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Náchod včera a dnes ve fotografii

2. díl centrum Náchoda

Jednotlivé části města se poměrně obtížně zařazují, protože stavby řady objektů na sebe časově nenavazují, případně je dělí například řeka, dálnice nebo železnice. V druhém dílu tedy budou uvedeny a
popsány objekty blíže středu města. Zapadají sem také některé politické události, jako jsou návštěvy
významných osobností a podobně. Domnívám se, že do historie Náchoda patří. Připomínám, že kvalita získaných fotografii byla všelijaká a při zvětšení z malých formátů nebyl získán kýžený výsledek.
Některé snímky byly upravovány i z novin, aby bylo možné získat alespoň nějakou představu.
Takže zase začnu od katastrálních hranic Bělovse. Připomínám, že Běloves jako příměstská část byla
podrobně zpracována v knize „Vzpomínky na Běloves“, přílohách kroniky a umístěna i na internet.

Na přelomu 19. a 20. století
se začal střed Náchoda a část
Plhova rozrůstat, ale zátopová luka od železnice k lesu
Montace zůstávala stále prázdná. Říkalo se tam na
Pivovarské louce.

Toho využil 17.11.1918 průkopník českého letectví,
vojenský pilot, letecký konstruktér a rodák Jaroslav
Samek (*27.4.1893 Náchod +25.7.1943 Praha) Přistál za
velkého ohlasu na pivovarské louce s čsl. vojenským
letadlem typu Brandenburg
26. Byl autorem mnoha patentů, mimo jiné ,,synchroní
střelby“ leteckého kulometu
skrze vrtuli.

Jiný pohled ukazuje cestu od
pivovaru k nádraží, kde stály
zatím jen tři domy, z kterých
jeden s obchodem klobouků
přečkal až do mých školních
let. Z cesty bylo asi 15 schodů dolů k Radechovce, která
protékala pod železničním
viaduktem. Podél vedla lávka
k hotelu Itálie kolem Šejnohovy cukrárny, kudy si lidé
zkracovali cestu do města.
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Pivovarská louka ležela výše
proti proudu Metuje a nebyla
proto tak zamokřená. Toho
využila již za RakouskaUherska Tělocvičná jednota
Sokol a pořádala zde řadu
okrskových cvičení pro
veřejnost.
Podobně byla využívána
louka v Bělovsi za slévárnou
pro podobná cvičení i národopisné slavnosti.

U nádraží byl velký rybník
Figury, který se ale kvůli rozšíření kolejí zavážel. Na koupání kvůli čistotě vody to už
nebylo, ani na rybaření. Zato
v zimě zde byl na krátkou
dobu ráj bruslařů.

Když byl led dostatečně
silný, dělníci led rozřezali a
odvezli pro potřeby pivovaru. Pamatuji se, že se ledovalo i na Metuji u městského
splavu, dokonce několik roků
i nad splavem v Bělovsi.

Na další fotografii lze vlevo
u Metuje zahlédnout již
Hančlův dům a povoznické
stáje, proti proudu za cestou
Bajerleho vilu, dlouho nic,
pak Mádrův dům a vpravo
dole Peterkův dům s pozdější
autodopravou. Vlaková doprava byla v prostoru nádraží
prováděna jen po 2 kolejích.
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Na fotografii je již dům
Havlova zahradnictví kolmo
k řece. Regulace Metuje
umožnila odvodnění luk a
stavbu dalších domů u dnešní
křižovatky známé jako „U
Čedoku“. U Peterkova objektu se začala stavět běloveská
Družstevní mlékárna. Blíže
k Bělovsi již stál hotel Praha.
Při pokračování regulace
Metuje roku 1920 byla řeka
napřímena blíže k hotelu.
Tento snímek je ze dvora
mlékárny, která stávala rovněž kolmo k řece. Vlevo byly
laboratoře a za nimi Peterkovy garáže, vpravo pak jednopatrový provoz mlékárny.
Kolem řeky vedla procházková stezka, po které jsme si
jako školáci na kolách zkracovali cestu. Občas tam stál
příslušník SNB a kdo nestačil
ujet, tak byl bez ventilků.
Rovnoběžná cesta s Hitschmanovou textilkou vytvářela
předěl mezi Bělovsí, která
byla až do 31. března roku
1950 samostatnou obcí. Část
tehdy nově vysazených topolů kolem cesty z Náchoda do
Bělovse zde roste dodnes.
Louka je dnes zastavěna
panelovými domy včetně
Restaurace pod Montací.

Za hotelem Praha, který byl
vyhlášeným doupětem náchodské smetánky, dříve řeka
Metuje vytvářela zákrutu. Při
regulaci byl tok narovnán a
zákruta zasypána. Dnes zde
stojí dva cihlové družstevní
domy.
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Současný návštěvník Náchoda přijíždějící od Polska
uvidí autobazar. Až sem,
k bývalé Hitschmanově textilce se táhl rybník Figury.
Postupně byl zasypáván
domovním a továrním odpadem. V 60.-80. letech zde
sídlil rozsáhlý sklad chemikálií, který sahal až ke kolejím. Tam byl i sklad řeziva
pro odvoz železnicí.

Pevný škvárový odpad z teplárny sloužil v roce 2008 i
pro podklad stavby marketu
Penny s velkým parkovištěm.
Příjezd k objektu je z končící
Polské ulice. Od autobazaru
se část státní silnice už nazývá Běloveská. Stará cesta tzv.
Stezník slouží už jen jako
příjezd k obytným domům a
parkoviště.
Velký mezistátní provoz po
roce 1990 dal vzniknout přízemním chatkám, v nichž
bylo upomínkové a potravinářské zboží. Z nich později
vznikla Večerka. Často se zde
zastavují autobusy turistů,
opouštějící republiku.
V minulosti pro potřeby JZD
zde sídlil Okresní nákupní
sklad zemědělských strojů.

Reklamní tabule lákají
zájemce o nákup uhlí. Kolem
roku 1950 byly soustředěny
původně soukromé sklady
sem na jedno místo. Prodejní
prostor s kupami uhlí zasahoval až na dnešní dvůr
Stavebnin. S masivním rozšířením plynového vytápění a
útlumem těžby po roce 1990
zájem o uhlí značně klesl.
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Hned za bývalým hotelem
Praha postupně vyrostly v letech 1970-74 hned tři panelové věžové domy. V pozadí je
vidět zadní trakt restaurace
Pod Montací. Dříve zde byla
jen louka a u řeky dvě chaty.
Po válce bylo místo využíváno poněkolik let pro stavbu
cirkusů.

Tento objekt byl postaven
v rámci občanské obslužnosti. V přízemí byla prodejna
potravin, později Konzumu.
Od roku 2013 zde sídlí prodejna moto dílů. V patře je
restaurace se salonkem.
Občas se zde konají taneční
zábavy i svatby. Původně
objekt vlastnily Restaurace a
jídelny. Nyní je soukromý.

Stále bylo málo bytů. U
Běloveské ulice přežívalo
Havlovo zahradnictví. Výměnou za jiný pozemek a
dům se na uvolněném prostoru v roce 1972 začaly budovat dva dlouhé panelové
domy. První k městu družstevní, blíže k Bělovsi státní.

