
12/ NÁCHOD

Nová radnice

Záměr novostavby reprezentačního domu pro potřeby města a městské spořitelny po-
prvé veřejně vyslovil starosta Josef Bartoň st. na zasedání zastupitelstva 2. června
1900. Posléze byl návrh schválen a stavba podle návrhu pražského architekta Františka
Podhájského ve slohu české novorenesance byla zadána místnímu staviteli Josefu Mar-
tínkovi. Práce byly zahájeny 5. července 1902 a radnice slavnostně otevřena 21. ledna
1904. Náchodská samospráva tak získala reprezentativní sídlo trvalé umělecké hod-
noty. Je to nárožní budova s 46 m vysokou hodinovou věží s arkádovým vyhlídkovým
ochozem na nároží a čtyřmi oblouky podloubí. V horní třetině věže je původní hodinový
stroj pohánějící věžní hodiny. Z prvního patra věže na náměstí shlíží socha Hrona
z Náchoda, zakladatele města, a městský znak, které vytvořil dle návrhu M. Alše sochař
Čeněk Vosmík. Podle kresebného návrhu M. Alše, vytvořeného na kartonech, vznikla
i figurální sgrafita provedená malířem Láďou Novákem (restaurována naposledy v roce
2000). Na sgrafitech jsou mj. jezdecká vyobrazení sv. Václava, Jiřího z Poděbrad a po-
stavy dvou měšťanů a purkmistra. Pod pásovou římsou věže z obou stran nároží jsou
z otvorů vykloněny hlavy měšťana a měšťanky v krojích z 16. století, vzájemně na sebe
pohlížejících. Fasáda je zdobena rustikou a figurálními sgrafity. Okna prvního a druhého
patra z čelního pohledu na budovu byla vytvořena technikou vitráže z barevných skel
skládané do olova a dotváří tak malovanou květinovou výzdobu interiérových prostor.
Vitráže byly naposled restaurovány v r. 2016 panem Zilvarem z Opočna. Větší opravy
celé budovy byly provedeny v letech 1953, 1971, 1982–85 a 2000. Interiér se vyznačuje
bohatou výzdobou, zejména zasedací sál, salonek, pracovna starosty a chodby.
V prvním patře je umístěna dřevěná dekorativní pamětní deska věnovaná obětem
fašismu na Náchodsku z let 1938–45. Na středním pilíři podloubí do náměstí je bron-
zová pamětní deska osvobození města 9. května 1945 Sovětskou armádou pod velením
generála V. K. Zajončkovského.
Budova je prohlášena kulturní památkou.
V sudém roce v jarních měsících probíhá Den otevřených dveří.
Městský úřad Náchod       po, st         8.00 – 17.00 hod.
                                              út, čt          7.00 – 14.00 hod.
                                              pá              7.00 – 13.30 hod.
Kontakt: +420 491 405 111
Aktuální informace na www.mestonachod.cz



12/ NACHOD

Nowy Ratusz

Pomysł budowy nowego reprezentacyjnego budynku dla potrzeb miasta i miejskiej
kasy oszczędnościowej został publicznie zgłoszony przez burmistrza Josefa Bartoňa
podczas posiedzenia rady miejskiej 2 czerwca 1900 r. Ostatecznie zamiar został 
uchwalony i projekt budynku, autorstwa praskiego architekta Františka Podhajského
w stylu czeskiego neorenesansu, został przekazany do realizacji miejscowemu budow-
niczemu Josefowi Martínkovi. Prace zostały rozpoczęte 5 czerwca 1902 r. a ratusz
został uroczyście otwarty 21 stycznia 1904 r. W ten sposób samorząd zdobył repre-
zentacyjną siedzibę o dużej wartości artystycznej. Jest to budynek narożny z 46 me-
trową wieżą zegarową, galerią widokową na rogu i czterema łukami arkad. W górnej
części wieży zawieszony jest mechanizm zegarowy, napędzający zegar na wieży.
Na rynek z pierwszego piętra spogląda rzeźba Hrona z Nachodu, założyciela miasta
oraz umieszczony jest herb miasta, autorstwa rzeźbiarza Čeňka Vosmíka. Według
projektów kreślarskich Mikoláše Alše powstały grafiki namalowane przez malarza Láďa
Nováka (ostatnio odrestaurowane w 2000 r.). Na grafikach znajduje się m.in. podobizna
św. Wacława na koniu, Jerzy z Podiebradów oraz postacie dwóch mieszczan i burmi-
strza. Pod gzymsami wieży przy obu bocznych rogach z otworów wychylają się głowy
mieszczanina i mieszczanki w strojach z XVI wieku, które spoglądają na siebie. Fasadę
zdobią rustykalne i figuralne grafiki. Okna pierwszego i drugiego piętra zostały
wykonane techniką witrażową, z kolorowych szkieł osadzonych w ołowiu i uzupełniają
kwiatowe zdobienia wnętrz.  
Wnętrza charakteryzują się bogatymi zdobieniami, szczególnie sala spotkań, salon,
gabinet burmistrza oraz korytarze. Na pierwszym piętrze umieszczona jest zdobiona
tablica pamiątkowa, poświęcona ofiarom faszyzmu w regionie Nachodu w latach
1938–45. Na środkowym filarze arkad od strony rynku znajduje się tablica pamiątkowa
z brązu upamiętniająca wyzwolenie miasta przez armię rosyjską pod dowodzeniem
generała V. K. Zajonczkowskiego, 9 maja 1945 r. Budynek jest uznany za zabytek
kultury. 
Urząd Miasta Nachodu
Kontakt: +420 491 405 111 
Aktualne informacje na www.mestonachod.cz


