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Podrobný seznam map, plánů a vyobrazení 
svazku č. 29 – Nový Bydžov

Sestavili Zdeněk Beran, Tomáš Burda, Eva Chodějovská, Jan Kohout, 
Karel Kuča, Jaroslav Prokop, Eva Semotanová, Robert Šimůnek, 

Přemysl Štych, Martina Tůmová, Klára Woitschová

Obálka
Obr. č. 1: Znak města Nového Bydžova k roku 2017. Grafické zpra-

cování Petr Tomas. – Nejstarší doklady o podobě novobydžovského 
městského znaku jsou poměrně pozdního data, až od druhé poloviny 
16. století; z let 1608 a 1678 jsou potom k dispozici nejstarší dochova-
né typáře. Městský znak s českým lvem na štítě se zřejmě vyvinul již 
v počátečním období vývoje města odvozením od znaku českých králů, 
tehdejší městské vrchnosti (z počátečního období královského města 
je nejcennější heraldickou památkou reliéf zrcadlově obráceného krá-
lovského lva ve skoku na kruhovém svorníku křížové klenby v severní 
předsíni farního kostela sv. Vavřince a tamtéž v hlavní lodi na kruho-
vém svorníku další reliéf královského lva na štítu s půlkruhovým za-
končením se třemi obloučky obepínajícími obvod štítu). Interpretačně 
nejasná zůstává oddělená a svisle rozpolcená pata štítu, objevující se 
na městských pečetích až do 19. století a teprve poté mizející (snad 
mohla mít souvislost s polceným černozlatým štítem pánů z Varten-
berka, městskou vrchností v letech 1325–1516). Na červeném štítě 
do prava obrácený stříbronohý dvouocasý český lev ve skoku se zlatou 
zbrojí a jazykem a s korunou na hlavě je bydžovským městským zna-
kem dodnes (ČAREK, Jiří: Městské znaky v českých zemích. Praha 
1985, s. 273).

Obr. č. 2: Nový Bydžov od západu (jihozápadu), 1736 (?). Friedrich 
Bernhard Werner. Fotografie originální perokresby, zničené za 2. svě-
tové války. Skleněná deska, výška 180 mm, šířka 240 mm (Nový Byd-
žov je jednou ze čtyř vedut na jediném grafickém listu). Archiv Štenc, 
Praha, negativ č. 46830-4370. Sken Archiv Štenc, Praha. – Srov. ko-
mentář k obr. č. 6b.

Textové listy
Obr. č. 3: Pečeť města Nového Bydžova, 1608. Opis: PECET 

MIESTA NOVVEHO BYDZIOVVA; nápis: 1608. Červený vosk, průměr 
33 mm. Archiv Národního muzea, Eichlerova sbírka, Bydžovsko – Nový 
Bydžov, katalogové číslo 1699. Foto Klára Woitschová.

Obr. č. 4: Pečeť města Nového Bydžova, 1678. Opis: *SIGIL: MA-
IVS: CIVI: REGIAE. DOTALITIAE. NEO: BIDZIOVIENSIS. AD. CZYD-
LINAM; nápis: 1678. Červený vosk, průměr 45 mm. Archiv Národního 
muzea, Eichlerova sbírka, Bydžovsko – Nový Bydžov, katalogové číslo 
1701. Foto Klára Woitschová.

Mapa č. 1a–c: Nový Bydžov – poměrové geometrické vztahy půdo-
rysu města. Mapa č. 1a: Ideální geometrická kompozice Nového Byd-
žova (šedý podtisk) ve vztahu ke stavu zachycenému na mapě stabilní-
ho katastru z roku 1841 (bloky šrafovány). Mapa č. 1b: Modelace terénu 
historického jádra města se zákresem osového kříže urbanistické kom-
pozice; s využitím mapové služby URL: http://ags.cuzk.cz/arcgis/servi-
ces/dmr5g/ImageServer. Mapa č. 1c: Soutisk aktuální katastrální mapy 
(http://wms.cuzk.cz/wms.asp?, WMS Katastralni mapy) a modelace 
terénu (URL: http://ags.cuzk.cz/arcgis/services/dmr5g/ImageServer). 
Rekonstrukční mapy Karla Kuči, kartografické zpracování autor. – Pů-
dorys Nového Bydžova představuje bezesporu mimořádné dílo stře-
dověkého urbanismu, a to nejen v rámci českých zemí. Porozumění 
jeho geometrické osnově se věnovali Karel Kuča, který identifikoval 
základní kompoziční a poměrové vztahy, a Jaroslav Prokop, jenž spo-
lehlivě doložil, že při vyměřování města bylo užito slezského provazce 
(chorda, corda) o délce 43,275 m.

Základem a nejvýraznějším rysem novobydžovské půdorysné os-
novy je vedle čtvercového obvodu předměstí, do něhož je město ja-
koby „vloženo“, pravoúhlý kříž hlavních ulic, směřujících téměř přesně 
(s odklonem 10º) do čtyř světových stran, což plně odpovídalo i zá-
kladním komunikačním směrům v oblasti. Hlavní význam měla cesta 
z Prahy do Hradce Králové, tvořící západo-východní osu města (Čsl. 
armády – Dukelská). Proto vnitřní město tvoří mírný obdélník, pro-
tažený ve směru spojnice obou městských bran. Obě hlavní osy se 
protínají na rozlehlém náměstí, do něhož vnikají vždy uprostřed jeho 
stran. Z koutů náměstí pak vycházejí dvojice ulic, čímž vzniká základ 
ortogonální struktury půdorysu. V důsledku mírně obdélného obrysu 
vnitřního města proto na severu a jihu, kde jsou bloky zástavby méně 
hluboké, ústí ulice z náměstí přímo do ulice kolem opevnění, zatímco 
na západě a východě prochází před hradebním okruhem ještě jedna 
souběžná severo-jižní ulice.

Nový Bydžov je u nás rozhodně nejvýraznějším příkladem aplikace 
římské lokační praxe, jejíž zásady byly díky neustálému přepisování 
známé a užívané po celý středověk. Vyměřování města zahajovalo 
určení středu osnovy, zvaného terminus medius, v němž byl zaražen 
vytyčovací pravoúhlý kříž, s jehož pomocí mohly být vytyčeny základ-
ní, navzájem kolmé osy: hlavní, severo-jižní cardo a západo-východní 
decumanus. Ojedinělost novobydžovského půdorysu spočívá v tom, 
že zatímco ve většině ostatních měst měla tato vytyčovací síť spíše 
pomocný charakter, umožňující vytyčení určité ortogonální půdorysné 
formy, v Novém Bydžově je terminus medius zároveň středem města 
(náměstí) a cardo a decumanus jeho hlavními osami. Vytyčovací sys-
tém zde tedy byl plně v duchu římských tradic povýšen na samotný 
kompoziční princip půdorysu města. 

K. Kuča ukázal, že v západovýchodním směru činí délka vnitřního 
města 9 provazců, přičemž prostřední třetina připadá na náměstí. Pů-
vodní délka strany náměstí by tedy činila 3 provazce (129, 825 m). Dnes 
má náměstí rozměry cca 119 × 102 m (měřeno podél obou hlavních 
os). O tom, že zde došlo k druhotné dílčí deformaci a plošné redukci, 
bezpečně svědčí poloha všech osmi koutových ulic, zejména pak ulice 

směřující od severozápadního koutu náměstí k západu (Klempířská). 
Ta je dnes od vlastního koutu náměstí značně vzdálena, k čemuž došlo 
v důsledku posunu severní fronty náměstí k jihu. Proces postupného 
rozšiřování domů na úkor plochy náměstí, mimo jiné kvůli přistavování 
podloubí, je obecný ve většině českých měst. Jeho další etapu předsta-
vovala regulace nové zděné zástavby od 1. poloviny 19. století – z mapy 
stabilního katastru z roku 1841 (srov. mapový list č. 3, mapa č. 8) je 
zcela zřejmé, že nové zděné domy postoupily na severní straně opět 
o něco hlouběji do náměstí. Náměstí bylo tedy nepochybně původně 
o poznání větší a nikoli excentrické, ale čtvercové; deformaci způsobil 
právě posun zejména jeho severní strany na úkor veřejné plochy (ote-
vřenou otázkou zůstává, zda anomální poloha severní strany náměs-
tí nevznikla z nějakých důvodů již při vyměření). Určená délka strany 
náměstí 129,825 m přesně odpovídá vzájemným distancím příslušných 
dvojic koutových ulic. Odměříme-li od takto stanovených původních 
hran náměstí po západo-východní ose rovněž 3 provazce, dostaneme 
hloubku bloků mezi náměstím a středy severo-jižních úseků hradebních 
ulic (na západě Na valech, na východě někdejší Gräber Gasse, dnes 
beze jména). Tyto bloky jsou navíc protnuty vždy ještě jednou seve-
ro-jižní souběžnou ulicí (Korneliova, Jiráskova). V hlavním západo-vý-
chodním komunikačním směru města tedy existuje pravidelný vztah 3 : 
3 : 3. Ve směru severo-jižním to neplatí, protože „hloubka“ města je 
užší a chybí zde proto i mezilehlé ulice. Hloubka bloků zde není přes-
ným násobkem provazce (vztah je přibližně 2 : 3 : 2). J. Prokop postavil 
svoji rekonstrukci právě na anomální vzdálenosti nynější severní stra-
ny náměstí od jeho středu, která shodou okolností činí právě 1 prova-
zec. V uličních blocích jižní poloviny města dospěl ke zhruba shodným 
poměrovým vztahům jako K. Kuča. Základním problémem tak je, že 
předpokládá nynější polohu severní strany od samého počátku a i když 
je jasné, že právě to zásadně narušuje symetrii celého řešení, a odvíjí 
od této anomálie další vyměřování a geometrické vztahy města.

Srovnání ideální kompozice města s mapou stabilního katastru 
z roku 1841 ukazuje, že předpokládaný záměr buď nebyl realizován 
v plném rozsahu, nebo byl druhotně redukován a deformován. Některé 
předpokládané úseky ulic totiž v roce 1841 neexistovaly, jiné přetrvaly 
jen v podobě úzké soutky. Především však je zřetelná rozdílnost jižní 
a severní poloviny města, a to nejen pokud jde o uliční síť, ale i samotný 
plošný rozsah a tvar obvodu. Jižní polovina města má důsledně pravo-
úhlý obvod a uliční síť je zde téměř plně vyvinuta. Severní polovina je 
celkově menší, má obloukově prohnutý obvod a v důsledku toho zde 
prakticky chybí mezilehlé severo-jižní spojnice. Předměstský čtverec, 
který musel být součástí nejstarší kompozice, je přitom důsledně pra-
videlný a na anomálii severního obvodu vnitřního města nereaguje. 
Vložením obdélníku vnitřního města do předměstského čtverce vznikly 
na severní a jižní straně města nezastavěné pruhy, které byly (jak je to 
dobře patrné na jižní straně) využity pro zdvojení městských příkopů 
a valů. Úsek příkopu včetně pravoúhlého zalomení existoval roku 1841 
i v severovýchodním, nejvíce redukovaném sektoru. V severozápad-
ním sektoru je zase dobře patrný rovněž v podstatě přímý úsek vnitřní-
ho opevnění, který nebere ohled na oblouk hradební ulice.

Podrobný digitální model terénu ukazuje, že vnitřní město je vůči 
předměstí poněkud vyvýšeno. Pouze v severozápadním sektoru je tato 
vyvýšená plocha seříznuta mírnou terénní hranou, kterou sleduje se-
verozápadní hradební ulice, takže obvod zde není pravoúhlý. Jedině 
archeologické výzkumy by mohly prokázat, nakolik je tato modelace te-
rénu původní a nakolik až výsledkem změn od 16. století. Severní stra-
na města každopádně prodělala podstatně dramatičtější urbanistický 
vývoj než strana jižní. V severovýchodním sektoru města jako součást 
původní lokace existoval minoritský klášter, zničený roku 1420 či 1421. 
Ještě v letech 1427 a 1444 zde přetrvávaly zříceniny a rovněž ve 2. po-
lovině 15. století ještě plocha kláštera nebyla soustavněji zastavěna, 
protože se o ní mluví jako o klášteřišti. Lze předpokládat, že ztráty, kte-
ré město utrpělo v letech 1415, 1420 a 1421, mohly způsobit celkovou 
stagnaci, snad i pokles počtu obyvatel, a možná tedy i redukci zástavby 
severní části města. Teprve někdy od konce 15. století se v prostoru 
klášteřiště začala formovat židovská čtvrť, jejíž osu tvořila jedna z kou-
tových ulic (Marka Bydžovského). Zdá se však, že ani později čtvrť 
nezabrala celé klášteřiště, které muselo ležet severně od této ulice, ale 
na druhé straně expandovala na úkor některých dříve křesťanských 
domů. Až kolem roku 1514 došlo k výstavbě zděných hradeb, které 
město dosud nemělo. Tehdy mohla být teprve stabilizována podoba 
severního obvodu vnitřního města a ve vazbě na zděné hradby mohlo 
začít postupné navyšování terénu uvnitř ohrazené plochy. 

Rozřešení otázky, zda bylo vnitřní město v plném rozsahu vymě-
řeno podle ideálního schématu, či zda bylo v severní části od počátku 
deformováno a redukováno (a v důsledku „posunu“ domovních bloků 
severní strany, které zachovávají stejnou hloubku parcel jako domy při 
ostatních stranách náměstí, vzniklo i menší a nikoli čtvercové, ale ob-
délné náměstí), mohou přinést jedině archeologické výzkumy. 

Pokud jde o přesné míry jednotlivých částí urbanistické struktury 
města, které uvádí J. Prokop, nejprve by bylo třeba provést georefe-
rencování mapy stabilního katastru na současnou, geodeticky přesně 
zaměřenou situaci. Mapa stabilního katastru totiž vykazuje zřetelné 
nepřesnosti a je problematické v ní odměřovat přesné rozměry. Pro-
blémem je i přesné vymezení měřených úseků (odkud kam měříme), 
stejně jako přesnost měření a metoda, jíž bylo měřeno. J. Prokop 
uvádí, že severní a jižní strana náměstí původně měřily 122,4 m, ale 
při přesném odměření v aktuální katastrální mapě vychází 118,39 m 
(vzdálenost mezi krajními domy západní a východní strany náměstí), 
nebo 124,68 m (vzdálenost mezi fasádami domů v ulicích vybíhajících 
z koutů náměstí), popř. 111,0 m (vzdálenost mezi nárožími obou bloků 
severní strany náměstí). J. Prokop přitom k rozměru 122,4 m dospěl 
velmi komplikovanou geometrickou úvahou, zatímco K. Kuča odvo-
zuje předpokládanou šířku náměstí 129,825 m jako prosté 3 provaz-
ce měřené na hlavní (západo-východní) ose. Předpokládá tedy poz-
dější posun stavební čáry na obou stranách náměstí o 5,72 m oproti 

současnosti, což dobře odpovídá předpokládané přístavbě podloubí. 
Obdobně západní a východní strana nejsou dnes dlouhé 104,5 m, ale 
101,7 a 103,3 m. J. Prokop tak nechtěně dokládá, že k alespoň dílčím 
posunům stavebních čar náměstí přece jen docházelo. Problematické 
je i tvrzení, že délka farního kostela činí přesně 1 provazec (43,275 m), 
protože při měření mezi vnějšími líci zdí vychází pouze 40,8 m a až při 
započtení opěráků 43,5 m. Operování s přesnými rozměry může být 
proto značně ošidné.

Obr. č. 5: Nový Bydžov v pozadí veduty Jaroměře, 1536/1537. Bi-
sof. Mathias Gerung, kolorovaná perokresba. Výška 370 (320) mm, 
šířka 480 (425) mm, výřez (město Nový Bydžov a bezprostřední okolí). 
Universitätsbibliothek Würzburg, Delin. VI,5,33. Sken Universitätsbib-
liothek Würzburg. – Srov. komentář mapový list č. 33, obr. č. 83, kde je 
vyobrazena celá veduta.

Obr. č. 6a: Nový Bydžov od západu (jihozápadu), 1715. Bidschoph 
13. Die 24. Junii 1715. Friedrich Bernhard Werner, perokresba. Výška 
97 mm, šířka 160 mm. Oberösterreichisches Landesarchiv, Linz, Neu-
erwerbungen Handschrift 140, pag. 259. Sken Oberösterreichisches 
Landesarchiv, Linz. – Starší ze dvou dnes známých Wernerových ve-
dut Nového Bydžova a, na rozdíl od oné mladší, datovaná na den přes-
ně (24. června 1715), vznikla v průběhu Wernerovy cesty ze Šumavy 
do Kladska (není bez zajímavosti, že Werner projížděl kolem města 
v době morové nákazy – 19. června, tj. 5 dní před jeho návštěvou, byla 
zjištěna nákaza u prvního nemocného, Šimona Šika; všichni Židé poté 
museli opustit město a odstěhovali se pod vrch Chlum u Libně, přičemž 
ne všichni se do města vrátili – část založila novou komunitu v Bar-
chůvku; město bylo uzavřeno a hlídáno plukem dragounů). Stejně jako 
mladší veduta, nabízí i tato pohled na město od (jiho)západu a vzdor 
všem nepřesnostem a typizovaným / zjednodušeným zobrazením se 
jedná o ikonografické prameny značné hodnoty. Wernerovy veduty 
jsou nejen nejstarším v zásadě spolehlivým vyobrazením Nového Byd-
žova, ale jde o jediné prospekty, které byly pořízeny od západu; napří-
ště bylo město stereotypně zobrazováno od východu (srov. komentář 
k obr. č. 10) a teprve panoramatické fotografie z doby kolem roku 1900 
ukazují město znovu od západu (srov. obr. č. 28, 29). Na vedutě z roku 
1715 je zřetelně patrné městské opevnění s baštami a oběma branami, 
kostel sv. Vavřince i radniční věž. Zatím je otázkou, co je druhá věžička 
zleva, zajímavé je, že je vyobrazena i na mladší vedutě – mohla by to 
být věž opevnění v místě Sloupenské fortny. Pozoruhodným detailem 
je stavba nalevo od nejzazší pravé krajní bašty, když půjdeme podél 
hradební zdi – stavba s branou (pokud se nejedná o zakreslený porost) 
a třemi okénky by mohla být Chlumeckou fortnou. Ovšem na mladší 
vedutě Werner z podobného místa vyobrazil tři bašty – fortna by měla 
být z pohledu diváka až za třetí baštou a máme doloženo, že by fortny 
v této části hradeb měly být dvě. Konkrétní příklad ukazuje, že staré 
prospekty rozhodně nejsou „dávnými panoramatickými fotografiemi“, 
ale prameny, jejichž drobnohledná dokumentární hodnota je limitova-
ná; v případě, kdy máme k dispozici dvojí vedutu téhož města od téhož 
autora vzniklou s odstupem let, jako tomu je v případě Wernerových 
vedut Nového Bydžova, nevyhnutelně stojíme před některými drobný-
mi neřešitelnými rozpory. 

Obr. č. 6b: Nový Bydžov od západu (jihozápadu), 1736 (?). Biczow. 
Friedrich Bernhard Werner. Fotografie originální perokresby, zničené 
za 2. světové války. Skleněná deska, výška 180 mm, šířka 240 mm 
(Nový Bydžov je jednou ze čtyř vedut na jediném grafickém listu). Ar-
chiv Štenc, Praha, negativ č. 46830-4370. Sken Archiv Štenc, Praha. 
– V panoramatu města i na této vedutě vystupuje několik hlavních 
staveb – při pohledu zleva: vysoká věž Starobydžovské brány, kostel 
Nejsvětější Trojice se dvěma věžemi (s chybně zakreslenou orientací), 
malá věž radnice a děkanský kostel sv. Vavřince. Wernerova veduta 
jako jediná zachycuje městské hradby se třemi viditelnými baštami 
(z celkového počtu osmnácti bašt opevnění). V popředí je kříž v místě 
popraviště Na Stínadlech. Poněkud problematická je datace této vedu-
ty. Poprvé, pokud je známo, projížděl F. B. Werner Bydžovem či okolo 
města v roce 1715, a již tehdy pořídil prospekt města (obr. 6a). Veduta 
reprodukovaná pod č. 6b je ovšem mladší, a evidentně není odvoze-
ninou z veduty z roku 1715; datem post quem vzniku předlohy mladší 
veduty je nepochybně rok 1718, kdy byl přestavěn kostel Nejsv. Trojice, 
a především byly k západnímu průčelí přistavěny dvě věže, na vedutě 
zachycené. Dvojí větší požár města, v letech 1718 a 1739, nezanechal 
na vedutě žádnou stopu (oba postihly především východní část města); 
věže při trojickém kostele jsou jediným ukazatelem, od něhož lze od-
vodit dataci prospektu, o žádných dalších stavebních úpravách, které 
by bylo lze konfrontovat se stavem zachyceným na vedutě, z průběhu 
20.–40. let 18. století povědomost nemáme. Pokud vyjdeme z Werne-
rových itinerářů, potom se jako hypotetické datum vzniku veduty nabízí 
rok 1736, kdy mohl Werner město navštívit při své cestě z Hradce Krá-
lové do Prahy.

Obr. č. 7: Nový Bydžov od východu, po 1780. Ignác Ott, rytina. Výš-
ka 310 mm, šířka 400 mm. Městské muzeum Nový Bydžov, inv. č. 4662. 
Sken Jan Kohout. – Jedna z raných rytin prezentujících později kano-
nizovaný východní pohled přes cestu od Metličan se objevila v záhlaví 
cechovního výučního listu (srov. komentář k obr. č. 10).