Delší desetivchodový byl
dokončen v roce 1974, druhý
pětivchodový v roce 1978.
Mezi lidmi se šuškalo - další
kasárna. Ale v Náchodě přibylo potřebných 240 bytových jednotek. V roce 1998
byly odkoupeny do soukromého vlastnictví.
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Fotograf zachytil jmenovaný
dům na Běloveské ulici
po dokončení z druhé strany
od řeky Metuje. Podél řeky je
vedeno zaizolované teplovodní topení až ke dvěma
družstevním domům u Družstevní ulice v Bělovsi.

Na louce mezi řekou a dnešní Běloveskou ulicí proti
nádraží vyrostla roku 1919
strojní dílna s názvem Vávra
Josef, první náchodská specielní výroba ohnivzdorných
pokladen, osinkových skříní
a ocelového nábytku. Po znárodnění se zde vystřídal
Kovopodnik, Jopeco a dnes
Velkoobchod nářadím.

Na stejné louce Josef Hrudík
v roce 1920 postavil moderní
strojní tkalcovnu. Druhá část
byla v roce 1933 napojena na
první objekt. Po převratu
v roce 1948 zde sídlil
Centrotex, později mateřská
škola. Po roce 1990 byl
objekt rekonstruován a do
ulice z druhé strany sídlí
obchod sportovním zbožím.

Stromy po levé straně Běloveské
ulice
částečně
odhlučňují silný provoz automobilů. Za nimi vykukují
zmíněné družstevní domy,
bývalá Hrudíkova továrna a
další později stavěné domy.
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Jak již bylo zmíněno dříve, u
řeky Metuje si postavil lékárník Bayerle kolem roku 1900
secesní vilu (nyní policie).
V roce 1923 byl schválen
regulační a zastavovací plán,
na jehož základě byla provedena i výstavba na pivovarské louce.

V roce 1938 byl u řeky
Metuje dokončen Obecní
dům, sloužící jako sídlo místní samosprávy. Za války jej
obsadili Němci, po převratu
pak Sbor národní a tajné bezpečnosti (SNB a STB).

Z boku budovy se vydávaly
občanské průkazy, od řeky
zase pasy. Nyní zde sídlí
Okresní ředitelství policie.

Původní soukromou vilu za
hlavní budovou (pohled
z druhé strany) převzala
SNB. Sídlil zde dopravní
inspektorát a vydávaly se zde
řidičské průkazy.
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Tak vypadá nyní most přes
řeku Metuji u pivovaru.
Původně byl dřevěný, povodněmi před regulací několikrát
stržený. Byl vystavěn při
regulaci Metuje v průběhu
roku 1917. Od té doby byl
několikrát opravován a přistavěno vodovodní izolované
potrubí, později i vytápění.

Toto je pohled z roku 2014
přes most k pivovaru s rozbočením do Dobrošovské a
Purkyňovy ulice.

Aby to nebylo pro občany a
řidiče tak jednoduché, bude
se Roudný most (původně
k osadě Roudné), chcete-li
Pivovarský celý předělávat.
Občané mohou použít přechodu po schodech přes
splav, doprava je odkloněna
na most pod nemocnicí.

Přenesme se trochu do světa
fantazie. V plánu byla regulace Metuje a řada lidí si pod
tím pojmem představovala
na řece lodní provoz. To
ovšem pro malý průtok vody
v Metuji nebylo možné.
Regulace v letech 1913-17
přinesla napřímení toku a
obložení koryta kameny, což
zmírnilo následky povodní.
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Vedle Obecního domu byly
podle plánu vystavěny obytné domy směrem k nádraží.
Naproti mezi Hančlovým
domem (po roce 1990 sídlo
Wüstenrot spořitelny) a zmíněnými domy vzniknul
úhledný parčík pro odpočinek občanů i her dětí. Celý
prostor
byl pojmenován
Husovo náměstí.

Čelní dům parčíku je oddělen
uličkou. Na rohu bývala cukrárna pana Novotného. V pozadí je opět dům se zmíněným sídlem spořitelny.

Snímek ukazuje pohled ke
křižovatce, kde sídlily donedávna cestovní kanceláře
Čedoku (dříve Kleprlíkovo
knoflíkářství a později opravna obuvi). Uprostřed jsou
již zazděny obchody Půlpánovy mlékárny a Barvova
řeznictví. Na rohu sídlil
holič, řadu let hodinářství,
nyní večerka.

Na fotografii je nově zrekonstruovaná silnice na Husově
náměstí s vyznačeným stáním pro automobily. Vpravo
je starší Švábův dům a
obchod, krátce kancelář
ČSAD, nyní předělaný na
Solnou jeskyňku.
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Ulice již byly podle plánu
koncipovány v pravoúhlém
provedení. Naproti obecnímu
domu byly soukromé garáže,
které převzal SNB. Ulice
Prokopa Velikého končí u
bývalé Vávrovy dílny na
pokladny, dnes velkosklad
nářadí. Vpravo bývala ještě
Houšťkova karosárna, později klempírna a sklenářství.

Zmíněnou ulici křižuje Žižkova ulice. Domy byly postaveny kolem roku 1938.
Vpravo byl donedávna butik,
dále sídlí soukromá tiskárna
a za ním bývala lakovna pana
Ponke. Na rohu prosperovala
restaurace.

Nynější Běloveská ulice
nebyla v roce 1930 ani dlážděná. Bylo zde několik
obchodů. Lehmova tiskárna a
za ní hotel Sport, který zde
prosperuje
dodnes.
Za
odbočkou bývalá restaurace,
Hrudíkova textilka, Havlovo
zahradnictví a v pozadí běloveská Družstevní mlékárna.

Od Čedoku v Běloveské ulici
se vystřídalo po roce 1950
několik obchodů a živností.
Bývala zde opravna kancelářských strojů. Nyní je tam
Soukupovo železářství, prodejna zbraní, bývaly zde i
kancelářské potřeby. Nyní
zde sídlí prodejna a opravna
bicyklů. V bývalých kancelářích Čedoku se prodává
nyní dětské prádlo.
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Vlevo nad restaurací sídlilo
za komunistické éry ředitelství Restaurací a jídelen
(RaJ). Ani nedávno vyklizený bar a herna zde nevydržely dlouho. V dalším bloku
býval mandl, kadeřnictví a
dnes prodejna Elektro.
V hotelu Sport v suterénu
bývala taneční vinárna.
Vpravo jsou nádražní sklady
a služební byty. Těsně u sloupu bývala benzinová pumpa.

Běloveská ulice se napojuje
na Pražskou poblíž železničního viaduktu. Tam byl vybudován 90. letech pro zvýšení
bezpečnosti druhý kruhový
objezd. Za ním je v Raisově
ulici čelně vidět obytný dům
a bývalé učiliště Pozemních
staveb.

Protože se Autoškola Svazarmu se sídlem v Hakaufově
dvoře na Komenského ulici
po roce 1990 rozpadla, zřídil
poblíž studentské jídelny
v Raisově ulici Jan Šroll stanoviště a učebnu soukromé
Autoškoly. Nad zakrytou Radechovkou směrem k nádraží
je odlehčující parkoviště.

