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Náchod včera a dnes 4. část

Plhov

Původ místa a nejstarší historii se lze dočíst v jiných pramenech. Fotografie v té době nebyly. Když
v roce 1680 vypukl v Náchodě mor, byly zakázány pohřební průvody městem na hřbitov ve Starém
Městě. Zemřelí z plhovských chalup byli sváženi povozem na kopec „Hrobek“. Povinnost postarat se
o mrtvé měl majitel plhovského poplužního dvora Tomáš Průša z Ritteršperku.
Níže uvedená svatyně neušla císařským reformám. Na základě dekretu byla roku 1786 zrušena a o rok
později prodána ve veřejné dražbě za 46 zlatých náchodskému purkmistrovi Matěji Dydákovi. Po
požáru stodol naproti kostelu sv. Michaela, kde bylo toho času skladiště střelného prachu, zřídili
z plhovské kaple v roce 1815 prachárnu. V roce 1823 byla sepsána „suplika“ o znovuotevření kaple,
ale úřední jednání trvalo plných 11 roků, takže až 17. srpna 1834 byla kaple děkanem P. Kašparem
Lukavským slavnostně vysvěcena.
Tomáš Průša z Ritteršperku.
nechal nad „záhony mrtvých“ vztyčit dřevěný kříž a
na něm umístil plechový
obraz Panny Marie. Jediná
památka po tehdejším hřbitovu je deska na svahu pod
kaplí, kde je pochován chorvatský důstojník Pavel Nedělkovič, který byl při pohraniční potyčce s Prusy zraněn
a zde 8. srpna 1758 zemřel.

V letech 1717 – 1718 zde
nechal zámecký kapelník
Mikuláš Josefů, rodem z České Skalice, postavit vlastním nákladem krásnou
barokní kapli, zasvěcenou
Zvěstování P. Marie. Pouť
v této kapli byla svěcena
5. neděli po Velikonocích.

Tak vypadal Plhov - Horské
předměstí v roce 1876, zachycený fotografem P. Kolínským. Vlevo v pozadí byl
velký rybník, zvaný Pilný.
Po textilní fabrice nebylo ani
památky, jen ke kapličce se
muselo šlapat na kopec.
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Tak byly posílány kolorované pohlednice Plhova na přelomu 19.-20. století. To již
díky průmyslu vzrůstal počet
obyvatel. Pro ně byly stavěny již několikapodlažní
moderní domy.

Prostor mezi původní městskou zástavbou a obytnou
částí Plhova obsadily budovy
Mautnerovy textilky. Pohlednice je z roku 1925.

Nad malým rybníkem (obecním nebo podborným) lidé
začali stavět domky již
poměrně
organizovaným
způsobem. Říkalo se tam Na
Ikárii.

Jiný idylický pohled na malý
rybník. Byly zde chovány
ryby a v zimě byl rejdištěm
bruslících kluků a děvčat.
Rybník měl také regulovat
průtok Radechovky při
častých povodních.
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Časté povodně poškozovaly
sypanou hráz a docházelo
k protržení (v minulosti 1560
a další) i sesuvům půdy.

V rohu rybníka poblíž Štěpánkovy chalupy jindy klidná Radechovka přetékala
přes regulační stavidla.
Mimochodem pan Štěpánek
zde v malém domku každoročně vystavoval vyhlášený
pěkný velký betlém. Chodily
si jej prohlédnout vždy o
vánočním čase zástupy lidí.

Často špinavá voda z Radechovky zaplavila téměř celé
náměstí. Jedna z velkých
záplav byla v roce 1920 a
také 1946.

Větší povodeň dosáhla až ke
kolejím vlečky do Mautnerových závodů.
Teprve regulace Radechovky, její zatrubnění a zasypání
malého rybníka ukončilo trápení obyvatel.
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Velký rybník mezi Plhovem
a Dolní Radechovou býval
větší. Nánosy bahna a částečným zasypáváním od vesnice je nyní menší. Po levé
straně od koupaliště je umístěno potrubí, kterým je unášen popílek z teplárny až do
odkalovací nádrže v terénní
úžlabině za zámkem.

Kaliště je patrné na leteckém snímku v úžlabině mezi
zámkem a obcí Kramolna.
V prostoru nad nádrží se od
roku 1949 konávaly terénní
motocyklové jízdy zručnosti
a od roku 1951 dokonce
mistrovství republiky - Zámecký kotel.

Ještě pohled na velký rybník
a tehdejší stezičku přes stavidla, vedoucí k „práchovně“
(vlevo mimo obraz), bývalému zámeckému skladišti
střelného prachu. Vpravo
nahoře lze ještě zahlédnout
roh podborného mlýna
s řadou vrb kolem náhonu.

