
Račte Vstoupit!



Vážení návštěvníci,
milí přátelé,
Náchodsko je nazýváno branou Čech. 
Symbolem Muzea Náchodska jsou 
čtyři otevřené brány do míst, kde pů-
sobíme: Náchod, Hronov, Police nad 
Metují a Dobrošov. Čtyři k  sobě po-
skládané brány tvoří hvězdu. Máte rádi 
tajemství? Klíč k  poznávání našeho 
kraje, místům plným pokladů a jejich 
dávným příběhům drží čtyři průvodci 
muzea, které nám svým nezaměnitel-
ným způsobem nakreslila výtvarnice 
Kateřina Kesslerová.
Jan Kolda ze Žampachu, husit-
ský velmož z 15. století, co do-
byl město Náchod, Vás prove-
de náchodskými expozicemi 
muzea. Navštivte BROUČKŮV 
DŮM na Masarykově náměstí  
č. p. 18 s posvátným kamenem  
z keltských časů. Na rohu Zá-
mecké a Tyršovy ulice, vedoucí  
z náměstí, je naše VÝSTAVNÍ 
SÍŇ v  novorenesanční bývalé 
živnostenské záložně s výjevy  
z dějin města na fasádě. K pří-
ležitostným akcím zveme na 
STAROU RADNICI č. p. 1, ředitel- 
ství muzea vedle Broučkova 
domu.
Spisovatel Alois Jirásek vytvořil na 
přelomu 19. a 20. století úctyhod-
né literární dílo. Odkrývá příběhy 
minulosti a pobízí náš národ k  se-
bevědomí. Třeba Staré pověsti české 
nebo román F. L. Věk, z něhož vznikl 
známý televizní seriál. Račte vstoupit 
do jeho RODNÉHO DOMKU V HRO-
NOVĚ, vzácné památky lidové archi-
tektury! V Hronově má ještě JIRÁSKO-
VO DIVADLO A MUSEUM, skvost z let 
1929–1930, podle dobového mínění 
„s nejdokonalejším vzhledem a tech-
nickým zázemím“. Vše můžete vidět  
v rámci komentované prohlídky.



Renesanční opat Jan Chotovský  
z Chotova, pověstný světskými záliba-
mi, ale i blahodárnou zakladatelskou 
aktivitou, rád uvítá hosty v KLÁŠTEŘE 
V POLICI NAD METUJÍ s unikátně do-
chovaným soukromým opatským by-
tem. Připojte se k jedné z komentova-
ných prohlídek. Nedaleko je ROUBE-
NÁ ŠKOLA DŘEVĚNKA z roku 1785. 
Prohlédněte si třídy a domácnost uči-
tele, jak vypadaly za starých časů.
Major Jaroslav Purkyt symbolizuje od-
hodlání bránit prvorepublikové Čes-
koslovensko. Za svou odbojovou čin-

nost byl 11. srpna 1943 zavražděn 
nacisty. Jeho dramatický životní 
příběh se spojil s PEVNOSTÍ DOB-
ROŠOV, plánovanou jako systém 
sedmi železobetonových objek-
tů tvořících součást pohraniční 
linie opevnění, budované mezi 
léty 1935 a 1938. Projděte se 
legendární „československou 
Maginotovou linií“!
V roce 2020 zůstává dobrošov-
ská pevnost uzavřena, probíhá 
rekonstrukce. Přivítáme Vás 
v Broučkově domě, kde připra-
vujeme rozšíření stálé expozice 
o model zaniklé židovské části 

Náchoda s  příběhy jednotlivých 
domů. Tématem sezóny bude tři-

cetiletá válka a její výročí se dvěma 
propojenými výstavami a dopro-

vodným programem. 27.–29. dubna 
2020 v  Broumově spolupořádáme 
mezinárodní konferenci o klášterních 
knihovnách. Na web muzea chystáme 
3D výstavu historických hodin z  na-
šich sbírek.
Muzeum Náchodska – jsme tu pro Vás 
už 140 let.

