celá aglomerace vzrostla ze 707 na 842 (953) dom( 
a z 12 462 na 13 861 obyvatel.

První sv"tová válka v letech 1914–1918 rozvoj 
Jarom!"e zastavila. V Josefov! byl z"ízen zajateck# 
tábor a od 6. "íjna 1915 do konce války ve m!st! 
platilo stanné právo. Záv!re'né období války bylo 
v Jarom!"i spojeno s epidemií &pan!lské ch"ipky. 
Na vále'n#ch boji&tích padlo 180 ob'an( Jarom!"e 
a 38 z Josefova. Celkem 92 mu%( vstoupilo do 
francouzsk#ch, italsk#ch a rusk#ch legií. V posled-
ním vále'ném roce probíhaly masové protivále'né 
demonstrace (21. ledna, 1. máje, 13. kv!tna) a dne 
14. "íjna i generální stávka. Od po'átku 'ervna 1918 
byl p"ipravován okresní národní v#bor, ustaven# pak 
v "íjnu 1918, kdy p"evzal moc. Dne 29. listopadu 
1918 obsadil s dobrovolníky z Náchoda nádra%í 
v Teplicích nad Metují a umo%nil tak obsazení Brou-
mova 'eskoslovenskou státní mocí a likvidaci tam-
ních snah o odtr%ení. Rozpu&t!n byl 4. prosince 
1918, kdy se v#konu státní moci op!t ujal okresní 
hejtman.

Rozvoj m"sta 
za 1. republiky (1918–1939)

Po p"ekonání povále'n#ch t!%kostí se v Jarom!"i 
pom!rn! rychle poda"ilo navázat na p#edvále$n! 
rozvoj. Projevilo se to roz&i"ováním a modernizací 
v!t&iny zdej&ích továren. P"ádelna a tkalcovna juty 
Josef Etrich byla ve 20. letech 20. století zmoder-
nizována a dopln!na budovou automatické kotelny 
(1925) s vysok#m komínem a strojovnou (1927); 
roz&í"ena byla i severní tkalcovna (stavitel Bohumil 
Kube'ek z Jarom!"e). V roce 1933 továrna zam!st-
návala kolem 1 000 osob. (Po roce 1945 se stala 

sou'ástí n. p. Juta, její strojní za"íze-
ní bylo do roku 1960 modernizováno 
a od 70. let se prosazovala v#roba 
technick#ch tkanin z polypropylenu 
a polyetylenu.) V továrn! na k(%e 
a "emeny Franti&ek Polick# vznikly 
nejv!t&í budovy práv! v období od 1. 
sv!tové války: su&árna k(%í (1916), 
"emenárna (1923), budova napínání 
k(%í (1927–1928, projekt K. Marvan 
& Machá'ek z Hradce Králové), nová 
kotelna se strojovnou (1926, na míst! 
dosavadní z roku 1895) s nov#m ko-
mínem. V roce 1926 do&lo k adapta-
ci správní budovy '. p. 249 (Pra%ské 
p"edm!stí; arch. Old"ich Brabec z Pra-
hy). Pozd!ji vzniklo je&t! skladi&t! 
(1936, stavitelé Kube'ek & Steklík) 
a funkcionalistická luhárna teletin 
(1941). Firma zam!stnávala na 500 
osob a vybudovala v letech 1921–
1923 zam!stnaneckou kolonii rodin-
n#ch dom( v Moravské ulici ('. p. 32, 
33, 35–37, 61–68, 102, 103, 105–107 
– Pra%ské p"edm!stí) Na Cihelnách 
a dva domy pro mistry v Hradecké uli-
ci ('. p. 446 a 447 – Pra%ské p"edm!s-
tí, projekt Bohumil Kube'ek) Na -pici. 
V roce 1933 se podnik spojil s obuvnic-
kou továrnou F. L. Popper z Chrudimi 
(Polick# – Popper a. s.) a po roce 1945 
pokra'oval jako n. p. Polick# (od roku 
1950 Závody Antonína Zápotockého). 
V roce 2010 ustoupila su&árna k(%í 
a kotelna se strojovnou novostavb! 
supermarketu Tesco. V mechanické 
tkalcovn! a &lichtovn! Josef P!ni'ka 

a syn p"ibyly v roce 1925 b!lidlo a barevna a v k dal-
&ímu roz&í"ení do&lo v letech 1928–1929. (Po roce 
1945 vyu%ívala zru&enou barevnu firma Kr'má" 
a syn a po roce 1948 &kolní závod n. p. Lina Jarom!".) 
P"ádelna konopí a továrna na provaznické zbo%í M. 
A. J. Stárek byla kolem roku 1933 dopln!na o budo-
vu p"ádelny sisalu (stavitelé Kube'ek 
& Steklík), prodlou%enou v roce 1939 
o skladi&t!; dal&í skladi&t! vznik-
lo v roce 1947. Kancelá"ská budova 
z roku 1922 stojí v Hradecké ulici. 
(Od roku 1949 sou'ást n. p. Konopa, 
od roku 1953 n. p. Juta, od roku 1964 
n. p. ZAZ Jarom!".) P"ádelna p"íze 
Jakob Bondy byla v roce 1921 roz&í-
"ena o barevnu a b!lidlo; poté m!la 
150 zam!stnanc(. Kolem roku 1927 
byla p"estav!na do v#sledné podoby. 
(Od roku 1944 se zde vyráb!ly sou-
'ásti leteck#ch motor( Junkers. Po 
roce 1948 byla p"ádelna obnovena 
a její provoz skon'il po roce 2000.)

Mezi Nádra%ní ulicí a %eleznicí to 
byla Dru%stevní mlékárna '. p. 152 
(Pra%ské p"edm!stí) z let 1929–1930 
(projekt Robert $e"ovsk# ze Smi-
"ic), roz&í"ená v letech 1939 a pak 
1948–1949. (Od roku 1976 slou%ila 
jako sklady podniku Restaurace Ná-
chod.) Na soutoku Úpy a Labe vy-
rostla v letech 1937–1939 Továrna na 
drát a nábytková pera Kr'má" a syn 
'. p. 91 (Jakubské p"edm!stí, ulice 
V Zahradách) jako základ pozd!j&í 
v!t&í pr(myslové zóny. (Po roce 1948 
zde byl n. p. Kovosmalt, pozd!ji Karo-
sa Vysoké M#to, nyní Karsit.)

Po'etní zastoupení d!lnické t"ídy 
v Jarom!"i rostlo a tak nebylo divu, 
%e – i pod vlivem 1. sv!tové války 
a vzniku Sov!tského svazu – byla 
v roce 1920 ve m!st! ustavena soci-

áln!-demokratická levice a v roce 1921 i místní or-
ganizace Komunistické strany $eskoslovenska v Ja-
rom!"i, Jezbinách a Josefov!.

Rozvoj pr(myslu i jin#ch odv!tví ekonomiky 
byl p"irozen! doprovázen i obytnou v!stavbou, 
která v mezivále'ném období ji% jednozna'n! 
sledovala i zv#&ení standardu bydlení. To v&e 
ov&em vy%adovalo té% adekvátní rozvoj m!stské 
infrastruktury. Zatímco hlavním zdrojem elekt"iny 
se od konce 20. let stala V#chodo'eská elekt- 
rárna v Hradci Králové, moderní vodovod si 
m!sto muselo vybudovat vlastní. Nov# m!stsk# 
vodovod projektoval prof. Jan Vladimír Hrásk# 
a jeho klí'ovou sou'ástí se stal v!%ov# vodojem 
u '. p. 900 (U Nemocnice), vybudovan# v letech 
1927–1928 (arch. Franti&ek Janda) ve vyv#&ené 
poloze Na Vinicích, kter# se stal novou m!stskou 
dominantou (v provozu byl do roku 1985).

Plo&n! r'st m"sta, kter# za'al po roce 1900, vy-
vrcholil ve 20. a 30. letech. Hlavní pozornost byla 
i nyní up"ena na novou 'tvr* Na Ptákách, její% kon-
cepce byla organicky rozvíjena. V#znamné ve"ejné 
stavby i architektonicky v#znamné vily zde vyrostly 
ve druhé polovin! 20. let. Dotvo"ení komplexu mo-
numentálních &kolních budov znamenala v#stavba 
reálky '. p. 423 (Pra%ské p"edm!stí, ulice Lu%ická) 
v letech 1925–1928 (projekt Old"ich Liska) v pro-
dlou%ení osy ulice Otakara -paniela, která se tak 
spolu s Husov#m nám!stím definitivn! stala nejre-
prezentativn!j&í ulicí celé 'tvrti (ústav jako takov# 
byl z"ízen ji% v roce 1919). V jeho areálu byla z"í-
zena rozsáhlá &kolní zahrada podle návrhu Josefa 
Va)ka z Chrudimi (&kolní zahrada byla v roce 1930 
z"ízena také u blízké dív'í &koly). Prakticky sou'as-
n! vyrostl naproti dív'í &kole Hus(v sbor Církve 'es-
koslovenské husitské '. p. 424 (Pra%ské p"edm!stí) 
z let 1927–1928 (projekt Bohumil Kube'ek). Poté 
bylo Husovo nám!stí v roce 1930 parkov! uprave-
no (1968 zde pak byly vysazeny dva st"íbrné smr-
ky – stromy svobody).

Mezi gymnáziem a %eleznicí byl ji% v roce 1921 
vym!"en stadion a severn! od n!j vyrostla v letech 
1926–1928 p"i Lu%ické ulici Tyr&ova sokolovna 

Obr. '. 71: Polské tanky na labském most! u b#valého pivovaru, 21. srpna 1968

Obr. '. 72: Podzemní prostory pod budovou d!kanství, 60. léta 20. století
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'. p. 556 (Pra%ské p"edm!stí) podle projektu Bohu-
mila Kube'ka, která nejprve jeden m!síc slou%ila 
jako pavilon pro Hospodá"sko-pr(myslovou v#stavu 
severov#chodních $ech. V roce 1934 byl na sta-
dionu odhalen pomník starosty dr. Karla Lánské-
ho a kolem stadionu vysazena javorová Lánského 
alej ('ást odstran!na 1955 p"i úprav! podle návrhu 
Al. Benedy, dnes ji% neexistuje v(bec).

Architektonicky kvalitní novostavby doplnila roku 
1926 je&t! Okresní nemocenská poji&(ovna 
'. p. 191 (Pra%ské p"edm!stí, k"i%ovatka ulic Patr-
ného a Dr. E. Bene&e, nyní poliklinika) podle návrhu 
Milana Babu&ky (socha"ská v#zdoba Václav a Josef 
Wagnerové) jako sou'ást hlavní severo-ji%ní osy 
a Husova nám!stí. Za budovou divadla vyrostla 
v roce 1928 folklorizující roubená stavba Bou'kova 
loutkového divadla '. p. 238 (Pra%ské p"edm!stí, Al-
bieriho ulice) podle projektu firmy Kube'ek a Steklík.

Kumulace tolika ve"ejn#ch staveb do tak krátkého 
období (s evidentním d(razem na oslavy 10. trvání 
$eskoslovenska v roce 1928) byla mimo"ádn#m v#-
konem. Spadá p"evá%n! do doby, kdy byl starostou 
Karel Vi&)ák (1919–1926), jeho% nástupcem se stal 
Franti&ek Lib"ick# (1926–1931); potom následovali 
Josef Pavel (1931–1938), MUDr. Jan Lou%il (1938–
1939) a Rudolf Kocián (1939–1942).

Z "ady vilov#ch staveb si pozornost zaslou%í ze-
jména vila Josefa Hodka '. p. 391 (Pra%ské p"edm!s-
tí, Husovo nám!stí) z roku 1926 (projekt Bohumil Ku-
be'ek) a vila Franti&ka Polického '. p. 425 (Pra%ské 
p"edm!stí, ulice Pion#rská) z roku 1928 (projekt Bo-
humil Kube'ek). Star&í okrasná zahrada u $erychovy 
vily (mate"ské &koly) byla patrn! ve 30. letech rekon-
struována, asi podle návrhu Josefa Kumpána. V roce 

1933 provedlo m!sto drobnou parkovou úpravu v Lu-
%ické ulici u gymnázia, do ní% pak Spole'nost p"átel 
Lu%ice v roce 1936 umístila Lu%ická muka od socha"e 
J. Wagnera. V roce 1939 byly vykáceny aleje lip p"ed 
divadlem a prostranství nov! upraveno. Urbanistické 
a architektonické kvality $tvrt" Na Ptákách byly ve 
20. letech v#znamn! dopln!ny a 'iní z ní mimo"ád-
nou galerii 'eské moderní architektury.