Obr. č. 8: Nový Bydžov od východu, 1790. Regia dotalis Civitas 
Neo-Bidczovium. Veduta Nového Bydžova v pravém horním rohu mapy 
královéhradecké diecéze Jana Venuta; ryl Kilian Ponheimer. Mappa 
dioeceseos Reginaehradecensis … MDCCXC. Kil. Ponheimer sculp. 
Viennae. Joanne Venuto canonico capitulari Reginaehradecensi et 
consistorii assessore. Kolorovaná mědirytina, výška 1050 (950) mm, 
šířka 850 (810) mm (celek / mapa) / výška 60 mm, šířka 150 mm (vedu-
ta). Mapová sbírka Historického ústavu Akademie věd ČR, v. v. i., sign. 
MAP A 38. Sken Robert Šimůnek. – Známější z dvojice bydžovských 
vedut vydaných tiskem v roce 1790 (srov. Berkovu vedutu na titulním 
listu Schallerovy Topographie, obr. č. 9); srov. též Venutovy veduty, 
stále z téhož pohledu od východu, z počátku 19. století (mapový list 
č. 34, obr. č. 84, 85).



Obr. č. 9: Nový Bydžov od východu, 1790. Königl. Stadt Neu Bid-
schow. Jan Berka, rytina. Výška 60 mm, šířka 75 mm. In: SCHALLER, 
Jaroslaus: Topographie des Königreichs Böhmen, .... Sechzehnter und 
letzter Theil. Bidschower Kreis. Prag und Wien 1790, titulní list. Sken 
Robert Šimůnek. – Drobná rytina publikovaná shodou okolností v témže 
roce jako Venutova veduta (obr. č. 8) nabízí shodně s Venutem pohled 
na město od východu, je však koncipována odlišně – zachycen je širší 
krajinný rámec, odlišnosti zachytíme i v městském panoramatu, jakkoli 
rámcově je identické a dominují mu i v tomto případě věže hradební 
a kostelní; oproti Venutově vedutě vidíme i kostelní věž na horizontu při 
pravém okraji (kostel ve Starém Bydžově). Srov. komentář k obr. č. 10.

Obr. č. 10: Nový Bydžov od východu, počátek 19. století. Královské 
věnné město Nový Bydžov roku 1717 [!]. Lith. uměl. ústav Farskýho 
v Praze. Autor neuveden. Litografie, výška 85 mm, šířka 160 mm. In: 
ŘÍHA, Celestin: Místopis a dějiny král. věnného města Nového Bydžo-
va … Praha 1868, frontispis. Městské muzeum Nový Bydžov, příruční 
knihovna. Sken Jan Kohout. – Jedna z rytin prezentujících po celá de-
setiletí kanonizovaný východní pohled přes cestu od Metličan, přejí-
maný od Venuta (srov. obr. č. 8), přičemž dvojí starší Wernerův pohled 
od západu (obr. č. 6a, b) zůstal takříkajíc zapomenut. Letopočet 1717 
vtělený do názvu je omyl; datem post quem je s největší pravděpodob-
ností rok 1817, kdy byla věž farního kostela opatřena cibulovou bání.

Obr. č. 11: Plán Královéhradecké (Metličanské) brány, 1827. Plann 
litt. A. Zur Erbauung des Koniggrätzer Thordaches in der K. Leibge-
dingstadt Neubidschow. Neubidschow den 8ten Juny 827. Johann 
Martinek Baumeister. Rukopisná kolorovaná kresba, výška 350 mm, 
šířka 520 mm, měřítko ve vídeňských sázích. Městské muzeum Nový 
Bydžov, inv. č. 7919. Foto Pavel Vychodil. – Plán nerealizované pře-
stavby východní městské brány (zvané Metličanské či Hradecké), jehož 
autorem je stavební mistr Jan Martínek, přináší nejpřesnější informace 
o stavební podobě nedlouho před zbořením. Stavba o celkové výšce 
přibližně 20 m (bez krovu a střechy 15,1 m) tvořila dominantu východní 
části městského opevnění. Několik požárů města se na ní významně 
podepsalo, zejména v letech 1655, 1718 a 1817. Například plán spá-
leniště židovského ghetta z roku 1718 (srov. mapový list č. 33, mapa 
č. 43) vyobrazuje věž bez střechy. Plán na opravu věže z roku 1827 
nebyl realizován a brána byla rozhodnutím městské rady v roce 1844 
zbořena, ačkoliv by její oprava nevyžadovala příliš nákladů. Materiál 
ze zbořené brány byl využit ke stavbě hřbitovní zdi u kostela sv. Trojice 
a k vydláždění chodníku ke kostelu.

Obr. č. 12: Plán Pražské (Starobydžovské) brány, 1842. Bez názvu. 
J. Douša. Kresba tuší, výška 335 mm, šířka 440 mm, grafické měřítko 
ve vídeňských sázích (7 vídeňských sáhů = 141 mm). Státní oblastní 
archiv v Zámrsku – Státní okresní archiv Hradec Králové, fond NAD 
1001, Archiv města Nový Bydžov, inv. č. 1893, Stavební záležitosti – 
boření Metličanské a Starobydžovské brány, 1842–1848, karton č. 68. 
Sken Jan Košek. – Plán vznikl v souvislosti se zamýšlenou, ale nako-
nec nerealizovanou přestavbou západní městské brány, která po sta-
letí dotvářela městské panorama. Celková výška věže bez korouhve 
dle plánu dosahovala 27 m (bez střechy 17,3 m). Podobně jako i dru-
hou městskou bránu postihlo věž několik požárů města. Ten poslední 
v roce 1843 jí byl osudný a brána byla nedlouho po něm stržena.

Mapa č. 2: Plán města, 1856. Polohopisný nástin k. věnneho města 
Bydžowa / Plan der königlichen Leibgedingstadt Bydschow. J. Adam. 
Mědirytina, výška 95 mm, šířka 100 mm, součást mapy Jičínského kra-
je: Jičínský kraj w Králowstwí českém / Jičíner Kreis des Koenigreichs 
Boehmen nach den besten und zuverlässigsten Quellen unter Mitwir-
kung des Professor K. Wl. Zap, welcher die Nomenklatur besorgte, neu 
bearbeitet und Sr Hochgeboren Herrn, Herrn, Maximilian Ritter von 
Obentraut… in aller Hochachtung gewidmet vom Verleger. Titel und 
Pläne von J. Adam (autor Johann Loth, mědiryt C. Schleich, Franz von 
Schönfelder; vyd. Friedrich Kretzschmar, Praha 1856). Kolorovaná mě-
dirytina, výška 720 mm, šířka 620 mm, měřítko [cca 1 : 146 000]; v levé 
části plány Jičína a Nového Bydžova. Mapová sbírka Historického ústa-
vu Akademie věd ČR, v. v. i., sign. MAP A 283. Sken Výzkumný ústav 
geodetický, topografický a kartografický, v. v. i., Zdiby. – Srov. mapový 
list č. 30, mapa č. 40 (mapa Jičínského kraje).

Obr. č. 13: Radnice s vedlejším Hruškovským domem, před 1863. 
Litografie, tisk K. Schreyer, H. Fuchs. Výška 185 mm, šířka 215 mm. 
Městské muzeum Nový Bydžov, inv. č. 1145. Sken Jan Kohout. – Li-
tografie zachycuje ještě barokní podobu radnice před novogotickou 
úpravou (srov. obr. č. 14).

Obr. č. 14: Náměstí s radnicí po novogotické úpravě, 1870. Svěce-
ní práporu spolku c. k. veteránů Novo-Bydžovských 21. srpna 1870. 
/ Fahnenweihe des k. k. priv. Veteranen-Vereins zu Neu-Bydschow 
am 21. August 1870. Zikmund Freund (?), fotografie. Výška 222 mm, 
šířka 305 mm. Městské muzeum Nový Bydžov, inv. č. 4209. Sken Jan 
Kohout. – Na nejstarší dnes známé fotografii novobydžovského ná-
městí je zachycena slavnost svěcení praporu vojenských vysloužilců 
dne 21. srpna 1870. Novogotická úprava radnice byla dokončena roku 
1865, jak ukazuje letopočet v průčelí budovy; podobu radnice před tou-
to úpravu srov. obr. č. 13.

Obr. č. 15: Část náměstí s mariánským morovým sloupem, 1873. 
A. Dunka, fotografie. Výška 119 mm, šířka 156 mm. Městské muzeum 
Nový Bydžov, inv. č. 7445. Sken Jan Kohout. – U sloupu je patrna ještě 
balustráda, Turkův dům vedle radnice odkoupila v roce 1871 občanská 
záložna a po přístavbě druhého poschodí pronajala přízemí obchodní-
mu a akcionářskému spolku Bratr, hostinec U Kupců vpravo má ještě 
mansardovou střechu.

Obr. č. 16: Výstavba cukrovaru, 1870. Fotografie. Výška 147 mm, 
šířka 208 mm. Městské muzeum Nový Bydžov, inv. č. 2246. Sken Jan 
Kohout. – Cukrovar byl v provozu do roku 1997.

Obr. č. 17: Hostinec na Kopečku, před 1886. A. Dunka, fotogra-
fie. Výška 233 mm, šířka 310 mm. Městské muzeum Nový Bydžov, inv. 
č. 9192. Sken Jan Kohout. – Lokalita Kopeček se objevuje na měst-
ských vedutách od 18. století, jedná se o návrší v jihovýchodní části 

původního města, kde stál panský dům (patrně zanikl během třicetileté 
války); fotografie hostince je od jihovýchodu, datem ante quem jejího 
pořízení je rok 1886, kdy byl hostinec zbořen. Na jeho místě byl v roce 
1887 postaven novorenesanční hostinec, z něhož se dalšími stavební-
mi úpravami stalo Jiráskovo divadlo (srov. obr. č. 53).

Obr. č. 18: Jihovýchodní část náměstí, 1887. A. Dunka, fotografie. 
Výška 110 mm, šířka 163 mm. Městské muzeum Nový Bydžov, inv. 
č. 7447. Sken Jan Kohout. – Na snímku je dobře vidět stará dlažba, 
kašna se lvem a za ní vpravo Lalouškův dům, na jehož parcele byla 
vybudována budova spořitelny s muzeem.

Obr. č. 19: Část západní a severní fronty náměstí s mariánským 
sloupem, před 1889. Fotografie. Výška 120 mm, šířka 160 mm. Měst-
ské muzeum Nový Bydžov, Řezníčkova sbírka fotografií, inv. č. Ř182. 
Sken Jan Kohout.

Obr. č. 20: Severovýchodní část náměstí, před 1889. A. Dunka, fo-
tografie. Výška 112 mm, šířka 169 mm. Městské muzeum Nový Bydžov, 
inv. č. 7453. Sken Jan Kohout.

Obr. č. 21: Náměstí od východu, před 1898. A. Dunka, fotografie. 
Výška 104 mm, šířka 153 mm. Městské muzeum Nový Bydžov, inv. 
č. 7454. Sken Jan Kohout. – Uprostřed vyniká stojan elektrického ob-
loukového osvětlení z roku 1895.

Obr. č. 22: Roubené domy v Jičínské ulici, cca 1894. Fotografie. 
Výška 166 mm, šířka 181 mm. Městské muzeum Nový Bydžov, inv. 
č. 7506. Sken Jan Kohout. – Vlevo Balounkův dům, vpravo dům Anny 
Svobodové, vedle tohoto domu stávaly masné krámy. Na místě Baloun- 
kova domu byl v roce 1899 postaven dům čp. 1148 a na parcelách dvou 
dalších domů nechal v roce 1894 František Peřina postavit dvoupo-
schoďový dům čp. 1147, známé železářství.

Obr. č. 23: Turkův dům v Hradecké ulici, 1895. Fotografie. Výška 
155 mm, šířka 120 mm. Městské muzeum Nový Bydžov, Řezníčkova 
sbírka fotografií, inv. č. Ř188. Sken Jan Kohout. – Dům byl zbořen roku 
1898 a na jeho místě vystavěl Alois Jedlička novorenesanční dům.

Obr. č. 24: Králíčkův dům, po 1895. Fotografie. Výška 171 mm, šířka 
232 mm. Městské muzeum Nový Bydžov, inv. č. 7455. Sken Jan Ko-
hout. – Králíčkův dům byl typem roubené stavby s pavlačí; na fotografii 
je zachycen z tehdejší Rösslerovy (nynější Husovy) ulice. Zbořen byl 
po roce 1900. Identifikaci někdejší polohy domu usnadňuje i vpravo vi-
ditelný závěr kostela Nejsvětější Trojice.

Obr. č. 25: Kostel sv. Vavřince, pohled od severovýchodu, před 
1897. Kolorovaná pohlednice. Městské muzeum Nový Bydžov, inv. 
č. P208. Sken Jan Kohout. – Na fotografii je okolí kostela zachyceno 
ještě s mladými lipami a přistavěnou Prosečovskou hrobkou.

Obr. č. 26: Kostel sv. Trojice, před 1895. Fotografie. Výška 221 mm, 
šířka 289 mm. Městské muzeum Nový Bydžov, inv. č. 7505. Sken Jan 
Kohout. – Stavba z počátku 17. století získala dnešní podobu přestav-
bou v letech 1717–1718, hřbitov byl po založení nového městského 
hřbitova zrušen (1895) a v souvislosti s úpravou okolí po spáleništi ži-
dovské čtvrti přeměněn v park. Nový hřbitov byl založen roku 1882 
na západním okraji města, a roku 1901 zde byl vysvěcen hřbitovní kos-
tel Sedmibolestné Matky Boží (srov. obr. č. 27).

Obr. č. 27: Hřbitovní kostel Sedmibolestné Matky Boží, po 1901. 
Fotografie. Výška 165 mm, šířka 120 mm. Městské muzeum Nový Byd-
žov, inv. č. 7465. Sken Jan Kohout. – Novogotický kostel byl vysvěcen 
v roce 1901; vystavěn byl v parku u nově zřízeného hřbitova na zá-
padním okraji města podle plánů Josefa Mockera místním stavitelem 
Aloisem Jedličkou (srov. obr. č. 26).

Obr. č. 28: Nový Bydžov od západu, mezi 1899–1906. Fotografie. 
Výška 89 mm, šířka 130 mm. Městské muzeum Nový Bydžov, inv. č. 
P24. Sken Jan Kohout. – Datace vychází ze skutečnosti, že na obrázku 
je již patrna budova Okresního domu, dokončeného v roce 1899, budo-
va Spořitelny, jejíž stavba byla započata v roce 1906, však ještě nikoli.

Obr. č. 29: Nový Bydžov od západu, kolem 1910. Fotografie. Výška 
195 mm, šířka 295 mm. Městské muzeum Nový Bydžov, inv. č. 7472. 
Sken Jan Kohout.

Obr. č. 30: Židovská ulice, cca 1895. V. Beneš, fotografie. Výška 
93 mm, šířka 89 mm. Městské muzeum Nový Bydžov, inv. č. 4927. Sken 
Jan Kohout.

Obr. č. 31: Židovská čtvrť – zadní části domků nad hradebním příko-
pem, po 1895. V. Beneš, fotografie. Výška 91 mm, šířka 82 mm. Měst-
ské muzeum Nový Bydžov, inv. č. 4927. Sken Jan Kohout.

Obr. č. 32: Židovská čtvrť od západu, 1897. Fotografie. Výška 
116 mm, šířka 170 mm. Městské muzeum Nový Bydžov, inv. č. 7572. 
Sken Jan Kohout. – Pohled na židovskou čtvrť z lehce zvýšené per-
spektivy byl pořízen z nárožního domu na náměstí. Vzácný snímek 
zachycuje podobu židovské čtvrti jen pár let před zhoubným požárem, 
který ji postihl 15. července 1901 (srov. obr. č. 33 a 34).

Obr. č. 33: Židovská čtvrť po požáru 15. 7. 1901. Z. Doležal, fotogra-
fie. Výška 217 mm, šířka 286 mm. Městské muzeum Nový Bydžov, inv. 
č. 10997. Sken Jan Kohout.

Obr. č. 34: Plán židovské čtvrti před požárem, po 1901. Autor ne-
známý. Rukopisný kolorovaný plán, výška 213 mm, šířka 341 mm. 
Městské muzeum Nový Bydžov, inv. č. 7925. Sken Jan Kohout.

Obr. č. 35: Synagoga po úpravách po požáru roku 1901, cca 1905. 
Fotografie. Výška 83 mm, šířka 115 mm. Městské muzeum Nový Byd-
žov, Řezníčkova sbírka fotografií, inv. č. Ř315. Sken Jan Kohout.

Mapa č. 3: Plán města s vyznačením právovárečných domů, 1900. 
Jan Honza. Barevný tisk, výška 400 mm, šířka 410 mm. In: HONZA, 
Jan: O pivovarství v král. věn. městě Novém Bydžově. (Příspěvek k dě-
jinám českého průmyslu pivovarského.) Nový Bydžov 1900, přílohová 
mapa. Městské muzeum Nový Bydžov, příruční knihovna. Sken Jan 
Kohout. – Už od založení města měli měšťané na náměstí a v hlavních 
ulicích várečné domy. Během staletí si várníci postavili i několik pivo-
varů. Po požáru pivovaru v roce 1655 si u Metličanské brány postavili 
v místech bývalé lázně nový a v roce 1696 další za radnicí. Pivo se 
v něm vařilo až do roku 1942 (srov. obr. č. 37). Jan Honza ke své práci 
o pivovarnictví přiložil i mapku s vyznačením domů 73 várníků. Autor se 

nevyhnul drobným chybám v umístění některých domů, jak bylo později 
zjištěno Jaroslavem Prokopem.

Obr. č. 36: Nová soudní budova na Revoluční třídě, kolem 1900. Fo-
tografie. Výška 160 mm, šířka 230 mm. Městské muzeum Nový Bydžov, 
inv. č. Ř225. Sken Jan Kohout. – Budova byla vystavěna nedlouho před 
pořízením fotografie, roku 1891; nyní slouží potřebám Střední školy 
technické a řemeslné. Stará soudní budova s vězením byla postavena 
v roce 1826 v Korneliově ulici a dnes slouží jako bytový dům.

Obr. č. 37: Právovárečný pivovar, 1900. F. Römer, fotografie. Výš-
ka 170 mm, šířka 230 mm. Sbírka fotografií Petra Langera. Sken Jan 
Kohout. – Po skončení výroby piva v roce 1942 byla budova v letech 
1966–1974 zbořena, na jejím místě vznikla v roce 1981 telekomunikač-
ní budova (dnešní budova B Městského úřadu).

Obr. č. 38: Původní hostinec U Šťovíčků na Revoluční třídě, kolem 
1900. Fotografie. Výška 90 mm, šířka 140 mm. Městské muzeum Nový 
Bydžov, Řezníčkova sbírka fotografií, inv. č. Ř78. Sken Jan Kohout.

Obr. č. 39: Dívčí škola v Karlově ulici, 1903. Fotografie. Výška 
170 mm, šířka 230 mm. Městské muzeum Nový Bydžov, inv. č. 7432/1. 
Sken Jan Kohout. – V průběhu 80. a 90. let 19. století vyrostla v Novém 
Bydžově dvojice výstavných školních budov – dívčí roku 1885 a chla-
pecká roku 1897 (srov. obr. č. 40).

Obr. č. 40: Chlapecká škola v Klicperově ulici, 1903. Fotografie. 
Výška 170 mm, šířka 230 mm. Městské muzeum Nový Bydžov, inv. 
č. 7432/2. Sken Jan Kohout. – Školní budova byla dostavěna v roce 
1897 podle plánů pražského stavitele Václava Kaury. Vpravo od ní stál 
od roku 1887 nový novorenesanční hostinec Na Kopečku (srov. obr. 
č. 17 a komentář). Domek v popředí školy čp. 560 patřil na Hradeckém 
předměstí ke starší zástavbě zachycené již na mapě stabilního katast-
ru z roku 1841 (srov. mapový list č. 3, mapa č. 8).

Obr. č. 41: Stavba Antošovy cihelny, 1903. Fotografie. Výška 
190 mm, šířka 250 mm. Městské muzeum Nový Bydžov, inv. č. 9640. 
Sken Jan Kohout. – Od roku 1926 cihelna Josefa Fleka, tzv. Flekačka, 
fungovala do roku 1982, nyní objekt slouží k prodeji levného zboží.

Obr. č. 42: Ulice u kasáren, po 1905. Fotografie. Výška 165 mm, 
šířka 220 mm. Městské muzeum Nový Bydžov, Řezníčkova sbírka fo-
tografií, inv. č. Ř345. Sken Jan Kohout. – Stará kasárna (v pravé polo-
vině snímku) byla vystavěna na jižním předměstí v roce 1780, v letech 
1832–1837 v nich byli ubytováni polní myslivci, od 60. let 19. století až 
do roku 1878 batalion pěšího pluku č. 74 Nobili. Od té doby sloužila 
osiřelá budova za útočiště městské chudiny. Kasárna vyhořela v roce 
1909, později byla v těchto místech postavena sokolovna (srov. obr. 
č. 50).

Obr. č. 43: Domek pro vybírání mýtného v severní části města (nyní 
čp. 1781), kolem 1900. Fotografie. Výška 125 mm, šířka 175 mm. Měst-
ské muzeum Nový Bydžov, Řezníčkova sbírka fotografií, inv. č. Ř406. 
Sken Jan Kohout. – Mýto se zde přestalo vybírat v roce 1892, v popředí 
mostek přes Švarcavu, která byla v letech 1933–1934 svedena do be-
tonových rour.

Obr. č. 44: Nárožní dům čp. 500 v jižní frontě náměstí, před 1912. 
Fotografie. Výška 160 mm, šířka 230 mm. Městské muzeum Nový Byd- 
žov, Řezníčkova sbírka, inv. č. 6543/89. Sken Jan Kohout. – Nárožní 
dům byl postaven po roce 1666 na parcele bývalé rychty. Datem ante 
quem pořízení fotografie je rok 1912, kdy bylo podloubí zastavěno.

Obr. č. 45: Domek Bromovských před kostelem sv. Trojice a syna-
gogou, cca 1912. F. Vraný, fotografie. Výška 161 mm, šířka 229 mm. 
Městské muzeum Nový Bydžov, inv. č. 4786. Sken Jan Kohout. – Zbo-
řen 1946.

Obr. č. 46: Obecní pastouška v severní části Husovy třídy, 1912. 
F. Vraný, fotografie. Výška 170 mm, šířka 235 mm. Městské muzeum 
Nový Bydžov, inv. č. 4779. Sken Jan Kohout. – Zbořena 1920.