Pro zajištění stravování učňů
z internátu pozemních staveb
a dalších studentů byla vybudována za železniční tratí
v Raisově ulici jídelna. Za ní
byl využit prostor pro sportoviště organizace Start, které
v poslední době bohužel
zarůstá plevelem.
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Pro usnadnění průchodu
chodců pod železnicí byly
v roce 2002 zhotoveny dva
průchody. Jeden z nich poblíž křižovatky „U Itálie“ je
na snímku.

Další podchod umožňuje
spojení centra k okresnímu
soudu a další úřady.

Třetí podchod pod železnicí
již od stavby náspu existoval,
ale nebyl dohromady využíván. Vedla tudy jen stezka
k Vrbovým domům. V pozadí byla jen lávka přes náhon
k elektrárně a máchadlo na
prádlo. Na louce se při sluníčku bílívalo prádlo.

V současné době je viadukt
od Parkánů přes Raisovu
ulici budově soudu hojně
používán pro pěší. V roce
2002 byl také opravován.
Věž zámku se zrovna v letech 2013-14 opravovala, tak
nevypadá zrovna vábně obalená lešením.
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Budova okresního soudu
byla dokončena v roce 1938.
Z té doby je pořízena i fotografie. Park směrem k dálnici
ještě nebyl osázen.

V současné době je již park
vzrostlý a protažený až ke
kostelu Husova sboru. V druhé části parku rozděleného
Janáčkovou ulicí je umístěn
pomník obětem komunizmu.
Představitelé města sem každoročně ukládají kytici.

Po boku budovy dnes
Městského úřadu bylo v roce
2013 zhotoveno parkoviště.
V minulosti byl po boku
objektu vchod do místní
vazební věznice. Okresní
soud je zde nadále a z důležitých odborů Mě Ú je zde také
Stavební úřad.

Parkoviště v Palachově ulici
zde existuje již několik let.
V roce 2013 ještě bylo zhotoveno v Dvořákově ulici parkoviště s bočním stáním a
jednosměrným provozem. Za
budovou v Raisově ulici také
přibylo parkoviště pro vězeňský autobus.
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Na Pražské ulici se stavěl
v letech 1961-63 družstevní
dům pokračující tehdy ke
4-leté Ekonomické škole
(dnes Obchodní akademii).
Dům byl sice družstevní, ale
stavěn dodavatelským způsobem učni Pozemních staveb.

Na dálnici byl postaven v letech 1962-64 ještě další cihlový dům, který byl obsazen
státními byty. Nakonec uprostřed byla postavena prodejna potravin s učňovským
střediskem téže organizace.
Po roce 1990 je v držení soukromníka.

Na Pražské ulici je v současné době velmi silný obousměrný provoz automobilů a
kamionů. Dálnice byla původně čtyřproudá, ale po
postavení kruhového objezdu
byly vyznačeny pouze dva
pruhy. Boky slouží pro cyklisty a jako odstavná plocha.

U hotelu Slavie byl 90. letech
zhotoven první kruhový
objezd. Plynulý a bezpečnější provoz pro vozidla i chodce je výhodou, ale v některých dnech zvláště odpoledne vlivem silného provozu na
Pražské ulici stojí v ulici
Němcové fronta aut až od
lékárny. Fronty aut a kamionů někdy až od Vysokova
nejsou zvláštností.
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Za budovou Okresního soudu byla nevzhledná louka, na
které si družstevníci z Pražské ulice postavili garáže. Za
Vrbovým domem bylo též
volné místo. Zbytek obecního máchadla a přítok do elektrárny byl zasypán. Připravovala se další stavba.

Ještě zde stávaly kolotoče a
v letech 1965-67 už byly
kopány základy pro velký
družstevní dům 75 bytových
jednotek.

Stavba družstevních bytovek
byla prováděna svépomocí.
Docházel sem pouze mistr a
stavbyvedoucí, kontrolující i
stavby na Karláku v Bělovsi.
Tak se každý z družstevníků
naučil dělat několik profesí a
věnoval na to přes 3000
odpracovaných hodin.

Pohled na hotový družstevní
dům v Raisově ulici. Cena
bytovky 2 1/2+ 1 byla tehdy
vykalkulována na 58 tisíc
Kčs. (Dnes se prodávají po
výměně oken a výtahů až za
milion Kč.)
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Na volném prostoru mezi
družstevním domem v Raisově ulici a železnicí začala
být kolem roku 1970 budována zasedací místnost Okresního národního výboru ONV,
sloužící zároveň jako kryt
Civilní obrany (CO). Na
vrchu bylo zřízeno malé hřiště pro děti, kde se hrával
volejbal a v zimě bruslilo.

Později byly blíže viaduktu
postaveny kanceláře Civilní
obrany. V zasedací místnosti
občas také uliční výbor pořádal schůze. Kanceláře jsou
nyní pronajímány.

V Palachově ulici byla postavena v letech 1980-81
mohutná budova Okresní
správy spojů, později SPT
Telecom. Byla zde i ústředna
městského „rozhlasu po drátě“. Nyní v budově zůstalo
několik drobných firem a
volné prostory jsou nabízeny
k pronájmu.

Naproti v roce 1973 bylo
vybudováno výpočetní středisko (PVT). Po roce 1990
zde sídlilo středisko kuponové privatizace. Nyní zde
působí střídavě 20 různých
drobných subjektů, z nich
cca 1/2 se zabývá projektovou činností. Majitelem je
nyní soukromá osoba.
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Na prostoru po zbořených
jatkách byla v letech 1975-78
postavena nová budova pro
Okresní výbor Komunistické
strany (OV KSČ). Levá boční budova byla dána do užívání Zdravotnické škole, sídlící tehdy na Vyhlídce. Ta
byla delimitována do Trutnova. Nyní zde je část Městského úřadu a z hlavní budovy je zdravotní středisko,
zateplené v roce 2009.

Na další proluce byl v Mlýnské ulici vystavěn roku 1982
rovnoběžně s bývalou Pikovkou - Tepnou 05 nový
panelový družstevní dům.
Osud Pikovky - Tepny 05 je
opět popsán v dokumentu
Průmyslové objekty Náchod.

V Mlýnské ulici byla zbourána městská
elektrárna i pomocný dvůr s garážemi.
Téměř na rohu proti Pikovce stával na první
pohled výstavný Mrštinův dům. Jenže byl
stavěn ve válce, na stavbě se velmi šetřilo a
tak v bytech bylo v zimě velké chladno, až
zamrzalo ústřední topení. Při asanaci tohoto
prostoru byl dům zbořen.

V letech 1965 byl postaven
na bývalém hřišti Dělnické
tělocvičné jednoty (DTJ) u
Raisovy ulice panelový dům,
sloužící Československé pojišťovně a internátu Pozemních staveb. Po roce 1990 se
pojišťovna přemístila do
Kostelecké ulice, objekt koupil soukromý investor a
budovu upravil v roce 2012
na byty.
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Domy v Řezníčkově ulici
byly stavěny s určitým časovým odstupem. Blízko viaduktu bývalo železářství.
Dnes tam je Vinotéka.
V domě uprostřed je ředitelství stavební organizace.