Nová vilková v#stavba se v&ak nerozvíjela pouze 
ve v#&e popsaném území, ale také ji%n!ji, v pravo-
úhlém rastru ulic kolem západo-v#chodní Jiráskovy 
ulice. Silni'ní spojení se severní 'ástí sice existo-
valo, ale hlavní p"ístup sem vedl od západu. Také 
zde (v Jiráskov! ulici) vznikly architektonicky kvalitní 
stavby: vila stavitele Aloise Rulíka '. p. 361 (Pra%ské 
p"edm!stí) z roku 1922, vila stavitele Josefa Trnky 
'. p. 493 (Pra%ské p"edm!stí) z roku 1932, p"ístav-
ba z roku 1939 (projekt Josef S#kora), 'i funkciona-
listická vila man%el( Vávrov#ch '. p. 494 (Pra%ské 
p"edm!stí) z roku 1932 (projekt Jaroslav S#kora). 

Po roce 1928 intenzita v#stavby 'tvrti Na Ptákách 
polevila, a proto%e mezi ob!ma 'ástmi 'tvrt! stále 
zb#valy rozsáhlé volné plochy, byl v roce 1930 po-
"ízen regula'ní plán pro dostavbu 'tvrti. V celkové 
urbanistické kompozici se od po'átku st"etávaly dv! 
koncepce. Jedna kladla d(raz na radiální okru%-
ní ulici Na Ptákách a západo-v#chodní hlavní osu, 
dopln!nou diagonálami. Druhá, která se nakonec 
v zásad! prosadila, preferovala severo-ji%ní osu vy-
cházející od &koly na Ostrov!, s osov#m nám!stím 
v prostoru Husova nám!stí. Ji% v pr(b!hu v#stavby 
ve 20. letech se poda"ilo kompozici obou 'ástí 'tvr-
tí alespo) z'ásti koordinovat podle jednotné kon-
cepce. Nakonec to v&ak nebylo nic platné, proto%e 

v#stavba na voln#ch plochách ji% ve 30. letech ani 
pozd!ji nepokra'ovala a ty pak od poloviny 60. let 
zaplnilo zcela neinven'ní panelové sídli&t! (zvané 
rovn!% Na Ptákách), jeho% jedin#m kladem je, %e 
respektovalo alespo) základní uli'ní rastr p(vodní 
koncepce. 

 Men&í, obdobn! "e&ená 'tvr*, zvaná rovn!% Na 
Ptákách, vznikla také ji%n! odtud, mezi trutnovskou 
tratí a pravob"e%ní josefovskou fortifikací – a to ji% na 
katastru Josefova (katastrální hranice se zde poz-
d!ji oproti stavu z roku 1840 m!nila). Zde se teprve 
projevil negativní vliv vedení %eleznice, která zne-
mo%nila propojení obou obytn#ch celk(. Sou'asn! 
jde o doklad nekoordinovanosti urbanistického v#-
voje dvojm!stí. 

Vnit"ní m!sto z(stalo v mezivále'ném období 
prakticky stranou nové v#stavby a zachovalo si his-
torick# ráz. Jedinou v!t&í stavbou se stala Ob'anská 
zálo%na '. p. 38 z let 1932–1935 (projekt Jaroslav 
Rössler, v#tvarná spolupráce Josef Wagner, stavite-
lé Kube'ek & Steklík) na západním konci ji%ní stra-
ny nám!stí. Vedle ní vyrostla v roce 1936 prodejna 
firmy Ba*a.

Na po'átku 30. let 20. století je&t! sm!"ovala 
tranzitní automobilová doprava p"es nám!stí. V le-
tech 1933–1934 byl vybudován obchvat veden# 
od v#chodního konce nového Tyr&ova mostu z let 
1931–1933 a kolem Podzedního (Podzidního) ml#-
na podél severní paty jarom!"ské ostro%ny, severn! 
od dosavadní uli'ky Na Valech. Mapa z roku 1952 
zachycuje ji% pouhou severní 'ást severního ml#n-
ského náhonu. Do historické urbanistické struktury 
Jakubského p"edm!stí nová komunikace ru&iv! ne-
zasáhla, nebo* vyu%ila vyúst!ní star&í komunikace 

Obr. '. 73: Nám!stí, pohled od mariánského sloupu ke kostelu sv. Mikulá&e, 70. léta 20. století
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z"ízen par'ík podle návrhu J. Haldy 
u %elezni'ní zastávky p"i Národní 
ulici. Nahradil h"i&t! z roku 1927 
v míst! b#valého opukového lomu 
(z"ízeného roku 1885 pro získání 
navá%ky ke zv#&ení Ostrova o 1 m).

P"es rozsáhlou stavební 'innost 
v&ak v p"edm!stské zón! nedo&lo 
k vytvo"ení skute'n! reprezentativ-
ní m!stské t"ídy. Takov# charakter 
nezískala ani hlavní (Husova) uli-
ce sm!rem ku Praze. Práv! tento 
rys novodobého v#voje Jarom!"e 
je nutno p"i'íst na vrub nevhod-
ného vedení turnovské trati, která 
prom!nu Pra%ského p"edm!stí do 
zna'né míry znemo%nila – spolu 
s velkou ko%elu%nou, která p"i ní 
vznikla v samém jádru p"edm!stí. 
Jist! i proto byla dána p"ednost 
soust"ed!ní monumentálních sta-
veb do 'tvrt! budované „na zelené 
louce“ Na Ptákách.

Celková bilance mezivále'né-
ho období v Jarom!"i je pozoru-
hodná. Po'et dom( vzrostl z 673 
v roce 1921 na 880 v roce 1930, 
ale sm!rodatn!j&í je po'et dom( 
v roce 1950 (1031), proto%e p"e-
vá%ná 'ást p"ír(stku spadá na 

vrub 1. republiky. Po'et obyvatel vzrostl ze 7401 na 
8127 (1930). Údaj z roku 1950 zde naopak sm!ro-
datn# není (viz dále). Celá aglomerace vzrostla z 953 
na 1283 (1535) dom( a ze 14 171 na 16 420 obyvatel, 
co% bylo historické maximum, dané v&ak p"edev&ím 
vysok#m po'etním stavem vojska v josefovsk#ch ka-
sárnách. Obecn! lze "íci, %e po'et obyvatel aglome-
race v celém období 1890–1930 (1945) se po roce 
1945 ji% nikdy nepoda"ilo dosáhnout. Díky josefovské 
'tvrti Na Ptákách a jarom!"ské ulici Na Studánkách 
do&lo ve 30. letech k faktickému stavebnímu splynutí 
obou m!st.

Vále$ná stagnace (1939–1945) 
a povále$n! v!voj (1945–1989)

Mnichovsk! diktát znamenal ochromení. Obce 
p"i severní hranici jarom!"ského okresu (Lití', Ves-

tec, Zalo)ov, Slotov, Brod, He"manice nad Labem, 
Krab'ice, Malá Bukovina) byly zabrány a posléze 
p"ipojeny k "í&skému okresu Trutnov. Území okresu 
Dv(r Králové nad Labem bylo posti%eno je&t! více. 
Spojení Jarom!"e se Dvorem Králové bylo nadále 
mo%né jen p"es "í&ské území, nebo velkou oklikou, 
proto%e oba soudní okresy spolu nyní sousedily jen 
v úzkém pásu mezi ,i%elevsí a Vilanticemi.

První n!mecké okupa'ní jednotky dorazily do 
Jarom!"e 15. b"ezna 1939 p"ed &estou hodinou ran-
ní. Velitelem m!sta byl ustanoven d(stojník wehr-
machtu, major Konopatzki. V roce 1942 do&lo na 
území protektorátu k okresní reform! a "ada politic-
k#ch okres( byla zru&ena (v men&í mí"e byly dot'eny 
i okresy soudní). Jarom!"e ani Dvora Králové se 
to sice net#kalo, jarom!"sk# soudní okres byl v&ak 
nov! za'len!n do politického okresu Hradec Králové 
(zatímco dvorsk# politick# okres nov! zahrnul území 
zru&eného politického okresu Ho"ice). ,ivot Jaro-
m!"e za 2. sv!tové války byl podobn# jako v mnoha 
m!stech protektorátu. Mnoho jarom!"sk#ch mu%( 
ode&lo bojovat za svobodu do ciziny. 

K osvobození Jarom"#e Rudou armádou do&lo 
a% 10. kv"tna 1945. N!kolik dní p"edtím se ustavil 
okresní národní v#bor, kter# pak p"evzal moc. Jmé-
na v&ech ob!tí 2. sv!tové války z Jarom!"e a Jo-
sefova p"ipomenuly bronzové desky na Památníku 
osvobození vedle divadla.

Po osvobození byly obnoveny p#edmnichov-
ské okresní hranice. Ur'it# po'et dosavadních 
soudních okres( se v&ak zm!nil na okresy politické 
– mezi nimi i Jarom!". Tento vzestup v#znamu v&ak 
záhy za'al kontrastovat s v#razn#m poklesem po'tu 
obyvatel, p"edev&ím v d(sledku dosídlování území, 
z n!ho% bylo po roce 1945 odsunuto n!meckojazy'-
né obyvatelstvo. V Jarom!"i, le%ící tém!" na jazyko-
vé hranici, byl tento jev skute'n! v#znamn#. Zatím-
co v roce 1930 zde %ilo 8127 obyvatel, do roku 1950 
jejich po'et poklesl na 6753, tedy na 83 % (takov# 
po'et obyvatel m!sto m!lo kolem roku 1905). V Jo-
sefov! byl pokles je&t! v!t&í (ze 7015 na 4156, tedy 
na 59 %), ale m(%e jej zkreslovat zp(sob (ne)zapo-
'ítávání voják(. Toté% proto platí také o celé aglo-
meraci (pokles z 16 420 na 12 003, tedy na 73 %). 
V ka%dém p"ípad! byl v&ak úbytek obyvatel citeln#. 
V Jarom!"i bylo mezivále'ného stavu dosa%eno 
op!t a% v 80. letech, zatímco po'et obyvatel Jose-
fova od roku 1950 setrvale klesal. Po'et obyvatel 
aglomerace proto ji% nikdy nep"esáhl hranici 12 500 
osob.

tudy vedoucí. Okolí kostela sv. Jakuba se prom!-
nilo ji% d"íve, kdy% v Palackého ulici vyrostl pozo-
ruhodn# blok rondokubistick#ch nájemních dom( 
'. p. 119 (Jakubské p"edm!stí) z let 1923–1924 
a '. p. 120 z let 1924–1925 (projekt Bohumil Kube-
'ek). V#chodn! od kostela pak vznikla velká &kola 
'. p. 142 (Jakubské p"edm!stí; nyn!j&í Základní &ko-
la speciální a praktická s d!tsk#m domovem). Kom-
paktn!j&í pravoúhle "e&ená 'tvr* rodinné v#stavby 
vznikla ve vyv#&ené poloze Na Vr&ích severn! od 
historického Jakubského p"edm!stí (severozápadn! 
od kasáren) a z'ásti i podél náchodské silnice. Me-
zivále'né období obohatilo jarom!"sk# h"bitov o vel-
mi kvalitní a po'etná díla funerální plastiky. Naproti 
h"bitovu, nad m!stskou "í'ní plovárnou, v místech 
zvan#ch Mr&ník, vznikla velká t"e&)ovka, která byla 
v roce 1934 roz&í"ena o 700 stromk( (a roku 1948 
o dal&ích 355). Pozd!ji v&ak byla vykácena a nahra-
dila ji zahrádká"ská kolonie.

