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Náchod včera a dnes 3. část náměstí - zámek
Řada náchodských fotografií a pohlednic zabírá náchodské náměstí ze zámku a naopak. Zámek se tolik
nemění, zato město se za století silně změnilo. Pokusím se nastínit řadu událostí a změn, které se na
náměstí a další části města udály. Opakuji, že ponechávám stranou události a stavby, které byly zveřejněny již dříve Oldřichem Šafářem, Mgr. Lydii Bašteckou nebo PhDr. Václavem Sádlem v příslušných knihách (viz seznam použité literatury).
Kolem roku 1890 neměl Náchod ještě okresní hejtmanství (to bylo ještě v Novém Městě nad Metují),
ani novou radnici, na náměstí vedle děkanství byl starý, podstatně menší Beránek, nebyla kanalizace,
téměř ani dláždění, nebylo elektrické osvětlení ani vodovod, po městě bylo jen několik sloupů plynového osvětlení, řeka tekla neregulovaným řečištěm a zprávy obyvatelstvu se vybubnovávaly. Nejvíce
změn se objevilo až po první světové válce.
Vysvětlivky k místopisu
Náchoda podle F. Zachovala

starého

1/ Hrad, 2/ Městské hradby,
3/ Věže k obraně hradeb,
4/ Hradecká brána, 5/ Polická brána,
6/ Dolejší fortna, 7/ Hořejší fortna,
8/ Kostel Sv. Vavřince, 9/ Náměstí,
10/ Fara, 11/ Škola, 12/ Váha,
13/ Obecní studny,
14/ Podbuční mlýn,
15/ Vodárna, 16/ Příkop,
17/ Stávek k odtékání vody z příkopu
2 ramene Radechovky do Metuje,
18/ Metuje, 19/ Lázně,
20/ Kutlof (zájezdní hospoda a celnice),
21/ Parkány (palisády - dřevěné ohrady
po čas války),
v levém horním rohu náměstí nečíslovaný starodávný pivovar)

Tak zvěčnil fotograf městské centrum na kolorované
pohlednici asi z roku 1905
z terasy náchodského zámku.
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Jen letmo připomínám pro
porovnání, jak vypadalo
náměstí kolem roku 1900.
Z významných budov na straně pod zámkem to byl hotel
Letzel, vedle hotel U Beránka a fara. O kostele Sv.
Vavřince byla řeč již dříve.
Náměstí bylo postupně
vyrovnáno téměř do roviny.

Původní hotel U Beránka byl přestavěn už v roce
1892. V levé straně byl hostinec, nahoře hotel a na
pravé straně byly kanceláře nově založené České
spořitelny. V zadní části byl sál, nazývaný městská
dvorana. Tam se odbývaly veřejné slavnosti, plesy,
výstavy a podobně.
Postupem času objekt přestal hlavně velikostí
vyhovovat, došlo ke zboření i vedlejšího hotelu a
v letech 1912-13 se začalo stavět nové reprezentační sídlo města.

V letech 1989-94 byla provedena generální oprava hotelu,
restaurace i divadla.

Městské divadlo Dr. Josefa
Čížka v Náchodě a hotel U
Beránka slavil letos v dubnu
sto let od svého slavnostního
otevření.

Kapacita ubytovacích zařízení stále nedostačovala poptávce. Proto byla provedena
demolice bývalého Ledererova domu a na jeho místě
byla v letech 2004-06 provedena přístavba hotelu. Krátce
na to byly opraveny i fasády
vedlejších domů.
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Plátěnou oponu v Městském
divadle Dr. J. Čížka malova
Mikoláš Aleš s pomocníky.
Používá se při slavnostních
příležitostech. Mimo divadelních a hudebních představení
se zde odbývají reprezentační
plesy, řada schůzí a jednání.
Sál prošel velkou opravou při
rekonstrukci budovy v letech
1989-94.

Součástí divadla je malý sál,
ve kterém se pořádají přednášky a akce menšího druhu.
mimo to je k dispozici přednáškový a zkušební sál o
patro výš. Velké přestavby se
dočkaly při rekonstrukci i
šatny pro herce a sociální
zařízení.

Toto je pohled do kavárny
v době úmrtí spisovatele a
rodáka Josefa Škvoreckého,
kdy zde byla upravena pietní
vzpomínka.

Další je pohled do restaurace
hotelu U Beránka zrovna
v dubnu 2014 při příležitosti
návštěvy prezidenta Miloše
Zemana v Náchodě.
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Krátce po postavení nové
budovy U Beránka se na
náměstí v roce 1915 manifestovalo. Těch shromáždění
bylo více, ale snímek je zajímavý tím, že budova uprostřed nebyla původně restaurací, ale byla zde filiálka
(pobočka) Pražské úvěrové
banky. V pozadí v bývalém
městském pivovaru pak byly
dlouhá léta veřejné záchodky.

Málokdo si už pamatuje že
před hotelem U Beránka stávala asi od roku 1935 benzinová pumpa. Já si pamatuji
ještě další pumpu tak do
roku 1960. Stála před hospodou v rohu náměstí, kde je
dnes regionální muzeum.
Měl tam stanoviště jeden
z prvních náchodských taxikářů, pan Brouček.

Výše zmíněná budova měla i
další využití. Za první republiky a do 50. let zde byla restaurace. Pak zde sídlilo
Náchodské kulturní středisko, než bylo přesunuto na
Karlovo náměstí do rohové
budovy bývalého hotelu.
Nyní po opravě budovy zde
opět prosperuje hotel a restaurace U města Prahy.

