Horní Staré Město
Identifikační údaje
Lokalita

Horní Staré Město

Obec

Trutnov

Okres

Trutnov

Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Horní Staré Město, kód: 769151

GPS souřadnice

50° 35' 18.9''
15° 53' 4.9''

Hist. název

Oberaltstadt

Výměra

2 920 m²

Vlastnictví

Římskokatolická církev

Kontakt

Římskokatolická farnost Trutnov II - Horní Staré Město
Horská 64
Trutnov
Tel.: 00420 731 598 858
E-mail: teodormsf@wp.pl
URL: http://www.farnost-tu2.cz/kontakt/

Vlastník

Římskokatolická farnost Trutnov II - Horní Staré Město

Stav

Kompletně zničený – zbytky na místě

Opuštěno

Ne

Stručný popis
Horní Staré Město (německy Oberaltstadt) je místní část města Trutnova. Na starších mapách se objevuje pod názvem
Hořejší Staré Město.
Již v 11. století se na říčních ostrovech rozkládala slovanská osada Úpa, s důležitým brodem přes řeku na staré cestě do
Slezska (přes Žacléř) a do Krkonoš. Jádro osídlení bylo soustředěno kolem dnešního kostela svatého Václava, kde původně
stávala i vodní tvrz - sídlo zdejší moci.
Ves byla často ničena povodněmi a poté, co byla hraničním hvozdem proklestěna nová cesta do Slezska přes Bernartice,
začala ztrácet význam. Obyvatelstvo i správa autonomního Manského kraje se přesunuly o 3 km po proudu do nově
založeného města Úpy. Zpočátku byly obě obce stejného jména odlišovány jako Úpa první a Úpa druhá, či Úpa I a Úpa II.
Později, když bylo nové město cizími kolonizátory přejmenováno na Trutnov, začalo se Úpě říkat Starý Trutnov. Jako protiklad
k novému městu Trutnovu pak vzniklo označení Staré Město. A protože jsou podhorské vsi protáhlé až několik kilometrů,
byly často rozdělovány na Horní a Dolní, což byl i příklad Horního Starého Města a Dolního Starého Města.

Horní Staré Město bylo povýšeno na městys roku 1904. Spolu s povýšením obdrželo od císaře Františka Josefa I. znak. Již
před druhou světovou válkou mělo Horní Staré Město okolo 4 tisíc obyvatel, převážně německé národnosti. Proto byl městys
spolu se sousedními obcemi v r.1938 připojen k Říši. Roku 1947 bylo Horní Staré Město spolu s Poříčím, Volanovem a
Voletinami spojeno s Trutnovem, čímž vznikl Velký Trutnov, později jen Trutnov.
Horní Staré Město má v současnosti okolo 9 tisíc obyvatel, což je asi třetina všech obyvatel Trutnova. Je to zapříčiněno
hlavně největším městským sídlištěm Zelená Louka (původně sídl. 9. května), které v první fázi vznikalo na poslední
nezastavěné louce (odtud název). V dalších fázích už byla nemilosrdně likvidována původní zástavba a namísto ní stavěny
panelové domy. Po roce 1989 byla výstavba dalších paneláků překotně zastavena a sídliště zůstalo nedokončené. Přednost
dostaly služby a obchody, které pomalu zaplňují prázdné proluky. Centrem tisíciletého Horního Starého Města je dnes proto
spíše prostranství okolo obchodních středisek na sídlišti Zelená Louka, načež původní historické centrum u kostela v Horské
ulici upadá.
Nejstarší dochovanou památkou v horním Starém Městě je původně gotický kostel svatého Václava v Horské ulici. První
písemná zmínka o kostele pochází z roku 1313. Po požáru roku 1424 byl v roce 1436 obnoven a roku 1581 renesančně
přestavěn. Z nejstarších dob se uvnitř dochoval např. gotický presbytář a křtitelnice, renesanční dřevěný strop a barokní
hlavní oltář. Jednu z cenností představuje dřevěný vyřezávaný polychromovaný epitaf z roku 1606. Tato dva metry vysoká
náhrobní deska patřila královskému lesmistrovi Kašparu Nussovi. Před vstupem do kostela se nachází kamenný kříž a tzv.
jeskyně (jesličky).
Starý hřbitov se rozkládal kolem kostela sv. Václava v Horské ulici a pohřbívalo se na něm až do roku 1892. Památku na něj
dodnes dokazují náhrobní desky v hřbitovní zdi, která je považována za někdejší hradby vodního hradu.
Zdroj: Wikipedia
Více: https://cs.wikipedia.org/wiki/Horn%C3%AD_Star%C3%A9_M%C4%9Bsto
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