Základ ortogonální uli'ní sít! pro individuální 
v#stavbu byl vyty'en i na Pra%ském p#edm"stí, 
na trojúhelném území mezi silnicí z Jarom!"e do 
Josefova, pra%skou silnicí a nádra%ím (tedy ji%-
n! od k"i%ovatky Na -pici). Západo-v#chodní ulice 
Na Zavadilce byla vlastn! pokra'ováním hlavní ulice 
ji%ní 'ásti 'tvrt! Na Ptákách. Nejvíce dom( vyrost-
lo podél paralelní, ji%n!ji vyty'ené ulice Na Studán-
kách. Ani zde se v mezivále'ném období nepoda"ilo 
zastav!t celou plánovanou plochu a mezi ob!ma 
ulicemi tak z(stalo rozsáhlé volné území. Spí&e dopl-
)ující v#znam m!la v#stavba Na Cihelnách, západn! 
od hlavní silnice, kde se po'ítalo s velkou pravoúhle 
organizovanou 'tvrtí, její% v#stavba v&ak prakticky 
neza'ala. V#znamn! se v&ak roz&í"il areál jarom!"-
ské nemocnice, kde byl v roce 1927 otev"en nov# 
chirurgick# pavilon. Kolem n!j byl pak v roce 1928 za-
lo%en rozsáhl# park, kter# podle projektu arch. Josefa 
Va)ka z Chrudimi realizoval Václav -pa'ek z Okresní 
ovocné &kolky.

Ve staré 'ásti Pra%ského p"edm!stí se krom! 
jednotliv#ch p"estaveb (a v#&e popsan#ch staveb 
v areálech továren) p"íli& nestav!lo. Nejv#znamn!j&í 
budovou se stal rondokubistick# obecní d(m '. p. 378 
(Pra%ské p"edm!stí) z roku 1924 (projekt Bohumil 
Kube'ek) v Husov! ulici. Pozornost byla v!nována 
m!stské zeleni. V roce 1933 byl upraven par'ík Na 
-pici (ji% roku 1919 zde byla vysazena lípa Svobody 
a po 1945 vznikla mohyla Rudoarm!jce). Mlad&í v#-
voj v&ak toto území zcela prom!nil. V roce 1934 byl Obr. '. 75: Jakubské p"edm!stí – k"i%ovatka Havlí'kovy a Jaromírovy ulice, 70. léta 20. století

Obr. '. 74: Kostel sv. Mikulá&e, hlavní oltá" s kazatelnou, 70. léta 20. století
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Hned v roce 1945 byly znárodn"ny velké pr'my-
slové závody a po komunistickém pu'i následovaly 
v roce 1948 vícemén! v&echny ostatní. Z v#znam-
n!j&ích staveb vznikl#ch t!sn! po válce lze uvést 
svobodárnu pro zam!stnance firmy Josef Ettrich 
'. p. 400 z roku 1946 (projekt Franti&ek Albert Libra) 
v Náchodské ulici. V#znamn#m po'inem se v letech 
1947–1950 stalo vybudování velkého Jarom!"ského 
rybníka v místech zaniklého He"manického rybníka 
severn! pod Jakubsk#m p"edm!stím, napájeného 
z B!lu)ky pod Polcovsk#m Dvorem.

V roce 1949 byla uskute'n!na zásadní adminis-
trativní reforma. Byly zru&eny zem! a z"ízeny kraje 
(Jarom!" p"ipadla do Hradeckého kraje). Zru&eny 
byly také soudní okresy. Nová soustava okres( zá-
m!rn! nebrala ohled na dosavadní okresní hranice, 
co% zp(sobilo necitlivé rozd!lení p"irozeného zá-
zemí t!ch sídel soudních okres(, která sv(j status 
ztratila, mezi nové okresy. V okolí Jarom!"e to po-
stihlo zejména $eskou Skalici. Jarom!" sídlem okre-
su z(stala. Zatímco v!t&ina dosavadních politick#ch 
okres( (tvo"en#ch dv!ma a více soudními okresy) 
se v d(sledku reformy zmen&ila, politické okresy 
tvo"ené jedin#m soudním okresem se zv!t&ily. To byl 
i p"ípad okresu Jarom!", kter# se roz&í"il na úkor 'ty" 
soudních okres(: $eská Skalice (Doubravice u $es-
ké Skalice, Mal# T"ebe&ov, .íkov, Svini&*any, Velká 
Jesenice, Velk# T"ebe&ov, Volovka), Ho"ice (Vrchov-
nice, ,elkovice), Hradec Králové ($íbuz, Skalice) 
a Nové M!sto nad Metují (M!stec, Veselice). ,ádná 
'ást starého jarom!"ského okresu neubyla. Posta-
vení okresního m!sta si Jarom!" udr%ela jen do roku 
1960. P"i dal&í reform! p"ipadla nejv!t&í 'ást okresu 
do okresu Náchod, zatímco ji%ní 'ást v'etn! Smi"ic 
byla p"ipojena k okresu Hradec Králové. 

V tém%e roce 1949 do&lo k integraci m"sta Jo-
sefova k Jarom"#i. V roce 1952 se pak sou'ástí 
obce Jarom!" staly té% Jezbiny (naopak v roce 1964 
byla osada Horní Dolce p"ipojena k obci Zalo)ov; 
územní roz&i"ování m!sta pak v roce 1985 zavr&ila 
integrace obcí Star# Ples a Semonice).

Pr'myslové závody prod!lávaly od 50. let 20. 
století r(zné reorganizace, n!kdy spojené i se 
zm!nou typu v#roby (nap"íklad v roce 1948 zná-
rodn!né t"i men&í závody vytvo"ily pobo'n# závod 
národního podniku Kovosmalt Bratislava, od roku 
1950 Síto Praha, 1955 Továrny na ná"adí Praha 
a od roku 1956 sou'ást n. p. TONA Pe'ky; kdy% v Ja-
rom!"i vznikl odlou'en# cech n. p. KAROSA Vysoké 
M#to, TONA s ním byla slou'ena a podnik pak vyrá-
b!l autopol&tá"e, autosedadla a karoserie). Vznikaly 
i nové podniky: v roce 1950 byla zalo%ena &lechtitel-
ská stanice kv!tin (od roku 1957 SEMPRA) a byla 
otev"ena pedagogická &kola (zru&ená v roce 1969). 

V roce 1957 byl zalo%en n. p. V#chodo'eské dr(be-
%á"ské závody, v roce 1960 p"ebudována mlékárna, 
roku 1962 vzniklo slou'ením men&ích provoz( v#-
robní dru%stvo Stavba a v roce 1966 oborov# pod-
nik KARA Jarom!" pro chov králík(, nork( a li&ek 
(od roku 1975 závod farem ko%e&inov#ch zví"at).

Bytová v!stavba se na p"elomu 40. a 50. let 
omezila na n!kolik 'in%ovních dom( ko%elu%ny 
v Bavlná"ské ulici, p"i hranici s Josefovem (jeden 
z nich uzav"el severoji%ní osu 'tvrti Na Ptákách), 
a na obytn# soubor n!kolika v!t&ích bytov#ch dom( 
v opro&t!n#ch formách tzv. socialistického realismu 
u k"í%ení ulic Svatopluka $echa a Na Zavadilce. Ur-
banistická skladba v podob! polootev"eného bloku 
byla na dlouhou dobu posledním po'inem rozvíjejí-
cím a respektujícím tradi'ní urbanistickou strukturu 
Jarom!"e. V 50. letech 20. století byly z"ízeny ma-
te"ské &koly v Jezbinách a v n!kdej&í Polického vile 
v Lu%ické ulici.

Rozvoj m!sta se od roku 1958 "ídil sm"rn!m 
územním plánem, zpracovan#m Sta-
voprojektem Hradec Králové (mapov# 
list '. 23, mapa '. 26), kter# byl pak 
v roce 1978 nahrazen nov#m územ-
ním plánem (mapov# list '. 24, mapa 
'. 27). Po'et obyvatel Jarom!"e do 
roku 1961 mírn! vzrostl (na 7135 
osob, aglomerace jako celek v&ak za-
znamenala pokles na 11 825 osob). 
I kdy% se obytná v#stavba tém!" ne-
rozvíjela, m!nilo se krajinné prost"e-
dí m!sta i jeho okolí. Správa vodních 
tok( v roce 1956 osázela b"ehy Labe 
a Úpy stromy, okresní správa silnic 
vysadila stromo"adí v Hradecké a ,i%-
kov! ulici a v roce 1962 obnovila to-
polovou alej k Rychnovku. Roku 1963 
za'alo zavá%ení ji%ního ml#nského 
náhonu od pivovaru ke ml#nu a poz-
d!ji i jeho druhé 'ásti. V roce 1970 byl 
odst"elen ml#n na Ostrov!. Severní 
ml#nsk# náhon zanikl ji% d"íve.

V 60. letech 20. století se i v Ja-
rom!"i rozvinula hromadná bytová 
v!stavba sídli&tního typu. V mnoha 
m!stech vyrostla panelová sídli&t! na 
okraji dosavadního intravilánu. To se 
v Jarom!"i nestalo. V#stavba úpln! 
prvního sídli&t!, nazvaného $esko-
slovensko-sov!tského p"átelství, byla 
v první polovin! 60. let zahájena na 
Pra%ském p"edm!stí mezi Husovou 
ulicí, Tyr&ov#m mostem, &kolou Na 
Ostrov! a divadlem, na míst! staré-

ho p"edm!stí Velká Obec s nízkou venkovskou zá-
stavbou a velk#mi plochami zahrad, jeho% sou'ástí 
byl i pivovar (zbo"en 1972). Primitivní urbanistická 
skladba "ádkov! situovan#ch vysok#ch deskov#ch 
dom( (se zhruba 300 byty) a areálu &koly zname-
nala zni'ení cenné historické urbanistické struktu-
ry p"edm!stí a sou'asn! zma"ení &ance na vznik 
reprezentativn!j&í 'tvrti v centrální 'ásti m!sta. 
Práv! kv(li této v#stavb! byl zasypán ji%ní náhon 
a zbo"en Ostrovsk# ml#n. P(vodn! se po'ítalo do-
konce s demolicí celé v#chodní strany Husovy ulice. 
I kdy% zde n!které domy skute'n! zbo"eny byly, 
uli'ní fronta zde alespo) z'ásti z(stala a v bu-
doucnu ji lze obnovit. Po dokon'ení sídli&t! byl 
v letech 1971–1976 rekonstruován podle projektu 
V. Gabriela park na Ostrov! (roz&í"en# ji% v roce 
1945 o b#valou Petrovu zahradu na Velké Obci, 
kolem knihovny) a byly propojeny jednotlivé 'ásti 
ve"ejné zelen!, které d"íve odd!loval ml#nsk# ná-
hon. Sou'asn! vznikl i nov# bazén p"ed divadlem. 

Obr. '. 77: Pra%ské p"edm!stí – náhon u Ostrovského ml#na, 60. léta 20. století

Obr. '. 76: Jakubské p"edm!stí – domy p"ed kostelem sv. Jakuba, p"ed 1973
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ha – Náchod – Wroc/aw se v poslední 'tvrtin! 20. 
století stala neúnosnou, k jejímu odvedení mimo 
m!sto v&ak nedo&lo. Jedinou zm!nou znamenala 
v letech 1978–1982 nová p"elo%ka severního pr(ta-
hu (Husova – Na Kameni) p"es nov# most p"es Labe 
s podchodem pro chodce. Z urbanistického hledis-
ka zp(sobila zásadní rozru&ení historické struktury 
Pra%ského p"edm!stí v p"edpolí Tyr&ova mostu, tím 
spí&e, %e demolice postihly také ústí Národní ulice. 
P"i p"íprav! pr(tahu byl na Jakubském p"edm!stí 
zbo"en i pozoruhodn# d(m '. p. 180, kter# dal po 
roce 1734 postavit Franti&ek Antonín -pork.

P"edev&ím díky hromadné bytové v#stavb! do-
sáhla Jarom!" historického maxima po'tu obyva-
tel. Zaznamenalo je s'ítání z roku 1991: 9012 osob 
a 1159 dom( (celá aglomerace 12 125 obyvatel 
a 1736 dom().