Ilustrační obraz ze soustředění pruského vojska na náchodském náměstí v roce
1866 ukazuje faru, sídlo děkanství, ještě se vchodem do
náměstí.
Fara
pochází
z roku 1566, ale byla přestavěna kolem roku 1652.
Budova v dnešní podobě
pochází z roku 1727.
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O historii kostela Sv.
Vavřince byla zmínka již
dříve. Snímek zachycuje interiér kostela ještě z 60. let,
kdy byl oltář ještě v pozadí
pod obrazem. Kněz sloužil
mši svatou zády k věřícím.

Později byl klasický oltář
odstraněn i s kamenným plůtkem. Obřadní stůl byl umístěn do popředí tak, aby byl
kněz čelem k věřícím.

Každoročně o Vánocích je
v kostele stavěn betlém.
Původně byl stavěn s domy
po pravé straně.
Snímek pochází z roku 1936,
kde vlevo stojí kaplan
Tomíček a vpravo děkan
Dragoun.

Od 70. let se staví betlém
opět v průčelí chrámu, ale
bez domů a s jinou jeskyní.
Na horizontu jsou umístěny
modely kostelů z okolních
vesnic a náchodského zámku.
Krátce byl betlém stavěn
v levé boční lodi, ale opět se
přešlo k čelnímu umístění.
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Starodávná radnice z roku
1491 byla původně dřevěná,
po požáru 1570 obnovena,
roku 1659 dokončena nová,
kamenná. Prodělala několik
přestaveb, současná podoba
a rekonstrukce je z roku
1984. V přízemí jsou nyní
dva obchody, vzadu bar a
patro obsadily kanceláře
regionálního muzea.

Na rohu staré radnice je kamenný panýř od roku
1531. Prodělal nějaké úpravy v letech 1659 a později 1719. Sloužil jen k ostudnému připoutání provinilce, případně který k tomu obdržel přídavek 30 ran
holí podle výše provinění.
V dnešní době se objevují hlasy, že by měl být znovu
používán pro potrestání vandalů a jiných živlů, kteří
poškozují stavby i společnost.

Vpravo vyrostl v letech
1927-29 celý komplex budov
s byty, ve dvoře s obchody
včetně městských lázní podle
projektu Pavla Janáka. Rohovou část přízemí obsadily úřadovny městské spořitelny
(krátce byly v radnici). Po
roce 1950 zde byla Státní
banka (SBČS), od roku 1971
Obchodní banka (ČSOB),
nyní Komerční banka (KB).
V roce 1931 byla zavedena
pravidelná autobusová linka
z Nového Hrádku s parkovištěm na náměstí.
V současnosti byly všechny
fasády domů opraveny včetně vykukující oblíbené vinárny Slovan z Weyrovy ulice.
Na této i dalších fotografiích
je patrná změna úpravy parkovacích míst a volného prostoru kolem kostela.
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V bývalém hostinci nyní sídlí
Regionální muzeum, kde je
umístěna v přízemí i 1. patře
stálá expozice Dějin Náchoda a Náchodska. Zrovna
v roce 2010 byla sněhová
kalamita, kdy náměstí zdobily hromady sněhu.

Na náměstí až do 60. let přežíval rohový starý dům
obchodníka a vydavatele
pohlednic Frídolína Šrůtka.
Vedle se prodávalo ve stejné
době prádlo, lůžkoviny a
svetry. Vedle radnice prosperovala UVA, obchod s lidovou tvorbou.

Po stržení Šrůtkova domu byl
v proluce vytvořen odpočinkový parčík s lavičkami a
vývěskami.
Radnice byla popsána v knize
Zmizelý Náchod, i když
objekt stále stojí a je dnes
sídlem Městského úřadu.
Větší opravy byly provedeny
v letech 1960, 1970 a ještě
roku 1985.

Teprve roku 1998 byla proluka vyplněna. V přízemí obytného domu je obchod
s obuví a řada kanceláří.
Náměstí zažilo několik
názvů. Za nedávné éry se
nazývalo Náměstí Velké říjnové socialistické revoluce
(VŘSR), od roku 1990 byl
opět vrácen název Náměstí
T.G. Masaryka (TGM).
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V roce 2014 byly dodělány
renovované fasády domu u
radnice. Střední dům byl přestavěn na Dům módy.
Přes náměstí byl změněn
způsob průjezdů automobilů
s ohledem na možné riziko
poškození základů kostela
otřesy při jízdě těžkých automobilů.

Opět pro připomenutí je vložena fotografie náchodského
náměstí z doby kolem roku
1920. To ještě na rohu naproti radnici stála stará pošta.

V roce 1930 byla otevřena
nová budova pošty s automatizovanou telefonní ústřednou. Telefonní provoz byl
v roce 1982 přesunut do samostatné budovy Okresní
správy spojů v Palachově
ulici. Další domy dostaly
novou fasádu a byla vyměněna okna. I některé obchody
nabízejí jiný sortiment.

