
Budova byla součástí měst-
ského opevnění.

Sloužila jako měšťanský 
dům, městský archiv,

na muzeum byla rekonstruo-
vána v roce 1995.

V muzeu je
k vidění barokní 
lékárna, vyřezá-

vaný měšťan-
ský betlém,

expozice historie 
města . . .

. . .  výstava náramkových
hodinek Prim,

ale i živá zvířátka.

V letním období
se můžete zastavit

i na muzejní
zahrádce

s výhledem na
zříceninu hradu 

Výrova.

Dne 10. srpna 1501
zde byl Janem

Černčickým
z Kácova položen
základní kámen

města.

Ve věži bývala
hladomorna . . .

. . .  a přilehlá budova sloužila 
jako šatlava a strážní dům.
U kamenné zdi stojí pranýř
na poutání hříšníků, který

sem byl přenesen z náměstí.

Zázvorka je dnes
sídlem městské

galerie,
která nabízí

stálou expozici
místních výtvarníků

a pravidelné
výstavy dalších

umělců.

Dorotha Meysnerová — zločin: neřádné obco-

vání s Matějem Mačkem a poté pravděpo-

dobně vyvolání potratu; trest: dvě hodiny na 

pranýři s metlami státi a vypovězení z města

Jan Vejrovský — zločin: neúmyslné zabití malého 

H. Krečmara; trest: měsíc ve vězení (navýšeno 

později ještě o dva týdny), třikrát stát v kruhu při 

kostele v době bohoslužeb, zaplacení odškodné-

ho Hendrichovu otci

Zámek býval sídlem panství, vlastnili
jej Pernštejnové, Štubenberkové

a další rody. Budovy a zahrady byly
do dnešního stavu upraveny

v letech 1909–1915.

Zámecké zahrady propo-

juje dřevěný most od

arch. Dušana Jurkoviče.

Barokní sošky

v zámecké zahradě 

jsou z dílny

sochaře Matyáše 

Bernarda Brauna.

Věž Máselnice (53 m) nabízí

z krytého ochozu krásný pohled

na Krkonoše a Orlické hory.

Roku 1908 koupil zámek Josef

Bartoň-Dobenín a přebudoval ho

na moderní rodinné sídlo. Jeho

potomkům patří dodnes.

Po požáru města (1526) bylo

město J. Černčickým prodáno

rodu Pernštejnů. Ti započali s ob-

novou a nabízeli „spáleniště“ na

náměstí měšťanstvu k odkoupení.

Tempo výstavby nových domů bylo
příliš pomalé, a proto Vojtěch
z Pernštejna nechal postavit

jednotné renesanční průčelí pro
všechny čtyři fronty náměstí.

Tato „kulisa“ byla

na severní straně

obnovená v 50. letech

20. století zásluhou

Jana Juránka,

což posléze

přispělo k vyhlášení

Nového Města

nad Metují Městskou

památkovou rezervací.

Dnes se renesančnímu průčelí přezdívá „vlaštovčí
ocásky“ — podívejte se na ně a určitě poznáte proč : )

Původní dřevěná výstavba 

města lehla popelem r. 1526

s výjimkou domu čp. 1234. 

Černým dnem pro měšťany byl také 28. červen 1888,

kdy blesk způsobil požár domu čp. 1239

(Restaurace U Paďourů) a odtud se šířil po celé jiho-

západní části náměstí. Hořelo více než 24 hodin.

Na hašení se podílelo 19 hasičských sborů z okolních

obcí a 9 domů bylo až na dolní část

s podloubím zničeno. 

 Na podzim pak propukl další požár v domech čp. 1244

a 1245 (Hotel U Broučka), který definitivně zničil

jihozápadní frontu náměstí.

Každý dům na náměstí býval

ozdoben domovním znamením.

Renovace fasád ovšem způsobily 

jejich postupné mizení. Dnes na 

náměstí najdete tato znamení:

zlatá hvězda (čp. 1222),

zlatý Beránek (čp. 1223),

obraz Spasitele (čp. 1230),

modrá hvězda (1231), dvě sekery 

(čp. 1242), znak Koskovy firmy

(čp. 1232), tři hvězdy (čp. 1234)

a kahany (čp. 1236).

Na místě sochy stával panský pivo-

var, kde sládkoval otec B. Smetany,

František. Jen několik měsíců před

narozením slavného skladatele

se Smetanovi odstěhovali do Litomyšle.

Samotný Bedřich N. Město

ještě několikrát navštívil. Zamiloval

se tu do své sestřenice Louisy,

pro kterou složil známou

Louisinu polku.

Majitelé pivovaru se

o něj přestávali

starat, pivo bylo nevalné chuti 

a nemělo odbyt, proto jeho 

výroba roku 1880 skončila.

Arm
. gen. Karel Klapálek
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Městské informační centrum Prodáváme: mapy a turistické průvodce, 

Husovo nám. 1225 pohledy, turistické suvenýry
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Pernštejnská výstavba

Požární kronika Nového Města nad Metují

Kostel Nejsvětější Trojice

Spolkový dům

1

Původně dvoupodlažní budova dostavěná r. 1595.

V poschodí byla škola,
do níž se vcházelo

po postranní dřevěné
pavlači.

V přízemí se po tři století
bouralo a prodávalo maso.

Je to jediná budova na ná-
městí, která má veřejně pří-
stupné historické sklepení.
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Výstavba kostela probíhala
v letech 1513–19, ale při

velkém požáru města (1526)
kostel vyhořel a obnoven byl
v gotickém stylu roku 1541.

Vnitřní vybavení kostela pochází ze 
17. stol. včetně honosných varhan 
Jiřího Weindta z Křešova. Na hlav-
ním oltáři se nachází obraz Nejsv. 
Trojice, které je kostel zasvěcen.

Dvě maličkosti stojící
za povšimnutí: sousední

budova děkanství je
s kostelem propojena . . .

Zajímavost: Kostel byl až do zřízení biskupství Hradce Králové (1644)

luteránský. V současné době je pod správou katolické církve.

 . . .  a do budovy chrámu 
se vchází skrz podloubí.

— LEGENDA —
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