Josefov jako%to mimo"ádn! autentické klasicistní 
pevnostní m!sto je od roku 1971 chrán!n jako m"st-
ská památková rezervace. Intaktn! dochovanému 
historickému jádru Jarom!"e se dostalo 'áste'né 
plo&né památkové ochrany v roce 1987 v rámci pa-
mátkového ochranného pásma m!stské památkové 
rezervace Josefov. Jeho hodnota byla v&ak v rámci 
celostátní koncepce ochrany historick#ch m!st roz-
poznána ji% v 70. letech a jeho památkové hodnoty 
byly díky tomu respektovány. Nov# památkov# zá-
kon, ú'inn# od roku 1988, p"inesl novou kategorii 

plo&né památkové ochrany – památkovou zónu. Ta 
byla od 80. let p"ipravována, ale k prohlá&ení do&lo 
(v&ude v $eské republice) a% po roce 1989 – a to 
hned v roce 1990. Domy po obou stranách nám!stí, 
které byly p(vodn! p"istav!ny zadní stranou k hrad-
b!, jsou v jádru gotické a renesan'ní, v!t&inou v&ak 
mají podobu barokní a mlad&í. Ze dvorní strany si 
n!které domy zachovaly bedn!né &títy a pavla'e. 
Tvo"í vzácn! jednotn# soubor, vrcholící dominantou 
kostela sv. Mikulá&e. Hodnotn#m celkem je také &íje 
na Vart! v#chodn! od kostela, s dochovanou star&í 
p"edm!stskou zástavbou.

Jarom"# po roce 1989

V 90. letech do&lo k $áste$nému úpadku star-
&ích pr'myslov!ch areál', ale vyrostly dva nové. 
V sousedství Továrny na drát a nábytková pera 
Kr'má" a syn '. p. 91 (Jakubské p"edm!stí, ulice 
V Zahradách) z let 1937–1939 p"i ústí Úpy do Labe 
vyrostl na obou b"ezích "eky nejv!t&í novodob# pr(-
myslov# komplex (nyní Karsit Holding – strojírenská 
v#roba pro automobilov# pr(mysl aj.). Dal&í velk# 
areál, Kimberly-Clark (v#roba hygienického zbo%í), 
vznikl na západním okraji m!sta, v#chodn! nad ob-
noven#m Doleck#m rybníkem. K dal&ím v#znamn#m 
pr(myslov#m firmám pat"í Tanex-Plasty (chemická 
v#roba pro automobilov# pr(mysl) a JUTA (textilní 
produkce).

V roce 1993 byla dokon'ena elektrifikace %elez-
nice Hradec Králové – Jarom!" a dovr&en úpadek 
v#topny, p"em!n!né pak na %elezni$ní muzeum. 
Zejména od po'átku 21. století vyrostly ve m!st! 
velké supermarkety: mezi továrnou Kimberley-Clark 
a Hradeckou ulicí Kaufland a Lidl, u k"i%ovatky 
Na -pici Penny Market. Dal&í dva (Penny Market 
a Tesco) vyu%ily asanované plochy u kruhového 
objezdu na k"i%ovatce ulic Husova – Národní – Na 
Kameni a velmi zkomplikovaly budoucí urbanistické 
dotvo"ení této rozru&ené 'ásti Pra%ského p"edm!stí. 
Individuální v#stavba se po roce 1989 nadále rozví-
jela jen omezen! (nap"íklad v ulici U Nemocnice). 
Po'et dom( vzrostl z 1159 na 1221 v roce 2001 
a na 1295 v roce 2011. Jde o historické maximum, 
stejn! jako u po'tu dom( aglomerace (1736 – 1814 
– 1945). Po'et obyvatel Jarom!"e nejprve stagnoval 
(9011 v roce 2001) a následn! klesl (8381 v roce 
2011). Aglomerace nejprve rostla (12 498 v roce 
2001), ale potom po'et obyvatel klesl (na 11 953 
v roce 2011). Teprve kolem roku 2012 za'ala v#stav-

V roce 1974 byla vysoká i nízká zele) vysazena také 
na sídli&ti. M!sto od roku 1971 krom! v#sadby nové 
zelen! uplat)ovalo také systematickou ochranu sta-
r#ch a vzácn#ch strom(.

V d(sledku prudkého rozvoje individuální v#stav-
by v mezivále'ném období, kter# v&ak skon'il, ani% 
by dosáhl zapln!ní v&ech plánovan#ch ploch, z(sta-
ly uvnit" intravilánu rozsáhlej&í souvislé nezasta-
v"né plochy. Pro soust"ed!nou v#stavbu se nejlépe 
hodilo území mezi ob!ma 'ástmi 'tvrt! Na Ptákách. 
Sídli&t! stejného jména zde po obou stranách Sme-
tanovy ulice vyrostlo od poloviny 60. let a také obsa-
huje zhruba 300 byt(. Rovn!% toto sídli&t! postrádá 
jakékoli urbanistické 'i architektonické kvality a jeho 
jedin#m kladem je, %e umo%nilo logické provázání 
uli'ní sít! obou 'ástí star&í 'tvrt!. S budováním to-
hoto sídli&t! souvisela v letech 1983–1986 i v#stav-
ba v#&kové budovy internátu pro u')ovskou mláde% 
'. p. 176 (Pra%ské p"edm!stí, nyní d(m d!tí a mlá-
de%e), situované zcela bezohledn! do parkového 
p"edprostoru p"ed budovou st"ední &koly "emeslné 
'. p. 260 (Pra%ské p"edm!stí) a 243 (Pra%ské p"ed-
m!stí). Tato stavba se "adí mezi urbanisticky nejzá-
vadn!j&í v rámci celé $eské republiky, nebo* v#raz-
n! naru&ila harmonické prost"edí vilové 'tvrt!.

P"edev&ím díky ob!ma sídli&tím se po'et oby-
vatel m!sta mírn! zvy&oval (na 7314 v roce 1970 
a 7687 v roce 1980), ale stále nedosahoval stavu 
v roce 1930. Krom! byt( ve m!st! vznikly dv! sa-
moobsluhy potravin, t"i dal&í prodejny, D(m slu%eb, 
nová centrální &kolní jídelna (1965), t"i nové &kolky 
(Na Zavadilce – nejprve to byly jesle, v Knappov! 
a Palackého ulici), dvoje jesle, d(m pe'ovatelské 
slu%by (1975) a um!lá ledová plocha (1976–1980).

T"etím územím, kde se rozvinula hromadná by-
tová v#stavba, byl prostor Zavadilky jihozápadn! 
od k"i%ovatky Na -pici. T!%i&t! v#stavby zde spa-
dá do druhé poloviny 70. a do 80. let 20. století 
(obr. '. 80). Také zde &lo o vyu%ití ploch, které z(stá-
valy bez zástavby. Deskové panelové domy vyrostly 
po obou stranách Hradecké ulice, po obou stranách 
ulice Na Zavadilce a mezi ulicemi Josefa -ímy a Ná-
dra%ní. Urbanistická skladba se sv#m pojetím nijak 
neli&ila od obou star&ích sídli&*. Pro dal&í sídli&tní 
v#stavbu byly vyhrazeny i rozsáhlé plochy západn! 
od Cihelen, ale k jejich vyu%ití ji% nedo&lo. V ome-
zené mí"e se v Jarom!"i rozvíjela také individuální 
v#stavba, rovn!% p"ednostn! zapl)ující volné plochy 
stávajícího intravilánu.

Ve druhé polovin! 20. století do&lo v Jarom!"i 
rovn!% k mírnému roz&í#ení ploch pr'myslov!ch 
závod'. Nejv!t&í areál vznikl mezi Polického Továr-
nou na k(%e a "emeny (n. p. ZAZ Jarom!") a ulicí 
Na Klouzkov! (nyní GUMOTEX Automotive). Zát!% 
tranzitní silni'ní dopravou na mezinárodní trase Pra- Obr. '. 79: Pra%ské p"edm!stí – Labská ulice, 70. léta 20. století

Obr. '. 78: Pra%ské p"edm!stí – ml#n Na Ostrov!, p"ed 1970
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i v#stavba severního obchvatu (a dálni'ního p"ivad!-
'e) Jarom!"e, vedeného severn! od Jarom!"ského 
rybníka; má b#t realizován v letech 2021–2023. Pro 
napojení ji%ních 'ástí aglomerace v'etn! Josefova 
a zejména pro odvedení tranzitní dopravy z Josefo-
va bude mít velk# v#znam ji%ní obchvat a dálni'ní 
p"ivad!' v trase mezi Josefovem a Raso&kami, kte-
r# bude napojen na silnici do Lib"ic a T"ebechovic 
pod Orebem.

Josefov

O nutnosti modern! opevnit novou severní hra-
nici Koruny $eské se vojenské orgány habsbursko-
-lotrinského soustátí p"esv!d'ily v pr(b!hu sed-
mileté války, kdy p"es Sasko, Slezsko a Kladsko 
opakovan! vyrá%ela pruská vojska do $ech a na 
Moravu. Jejich operacím m!la zabránit nová stálá 
opevn!ní. Dobová doktrína po%adovala, aby pev-
nosti blokovaly jak "í'ní, tak i pozemní komunikace. 
Nejlep&í polohy tak byly na soutoku "ek p"i k"í%e-
ní cest. Tomu ve v#chodních $echách vyhovovaly 
Hradec Králové a o n!co severn!j&í poloha na Ple-
se u soutoku Labe s Úpou a Metují v místech, kde 
polsko-kladská cesta p"echázela p"es Metuji a Labe 
k Jarom!"i a odd!lovala se od ní cesta k Trutnovu. 

Ji% v roce 1764 byly zhotoveny variantní plány v#-
stavby nov#ch pevností, které m!ly b#t nejen vojen-
sk#m op!rn#m bodem, ale i zásobovacím místem 
polních armád. Návrh pevnosti na Plese zhotovil 
francouzsk# in%en#r Claude Benoit Duhamel Quer-
londe. O po'et a p"edev&ím o polohu pevností se 
strhl odborn# spor, p"edev&ím p!tice francouzsk#ch 
vojensk#ch in%en#r(, vy%ádan#ch Marií Terezií na 
francouzském králi Ludvíku XV., vyzdvihovala polohu 
na Plese, domácí up"ednost)ovali Hradec Králové. 
Na základ! nejvy&&ího rozhodnutí z roku 1765 byla 
nová pevnost stav!na v letech 1766–1778 v Hrad-
ci Králové a byla dokon'ena práv! p"ed zapo'etím 
války o bavorské d!dictví. Na ja"e roku 1778 byla 
v rámci p"íprav na o'ekávanou válku vybudována 
linie polních opevn!ní na horním Labi od Chrudi-
mi p"es Pardubice a Hradec Králové k Hostinnému. 
Tato linie vedla p"es návr&í Na Libinách západn! od 
Jarom!"e, kde bylo vystav!no n!kolik opev)ovacích 
objekt(. V pr(b!hu války se ukázalo, %e Hradec Krá-
lové se nachází p"íli& hluboko od hranice a pruská 
vojska tak mohla &iroké území severov#chodu $ech 
vyu%ít pro své manévry. Potvrdil se tak argument 
francouzsk#ch in%en#r( z roku 1764. Po skon'ení 
války byla zahájena p"estavba pevnosti v Hradci 
Králové a do&lo i na v#stavbu pevnosti na Plese po-
dle Querlondova projektu z roku 1764. Pevnost byla 
za"azena mezi pevnosti I. "ádu, tedy nejd(le%it!j&í 
objekty pro obranu celého státu.

Pro stavbu pevnosti bylo zvoleno návr&í nad 
soutokem #ek Labe a Metuje. Jeho nejvy&&í bod 
se nachází v oblasti pozd!j&í Novom!stské brány ve 
v#&i 271 m n. m. Návr&í na západní stran! vybíhá 
v úzkou ostro%nu nad nyn!j&í soutok. Svah k Metu-
ji je strm#, na ostatní strany se návr&í sklání velice 
mírn!. Na návr&í se rozkládala st"ední 'ást velké 
jedno"adé lánové vesnice Ples, dlouhé 5,2 km. Stav-
ba byla zahájena v roce 1780 po vykoupení panství 
Smi"ice, k n!mu% Ples nále%el. Obyvatelé st"ední 
'ásti vesnice Ples (cca 3,2 km délky vsi) museli 
prodat své nemovitosti a p"est!hovat se do nov#ch 
vesnic Raso&ky a Nov# Ples, vym!"en#ch vn! pev-
nostního obvodu. N!kte"í ode&li a% do Rozb!"ic na 
ji%ním konci smi"ického panství, kde osídlili zru&e-
n# pansk# dv(r a zalo%ili ulici ji%n! od jádra obce 
k nyn!j&í ji'ínské silnici. Dal&í se jednotliv! usídlili na 
západním okraji Jarom!"e a v oblasti Cihelen. Sta-
vební materiály na stavbu pevnosti byly získávány 
v míst! stavby a v nejbli%&ím okolí, d"evo v lese Ra-
so&ky, lomová opuka z terénních úprav. Pískovec se 
dová%el ze státem koupen#ch lom( u Betléma neda-
leko Kuksu, vápno z erárních lom( ve Svobod! nad 
Úpou a Starém Rokytníku. D"evo z lesa Království 
nad Dvorem Králové nad Labem se na místo stavby 
plavilo. Nejv!t&í objem stavebního materiálu tvo"ily 
cihly, vyráb!né západn! od Jarom!"e nad lev#m b"e-

ba nové 'tvrt! rodinn#ch dom( na Jakubském p"ed-
m!stí za h"bitovem (V Hru&ti'kách).