Náchodské náměstí zažilo za
první republiky i v poválečné
době mnoho oslav, průvodů,
shromáždění k významným
událostem, poutí, slavnosti
Božího těla a podobně. Na
snímku je zrovna skautský
průvod cenný pro sběratele a
starší občany jako zdroj
poznání a vzpomínek co
kdysi kde bylo.
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Alegorické vozy byly vítanou záležitostí už i za první
republiky. Vyrukovali s tím
Sokolové na propagaci sletů,
zemědělci při dožínkách k ukončení sklizně a také na
májových průvodech hlavně
komunistické éry. Rok 1989
udělal všemu přítrž. Ne že by
to bylo zakazováno, ale lidé
se stydí za svoji příslušnost
k čemukoli. Dříve se považovalo za čest nosit uniformu!

Mimo pivnice Tunel (uprostřed) se v průběhu století
změnily všechny obchody a
to i několikrát.
Také průjezd do centra se
změnil. Na náměstí je možno
přijet jednosměrnou Tyršovou ulicí, objíždět vpravo a
mezi radnící a poštou pouze
vyjet. Poštovní ulice je ale
obousměrná.

Kdysi Všeobecná živnostenská záložna, otevřená v roce
1902, vystřídala v 50. letech
majitele. Až do roku 1987
zde sídlil Okresní výbor
Komunistické strany Československa (OV KSČ). Po
něm Okresní zemědělská
správa, Agrobanka a nyní
jsou v přízemí notáři.

Kdo by řekl, že tady stával
dům, kde sídlilo c. k. hejtmanství, v přízemí s řadou
obchodníků a řameslníků.
Nový obytný dům dokončený v roce 1938 měl v přízemí
opět obchody. Po válce tu
sídlily potraviny, vpravo
Hudební nástroje a módistka.
Vlevo do ulice zase holiči.
Nyní roh obsadil obchod
s kancelářskou technikou.
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Vzhledem k záměru změny
dopravní situace na náměstí
byla v roce 2013 kašna rozebrána a postavena o pár desítek metrů západněji. Před
přemístěním zde stávaly čtyři
stromy, které v době záběru
již byly vykáceny. Při přestavbě prováděli památkáři
geologický průzkum.

Kolem nově osazené kašny
bylo v roce 2014 vysázeno
nových šest stromů a prostor
osazen lavičkami. Kašna je
nyní zase plně funkční.

Dne 11.5. zahájil starosta
Náchoda Jan Birke slavnostní odhalení sochy Josefa
Škvoreckého. Litinová plastika je na Masarykově náměstí
poblíž kostela. Na náměstí se
sešlo několik desítek lidí a
dalších hostů, kteří přišli
vzdát hold známému náchodskému rodákovi, spisovateli
Josefu Škvoreckému.

V době úmrtí Josefa Škvoreckého v Kanadě (3.1.2012)
byla ve vytríně na radnici připravena pietní vzpomínka.
Jeho památce se přišli poklonit i starosta Náchoda Jan
Birke a místostarosta Ing.
Tomáš Šubert.
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Na hrobě rodiny Škvoreckých byla instalována představiteli města pamětní kniha
jako pietní vzpomínka na
náchodského rodáka.
Osoba Josefa Škvoreckého je
ale pochována v Kanadě.

Náměstí mimo středečních
trhů oživí občas například
akce srazu šlapacích vozítek.
Děti i svozítky dojeli po
vlastní ose až na Dětské
dopravní hřiště v Bělovsi.

U banky se pak shromáždili
účastníci srazu historických
Moskvičů. Letos se konal už
třetí ročník, na který přijeli
hosté až z Estonska. Šlapací
autíčka byla součástí srazu.

Každoročně je v Náchodě
v květnu pořádán festival
mladých umělců z oblasti
hudby, divadla a dalších kulturních směrů s názvem
Prima sezóna. Děje se tak
v sálech městského divadla,
Vatikánu i například na Masarykově náměstí koncert
Kapely sobotního rána 11. 5.
2014 při příležitosti odhalení
lavičky Josefa Škvoreckého.
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V roce 2004 a 2006 měli
diváci na náchodském náměstí zajímavou podívanou.
Přehlídky vojska z 18. století
se zúčastnily spolky klubů
vojenské historie z řady měst.
Jednotlivé spolky představovaly dle pokynů režie vojenské útvary z jednotlicých
zemí. Před tribunou, stojící
poblíž muzea, si zkušebně na
povel vystřelili.

Představily se zde jízdní složky tehdejšího vojska - huláni,
kyrysníci i kozáci. K vidění
bylo i vozatajstvo.

Závěrem přehlídky uspořádaly jednotlivé složky parádní
pochod kolem náměstí.

V přilehlém parčíku předvedli způsoby tehdejšího polního
ubytování i hosté z Itálie a
Belgie.
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Jediná událost, kdy se sejde
na náměstí mnoho lidí je
ohňostroj při příležitosti
osvobození republiky v květnu 1945. Jenže řada mladých
lidí to už bere jako zábavu a
ani v řadě případů nevědí,
kdo nás osvobodil.

Každoročně chodí na hřbitov
k hrobu padlých rudoarmějců delegace představitelů
města. Nejméně 20 let je
však mimo delegaci KSČM a
KVH účast občanů nulová.
To samé platí o místě posledních bojů u celnice v Bělovsi.
Za naše osvobození položili
své životy i naši občané, kteří
by si zasloužili větší úctu.

Zbytky hradeb na snímku
ukazují, kde asi končil
Náchod ve středověku. Zub
času poškodil hradby natolik,
že v roce 1980 muselo být
přikročeno k jejich zbourání.