Obr. č. 47: Budova nádraží, před 1914. Pohlednice. Městské muze-
um Nový Bydžov, inv. č. P161. Sken Jan Kohout. – Severozápadní drá-
ha železnice v úseku Velký Osek – Ostroměř byla slavnostně otevřena 
21. prosince 1870. Z té doby pochází i budova nádraží, která si dodnes 
uchovala svoji podobu. 

Obr. č. 48: Budova nemocnice, cca 1914–1916. Pohlednice. Měst-
ské muzeum Nový Bydžov, sbírka pohlednic Petra Langera. Sken Petr 
Langer. – První městská nemocnice se začala stavět v polích za měs-
tem v roce 1853 a se svolením císaře Františka Josefa I., který se tehdy 
zotavil z atentátu, mohla nést jeho jméno. Na základě toho byl díky 
celostátní sbírce získán i dostatek finančních prostředků. Stavba byla 
dokončena v roce 1855 a zdravotnictví slouží dodnes.

Obr. č. 49: Starý židovský hřbitov, 1917. Fotografie (pohlednice). 
Výška 89 mm, šířka 136 mm. Městské muzeum Nový Bydžov, inv. 
č. P159. Sken Jan Kohout. – Na snímku vlevo v pozadí je patrný klášter 
sester řádu Notre-Dame, v pravé části komín tkalcovny.

Obr. č. 50: Sokolovna na Revoluční třídě, 1928. Pohlednice. Měst-
ské muzeum Nový Bydžov, inv. č. 322S. Sken Jan Kohout. – Sokolovna 
je na pohlednici zachycena krátce po svém vzniku (1927–1928); vysta-
věna byla v prostoru bývalých kasáren, vyhořelých roku 1909 (srov. 
obr. č. 42).

Obr. č. 51: Objekt sušárny cikorie v ulici K hřišti, 20. léta 20. století. 
Fotografie. Výška 190 mm, šířka 250 mm. Městské muzeum Nový Byd-
žov, inv. č. Ř240. Sken Jan Kohout. – Sušárnu cikorie založil roku 1874 
pan Radimský, od roku 1904 byla zvána Hynkovou sušárnou; na foto-
grafii je zachycen stav z doby před výstavbou Hynkovy vily.

Obr. č. 52: Cukrovar od západu, 1924. Pohlednice. Městské muze-
um Nový Bydžov, inv. č. P222. Sken Jan Kohout.

Obr. č. 53: Městské Jiráskovo divadlo po přestavbě hostince Na Ko-
pečku, 1926. Pohlednice. Městské muzeum Nový Bydžov, inv. č. P 69. 
Sken Jan Kohout. – Přestavba hostince Na Kopečku proběhla krátce 
předtím, v letech 1923–1924.

Obr. č. 54: Nový Bydžov od jihojihozápadu na šikmém leteckém 
snímku, 1929. Pohlednice. Městské muzeum Nový Bydžov, inv. č. P2. 
Sken Jan Kohout. 

Obr. č. 55: Pohled z gymnázia na pravovárečný pivovar a radnici, 
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cca 1930. Fotografie. Výška 150 mm, šířka 230 mm. Městské muze-
um Nový Bydžov, inv. č. D14 (Drašnerovo album fotografií). Sken Jan 
Kohout.

Obr. č. 56: Městská elektrárna na Husově třídě, po 1930. O. Dun-
ka, fotografie. Výška 203 mm, šířka 283 mm. Městské muzeum Nový 
Bydžov, inv. č. 7642. Sken Jan Kohout. – Elektrárna byla vybudována 
v roce 1895 v rámci první elektrifikace města. Provoz v této budově 
byl po vybudování nové transformační stanice poblíž Králík u Nového 
Bydžova v 80. letech 20. století postupně ukončován (srov. mapový list 
č. 9, mapa č. 14).

Obr. č. 57: Městské parní a vanové lázně v Žižkově ulici, po 1930. 
O. Dunka, fotografie. Výška 203 mm, šířka 283 mm. Městské muzeum 
Nový Bydžov, inv. č. 7643. Sken Jan Kohout. – Lázně byly založeny 
roku 1892, jejich provoz byl ukončen v roce 1971, v roce 2009 byla levá 
polovina budovy zbořena.

Obr. č. 58: Regulace řeky Cidliny v Novém Bydžově, 1931. Byd-
žovská Cidlina. Úprava v Novém Bydžově. Ing. Dr. Josef Stocký. Tisk, 
výška 285 mm, šířka 425 mm, grafické měřítko, výřez. In: STOCKÝ, Jo-
sef: Cidlina. Praha 1931, tab. 18–19. Městské muzeum Nový Bydžov, 
příruční knihovna. Sken Jan Kohout. – Technický výkres kromě vodo-
hospodářských údajů přináší nákres nového koryta regulované řeky; 
zajímavý je i zakreslením zasypaného původního toku staré Cidliny 
(přerušovanou čarou). Na výkresu je zachycena i nová městská plo-
várna a tři městské mlýny (srov. mapový list č. 29, mapa č. 38).

Obr. č. 59: Nový Bydžov od jihozápadu, 1931. Pohlednice. Městské 
muzeum Nový Bydžov, inv. č. P23. Sken Jan Kohout. – Na snímku je 
zachycena nová zástavba ulic Tyršovy, Na Svépomoci, Dr. A. Dvořáka; 
vlevo kostel Církve československé husitské.

Obr. č. 60: Plán rozmístění expozic krajské výstavy v Novém Byd-
žově, 1934. Město Nový Bydžov s výstavními objekty. Pérovka, výška 
155 mm, šířka 230 mm, bez měřítka. In: Výstava kraje novobydžovské-
ho 29. června – 15. července 1934. Nový Bydžov 1934, zadní strana 
obálky. Městské muzeum Nový Bydžov, příruční knihovna. Sken Jan 
Kohout. – Ve dnech 29. června až 15. července 1934 byla ve městě 
uspořádána výstava kraje novobydžovského, která představila základ-
ní oblasti činnosti v celém regionu. Výstava se uskutečnila pod záštitou 
Ministerstva průmyslu, obchodu a živností, Ministerstva zemědělství, 
Okresního výboru v Novém Bydžově a městské rady. Rozčleněna byla 
na následující odbory: živnostenský, průmyslový, zemědělský, kultur-
ně-školský a umělecký, instalační, propagační, pořadatelský, progra-
mový, tiskový a zábavní. Profesionální organizaci odpovídal i rozsáh-
lý výstavní katalog, z něhož pochází reprodukovaný plán rozmístění 
expozic. Hlavní výstavní prostory byly v sokolovně (43 vystavovatelů) 
a na tzv. výstavním náměstí u sokolovny (v 12 pavilonech 67 vystavo-
vatelů), dále v chlapecké (74 vystavovatelů) a dívčí škole (97 vystavo-
vatelů) a v dalších veřejných budovách.

Obr. č. 61: Dům Likovských a fotoatelier Vraný, před 1936. Fotogra-
fie. Výška 60 mm, šířka 86 mm. Městské muzeum Nový Bydžov, Řez-
níčkova sbírka fotografií, inv. č. Ř 384. Sken Jan Kohout. – Oba domy 
byly zbořeny v roce 1936 a roku 1937 na místě jejich místě vznikl mo-
derní činžovní dům čp. 45 (nároží třídy Čsl. armády a ulice Havlíčkovy).

Obr. č. 62: Dukelská ulice, 15. března 1939. Fotografie. Výška 
110 mm, šířka 117 mm. Městské muzeum Nový Bydžov, inv. č. Ng 3713. 
Sken Jan Kohout. – Snímek zachycuje pro 15. březen 1939 tolik typic-
kou (i z hlediska panujícího počasí) atmosféru obsazení českých měst 
německými jednotkami.

Obr. č. 63: Panoramatický pohled na Nový Bydžov z věže koste-
la sv. Vavřince, 1941. Jan Pacovský, fotografie. Výška 260 mm, šířka 
1125 mm (snímek složený z pěti spojených záběrů). Městské muzeum 
Nový Bydžov, inv. č. 5840. Sken Jan Kohout.

Obr. č. 64: Nový Bydžov od severu na šikmém leteckém snímku, 
1941. Pohlednice. Městské muzeum Nový Bydžov, inv. č. P48. Sken 
Jan Kohout.

Obr. č. 65: Bio Sokol, před 1949. Pohlednice. Městské muzeum 
Nový Bydžov, inv. č. P176. Sken Jan Kohout. – Pohlednice pochází 
z roku 1949, fotografie je ovšem evidentně o něco starší, sama o sobě 
však oporu pro přesnější dataci neposkytuje; samotná budova kina po-
chází z roku 1921.

Obr. č. 66: Severozápadní část náměstí, po 1950. Fotografie. Výš-
ka 178 mm, šířka 237 mm. Městské muzeum Nový Bydžov, bez inv. č. 
(dosud neevidováno). Sken Jan Kohout. – Na snímku je zachycen hotel 
Schroll, Kazdovo pekařství a Skřivanovo uzenářství.

Obr. č. 67: Městské jatky v dnešní ulici U jatek, 1950. M. Petrovič, 
fotografie. Výška 178 mm, šířka 237 mm. Městské muzeum Nový Byd-
žov, inv. č. 6545/187. Sken Jan Kohout. – Jatky vybudované v letech 
1881–1882, zvětšené dostavbou v roce 1902, byly v provozu do roku 
1976; roku 1987 byly zbořeny.

Obr. č. 68: Hostinec U Petrovických v ulici Československé armády, 
1950. M. Petrovič, fotografie. Výška 161 mm, šířka 235 mm. Městské 
muzeum Nový Bydžov, inv. č. 6545/553. Sken Jan Kohout. – Dům čp. 
1546 byl zbořen roku 1967.

Obr. č. 69: Bývalý klášter sester řádu Notre-Dame, cca 1950. 
M. Petrovič, fotografie. Výška 178 mm, šířka 237 mm. Městské muze-
um Nový Bydžov, inv. č. 6545/48. Sken Jan Kohout. – Stavba v ulici Bří 
Mádlů pochází z roku 1898; sestry řádu Notre-Dame, které působily 
zejména jako zdravotní sestry v místní nemocnici, byly vyhnány v 50. 
letech 20. století. Donedávna budova patřila Královéhradeckému kraji, 
v současnosti patří městu.

Obr. č. 70: Koželužna v Dukelské ulici, 1950. M. Petrovič, fotogra-
fie. Výška 178 mm, šířka 237 mm. Městské muzeum Nový Bydžov, inv. 
č. 6545/351. Sken Jan Kohout. – Srov. mapový list č. 35, obr. č. 86. 
Na snímku je patrná rokoková plastika Panny Marie svatohorské z roku 
1774, která byla přemístěna v roce 1967 k východní stěně barokní sa-
kristie kostela sv. Vavřince.

Obr. č. 71: Areál nemocnice a okolí od jihozápadu, cca 1950. Po-
hlednice. Městské muzeum Nový Bydžov, inv. č. P90. Sken Jan Ko-

hout. – Na snímku je nemocnice zachycena již včetně novostavby in-
terny (levá část) z roku 1949; v pravé části je chirurgické oddělení ze 
30. let a vprostřed snímku komín prádelny; v pozadí vprostřed komín 
cihelny zvané Flekačka, viditelný je i komín cukrovaru a dalších průmy-
slových provozů.

Obr. č. 72: Židovská radnice, 1950. M. Petrovič, fotografie. Výš-
ka 178 mm, šířka 237 mm. Městské muzeum Nový Bydžov, inv. 
č. 6545/506. Sken Jan Kohout. – Radnice byla vystavěna roku 1897, 
kdy starostou židovské obce byl Jonáš Bergmann. Budova zajímavá 
spojením novogotické architektury s orientální výzdobou stojí dodnes, 
ovšem v průběhu druhé poloviny 20. století prošla částečně velmi ne-
citlivými úpravami, které změnily původní charakter stavby.

Obr. č. 73: Ulice Al. Gallata s právovárečným pivovarem, kolem 
1960. Petr Langer, fotografie. Výška 89 mm, šířka 136 mm. Sbírka foto-
grafií Petra Langera. Sken Petr Langer.

Obr. č. 74: Mlékárna v průmyslové oblasti na severu města, 60. léta 
20. století. Fotografie. Výška 110 mm, šířka 210 mm. Sbírka fotografií 
Bohuslava Pluhaře. Sken Jan Kohout.

Obr. č. 75a–b: Vizualizace historického jádra města po projekto-
vané rekonstrukci a asanaci, [1973]. Ing. arch. A. Synek, SÚRPMO. 
– a: Panoramatický pohled VI.a (východní pohled). Kresba tuší, výš-
ka 430 mm, šířka 815 mm. – b. Panoramatický pohled VI.b (západní 
pohled). Kresba tuší, výška 430 mm, šířka 815 mm. Městské muzeum 
Nový Bydžov, přír. č. 7/2015-6,7. Foto Pavel Vychodil. – Pohledy jsou 
součástí souboru územních plánů (srov. mapový list č. 14, mapa č. 21; 
tamtéž i komentář).

Obr. č. 76: Odstřel domů na náměstí, 1979. Miloslav Bydžovský, 
fotografie. Výška 170 mm, šířka 190 mm. Městské muzeum Nový Byd- 
žov, fotoarchiv. Sken Jan Kohout. – Budovy bývalého hotelu Schroll, 
Kazdova pekařství a Skřivanova uzenářství byly odstřeleny 31. března 
1979, poté zůstal prostor tří středověkých parcel dlouho nezastavěn, 
sloužil i jako městská tržnice. V roce 2009 zde vyrostl bytový dům s ko-
merčními prostory v přízemí (srov. obr. č. 66 a 77).

Obr. č. 77: Bývalý hotel Schroll před odstřelem, 31. března 1979. 
Miloslav Bydžovský, fotografie. Výška 170 mm, šířka 190 mm. Městské 
muzeum Nový Bydžov, fotoarchiv. Sken Jan Kohout.

Obr. č. 78: Cihelna na severním okraji města, 1980. Jaroslav Pro-
kop, fotografie. Výška (negativu) 35 mm, šířka 40 mm. Městské mu-
zeum Nový Bydžov, inv. č. Ng P 444/3. Sken Jan Kohout. – Cihelna 
F. Peřiny, A. Jedličky a J. B. Doležala byla založena 1883; výroba byla 
zastavena v roce 1999. 

Obr. č. 79: Měšťanský dům čp. 103 na třídě Čsl. armády, tzv. Do-
ležalův dvorec (dříve Čeňkův), před 2005. Jaroslav Prokop, fotografie. 
Výška 90 mm, šířka 130 mm. Městské muzeum Nový Bydžov, archiv. 
Sken Jan Kohout. – Rokokový měšťanský dům s klasicistními prvky 
byl postaven zřejmě na konci 18. století. Archivní doklady o staviteli 
a přesné době stavby však zatím nemáme. Dům je dominantou pozem-
ku, na kterém se nacházel hospodářský dvorec, podle mapy stabilního 
katastru se zde ještě v roce 1841 nacházely další stavby roubených 
stodol a chlévů. Po jejich zboření nechal Jan B. Doležal v roce 1878 
v jižní části pozemku postavit cihlový dům, který byl však v roce 2004 
zbořen. V současnosti je dům v soukromých rukou a postupně prochá-
zí náročnou opravou.

Obr. č. 80: Bývalá vila továrníka Eduarda Balounka čp. 1370 v Hu-
sově ulici, 2015. Jan Kohout, digitální fotografie. Městské muzeum 
Nový Bydžov, fotoarchiv. – Balounkovi byli vlastníky továrny na cikorii 
v Humburkách u Nového Bydžova. V roce 1932 si nechal spoluvlastník 
továrny Eduard Balounek na místě bývalé hospodářské usedlosti po-
stavit honosnou jednopatrovou vilu se zahradou s parkovou úpravou. 
V roce 1947 byla vila zakoupena městem a do počátku 90. let slouži-
la jako mateřská škola, v roce 1992 byla do vily přemístěna Městská 
knihovna, která zde sídlí dodnes. V roce 2014 byla dokončena rozsáhlá 
rekonstrukce budovy.

Obr. č. 81: Pohled na město z věže kostela sv. Jakuba v Metliča-
nech, 1995. Jaroslav Prokop, fotografie. Výška 90 mm, šířka 130 mm. 
Městské muzeum Nový Bydžov, archiv. Sken Jan Kohout.

Obr. č. 82a: Letecký pohled na náměstí a část centra města, 2015. 
Václav Janďourek, digitální fotografie. Archiv autora. – Fotografie za-
chycuje Masarykovo náměstí s novogotickou radnicí a mariánským 
sloupem a kostel sv. Vavřince.

Obr. č. 82b: Letecký pohled na centrum města, 2015. Václav Jan-
ďourek, digitální fotografie. Archiv autora. – Fotografie pořizovaná 
zhruba z prostoru nad nárožím ulic Klicperovy a Žižkovy zachycuje vět-
šinu městských věží a věžiček, v pozadí Starý Bydžov.

Obr. č. 82c: Panorama Nového Bydžova v pozadí leteckého pohle-
du na kostel sv. Jakuba v Metličanech, 2015. Václav Janďourek, digitál-
ní fotografie. Archiv autora.

Mapový list č. 1
Mapa č. 4: Nový Bydžov a okolí na Müllerově mapě Čech z roku 

1720. Mappa geographica regni Bohemiae in duodecim circulos di-
visae cum comitatu Glacensi et districtu Egerano adjunctis … à Joh: 
Christoph: Müller … A:C:M.DCC.XX. Michael Kauffer sculpsit Augus-
ta Vind:. Mědirytina, grafické měřítko [1 : 132 000], sekce IX, výška 
465 mm, šířka 540 mm, výřez. Mapová sbírka Historického ústavu Aka-
demie věd ČR, v. v. i., sign. MAP A 13. Foto Pavel Vychodil.

Mapa č. 5: Nový Bydžov a okolí na mapě Bydžovského kraje Fran-
tiška Jakuba Jindřicha Kreybicha z roku 1828. Charte vom Bidczower 
Kreise des Königreiches Böheim nach zuverlässigen geographischen 
Hülfsmitteln neu bearbeitet von Fr. Jac. Heinrich Kreybich. Mědiryt, 
grafické měřítko [1 : 243 000], výška 430 mm, šířka 320 mm, výřez. Ma-
pová sbírka Historického ústavu Akademie věd ČR, v. v. i., sign. MAP 
A 231. Sken Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, 
v. v. i., Zdiby.

Mapa č. 6: Nový Bydžov a okolí na speciální mapě III. vojenského 
mapování rakousko-uherské monarchie z roku 1880. List Hořitz und 

Jičin, Zone 4, Col. XIII; Königgrätz, Elbeteinitz und Pardubitz, Zone 5, 
Col. XIII, heliogravura, 1 : 75 000, výška 380 mm, šířka 495 mm, výřez. 
Mapová sbírka Historického ústavu Akademie věd ČR, v. v. i., sign. 
MAP C 1108, MAP C 1117. Sken Výzkumný ústav geodetický, topogra-
fický a kartografický, v. v. i., Zdiby.

Mapový list č. 2
Mapa č. 7a: Nový Bydžov a okolí na mapě I. vojenského mapování 

Čech z let 1780–1783. Rukopisná kolorovaná mapa, grafické měřítko 
[1 : 28 800], sekce č. 94, výška sekce 408 mm, šířka 618 mm, výřez. 
Österreichisches Staatsarchiv-Kriegsarchiv Wien. Reprodukce Labo-
ratoř geoinformatiky UJEP Ústí nad Labem.

Mapa č. 7b: Nový Bydžov a nejbližší okolí, 1789, celek a detail 
města. Sitvations Plan Der Königlichen Kreys-Stadt Neubidschow, auf 
eine ½ Meile im Durchschnit. Levé & Dessiné par Pfleger de Linden-
feld, Sous-Lieut. de Gemingen Infanterie 1789. Kolorovaná perokres-
ba, výška 530 (400) mm, šířka 652 (615) mm, bez měřítka, mapa je 
orientována k západu. Moravská zemská knihovna, Brno, sign. STM-
pa-1211.616. Sken Moravská zemská knihovna, Brno. – Mapa vznikla 
v době velmi blízké reambulaci mapy I. vojenského mapování (srov. 
mapa č. 7a), a i kontext jejího vyhotovení byl analogický (pro vojen-
ské potřeby). Autorem mapy byl podporučík Anton Pfleger von Linden-
feld (zemřel v roce 1814 v hodnosti majora v jižní Francii), příslušník 
21. českého pěšího pluku. Pluk byl od roku 1781 doplňován v Čechách 
v Bydžovském kraji. Štáb pluku sídlil v letech 1772–1782 v Novém Byd- 
žově, následně v letech 1782–1784 v Jičíně, 1784–1790 v Josefově, 
1790–1802 (?) v Breisach am Rhein a poté opět až do roku 1808 v Ji-
číně; vlastníkem pluku byl v letech 1778–1808 Sigmund Freiherr Gem-
mingen-Hornberg. Vročení 1789 ukazuje na to, že mapa byla pořízena 
v době, kdy pluk sídlil v Josefově, odkud podporučík von Lindenfeld 
vyjížděl mapovat strategicky důležitá místa (města) v okolí. Snad právě 
z téhož roku 1789 pochází i stylem naprosto analogická, Lindenfeldem 
signovaná, na rozdíl od mapy Nového Bydžova a okolí však nedato-
vaná mapa Jičína a okolí, s velmi detailním zakreslením využití ploch, 
což na mapě bydžovské přichází jen v náznaku (https://vufind.mzk.cz/
Record/MZK03-001065724).

Mapový list č. 3
Mapa č. 8: Císařský povinný otisk mapy stabilního katastru města 

Nového Bydžova z roku 1841. List V, VI, IX, X. Kolorovaná litografie, 
grafické měřítko [1 : 2880], výška listu 526 mm, šířka 658 mm, výřez. 
Ústřední archiv zeměměřictví a katastru, Praha, sign. B2a/C6/5307-1. 
Sken Ústřední archiv zeměměřictví a katastru, Praha.