Reálné gymnázium od dob
postavení roku 1901 nezměnilo svoji podobu. Pouze
byla obnovena fasáda. Ve
střední části uvnitř bývala
kaple. Ta byla později pro
špatný technický stav přestavěna na aulu. Za gymnaziem
bývaly do 70. let stodoly. Ty
byly zbořeny pro přístavbu
ZŠ Komenského.

Uvnitř dvora bývala malá
tělocvična, která byla zbořena a v roce 1985 postavena
nová, prostornější. Ta vyhovuje svými rozměry potřebám školy i dalším sportovním spolkům (aerobik a
další).

Do druhé světové války
býval v těchto místech židovský hřbitov, než jej za protektorátu Němci úplně zničili.
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Po válce byl zničený prostor
hřbitova upraven jako park.
To ještě ulice Na Hamrech
nebyla úplně zastavěná. Od
dálnice tam bývalo provaznictví, truhlářství a samostatný obytný dům.

Po levé straně ulice Na
Hamrech stál už u nynější
Pražské ulice v roce 1938
obytný dům. Teprve po válce
v letech 1947-48 zde byl až
od textilní továrny přistavěn
velký rohový obytný komplex domů především pro
zaměstance Tepny 05.

U továrního objektu stojí
židovský církevní objekt,
bývalá obřadní síň, která byla
součástí hřbitova.
Svého času byla známa jako
Matlasova kovárna, později
ji užívaly Okresní pozemní
stavby (OPS). Nyní je prázdná a dále chátrá.

V roce 2013 byl park znovu
upraven a u cestičky byla
osazena pamětní deska.
Několik nalezených náhrobních desek bylo uloženo na
novém židovském hřbitově
ve Starém Městě.
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Na rohu křižovatky ulic Českých Bratří a Na Hamrech se
v letech 1952-55 začal budovat blok domů pro rubenské
zaměstnance. V pozadí je
vidět poválečná úprava židovského hřbitova. Vpravo
nahoře lze zahlédnout pravoúhlý blok domů z předcházejícího snímku.

Tak vypadá rohový rubenský
blok, postavený v roce 1955.
Větší část stavby je v ulici
Českých Bratří.

Mezi jednotlivými továrními
domy stávala Matuškova
strojírna. Ta byla zbořena a
v letech 1970-73 na uvolněném prostoru vyrostla jídelna
n.p. Rubena. Se strávníky
z okolních organizací se zde
stravovalo až 2.800 osob.
V suterénu je mimo sklady
ještě malý sál. Bývaly zde
diskotéky a jiné zábavy.

Bezejmenná ulice, později
Nerudova, před válkou vedla z Komenského ulice přes
nynější dvůr Rubeny. Zadní
domy byly postaveny po
požáru v gumovce v letech
1948-49 pro zaměstnance
Rubeny. Tmavší
přední
rohový dům do ulice Českých Bratří pak o rok později, tedy v roce 1950.
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Reálné gymnázium a především základní škola (původně Řezníčkova) zažily ledacos. Ke konci války sem chodili žáci ze škol TGM pro
úkoly; i zde byli koncem
války němečtí vojáci. Po roce
1950 tady působila po řádném vyučování Lidová škola
umění. U parku ke kostelu
Sv. Michala byla přistavěna
hala. Další přístavba směřovala k ulici Českých Bratří.

Parčík u kostela byl nově
upraven. V pozadí je vidět
druhou stranu haly a bok
opravené staré budovy základní školy.

V Komenského ulici byl roku
2001 přestavěn obytný dům,
v přízemí s obchodem a
kavárnou. Blíže k centru přibyl po zbořené přízemní
opravně kočárků další obytný dům s několika obchody.

Ve vile bývalého fabrikanta
Kudrnáče (vpravo) na Komenského ulici byla zřízena
od roku 1949 školka a jesle.
V letech 1968-74 byla vedle
přistavěna nová dvoupodlažní mateřská škola. Nyní je
zařízení pod správou MěÚ.
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Hostinec „U Bílé růže“ v Mlýnské ulici byla starobylá hospoda, v poslední době středisko zedníků, zámečníků a dalších řemeslníků, kteří sem
chodili na svačiny, které se někdy protáhly až do
večera. Kdo potřeboval něco udělat, našel v hospodě jistě toho pravého fachmana. Často se tu
objevili hudebníci, jdoucí z pohřbu a to teprve
bylo veselo.

V domě napravo od hospody
bývala mlékárna a vedle řeznictví. Následovala Jandejskova chalupa a za ní
Mrštinova, kde byla od roku
1930 za velké slávy umístěna
deska na památku padlého
legionáře Bohuslava Mrštiny.

Začátek asanace začal roku
1970. Zleva býval sklad tabákových výrobků a několik
drobných obchodů. Za domy
bylo ještě několik starých
chalup. Ty byly zbourány
nejdříve.

Největší senzací bylo jako
poslední bourání hospody.
V roce 1981 se tam se shromáždila řada čumilů. Ještě
před tím řemeslníci zorganizovali rozloučení s hudbou.
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Definitivní konec staré hospody dokončil bagr. Podobně
skončil i Mrštinův dům a
elektrárenský dvůr s garážemi před Pikovkou.

Po zbourané Bílé růži a dalších domech se rozhodovalo,
jak využít prostor. Zamýšlená nová budova soudu a
patrové parkoviště se neuskutečnila. Zůstává zde štěrkové parkoviště pro auta a
kiosek se zeleninou.

Výměna mostnic u viaduktu
na Komenského ulici se prováděla v roce 1982. Původní
kamnenné vyzdění bylo v některých místech tak pevné, že
muselo být na dvakrát odstřeleno. Jeden z 60 kg kamenů
přistál až v obyváku domu za
tratí v Řezníčkově ulici.

Mohutné drážní jeřáby sem
železničáři dopravili až z České Třebové. další problém
byl s měřením podle nadmořské výšky (dříve jadranské,
nyní používané baltské. Jen
malý rozdíl 40 cm ve stavebních plánech).
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Pohled z Řezníčkovy ulice na
probíhající rekonstrukci viaduktu na rozhraní Tyršovy a
Komenského ulice.
Za vzpomenutí stojí i vykolejení vlaku asi roku 1972 vinou špatně seřazených vagónů - poslední vagón byl plný
ledku, prázdné ve středu se
při brzdění vzedmuly a spadly do zahrady mezi oběma
viadukty.

Pohled na nasouvání nové
mostnice od sokolovny.
Mostnice je vlastně vana
naplněná štěrkem, aby vlak
jedoucí z kopce při brzdění
nepoškodil konstrukci. Nakonec musela být část silnice
pod viaduktem znovu vyasfaltována.

V prostoru za dalším viaduktem stávala Kašparova vinárna. V domě byl také mandl.
Za vinárnou byla ještě stará
chalupa a blíže k trati sklad a
prodej uhlí.
Mezi bývalou Martínkovou
sodovkárnou se tak vytvořila
úzká ulička s ruční vodní
pumpou, kudy jsme s oblibou
chodili ze školy.