I z dalšího snímku lze poznat umístění hradeb. Po levé straně je vidět část domů
v Zámecké ulici. V místech, kde byl hradní
příkop jsou nyní zahrady.
V těchto místech byl uvnitř za hradbami starodávný náchodský pivovar.
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Za starým městským pivovarem stál ještě obecní
dům kde za Rakouska-Uherska byl Obecní úřad. Do
zadního domu se postupně nastěhovaly chudší rodiny. V levé části mimo záběr byly zřízeny městské
záchodky. V pravé budově hrával už v roce 1939
učitel Alois Tašner loutkové divadlo.
Po válce budova sloužila opět pro potřeby loutkového divadla. Od roku 1972 tam Městský národní
výbor zřídil Klub Rómů.

Stavbaři provedli v roce 1980
bourání obou budov i hradeb
při jedné akci.

Zakrátko byl uvolněný prostor srovnán a upraven na
odpočinkový parčík s propojením náměstí a Zámecké
ulice štěrkovým chodníkem.

Toto je pohled z druhé strany
od Zámecké ulice směrem na
náměstí. Je zde pamatováno
na malou přelézačku pro děti.
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Za bývalou Okresní vojenskou správou (OVS) se připravovala dostavba budovy
pro Základní uměleckou
školu (ZUŠ). Protože to bylo
v místech bývalých hradeb,
prováděl se zde před započetím stavby historický a geologický průzkum.

Krátce na to v roce 2009 se
započalo se stavbou „Lidušky“, dříve lidově nazývané Lidové školy umění.

To už je pohled zezadu na
hotovou přístavbu. Mezi tím
byly upravovány prostory po
OVS, která po roce 2005
ukončila v Náchodě svoji
činnost. Od roku 2011 zde
byla zahájena výuka v hudebním, výtvarném, tanečním a literárně dramatickém
oboru.

Původně od založení v roce
1961 sídlila ZUŠ v Řezníčkově škole, řadu let v rekonstruovaném Faltově hostinci
v Komenského ulici. Ročně
projde školou kolem 750
žáků. V budově je dnes k dispozici 16 učeben, divadelní a
taneční sál i keramická dílna.
Přízemí obsadilo již dříve
regionální muzeum pro
výstavní účely.
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Klínová budova na nároží Zámecké a Tyršovy
ulice byla postavena v letech 1901-02 původně
jako Občanská záložna. V patře také sídlil berní
úřad až do přestěhování v roce 1945. Překvapivě
v čele přízemí bylo Chrastinovo knihkupectví. To
bylo později přemístěno blíže k náměstí. Po roce
1950 zde fungovala Česká spořitelna až do roku
1989, kdy se přestěhovala do své nové budovy na
Karlově náměstí. V přízemí si zřídilo regionální
muzeum svou výstavní síň. Okresní vojenská
správa, která sídlila už od roku 1919 v 1. patře
objektu, byla v roce 2005 zrušena a prostory darovány městu jako nepotřebný vojenský majetek.

Současný pohled do Tyršovy ulice. Lékárna sídlí
v rohovém domě od 50. let po zrušení Stirandova textilního obchodu. Vpravo v proluce po
zbořených chalupách byl postaven obytný dům
pro zaměstnance OVS a obchody v přízemí.

Na místě malého parčíku po
zbořeném Hitschmanově domu na rohu Tyršovy a
Zámecké ulice vyrostl v roce
1994 dům služeb, krátce i
prodejna automobilů, pak
Poštovní a Investiční banka.
V roce 2013 zde vznikl požár
střechy. Nyní je zde bar a realitní kancelář.

Další část Tyršovy ulice k viaduktu se moc nezměnila.
Byl vybourán jeden starý
dům. V bývalé Rydlově tiskárně byla opravna rádií,
později několik obchodů. Levou stranu až do znárodnění
obsadila Kosinkova pekárna.
Po roce 1970 se zde objevil
Kovomat. Po několikaleté
odmlce se sem vrátily truhlářské a kovo potřeby.
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Staré chalupy odešly do
výslužby, ale torzo hradní
bašty v Hradební ulici stále
stojí. Místo nich byl v roce
1975 postaven do Tyršovy
ulice patrový obytný dům pro
zaměstnance OVS, dole
s prodejnami lahůdek, později řeznictví a cukrárny. Ta po
roce 1990 změnila sortiment
na pekárnu a občerstvení.

Prázdný kout ve Strnadově
ulici byl v 80. letech využit
pro stavbu veřejných záchodků, které byly zbořeny v rohu
náměstí u obecního domu.
Sloužily zde až do doby
rekonstrukce tržiště, kde bylo
přímo ve výklenku radnice
vybudováno nové, modernější sociální zařízení.

Zase tu zbyl nevzhledný
nevyužitý kout pouze s torzem hradeb.

Proto došlo začátkem roku
2014 k jeho stavební úpravě
opět na odpočinkový parčík.
Za stěnou jsou šikovně ukryty popelnice.
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Rekonstrukce proběhla do
konce května ke spokojenosti
kolemjdoucích i dětí, které
zde mají skluzavku.

V této části Hronovy ulice to
vypadalo ještě nedávno jako
po zemětřesení. Starý dům
vpravo s malým obchodem
prádla byl zbořen. V levém
domě míval obuvník Doležal
opravnu obuvi. Ta byla
později
přemístěna
do
Tyršovy ulice. Dům byl po
roce 1990 celý rekonstruován
na cukrárnu v 1. patře.