M!stsk# ú"ad v Jarom!"i se v roce 1990 stal po-
v"#en!m obecním ú#adem (POÚ), 'ím% se m!s-
tu alespo) v omezené mí"e vrátila správní funkce 
ve vztahu k okolním obcím (srov. mapov# list '. 36, 
mapa '. 39). V plné mí"e tuto funkci získal v roce 
2003, kdy dosavadní okresní ú"ady nahradily správ-
ní obvody obcí s roz&í"enou p(sobností (ORP). 
Obvod ORP Jarom!", shodn# s obvodem POÚ, je 
ov&em podstatn! men&í ne% b#val jarom!"sk# okres 
v letech 1949–1960 (nezahrnuje 33 vesnic, v'etn! 
m!sta Smi"ic, které k n!mu pat"ily, zatímco 6 vesnic 
získal nov!). Podstatn! men&í je i oproti jarom!"-
skému okresu z let 1850–1949. Jarom!" pat"í od 
roku 2000 do obnoveného Královéhradeckého kraje 
a v jeho rámci má celokrajskou p(sobnost v oboru 
památkové pé'e. Od roku 2008 toti% v Josefov! sídlí 
územní odborné pracovi&t! Národního památkového 
ústavu.

Kulturní a spole'enskou 'innost ve m!st! organi-
zuje m!stské kulturní st"edisko, p(sobí tu D(m d!tí 
a mláde%e Klí' (v Josefov!), Základní um!lecká &ko-
la F. A. -porka, m!stská knihovna, diakonie $CE Mi-
lí'(v d(m a mnoho zájmov#ch organizací. Ve m!st! 
jsou t"i základní &koly, dále základní &kola speci-
ální a praktická &kola, gymnázium Jaroslava ,áka 
a st"ední &kola "emeslná. Ze sportovních za"ízení je 
v#znamn# plaveck# areál s vyh"ívanou vodou, zim-
ní stadion, tenisové kurty, bowling. Od roku 2010 je 
v provozu Areál sportovních a volno'asov#ch aktivit 
(ASVAJ) s novou sportovní halou a rekonstruova-
n#m atletick#m stadionem. Nejv!t&ími sportovními 
jednotami ve m!st! jsou Jiskra Jarom!", Sokol Jaro-
m!", Sokol Josefov, Sokol Jezbiny, které mají oddíly 
v n!kolika sportech, p(sobí tu i dva hokejové kluby, 
fotbalov# klub, cyklistick# t#m, tenisov# oddíl, aero-
klub, vodáck# klub, ku%elká"sk# klub, &achov# oddíl, 
&ipka"sk# oddíl atd.

Budoucí rozvoj m!sta se od roku 2017 #ídí no-
v!m územním plánem (mapov# list '. 25, mapa 
'. 28). Klí'ov#m momentem se stane dokon'ení 
dlouho odkládané v#stavby dálnice D11 Praha – 
Wroc/aw. Stavba úseku z Hradce Králové do Smi"ic 
byla zahájena 2018 a má skon'it v roce 2022, v tém-
%e roce zahájen# úsek Smi"ice – Jarom!" má b#t 
dokon'en v roce 2021 a s realizací zb#vající 'ásti 
z Jarom!"e p"es Trutnov na polskou hranici se po-
'ítá v letech 2022–2024. P"edpokladem zklidn!ní 
silni'ní dopravy ve m!st! a urbanistické rehabilitace 
p"edpolí Tyr&ova mostu je v&ak ve srovnatelné mí"e 

Obr. '. 80: Pra%ské p"edm!stí – v#stavba sídli&t! Na Zavadilce, 1977–1982

Obr. '. 81: Pra%ské p"edm!stí – p"ed v#stavbou sídli&t! Na Obci, cca 1980
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p"edbastion( na ji%ní stran!. Následovaly raveliny 
XIII–XVII a malé raveliny severní strany (XVIII–XX). 
Pak 'íslování p"esko'ilo na vn!j&í stranu hlavního 
p"íkopu na lunety (XXI–XXX). Opevn!ní ostro%ny 
nad soutokem rozd!lené do tzv. cornichonu, lunety 
a shroma%di&t! obdr%ely 'ísla XXXI–XXXIII. Násle-
dovalo opevn!ní Korunní hradby s bastiony XXXIV 
a XXXV a polobastiony XXXVI a XXXVII na ostrov!. 
$íslo XXXVIII obdr%el ravelin Korunní brány a násle-
dující 'ísla XXXIX a% XLIV obdr%ela shroma%di&t! 
na kryté cest! p"ed hlavním p"íkopem Korunní pev-
nosti. Do tohoto systému kupodivu nebyla zahrnuta 
reduta Brdce, naopak malé hradby p"ed kurtinami, 
zvané kle&t!, obdr%ely 'ísla XLV–L.

Nejsiln"j&í opevn"ní navrhl Querlonde na 
p#edpokládaném jihov!chodním sm"ru útoku. 
Pevnost m!lo bránit okolo 10 000 voják(, zásoby 
v ní ulo%ené m!ly slou%it jak posádce, tak p"ede-
v&ím polnímu vojsku. Pln# stav posádky nebyl nikdy 
dosa%en, maximální po'et voják( v pevnosti nep"e-
sáhl 5000. Také z tohoto d(vodu nebyla vojenská 
aktivita posádky za války v roce 1866 nijak veliká. 
Vojsko bylo ubytováno v kasárensk#ch objektech, 
v p"ípad! války i v kasematách, m!&*ansk#ch do-
mech a na volné plo&e Korunní pevnosti. Cel# obvod 

pevnosti obklopovalo volné p"edpolí (glacis), údo-
lí Labe a Metuje nad pevností bylo mo%né zatopit 
vodou, nadr%enou stavidly umíst!n#mi v obou pev-
nostních mostech. Inundace tvo"ila cca 20 % obvo-
du pevnosti, nejmén! z 'esk#ch pevností 18. století. 
Naopak komplex minov#ch chodeb, dosahující v'et-
n! spojovacích galerií délky tém!" 45 km, je z"ejm! 
nejv!t&ím systémem tohoto typu v evropském kul-
turním okruhu.

Vojsku v pevnosti slou%ila "ada v#stavn#ch objekt(. 
Blok p"i západní stran! nám!stí vyplnil dvoupatrov# 
pozdn! barokní palácov! objekt velitelství ('. p. 1), 
ve kterém bydleli p"edev&ím vy&&í d(stojníci a jejich 
rodiny. Obvodová k"ídla m!la trojtraktovou dispozi-
ci s chodbou na nádvorní stran!, klenut#m traktem 
kuchyní a komor a uli'ním traktem plochostrop#ch 
obytn#ch místností. Ve st"ední 'ásti 1. patra se na-
chází velk# sál. Podobn! byly "e&eny i dal&í ubyto-
vací objekty – Hlavní strá%nice ('. p. 2) s italizujícím 
pr('elím s podloubím v p"ízemí i strohé pozdn! ba-
rokní objekty Starého a Nového d(stojnického pa-
vilonu ('. p. 6 a 9) v západní 'ásti Horní pevnosti. 
První sestává ze 'ty" samostatn#ch pavilon(, druh# 
sv#mi 'ty"mi k"ídly uzavírá velké lichob!%né nádvo-
"í. K ubytování slou%ila i hlavní k"ídla Zásobovacího 
a Stavebního ú"adu ('. p. 7 a 8) v nejzápadn!j&í 'ás-
ti Horní pevnosti, zatímco v bo'ních k"ídlech se na-
cházely sklady. Sou'ástí Zásobovacího ú"adu byla 
i vojenská pekárna s vále'n#mi peka"sk#mi dílna-
mi a pecemi v sousedních bombardování odoln#ch 
objektech Jednoduch#ch kasáren. Pr('elí t!chto 
erárních budov byla pojednána v duchu monumen-
tálního pozdního baroka a redukované geometrizu-
jící v#zdoby víde)ského stylu, její% obdoby v&ak lze 
nalézt ve francouzsk#ch realizacích architekta Clau-
de-Nicolase Ledouxe. V#jimku tvo"ila pouze hlavní 
strá%nice, "e&ením pr('elí navazující na renesan'ní 
toskánská pr('elí.

Vojsko bylo ubytováno ve v#chodní 'ásti pevnosti 
v ohromn#ch Jezdeck!ch kasárnách (3000 voják() 
a p"edev&ím v jedine'n#ch okru%ních kasárnách. 
Tyto unikátní jednopatrové, bombardování odolné 
objekty postavené podle francouzsk#ch vzor( se 
skládaly z Jednoduch#ch kasáren za hradebními 
kurtinami a Dvojit#ch kasáren v hrdlech &esti v!t-
&ích bastion(. V Jednoduch#ch kasárnách se opa-
kovala dispozice sestávající z bun!k, v nich% se na 
boky schodi&t! vázaly kuchyn! a za nimi lo%nice pro 
7 voják(. V jedné bu)ce tak mohlo bydlet a% 28 vo-
ják(. Jednoduché kasárny m!ly podle p(vodních 
návrh( mít nad bombardování odoln#mi klenbami 

hem Doleckého potoka v nov! zalo%en#ch Cihelnách 
ji%n! od velichovské cesty. V pozd!ji t!%ené lokalit! 
se dodnes dochovalo p!t a% &est rozsáhl#ch t!%eb-
ních polí, &irok#ch 100 m a dlouh#ch a% 700 m.

V pr(b!hu let 1780–1790 byla u soutoku Labe 
a Metuje postavena moderní bastionová pevnost 
Ples (od roku 1793 Josefov) podle teoretick#ch p"ed-
poklad( mar&ála Vaubana, Louise de Cormontaigne 
a francouzské pevnostní &koly v Mezi0res. Spolu 
s Terezínem pat"í k vrchol(m francouzského opev-
)ovacího stavitelství 18. století. Querlonde sv(j pro-
jekt z roku 1764 realizoval a% do konce roku 1783. 
Pak jej vyst"ídal podplukovník Franz Lauer, kter# 
v sofistikovaném a v&estrann! náro'ném projektu 
provedl n!která zjednodu&ení. Pevnost byla do u%í-
vání p"edána v roce 1787, její dokon'ení se udává 
k roku 1790, ale stavební práce pokra'ovaly a% do 
po'átku 19. století (srov. mapov# list '. 6–7, mapa 
'. 9–10). Jako poslední vznikl v letech 1805–1811 
kostel Nanebevstoupení Pán!. V letech 1807 a 1813 
zv#&ily obranyschopnost pevnosti dv! p"edsunuté 
lunety v severním p"edpolí, t"etí byla z"ízena jiho-
západn! p"ed Hradeckou branou. V roce 1851 byla 
p"ed redutu Brdce vysunuta luneta. Konstrukce pev-
nostních objekt( vznikaly nasypáním a obezd!ním 
lícov#ch i zadních stran. Obezd!ní hlavního valu 
bylo vysoké 30 fortifika'ních stop (9,8 m), v#&ky 
pevnostních prvk( sm!rem ven z pevnosti klesaly, 
nap". raveliny m!ly v#&ku obezd!ní 24 stop (7,8 m). 
Sou'ástí stavby bylo i p"emíst!ní koryt a soutoku 
"ek Labe a Metuje. Zastav!ná plocha pevnosti 'ini-
la asi 1,45 km2, plocha voln#ch terén( pevnostních 
glacis 'inila tém!" 3 km2. Na realizaci ohromného 
stavebního in%en#rského díla se krom! civilních pra-
covník( podílelo ka%d# rok i 6000 voják(, roce 1787 
se na hloubení podzemních chodeb podílelo 200 
horník( z nyn!j&ího Slovenska.