Nic nevydrží věčně a tak
podle plánu asanace vinárna
a další objekty byly zbourány. Škoda, byla to po zbourání Bílé růže první zastávka
po výplatě cestou z práce.
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V červenci roku 2000 se
započalo s rekonstrukcí starších ulic původně s dlážděním. Na snímku je bourání
ulice pod viaduktem - hranice Mlýnská, Riegrova ulice.

Úprava Riegrovy ulice byla
prováděna až na křižovatku
k lékárně.

Prováděla se i oprava inženýrských sítí v tomto úseku.

Na konci září již byla celá
oprava dokončená a proveden asfaltový povrch. V pozadí je renovovaný dům U
Krnínských. Je tu důležitá
křižovatka v centru města.
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Celý tento kout města dostal
přívětivý vzhled. Současně
se se stavbou svezla i nová
asfaltka před družstevním
domem v Raisově ulici, kde
byla dosud prašná cesta.

Uprázdněný prostor posloužil jako parkoviště pro osobní auta. Vzadu původní majitel sodovkárny otevřel Stavobazar. Roh pak obsadily
kiosky tabáku a květin.
Foto: Mil. Hlaváč (z videa)

Po plošné asanaci Židovské
ulice byl v roce 1969 za radnicí nejdříve postaven delší
družstevní dům.

Krátce na to v letech 1970-72
následovala stavba tří nových věžových domů za poštou. Vlevo jsou domy ohraničeny ulicí Parkány.
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V bývalém hotelu Rokoš i
v dalším domě včetně dvora
sídlí Stavební bytové družstvo v Náchodě. Ulice se
stále nazývá Parkány.

Takto vypadaly Parkány
kolem roku 1900. Naproti
hotelu Rokoš vyúsťovala
vyhlášená „myší díra“, pěší
spojnice Poštovní a Židovské
ulice. Nalevo je dům bývalého textiláka Fuchse. Ten
později zkrachoval.

Vlastní Fuchsova textilní
dílna byla za domem blíže
k železnici. Zde elektrotechnik Teichman rozjel ve větším rozsahu výrobu elektromotorů. Vpravo v pozadí lze
ještě spatřit světlou střechu
židovské synagogy.

Popisovaný dům několikrát
změnil majitele a především
obchody v přízemí. Sídlila
zde cukrárna, potravinářský
obchod, později prodejna
nábytku. Nyní zde funguje
bar, herna a několik stavebních kanceláří.
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Poslední dům jako pozůstatek Židovské ulice vlastnil
městský úřad. Byly tam kanceláře městských strážníků a
další úřadovny MěÚ i garáž.

Za radnicí byly v minulosti
židovské domky. Ty byly
v 70. letech odstraněny a
jejich místo obsadilo montované přízemní tržiště prodejců domácí zeleniny, květin a
jiných drobností. Po roce
1990 prodejní plochu obsadili Vietnamci s módním zbožím východní produkce.

Sekyrův dům v Poštovní ulici
v přízemí obsadila Všeobecná zdravotní pojišťovna.

I dříve zmíněný objekt musel
v roce 2013 ustoupit záměru
rozšíření parkovacích míst
v souvislosti s dopravními
úpravami na náměstí.

Po zbourání domu byla plocha upravena jako prozatímní
parkoviště. Vzadu v proluce
byla prováděna dostavba.
Mezitím byla tržnice přeložena do Weyrovy ulice, ale
tam se provoz neosvědčil.
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Toto je konečný vzhled parkoviště mezi Radniční a
Krámskou ulicí.
V zadním traktu radnice byl
v roce 2013 vybudován výtah
pro tělesně postižené osoby.

Další část plochy má sloužit
jako oddechová zóna s vodomlýnkem. V zadní části radnice byl v roce 2013 dostavěn nový WC pro veřejnost.
Proluka v odhalené Radniční
ulici byla také dostavěna a
roku 2014 zde byla otevřena
poslanecká kancelář.

Jiný pohled na prostranství
parkoviště a oddechové zóny
s vodním mlýnkem.
Trhovci mají pro prodej vyčleněnou středu na náměstí.

Na začátku Volovnice u železnice stával starší dům.
Bývalo tam středisko zahrádkářů. Po jeho stržení zde byl
po roce 1990 postaven nový.
Krátký čas zde byla polská
prodejna, ale už je tam prodejna nářadí. Vedle vpravo je
solárium.
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Dříve se jezdilo přes Náchod
jedině přes Kamenici, náměstí a Komenského ulicí.
Snímek z 15. března 1939 při
chumelenici ještě ukazuje
jízdu českých vozidel vlevo.
Němci to po obsazení republiky ze dne na den změnili.
Hlavní tíži dopravy od
Hronova a Červeného Kostelce na Českou Skalici převzala dálnice až v roce 1955
a dalších letech.

Druhá možnost byla za Itálií
odbočit na Volovnici, přes
Parkány a pak buď na náměstí nebo dále ke spořitelně.
V pravo je vidět ještě roh
Šejnohova domu.

Odbočka na Volovnici musela být za hotelem Itálie podepřena betonovými vzpěrami,
aby vydržela váhu vzrůstající
automobilové dopravy. Radechovka bývala ještě otevřená a na pěší zkratce od Švábova domu byla šikmo uložena lávka.

Po rekonstrukci hlavní křižovatky u Itálie kolem roku
1955 byla Kamenice uzavřena a do centra města se jezdilo od nádraží kolem hotelu
Itálie po Volovnici. Teprve
od roku 2013 za starosty Jana
Birke se podařilo směr otočit,
aby byl usnadněn lepší
výjezd, tedy z centra k Itálii,
a nebyla tolik zatěžována křižovatka u Slávie.
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V 50. letech bylo rozhodnuto
o částečném zakrytí Radechovky, aby mohla být nově
vyřešena křižovatka u Itálie.

Tak vypadala citovaná křižovatka ještě několik let po
válce. Fotografie je ale z roku 1938, kdy se jezdilo
vlevo. V pozadí uprostřed je
ještě vidět ochranný ostrůvek
pro strážníka.

Snímek dokazuje, že byla
zbourána část Doctorovy textilky, Radechovka zakryta a
povrch zasypán.
V pozadí vlevo je vidět ještě
jinde vzpomínaný dům u
nádraží. v levé zakulacené
části býval obchod elektropotřebami pana Bláhy.

Vozovka se nijak neupravovala. Čekalo se na další řešení. Zatím poblíž železnice
stály dva domy. Zadní byl
obytný a v přední části měl
pan Resl obchod s kožennou
galanterií. Na pravé straně
pak byla v minulosti Šejnohova cukrárna.
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Při renovaci křižovatky byl
nejdříve v roce 1953 zbořen
dům blíže kolejím, aby bylo
možno upravit železniční
most pro podjezd. Následně
byl zbourán v dalším roce i
přední dům. Podjezd byl
zprovozněn pravděpodobně
od roku 1956.

Tato fotografie pochází z roku 1974 zrovna u podjezdu,
kdy se družstvo mladých
závodníků na minikárách
poprve představilo při průvodu na 1. máje (provázané
minikáry táhly dva automobily mimo záběr). Tribuna
pro představitele se stavěla
tehdy po celé šíři silnice
k Bělovsi.

