
13/ NÁCHOD 

Švédské dělo

Maketa švédského děla a dělová koule vstře-
lená ve věži kostela sv. Vavřince na Masary-
kově náměstí připomíná neúspěšné obléhání
města švédskými vojsky.
Na jaře roku 1639 prožívaly Čechy při švéd-
ském vpádu do země jedno z nejtěžších období
třicetileté války. V červnu se švédská vojska
dostala i na Náchodsko, kde vyplenila Českou
Skalici a obsadila Nové Město nad Metují.
Na Náchod zaútočila 25. července, ale připra-
vená posádka města švédskému útoku v síle
dvou jezdeckých pluků s podporou lehkého
dělostřelectva odolala. Opevněné město tak
bylo ušetřeno plenění, které postihlo náchod-
ská předměstí i vesnice v širokém okolí.
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Otevírací doba (říjen – duben)
po – pá: 9.00 – 12.00, 12.30 – 17.00 hod.     
so – ne: 9.00 – 13.00 hod.

Otevírací doba (květen – září)
po – pá: 8.00 – 12.00, 12.30 – 17.00 hod.
so – ne: 8.00 – 12.00, 12.30 – 15.00 hod.



13/ NACHOD

Działo Szwedzkie

Makieta szwedzkiego działa a także kula armatnia, która została wystrzelona w wieżę
kościoła św. Wawrzyńca na rynku im. Masaryka upamiętnia nieskuteczne oblężenie
miasta przez wojska szwedzkie.
Wiosną 1639 r., podczas wtargnięcia do kraju wojsk szwedzkich, Czechy przeżywały
jeden z najcięższych okresów wojny trzydziestoletniej. 
W czerwcu szwedzkie wojska dotarły w region nachodzki, zdobywając Czeską Skalicę
oraz obsadzając Nowe Miasto nad Metują. 25 czerwca rozpoczęło się oblężenie
Nachodu, ale obsada miasta w sile dwóch pułków jazdy oraz ze wsparciem artyleryj-
skim zdołała je odeprzeć. 
W ten sposób miasto uniknęło rozbojów, które miały miejsce na nachodzkich przed-
mieściach oraz wioskach w całej okolicy.
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Czas otwarcia (październik – kwiecień)
pon. – pt. 9.00 – 12.00, 12.30 – 17.00 godz.        
sob. – niedz. 9.00 – 13.00 godz.

Czas otwarcia (maj – wrzesień)
pon. – pt. 8.00 – 12.00, 12.30 – 17.00 godz.
sob. – niedz. 8.00 – 12.00, 12.30 – 15.00 godz.