Mapový list č. 4
Mapa č. 9: Plán města, 1855. Nový Bydžov. Josef Smutný. Rukopis-

ný kolorovaný plán, výška 385 mm, šířka 550 mm, bez měřítka, plán je 
orientován k jihu. Městské muzeum Nový Bydžov, inv. č. 7922. Foto Pa-
vel Vychodil. – Plán vycházející z mapy stabilního katastru (mapový list 
č. 3, mapa č. 8) zaujme na první pohled orientací k jihu. Barevně roz-
lišuje stavební materiál městské zástavby – žlutě dřevěnou zástavbu, 
hnědě a černě stavby z kamene a cihel. Černou barvou jsou vyznačeny 
důležité a veřejné stavby – radnice, kostely, škola, soud s věznicí, nově 
postavená nemocnice. Na plánu jsou chybně vyznačeny obě městské 
brány – v roce 1855 již zbořené (srov. obr. č. 11 a 12). Dále jsou uvede-
ny názvy několika ulic: Hradecká, Pražská, Židovská, Kostelní a Školní, 
což odpovídá německým názvům ulic z mapy stabilního katastru, kde 
jsou navíc vyznačeny ještě ulice Hradčanská (Hradischer Gasse), An-
dělská (Engl Gasse) a Příkopy (Graben).

Mapový list č. 5
Mapa č. 10: Nový Bydžov a okolí na mapě II. vojenského mapování 

Čech z let 1852–1853, revidováno 1873. Rukopisná kolorovaná mapa, 
grafické měřítko [1 : 28 800], sekce č. VII/7, östliche Colonne, výška 
sekce 527 mm, šířka 527 mm, výřez. Österreichisches Staatsarchiv-
-Kriegsarchiv Wien. Reprodukce Laboratoř geoinformatiky UJEP Ústí 
nad Labem.

Mapový list č. 6
Mapa č. 11: Nový Bydžov a okolí na mapě III. vojenského mapo-

vání z roku 1877, poslední revize 1889. Rukopisná kolorovaná mapa, 
grafické měřítko [1 : 25 000], Zone 5, Col. XIII, Section NW, výška listu 
555 mm, šířka 720 mm, výřez. Österreichisches Staatsarchiv-Kriegsar-
chiv Wien. Reprodukce Laboratoř geoinformatiky UJEP Ústí nad La-
bem.

Mapový list č. 7
Mapa č. 12: Plán města, 1883. Plán král. věnného města Nového 

Bydžova. Antonín Šťovíček. Rukopisný kolorovaný plán, výška 755 mm, 
šířka 550 mm, bez měřítka [cca 1 : 2570]. Městské muzeum Nový Byd- 
žov, inv. č. 7924. Foto Pavel Vychodil. – Rukopisný kolorovaný plán 
z roku 1883 ukazuje další proměny města oproti plánu z roku 1855 
(mapový list č. 4, mapa č. 9). V legendě jsou označeny významné měst-
ské budovy – mezi nimi již gymnázium i s nově vystavěnou budovou, 
poštovní úřad či židovská škola. Přibyla i další pojmenování ulic – Chlu-
mecká, Jičínská, Kotlářská, Baštecká, Na Šarlejích, Soudní, Klempíř-
ská, Jánská ad. Pojmenovány jsou i ulice „velkého čtverce“ Morušová 
(dnešní Havlíčkova, Karlova), Vodičková (Klicperova), Novomlýnská 
(Žižkova), Fantovská (Husova tř.), Tovární (Palackého) a Široká (Pur-
kyňova, Jungmannova). Na plánu je vyznačena i severozápadní dráha 
a vlečka k novému cukrovaru.

Mapový list č. 8
Mapa č. 13: Plán města, 1889. Město Bydžov Nový. S osadou Metli-

čany v Čechách. Berniční okres Novo-Bydžovský. Litografováno v c.k. 
litografickém ústavu katastru dle stavu původní mapy z roku 1889. 
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Autor neuveden. Kolorovaná litografie, výška 615 mm, šířka 765 mm, 
měřítko 1 : 2880, list 5, 6, 9, 10, výřez. Městské muzeum Nový Byd-
žov, inv. č. 4916/3, 4916/4, 4916/5, 4916/6. Foto Pavel Vychodil. – Plán 
města datovaný k roku 1889 byl pravděpodobně upraven o něco poz-
ději a na čtyřech listech podává představu o podobě zástavby i s před-
městími. K pozdější dataci nás směřuje zakreslení nové soudní budovy, 
která byla dokončena až v roce 1891.

Mapový list č. 9
Mapa č. 14: Plán elektrifikace města, 1894. Nový Bydžov. Městské 

osvětlení. Robert Bartelmus & Co., Brno. Výška 695 mm, šířka 595 mm. 
Soukromá sbírka Pavla Draštíka. Foto Pavel Vychodil. – Souběžně 
s publikovaným plánem vznikl ještě další, více technicky zaměřený 
plán s podnázvem Rozváděcí síť pro 2200 současně svítících žáro-
vek, na němž jsou vyznačeny uzly elektrického vedení a směry roz-
vodů (soukromá sbírka Pavla Draštíka). – Elektrické osvětlení města 
zahájilo provoz již 23. července 1895 jako jedno z prvních v Čechách. 
Dodávky stejnosměrného proudu zpočátku sloužily k veřejnému osvět-
lení a k osvětlení v obchodech a průmyslových provozech. Elektrárnu 
postavila svým nákladem firma Robert Bartelmus a spol. v Brně. Tato 
firma pak vyráběla proud po dva roky na svůj účet, teprve poté pře-
vzalo elektrárnu město. V roce 1919 se městská elektrárna napojila 
na velkoelektrárnu v Kolíně. Od roku 1922 přechází elektrárna postup-
ně na střídavý proud. Projekt je zajímavý umístěním elektrárny, která 
měla původně stát v Dukelské ulici (srov. mapový list č. 12, mapa č. 19 
– stav k roku 1940).

Mapa č. 15: Plán města, 1902. Orientační plán města Nový Byd-
žov 1 : 10 000. Barevný tisk, výška 220 mm, šířka 250 mm, měřítko 
1 : 10 000. In: KUDRNÁČ, Václav: Adresář polit. okresu Novobydžov-
ského. Turnov 1902, příloha. Městské muzeum Nový Bydžov, příruční 
knihovna B867. Sken Jan Kohout.

Mapový list č. 10
Mapa č. 16: Plán města, 1910. Orientační plán města Nový Byd-

žov. Autor neuveden. Rukopisný kolorovaný plán, výška 820 mm, šíř-
ka 1155 mm, měřítko 1 : 2880. Městské muzeum Nový Bydžov, přír. 
č. 14/2015. Foto Pavel Vychodil. – Na plánu jsou vyznačeny veřejné 
a významné budovy. K poznání soudobé podoby města výrazně na-
pomáhá i pojmenování klíčových továren a provozů, s uvedením jmen 
majitelů. Zajímavostí jsou šrafovaně vyznačená tehdy již pohořelá ka-
sárna a parková úprava po židovské čtvrti a zrušeném hřbitově u kos-
tela sv. Trojice.

Mapový list č. 11
Mapa č. 17: Mapa okresního hejtmanství Nový Bydžov, 1912. Ge-

nerální mapa okresního hejtmanství Bydžovského, 9. doplněné vydání. 
Kreslil a ryl J. E. Wagner, upravil F. Mareš, tisk Hynek Fuchs v Praze. 
Barevná litografie, výška 350 (270) mm, šířka 260 (195) mm, měřítko 
1 : 220 000. Mapová sbírka Historického ústavu Akademie věd ČR, 
v. v. i., sign. MAP A 520. Foto Pavel Vychodil.

Mapa č. 18: Mapa okresu Nový Bydžov, 1940. Mapa vzdálenos-
tí politického okresu Nový Bydžov. Sestaveno dle stavu silnic v roce 
1940. Vydal jako úřední pomůcku Okresní úřad v Novém Bydžově. Cy-
klostyl, výška 555 mm, šířka 375 mm, bez měřítka. Soukromá sbírka. 
Sken Günter Fiedler.

Mapový list č. 12
Mapa č. 19: Plán města s vyznačením pozemního rozvodu elektric-

ké sítě, cca 1940. Bez názvu. Autor neuveden. Kolorovaná perokresba, 
výška 845 mm, šířka 1000 mm, bez měřítka, výřez. Soukromá sbírka 
Pavla Draštíka. Foto Pavel Vychodil. – Srov. mapový list č. 9, mapa 
č. 14 (stav rozvodu elektrické sítě k roku 1894); plán je pozoruhodný 
i dvojjazyčným uličním názvoslovím.

Mapový list č. 13
Mapa č. 20: Směrný územní plán města, 1950. Nový Bydžov. Směr-

ný plán Nový Bydžov. List č. 4. Rozbor stavu budov a bonita půdy. Pro-
sinec 1950. Akad. arch. Vlastibor Klimeš, akad. arch. Oldřich Šmída. 
Výška 2010 mm, šířka 1910 mm, měřítko 1 : 2880, výřez. Městské mu-
zeum Nový Bydžov, přír. č. 5/2015-4. Foto Pavel Vychodil. – Vybraný 
list ze souboru plánů pro směrný územní plán Nového Bydžova kromě 
jiného nabízí zajímavou klasifikaci stavu budov nedlouho po skončení 
2. světové války a zachycuje město ještě před rozsáhlými demolicemi 
a dalšími podstatnými změnami v městské zástavbě. Za povšimnutí 
stojí, že na náměstí ještě není vybudován kruhový objezd, je zachován 
pravidelný charakter půdorysu se zastavěnými plochami – stojí tři domy 
v západní frontě náměstí (srov. obr. č. 66 a 76), blok domů za spořitel-
nou v Jiráskově ul. a ulici Boženy Němcové, stojí oba domy na nároží 
ulic Jungmannovy a Čsl. armády, v provozu jsou lázně a na Cidlině 
ještě stojí městský mlýn. Dosud nezbořeny tu jsou poslední roubené 
stavby uvnitř města a pivovar za radnicí; patrna je ještě nezastavěná 
část města mezi tratí a novým hřbitovem.

Mapový list č. 14
Mapa č. 21: Územní plán rekonstrukce a asanace historického já-

dra města, 1973. Nový Bydžov. Podrobný územní plán rekonstrukce 
a asanace historického jádra města III. Ing. arch. J. Malát, Ing. arch. 
A. Synek, SÚRPMO. Výška 630 mm, šířka 815 mm, měřítko 1 : 1000. 
Městské muzeum Nový Bydžov, přír. č. 7/2015-3. Foto Pavel Vycho-
dil. – V úplnosti nerealizovaným se stal územní plán rekonstrukce 
a asanace historického jádra města z roku 1973. Soudobý socialistický 
urbanismus počítal s rozsáhlou asanací i uvnitř dnešní městské pa-
mátkové zóny a se stavbou několikapodlažních bytových domů. Asa-
naci by podlehly prakticky všechny budovy podél „velkého čtverce“, ale 
i stará zástavba v Hradební ulici, bloky domů mezi Bezručovou ul., ulicí 
U Kopečka a Klicperovou ulicí či v ulici U památníku. Podle plánu se 

postupně zbořilo několik budov ve městě, např. pivovarská lednice, tři 
domy v západní frontě náměstí a dva domy v ulici U památníku. Dalším 
zásahům zabránil nedostatek finančních prostředků na novou výstav-
bu a revoluční rok 1989. Součástí souboru plánů jsou i panoramatické 
pohledy na novou podobu města z věže kostela sv. Vavřince západním 
a východním směrem (srov. obr. č. 75a–b).

Mapový list č. 15
Mapa č. 22: Regulační plán centra města, 1990. Nový Bydžov. „Vel-

ký čtverec“. Regulační plán centra B.2. Rozbor podlažnosti a staveb-
ně technického stavu objektů. Atelier12 STP Hradec Králové. Výška 
780 mm, šířka 990 mm, měřítko 1 : 1000. Městské muzeum Nový Byd-
žov, přír. č. 8/2015-2. Foto Pavel Vychodil.

Mapový list č. 16
Mapa č. 23: Územní plán města, 2012. Územní plán Nový Bydžov. 

Hlavní výkres. REGIO, projektový ateliér s.r.o. Výška 1350 mm, šířka 
2600 mm, měřítko 1 : 5000, výřez. © Městský úřad Nový Bydžov, 2017.

Mapový list č. 17
Mapa č. 24: Svislý letecký snímek Nového Bydžova, 1937. Vojenský 

geografický a hydrometeorologický úřad v Dobrušce, Středisko letec-
kých snímků, sign. č. 08530. Letecký snímek poskytl VGHMÚř Dobruš-
ka © MO ČR, 2015.

Mapový list č. 18
Mapa č. 25: Svislý letecký snímek Nového Bydžova, 1954. Vojen-

ský geografický a hydrometeorologický úřad v Dobrušce, Středisko 
leteckých snímků, sign. č. 02562. Letecký snímek poskytl VGHMÚř 
Dobruška © MO ČR, 2015.

Mapový list č. 19
Mapa č. 26: Svislý letecký snímek Nového Bydžova, 1977. Vojenský 

geografický a hydrometeorologický úřad v Dobrušce, Středisko letec-
kých snímků, sign. č. 09108. Letecký snímek poskytl VGHMÚř Dobruš-
ka © MO ČR, 2015.

Mapový list č. 20
Mapa č. 27: Svislý letecký snímek Nového Bydžova, 1991. Vojenský 

geografický a hydrometeorologický úřad v Dobrušce, Středisko letec-
kých snímků, sign. č. 09642. Letecký snímek poskytl VGHMÚř Dobruš-
ka © MO ČR, 2015.

Mapový list č. 21
Mapa č. 28: Svislý letecký snímek Nového Bydžova, 2014. Mapový 

podklad © Český úřad zeměměřický a katastrální, www.cuzk.cz, mapo-
vé listy HORI57, HORI58, HORI67 a HORI68.

 
Mapový list č. 22

Mapa č. 29: Osídlení Novobydžovska v pravěku a v raném středově-
ku. Rekonstrukční mapa Jana Kohouta, kartografické zpracování Iveta 
Čtveráková. – Na podkladu základní mapy 1 : 50 000 jsou vynesena 
významnější archeologická naleziště z pravěku a raného středověku. 
Z hlediska prostorového rozložení je jasně patrné rozmístění nálezů po-
blíž původního toku řeky Cidliny a do mála vyvýšených útvarů v krajině 
Pocidliní. Při tvorbě mapy byly použity údaje z Archeologické databáze 
Čech, literatury a nálezů umístěných v muzeích. Archeologické nálezy 
získané na sledovaném území jsou uloženy především v Městském mu-
zeu v Novém Bydžově a v Muzeu východních Čech v Hradci Králové. 
Za revizi a doplnění údajů patří poděkování Mgr. Radku Bláhovi z Mu-
zea východních Čech v Hradci Králové. – Literatura: PROFANTOVÁ, 
Naďa – KAŠPÁREK, František: Depot železných předmětů z Mlékosrb, 
okr. Hradec Králové a další blízké nálezy z východních Čech. Východo-
český sborník historický 21, 2012, s. 77–95; KALFERST, Jiří: K vyhod-
nocení soupisů archeologických aktivit na Bydžovsku. Zpravodaj muzea 
v Hradci Králové 31, 2005, s. 93–100; KOUDELKA, Josef: Z Nov. Bydžo-
va. Památky archaeologické a místopisné 24, 1913, s. 58; TÝŽ: Praehis-
torické nálezy na Bydžovsku. Tamtéž 22, 1908, s. 199–204; TÝŽ: Nález 
bronzů u Obory. Tamtéž 21, 1905, s. 421–424; TÝŽ: Archaeologický 
nález u Nov. Bydžova. Tamtéž 21, 1905, s. 137–140; MANGEL, Tomáš – 
DANIELISOVÁ, Alžběta – JÍLEK, Jan: Keltové ve východních Čechách. 
Hradec Králové – Nasavrky – Pardubice 2013; MOUCHA, Václav: Pří-
spěvek k poznání štítu z doby laténské v Čechách. Archeologické roz-
hledy 26, 1974, s. 445–453; TÝŽ: Starobronzový hromadný nález ze 
Starého Bydžova. Památky archeologické 65, 1974, s. 241–277; PRO-
KOP, Jaroslav: Nový Bydžov v proměnách staletí. Nový Bydžov 2013, 
zvl. s. 9–14; RYBOVÁ, Alena: Pozdně laténské a časně římské sídliště 
v Novém Bydžově – Chudonicích. Acta Musei Reginaehradecensis 7, 
1964, s. 3–142 a 2 přiložené plánky; STOCKÝ, Albín: Sídliště s kulturou 
římskou v Chudonicích u Nového Bydžova. Nový Bydžov 1910 (= Zvl. 
otisk z Pravěku 6, 1910, s. 86–94).

Mapa č. 30: Historické jádro Nového Bydžova ve světle archeolo-
gie. Rekonstrukční mapa Jana Kohouta, kartografické zpracování Ive-
ta Čtveráková. – Písemnými prameny jsou počátky Nového Bydžova 
dokumentovány od doby kolem roku 1300 (srov. úvodní text Historický 
vývoj města Nového Bydžova). Jak však ukazují archeologické nálezy, 
město nevzniklo na místě zcela neosídleném. Odhlédneme-li od pra-
věkého osídlení, poloha na nízké terase nad Cidlinou upoutala již naše 
slovanské předky v 10. století, což dokládá několik pohřebišť zachy-
cených na několika místech dnešního katastru. V cihelně na severním 
konci města mezi železnicí a hlavní silnicí (tak zvaná spolková) byly 
v roce 1960 prozkoumány 4 kostrové hroby, které náležely dospělé 
ženě, dospělému muži a dvěma dětem. Ve třech hrobech byl nalezen 
typický šperk, který tvořil ozdobu účesu či pokrývky hlavy, tak zva-
né esovité záušnice, z jednoho hrobu se podařilo získat keramickou 
nádobu. V témže roce a roku 1976 byly nalezeny i další dvě nádoby 

ze zničených hrobů. Další pohřebiště se nacházelo v místě bývalé 
štěrkovny pana Němce jižně od dnešního historického jádra směrem 
na Chlumec, odkud jsou známy celé nádoby z 10.–11. století a esovité 
záušnice. Na základě nálezů dalších keramických střepů je pravdě-
podobné, že kromě pohřebiště zde stávala i osada. Z blízkosti tohoto 
místa, dnešní Fučíkovy ulice, jsou také stopy sídliště, které náleží již 
13. století. Další osídlení předcházející vzniku města je doloženo i ze 
západního okraje dnešního historického jádra v okolí budovy Okresní-
ho domu. Tyto osady se po založení města změnily na jeho předměstí.

Mladší vrstvy archeologických nálezů potom dokumentují osídlení 
v době po založení města. Již v roce 1844 při boření poslední části 
hradeb mezi Metličanskou branou a židovskou čtvrtí byla vedle růz-
ných otesaných částí oblouků a sloupů nalezena i hlava mnicha z patky 
konzoly klenby, jediný známý hmotný pozůstatek zdejšího minoritské-
ho kláštera (později byla osazena do stěny ve vestibulu radnice). Při 
stavbě lednice v zadní části parcely Josefa Skřivana byly v roce 1905 
v základech vykopány dvě téměř celé nádoby ze 14. století a spolu 
s ukázkami další středověké keramiky jsou trvale vystaveny v muzejní 
expozici. Několik zajímavých předmětů získalo muzeum v roce 1983 
při bagrování zeminy pod silnicí v ulici Československé armády proti 
tehdejšímu Domu oděvů ze spodní vrstvy hatí z hloubky 1,5 až 2 m – 
železnou podkovu bez hmatce, železnou dvouramennou vidlici, zlomky 
tří různých páskových uch středověkých nádob, stehenní kost z levé 
pánevní končetiny koně, záprstní kost skotu a částečně zuhelnatělou 
větev z hatí. Rámcově lze tyto předměty datovat do 15. století. Nové 
poznatky ke středověké a raně novověké podobě zástavby tří parcel 
na západní frontě náměstí přinesl rozsáhlý archeologický výzkum 
v roce 2009. Novověká kamenná zástavba podsklepených domů za-
sáhla pouze přední části parcel, ve střední a zadní části tak zůstaly 
zachované pozůstatky původních středověkých domů a tzv. sanitární 
zóny tvořené soustavou studní, odpadních jímek a hnojišť. K nejzají-
mavějším a zároveň nejdůležitějším nálezům patří právě pozůstatky 
dřevohlinitých domů datovaných podle keramických nálezů do doby 
založení Nového Bydžova, tedy do přelomu 13. a 14. století. V zákla-
dech jednoho z domů byl nalezen dřevěný trám. Za pomoci dendro-
chronologického datování bude možné určit přesné datum pokácení 
stromu, ze kterého byl trám vyroben. Metoda dendrochronologie bude 
použita i na další dřevěné konstrukce, které se při výzkumu nalezly. 
Jedná se o konstrukce hlubokých studní, odpadních jímek a velkoka-
pacitního hnojiště zachyceného v zadních částech parcel. Výzkumem 
bylo nalezeno také velké množství artefaktů. K nejběžnějším nálezům 
patřily zlomky kuchyňské a stolní keramiky a mazanice ze stěn dřevě-
ných domů. V zásypech novověkých sklepů v přední části parcel byly 
nalezeny mince. K nejzajímavějším nálezům se bezesporu řadí dětská 
hračka v podobě keramické figurky koníka nalezená v jednom ze stře-
dověkých dřevohlinitých domů a ledvinkovitá dýka datovaná do přelo-
mu 14. a 15. století nalezená ve výplni jedné z odpadních jímek. – Jako 
podklad mapy byla využita indikační skica stabilního katastru z roku 
1841, tedy z doby, kdy jsou zachovány ještě poslední části městského 
opevnění a vnitřní zástavba odpovídala stavu ve vrcholném středověku 
a raném novověku. Vyznačeny jsou hlavní stavby, zkoumané archeo-
logické situace a parcely.