Ulice Za Továrnou v této
podobě byla vytvořena až po
roce 1990. Dříve tam sice
byla stezka, ale jen k zahrádkám domů. Po levé straně je
zbrusu přestavěný dům předválečné vinárny Reduta. Od
50. let tam byla prodejna
nábytku. Po další přestavbě
po roce 1990 zde sídlí přestěhovaná Česká pojišťovna.

Pravá budova novější přádelny na vrchním snímku čeká
na rekonstrukci. Zato zadní
stará přádelna byla roku
2012 zbořena. Uvolněný prostor je prozatím využit na
provizorní parkoviště.
Od roku 2013 byl prostor
používán pro zábavní atrakce
při příležitosti Vavřinecké
poutě.
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Na konci ulice Za Továrnou
byl 1984 postaven panelový
dům, původně jako ubytovna
pro dělníky n.p. Tepna a stavaře, dnes nabízena jako garsoniéry a byty.

Kamenice, první vydlážděná
ulice v Náchodě, už měla za
první republiky městský
vzhled, přesto že některé
domy s obchody byly pouze
přízemní nebo jednopatrové.
Vlevo stál hotel Rudolf,
později nazvaný Itálie.

Pohled na přestavěnou budovu hotelu z roku 1930 již měl
nádech velkoměsta. Takto se
zachoval až do roku 1998.
Budova sice dostala nový
kabát, ale v patrech nyní sídlí
různé firmy a v přízemí se
vystřídalo několik obchodů
s textilem, elektronikou atd.

V průběhu první republiky
se hodně stavělo a neušla
tomu ani Kamenice. Takto
vypadala hlavní třída města
v letech 1935-38. Vpravo
mimo záběr je vchod do
„Španielovy pasáže“, první
svého druhu v Náchodě.
Vznikla přistavěním rohového nájemního domu s obchody až ke křižovatce.
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To už je vzhled Kamenice
v roce 2014. Většina obchodních prostorů změnila i několikrát prodejní sortiment i
majitele.

V několika vyčnívajících domech byly
v 60. letech vytvořeny obchody. V tomto
případě zepředu snímku byla mlékárna a
v druhé půlce blíže Španielovy pasáže byla
umístěna Masna.
Z dalšího vyčnívajícího domu v místech
dnešní pasáže Magnum bylo vytvořeno
průchozí podloubí s obchodem zeleniny.

Nízká zástavba byla zbourána a v proluce byl roku 1987
byl postaven obytný dům,
v prvním patře s kavárnou a
dole s obchody. Roku 2000
byl objekt přestavěn a vytvořena druhá „Pasáž na
Kamenici“ s řadou dnes
poloprázdných obchodů.

Toto je opět záběr Kamenice
z první republiky. V šedém
domě bývala dlouhá léta
Sládkova drogerie, kde se
prodávalo drogistické zboží
až do roku 1990. Prostory
obsadila prodejna obuvi a
nyní zde sídlí banka. V dalším domě bylo Jirmanovo
kožešnictví, zlatnictví, prodejna bonbonů a řeznictví.
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Takto vypadal Havlíčkův
obchod železářským zbožím.
kolem roku 1920 na Kamenici.

Nový Havlíčkův obytný dům
z roku 1930 v přízemí vystřídal řadu obchodů. Meinlův
obchod z dálky lákal vůní
kávy zákazníky až do 50. let.
Pak zde bývalo textilní
módní zboží. Nyní prodejna
změnila název i majitele.
V pravé části bývala čítárna.
Nyní je zde bar.

Za první republiky se dalo po
výkladních skříních na co
dívat, až oči přecházely. Po
znárodnění většina obchodů
dostala nové portály výkladů,
ale sortiment většinou zůstával. Takže „ke Strassům“ se
chodilo i za komunistické
éry. Nyní tam najdete drogerii, elektro a jiné zboží.

V této části Kamenice je
vpravo doplněn nájemní dům
z roku 1999 s třetí pasáží
„Magnum“, obsazený obchody. Jinak se vzhled domů
mimo nové fasády až téměř
ke Karlovu náměstí nezměnil. Obsazení obchodů však
ano. Počet změn přesahuje
možnosti tohoto dokumentu.
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Snímek zachycuje levou část
dnešní Kamenice ve střední
části. Vyhlášená mléčná
jídelna také už není pravdou.
Konzum vystřídaly oděvy,
které jsou jinak vystavovány
v každém druhém výkladě.
Dnes se chodí na svačiny
k Vietnamcům nebo do barů.

V další části vlevo blíže ke
křižovatce zůstává prodejna
gramofonových desek a CD,
Informační středisko a v bývalé lékárně je od 60. let prodejna hudebních nástrojů.
Vyčnívající Voskův dům
s pekárnou zmizel. Vzadu je
bývalý hotel, kde byla v 50.
letech Berní správa a po roce
1990 Obchodní banka.

Po Kamenici prošlo nesčetně
průvodů od oslav k založení
republiky, skautů, oslav dožínek, sokolských slavností
přes slety až po prvomájové
průvody před válkou i po
válce. Záběr ukazuje proluku, kde Cyril Bartoň v letech
1929-31 postavil obytný dům
(dnes městská knihovna).

V přízemí zmíněné budovy
byla prodejna obuvi Baťa,
která pouze změnila název a
přetrvala až do roku 1990.
Nakonec byl celý objekt přebudován na Městskou knihovnu. Po dlouhých vyjednáváních, co s volným pozemkem
na rohu Karlova náměstí, se
Vietnamci chopili iniciativy a
blíže k náměstí roku 2008
postavili obchodní dům.

90
Tak sběratelé popisovali
fotografie na připomenutí
budoucím pokolením.
Vlevo vyčníval dům s obchodem U Nováků, později
první samoobsluhy ve městě.
Zato Voskův dům již chátral
a v 50. letech tu na zimu
kolotočáři otvírali střelnici
na panenky a růže.

Na pohledu do Palackého
ulice asi z roku 1900 lze
spatřit hospodu Kutlof
z boku. Vpravo byl Lewithův
dům, kde vzadu majitel vyráběl textilní výrobky a ty v obchodě prodával. Později byla
část domu zbořena a vystavěn nový dvojitý obytný dům
s papírnictvím.

Tak vypadala restaurace
Kutlof kolem roku 1900 na
rohu Hurdálkovy a Palackého ulice. Po 2. světové
válce byla restaurace opravena a po roce 1950 přestavěna
na lidovou jídelnu a občerstvení. Na obědy sem chodili
úředníci, obchodníci, studenti i důchodci.

Dlouhoholetá hospoda Kutlof už není, ani jídelna, ani
podniková prodejna masa a
uzenin, kterou zde po roce
1990 zavedl masokombinát
Skaličan. V tichosti byla
spodní část budovy v roce
2013 přebudována na banku.
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Na fotografii je vidět roh
bývalého hostince Na Kutlofě, přestavěné lidové jídelny a občerstvení. Vpravo se
již boural v roce 1977 dříve
zmíněný obchod Potraviny.
To ještě na Karlově náměstí
bylo uprostřed stromů máchadlo na prádlo. V pozadí
Zemanova zvláštní škola již
také hrozila zřícením. Musela být vyklizena do bývalé
Strojnické průmyslovky.