Dnes je ve Strnadově ulici
vlevo obchod s galanterií,
textilem a vpravo se zabydlela prodejna se zvířátky.
V patře jsou kanceláře firem.
V Dostálově koloniálu vedle
Tunelu býval po zestátnění
dlouhá léta bazar, později
textil, dnes obuv.

Na místě zbořeného domku
vyrostl ve Strnadově ulici
v letech 2000-02 několikapodlažní dům. Nahoře jsou kanceláře a přízemí obsadila
velká drogerie.
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Rokem 1990 skončily masové oslavy 1. máje. Pouze
komunisté se sešli k oslavě
v běloveských lázních. Po
několik roků slavili 1. máj
členové už KSČM na parkovišti u Riegrovy ulice.
Shromáždění pouze rušili
mladíci v pomalovaných autech různými hesly a troubením. Jakoby poklidné a svobodné shromažďování platilo
jen pro někoho.

Nebylo to jen politické řečnění a vzpomínání na zašlé
časy. K oslavám přispěly i
náchodské mažoretky a příležitostná hudba. Pro soustavné
rušení oslav a provokací studentů nyní komunisté po
několik roků slaví 1. máj
mimo Náchod. Jiným stranám už 1. máj nic neříká.

Místo vyhlášeného Lepšova
uzenářství je zde nyní otevřena jiná prodejna.
Nalevo v moderním předválečném obytném domě (za
první republiky v přízemí
prodávali piána) je nyní
Cestovní kancelář.

V dalším malém domku po
pravé straně Poděbradovy
ulice dělal pan Fibír ještě do
50. roku snad nejlepší párky
v Náchodě. Dál bývala autolakovna, pekárna i obchod,
ale už není.
Po levé straně v malém
domku je novější prodejna
zemědělských a zahrádkářských strojů.
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Budova sokolovny kolem
roku 1900 byla ještě dřevěná.
Venku se cvičilo spíše na
pohostinských vystoupeních
v jiných místech.

V roce 1914 a další léta první světové války od
sokolovny chodili branci přímo na frontu.
Později vybudované velké hřiště zažilo secvičné
na sokolské slety, různá sokolská vystoupení, ale
také zde končíval průvod při každoročních oslavách dožínek, korunovaný taneční zábavou.

Nová sokolovna v Tyršově ulici byla stavěna
v letech 1928-30. V budově je tělocvična a v prvním
patře velký sál, dříve používaný jako kino. Je zde
několik salonků a od roku 1999 zde našla domov i
loutková scéna Dětem pro radost. V přízemí je prosperující restaurace. Hřiště bylo několikrát upravováno, hrála se zde házená a dokonce v zimě bruslilo.
Nyní je hřiště vyznačeno pro jezdce minikár.

Kino v sokolovně bylo zrušeno ve prospěch tělocvičny.
Ve Smolově ulici byly odstraněny drobné stavby na
nářadí u hřiště sokolovny. Na
uvolněném prostoru byla
vystavěna po roce 1991 nová
budova Finančního úřadu
(dříve Berní správy). Pod ní
je malý parčík a autobusová
zastávka.
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Původní hostinec U Jiřího
z Poděbrad byl postaven
v roce 1925 v této podobě.
V zadní část budovy je sál,
kde divadelní ochotníci hráli
divadlo. Hostinec se stal střediskem příslušníků Lidové
strany, krátce v omítce
s označením Lidový dům.
Proto se objektu začalo říkat
Vatikán. V sále se hrála i dětská představení, dokonce po
válce se zde promítaly filmy.

V 50. letech došlo k přístavbě
a čelní strana změnila svoji
podobu. Název Vatikán již
zůstal, i když sešlost štamgastů v restauraci se změnila.
Sál je v poslední době využíván pro schůze, prodejní akce
a srazy spolužáků.

V zahradě nad Vatikánem
byla roku 1982 dokončena
mateřská škola. Před 5 roky
byla škola částečně přestavěna a jsou zde umístěny nižší
třídy Základní školy z Komenského ulice.

Snímek zachycuje Nový Svět
z kopce od Klínku kolem
roku 1925.
Sokolská ulice v rohu vlevo
je zastavěná pouze z jedné
strany. Po válce i v nedávné
době tam vyrostla řada
nových domů, ale dnes je pro
vzrostlou zeleň není vidět.
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V letech 1927-28 byla postavena vila pro továrníka
Josefa Bartoně ml. nad místem zbořeného Petrova dvora
pod zámkem. Dole u Zámecké ulice byl místo dvora
pořízen domek pro správce a
garáže. Autorem projektu byl
architekt Pavel Janák.

Další snímek zachytil vilu již
hotovou. Příjezd vozidly je
ze Zámecké ulice na rozcestí
k Máchově ulici. S úpravou
zahrad byl celý areál dokončen až v roce 1932.

Krátce potom na kopci pod
zámkem u nové Máchovy
ulice
vyrostlo
několik
nových vil. Z nich vyniká
spodní rodinná vila ve stylu
funkcionalismu z let 193940. Projekt vypracoval Ing.
arch. Adolf Erben. V domě
byl v roce 1964 ustaven
Okresní dům pionýrů a mládeže (ODPM).