Podborný mlýn na rozhraní
Náchoda a Dolní Radechové
tu stával od nepaměti a byl
v provozu do roku 1900. Pak
jej koupila firma Mautner
pro své přespolní zaměstnance, ale v roce 1909 vyhořel.
Potom byly zbytky objektu
rozebrány.
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Od roku 1935 bylo pod skálou na Borech v provozu
nové moderní koupaliště,
navštěvované především bohatšími obyvateli. Mezi
lidmi se vžil název „Jericho“. Chudší obyvatelé se
chodili koupat do velkého
rybníka, případně na Metuji
do Bělovse, kde MUDr. Honl
zřídil přírodní koupaliště.

Na hrázi velkého rybníka
byla vystavěna restaurace a
pod ní zahradní posezení
včetně tanečního parketu.
Pořádaly se zde o sobotách
taneční večery, které každý
rok mimo válku končily
„benátskou nocí“ s bohatě
ozářenou skokanskou věží.
Několik osob vždy skončilo
lehce ovíněno v bazénu.

Koupaliště mělo skokanské můstky ve
dvou výškách včetně startovních bloků
pro závody plavců. Hloubka pod skokanskou věží dosahovala 5 m.
Koupaliště bylo původně napouštěno
vodou z velkého rybníka přes filtrační
stanici po levé straně restaurace. Až
později bylo napouštěno pitnou vodou.

Nic netrvá věčně. Beton
popraskal a voda unikala.
Koupaliště pustlo až byl
hygienickou stanicí zakázán
provoz.
Skokanská věž byla zbourána a hluboká část bazénu
byla zasypána. Všude byl
samý plevel.
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Tak vypadá dnešní vzhled
bazénu s novou skluzavkou.
Byl vybudován na původním, částečně zasypaném
bazénu při generální přestavbě v roce 2006-07. Bazén je
nyní napouštěn jen pitnou
vodou.

Moderní doba a technika
umožňuje se současně s koupáním otužovat i v přivezeném sněhu.

V roce 2000 restaurace od
zapomenuté zapnuté rychlovarné konvice zčásti vyhořela, ale budova byla znovu
opravena.

Restaurace koupaliště je nyní
používána i pro jiné účely,
napřiklad svatby, školení
nebo letní taneční večery.

150

Mautnerovy závody na Plhově se zvětšovaly a bylo
nutno postavit pro dělníky
další ubytování. Pro ty chudší pracovníky musela stačit
taková „kasárna“, přímo
vedle Radechovky. V domě
čp. 10 vlevo začal v Náchodě svoji kariéru Josef
Bartoň.

Nad nejstaršími chalupami si
zámožnější lidé stavěli vlastní domky, živnosti a obchody. Tak vypadala ulice Na
Příkopech směrem k malému
rybníku.

Tento dům byl nejstarší stavbou na ubytování pro
tovární úředníky Mautnerových závodů (MTZ).

Po generální přestavbě Plhova byl dům opraven,
z části přistavěn a nyní slouží pro úřadovny České
Policie.
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Na Plhově dlouhá léta prosperovalo Mojžíšovo zahradnictví. Za ním kousek dál
měl pan Balcar továrničku na
bonbony Balcarky a čokoládové výrobky. Své výrobky
prodával v malém krámku za
Žabkovým domem na rohu
náměstí.

Radechovka za první republiky a několik let po válce
protékala volně za náměstím
a teprve u tovární zdi poblíž
křížku protékala továrním
areálem a od teplárny tekla
vedle silnice až k železnici.
Toto je pohled na Radechovku za textilkou, kde
stály ještě plhovské chalupy.

Fotografie směrem ke koupališti zachycuje stále se rozšiřující občanskou zástavbu.
V budově v pozadí vlevo
bývala za první republiky
Všeobecná zdravotní pojišťovna, po válce učiliště
Pozemních staveb. Nyní je
tam Centrum pedagogickopsychlogické poradny - Středisko výchovné péče.

Již od roku 1888 na Plhově
působil sokolský divadelní
odbor TYL, uvádějící hry
s dělnickou sociální tématikou včetně ženských otázek.
Fotografie je z roku 1913.
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Nejstarší chalupy a stodoly
na návsi, jako tato, byly
postupně bourány. Kolem
byly stavěny již několikapodlažní budovy, vytvářející
Plhovské náměstí.

Na náměstí v 50. letech byl
z původní hospody vybudován obchod Potraviny.

Na pohlednicích kolem roku
1930 je zachycen výstavný
hotel Vlček, vedle pekárna.

Vpravo od hotelu Vlček
býval
ještě
koloniální
obchod, v dalším domě později prodejna zeleniny.
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Vpravo od cesty ke kapličce
býval ještě v 50. letech obchod pana Burdycha s hudebními nástroji. Ten byl přestěhován na tehdejší náměstí
VŘSR a do volných prostor
byla nastěhována prodejna
Masny jako součást lepší
občanské vybavenosti.