Sixtus Bolom-Kotari,
ředitel muzea



NÁCHOD

Obecní zastupitelstvo města Náchoda 
schválilo dne 18. srpna 1879 založení 
městského muzea. Postupem času 
jsme rozšiřovali svoje působení, spoji-
la se s námi muzea v Polici nad Metují 
a v  Hronově, ale také Pevnost Dob-
rošov. K  čemu muzeum? Aby ucho-
vávalo vrstvy paměti minulých časů.  
Co tu bylo včera, před půl stoletím, 
před dvěma tisíci let? Kdo zde žil, jak 
žil, co vytvořil? Možná najdete v mu-
zeu věci, kterými můžete inspirovat 
své vlastní životy…
Na hlavním náchodském náměs-
tí, v  Broučkově domě původem ze  
17. století, je stálá expozice dějin 
města a jeho okolí od pravěku až po 
současnost. Každý rok ji obohacuje-
me o nové exponáty. Za pozornost 
stojí památky na zaniklou židovskou 
komunitu. 

Uvidíte, jaké střevíčky nosila Kateři-
na Vilemína Zaháňská, žena, která 
úspěšně vystoupila proti Napoleonovi 
a natolik zaujala Boženou Němcovou, 
že ji zvěčnila ve své Babičce. 
Seznámíte se také s kněžnou Idou ze 
šlechtického rodu Schaumburg-Lip-
pe, jejíž jméno proslavilo po celé zemi 
kyselku z nedalekých Lázní Běloves. 
V  lázních se léčila roku 1840. Určitě 
Vás zaujme velký model představu-
jící město na počátku 19. století. Při 
pohledu z okna budete moci srovnat,  
k jakým změnám v Náchodě došlo za 
dvě stě let, mimo jiné za života slav-
ných místních rodáků z  20. století, 
spisovatele Josefa Škvoreckého a he-
rečky Ljuby Skořepové.
Vstupenka ze stálé expozice je platná  
i v naší výstavní síni. Podívejte se na 
aktuální program výstav!



HRONOV

Rodný domek spisovatele Aloise Jirás-
ka (1851–1930), kousek od náměstí, se 
stal v  době největší slávy Jiráskova díla 
doslova poutním místem. Jako symbol 
Hronova jej na čas umístili do městské-
ho znaku. Je to roubená památka, kterou 
na konci 18. století postavil Jakub Jirá-
sek, spisovatelův dědeček, jehož syn zde 
provozoval pekařské řemeslo. Tehdy žilo 
v Hronově asi dvacet rodin s příjmením 
Jirásek. Aby se mezi sebou lépe roze-
znaly, používaly přezdívek vyplývajících 
z povolání, bydliště nebo z charakteristic-
kých rysů – „dvorský“, „moučka“, „jitrnič-
ka“, „bulíček“… Rodina Aloise Jiráska byla 
„podkostelní“, protože jejich chaloupka 
stála nedaleko kostela.
Uvnitř stavby se ukrývá světnice, rodin-
ná pekárna a zároveň prodejní místo,  
i světnička, kde bydlel spisovatel jako 
mladý student. V blízkosti domku byl 

sad s ovocnými stromy, dnes přeměněný 
na park, kde vyvěrají minerální prameny 
Hronovka a Regnerka.
Dominantou hronovského náměstí je 
prvorepublikové Jiráskovo divadlo a mu-
seum, které najdete ve druhém patře di-
vadelní budovy. Podle původní koncep-
ce mělo být divadlo pouze jednou z nápl-
ní stavby s muzeem, kde by byly uloženy 
památky na Aloise Jiráska s jeho dobou  
a umístěna také knihovna s čítárnou. 
Expozice muzea, přístupná jednak sa-
mostatně, jednak v rámci komentované 
prohlídky celého objektu divadla, rovněž 
připomíná další významné hronovské 
rodáky – malíře a spisovatele Josefa Čap-
ka, spisovatele Egona Hostovského či 
projektanta divadla Jindřicha Freiwalda. 
K vidění je i vybavení domácností 19. sto-
letí, zařízení světnice Jirásků-Dvorských, 
držitelů svobodného dvora.