Továrníkovu vilu v roce 1945
nabídlo město jako dík za
osvobození generálu Zajončkovskému. Ten ji daroval
náchodským dětem. Byla zde
otevřena mateřská škola n.p.
Tepna. Po opravě od roku
1990 sem přešel Dům dětí
(bývalý ODPM), přejmenovaný na Středisko volného
času Déčko, které zajišťuje
různé aktivity pro mládež.
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Tak pravděpodobně vypadal
hrad nad Náchodem, pocházející z 13. století, podle
malby starého vyobrazení.
Jednalo se o stav kolem roku
1530 za držení panství
Smiřických ze Smiřic.
V pohodlnější renesanční sídlo se Náchod proměnil na
přelomu 16. a 17. století díky
přestavbě provedené italskými architekty, která proběhla
zejména za Albrechta Smiřického (1593-1614).
Snad jen velká válcovitá věž a rozložení hradeb s obrannými baštami vzdáleně připomínal dnešní stav.
Na náčrtu budov bylo možno rozeznat, které části hradu byly obytné s krásným pohledem do krajiny
a které stavby byly určeny pro služebnictvo, zbrojnoše a stáje. Také odkud vyhlížely obranné hlídky,
kudy přijížděly vozy s náklady masa, mouky, vína, dřeva a všech každodenně potřebných věcí.
Renezanční přestavbou byly všechny tyto stavby přestavěny, případně i zbourány, pokud nevyhovovaly novým plánům. Pevnost i obytné prostory zde byly vyváženy, jak svědčí rozložení staveb a hradeb,
sahající až daleko na předhradí po svazích zámeckého kopce. Svah k městu býval z vojenského hlediska holý. Teprve za pátera Havlovického zde byly vysázeny šeříkové keře.
Text Náchodský zámečku
vršku kulatého... z lidové
písně není úplně pravdivý.
Snímek napovídá, že už
původní hrad, předělaný na
renezanční zámek, se rozkládá na skalnatém podlouhlém
ostrohu. Zadní část byla určena pro hospodářské zázemí.
Dnes již pro stromy není
vidět užitnou zámeckou
zahradu. Oddechová část je
na druhé straně.

Zámek tvoří dominantu města a lze jej nalézt na řadě
pohlednic. Do nynější podoby byl zámek přestavěn v 17.
a 18. století v době baroka a
rokoka za vlády rodu
Piccolomini.
Kolorovaná fotografie pochází z let kolem roku 1900.
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Jádrem a dominantou celé
stavby zůstala stará věž opatřená na počátku 17. století
otevřeným ochozem a dvojí
lucernou s bání.
Toto je pohled na zámek ze
severovýchodní strany od
Plhova. Za držení posledního
soukromého majitele Schaumburg - Lippe nebyl stav
objektu zvenčí natolik udržovaný. Omítka byla na řadě
míst opadaná.

Zámek neunikl ani pozornosti leteckých fotografů. Pohled
na zámek od severu z letadla
je jako na dlani a ne každý
má možnost to takto vidět.
Venkovní omítky zámku
pokryla pro renesanci typická
sgrafitová výzdoba.

Zámek je přístupný od
Zámecké ulice po procházkové cestě lesem až k bráně
prvního nádvoří.

Na zámek je možno dojít také z náměstí uličkou
mezi farou a starou radnicí po překonání nejméně
270 schodů. Služebnictvo si v minulosti tudy zkracovalo cestu do služby. Schody lze z části vynechat při použití romantických cestiček mezi keři.
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Těsně pod zámkem je plošina
se zábradlím, která se nazývá
„Velké kolo“. Znavení poutníci, kteří zdolali zámecké
schody, se mohli podívat, jak
Náchod vypadá z výšky.

Takto viděli diváci Náchod
v roce 1908.

Ze západní a jižní strany zámku je terasa
s altánem, která je podepřena mohutnými
oblouky. Odtud se každoročně spouští světelné vodopády a vystřelují rakety při ohňostrojích.

Na „Malé kolo“ lze dojít po cestičkách
mezi šeříkovými keři. Bývala tu také pěkná
vyhlídka, dokud kolem nepřerostly vysoké
stromy. Místo vyhledávají milenecké páry,
ale je obvykle zajímají jiné věci.
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Hlavní cesta na zámek směřuje od Plhova ulicí Smiřických k parkovišti. Odtud je
možno jít pěšky kolem
zámecké restaurace k objektu
zámku. Nebo lze použít stezky kolem Galerie a medvědária, přes můstek na vrchní
nádvoří.

Patrně jedna z nejstarších
cest pro tehdejší panstvo
vedla zámeckou lipovou alejí
kněžny Kateřiny Zaháňské.
Dříve to byl totiž používaný
hlavní směr příjezdu od
Hradce Králové přes Českou
Skalici, Studnici a Kramolnu,
(nebo přes Provodov). Přes
Vysokov vedla do Náchoda
kdysi jen polní cesta.

Dříve byla součástí zámku
zámecká jízdárna z roku
1744, která byla roku 1983
rekonstruována pro potřeby
Galerie výtvarného umění
v Náchodě.
Zaměřuje se na pořádání
výstav a prezentace sbírek
místního i ruského umění 19.
a 20. století.

Velká věž byla se svou šířkou
11 m a průměrnou tloušťkou
zdi 3,5 m nejdůležitějším
obranným prvkem středověkého hradu. Roku 1570 byla
věž poškozena bleskem a při
následné opravě na počátku
17. století opatřena ochozem
a dvojí lucernou s bání. Roku
1721 úder blesku poničil její
horní část , tehdy byla snížena o jedno patro.
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Zámecká restaurace pochází
z 18. století a sloužila pro
služebnictvo zámku. Končívaly zde hony panstva s hostinou ze zastřelené divoké
zvěře.