Po levé straně stojí vyhlášená
Barešova hospoda vzadu
s tanečním a divadelním
sálem. To bylo domovské
místo zmíněného divadelního
souboru. Od roku 1956 obnovili tradici a opět zde působil
divadelní soubor Tyl při
závodě Tepna 01.

Dnes zůstala hospoda jako
jedna z mála budov ze staré
zástavby. V sále je nyní umístěna po přestavbě Síň království svědků Jehovových.

A ty poutě! To byla vždy první pouť v Náchodě.
Všelijakých pouťových atrakcí bylo plné
náměstí. Vešel se tam i bleší cirkus a na podiu
vyvolávači vyprávěli hrůzostrašné historky o
loupežnících, ukazujíc hůlkou na dokreslující
obrazy na tabuli. Trhovci s všelijakým pouťovým zbožím včetně tureckého medu a dalších
sladkostí obsadili chodník až ke křižovatce u
hotelu Itálie.
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Továrník Mautner začal stavět už v roce 1911 nad
Přádnickou ulicí nové domy
pro své zaměstnance. Velká
budova vpravo sloužila jako
školka a jídelna. Aby nedošlo
k časovým ztrátám v pracovní době, přemístil jídelnu
v roce 1943 do přízemí nově
postavené tkalcovny.

Provozní budovy teplárny se
rozrostly v Borské ulici až
k bývalé školce. Po roce 1950
byl v přízemí zřízen závodní
klub ROH n.p. Tepna. Po
jeho přestěhování nad novou
tepenskou jídelnu zde na
krátký čas sídlil Úřad práce.
Nyní je to soukromý majetek.

Za první republiky se hledaly
nové plochy pro stavbu domů pro zaměstnance. Došlo i
na louku poblíž kapličky. Ve
válečných letech 1940-43 se
zde začaly stavět na svou
dobu moderní nové domy.

Právě pro obsazení bytů
úředníky a mistry Mautnerových závodů se celému
prostoru na kopci začalo říkat
„Na Pejše“. Tmavé dřevěné
dělnické domy z roku 1921
zase byly nazývány „Habeš“.
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Domy „Na Pejše“ nyní.
Zajímavostí jsou pískovcové
desky se znaky zvířat i osob
J. Kavana, kterými byly
označeny všechny domy.
Přístup je proveden vozovkou od kapličky. Na druhou
stranu směrem k továrně byla
původně cestička s proloženými dřevěnými schody. Ty
byly později vyztuženy betonovými pažnicemi a dole
zhotoveno kovové schodiště.

Pohled na jmenované domy
(dnes Wolkerova ulice) od
jihu. Na konci prostranství
bylo původně hřiště Habeš se
schody od školky. Kolem
roku 1960 zde n.p. Tepna
nechala postavit budovu projekčního střediska. Nyní zde
sídlí soukromé firmy.

V roce 2013 byla dokončena
nová přístavba budovy
původní tklacovny, později
učňovské školy a konečně
elektrotechnické firmy.
Vpravo nad opěrnou zdí
pokračují nové schody od
teplárny na „Pejchu“.

Na druhé straně kopce ke
Kašparáku byly rovněž v letech 1941-43 stavěny podobné 3 domy pro Mautnerovy
zaměstnance. Tam se zase
vžil název „Na Závisti“.
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Zde je současný pohled na
upravené domy vpravo „Na
Závisti“ v Borské ulici.

Dřevěné domy „Habeš“
v Borské ulici byly zbourány
a v roce 1982 na jejich místě
byl zkolaudován panelák pro
zaměstnance pivovaru. Vrchní dům tohoto typu byl dokončen o dva roky později.

Výše vpravo „U rybníčku“
bylo kolem roku 1970 započato s výstavbou domu po
staré osoby s názvem
Harmonie. Na stavbu chodili
v rámci „akce Z“ vypomáhat
i místní obyvatelé.

Při stavbě bylo používáno
moderního způsobu tzv. letmého lešení.
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Tak vypadá současný stav
budovy Harmonie I. Původně
to byl penzion pro důchodce.
V roce 2005 došlo ke sloučení s organizací pečovatelských služeb Marie a objekt
slouží jako nájemní byty.
Od roku 2008 sem bylo převedeno středisko terénní
pečovatelské služby z Hurdálkovy ulice.

V souvislostí s přestavbou
teplárny v 80. letech se začal
upravovat terén mezi domy
Na závisti a Harmonií.

Na upraveném prostoru začal po roce 1980 vyrůstat podobný objekt jako Harmonie. Po kolaudaci
sloužil jako ubytovna pro externí pracovníky na
přestavbě teplárny i příležitostné turistické ubytování. Postupně zde jsou poskytovány stejné
služby jako v Harmonii I., tedy nájemní byty.
Terénní pečovatelská služba slouží okruhu osob
potřebujících pomoc z důvodu částečně omezené
soběstačnosti v souvislosti s vysokým věkem nebo
zdravotním postižením.