Mapový list č. 23
Mapa č. 31: Vývoj struktury novobydžovského městského statku 

v letech 1400–1850. Rekonstrukční mapa Zdeňka Berana, kartogra-
fické zpracování Iveta Čtveráková. Zdroje podkladové mapy: ©ArcČR, 
ARCDATA PRAHA, ZÚ, ČSÚ, 2014. – Nový Bydžov představuje lo-
kalitu, kde můžeme z důvodu povýšení poddanského města na měs-
to královské (věnné) sledovat transformaci někdejšího šlechtického 
panství v městský statek. Mapa zachycuje stav panství (statku) v pěti 
chronologických vrstvách, které zhruba odpovídají základním periodi-
začním mezníkům v jeho územním vývoji. Nejstarší svědectví o terito-
riálním rozsahu novobydžovského panství přináší privilegium Čeňka 
z Vartenberka ze 14. prosince 1407 (Codex iuris municipalis II. Ed. 
Jaromír Čelakovský. Praha 1895, s. 1086–1089, č. 820). Předhusitské 
novobydžovské panství patřilo se šesti poddanskými vesnicemi (Starý 
Bydžov, Párna – dnes jižní část Starého Bydžova, Skřeněř, Humbur-
ky, Prasek a Zdechovice) spíše k menším celkům v kategorii „panství“ 
a jeho hodnota spočívala především v ekonomické síle městského 
centra. Poddanské vesnice byly v té době soustředěny v kompaktním 
západo-východně orientovaném pásu od Skřeněře po Zdechovice. 
V pohusitské době došlo k racionálnímu, ovšem nijak rozsáhlému při-
kupování vesnic v okolí, a tak když 22. února 1516 kupoval panství 
Vilém (II.) z Pernštejna, zaplatil 14 000 kop grošů českých za celek 
čítající vedle městského centra a některých drobnějších majetků šest 
vesnic (Starý Bydžov, Skřeněř, Humburky, Podoliby, Bydžovská Lhot-
ka a Kobylice), platy na lidech z dalších čtyř vsí (Prasku, Zdechovic, 
Chudonic a Zachrašťan), poplužní dvůr v Libni a patronátní práva nad 
kostely ve Starém Bydžově, Vysočanech a Metličanech (Listinář pana 
Viléma z Pernšteina z let 1304–1521. In: Archiv český XVII. Ed. Josef 
Kalousek. Praha 1899, s. 230, č. 1015). Za vlády Pernštejnů byly sce-
leny majetky v Chudonicích a Zachrašťanech (a snad již též v Prasku 
a Zdechovicích) a došlo k zakoupení dvorů v Měníku a Zábědově. Os-
trý zásah do dosud plynulého územního vývoje panství přinesla účast 
vrchnosti na protihabsburském odboji v polovině 16. století, jehož ná-
sledkem došlo k trvalé ztrátě pěti vesnic (Starého Bydžova, Skřeněře, 
Humburk, Podolib a Kobylic). Když město 6. ledna 1569 složilo hotovost 
10 000 kop grošů českých na výkup z poddanství, získalo statut krá-
lovského věnného města; jeho venkovské statky zahrnovaly opět šest 
(či snad sedm) vesnic. Přímo ve smlouvě jsou ovšem doloženy pouze 
čtyři (Chudonice, Zachrašťany, Vysočany a Zadražany) spolu se dvo-
rem v Libni. Z nepřímých dokladů však plyne, že ke statku také patřily, 
nebo byly krátce po výkupu z poddanství přikoupeny vesnice Prasek 
a Zdechovice a patrně též prameny dlouhodobě opomíjená Bydžov-
ská Lhotka (Urbář bydžovského panství z r. 1567. In: NA Praha, Stará 
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manipulace, inv. č. 202, sign. B 20/19; Státní oblastní archiv v Zámrsku 
– Státní okresní archiv Hradec Králové, AM Nový Bydžov, inv. č. 8. 
KAPRAS, Jan: Kniha svědomí města Nového Bydžova z l. 1311–1470 
s výsadami a akty o výkupu svobody. Nový Bydžov 1907, s. XVIII–XIX, 
LVII–LVIII; PROKOP, Jaroslav: Nový Bydžov v proměnách staletí. Nový 
Bydžov 2005, s. 39–47).

Městský statek v předbělohorské době získal tvar neúplného prs-
tence okolo trvale ztracených Humburk, na nichž se v průběhu let 
střídali různí šlechtičtí majitelé. Do začátku českého stavovského 
povstání pak již probíhaly pouze dílčí transakce v podobě prodejů či 
koupí jednotlivých vesnic a dvorů. V roce 1622 postihla utrakvistické 
město druhá konfiskace vyčíslená na hodnotu 29 372 kop grošů mí-
šeňských, v jejímž rámci bylo městu odebráno šest vesnic (Prasek, 
Zdechovice, Chudonice, Zachrašťany, Vysočany a Zadražany) se 
dvory v Libni a Měníku (KAPRAS, Jan: Kniha svědomí města Nového 
Bydžova z l. 1311–1470 s výsadami a akty o výkupu svobody. Nový 
Bydžov 1907, s. XX–XXII; PROKOP, Jaroslav: Nový Bydžov v promě-
nách staletí. Nový Bydžov 2005, s. 48–52). Majetek byl poté městu 
roku 1628 navrácen a až do konce patrimoniální správy byl pak ply-
nule rozšiřován obnovováním pustých sídel, přeměnou dvorů na vsi 
v průběhu raabizace i jejich pozvolným rozšiřováním a přikupováním. 
Roku 1788 tak městský statek čítal jedenáct vesnic s částečnými právy 
ke Králíkům a Metličanům. Do roku 1843 se dokoupením zbytku Metli-
čan jejich počet zvýšil na dvanáct (Oerterverzeichniß des Bidschower 
Kreises 1788, in: Materialien zur alten und neuen Statistik von Böhmen 
IX. Leipzig und Prag 1789, s. 118–185; SOMMER, Johann Gottfried: 
Das Königreich Böhmen. Statistisch-topographisch dargestellt III. Bid-
schower Kreis. Prag 1835, s. 9; PALACKÝ, František: Popis králowství 
Českého. Praha 1848, s. 112; PROKOP, Jaroslav: Nový Bydžov v pro-
měnách staletí. Nový Bydžov 2005, s. 53–81).

Ve vývoji území přináležejícího ke správnímu centru v Novém Byd- 
žově tak můžeme sledovat plynulý růst, v němž zaznamenáváme je-
dinou výraznější cézuru v polovině 16. století, kdy se změnilo původ-
ně protáhlé teritorium panství v postupně expandující kruhový útvar. 
Pobělohorská konfiskace rozsah městského statku dlouhodobě nepo-
znamenala a např. ve srovnání s Hradcem Králové u Nového Bydžova 
vidíme setrvale úspěšné pronikání do okolního venkovského zázemí. 
Z období statistického zachycení demografických ukazatelů můžeme 
v rozmezí let 1788 až 1843 sledovat nárůst počtu městského obyva-
telstva o 51 %, venkovského obyvatelstva dokonce o 85 % a celkově 
potom o 64 %. Zatímco roku 1788 žilo 62 % obyvatel městského statku 
ve městě, klesl tento podíl do roku 1843 na 57 %.

Tab. č. 1. Počty usedlostí na novobydžovském městském statku 
v letech 1788–1843

Mapový list č. 24
Mapa č. 32: Krajinné schéma Nového Bydžova a jeho okolí ve druhé 

polovině 18. století. Rekonstrukční mapa Evy Semotanové, kartografic-
ké zpracování Jan Pacina. – Znázorněná krajina je vymezena prosto-
rem mezi Starým Bydžovem a Novým Bydžovem, kde došlo k přenese-
ní původního městského založení Bydžova (kolem roku 1305) do nové 
polohy při řece Cidlině (Nový Bydžov). Časově se vztahuje ke druhé 
polovině 18. století, porovnána je se situací počátkem 21. století. Kra-
jinný ráz se během více než dvou století zásadně nezměnil. Otevřenou 
mírně zvlněnou polní krajinu charakterizují plochy obdělávané půdy, 
louky (podél vodotečí nivní), vodní toky a plochy, menší lesní celky, 
vesnická sídla, městské sídlo (Nový Bydžov) a komunikace – jejich 
hlavní směry převážně kopírují raně novověkou síť cest, řada stezek 
však zanikla v souvislosti s úpravami krajiny v rámci kolektivizačních 
procesů ve druhé polovině 20. století. Vodní toky byly v 18. století 
neregulované, s mnohem větším rozsahem nivních luk, což je patrné 
zejména u řeky Cidliny a jejích ramen. V souvislosti s rušením rybnič-
ních soustav v Čechách (převážně od konce 18. do poloviny 19. století) 
postupně zanikla většina rybníků (Oborský, Rudovec, Kamenec, Ho-
ření, Skřeněřský, Podešev a Zábědovský). Zůstaly jen rybníky Rohlík 
a Říha (v 18. století Velký Říha a Malý Říha), ačkoliv byly roku 1782 
navrženy rovněž na přeměnu v louky, Říha i v pole. Hospodářské dvory 
Zábědov a Metličany se po roce 1780 staly raabizačními vesnicemi, 
vznikla nová raabizační ves Nová Skřeněř. Urbanizační proces druhé 
poloviny 19. století krajinu výrazněji nezasáhl. Mnohá soudobá pomíst-
ní zeměpisná jména odrážejí zaniklé krajinné prvky, jiná se pro týž ob-
jekt od zeměpisných jmen ze druhé poloviny 18. století liší. Reflektují 

rovněž dvě popraviště, což je v okolí jediného města jev poměrně oje-
dinělý. První se nacházelo na západ od Nového Bydžova za rozcestím 
silnic na Starý Bydžov a Skochovic v místě, které je na mapě stabilního 
katastru označeno U Stínadel. I., II. a III. vojenské mapování ani sou-
časná Základní mapa 1 : 25 000 však toto pomístní jméno nezachycují. 
Na vedutě Nového Bydžova od Friedricha Bernharda Wernera (cca 
1736; srov. obr. č. 6b), zobrazující město neobvykle od jihozápadu, za-
kreslil autor v místě poprav kříž. Spolu s šibenicí jej znázorňuje také 
mapa I. vojenského mapování. Poblíž bývalého popraviště stojí barokní 
pilíř se sochou Spasitele světa (Salvator mundi) z roku 1706. Druhé 
popraviště poblíž Metličan připomínají současná pomístní zeměpisná 
jména U tří křížů a U šibeničního mostu (přes Králický potok). Roku 
1834 byl na rozcestí do Králík, Hradce Králové a Humburk umístěn 
pískovcový kříž s ukřižovaným Kristem. – Prameny a literatura: I. vo-
jenské mapování Čech z let 1780–1783, měřítko [1 : 28 800], sekce 
č. 94; II. vojenské mapování Čech z let 1852–1853, revidováno 1873, 
měřítko [1 : 28 800], sekce č. VII/7, östliche Colonne; III. vojenské ma-
pování z roku 1877, poslední revize 1889, měřítko [1 : 25 000], Zone 5, 
Col. XIII, Section NW; císařský povinný otisk mapy stabilního katastru 
města Nového Bydžova z roku 1841, list V; Základní mapa 1 : 25 000, 
Český úřad zeměměřický a katastrální, 2014; KUČA, Karel: Chlumecko 
a Novobydžovsko II. Hradec Králové 1995; PROKOP, Jaroslav: Nový 
Bydžov. Praha – Litomyšl 2007; PROKOP Jaroslav: Nový Bydžov 
v proměnách staletí. Nový Bydžov 2005 (2. vyd. 2013); ŠMELHAUS, 
Vratislav: Vývoj rybničního hospodářství na Bydžovsku. In: Vědecké 
práce Zemědělského muzea 4, 1964, s. 95–242.

Mapový list č. 25
Mapa č. 33: Nový Bydžov v polovině 19. století. Vektorizace mapy 

stabilního katastru 1 : 2500. Rekonstrukční mapa Evy Chodějovské, 
Tomáše Burdy a Martiny Tůmové, kartografické zpracování Iveta 
Čtveráková a Marek Komárek. – Nový Bydžov si v polovině 19. století 
ve svém urbanistickém rozvrhu uchovával jasně čitelný obraz způsobu 
svého založení. Římský lokační model, aplikovaný v českých zemích 
ve středověku, nesetřely ani četné požáry, ani stavební činnost období 
raného novověku (srov. komentář mapa č. 1a–c). Ta ostatně nebyla 
příliš intenzivní. K překotnému urbanistickému rozvoji nedošlo ani poté, 
co se Nový Bydžov stal krajským městem (1751). Počet domů ve dru-
hé polovině 18. století sice značně vzrostl a tento trend pokračoval 
– v roce 1811 měl Nový Bydžov 396 domů a v roce 1843 již 478, a to 
i přes to, že v roce 1817 zasáhl město rozsáhlý požár. Pravoúhlá uliční 
síť byla respektována. Barokní architekturou zůstalo město téměř ne-
dotčeno, stavělo se skoro výhradně stále ze dřeva a až kvůli zmíněné-
mu požáru se proměnila zástavba kvalitativně – začalo se stavět z cihel 
a kamene. Počet obyvatel od druhé poloviny 18. století také narůstal 
(v roce 1811 3150, v roce 1843 4300). První signály směřující k přero-
du Nového Bydžova ze stavebně velmi konzervativního malého města, 
které si zachovávalo středověký ráz, v moderní maloměsto, se projevily 
zejména ve 40. letech 19. století: v letech 1824–1844 byly rozebrány 
městské hradby včetně obou městských bran. Hradební pásmo zůstalo 
dlouho nezastavěné, výstavba se soustředila na předměstí. Tam také, 
ovšem až v letech 1853–1854, vznikla na křižovatce silnic směřujících 
do Městce Králové a do Nového Bydžova první nemocnice. Významně 
se proměnila pozice Nového Bydžova v rámci sítě dálkových komuni-
kací ve východních Čechách. Tradiční cesta spojující Městec Králo-
vé s Hradcem Králové protínající město v západo-východním směru, 
na níž stály obě městské brány a most přes Cidlinu do Metličan, mo-
dernizována nebyla, kdežto na ni kolmá trasa byla v letech 1833–1842 
postavena jako císařská silnice Chlumec nad Cidlinou – Vojice. Promě-
nu hlavního komunikačního směru na severo-jižní potvrdilo i přivedení 
železnice do města roku 1870 od jihu (trať Chlumec nad Cidlinou – 
Ostroměř). Ve východní části města zůstávalo nadále neregulované 
řečiště Cidliny a mlýnský náhon (srov. mapový list č. 27, mapa č. 35), 
nad nímž se zvedalo návrší s v rámci procesu raabizace obnovenou, 
původně středověkou vsí Metličany, kde vyrostl před rokem 1775 ba-
rokní kostel sv. Jakuba Většího – napříště dominanta krajiny v těsném 
sousedství Nového Bydžova. Do siluety jinak v rovině rozprostřeného 
města v polovině století promlouvala významně už jen věž děkanského 
chrámu sv. Vavřince, dvouvěžové průčelí hřbitovního kostela Nejsvě-
tější Trojice a do asanace ve 40. letech obě městské brány. Industriali-
zace zasáhla Nový Bydžov pouze omezeně (výrazněji až od 70. let 19. 
století) a do poloviny 19. století se na jeho urbanistickém členění nijak 
výrazně neprojevila. Prvními protoprůmyslovými provozy byly koželuž-
na (1820), pivovar, cukrovar (od 1838), palírna a cihelny (první patrně 
od 1835), které se, s výjimkou posledně jmenované, nacházely v budo-
vách nepřekračujících obvyklé měřítko v intravilánu. – Prameny a lite-
ratura: císařský povinný otisk mapy stabilního katastru města Nového 
Bydžova z roku 1841, Ústřední archiv zeměměřictví a katastru, Praha, 
Fondy katastrální, sign. B2/a/6, ev. č. 5307-1 (dostupné zhttp://archivni-
mapy.cuzk.cz/); Catastral Schätzungs-Elaborat der Catastral-Gemein-
de Neubydčow, Národní archiv, Praha, fond Stabilní katastr – duplikát, 
inv. č. 3477; KUČA, Karel: Města a městečka v Čechách, na Moravě 
a ve Slezsku IV. Ml–Pan. Praha 2000, s. 460–487; ROUBÍK, František: 
Silnice v Čechách a jejich vývoj. Praha 1938.

Mapový list č. 26
Mapa č. 34a: Negativní plán Nového Bydžova a okolí s vyznačením 

půdorysu města a uličních bloků podle mapy I. vojenského mapování 
Čech z let 1780–1783, sekce č. 94. Rekonstrukční mapa Evy Semota-
nové, kartografické zpracování Jan Pacina.

Mapa č. 34b: Negativní plán Nového Bydžova a okolí s vyznače-
ním půdorysu města a uličních bloků počátkem 21. století s využitím 
Základní mapy 1 : 10 000. Rekonstrukční mapa Evy Semotanové, kar-
tografické zpracování Jan Pacina.

Mapa č. 34c: Digitální model území Nového Bydžova a okolí s vy-
značením půdorysu města a uličních bloků podle mapy I. vojenského 

mapování Čech z let 1780–1783, sekce č. 94. Rekonstrukční mapa Evy 
Semotanové, kartografické zpracování Jan Pacina.

Mapa č. 34d: Digitální model území Nového Bydžova a okolí s vy-
značením půdorysu města a uličních bloků počátkem 21. století s vy- 
užitím Základní mapy 1 : 10 000. Rekonstrukční mapa Evy Semotano-
vé, kartografické zpracování Jan Pacina.

Mapový list č. 27
Mapa č. 35: Významné krajinné prvky na Novobydžovsku ve druhé 

polovině 18. století. Rekonstrukční mapa Tomáše Burdy a Evy Chodě-
jovské, kartografické zpracování Iveta Čtveráková a Marek Komárek. 
– Jako zdrojový podklad byla použita rekonstrukční mapa rybniční sou-
stavy zachycené na I. vojenském mapování: KUČA, Karel: Chlumecko 
a Novobydžovsko. Historie a architektonické památky Pocidliní I–II. 
Hradec Králové 1995, zde II, mapová příloha I: Pocidliní na I. vojen-
ském mapování (1763–1783). Srov. komentář níže k mapě č. 36.

Mapa č. 36: Vývoj průmyslu a železniční dopravy na Novobydžov-
sku od poloviny 19. do poloviny 20. století. Rekonstrukční mapa Tomáše 
Burdy a Evy Chodějovské, kartografické zpracování Iveta Čtveráková. 
– Novobydžovsko leží ve východní části Polabí na rozhraní Pocidlinské 
tabule a Jičínské pahorkatiny v mírně teplé oblasti s převažujícím půd-
ním typem hnědozemí, bonita půdy je nižší zejména v blízkosti vodních 
toků. Přirozenou osu území tvoří pravostranný přítok Labe – Cidlina 
a její přítoky Bystřice a Javorka, z jihu pak Bydžovsko ohraničuje tok 
řeky Labe. Tento charakter krajiny, spolu se strukturou vlastnictví půdy, 
měl rozhodující vliv na její využití a podobu. Především na Chlumec-
ku a dále v blízkosti vodních toků byl postupně zakládán velký počet 
rybníků, které umožnily efektivní využití bonitně horších pozemků (za-
mokřených luk nebo lužních lesů), a tak do poloviny 18. století bylo 
založeno několik set menších či větších rybníků, včetně Žehuňského 
na řece Cidlině (dnes desátého největšího rybníka v Česku). K dalším 
rozsáhlým vodním nádržím patřily například Rutvas, Velkochlumecký, 
Písecký, Kosický, Řehoř, Stejskal nebo Šibenický. Od druhé poloviny 
18. století byly rybníky postupně vysoušeny a přeměňovány v země-
dělskou půdu. Tento trend pokračoval i v 19. století. Vzniklé problémy 
s odvodněním půdy byly tak výrazné, že se Novobydžovsko stalo první 
oblastí v Rakousko-Uhersku, kde byla zakládána meliorační družstva. 
Do počátku 20. století jich existovalo v politickém okrese Nový Bydžov 
několik desítek, což se projevilo i na změně využití půdy (srov. mapový 
list č. 28). Kromě toho byly regulovány také toky řek, zejména Cidli-
ny a Bystřice. Rušení rybníků však probíhalo především v souvislosti 
s tzv. raabizací. Tato pozemková reforma měla zajistit příchod nových 
kolonistů a nahradit robotní vztahy peněžními. V jejím důsledku vznik-
lo v Čechách 128 nových, tzv. raabizačních vesnic, z toho 17 právě 
v okolí Nového Bydžova. Na samotném Novobydžovsku probíhala 
od roku 1777 a byly zde založeny čtyři vesnice (Tereziny Dary, Obo-
ra, Nové Ohnišťany a Nové Smrkovice). Dotkla se i benediktinského 
panství Sloupno (Opatov, Chmelovice a obnovené Metličany), novo-
bydžovského panství (druhý díl Metličan, Řehoty a Zábědov); několik 
nových vsí vzniklo i při raabizaci soukromého panství Chlumec nad 
Cidlinou (na pozemcích velkého vysušeného rybníka Rutvas vznikly 
vsi Bílé Vchynice a Tetov, a dále Kolesa, Malé Babice, rozšířena byla 
samota Rozehnaly a ze stejnojmenného dvora vznikla víska Michnov-
ka), na panství Sadová vznikl Janatov a na smidarsko-hlušickém pan-
ství pak Nová Skřeněř. Další etapou dotváření sídelní sítě, která spadá 
na konec první třetiny 19. století, bylo zakládání vsí při dvorech (Stará 
Skřeněř, Lišičky, osada Nový) nebo nově založených podnicích (Libně-
ves, rozšíření Slibovic). Bylo založeno také několik nových panských 
dvorů – především na Chlumecku: Ostrov, Oktaviánov a Vlkov (částeč-
ně i na místě vysušených rybníků), v roce 1841 pak u nového cukrovaru 
východně od Chlumce Anežčin dvůr.