Za hlavní budovou ze severní
strany byla vybudována prostorná zahradní restaurace.

Stará stavba byla roku 1917
celkově renovována. Střecha
byla úplně rozebrána.

Koncem roku byla restaurace
zase v provozu. Cesty kolem
byly tehdy ještě prašné.
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Po roce 1945, kdy se zámek
upravoval byla restaurace
v provozu jen sporadicky.
Později se zde pořádaly svatební hostiny, nedělní čaje
pro mládež i schůze ukončené zábavou. Velký provoz
zde byl každoročně o pouti.
Zájezdy se sem stavovaly na
obědy.

V roce 1989 zde došlo k další
úpravě. Podkroví bylo rozšířeno o hotelové pokoje.

Toto je současná podoba
zámecké restaurace z boku u
příjezdu ze Smiřické ulice.

Z rozcestí od aleje a zámku
lze takto spatřit zámeckou
restauraci. Boční budova
vpravo je zadní část bývalé
zámecké jízdárny, která byla
opravena pro potřeby galerie.
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Hlavní brána do zámku je
obklopena místnostmi tzv.
úřednického traktu, který byl
vystavěný v letech 1729-30
pod vedením Antonína
Bratha. To byly poslední stavební akce rodu Piccolomini.
K tomu ještě zmíněná zámecká jízdárna z roku 1744.

V důsledku zkušeností z třicetileté války se přestavba
soustřeďovala zejména na
modernizaci zámeckého opevnění předevšíml turion, tedy
patrová dělová bašta podkovovitého tvaru.
Fotografie pochází z pohřbu
prince Schaumburg-Lippe
v roce 1906.

Toto se současná podoba turionu nebo jinde nazývaná
bastionu.

Místnosti úřednického traktu
na 1. nádvoří byly do 70. let
obsazeny nájemníky. Dnes
slouží jako technické zázemí.
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V levé části snímku je vidět
další brána z cesty od
Zámecké ulice.

Cesta dříve sloužila dětem
pro zimní radovánky. Ale i to
je už minulostí. Sáňkaři jsou
k vidění jen sporadicky.
Dříve sáňky sloužily chudším lidem mimo zábavu jako
dopravní prostředek, na kterém se vozilo dřevo, pytle
s uhlím nebo krmení pro
domácí zvěř.

Vlevo je třetí brána na druhé
nádvoří. Brankou v hradbách
je možno vstoupit do zámecké užitkové zahrady. Jinak
úzké otvory v hradbách sloužily jako střílny pro ruční
palné zbraně pro případ napadení nepřítelem.

Zámecká užitková zahrada byla v minulosti
aktivně používána. V chráněné poloze se
pěstovalo i víno.
Na druhém nádvoří jsou vchody do provozních místností. Část místností dříve používalo Městské muzeum, Státní okresní archiv a
sídlilo zde Krajské středisko pro opravy
zámeckého majetku. Vedle je vstup do
Piccolominské zahrady.
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Piccolominská zahrada byla
založena roku 1751 ve francouzském stylu na bývalém
severním bastionu z třicetileté války. Zahrada dříve sloužila jako oddechové místo
pro panstvo. Od 50. let je přístupna veřejnosti.

Svou dnešní podobu získala
po úpravě v roce 1949 podle
plánů ing. arch. J. Buška.
Z této nedávné doby pochází
i kašna a sochařská výzdoba.

V letech 1651-59 byl vystavěn tzv. Piccolominský trakt
(na 3. nádvoří na snímku
vzadu vlevo) s kaplí (1654)
Nanebevzetí Panny Marie.

Autorem sochařské výzdoby vstupního portálu se
sochami P. Marie a dvou andělů je Carlo Serena.
V raně barokním interiéru s bohatou štukovou
výzdobou upoutají nástěnné malby s biblickou
tematikou a motivy ze života P. Marie od Fabiána
Harovníka a Giovanni Vanettiho. V rohových
nikách jsou plastiky evangelistů Lukáše, Matouše,
Marka a Jana. Pozdějším doplňkem interiéru je
pamětní tabule z roku 1867 věnovaná památce
vojáků raněných v prusko-rakouské válce roku
1866, kteří zemřeli na náchodském zámku.
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Na zámku hoří! Volali lidé
v roce 1934 po celém městě.
Ano, chytlo uhlí ve sklepě
poblíž fortny, vstupu od
zámeckých schodů.

Foto: František Nýč

Než sem přijeli hasiči městského sboru dobrovolných
hasičů, bylo uhlí ve sklepě
v plamenech.

Uhlí dlouho doutná, proto prováděli hasiči dohašení oknem.

Vedle fortny vlevo stojí
domek, který kdysi sloužil
k ubytování zbrojnošů, hájících fotrnu. Ještě nyní jsou
uvnitř fortny znatelé zářezy
padacích vrat. Vlevo je můstek pro přístup od stezky, kde
je možno v bývalém hradním
příkopu spatřit medvědy.
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V polovině 70. let 20. století
byla zahájena celková obnova zámku včetně statického
zajištění základů, zdiva a
renovace venkovních sgrafitových omítek.