Pevnost se skládala ze t#í $ástí: Horní pevnos-
ti nad lev#m b"ehem Metuje, tzv. Korunní pevnosti 
chránící p"echody p"es "eku a reduty Brdce (Prze-
berg), vysunuté na návr&í mezi Labem a Metují. 
Opevn!ní tvo"ily hlavní val s bastiony a kurtinami, 
p"íkop s raveliny a vn!j&í opevn!ní s krytou cestou 
se shroma%di&ti a svahovan#m p"edpolím, pod ním% 
se nacházely dv! úrovn! naslouchacích, minov#ch 
a spojovacích chodeb. Uvnit" pevnostních objekt( 
byly p"ipraveny demoli'ní miny a v#klenky. Sou'ástí 
opevn!ní byly kasematní prostory slou%ící k vede-
ní obranné palby, skladování a ubytování. Jednot-
livé opev)ovací prvky byly ozna'ovány "ímsk#mi 
'ísly. Nejni%&í 'ísla obdr%ely bastiony hlavního valu 
(I–IV, IX–XII) v Horní pevnosti, p"eru&ení této 'ísel-
né "ady bylo zp(sobeno pro'íslováním kasematních Obr. '. 83: Josefov – Lidická ulice, 60. léta 20. století 

Obr. '. 82: Josefov – Okru%ní ulice u b#valé Jarom!"ské brány, 60. léta 20.století
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kov! kostel Nanebevstoupení Pán" podle projektu 
Ing. Heinricha Hatzingera a hrab!te Julia d’Andreise. 
Shodn# kostel byl postaven i v pevnosti Terezín. Se-
vern! od kostela m!la b#t vystav!na dvoupatrová 
fara a &kola, ji%n! magistrát m!sta. Projekty byly 
opu&t!ny po roce 1820 a nám!stí tak na v#chod! 
z(stalo nedokon'ené, na rozdíl od Terezína, kde 
v letech 1787–1788 vystav!li dvoupatrové budovy 
velitelství pevnosti a d(stojnického pavilonu.

Zásobování vodou zaji&*ovaly studny ve vojen-
sk#ch objektech a na ve"ejn#ch prostranstvích.  
V roce 1817 je doplnila ka&na ve st#edu hlavního 
nám"stí, zásobovaná vodou z pevnostního ml#na. 
Návrh ka&ny zpracoval "editel pra%ské malí"ské aka-
demie Josef Bergler, kter# u% p"ed tím namaloval 
hlavní oltá"ní obraz josefovského kostela, socha"-
skou 'ást s tématem spolupráce armády a ob'an-
stva zhotovil pra%sk# socha" Josef Malínsk#. Jednou 
z prvních staveb v pevnosti byla pr(plachová kana-
lizace. Její 'ty"i hlavní stoky za'ínají na ji%ní stran! 
hlavního p"íkopu a mírn#m spádem sm!"ují k severu, 
aby strm#m klesáním vyústily u b"eh( "eky Metuje. 
Na hlavní stoky se napojovaly uli'ní stoky a na n! 
domovní v!tve. Ples a Terezín byla první m!sta 
u nás s plánovit! vybudovanou kanalizací. Postupná 
obnova dlouhodob! neudr%ované havarijní kanali-

zace byla zahájena v roce 1990 po propadu jedné 
z hlavních stok.

V pevnosti se od po'átku po'ítalo s p#ítomností 
civilist', kte"í m!li v míru i ve válce zaji&*ovat po-
t"eby armády. Pevnostní objekt vznikl# „na zelené 
louce“ mohl naplnit po%adavky na ideální m!sto. Zá-
stavba Horní pevnosti byla zalo%ena na pravoúhlém 
rastru, kter# ru&í jen mírn! ubíhající Du&kova ulice, 
vym!"ená jako spojnice os pr(jezd( do bastion( III 
a X. Na k"í%ení st"edové ulice spojující Jarom!"skou 
a Novom!stskou bránu s kolmou ulicí k Hradec-
ké brán! bylo vym!"eno hlavní nám!stí, t"i men-
&í nám!stí vznikla za branami. Ve velk#ch blocích 
v chrán!né severní 'ásti pevnosti vznikly kasáren-
ské objekty, budova velitelství, pavilony pro ubyto-
vání d(stojník( a jejich rodin, zbrojní sklad, vojenská 
nemocnice, zásobovací a stavební ú"ad. Císa" Josef II. 
ji% v roce 1782 prohlásil osídlovacím patentem Ples 
a Terezín za královská m!sta. Ur'ené men&í blo-
ky v Horní pevnosti proto mohly postupn! zaplnit 
m!&*anské domy. Pro patricijské domy na velk#ch 
parcelách byl vymezen prostor na severní a ji%ní 
stran! hlavního nám!stí a podél severní strany ulice 
k Hradecké brán!. Zvlá&tním odkazem na st"edo-
v!ké pom!ry byla v#stavba fronty "eznick#ch dom( 
ji%n! od bloku velitelství p"i zadní stran! pivovaru. 
Tyto v josefovském prost"edí velmi malé domy byly 
vybaveny podloubím.

Budoucí stavebníci po%ívali #adu v!hod, jejich 
domy v&ak musely spl)ovat p#ísné podmínky 
v!stavby. Musely mít nespalné konstrukce v'et-
n! krytiny a kleneb v p"ízemí, sedlové st"echy bez 
&tít( 'i vik#"( a nesm!ly mít %ádné slo%ité v#zdo-
by pr('elí, p"e'nívající prvky (balkony a ark#"e) ani 
v#klenky se sochami. Byly ur'eny minimální po'ty 
a rozm!ry oken v uli'ních pr('elích. Ka%d# d(m 
musel mít vlastní studnu a musel b#t p"ímo napojen 
na kanalizaci. V#stavbu dom( hodlal stát podporo-
vat p(j'kami. První civilní d(m vystav!l v roce 1791 
pevnostní kameník Johann Rumpelmayer. V#stavbu 
v pevnosti "ídil vojensk# stavební ú"ad. Oproti erá-
rem p"edepisovan#m p"ízemním dom(m byly sta-
v!ny jednopatrové domy s obchodními a v#robními 
místnostmi v p"ízemí a s byty v pat"e. Josefovské 
domy mají typickou dvoutraktovou dispozici s pa-
vla'í na dvorním pr('elí 1. patra a komorami a ku-
chyn!mi ve dvorním traktu, kdy% uli'ní trakt 1. patra 
tvo"ily obytné místnosti. Na konci pavla'e byla umís-
t!na v!%ovitá k"idélka záchod(. Pozoruhodné je, %e 
v sesterském Terezín! byly budovány domy bez pa-
vla'í s dispozicí rozvinutou od sín! nad schodi&t!m. 
Domy projektovali a stav!li pevnostní zedni'tí mist"i, 
v prvních letech to byl zejména Josef Vilém Ehe-

1. patra nad klenebními násypy ploché st"echy, v pr(-
b!hu v#stavby nahrazené pultov#mi st"echami. Jed-
noduché kasárny postrádaly a% do druhé 'tvrtiny 
19. století záchody. Dvojité kasárny m!ly mít stejnou 
dispozici, zdvojnásobenou p"ilo%ením identického 
druhého objektu do dvora. P"ízemím Dvojit#ch kasá-
ren m!ly procházet pr(jezdy do bastion( a vedle nich 
m!ly nad hlavními pevnostními stokami stát suché 
záchody. V záv!ru roku 1783 v&ak Josef Lauer zm!-
nil dispozici Dvojit#ch kasáren za normálovou (&pa-
n!lskou) dispozici s otev"enou arkádovou chodbou 
do dvora a traktem dlouh#ch ubytovacích místností, 
vytáp!n#ch z u%&ích trakt( s 'ern#mi kuchyn!mi. 
V ka%dé ubytovací místnosti kasáren bydlelo 28 vo-
ják(. V sousedství pr(jezdu v p"ízemí se nacházely 
na jedné stran! záchody, na druhé schodi&t! do pat-
ra. Tuto dispozici m!ly i v#&e jmenované Jezdecké 
kasárny a tzv. Husarské kasárny ('. p. 228) v dolní 
'ásti tzv. Ostrova mezi Labem a Metují. K infrastruk-
tu"e pevnosti pat"ily i jednopatrová vojenská nemoc-
nice ('. p. 4) na severním obvodu Horní pevnosti 
a západn!ji od ní jednopatrov# stroze vypadající 
monumentální trojk"ídl# skladovací objekt Zbrojni-
ce ('. p. 5). V p"ilehl#ch Dvojit#ch kasárnách a bas-
tionech byly umíst!ny vále'né a dílenské provozy 
t!chto za"ízení, do Dvojit#ch kasáren v bastionu III 
m!la b#t za války roz&í"ena nemocnice, 'ást p"í-
zemí Dvojit#ch kasáren II vyu%ívaly ková"ské dílny. 
Jako skladovací a vále'né ubytovací objekty slou-
%ily kasematní prostory mezi kurtinami a Jednodu-
ch#mi kasárny. P"evá%n! ubytovacími kasematami 
byly dodate'n! vypln!ny zadní líce bastion(, pokud 
tam ji% nestály d!lost"elecké kasematy. Dal&ím jo-
sefovsk#m unikátem jsou skladovací a ubytovací 
kasematní objekty par-a-dos, vestav!né do kurtin 
tzv. Korunní pevnosti. Tvo"ily je sledy dlouh#ch uby-
tovacích sál( s krby na koncích, propojené p"í'n#mi 
chodbami. Na vrcholu stavby stál na nádvorní stra-
n! p"í'n! orientovan# sklad. V pevnosti bylo dále 
&est vaubanovsk#ch vále'n#ch muni'ních sklad( 
s nov!j&í konstrukcí s vnit"ními pilí"i a s dodate'n! 
stav!n#mi p"edsí)kami, na Labi u mostu pevnostní 
ml#n a "ada dal&ích lehk#ch skladovacích objekt(, 
z nich% nejd(kladn!j&í bylo skladi&t! sena v Korun-
ních hradbách. Pevnostní mosty m!ly v%dy zd!né 
pilí"e, na kter#ch se nacházela d"ev!ná rozebíratel-
ná konstrukce mostovky. Do bran se z mostu vjí%d!-
lo p"es padací most. V branách se krom! strá%nice 
a p"íru'ní v!znice v%dy nacházely záchody, obslu-
hující p"ilehlé kasárny a ubytovací prostory.

Teprve v letech 1805–1811 byl ve v#chodní front! 
nám!stí vystav!n monumentální empírov! posád- Obr. '. 85: Nám!stí, náv&t!va prezidenta Václava Havla v Jarom!"i, 27. ledna 1990

Obr. '. 84: Josefov – vojenská nemocnice a poliklinika Sov!tské armády, 70. léta 20. století
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vána pro radnici a &pitál. M!stská obec 
od po'átku u%ívala v#nosu pivovaru 
a palírny, zásobujících vojsko i civilisty. 
Dal&í majetek v&ak nem!la. V letech 
1840–1844 byly pro pivovar i palírnu 
(lihovar) vystav!ny nové budovy v ji-
hozápadní 'ásti m!sta. Pivovar byl 
vystav!n jako bombardování odoln#. 
V záv!ru roku 1845 byl p"ipraven pro-
jekt stavby m!stského divadla pro 
náro%í bloku hlavní strá%nice, nebyl 
v&ak realizován. Ve m!st! %ilo p"ibli%-
n! 3000–5000 voják( a 2000 civilist(, 
s'ítání lidu v&ak n!kdy vojsko vyne-
chávala, a tak se po'et obyvatel m!sta 
zdánliv! skokov! m!nil. (Srov. mapov# 
list '. 9, mapa '. 12 – Josefov ma map! 
stabilního katastru z roku 1840, kde je 
zachyceno pouze vnit"ní m!sto; fortifi-
kace je zcela cenzurována a na jejím 
míst! je pouze bílá plocha.)