Levá strana po bouračce byla
dlouho prázdná. Občas ji
obsazovali trhovci se zemědělským zbožím. Místo
Voskova domu zůstal jen
malý parčík s lavičkami.

V boční Hurdálkově ulici
vedle dnešního kina Vesmír
měl stanoviště Sbor dobrovolných hasičů v Náchodě.
Na snímku z roku 1935 je
zrovna oddíl „stříkačníků“,
jak se tehdy výjezdní jednotce říkalo.

Ve stejném objektu po válce
sídlil Okresní veřejný požární útvar. Po roce 1990 byl
celý útvar přemístěn do
objektu ve Velkém Poříčí.
Nyní zde má stanoviště Sbor
dobrovolných hasičů (SDH)
v Náchodě a Městská policie.
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Podbuční mlýn už dávno
nesloužil svému účelu. Naposled tam byla ubytovna pro
Mautnerovy dělníky a krátce
Hudební škola. Pouze byla
využívána voda ze samostatného náhonu z Radechovky
přes mlýn na střed náměstí
k máchadlu prádla.

Karlovo náměstí se v letech 1918-38
nazývalo Náměstí Republiky. Němci jej
přejmenovali na Karl Platz a tak už to
zůstalo. Stály tam vesměs staré domy,
jejichž údržba byla nákladná. V domě po
levé straně byla další lomená „myší
díra“, kterou bylo možno projít na Kavčí
rynek do staré školy (dnešní Geodezie)
nebo Weyrovou ulicí na hlavní náměstí.
V roce 1934 došlo na zámku k požáru a
tak hasiči přečerpávali vodu do stráně až
na zámek. Zvědavců se našlo dost.

Ilustrační obraz ukazuje místo, kde se říkalo Na kavčím rynku. Ulička se zde podruhé lomila. V pozadí
sídlila před válkou knihtiskárna Hugona Lustiga.

Karlovo náměstí se pomalu měnilo se
vzrůstající autodopravou na parkoviště.
Škola na snímku z roku 1884 byla
původně dívčí. Roku 1986 byla pro vratkost základů také zbořena.
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V letech 1981-86 byla prováděna na Karlově náměstí
demolice na pravé části
náměstí a vzadu u mlýna.

Obytný
dům
textiláka
Letzela ještě stál, ale stavební práce probíhaly nezadržitelným tempem.

To už zmizela zvláštní škola
a řada domů kolem ní. Menší
přístavba staré školy vedle
dnešní Geodezie se také
odporoučela. Vedle rohové
Obchodní banky už v letech
1987-89 vyrostla nová budova České spořitelny.

Po Kamenici se dalo jen stěží
projít. Při stavbě České spořitelny měli stavaři také velké
problémy se spodní vodou,
protože se tam měly budovat
podzemní sejfy a tak jim to
určitě nějaký čas dalo celý
prostor zaizolovat. Do nové
budovy se stěhovali teprve až
v roce 1990.
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Další stavba v linii Obchodní
banky a České spořitelny
byla prováděna později
v letech 2003-04.

Byla určena pro Okresní
správu sociálního a důchodového zabezpečení (OSSZ).

Pravou stranu náměstí obsadil v roce 1991 obchodní
dům Odas. V přízemí byly
potraviny, v patrech průmyslové a textilní zboží, v posledním patře sídlí restaurace
s terasou. Potraviny koupil
obchodní řetězec Delvita,
kterou po čase vystřídal market Billa.

Na náměstí v roce 2008 probíhaly poslední terénní úpravy kolem vybetonovaného
lůžka pro vodotrysky.
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Na náměstí byla oddělena
odpočinková zóna pro obyvatele. Uprostřed to má být
vodotrysk za milion.

Fotograf zachytil Karlovo
náměstí v roce 2010 v době
sněhové kalamity.

Oděvní dům Styl byl postaven v pravé části obchodní
linie náměstí. Později byla
spodní část uvolněna pro drogerii DM.

Nedávno byl celý objekt
původního Stylu přestavěn a
od června 2014 zde sídlí Československá obchodní banka
(ČSOB).
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V roce 1977 byl zbourán na
Kamenici Novákův dům
s potravinami. Za ním padl i
Kindlův dům, kde bývalo
nožířství.

Dlouho se nic nedělo, až
Asiaté koupili pozemek a po
zrušení tržiště za radnicí
začali zde stavět svůj
obchodní dům. V roce 2008
zde byl zahájen provoz.
V přízemí je jídelna západního stylu. Vedle se prodává
obuv, květiny a v 1. patře oděvy. V budově přibyla 4-tá
pasáž do ulice Za Továrnou.

Aby stavbaři nevyšli z cviku,
dostali v roce 2014 zakázku
nového objektu jako přístavby vietnamského obchodního
domu. Dům drží v základech
6 m betonové piloty.

Přístavba vietnamského obchodního domu pokračuje
vysokým tempem. Vedle
stojí již dříve zmíněný obchodní dům.
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Kdysi v dělnickém domě
byla kavárna, ve které si
MEZ n.p. v 50. letech zřídil
závodní klub. Sál kina byl
několikrát přestavěn, přejmenován z Lido Bio na Vesmír,
technicky změněn na širokouhlé promítání a nyní na
digitální. Ve vedlejším domě
nyní mimo hasičů sídlí i
Městská policie.

Bývalý obchodní dům U Města Paříže z roku 1930 na
nároží Krámské a Palackého
ulice změnil pouze sortiment,
název Zefyr a majitele. V 60.
letech byly některé byty
upraveny a prodávají se zde
oděvy a textilní zboží.
Ve zbytku Lewithova domu
byl obchod Kaden, nyní Česká podnikatelská pojišťovna.

Ve Školní, nyní Hrašeho ulici
se mnoho nezměnilo. Do
chlapecké školy z roku 1884
bylo v roce 1933 umístěno
ředitelství policie. Po roce
1950 sem byla převedena
Geodezie. V nižší budově
vpravo bývala porodnice, po
válce rentgenové sídlo a od
roku 2012 sem přešla redakce Náchodského deníku.

To je současná podoba budov
v Hrašeho ulici. Ve starém
domě vlevo bývala kdysi
banka. Při přestavbě z 30. let
se tu vystřídalo několik
obchodů, z nichž z posledních byl fotoateliér, nyní květinářství. Knihkupectví naproti měnilo pouze majitele.

98

Z význačných osobností přijel do Náchoda 12.7. 1926
nejdříve T.G. Masaryk jako
první prezident. Byl uvítán
před radnicí a uveden do
zasedací síně radnice.
T.G.Masaryk procházel přes
Náchod již dříve jako profesor dál do Chudoby, Stroužného a Police nad Metují.

Prezidenta uvítal starosta
města Josef Moravec a velké množství členů různých
spolků, mládeže i občanů.

Dále prezident T.G.Masaryk
pokračoval k hotelu u Beránka, kde ho uvítal za jásotu
přihlížejících za sokolskou
obec dr. Josef Čížek.

Po krátkém odpočinku v prezidentském apartmá a slavnostním obědě s význačnými
osobnostmi odjel prezident
do Nového Města nad
Metují, kde přijal pozvání na
zámku u rodiny Bartoňů.