Malá věž byla opravena naposled v roce 2006 na
podzim. Jednalo se o opravu omítek, kamenosochařských prvků a kopule. Nová krytina a klempířské prvky byly provedeny v mědi.
Poslední majitel Bedřich Schaumburg-Lippe,
který se hlásil k německé národnosti, zemřel
v prosinci 1945 v lázních Chudoba, poté, co byl
vyhoštěn z Náchoda a jeho majetek zkonfiskován
na základě dekretů tehdejšího prezidenta Beneše.

Altán na ochozu byl opraven
společně s omítkami.
Západní široká část terasy
byla při ohňostroji před
dvěma lety vlivem silných
výbuchů značně poškozena.
Po opravě byla přijata opatření, aby k dalšímu poškození
nedošlo.

Za povšimnutí stojí také šestiboká
kašna na třetím nádvoří. Voda do ní
v minulosti byla přiváděna potrubím až
z podbučního mlýna. Tam byl namontován vodní trkač, tedy zařízení, které
je schopno vodu vytlačovat vlastní
silou do velkého stoupání.
Zámek Náchod spravuje Národní
památkový ústav v Praze, (od 1. ledna
2008) ÚOP Jaroměř-Josefov.
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Po několik let jsou na zámku
pořádány „Kuronské slavnosti“. Petr Biron Kuronský
s chotí a doprovodem zde tradičně zdraví obyvatelstvo.

Slavnosti se neobejdou bez
doprovodného programu pro
návštěvníky. Na produkci
jsou zváni špičkoví umělci a
skupiny.

Zájemci se mohou svézt koňským spřežením po starodávné zámecké aleji kněžny
Kateřiny Zaháňské.

Pro návštěvníky je na druhém
nádvoří připravena řada stánků s občerstvením.
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Medvědárium v místě původního hradního příkopu bylo
instalováno v letech 1994-95.
Žijí zde nyní dva medvědi Dáša a Ludvík.
Vlastníky medvědů jsou
Město Náchod a ZOO Dvůr
Králové. Národní památkový
ústav pronajímá příkop se
zařízením medvědária Městu
Náchod, které zajišťuje
samotný provoz.

Starosta Jan Birke s mistostarostou Ing. Tomášem
Šubertem při prohlídce svěřeného majetku.
Letos v červnu konečně došlo na opravu zámecké
věžní báně. Byla opatrně rozebrána a vyjmuty historické dokumenty. Byla znovu pozlacena, a společně se staršími dokumenty byly uloženy současné zprávy o dění ve městě. Přesto že oprava věže
ještě nějakou dobu potrvá, v průběhu července již
báň byla znovu instalována a částečně odkryto
lešení. Zdaleka je vidět její lesk.

Náchod se mohl pochlubit
krásným přírodním divadlem
pod zámeckou alejí, které
bylo vybudováno v roce
1954. Pořádaly se zde koncerty, divadelní i operní představení. Divadlo mělo zařízeni na promítání filmů při teplých letních večerech.

Zde je vstup do areálu divadla ze zámecké aleje. Zanedbanou údržbou se však zařízení začalo rozpadat. Proto
bylo po roce 1990 rozhodnuto v areálu vytvořit oboru pro
spárkatou zvěř.
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Turisté zde mohou uvidět
srnky i daňky ve volném
výběhu.

Původní příjezdová cesta na
zámek byla osázena alejí lip a
pojmenována na počest kněžny Kateřiny Zaháňské.

Několik silných vichřic,
hlavně ta v roce 1929 a
později v roce 1947, krásnou
vzrostlou alej po celé délce
silně poničila.

To je několik záběrů, co
dovede silný vítr zničit.
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Po aleji nebylo možno vůbec
projít. Stromy byly staré přibližně 150 let.

Stromy v zámeckém lese
kolem aleje byly polámány
jako sirky.

I zasněžená alej v pohledu od
vojenského hřbitova má své
kouzlo. V těchto místech lze
odbočit cestou vpravo dolů
několika serpentinami na
Nový Svět.

Toto je pohled z aleje na siluetu zámku. V těchto místech
a na přilehlé loučce vlevo se
každoročně odbývaly zámecké pouťě. Nemohly chybět
kolotoče, střelnice i houpačky. Právě v těchto místech
byl přistaven náklaďák,
z kterého se přímo prodávaly
melouny. A ty okurky láčáky,
první rychlokvašky, ty voněly zdaleka.
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Vojenský hřbitov byl zřízen
v místech, kde původně odpočívali zemřelí vojáci za
sedmileté války v roce 1762.
Jejich hrob je označen pískovcovým tzv. Bílým křížem
s německým a českým textem jmen padlých.

Fotograf zde pořídil záběr
z boku hřbitova od Kramolny. Vojenský hřbitov byl
upraven a vysvěcen v roce
1870 pro důstojníky a vojáky,
kteří roku 1866 zemřeli
v lazaretech na náchodském
zámku a okolí na následky
zranění z bitev u Náchoda
(27. 6.), České Skalice, Svinišťan a Hradce Králové.

Vedle vojáků z roku 1866 je
zde pohřben zakladatel hřbitova generál jízdy Vilém
princ ze Schaumburg - Lippe
(* 12. 12. 1834, + 4. 4. 1906)
s manželkou Bathildis Amalgunde a synem Františkem
Josefem.

V dodatečně přistavěné pravé
části hřbitova jsou pohřbeni
další členové rodu. Toto je
současný stav vojenského
hřbitova.
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