Zem"elí vojáci i civilní obyvatelé 
byli od roku 1790 poh"bíváni na vzo-
rovém josefínském h#bitov", zalo-
%eném jihozápadn! od pevnosti na 
katastru Raso&ek v dostate'né vzdá-
lenosti od pevnosti za vodním tokem. 
H"bitov m!l od po'átku zd!né ohra-
zení, "ádky hrob( obíhala obvodová 
komunikace. Centrální k"í% byl v roce 
1875 nahrazen kamenn#m, po"ízen#m 
nákladem josefovské omladiny. V pr(-
b!hu 19. století se h"bitov stal svéráz-
nou galerií sepulkrálního um!ní s díly 
pra%sk#ch, víde)sk#ch i regionálních 
v#chodo'esk#ch socha"( a kameník(.

K pevnosti nále%ely t#i mírové muni$-
ní sklady se strá%nicí, umíst!né nad 
Jezbinami a v#chodní 'ástí Semonic. 

mann, kter# byl zárove) stavitelem opo'ensk#ch 
Colloredo-Mansfeld(, a pak Václav Jirásek. V!t&ina 
pozoruhodn! kvalitní klasicistní zástavby vznikla 
v pr(b!hu prvních dvou t"etin 19. století. Nejstar&í 
zástavbu charakterizují domy se st"edov#mi pr(-
jezdy s pravoúhl#mi 'i stla'en! zaklenut#mi portály 
s klenáky, 'asto s mansardov#mi st"echami, s pr(-
'elími 'len!n#mi v p"ízemí rustikou 'i slep#mi ar-
kádami, v patrech s lizénami nebo vpadl#mi a vy-
stupujícími poli. Kolem roku 1810 vymizelo pou%í-
vání slep#ch arkád, aby se pak vrátilo po roce 1830 
s upu&t!ním od 'len!ní patra lizénami. Pozd!ji se 
prosadilo "e&ení pr('elí s v#razn!j&ími podoken-
ními a nadokenními "ímsami, s motivy penízk( 
a schematizovan#ch hlavic na lizénách. P"es p(-
vodní zákaz se objevily i balkony. Hodnotu souboru 
josefovsk#ch m!&*ansk#ch dom( podtrhuje vysoká 
originalita dochovan#ch detail( v'etn! vrat, kova-
n#ch m"í%í a zábradlí nebo oken a dve"í.

V roce 1825 byly na podn!t velitele brigády Jana 
Mayera z Heldensfeldu a ve spolupráci armády 
a ob'an( m!sta západn! od pevnosti zalo%eny D'-
stojnické sady. Od roku 1831 probíhaly zásadn!j&í 
opravy pevnostních staveb – lícních obezdívek val(, 
jílov#ch izolací kleneb kasematních objekt(, v Jed-
noduch#ch a Dvojit#ch kasárnách byly trámové ti-
plové stropy nad p"ízemím nahrazovány klenbami, 
do p"ízemí Jednoduch#ch kasáren byly vkládány zá-
chody. 

Právní samostatnosti se m"sto do$kalo v roce 
1834. Do té doby byly jeho zále%itosti spravovány 
z magistrátu v Jarom!"i. V roce 1847 vznikl nerea-
lizovan# projekt stavby dvoupatrové radnice, shod-
né s terezínskou. Josefovsk# magistrát je&t! dal-
&ích padesát let ú"adoval v pronajat#ch prostorách 
1. patra lékárny ('. p. 40, 49) v náro%í nám!stí proti 
budov! Hlavní strá%nice. V roce 1839 byla v jihov#-
chodním bloku zv!t&eného nám!stí postavena fara 
a v roce 1847 i &kola, parcela do nám!stí byla bloko-

Obr. '. 86: Nám!stí s Havlí'kovou ulicí od severov#chodu a Pra%ské p"edm!stí se zástavbou Na Ptákách, 2013

Obr. '. 87: Pohled od Pra%ského p"edm!stí na nám!stí a Jakubské p"ed-
m!stí od jihozápadu, 2013
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v západní 'ásti Korunní pevnosti 
vystav!no obilní skladi&t!. Pevnost-
ní ml#n byl zru&en v roce 1887. V#-
znam Josefova pov#&ilo v roce 1883 
umíst!ní nov! z"ízeného velitelství 
IX. armádního sboru. V souvislosti 
s tím se projevil nedostatek byt( 
v ji% dokon'ené zástavb! m!sta 
a mnohé domy na hlavních ulicích 
byly zvy&ovány o 2. patro. V roce 
1883 se pod vlivem Jarom!"e, kte-
rá stav!la novou &kolu na Ostrov! 
s reprezenta'ní zasedací síní, roz-
houpali i Josefov&tí a projekt stavby 
radnice zadali pra%skému architek-
tu jarom!"ské &koly Arno&tu Jen-
&ovskému. Novorenesan'ní patro-
vá budova radnice byla slavnostn! 
otev"ena v roce 1884. Stavební v#-
voj m!sta se v podstat! ukon'il ro-
kem 1884, kdy byl na poslední vol-
né parcele postaven d(m '. p. 111.

Zru&ení pevnostního statutu 
Olomouce, Terezína a Josefova 
v roce 1886 bylo z neznám#ch 
d(vod( zve"ejn!no a% o dva roky 
pozd!ji. Josefov se stal otev"en#m 
m!stem s velkou posádkou, kte-
rá zde existovala a% do konce 20. 
století. V roce 1891 m!sto vysta-
v!lo na základ! po%adavk( armá-
dy m!stská jezdecká kasárna na 
pozemcích p"ed Královéhradeckou 
branou. Projekt dodal osv!d'en# 
Arno&t Jen&ovsk#. V roce 1894 se 
vojensk# stavební dv(r v jihov#-
chodní 'ásti Horní pevnosti zm!-
nil na vozatajská kasárna, k nim 

byly tého% roku vystav!ny dva velké sklady ji%n! od 
%elezni'ního p"ejezdu. Nedlouho po zru&ení pevnosti 
zapo'ala demolice opevn!ní a nová v#stavba na uvol-
n!n#ch pozemcích. Josefov&tí se na rozdíl od Králové-
hradeck#ch dokázali s erárem dohodnout, a tak první 
demolice opevn"ní probíhaly po dohod! na náklad 
státu. Jako první padly v roce 1891 Jarom!"ská a Ko-
runní brána, armáda pak zdemolovala redutu Brdce 
a p"edsunuté lunety. Krytá cesta Horní pevnosti byla 
prom!n!na v parkové za"ízení s vyhlídkovou prome-
nádou. V roce 1895 m!sto Josefov nechalo zpracovat 
regula'ní plán m!sta od Ing. Otto Balzera. Podle n!j 
m!ly zaniknout v&echny zbytky opevn!ní, na severním 
a ji%ním obvodu m!sta m!ly vyr(st bloky zástavby 
a na v#chod! a západ! izolované rodinné domky. Po-

dobn! m!ly b#t rozparcelovány i pozemky v Korunních 
hradbách a na Ostrov!. Ve stejném roce vznikl erární 
zastavovací plán, po'ítající rovn!% s úplnou demolicí 
opevn!ní a mechanick#m roz&í"ením stávající uli'ní 
sít!. Realita v&ak byla podstatn! skromn!j&í. V místech 
vybourané Jarom!"ské brány vznikly do 1. sv!tové vál-
ky 'ty"i velkom!stsky vyhlí%ející 'in%ovní domy, pát# 
'. p. 178 k nim p"ipojila v roce 1923 obec. Na opa'né 
stran! m!sta p"ed Novom!stskou branou, zbouranou 
a% v roce 1904, do&lo k velké urbanistické chyb!, kdy% 
t"i nov! stav!né 'in%ovní domy svou uli'ní 'arou ne-
jednotn! kopírovaly zalomenou trasu pevnostní komu-
nikace, tak%e vznikající ulici se dostalo názvu K"ivice. 
Mezitím v roce 1903 erár zdemoloval Královéhradec-
kou bránu a hlavní nám!stí bylo upraveno na park. Ve 
stejném roce zapo'aly m!sto i erár dlá%dit chodníky 
a dosud pra&né komunikace. V roce 1902 do&lo na re-
gulaci Labe od Korunních hradeb k soutoku s Úpou, od 
roku 1924 následovala úprava od Smi"ic po Josefov.

V záv!ru roku 1908 Josefov ztratil velitelství IX. ar-
mádního sboru, které bylo p"elo%eno do lidnat!j&ích Li-
tom!"ic, kdy% m!sto nebylo schopno splnit po%adavky 
eráru na z"ízení zem!braneckého velitelství a otev"ení 
n!mecké st"ední &koly. Soukromá p!tit"ídní &kola Schul-
vereinu fungovala v d(stojnick#ch pavilonech od roku 
1880. Z m!sta tak ode&ly p"edev&ím rodiny d(stojník(, 
sní%ily se v#d!lky obchodník( i %ivnostník(.

V roce 1910 byly produkcí pardubického aviatika 
Jana Ka&para na b#valém vojenském cvi'i&ti p"ed No-
vom!stskou branou zahájeny letecké pokusy, kdy% zde 
trutnovsk# podnikatel a leteck# konstruktér Igo Etrich 
nechal postavit hangár pro n!kolik letadel a zkou-
&el zde své letadlo Schwalbe (Vla&tovka). Ve stejném 
roce získal Josefov elektrické osv!tlení, proud p"ivád!l 
kabel z jarom!"ské elektrárny. V roce 1912 byl posta-
ven nov# vodovod s válcov#m v!%ov#m vodojemem 
v pivovaru.

Konec 19. století p"inesl postupné sr'stání Jaro-
m"#e a Josefova v!stavbou severn" od %elezni$-
ního p#ejezdu u silnice ke *pici. Na jih od %eleznice 
vyrostla zmín!ná vojenská skladi&t!, kolem nich za 
1. sv!tové války vznikl jeden z p!ti josefovsk#ch zaja-
teck#ch tábor(, zlikvidovan#ch v roce 1926. Od p"ejez-
du k $erychov! továrn! vyrostly po roce 1900 d!lnické 
domky a jídelna Na Pekingu. 

V 19. i v první polovin! 20. století slou%il Josefov opa-
kovan! jako zajateck! tábor. Na konci napoleonsk#ch 
válek zde byli dr%eni zajatí Francouzi, po nich Italové, 
pak ú'astníci polsk#ch povstání a v roce 1912 interno-
vaní Turci z první balkánské války. Pro jejich pobyt byly 
upravovány Jednoduché a Dvojité kasárny. Za 1. sv!to-
vé války vyrostl v Josefov! ohromn# zajateck# tábor pro 
ruské vojáky. $ty"i z jeho p!ti 'ástí byly umíst!ny podél 

V roce 1872 je doplnil 'tvrt# sklad a v roce 1882 dyna-
mitové skladi&t!. V okruhu 600 fortifika'ních sáh( kolem 
pevnosti bylo vymezeno demoli'ní pásmo, v n!m% moh-
ly stát pouze stavby podléhající demoli'nímu reverzu, 
uzákon!nému a% v roce 1859. Jím se majitel zavazoval 
své stavby odstranit v 'ase t"í t#dn( po vyzvání vojen-
sk#mi orgány. Demoli'ní pásmo a% do zru&ení pevnosti 
v roce 1888 omezovalo v#stavbu na pláni dne&ní 'tvrti 
Na Ptákách a kolem k"i%ovatky císa"sk#ch silnic zvané 
dnes Na -pici. Podobné dodnes formáln! nezru&e-
né pásmo v okruhu 400 fortifika'ních sáh( obkrou%ilo 
mírové muni'ní sklady a zasahovalo a% do prostoru 
pevnostních cihelen p"i trutnovské silnici. P"ed Jakub-
sk#m p"edm!stím Jarom!"e navíc stálo opevn!ní, tvo-
"ené 'ty"mi lunetami a dvojicí val(, zaniklé z"ejm! po 
v#stavb! lunety Brdce v roce 1851. Ji%n! od %eleznice 
vznikl roku 1870 u paty pevnostního p"edpolí akciov# 
cukrovar, prom!n!n# v roce 1898 po po%áru v $ery- 
chovu textilní továrnu s tkalcovnou bavlny a do roku 1907 
i p"ádelnou. V demoli'ním pásmu stál od samého po'át-
ku tzv. Podklasn# ml#n (Unterglacismühle) jako jediná 
stavba zaniklé st"ední 'ásti vesnice Ples.

