
8/ NÁCHOD

Lavička Josefa Škvoreckého

V srdci Masarykova náměstí poblíž kostela sv. Vavřince se nachází litinová lavička
s realistickou sochou spisovatele Josefa Škvoreckého v nadživotní velikosti v jemu
typické uvolněné póze. Kolemjdoucí vybízí k posazení, ať už k odpočinku či vytvoření
společné památné fotografie se spisovatelem a panoramatem náchodského zámku. 
Socha je tvořena podstavci symbolizujícími hřbety jím napsaných knih. Poctu místnímu
rodákovi vytvořil sochař Josef Faltus ze Záryb u Kostelce n. L. Slavnostní odhalení
proběhlo na jaře roku 2014.
Škvoreckého lavička je též výchozím bodem procházky po místech spojených s autoro-
vými romány a životem v Náchodě. Návštěvníci města si mohou trasu projít podle pub-
likace Průvodce Náchodem Josefa Škvoreckého od Aleše Fetterse. 

Městské informační centrum
Masarykovo náměstí 1, 547 01 Náchod
tel.: +420 491 426 060, +420 778 411 680
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www.mestonachod.cz

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.



8/ NACHOD

Ławeczka Josefa Škvoreckého

W sercu rynku im. Masaryka, w pobliżu kościoła św. Wawrzyńca znajduje się żeliwna
ławeczka z realistyczną rzeźbą pisarza Josefa Škvoreckého o nadnaturalnej wielkości,
w typowej dla artysty pozie. Przechodnie mogą się przysiąść i odpocząć lub zrobić
wspólne pamiątkowe zdjęcie z pisarzem na tle panoramy nachodzkiego zamku. 
Rzeźba jest umieszczona na cokole symbolizującym grzbiety napisanych przez niego
książek. Wielki pisarz i rodak został uczczony przez rzeźbiarza Josefa Faltusa z Zárybu
u Kostelce n. L. Uroczyste odsłonięcie odbyło się na wiosnę 2014 roku. 
Ławeczka Škvoreckého jest również punktem wyjścia wycieczki po miejscach związa-
nych z powieściami autora i jego życiem w Nachodzie. Odwiedzający mogą przejść
trasą, korzystając z publikacji „Przewodnik po Nachodzie Josefa Škvoreckého” auto-
rstwa Aleše Fetterse. 
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Godziny otwarcia (październik – kwiecień)
pon. – pt. 9.00 – 12.00, 12.30 – 17.00 godz.
sob. – niedz. 9.00 – 13.00 godz.

Godziny 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.