POLICE NAD METUJÍ

Původem středověký benediktin-
ský klášter s kostelem Nanebevzetí  
Panny Marie představoval jedno z klí-
čových míst setkávání náboženských 
kultur v regionu kladského pomezí. 
Nejvýznamnější dochovanou gotic-
kou částí kostela je vstupní kamenný 
portál. Vznikl před rokem 1294 a svou 
výzdobou (listy javoru, dubu, kašta-
nu či břečťanu) dokládá vlivy klasické 
francouzské gotiky. Během barokní 
obnovy v kostele nalezli ostatky, pova-
žované za relikvie poustevníka Vintíře, 
přenesené sem pravděpodobně za 
husitských válek.
V prvním patře kláštera je zpřístupněn 
byt opata se soukromou kaplí v podo-
bě z  přelomu 19. a 20. století, kterou 
postupně obnovujeme. Zajímá Vás 
životní styl šlechty?  Navštivte někte-
rou z  početných zámeckých expozic, 

třeba tu v Náchodě. Kolik však najde-
te expozic životního stylu církevních 
představitelů? Na opatský byt navazu-
je působivý Laudonův sál, sloužící jako 
výstavní prostor. Naši průvodci Vám 
představí celý klášterní komplex s  řa-
dou tajemných zákoutí dlouho zapo-
menutého místa.
Starou roubenou školu, zvanou Dře-
věnka, postavenou v roce 1785, dělí od 
kláštera jen několik desítek kroků. Ve 
škole se vyučovalo do roku 1857. Je pa-
trová, s mansardovou střechou. V příze-
mí máme dvě třídy, v patře útulný byt 
učitele včetně zařízení, nádobí, oblečení, 
prádla a dalšího vybavení. Ve spoluprá-
ci s  polickým Cechem panen rukoděl-
ných probíhají ve škole celoročně akce 
s ukázkami ručních prací a historických 
řemesel. K ochutnání bývají i pokrmy  
a pochutiny podle dávných receptur.



DOBROŠOV

Národní kulturní památka Pevnost Dob-
rošov je součást meziválečného česko-
slovenského opevnění. Jedná se o dělo-
střeleckou tvrz, sestávající ze sedmi ob-
jektů propojených podzemními prostory 
v hloubce zhruba tří desítek metrů pod 
povrchem. Součástí měl být vchodový 
objekt, dva pěchotní objekty, dva dělo-
střelecké objekty, objekt pro otočnou dě-
lovou věž a objekt pro minometnou věž. 
Posádku mělo tvořit 571 vojáků. Výstav-
ba začala v září 1937 a byla předčasně 
ukončena mnichovskými událostmi na 
podzim 1938, během nichž byl provi-
zorně obsazen 25 vojáky tvrzový objekt 
N-D-S 73 Jeřáb. Z této doby se v interiéru 
zachovaly svébytné malby reagující na 
tehdejší politickou situaci. 
Během okupace tvrz sloužila k testová-
ní nacistických zbraní. Po válce chátrala, 
ale již záhy, roku 1968 byla zpřístupněna 

jako vůbec první muzeum českosloven-
ského opevnění, nejprve tvrzový objekt 
N-D-S 75 Zelený s částí podzemí. Násle-
dující rok byla prodloužena prohlídková 
trasa až do objektu N-D-S 72 Můstek. 
Na jaře 1986 byl registrován miliontý ná-
vštěvník. V provozní budově byla později 
zřízena expozice s kolekcí miniaturních 
figurek ztvárňujících Československou 
armádu od Lubora Šušlíka (v součas-
nosti k vidění v náchodském Broučkově 
domě). 
V okolí muzeum vybudovalo volně pří-
stupnou naučnou stezku. Jedna její tra-
sa končí na Jiráskově turistické chatě 
známého architekta Dušana Jurkoviče, 
druhá v  Náchodě-Bělovsi. V roce 2019 
zahájil Královéhradecký kraj projekt Re-
vitalizace a zatraktivnění Pevnosti Dob-
rošov. Znovuotevření je plánováno na rok 
2021. Budeme se na Vás těšit!