Převážně zemědělská krajina Novobydžovska byla od první polo-
viny 19. století zasažena rozvojem průmyslu, především potravinář-
ského. Dominantním odvětvím se stalo po napoleonských válkách 
cukrovarnictví. Postupně zde bylo vybudováno více než deset cuk-
rovarů (první pokusy s výrobou cukru se uskutečnily již v roce 1812 
ve Skřivanech, kde se pozdější cukrovar stal jedním z nejvýznamněj-
ších podniků v Polabí, další jsou doloženy v Chlumci, ve Smidarech 
nebo v Libněvsi). Potřeba dopravy cukrové řepy ke zpracování pak byla 
impulsem rozvoje jak silniční, tak především železniční dopravy, kdy 
kromě běžných tratí vznikaly speciální řepařské drážky a také zařízení 
na uskladnění a přípravu suroviny, včetně např. šlechtitelských stanic. 
Další novou plodinou byla čekanka, s níž bylo spjato budování sušáren 
čekanky i továren na výrobu cikorie (kávové náhražky). Ta vůbec první 
v Rakousku vznikla již v roce 1827 ve Vysokém Veselí a fungovala 
téměř 100 let až do roku 1924. Objevují se však i další podniky jako 
například bydžovská koželužna v roce 1820 nebo textilní závody v No-
vém Bydžově, Chlumci nebo Žiželicích. Od druhé poloviny 19. století 
pak došlo k rozvoji dalších druhů průmyslu a rozšíření drobnějších prů-
myslových podniků i ve venkovských obcích Novobydžovska (cihelny, 
sušárny čekanky, drobné strojírenské podniky – např. Sekeřice, Lužec 
nad Cidlinou, Staré Smrkovice, Krakovany).

Rozvoj železnice také umožnil kromě vzniku hospodářských a ob-
chodních skladišť a dalších podniků, propojených vlečkami s již tak 
poměrně hustou železniční sítí, snadnější dojíždění do měst za prací 
a vznik skupiny tzv. kovozemědělců (Převýšov, Káranice, Nové Měs-
to nad Cidlinou, Lovčice). Železnice byla do regionu přivedena v roce 
1870. V prosinci toho roku byl zahájen provoz na trati z Velkého Oseku 
přes Chlumec nad Cidlinou a Nový Bydžov do Ostroměře (dnes trať 
č. 040). Tato trať náležející do sítě Rakouské severozápadní dráhy 
(ÖNVB) byla zamýšlena jednak jako součást dálkového spojení Vídně 
s Berlínem, jednak jako spojnice do uhelného revíru v okolí Trutnova 
a Žacléře. V roce 1871 byl zprovozněn i úsek z Ostroměře do bývalého 
sídla krajského úřadu Bydžovského kraje, do Jičína (kde trať až do roku 
1903 v severozápadním směru končila). V Novém Bydžově bylo zříze-
no nádraží na Pražském předměstí. Součástí poměrně husté želez-

Rok                              1788                     1834                    1843
  domů obyvatel domů obyvatel domů obyvatel

Nový Bydžov 388 2866 463 3863 478 4328

Prasek 81 451 127 856 129 814

Zachrašťany 32 179 31 175 51 368

Měník 33 178 49 303 51 348

Zábědov 27 105 37 214 43 280

Zdechovice 31 174 41 233 49 278

Chudonice 26 147 38 246 38 252

Bydžovská  29 140 36 214 37 233Lhotka 

Vysočany 31 181 40 230 40 229

Zadražany 21 109 44 292 32 166

Řehoty 3 17 11 71 12 100

Metličany (před 3 22 5 32 12 97
1843 jen část)

Libeň 5 27 8 39 7 40

Králíky (část) 1 4 1 7 – –

Vesnice 323 1734 468 2912 501 3205celkem
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niční sítě v oblasti byly ale především průmyslové železnice, včetně již 
zmíněných úzkorozchodných řepařských drážek. Jejich vznik si vyžá-
dalo vybudování řady cukrovarů, vzdálených od sebe často jen několik 
kilometrů. Nejdůležitějšími mimo okres Nový Bydžov byly černínský 
cukrovar v Dymokurech a šlikovský v Kopidlně, do nichž byla svážena 
řepa z rozsáhlé oblasti severozápadního Novobydžovska. V souvislos-
ti se založením akciového cukrovaru ve Vysokém Veselí (1871) byla 
v roce 1880 otevřena druhá trať v okolí Nového Bydžova, na níž byla 
provozována osobní doprava. Postavila ji Rakouská společnost míst-
ních drah (Österreichische Lokaleisenbahn-Gesellschaft, ÖLEG) jako 
odbočku ze Smidar přes Chotělice, Hrobičany a Sběř, kde prakticky 
kopírovala tok řeky Cidliny. Vysoké Veselí hrálo původně důležitou roli 
v plánech na vybudování železnice propojující celou řepařskou oblast 
mezi Kopidlnem, Jičínem, Libání a Dětenicemi. K realizaci projektu pro-
sazovaného knížetem Karlem Paarem ovšem nedošlo. Provoz na trati 
do Vysokého Veselí byl roku 1976 zastaven a jedinou využívanou tratí 
na Novobydžovsku tak zůstává severojižní trať Chlumec nad Cidlinou 
– Trutnov (040), která je stále jednokolejná a nebyla nikdy elektrifiková-
na. Většinou zrušeny a z části i sneseny jsou také vlečky, které odbo-
čovaly z této trati zpravidla do cukrovarů. V samotném Novém Bydžově 
se na severu města zformovala dodnes přetrvávající průmyslová zóna, 
která byla na hlavní trať napojena vlečkou vedoucí východním směrem 
ze severního zhlaví nádraží. Krátká trať zde také obsluhovala cihelnu, 
která na konci 19. století expandovala směrem na západ a trať tak mu-
sela překonat erární silnici vedoucí na sever na Smidary. Delší vlečky 
odbočovaly dále do cukrovarů ve Skřivanech, Smidarech a zejména 
z odbočky Obora do Chomutic.

Přes naznačený rozvoj průmyslu zůstávala sledovaná oblast i v ob-
dobí po roce 1918 převážně zemědělská. Sčítání lidu z roku 1930 uvá-
dí, že na Chlumecku pracovalo více než 50 % ekonomicky aktivních 
obyvatel právě v zemědělství. Bylo to především díky dominantnímu 
postavení velkostatku Kinských, ale i na Novobydžovsku představoval 
podíl přes 40 %, zatímco v Čechách to bylo v té době již průměrně 
pouze 18,3 %. K modernizaci průmyslu a zakládání nových podniků 
s modernějším výrobním programem došlo částečně až těsně před 
2. světovou válkou (strojírenství, specializovaná textilní výroba, mo-
derní mlékárna v Novém Bydžově). K daleko větším změnám v indus-
trializaci Novobydžovska a koncentraci průmyslové výroby především 
ve městech tak došlo až po roce 1945 (sklárna v Nové Bydžově, Kovo-
plast, Desta a Malva v Chlumci nad Cidlinou, dřevovýroba ve Vysokém 
Veselí). Zároveň se výrazně zintenzivnila také dojížďka za prací, a to 
spolu s odchodem ekonomicky aktivních pracovníků ze zemědělství 
přispělo k tomu, že se charakter Novobydžovska změnil na průmy-
slově-zemědělský. Významnou roli v přepravě osob ale začala hrát 
ve druhé polovině 20. století autobusová doprava. V roce 2013 byl 
v Novém Bydžově v oblasti jižně od vlakového nádraží vybudován mo-
derní autobusový terminál. – Prameny a literatura: ČÚZK 2016: Základ-
ní mapa 1 : 50 000; III. vojenské mapování, 1 : 75000, list 3854: Mladá 
Boleslav, 1935; III. vojenské mapování, 1 : 75000, list 3855: Jičín, 1935; 
Národní archiv, Praha, Generální inspekce rakouských drah, kart. 547, 
548, 549, 556, 562, 567, 576; Plány železničních tratí ze soukromé 
sbírky Zdeňka Hrdiny; 4 BOŠEK, Vojtěch: Místopis a veřejná správa po-
litického okresu novobydžovského. Nový Bydžov 1940; GEBLER, Jaro-
slav – MAREK, Blahoslav – FRONĚK, Daniel: Cukrovarnický průmysl 
na území České republiky. 220 let výroby cukru. 1787–2007. Listy cuk-
rovarnické a řepařské. Odborný časopis pro obor cukrovka-cukr 123, 
2007, č. 7/8, s. 252–258; HOŘEJŠ, Miloš: Šlechtický versus rolnický. 
Vzestupy a pády šlechtického podnikání v cukrovarnictví na příkladu 
Colloredo-Mannsfeldského cukrovaru v Opočně a Šlikovského cukro-
varu v Kopidlně, in: Cukrovarnictví, cukrovary a cukrovarníci. Fenomén 
českého hospodářství v 19. a 20. století. Praha 2011, s. 522–562; HO-
ŘEJŠ, Miloš – NOVOTNÝ, Michal: Hospodářské aktivity rodu Schliků 
na sklonku 19. a v 1. polovině 20. století, in: Z Českého ráje a Podkrko-
noší – Supplementum 13, Semily – Turnov 2009, s. 347–378; 3 JIZBA, 
Jiří: Místopis a veřejná správa politického okresu novobydžovského. 
Nový Bydžov 1931; 1 KUČA, Karel: Chlumecko a Novobydžovsko. His-
torie a architektonické památky Pocidliní I–II. Hradec Králové 1995;  
   2 KUDRNÁČ, Václav: Úplný adresář a popis politického okresu Novoby-
džovského. Soudní okresy: Nový Bydžov - Chlumec n. C. a veškeré po-
litické obce a osady. Trutnov 1912; KUNT, Miroslav – KALINA, Tomáš: 
Neveřejné úzkorozchodné dráhy. Soupisy z let 1909 a 1925–1930. Pra-
ha 2004; PAVLÍČEK, Stanislav: Naše lokálky. Místní dráhy v Čechách, 
na Moravě a ve Slezsku. Praha 2002; STRNAD, Jiří: Úzkokolejné 
železnice na bývalé Severozápadní a České obchodní dráze. Podě-
brady 2010; POKORNÁ, Bohdana: Cukrovarnictví a vznik železniční 
sítě na Novobydžovsku. Bakalářská práce Univerzity Hradec Králové 
2015; RŮŽKOVÁ, Jiřina – ŠKRABAL, Josef a kol.: Historický lexikon 
obcí České republiky 1869–2005 I–II. Praha 2006; http://www.pshzd.
cz/index.html (Pardubický spolek historie železniční dopravy).

Tab. č. 1. Průmyslové závody na Novobydžovsku před rokem 1940

Pozn.: Podniky zvýrazněné kurzívou nebyly již v roce 1940 v provo-
zu. – V případě jedné zmínky o podniku je index s odkazem na litera-
turu uveden přímo u podniku, v opačném případě je index s odkazem 
na literaturu vždy u názvu firmy ve třetím sloupci.

Mapový list č. 28
Mapa č. 37a–d: Dlouhodobé změny využití ploch na Novobydžov-

sku 1845–2010. Rekonstrukční mapy Přemysla Štycha, Jana Kabrdy 
a Ivana Bičíka, kartografické zpracování Přemysl Štych. – Primárním 
zdrojem pro sledování změn krajiny od poloviny 19. století je Databáze 
dlouhodobých změn využití ploch Česka (Databáze LUCC Czechia). 
Je založena na katastrálních datech, a pro několik časových horizontů 
počínaje rokem 1845 udává rozlohy sedmi základních kategorií využití 
ploch v téměř 9000 tzv. Srovnatelných územních jednotkách (SÚJ), po-
krývajících území celého Česka. Pro celé Česko a politický okres Nový 
Bydžov (66 SÚJ) jsou data sumarizována v tab. č. 1 a 2, část je pak 
graficky znázorněna na mapovém listu.

Tab. č. 1. Vývoj podílu (%) jednotlivých kategorií využití ploch 
v Česku

Tab. č. 2. Vývoj podílu (%) jednotlivých kategorií využití ploch 
v politickém okrese Nový Bydžov

Novobydžovsko se na české poměry nachází v nadprůměrně příz-
nivých přírodních podmínkách – v úrodné Východolabské tabuli. Úze-
mí je vnitřně dosti homogenní a terén pouze nepatrně stoupá od Labe 
na jihu k Jičínské pahorkatině na severu. Díky příhodným přírodním 
podmínkám byl region dlouhodobě intenzivně zemědělsky využí-
ván, jak ostatně dosvědčuje pohled na tab. č. 1 a 2. Novobydžovsko 
je ve srovnání s průměrem Česka silně zorněné – v první polovině 
20. století pokrývala orná půda přes 60 % plochy, dodnes přes 50 %. 
Naopak podíl trvalých travních porostů (luk a pastvin) a zvláště lesních 
ploch je nižší – jen asi 20 % území je zalesněno. Charakter zemědělsky 
intenzivně využívané oblasti s hustou sítí venkovských sídel a absencí 
rozsáhlejších center průmyslu či urbanizace dokresluje i nižší podíl tzv. 
ostatních ploch (různé komunikační, skladovací, manipulační plochy, 
ale též neplodná či nevyužívaná půda). Vývoj využití ploch na Novobyd- 
žovsku od poloviny 19. století do velké míry kopíroval celočeské trendy 
(srov. tab. č. 1 a 2). Změny však byly slabší a pomalejší a využití krajiny 
je zde tedy stabilnější, což odpovídá celkově vyšší socioekonomické 
stabilitě (území např. nebylo postiženo odsunem Němců po 2. světové 
válce či masivnější socialistickou industrializací) i nadprůměrným pří-
rodním podmínkám. Podíl orné půdy se vlivem růstu populace a exten-
zivního rozvoje zemědělství zvyšoval až do první poloviny 20. století. 
Poté, i když ve srovnání s průměrem Česka opožděně, však již vlivem 

Město Typ průmyslového Název Rok založení
 závodu   (zrušení – ozn. *)

Nový Bydžov  Cukrovar1 Spolkový rolnický  1870
  cukrovar

 Koželužna Akciová továrna 1820
  ku výrobě usní1/
  Novobydžovské
  kožařské závody4 

 Mechanická Konrád Scheller 1900
 pletárna1

 Mlékárna1  1935

 Pivovar1 Právovárečný 1696
  pivovar

 Strojírna a továrna J. Schroll2   
 na kotle  /F. Jančák4

Město Typ průmyslového Název Rok založení
 závodu   (zrušení – ozn. *)

 Tkalcovna2 A. Řezáč 

 Tkalcovna2 M. B. Neumann 

 Výroba cikorky2 Antonín Radimský 

 Parní pila Ludvík Kefr a Josef
  Hons2 / B. Dufek4 

 Cihelna2 Továrna cihlář-
  ských výrobků  

 Cihelna2 Fr. Flek 

 Městská elektrárna2  1895

 Tiskárna2 Grafické závody
  A. Janata 

 Tiskárna2 Jan Novotný 

 Tiskárna2 F. Pavelka 

 Továrna na knoflíky Karel Braun
 a perleťové zboží2 

 Továrna na trestě Výroba silic a va-
  nilinu3 / A. Matě-
  jovský4 

 Válcový mlýn
 a velkopekárna3  

 Sušárna na V. F. Hynek okolo r. 1900
 čekanku3

 Továrna na obva- M. Hurych 1934
 zové látky4

 Výroba hedvábí4  1939

Barchov Pivovar1  1898*

Bydžovská Sušárna na Karel Klásek
Lhotka čekanku3

Humburky Výroba cikorky1 Josef Balounek 1878

Chlumec Cukrovar1  1837/1841*
nad Cidlinou

 Cukrovar1 Cukrovar Adolfa 1842/1921*
  z Dregerů

 Pivovar2 Hraběcí pivovar  před r. 1600
  v Chlumci

 Slévárna a strojírna2 Belichar a Vacke 1878

 Strojírna2 Továrna na stroje
  firmy Frič a Ma-
  cháček 

 Parní pila1  1897

 Textilka1 Stutzova textilka 1896

 Továrna na odstře- Továrna na odstře-  1903 
 divky a mlékáren- divky a mléčné 
 ské stroje  stroje1/ Agra sepa-
  rátor R. Koliš3

 Pilníkárna1 Netolický a Hájek 1903

 Tiskárna3 V. Klements 1902

 Sušárna
 na čekanku3  

 Továrna na uzenář- Jan Procházka 1901
 ské výrobky2

 Továrna na slamě- Josefa Wüzburga1 1903
 né a rákosové  /Steiner a Glaser4

 zboží

 Karosárna Jan a Alois Hynek 1908
 a výroba vozů4

Janovice Cihelna3 Czerninova Cihelna 1920

Káranice Pila3 Josef Izák 

Kozojedy Kruhová cihelna2 Fr. Tomášek a spol. 

Krakovany Sušárna
 na čekanku3  

 Kruhová cihelna firma Festa
 a pila2 a Březina

Metličany Pivovar1 J. Schreiber 1891

Myšťeves Sušárna  1912
 na čekanku3

Libněves Cukrovar1  1835/1931*
(Dobšice)

Lovčice Cihelna2 Chlumeckého
  velkostatku  

Obora Pivovar1 nájemce F. Kejř 1893

 Cukrovar1 Cukrovar cukro- po 1895/1920*
  varnické akciové
  společnosti

 Mlékárna a sýrárna2  1893

Olešnice Cihelna1 Bratří Kysilkových 

Radovesnice Cihelna2  

Sekeřice Továrna na Josef Šifta
 ocelová pera3 

Skřivany Cukrovar (rafinerie  1861
 cukru)1

Sloupno Cihelna2  

Smidary Cukrovar1  1836/1846*

 Textilka (Tkalcovna Tkalcovna P. Simo- 1907
 a přádelna bavlny)  na a B. Matyse2/
  Fr. Brůna4

 Parní pila2 J. Zadl 

Slibovice Cukrovar1  1850/1898*

Staré Sušárna Josef Jezbera 
Smrkovice  na čekanku3

 Cihelna3 J. Prachatický 

Město Typ průmyslového Název Rok založení
 závodu   (zrušení – ozn. *)

Starý Bydžov Cukrovar1  1838/1842*

 Cihelna1  1895

 Továrna na likéry3 Hahn a synové 1854

Vysočany Pivovar3 Pivovar Karla 1701/okolo
  Sládečka r. 1920*

Vysoké Cukrovar1 Cukrovar Karla 1871/1932*
Veselí  knížete Paara

 Výroba cikorky Kolínská akc.  1827
  Kupecká továrna
  na kávové nahráž-
  ky1/1912 firma
  Bukva a syn2 

 Sušárna 
 na čekanku4  

 Továrna na kávové Antonín Kliment
 nahrážky3 

 Výroba knoflíku F. L. Dejl
 spon a kování4 

 Výroba příborů Alois Majer 1940
 a nožířského zboží4

Žiželice Cukrovar1  1871/1884*

 Mechanická Schwarz a spol. 1893/1917*
 tkalcovna1

 1845 1896 1948 1990 2010

Orná půda 48,22 51,59 49,88 40,99 38,14

Trvalé kultury 1,14 1,46 1,90 2,99 3,04

Trvalé travní porosty 17,41 14,12 12,95 10,50 12,50

Lesní plochy 28,90 28,96 30,21 33,33 33,70

Vodní plochy 1,44  1,14 1,98 2,07

Zastavěné plochy 0,59  1,08 1,59 1,67

Ostatní plochy 2,30 3,87 2,85 8,62 8,89

Celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Zdroj: Databáze LUCC Czechia

Zdroj: Databáze LUCC Czechia

 1845 1896 1948 1990 2010

Orná půda 53,01 60,33 61,30 58,47 57,49

Trvalé kultury 1,41 2,00 2,43 2,84 3,03

Trvalé travní porosty 17,20 11,63 9,85 8,00 8,26

Lesní plochy 22,37 21,58 20,74 20,98 21,08

Vodní plochy 2,72  1,20 1,95 2,14

Zastavěné plochy 0,70  1,47 1,94 1,96

Ostatní plochy 2,59 4,45 3,01 5,81 6,03

Celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

VI



intenzifikace hospodaření (tzv. zemědělská revoluce – chemizace, me-
chanizace apod.) začalo zornění klesat, a tento trend pokračuje do-
dnes. Dramaticky se snížila rozloha trvalých travních porostů, což sou-
visí hlavně se změnami v charakteru živočišné výroby. Po roce 1990 
se však tento trend obrací a luk a pastvin pomalu přibývá vlivem úbytku 
orné půdy v méně úrodných polohách. Rozloha lesních ploch je relativ-
ně stabilní. Trend tzv. lesního přechodu (od odlesňování k zalesňová-
ní) nastává na zemědělském Novobydžovsku ve srovnání s průměrem 
Česka opět o něco později, a to až v první polovině 20. století; poma-
lý nárůst rozlohy lesních ploch trvá dodnes. V územním detailu tyto 
trendy znázorňují rekonstrukční mapy č. 37a–d. Vzhledem ke značné 
homogenitě přírodních i socioekonomických podmínek v okrese však 
nejsou regionální rozdíly ve změnách využití ploch příliš velké a jsou 
obtížně vysvětlitelné. Členitost reliéfu není nijak zásadní (terén mírně 
stoupá od jihu k severu), skladba půd poměrně pestrá, stručně řečeno 
od úrodných černozemí a šedozemí na západě, přes pelozemě (kam-
bizemě) a hnědozemě na východě, po chudší a neúrodnější regozemě 
na jihu. Pro období 1845–1948 je z mapy č. 37a patrná koncentrace 
největších přírůstků orné půdy do jižní části území; to souvisí jak s nižší 
nadmořskou výškou, tak i s držbou půdy ve větších výměrách (Chlu-
mecký velkostatek se udržel až do roku 1918, resp. 1945). Naopak zpo-
čátku slabší přírůstky, resp. později úbytky orné půdy vidíme v severní 
polovině, která je vyšší, a navíc na Bydžovsku převládala rozdrobe-
nější držba půdy. Po roce 1948 se tyto rozdíly stírají a od roku 1990 
dokonce obrací, změny jsou však již celkově mnohem menší (srov. tab. 
č. 2). Podobně trvalé travní porosty (mapa č. 37b) ubývaly až do roku 
1990 spíše v nižší jižní části okresu a naopak přibývaly ve vyšší severní 
části, příp. na nejzazším jihu (údolí Labe a jeho přítoků). Na Chlumecku 
(v jižní části území) bychom mohli také zaznamenat dozvuky rušení 
rybničních soustav, které začaly v poslední čtvrtině 18. století a byly 
ukončeny ve druhé polovině 19. století, a které znamenaly přeměnu 
vodních ploch v louky, avšak travní porosty zase byly přeměňovány 
na ornou půdu. Po roce 1990 zaznamenáváme největší zatravňování 
opět v této jihovýchodní části území. Kartogramy změn rozlohy lesních 
(mapa č. 37c) a zastavěných ploch (mapa č. 37d) působí značně roz-
tříštěným dojmem, nicméně můžeme vidět alespoň koncentraci nových 
zastavěných ploch do SÚJ největších sídel Nového Bydžova a Chlum-
ce nad Cidlinou a jejich okolí. – Prameny a literatura: BIČÍK, Ivan a kol.: 
Land Use Changes in the Czech Republic 1845–2010. Socio-econo-
mic Driving Forces. Cham 2015; BIČÍK, Ivan a kol.: Změny využití ploch 
v Česku. Praha, 2010; Databáze LUCC Czechia – Databáze dlouhodo-
bých změn využití ploch Česka (1845–2000), dostupné z: http://web.
natur.cuni.cz/ksgrrsek/lucc/index.php?scn=2.