Jaro roku 1866 p"ineslo Josefovu pod hrozbou vál-
ky s Pruskem armování pevnosti, p"i n!m% byly opra-
vovány a modernizovány jednotlivé 'ásti opevn!ní, na 
hradbách, v p"edpolí i v parku byly vykáceny v&echny 
vzrostlé stromy. Vojenské sklady byly kontrolovány a do-
pl)ovány nezbytn#mi zásobami v&eho druhu, civilní 
obyvatelstvo se muselo zásobit na t"ím!sí'ní obléhání, 
jinak muselo pevnost 29. 'ervna opustit. Posádka pev-
nosti do boj( masivn! nezasáhla, ú'astnila se v&ak boj( 
u Náchoda a $eské Skalice, 7. 'ervence demolovala 
budovu nádra%í a hlídky vysílané do p"edpolí pomáhaly 
chránit civilní obyvatelstvo p"ed prusk#m rekvírováním. 
V pevnostní nemocnici byli o&et"ováni ran!ní z obou 
zmín!n#ch bitev.

V dob! soumraku pevnostní funkce byly v Josefov! 
vojensk#mi orgány vystav!ny v roce 1869 muni'ní labo-
rato"e v p"íkopu u bastion( I a II, dv! skladi&t! v p"íkopu 
mezi bastiony XI a XII, zmín!n# mírov# muni'ní sklad 
'. 4 na Libinách, uvnit" pevnosti pak v roce 1885 bylo 

Obr. '. 88: Josefov – komunika'ní chodby podzemního obranného systému, 2008

Obr. '. 89: Josefov – budova d!lost"eleck#ch kasáren a vojenské nemocnice, 2014
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silnice na Raso&ky v&ak vyrostl i m!stsk# 'in%ovní d(m. 
Po demolici ravelinu XV p"ed Novom!stskou branou 
a 'ásti p"edbastionu VII západn! od n!j byl na uvoln!né 
plo&e vystav!n sokolsk# letní stadion.

Moderní architekturu v Josefov! d(stojn! repre-
zentuje v#&e zmín!n# náro%ní 'in%ovní d(m '. p. 178, 
zvan# Eden, vystav!n# v roce 1923 josefovskou obcí. 
Návrh tohoto domu, nazvaného podle dosud nevídané 
kvality bydlení s tekoucí vodou a koupelnami v bytech, 
vypracoval architekt Milan Babu&ka, tehdej&í profesor 
jarom!"ské pr(myslové &koly. Na opa'ném konci m!sta 
byl p"estav!n d(m '. p. 67 na ,ivnostenskou zálo%nu. 
V roce 1925 byla p"estav!na sokolovna, v roce 1931 
D!lnick# d(m se sálem kina (Bio invalid(). Na sever-
ním nám!stí (nám. Bo%eny N!mcové) byla vystav!na 
trafostanice s neobvyklou prosklenou hranolovou ví%kou 
v náro%í, zavr&enou hodinami. Otcové m!sta bohu%el 
nedokázali po celou dobu mezi válkami p"ikro'it ke 
stavb! pot"ebné nové &koly, p"esto%e Old"ich Liska 
v roce 1925 navrhl novou &kolu p"ed Hradeckou branou.

Události 2. sv!tové války se do podoby Josefova ne-
zapsaly p"íli& v#razn!. Obyvatelé Josefova se po celou 
dobu existence m!sta v%dy vymezovali v'$i Jarom"#i. 
Nerovné soupe"ení obou obcí uzav"el a% rok 1948, kdy byl 
Josefov slou$en s Jarom"#í. Následující léta p"inesla 
m!stu spí&e stagnaci, situace se v Josefov! zlep&ila a% 
v 60. letech. Nejprve byl uzav"en pivovar, pak vyu%it# jako 
mlékárna a posléze jako s#rárna. Ji% v roce 1945 zestát-
n!ná $erychova továrna byla pod nov#m názvem LINA 
v roce 1967 p"ipojena do podniku TIBA Dv(r Králové. 
Men&í soukromé obchody a dílny byly zru&eny 'i zdru%-
stevn!ny, "ada z nich zanikla 'i byla zapojena do podni-
k( slu%eb. Nejv!t&ím zam!stnavatelem ve m!st! stále 
z(stávala armáda, která zde provozovala zbrojnici s díl-
nami a muni'ními sklady a útvar v#strojních sklad(. Pro-
voz obou stál p"edev&ím na civilních zam!stnancích. 

V roce 1958 ve&el v platnost zákon o kulturních pa-
mátkách. Na jeho základ! byly do státních seznam( za-
psány desítky civilních i vojensk#ch objekt( v'etn! zbyt-
k( opevn!ní. V 60. a 70. letech do&lo k opravám n!koli-
ka civilních i vojensk#ch objekt(, v'etn! kostela. V roce 
1971 bylo historické jádro m"sta Josefova s opev-
n"ním prohlá&eno m"stskou památkovou rezerva-
cí, v roce 1987 vyhlásil okresní národní v#bor ochranné 
pásmo památkové rezervace, zahrnující i prostor míro-
v#ch muni'ních sklad( Na Libinách. Celkov! v&ak m!s-
to chátralo, a% se v osmdesát#ch letech za'alo uva%ovat 
o asanaci, spí&e v&ak demolici jednotliv#ch blok(, do 
kter#ch byli od &edesát#ch let st!hováni sociáln! slabí 
ob'ané z celé Jarom!"e. V roce 1978 byla jihozápadn! 

od m!sta p"i pat! glacis otev"ena nová budova základní 
&koly. V jihov#chodní 'ásti m!sta byla demolicí sanová-
na dvorní zástavba jihov#chodního bloku. V roce 1968 
po okupaci $eskoslovenska p"evzala Sov!tská armá-
da vojenskou nemocnici, s ní i p"ilehlá Dvojitá kasárna 
III, Dvojitá kasárna I (strá%ní) a západní 'ást Korunních 
hradeb v'etn! západní 'ásti tzv. Ostrova. Od 60. do 
konce 80. let ob! armády postupn! zabraly a uzav"ely 
prostor pevnostních p"íkop( pro autoparky a nejr(zn!j-
&í sklady, na jihov#chodním obvodu pevnosti proti leti&ti 
vznikl dal&í vojensk# prostor. Od 50. let byly do správy 
m!sta p"evedeny objekty velitelství, obou d(stojnick#ch 
pavilon(, hlavní strá%nice i kostel.

Ur'ujícím prvkem %ivota Josefova byla v%dy armá-
da, v letech 1968–1991 krom! 'eskoslovenské i so-
v!tská. V josefovské posádce slou%ilo po roce 1990 
1500 p"íslu&ník( armády a pracovalo pro ni 500 ci-
vilních zam!stnanc(. Po odchodu sov!tsk#ch vojsk 
v roce 1990 a masivní redukci v letech 1993–1996 
z m!sta prakticky ode&la i Armáda $eské republiky. 
Uvoln!né objekty a prostory získávalo m!sto Jaro-
m!" postupn!, nejprve 'ást objekt( po Sov!tské ar-
mád! jako náhradu za utrp!né &kody, pak i bezúplat-
n#mi p"evody nepot"ebného státního majetku. V roce 
2000 získalo b#valá Jezdecká kasárna, po roce 
1950 v&eobecn! známá jako $tvercová 'i $tvercáky. 
V roce 2006 byla na m!sto p"evedena nevyu%itá 
a siln! chátrající vojenská nemocnice. M!sto získalo 
do svého majetku i dal&í hradební objekty, budovy 
stavebního a zásobovacího ú"adu, okru%ní kasárna 
i b#valé vozatajské sklady u %elezni'ního p"ejezdu. 
N!které objekty byly privatizovány. Na konci 70. let 
ve m!st! vznikla skupina dobrovolník(, kte"í za'a-
li opravovat hradební objekty, nejprve v turisticky 
zp"ístupn!né severozápadní 'ásti pevnosti, po roce 
1990 v dal&ích generacích i na dal&ích místech, p"e-
dev&ím v oblasti ravelinu XIV a bastionu IX.

Odchodem armády ztratil Josefov hlavního za-
m"stnavatele. Nové zam!stnavatele se v&ak do m!sta 
nepoda"ilo p"ivést. V roce 2008 se do rekonstruované 
'ásti Dvojit#ch kasáren III nast!hovalo krajské praco-
vi&t! Národního památkového ústavu, v západní 'ásti 
m!sta se soust"edilo n!kolik muzeí. Pro dal&í objekty, 
v'etn! b#val#ch Jezdeck#ch kasáren a vojenské ne-
mocnice, se zatím nové vyu%ití bohu%el nalézt nepo-
da"ilo. B#valé pevnostní m!sto tak stále 'eká na lep&í 
budoucnost.
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silnic na Star# a Nov# Ples, 'ást A se nacházela ve vo-
zatajském skladi&ti u %elezni'ního p"ejezdu. Pro zajatce 
bylo od listopadu 1914 vystav!no 97 barák(, ka%d# 
a% pro 600 mu%(. D(stojníci byli ubytováni v Novém 
d(stojnickém pavilonu. Po'et zajat#ch na konci roku 
dosáhl 'ty"iceti tisíc. Od roku 1915 se mezi zajatci, 
zam!stnávan#mi i mimo tábory, za'aly &í"it nemoci 
a v d(sledku toho nar(staly i po'ty úmrtí. Proto byl 
roz&í#en vojensk! h#bitov o severozápadní 'ást B, 
tzv. Rusk# h"bitov, kde roku 1916 vznikl pod vedením 
socha"e Nikolaje Alexandrovi'e Su&kina z Tuly monu-
mentální pomník zem"el#m zajatc(m. Roku 1917 byl 
h"bitov roz&í"en na jihozápad o tzv. vále'n# h"bitov. 
Od roku 1916 p"ibyli do Josefova zajatí Italové. P"es 
zhor&ující se zásobovací pom!ry pomáhali n!kte"í 
obyvatelé Josefova zajat#m, vynikal mezi nimi Josef 
Kracík. Vznik samostatného 'eskoslovenského státu 
v Josefov! znamenal rozklad vojska, jeho% p"íslu&ní-
ci se odebrali dom(, v zajateck#ch táborech z(stalo 
1500 Rus(. V rámci oslav samostatnosti byl 'áste'-
n! zni'en archiv josefovského vojenského stavební-
ho "editelství. V zajateck#ch táborech z(stávali jejich 
obyvatelé a% do své repatriace. V roce 1921 bylo 
v b#val#ch zajateck#ch táborech ubytováno 2000 p"í-
slu&ník( armády Západoukrajinské lidové republiky. 
Tábor opou&t!li postupn!, a% byl v roce 1926 zru&en.

V roce 1919 se zapo'alo s dal&í demolicí hra-
debních objekt', která postihla p"edev&ím vn!j-
&í 'ást hradebních p"íkop( na ji%ní, v#chodní 
a severov#chodní 'ásti m!sta. Roku 1925 koupilo 
m!sto Josefov 48 hektar( pevnostních pozemk( 
a dva úseky Jednoduch#ch kasáren v ji%ní a severní 
'ásti Horní pevnosti. Na míst! demolovan#ch hradeb-
ních prvk( za'ala vyr(stat nová zástavba, p"edev&ím 
kolem cesty ke Starému Plesu, v p"edpolí Korunních 
hradeb a ji%n! p"ed Královéhradeckou branou. Jose-
fovská uli'ní sí* severn! od Labe nenavázala na vel-
korysou jarom!"skou osu Na Ptákách, sm!"ující na 
patu josefovského labského mostu. Zástavbu území, 
dokon'enou a% na konci 20. století, zde zapo'alo 
dru%stvo Domov stavbou t"inácti dvojdomk( v roce 
1921, kdy% pozemky pro n! koupilo od státu. V roce 
1925 zpracoval královéhradeck# architekt Old"ich 
Liska zastavovací plán území Na Ptákách. Po'ítal 
s d(slednou urbanizací území s &irokou obchod-
ní t"ídou k nádra%í, nám!stím, pr(myslovou zónou 
a obytn#mi domy. Podle jiného Liskova návrhu vznikl 
Nov# Josefov na trojúhelném území ji%n! od b#val#ch 
d(stojnick#ch sad(, p"ejmenovan#ch nyní na Masa-
rykovy. Vznikly zde p"evá%n! rodinné domky, u hlavní 

Obr. '. 90: B#valé pevnostní m!sto Josefov, v pozadí Jarom!", pohled od jihu, 2018