99
Klement Gottwald tehdy
ještě ve funkci náměstka
předsedy vlády byl 10. dubna 1946 v Náchodě, kde se
setkal s představiteli Mautnerových textilních závodů.

Také v zestátněné gumovce Kudrnáč se Klement
Gottwald již jako předseda komunistické strany
československé informoval o hospodářských
podmínkách podniku. Potom měl veřejný projev
před náchodskou radnicí. Předseda MNV Inž.
Karel Strouha uvítal vzácného hosta před několikatisícihlavým davem na náměstí, ozdobeném
vlajkami a prapory (viz Jiráskův kraj 4/1946).
Náchod jmenovaný navštívil ještě 25.11.1946.

Prezident Dr. Eduard Beneš, i když převzal na
Výstavu 38 Náchod patronát, pro jiné tehdejší státnické starosti nepřijel. Prezident Dr. Emil Hácha
zase pro své zdravotní potíže nerad cestoval.
Po válce z radosti z osvobození byly organizovány
pietní slavnosti. Tehdy ministr obrany a armádní
generál Ludvík Svoboda 28. dubna 1946 v Náchodě slavnostně odhalil na zdi hlavní pošty
pamětní desky Otakaru Jarošovi a Janu Špreňarovi.

Generál Ludvík Svoboda zde
měl slavnostní projev. Na své
padlé vzpomínali legionáři a
vojáci poválečné armády i
sokolové.
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Generál Ludvík Svoboda
vykonal před radnicí slavnostní přehlídku. Setkal se i
s vdovami po padlých v druhé světové válce.

Tolik lidí, jako se bez donucení sešlo na pietní vzpomínku, snad náchodské náměstí
už nikdy neuvidí.

Pietní vzpomínky se konají
každý rok. Záběr je z roku
2013, kdy místostarosta Ing.
Tomáš Šubert nesl k desce
vzpomínkovou kytici.

Čestnou stráž zajišťují každoročně členové Klubu
vojenské historie (KVH)
v dobových uniformách. Zato obřadu se zúčastňují pouze
náhodní chodci.
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Antonín Zápotocký byl
v Náchodě 10. ledna 1949
ještě jako předseda vlády.

Předseda vlády navštívil provozy v tehdejších
Bavlnářských závodech v Náchodě.
Dr. Eduard Beneš ani po válce jako prezident
v Náchodě nebyl. Pouze v roce 1949 už jako soukromá osoba městem projížděl a navšívil výstavu
v Hronově. Antonín Novotný v prezidentské
funkci v Náchodě také nebyl. Pouze jako soukromá osoba byl v roce 1969 viděn v hotelu U
Beránka. Rovněž Ludvík Svoboda jako prezident
byl pouze v blízkých Velichovkách.

Antonín Zápotocký při besedě s mládeží.

„V náchodské Tepně hosté nejvzácnější“, psal
v únoru 1971 okresní časopis Nový čas. Dne
17. února 1971 uvítali v mateřském závodě 01
v Náchodě prvního tajemníka ÚV KSČ dr.
Gustáva Husáka a člena ÚV KSČ a předsedu
federální vlády Lubomíra Štrougala. Po prohlídce provozu potom probíhala v sále Tepna
klubu neformální beseda hlavně s ženským osazenstvem Tepny.
Konečně v roce 1982 byli v n.p. Tepna velvyslanci Kuby Sidroc Ramos a z Polska s. Mitrega v souvislosti s jednáním o zaměstnání
kubánských učňů a polských pracovnic.
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Na základě dohody se dne
19.03.1996 na náchodském
náměstí sešel za velké účasti
obyvatelstva Alexandr Kwasniewski, prezident Polské
republiky, s prezidentem
České republiky Václavem
Havlem.

V sále Městského divadla
v Náchodě pak státníci vedli
mezinárodní jednání.

Poprve navštívil Náchod prezident Václav Klaus v roce
2000 při příležitosti otevření
stálé výstavy regionálního
muzea.
Podruhé prezidenta Václava
Klause 22.9. 2004 u radnice
vítal starosta Náchoda Ing.
Oldřich Čtvrtečka.

Na snímku se prezident vítal
se spisovatelem Josefem
Škvoreckým a Zdenou Salivarovou při příležitosti slavnosti předání čestného doktorátu spisovateli v Městském
divadle v Náchodě.
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Prezident navštívil družstvo
Sněžka, kde si prohlédl za
doprovodu ředitele Miroslava Čermáka výrobu polstrování do vozů Superb.

Prezident Václav Klaus navštívil Náchod za doprovodu
hejtmana Bradíka ještě
22.4.2007. Po městě hovořil
s občany a navštívil městskou knihovnu. Na radnici
měl pak autogramiádu.

Dne 14. dubna 2014 premiér
Bohuslav Sobotka na pozvání starosty Jana Birke navštívil Náchod. Starosta jej
seznámil s oslavami 760.
výročí a s investičními záměry města i dopravní situací.

Premiér Bohuslav Sobotka
přijal dne 4. července 2014
také pozvání na slavnostní
otevření autobusového nádraží v Náchodě.
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V rámci návštěvy Královéhradeckého kraje 16. 4.
2014 přijel do Náchoda nový
prezident Miloš Zeman. Na
náměstí za přítomnosti hejtmana Lubomíra France a starosty Jana Birke se setkal a
pohovořil s občany.

Na slavnostním zasedání na
radnici se prezident setkal
s místními zastupiteli a významnými osobnostmi kulturního a hospodářského
života v Náchodě.

Starosta města Jan Birke předal prezidentovi obraz Náchoda od místního malíře a
grafika Michala Burgeta,
dárkový koš a korbel z náchodského pivovaru.

Závěrem návštěvy se při
večeři v restauraci U Beránka
prezident setkal s význačnými osobnostmi města.

Foto: Martin Hurdálek
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Na komunální úrovni město
Náchod navštěvují i mezinárodní hosté. Při příležitosti
oslav 750. výročí první písemné zmínky o založení města
starosta Ing. Oldřich Čtvrtečka sepsal v roce 2004 se starostou polské Kudowy Zdroj
Czeslawem Krecichwostem
partnerskou smlouvu.

Oslavy významného výroči
byly doprovázeny alegorickým průvodem s postavami
z našich dějin, rytířem
Hronem a jeho družinou.

Na radnici jsou přijímáni i
jiní vzácní hosté, kteří k nám
přijeli na návštěvu nebo jinak
proslavili Náchod.
Místostarosta Ing. Rohulán
zde přijal roku 2010 Ljubu
Skořepovou,
náchodskou
rodačku a výbornou českou
herečku. Při té příležitosti
bylo jmenované uděleno
čestné občanství.
V obřadní síni radnice se
odbývají i jiné slavnostní
záležitosti. V tomto případě
svatba. Od 50. let je svatba
na radnici právoplatná.
Novomanželé ale mohou
svatbu uzavřít souběžně i
v kostele. Dále jsou zde
odměňováni učitelé, žáci,
sportovci a osoby, které se
zasloužily o rozvoj Náchoda.
Konec 2. dílu A. Samek 2014