Mapový list č. 29
Mapa č. 38: Mlýny na Cidlině na Novobydžovsku. Rekonstrukční 

mapa Jana Kohouta, kartografické zpracování Iveta Čtveráková. – Ná-
lezy mlýnských kamenů dokládají existenci mlýnů již v předlokačním 
prostoru Nového Bydžova. Soustava vodních mlýnů na řece Cidlině se 
ovšem začíná vytvářet až po přenesení města ze Starého do Nového 
Bydžova (tedy podstatně blíže k řece). Unikátní pramen představuje 
Kniha svědomí z let 1311–1470, jež dokládá existenci čtyř městských 
mlýnů – k roku 1311 mlýny v lukách (in Luca), Drahobylicích (in Dra-
lowitz) a mlýn Osek, k roku 1312 mlýn na městské obci pod Hradčany. 
Kromě mlýna při zaniklé vsi Drahobylice se tři městské mlýny konti-
nuálně objevují v pramenech až do moderní doby. Zánik těchto mlýnů 
spadá až do 20. století a souvisí s regulací řeky Cidliny v letech 1928 až 
1930. Rekonstrukční mapa zachycuje průběh toku řeky Cidliny v okolí 
Nového Bydžova v úseku o délce zhruba 9 km (zachyceno je historické 
i novější regulované koryto – srov. obr. č. 58) a mlýny, které jsou v tom-
to prostoru doložitelné (lokalizovatelné), v některých případech včetně 
historických fotografií. – Kleinův mlýn (na mapě č. 1) je v Knize svědomí 
poprvé připomínán v ocenění lánů v obvodu města k roku 1311 jako 
mlýn v lukách oceněný na 15 hřiven grošů. V roce 1545 postavil Jiří 
Fanta na jeho místě nový mlýn, který od té doby nesl název Fantovský. 
Na vedutě z blanketu cechovního výučního listu z 80. let 18. století (obr. 
č. 7) je zobrazen se dvěma koly a vodárenskou věží. Novější stavba 
z konce 19. století, známá později jako Kleinův mlýn, vyhořela v roce 
1975 a byla zbořena v roce 1987. Mlýn pod Hradčany (na mapě č. 2) 
je v Knize svědomí poprvé uváděn k roku 1312 jako mlýn na městské 
obci nebo na podměstí se dvěma koly, postavený mlynářem Walterem. 
Nově mlýn vystavěla obec v roce 1729. Od té doby byl několikrát pře-
stavován. Na uvedené vedutě z konce 80. let 18. století (obr. č. 7) je vy-
obrazen se třemi koly. Podle pozdějších majitelů byl postupně uváděn 
jako Noskův, Bergmannův a Kláskův. Po regulaci Cidliny v letech 1928 
až 1930 řeka tekla východněji v novém řečišti, a proto jeho činnost 
skončila. Od té doby objekt sloužil za sklady, nyní je zde výrobní hala. 
Mlýn Osek (na mapě č. 3) rovněž poprvé připomíná zápis Knihy svě-
domí k roku 1311. Mlýn s poli k němu patřícími byl oceněn na 12 hřiven 
grošů. Pozdější stavba v roce 1910 vyhořela a na jejím místě vznikla 
zemědělská usedlost, která nyní slouží za místo odpočinku majitele. 
Přes Cidlinu a Kněžovku vedly původně dřevěné mosty, opět známé 
z veduty na blanketu zmíněného výučního listu (obr. č. 7). Po stu letech 
byly nahrazeny železnými mosty, které v roce 1950 vystřídaly betonové 
mosty. Fotografie v rámci mapového listu zachycuje železný most přes 
Kněžovku těsně před jeho zrušením.

Mapový list č. 30
Mapa č. 39: Územní vývoj Bydžovského kraje 1751–1850. Rekon-

strukční mapa Tomáše Burdy, kartografické zpracování Iveta Čtveráko-
vá. – Počátky formování krajů jakožto jednoho z typů územněsprávních 
jednotek spadají do 13./14. století; navazovaly na předchozí hradskou 
soustavu. Stále větší význam postupně získávala krajská města, která 
se stala sídly krajských hejtmanů. Měnily se také hranice regionů v jed-
notlivých historických obdobích. Počet i podoba krajů a jejich funkce se 
na území Čech i Moravy několikrát proměnil. Na počátku 15. století se 

Čechy dělily na 12 krajů, po husitských válkách se jejich počet zvýšil 
na 14 a zůstal zachován až do počátku 18. století, kdy došlo k snížení 
počtu českých krajů na 12. Bydžovsko leželo především v Hradeckém 
kraji. Pozvolna docházelo k postátňování krajské správy. Tento pro-
ces byl zakončen v tereziánském období, kdy se krajští hejtmani stali 
zeměpanskými úředníky, kteří měli k dispozici příslušný úřední aparát 
– krajský úřad – a úřadovali v sídle svého kraje, nikoli na svém panství 
jako doposud. V zájmu efektivnější správy nižších mezoregionálních 
celků bylo také rozhodnuto rozdělit některé velké kraje v Čechách 
na menší, tzv. podíly, které však od počátku začaly fungovat jako sa-
mostatné kraje. Toto opatření se kromě Bechyňského (nově Táborský 
a Budějovický), Plzeňského (Plzeňský a Klatovský) a Žateckého kraje 
(Loketský a Žatecký) týkalo také Hradeckého kraje, který byl rozdělen 
na podíl Hradecký a Bydžovský. Nově vzniklý Bydžovský kraj pokrýval 
území od Krkonoš přes Vrchlabí, Jilemnici, Novou Paku, Jičín, Hořice, 
Nový Bydžov, Chlumec nad Cidlinou a Poděbrady k Sadské až k Labi. 
Z geografického hlediska to byl nejméně sourodý celek ze všech teh-
dejších krajů, protože vznikl prakticky rozpůlením velkého Hradeckého 
kraje (právě východní hranice kraje se v pozdějších správních členě-
ních ukázala jako nejméně stabilní). Volba nového krajského města se 
může z dnešního pohledu zdát překvapující, jeho poloha byla spíše 
excentrická a ani infrastruktura nebo velikost v rámci kraje nepatřila 
k nejlepším. Převážil zejména fakt, že Bydžov byl jediným královským 
městem na území kraje a také, že po Jičínu byl i městem největším. 
V roce 1752 byla pro potřeby krajského úřadu zakoupena budova, která 
ovšem byla, stejně jako většina dalších budov ve městě, dřevěná. Její 
nevyhovující stav a nemožnost nalezení alternativy byly spolu s ne-
vhodným komunikačním spojením Bydžova s ostatními, především hor-
skými částmi kraje (navíc ve městě nebyla tehdy ani pošta), důvodem 
pro přeložení sídla kraje do Jičína. Tyto snahy se začaly objevovat už 
od roku 1772. Přesun se uskutečnil v roce 1784, a tak období vrcholné 
územněsprávní funkce v Bydžově trvalo pouhých 33 let. Městu sice 
zůstal oficiální status krajského města a neměnil se ani název kraje až 
do jeho zrušení v roce 1849, ale úsilí Bydžovských o návrat krajské-
ho úřadu již bylo marné; status quo byl potvrzen i dvorským dekretem 
v roce 1792. V roce 1830 existovalo v kraji celkem 9 měst (Bydžov, Ji-
čín, Chlumec, Vrchlabí, Hořice, Poděbrady, Nová Paka, Sadská a Hos-
tinné) a 19 městeček. Po zrušení staré krajské soustavy a nahrazení 
patrimoniální správy systémem politických a soudních okresů v roce 
1850 se stal Nový Bydžov sídlem politického okresu nejprve v rám-
ci velkého Jičínského kraje a po reformě v roce 1855 pak menšího 
Jičínského kraje. Ze srovnání krajských celků v různých obdobích je 
pak patrné, že především v jižní části byly hranice Bydžovského kraje 
poměrně stabilní a ani pozdější reformy je příliš nezměnily. Nejblíže 
měl Bydžovský kraj rozsahem svého území k Jičínskému kraji, který 
existoval v letech 1855 až 1862 resp. 1868. – Prameny a literatura: 
©ArcČR, ARCDATA PRAHA, ZÚ, ČSÚ, 2014; BURDA, Tomáš: Vý-
znam změn správních hranic v procesu formování vnitřních periferií 
na území Česka od poloviny 19. století. Praha 2014; BURDA, Tomáš 
– JANOUŠEK, Zbyněk: Databáze historických hranic správních regi-
onů v Česku 1920–2012. Praha 2013; BURDA, Tomáš – JELEČEK, 
Leoš: Územně správní členění (1751–1849). In: Atlas krajiny České 
republiky. Praha – Průhonice 2009, s. 80 (oddíl 3 – Historická krajina, 
mapa č. 39); KUČA, Karel: Chlumecko a Novobydžovsko. Historie a ar-
chitektonické památky Pocidliní I–II. Hradec Králové 1995; MLEZIVA, 
Štěpán: Retrospektivní přehled územních jednotek a územních celků 
od roku 1850 do současnosti. Praha 2010.

Mapa č. 40: Mapa Jičínského kraje, 1856. Jičínský kraj w Krá-
lowstwí českém / Jičíner Kreis des Koenigreichs Boehmen nach den 
besten und zuverlässigsten Quellen unter Mitwirkung des Professor 
K. Wl. Zap, welcher die Nomenklatur besorgte, neu bearbeitet und Sr 
Hochgeboren Herrn, Herrn, Maximilian Ritter von Obentraut… in aller 
Hochachtung gewidmet vom Verleger. Titel und Pläne von J. Adam 
(autor Johann Loth, mědiryt C. Schleich, Franz von Schönfelder; vyd. 
Friedrich Kretzschmar, Praha 1856). Kolorovaná mědirytina, výška 
720 mm, šířka 620 mm, měřítko [cca 1 : 146 000], výřez; v levé části 
plány Jičína a Nového Bydžova. Mapová sbírka Historického ústavu 
Akademie věd ČR, v. v. i., sign. MAP A 283. Sken Výzkumný ústav 
geodetický, topografický a kartografický, v. v. i., Zdiby. – Srov. mapa 
č. 2 (plán Nového Bydžova).

Mapový list č. 31
Mapa č. 41a: Územněsprávní vývoj na Novobydžovsku 1850–2012. 

Rekonstrukční mapa Tomáše Burdy, kartografické zpracování Iveta 
Čtveráková. – Silnou tradici správního centra si Nový Bydžov nesl již 
od období středověku. Byl centrem městského panství a v roce 1751 
se stal sídlem Bydžovského kraje (srov. mapový list č. 30, mapa č. 39). 
Krajský úřad byl roku 1784 přenesen do Jičína, ale status krajského 
města si Bydžov podržel až do roku 1849. V roce 1850 byl vytvořen 
politický okres Nový Bydžov, který zahrnoval také soudní okres Chlu-
mec nad Cidlinou. Základem tohoto okresu byly berní okresy vzniklé 
za josefínských reforem v roce 1790, se sídly v Bydžově a v Chlumci, 
které však po smrti Josefa II. byly zrušeny. Politický okres se skládal 
z několika drobnějších a středních panství (soudní okres Bydžov, včet-
ně samotného svobodného královského věnného města) a především 
velké části panství Chlumec (soudní okres Chlumec nad Cidlinou, 
území okresu sahalo až k Labi, kde byly obce dříve součástí panství 
Poděbrady a Pardubice). Území okresu leželo ve Východolabské ta-
buli a jeho přirozenou osou byla řeka Cidlina. Jeho poloha ve vnitřní 
periferii na hranicích středních a východních Čech byla pro další vý-
voj určující. V letech 1855–1868 došlo ke zrušení politických okresů 
(v kontextu nástupu tzv. Bachova absolutismu a opětovné centralizace 
moci) a došlo opět ke sloučení moci výkonné a soudní. Bydžov a Chlu-
mec se staly sídly tzv. smíšených okresů. Od 60. let v nich existovala 
okresní zastupitelstva, která přetrvala až do roku 1928. V roce 1868 byl 
obnoven politický okres Nový Bydžov. Od roku 1850 až do roku 1949 

prakticky nedošlo ke změně hranic obou soudních okresů. I přes snahu 
řady obcí o změnu správní příslušnosti (např. některých obcí bývalé-
ho pardubického panství o vyčlenění z okresu Chlumec, nebo naopak 
o připojení některých obcí ze soudního okresu Městec Králové – jako 
byly Kněžice, Dubečno, Osek, Chotěšice a další – k soudnímu okresu 
Nový Bydžov). Jedinou výjimkou byly obce Selmice a Kladruby nad 
Labem, které byly součástí Novobydžovska pouze do roku 1855, pak 
se přičlenily k okresu Přelouč. Zajímavější vývoj prodělal Bydžovský 
okres ve vztahu k vyšším správním celkům  ̶  soudní správou a do roku 
1868 i krajskou příslušností byl spojen s Jičínem, nikoliv s bližším Hrad-
cem Králové. Ten se pro Bydžovsko stal správním centrem až v návrhu 
župního členění v roce 1920 a teprve od roku 1949 je jeho krajským 
centrem. V roce 1949 byl zřízen okres Nový Bydžov na většině území 
obou bývalých soudních okresů a několika obcí z okresů Poděbrady 
(Skochovice a osada Žantov) a Hradec Králové (Janatov, Lodín, Ba-
bice a Petrovice), několik obcí ze soudního okresu Chlumec nad Cidli-
nou bylo připojeno k okresu Přelouč v Pardubickém kraji (Chýšť, Malé 
Výkleky, Hlavečník, Bílé Vchynice, Vápno, Kolesa, Komárov, Strašov, 
Přepychy, Újezd, Labské Chrčice a Tetov) a dalších pět obcí ze soudní-
ho okresu Nový Bydžov k okresu Hořice (Obora u Chomutic, Chomuti-
ce, Lískovice, Tereziny Dary a Nové Smrkovice). Novobydžovsko se tak 
ocitlo na hranicích tří krajů (Hradeckého, Pardubického a Pražského). 
Správní funkce Nového Bydžova úplně zanikla při reformě v roce 1960, 
kdy bylo území okresu rozděleno hned do čtyř velkých okresů. Jádro 
okresu i s jeho centrem a Chlumcem nad Cidlinou se stalo součástí 
okresu Hradec Králové, obce na jihu byly připojeny k okresu Pardubi-
ce, na jihozápadě k okresu Kolín a na severu v okolí Vysokého Veselí 
k okresu Jičín. – Novobydžovsko leží v relativní blízkosti vyšších center, 
s nimiž má dobré dopravní spojení. Vykazuje však řadu znaků vnitřní 
periferie, jako jsou nižší hustota zalidnění, stagnace a následný pokles 
obyvatelstva (v r. 1880 111, r. 1900 113, r. 1930 109, r. 1947 89 obyv./
km2), a to i v centru bývalého okresu. Vyšší je také podíl venkovské-
ho osídlení, počet ekonomicky aktivních v priméru a nezaměstnanost. 
Dočasná ztráta správní funkce centra tyto znaky jen posílila. Se zave-
dením střediskové soustavy osídlení se stal Nový Bydžov střediskem 
obvodního významu, Chlumec nad Cidlinou a Smidary pak středisky 
osídlení místního významu (na území bývalého okresu Nový Bydžov to 
dále ještě byly Žiželice a Vysoké Veselí). Správní funkce se Novému 
Bydžovu částečně vrátila zřízením pověřeného obecního úřadu v roce 
1990 a konečně v roce 2003 po zániku okresních úřadů se stal Nový 
Bydžov také sídlem obvodu obce s rozšířenou působností. Ten měl 
podle původních návrhů vzniknout na většině území bývalého okresu 
Nový Bydžov z let 1949–1960. Nakonec však nezahrnuje obvod Pově-
řeného obecního úřadu (POÚ) Chlumec nad Cidlinou, který se stal sou-
částí Obce s rozšířenou působností (ORP) Hradec Králové i přesto, že 
vzdálenost z Chlumce nad Cidlinou do centra ORP v Hradci Králové je 
27 km, do Nového Bydžova pouze 11 km. Na území obou obvodů POÚ 
existuje Místní akční skupina Společná Cidlina. Od roku 1850 bylo By-
džovsko a Chlumecko vždy v jednom správním celku. – Prameny a lite-
ratura: ©ArcČR, ARCDATA PRAHA, ZÚ, ČSÚ, 2014; BURDA, Tomáš: 
Význam změn správních hranic v procesu formování vnitřních periferií 
na území Česka od poloviny 19. století. Praha 2014; BURDA, Tomáš – 
JANOUŠEK, Zbyněk: Databáze historických hranic správních regionů 
v Česku 1920–2012. Praha 2013; KUČA, Karel: Chlumecko a Novo-
bydžovsko. Historie a architektonické památky Pocidliní I–II. Hradec 
Králové 1995; MLEZIVA, Štěpán: Retrospektivní přehled územních 
jednotek a územních celků od roku 1850 do současnosti. Praha 2010; 
RŮŽKOVÁ, Jiřina – ŠKRABAL, Josef a kol.: Historický lexikon obcí 
České republiky 1869-2005 I–II. Praha 2006.

Mapa č. 41b: Vývoj administrativní působnosti města Nového Byd- 
žova 1850–2016. Rekonstrukční mapa Tomáše Burdy, kartografické 
zpracování Iveta Čtveráková. – Nový Bydžov, v průběhu doby královské, 
poddanské a následně královské věnné město, byl od počátku centrem 
drobného a v průběhu doby se proměňujícího statku (srov. mapový list 
č. 23, mapa č. 31), centrem hospodářským i administrativním. Na mapě 
stabilního katastru (srov. mapový list č. 25, mapa č. 33) lze kromě samot-
ného intravilánu města vidět několik předměstí a ves Metličany na návrší 
východně od obce, která však byla od konce 18. století sídlem vlastní-
ho farního úřadu. Bydžovský kraj byl zrušen při reformě v roce 1850 
a město se stalo sídlem soudního a politického okresu. Plocha města 
samotného se nerozšířila, až na drobné úpravy katastrálních hranic, po-
stupně se však zvětšovaly zastavěné plochy, přibývalo domů i obyvatel 
a vyrostly i nové průmyslové podniky. V roce 1870 byla do města přive-
dena železnice. První administrativní rozšíření města přišlo až v roce 
1949, kdy byly k Bydžovu připojeny v podstatě stavebně srostlé obce 
Chudonice a Zábědov. V roce 1960 pak Nový Bydžov přišel i o status 
sídla okresu. V roce 1980 došlo v rámci zavádění střediskové soustavy 
k největšímu administrativnímu rozšíření města, když k němu byly připo-
jeny Vysočany a Záchrašťany na jihu, Lužec nad Cidlinou, Skochovice 
a Skřeněř na západě a Starý Bydžov se Sloupnem na severu. Nový Byd- 
žov dosáhl největšího rozsahu v historii a skládal se z 10 katastrálních 
území. V roce 1990 se od města odtrhly větší obce jako Lužec nad Cid-
linou, Starý Bydžov a Sloupno a Zachrašťany. Od roku 1990 je Nový 
Bydžov sídlem obvodu s pověřeným obecním úřadem a od roku 2003 
obvodu obce s rozšířenou působností. Skládá se z 6 katastrálních území 
a jeho rozloha činí 35,24 km2. – Prameny a literatura: ©ArcČR, ARC-
DATA PRAHA, ZÚ, ČSÚ, 2014; LENDEROVÁ, Milena – SVATOŇOVÁ, 
Stanislava: Správní vývoj okresu Hradec Králové 1850–1986. Hradec 
Králové 1986; RŮŽKOVÁ, Jiřina – ŠKRABAL, Josef a kol.: Historický 
lexikon obcí České republiky 1869–2005 I–II. Praha 2006.