Broučkův dům – stálá expozice

Masarykovo náměstí 18, 547 01 Náchod

Otevírací doba: úterý–neděle 9.00–12.00, 
13.00–17.00, v měsících leden až březen 
doporučujeme návštěvu předem objednat

Výstavy: Náchodsko 1989–1990 – Občanské 
fórum (15. XI. 2019–12. I. 2020); Náchod  
v 17. století (23. V.–20. IX. 2020), vernisáž 23. V. 
2020 od 10 do 16 hodin; Archeologicko-kon-
zervátorská výstava (9. X.–15. XI. 2020); Zimní 
sporty (4. XII. 2020–10. I. 2021)

Výstavní síň Náchod

Tyršova ulice 247, 547 01 Náchod

Otevírací doba v době výstav: úterý–neděle 
9.00–12.00, 13.00–17.00

Výstavy: Od Martina po Tři krále (22. XI. 
2019–12. I. 2020); Jíchová, Nováková: autorská 
výstava koláží a vintage (7. II.–15. III. 2020), 
vernisáž 6. II. v 17.00; Náchodské výtvarné jaro– 
autorská výstava spolku AMAG (3. IV.–3. V. 
2020), vernisáž 2. IV. v 17.00; Podkova pro Zim-
ního krále. Náchod a třicetiletá válka  
(23. V.–20. IX. 2020); Náchodský fotografický 
podzim: František Kulhánek (1909–1996) – 
náchodský Gočár (2. X.–8. XI. 2020), vernisáž 
1. X. v 17.00; Vánoční výstava: „Když zavoní 
vánoční cukroví...“ (27. XI. 2020–10. I. 2021), 
vernisáž 26. XI. v 17.00

 Akce: Velikonoční dílna (11. IV. 2020), přednáš-
ková místnost na Staré radnici čp. 1; Meziná-
rodní den archeologie (17. X. 2020); Vánoční 
dílna (28. XI. 2020)

Pevnost Dobrošov

Dobrošov u Náchoda, 549 21 Česká Čermná 
Z důvodu rekonstrukce pevnost uzavřena

Jiráskovo divadlo a museum

Nám. Čs. armády 500, 549 31 Hronov

Otevírací doba: duben–květen, pátek–neděle; 
červen–září, úterý–neděle; říjen, pátek–neděle 
9.30–12.00, 13.00–17.00, nebo na objednání; 
možnost komentované prohlídky

Výstavy: Karel Demel – grafiky (3. IV.–31. V. 
2020), vernisáž 2. IV. v 17.00; Motorismus na 
Hronovsku (19. VI.–30. VIII. 2020), vernisáž  
18. VI. v 17.00; Obrazy: autorská výstava Hany 
Rummelové (11. IX.–31. X. 2020), vernisáž  
10. IX. v 17.00

Jiráskův rodný domek

Jiráskova ulice 90, 549 31 Hronov

Otevírací doba: duben–květen, pátek–neděle; 
červen–září, úterý–neděle; říjen, pátek–neděle 
9.30–12.00, 13.00–17.00, nebo na objednání 

Klášter Police nad Metují

Komenského náměstí 1, 549 54 Police  
nad Metují

Otevírací doba: květen, pátek–neděle; čer-
ven–září, úterý–neděle; říjen, pátek–neděle 
9.30–12.00, 13.00–17.00; listopad–duben vždy 
první sobotu v měsíci a pro objednané skupiny; 
možnost komentované prohlídky

Výstavy: Poklady z Ostaše: krása motýlích 
křídel očima Zdeňka Odla (8. V.–7. VI. 2020), 
vernisáž 7. V. v 17.00; Benediktinské knihovny 
(26. VI.–13. IX. 2020), vernisáž 25. VI. v 17.00

Stará škola Dřevěnka

Hvězdecká ulice 15, 549 54 Police nad Metují

Otevírací doba: květen, pátek–neděle; červen–
září, úterý–neděle; říjen, pátek–neděle 9.30–
12.00, 13.00–17.00; listopad–duben pouze pro 
objednané skupiny

Výstavy: V zajetí času – výstava historických 
hodin (13. XII. 2019–5. I. 2020); Hračky  
(20. XI.–10. I. 2020), vernisáž 19. XI. v 17.00
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