Mapový list č. 32
Mapa č. 42a: Římskokatolická církev na Novobydžovsku ve 20.–40. 

letech 20. století. Rekonstrukční mapa Martiny Tůmové a Tomáše Bur-
dy, kartografické zpracování Iveta Čtveráková. – Srov. komentář níže 
k mapě č. 42b.
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Mapa č. 42b: Římskokatolická církev na Novobydžovsku – součas-
ný stav (2016). Rekonstrukční mapa Martiny Tůmové a Tomáše Burdy, 
kartografické zpracování Iveta Čtveráková. – Území Novobydžovska 
náleželo již od druhé poloviny 17. století pod správu královéhradecké 
diecéze. Tento dnes druhý největší správní útvar české církevní pro-
vincie vznikl v roce 1664 společně se založením biskupství v Hrad-
ci Králové. Na rozdíl od ostatních diecézí (a to zejména litoměřické 
diecéze) se jedná o území s poměrně kontinuální církevní správou, 
přirozeným vývojem, minimálně ovlivněným i výraznými změnami 
ve společnosti v průběhu 20. století. V době patrimoniální správy bylo 
pravidlem, že obvod jednotlivých farností se držel v hranicích panství, 
především z matričních, školních a dalších důvodů. Po vzniku sou-
stavy politických a soudních okresů již tomu tak nebylo. Z politického 
okresu Nový Bydžov (srov. mapový list č. 31, mapa č. 41a) však pouze 
obec Polní Chrčice spadala do pražské arcidiecéze, což v 60. letech 
19. století vyvolalo snahu o změnu okresní příslušnosti a její přeřazení 
do politického okresu Kolín. Okolí Nového Bydžova (přibližně v rozsa-
hu novobydžovského politického okresu) se ve 20. století proměňovalo 
zejména z hlediska počtu nižších církevně správních jednotek – vi- 
kariátů a farností. Do 50. let 20. století zasahovalo do osmi vikariátů 
– Nový Bydžov, Kopidlno, Jičín, Hořice, Hradec Králové, Pardubice, 
Kutná Hora a Chrudim; na jihozápadě hraničilo s pražskou arcidiecé-
zí, na severozápadě s diecézí litoměřickou. Počet vikariátů se poté 
snížil přibližně na polovinu. Došlo také k úpravě hranic mezi hradec-
kou diecézí a arcidiecézí pražskou. Centrální část Novobydžovska 
náleží dnes pod správu vikariátu Hradec Králové, ze severu jej ob-
klopuje jičínský vikariát, na západě pak okrajově zasahuje do slou-
čeného kutnohorsko-poděbradského vikariátu a na jihu do vikariátu 
Pardubice. Zásadními proměnami procházely rovněž jednotlivé far-
nosti. V průběhu 20. století docházelo k postupné redukci jejich počtu, 
spojováním do té doby poměrně roztříštěných území. Za zmínku stojí 
ve 20. až 30. letech především farnosti Mlékosrby, Žiželice, Žehuň či 
Lužec nad Cidlinou, které svojí působností zasahovaly do území sou-
sedních farností – zejména se jedná o případy přifaření samostatných 
hospodářských dvorů. Rozsah územní působnosti samotné farnosti 
Nový Bydžov byl však dotvořen až v nedávné době. V roce 2008 došlo 
ke sloučení farností Hlušice, Lužec nad Cidlinou, Metličany (skonči-
lo tak rozdělení katastru Nového Bydžova mezi dvě farnosti) a Starý 
Bydžov do kmenové farnosti Nový Bydžov. V roce 2009 k nim přibyla 
farnost Petrovice. – Prameny a literatura: ©ArcČR, ARCDATA PRA-
HA, ZÚ, ČSÚ, 2014; Catalogus venerabilis cleri saecularis et regularis 
dioeceseos Reginae-Hradecensis. Reginae Hradecii 1920; Catalogus 
venerabilis cleri saecularis et regularis dioeceseos Reginae-Grade-
censis. Reginae Gradecii 1942; BOHÁČ, Zdeněk: Atlas církevních dě-
jin českých zemí 1918–1999. Kostelní Vydří 1999; HLEDÍKOVÁ, Zdeň-
ka – JANÁK, Jan – DOBEŠ, Jan: Dějiny správy v českých zemích. 
Od počátků státu po současnost. Praha 2005; JIZBA, Jiří: Místopis 
a veřejná správa politického okresu novobydžovského. Nový Bydžov 
1931; http://www.cirkev.cz/ (Oficiální webové stránky Katolické církve 
v České republice); http://farnostnb.webnode.cz/o-nas/ (oficiální we- 
bové stránky farnosti Nový Bydžov).

Mapový list č. 33
Obr. č. 83: Nový Bydžov v pozadí veduty Jaroměře, 1536/1537. 

Bisof. Mathias Gerung, kolorovaná perokresba. Výška 370 (320) mm, 
šířka 480 (425) mm. Universitätsbibliothek Würzburg, Delin. VI,5,33. 
Sken Universitätsbibliothek Würzburg. – Veduta Nového Bydžova je 
součástí souboru vedut (tzv. würzburské album) vybraných míst, jimiž 
či okolo nichž projíždělo poselstvo falckraběte Ottheinricha z Neubur-
gu a. D. do Krakova a Berlína (1536/1537). Ireálný pohled zachycující 
na jediném listu vpravo v popředí Jaroměř (Germirs) a vlevo v pozadí 
Nový Bydžov (Bisof) je sice zdaleka nejstarší, ovšem z dokumentár-
ního hlediska silně problematickou položkou bydžovské ikonografie. 
Teoreticky by měl pohled být veden od východu; samotná skutečnost, 
že obě města jsou vzdušnou čarou vzdálena zhruba 33 kilometrů, na-
značuje, že jde o pouhý konstrukt, situaci, která reálně v terénu vidět 
není (podobně jako je tomu např. s vyobrazením Rokycan v pozadí 
prospektu Plzně). Jen metodou dosazování do výsledku bychom zde 
mohli identifikovat některé budovy, snad vyjma věže ve středu měst-
ského panoramatu, jež je vcelku nepochybně věží při farním kostele, 
jen s větší či menší měrou hypotetičnosti. Blíže nezachycené opevnění 
města uzavírají v nepoměrném zmenšení dvě brány – vlevo Starobyd- 
žovská a vpravo Metličanská brána s baštou s hrázděným patrem 
a valbovou střechou. Stavba vpravo s věžičkou by mohl být panský 
dům. Především však je problém se světovými stranami: skutečnost, 
že město je zachyceno na listu s Jaroměří určuje, že by se mělo jednat 
o pohled od východu, ovšem reálně by veduta (při všech razantních 
zkresleních) mohla město zachycovat spíše od jihozápadu. Srov. obr. 
č. 5 (detail Nového Bydžova).

Mapa č. 43: Nový Bydžov, plán židovského ghetta, cca 1727. Weg-
piβ Lytter, kterežto na Spaleništi Zidovském w Král. Wienným Miestie 
Novem Bidžowie postawene gsau, ... Joannes W. Kormauth dimen. et 
delineavit. Rukopisný kolorovaný plán, výška 320 (270) mm, šířka 400 
(350) mm, měřítko v pražských loktech (120 pražských loktů = 77 mm). 
Národní archiv, Praha, Sbírka map a plánů, inv. č. 2382, sign. D-V-20. 
Sken Národní archiv, Praha. – Název nedatovaného plánu odkazuje 
ke katastrofálnímu požáru bydžovského ghetta dne 6. července 1718 
(k tomu PROKOP, Jaroslav: Nový Bydžov v proměnách staletí. Nový 
Bydžov 2013, s. 56–58; ROZKOŠNÁ, Blanka: Židé v Novém Bydžově 
a okolí. Nový Bydžov 2015, s. 20–26); současně však odráží stav již 
z doby obnovy – lze předpokládat, že plán vznikl v rámci mapování 
židovských obcí roku 1727 (ROUBÍK, František: Plánky židovských 
obcí v Čechách s vyznačením židovských obydlí z r. 1727. Časopis 
Společnosti přátel starožitností českých 39, 1931, s. 49–68, tento plán 
překvapivě neeviduje). Z plánu je velmi dobře patrná poloha ghetta 
na hradbách, hradební příkop, jakož i těsně za ním (a vlastně velmi 

blízko ghetta) barokní kostel Nejsvětější Trojice a přilehlý hřbitov obe-
hnaný zdí (jedná se současně o nejstarší vyobrazení tohoto kostela).

Mapový list č. 34
Obr. č. 84: Nový Bydžov od východu, 1812. Die Koenigl. Kreis- und 

Leibgedingstadt Neu-Bidczow, aufgenommen und gemahlt von Joan 
Venuto 1812. Kolorovaná perokresba. Výška 255 mm, šířka 433 mm 
(rozměry listu výška 305 mm, šířka 482 mm). Österreichische Natio-
nalbibliothek, Wien, inv. č. E27542C. Sken Österreichische Nationalbi-
bliothek, Wien. – Srov. též Venutovu vedutu (od východu) na Venutově 
mapě královéhradecké diecéze z roku 1790 (obr. č. 8).

Obr. č. 85: Nový Bydžov od východu, kolem 1820. Die Kreisstadt 
Neu - Bidcžow. Jan Venuto, ryl Georg Döbler. Kolorovaná mědirytina. 
Výška 157 mm, šířka 225 mm (rozměry listu výška 190 mm, šířka 252 
mm). Österreichische Nationalbibliothek, Wien, inv. č. KAR0513712. 
Sken Österreichische Nationalbibliothek, Wien.– Předlohou byla Ve-
nutova rukopisná veduta Nového Bydžova z roku 1812 (srov. mapový 
list č. 34, obr. č. 84).

Mapový list č. 35
Obr. č. 86: Bergmannova továrna na kožené zboží, 1858. K.k. 

Landesb. Lederfabrik von H. Bergmann Sohn & Co. in Neubidschow. 
Litografie. Výška 187 mm, šírka 245 mm. In: ANSCHIRINGER, Anton: 
Album der Industrie des Reichenberger Handelskammer-Bezirks II. 
Reichenberg [1858], litografie za s. 66, o továrně s. 68–69. Městské 
muzeum Nový Bydžov, inv. č. 2353. Sken Jan Kohout. – První dílna 
Bergmannovy koželužny zahájila provoz již v roce 1820 na rohu Růžo-
vé a Hradecké ulice. Od poloviny 19. století získala postupně charakter 
tovární výroby. V roce 1838 byla na levém břehu Staré Cidliny zakoupe-
na vinopalna J. Kudrnáče a dalšími přístavbami vznikaly nové objekty, 
základ pozdějšího závodu. Od roku 1843 se stal společníkem Heřmana 
Bergmanna syn Jonáš a později i zeť Polák. První konjunkturu továrna 
prožila v polovině 50. let, zejména za krymské války. Koželužna do-
dávala vojenskou výzbroj nejen pro rakouskou armádu. V 80. letech 
19. století pracovalo v koželužně kolem 500 dělníků. Závod fungoval 
až do začátku 21. století.

Obr. č. 87: Cukrovar J. H. W. Lendecke & Söhne, 1858. Die Zuc-
kerfabrik von J. H. W. Lendecke & Söhne in Neubydschow. Litografie. 
Výška 193 mm, šírka 262 mm. In: ANSCHIRINGER, Anton: Album der 
Industrie des Reichenberger Handelskammer-Bezirks II. Reichenberg 
[1858], litografie za s. 82, o továrně s. 82–83. Městské muzeum Nový 
Bydžov, inv. č. 4318. Sken Jan Kohout. – Cukrovar byl vybudován 
v roce 1842. Založil jej mechanik Romuald Božek a stal se společně 
s obchodníkem Vojtěchem Mášou prvním majitelem. Na rozdíl od star-
ších menších cukrovarů v okolí vyráběl novobydžovský cukrovar ko-
nečný produkt – rafinovaný cukr. Namísto starého cukrovaru byl v roce 
1870 postaven nový větší závod, „Spolkový rolnický cukrovar v Novém 
Bydžově“.

Mapový list č. 36
Obr. č. 88a–g: Nový Bydžov z věže kostela sv. Vavřince, 1899. 

V. Beneš, fotografie. Výška 89 mm, šířka 97 mm (fotografie mají jed-
notný formát). Městské muzeum Nový Bydžov, inv. č. 4927. Sken Jan 
Kohout. – a: Pohled na náměstí. – b: Pohled na východní část náměstí, 
v pozadí Kleinův mlýn, kostel sv. Trojice a židovská radnice. – c: Po-
hled na východní část náměstí, v pozadí cukrovar, Kleinův mlýn, kostel 
sv. Trojice. – d: Východní pohled na panorama Metličan se Schreibe-
rovým pivovarem (srov. zadní strana obálky, obr. č. 90) a kostelem sv. 
Jakuba Většího, blíže je areál koželužny. – e: Jihovýchodní pohled; bu-
dova chlapecké školy, za ní hostinec Na Kopečku. – f: Západní pohled; 
v popředí pivovarská lednice, železniční trať a nový městský hřbitov 
s rozestavěným kostelem Sedmibolestné Matky Boží. – g: Severozá-
padní pohled; v popředí budova starého soudu, v levém rohu snímku 
budova staré nemocnice a v pozadí Starý Bydžov.

Mapový list č. 37
Obr. č. 89a–o: Pohlednice města Nového Bydžova, 1901–1952. 

Sken Jan Kohout. – a: Pozdrav z Nového Bydžova, po 1901. Koloro-
vaná dvojpohlednice s devíti pohledy na město. Vydal Jan Novotný, 
Nový Bydžov. Městské muzeum Nový Bydžov, inv. č. P13. – b: Židov-
ská čtvrť, 1901. Černobílá pohlednice se třemi pohledy na židovskou 
čtvrť před požárem. Vydal Jan Novotný, Nový Bydžov. Městské muze-
um Nový Bydžov, inv. č. P205. – c: Pozdrav z Nového Bydžova, kolem 
1905. Kolorovaná pohlednice se třemi pohledy na město. Vydal Jan 
Novotný, Nový Bydžov. Městské muzeum Nový Bydžov, inv. č. P264. 
– d: Všeobecná veřejná nemocnice císaře Fr. Josefa, 1906. Pohledni-
cová fotografie v šedočerném tónu. Městské muzeum Nový Bydžov, inv. 
č. P144. – e: Náměstí, 1907. Kolorovaná pohlednice. Vydal František 
Medlín, Nový Bydžov. Městské muzeum Nový Bydžov, inv. č. P142. – f: 
Pohled na město od západu, kolem 1915. Kolorovaná dvojpohlednice 
s celkovým pohledem na město. Vydal Ladislav Boháček, Nový Bydžov. 
Městské muzeum Nový Bydžov, inv. č. P155. – g: Kasárna po požáru, 
po 1909. Pohlednice v zahnědlém tónu. Městské muzeum Nový Byd-
žov, inv. č. P64. – h: Dívčí průmyslová škola a c.k. gymnasium, 1918. 
Pohlednice v šedohnědém tónu. Vydal Ladislav Boháček, Nový Bydžov. 
Městské muzeum Nový Bydžov, inv. č. P220. – i: Kostel sv. Vavřince, 
před 1929. Kolorovaná pohlednice; předlohová fotografie z roku 1920. 
Vydal František Medlín, Nový Bydžov. Městské muzeum Nový Bydžov, 
inv. č. P258. – j: Nový Bydžov. Koupadla. Pohled od splavu, 1930. Po-
hlednice v zahnědlém tónu. Vydal Josef Němec, Nový Bydžov. Měst-
ské muzeum Nový Bydžov, inv. č. P102. – k: Husův sbor, 1937, pohled 
na Husův sbor v bývalé Družstevní ulici, nyní Tyršově, vydal B. Holeček, 
Nový Bydžov. Městské muzeum Nový Bydžov, inv. č. P134. – l: Pohled 
na město od východu (z věže metličanského kostela), po 1935. Černo-
bílá pohlednice. Vydal Orbis, Praha. Městské muzeum Nový Bydžov, 
inv. č. P17. – m: Jiráskovo divadlo (pohled na průčelí se sochou Aloise 

Jiráska), před 1952. Černobílá pohlednice. Vydal Grafo Čuda, Holice. 
Městské muzeum Nový Bydžov, inv. č. P214. – n: Pohled na Metličany 
se Schreiberovým pivovarem, napravo starý železný most přes Cidlinu, 
1930. Černobílá pohlednice. Vydal Josef Němec, Nový Bydžov. Měst-
ské muzeum Nový Bydžov, inv. č. P93. – o: Nový Bydžov, kolem 1918. 
Barevný tisk na černém podkladu s dvanácti pohledy. Vydal František 
Medlín, Nový Bydžov. Městské muzeum Nový Bydžov, inv. č. P6.

Zadní strana obálky
Obr. č. 90: Firemní veduta Schreiberova pivovaru v Metličanech, 

kolem 1895. První parostrojní pivovár Schreiber a spol. Nový Bydžov. 
Kolorovaná litografie. Výška 570 mm, šířka 940 mm. Městské muzeum 
Nový Bydžov, inv. č. 11020. Sken Jan Kohout. – Parní pivovar je na ve-
dutě zachycen v samých počátcích své existence; pivo se zde vařilo 
v letech 1893–1974, stáčírna piva pak ukončila činnost v roce 1982. 
Po 2. světové válce byl pivovar znárodněn a postupně se stal součás-
tí národního podniku Východočeské pivovary. Již od roku 1975 byly 
objekty pivovaru užívány i k jiným účelům. Významná hmota budov 
bývalého pivovaru dotváří při pohledu od Nového Bydžova východním 
směrem panorama metličanského návrší a je svého druhu mementem 
několikasetleté historie produkce piva v Novém Bydžově.
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Umschlag
Abb. Nr. 1: Wappen der Stadt Nový Bydžov zum Jahre 2017. Graphi-

sche Bearbeitung Petr Tomas.
Abb. Nr. 2: Nový Bydžov vom Westen (Südwesten), 1736 (?). Fried-

rich Bernhard Werner. Foto der Originalfederzeichnung, vernichtet im 
2. Weltkrieg. Glasplatte, Höhe 180 mm, Breite 240 mm (Nový Bydžov 
ist eine von vier Veduten auf einem einzigen graphischen Blatt). Archiv 
Štenc, Praha, Negativ Nr. 46830-4370. Scan Archiv Štenc, Praha. Vgl. 
Abb. Nr. 6b.

Textblätter
Abb. Nr. 3: Siegelabdruck der Stadt Nový Bydžov, 1608. Abschrift: 

PECET MIESTA NOVVEHO BYDZIOVVA; Aufschrift: 1608. Rotes 
Wachs, Durchschnitt 33 mm. Archiv Národního muzea, Eichlerova 
sbírka, Bydžovsko – Nový Bydžov, Katalognummer 1699. Foto Klára 
Woitschová.

Abb. Nr. 4: Siegelabdruck der Stadt Nový Bydžov, 1678. Abschrift: 
*SIGIL: MAIVS: CIVI: REGIAE. DOTALITIAE. NEO: BIDZIOVIEN-
SIS. AD. CZYDLINAM; Aufschrift: 1678. Rotes Wachs, Durchschnitt 
45 mm. Archiv Národního muzea, Eichlerova sbírka, Bydžovsko – Nový 
Bydžov, Katalognummer 1701. Foto Klára Woitschová.

Karte Nr. 1a-c: Nový Bydžov – verhältnismäßige geometrische Be-
ziehungen des Stadtgrundrisses. Karte Nr. 1a: Ideale geometrische 
Komposition von Nový Bydžov (graue Unterfärbung) in Beziehung 
zum Stand auf der Karte des Stabilen Katasters von 1841 (Häuserblö-
cke schraffiert); Karte Nr. 1b: Geländemodellierung des historischen 
Stadtkerns mit eingetragenem Achsenkreuz der städtebaulichen Kom-
position. Mit Heranziehung des Kartendienstes: URL http://ags.cuzk.
cz/arcgis/services/dmr5g/ImageServer; Karte Nr. 1c: Zusammendruck 
der aktuellen Katasterkarte (http://wms.cuzk.cz/wms.asp?, WMS Ka-
tastralni mapy) und der Geländemodellierung URL: http://ags.cuzk.cz/
arcgis/services/dmr5g/ImageServer). Rekonstruktionskarten von Ka-
rel Kuča, kartographische Bearbeitung vom Autor.

Abb. Nr. 5: Nový Bydžov im Hintergrund der Vedute von Jaroměř, 
1536/1537. Bisof. Mathias Gerung, kolorierte Federzeichnung. Höhe 
370 (320) mm, Breite 480 (425) mm, Ausschnitt (die Stadt Nový Bydžov 
und unmittelbare Umgebung). Universitätsbibliothek Würzburg, Delin. 
VI,5,33. Scan Universitätsbibliothek Würzburg. Die ganze Vedute vgl. 
Kartenblatt Nr. 33, Abb. Nr. 83.

Abb. Nr. 6a: Nový Bydžov vom Westen (Südwesten), 1715. Bid-
schoph 13. Die 24. Junii 1715. Friedrich Bernhard Werner, Feder-
zeichnung. Höhe 97 mm, Breite 160 mm. Oberösterreichisches Lan-
desarchiv, Linz, Neuerwerbungen Handschrift 140, Pag. 259. Scan 
Oberösterreichisches Landesarchiv, Linz.

Abb. Nr. 6b: Nový Bydžov vom Westen (Südwesten), 1736 (?). Bi-
czow. Friedrich Bernhard Werner. Foto der Originalfederzeichnung, 
vernichtet im 2. Weltkrieg. Glasplatte, Höhe 180 mm, Breite 240 mm 
(Nový Bydžov ist eine von vier Veduten auf einem einzigen graphi-
schen Blatt). Archiv Štenc, Praha, Negativ Nr. 46830-4370. Scan Ar-
chiv Štenc, Praha.

Abb. Nr. 7: Nový Bydžov vom Osten, nach 1780. Ignaz Ott, Stich. 
Höhe 310 mm, Breite 400 mm. Městské muzeum Nový Bydžov, Inv.-Nr. 
4662. Scan Jan Kohout.

Abb. Nr. 8: Nový Bydžov vom Osten, 1790. Regia dotalis Civitas 
Neo-Bidczovium. Die Vedute von Nový Bydžov in der rechten oberen 
Ecke der Karte der Königgrätzer Diözese von Johann Venuto; Stich Ki-
lian Ponheimer. Mappa dioeceseos Reginaehradecensis … MDCCXC. 
Kil. Ponheimer sculp. Viennae. Joanne Venuto canonico capitulari 
Reginaehradecensi et consistorii assessore. Kolorierter Kupferstich, 
Höhe 1050 (950) mm, Breite 850 (810) mm (Gesamtheit / Karte) / Höhe 
60 mm, Breite 150 mm (Vedute). Kartensammlung des Historický ústav 
Akademie věd ČR, v. v. i., Sign. MAP A 38. Scan Robert Šimůnek.

Abb. Nr. 9: Nový Bydžov vom Osten, 1790. Königl. Stadt Neu Bid-
schow. Jan Berka, Stich. Höhe 60 mm, Breite 75 mm. In: SCHALLER, 
Jaroslaus: Topographie des Königreichs Böhmen, .... Sechzehnter und 
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