Tak vypadá Harmonie II
dnes. Jsou zde zároveň byty
pro osoby vyžadující zvláštní
péči. Schází se zde členové
Klubu důchodců z města, kde
jsou pro ně pořádány různé
přednášky.
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V 60. letech minulého století
se připravovaly nové plány
urbanistického řešení města.
V tom kontextu byly postaveny ve stráni nad Příkopy nové
jesle n.p. Tepna. V březnu
1961 otvírala tepenskou školku a jesle ministryně Machačová-Dostálová jako dar
ženám k Mezinárodnímu dni
žen (MDŽ). Podle toho také
byla pojmenována.

Nyní byl objekt částečně přestavěn a prosperuje zde soukromá Střední škola podnikatelská s.r.o. ACADEMIA
MERCURII. Příjezd je zhotoven z ulice Smiřických.

V rámci plánu bylo od roku
1972 započato s bouráním
starých domů. Asanace a
stavba nových paneláků byla
rozdělena na tři etapy.
V pozadí vlevo stál známý
Žabkův obytný dům v přízemí s obchodem.

Domy byly vyklizeny a připraveny na asanaci.
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Mohutné detonace byly slyšet po celém městě. To už se
v bytech netopilo, ale výbuchem vylétaly saze z komínů.

Hotel Vlček již neplnil svoji
funkci. V provozu byla jen
restaurace a potom na přechodnou dobu zde byla umístěna prodejna potravin.

Všechny stavební činnosti
byly prováděny za plného
provozu. Po úzké cestě dál
jezdily autobusy, nákladní
auta i osobní automobily
směrem na Dolní Radechovou a dále.

Ani tento stav nevydržel
dlouho. Hotel byl v roce 1982
nenávratně rozbourán. Provizorně byla na náměstí postavena pro zásobování stávajících obyvatel montovaná
prodejna potravin.

160

Současně bylo započato
s bouráním některých objektů
vlevo v Tylově ulici od
kapličky dolů.

Také mizely staré chalupy a
malý rybník byl zasypáván
stavební sutí.

Cesta na zámek kolem
obchodu bývalého Mojžíšova
zahradnictví byla pro turisty
úplně uzavřena.

Poslední pohled na starý a
nový Dopitův dům. V pozadí
ještě stál bývalý Raichlův
velkoobchod, později provozovna výrobního družstva
Sněžka. Vše zakrátko odešlo
do propasti zapomnění.
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Na Plhově bylo vyhlášené
Mojžíšovo zahradnictví. Záhony byly v té době již zlikvidovány a vyhnojená zemina byla odvážena nákladními
auty.

Neméně známé byly rybí
sádky pana Kobera nedaleko
pod hrází rybníka. Vše muselo být kvůli nové výstavbě
zlikvidováno. Jmenovaný zastával funci porybného.

Vrchní část náměstí byla
téměř zachráněna, jen byly
opravovány fasády domů.

Nezapomínalo se ani na
postranní ulice s rodinnými
domky, kde byl zaváděn
parovod
na
vytápění.
V tomto případě šlo o část
ulice V Podzámčí.
Foto: František Nýč
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V celé té spoušti mezi lidmi
nazývané „Korejské náměstí“
(v souvislosti s tehdejší válkou v Koreji) zůstalo stát jen
několik domů, mezi nimi
bývala Balcarova továrna na
bonbony a čokoládu, kde po
znárodnění byla umístěna
pekárna cukrovinek.

Komín továrny byl zbourán a
následný provoz pekárny byl
později přestěhován mimo
okres. Část budovy sloužila
pro potřeby keramické dílny.
V přízemí se vystřídalo
v průběhu 20 let několik
obchodů.

Na Příkopech ještě nebyly
zbořeny domy určené k asanaci, ale už se připravovalo
vedení dálkového topení a
krátce na to se ještě blátem
stěhovali do paneláku lidé.
Tak to vypadalo v té době na
většině novostaveb.

Snímek ukazuje ještě starou
cestu a odbočku k elektrárenské budově. Rybník už byl
zasypán a připravovalo se
částečné napřímení silnice do
Červeného Kostelce.
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Další záběr je ze zákruty
staré silnice směrem k městu.

Toto už je současný stav ulice
Příkopy od hlavní silnice
směrem k prodejně nábytku.

Tak vypadaly panelové domy
z kopce u kapličky kolem
roku 1978 a stále se ještě stavěly nové.

Pohled z kopce od kapličky
směrem ke koupališti ještě
před zbouráním Sněžky.
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Tyto paneláky, postavené do
pravého úhlu zastínily bývalou Balcarovu továrnu na
bonbony.

Z kopce je vidět přes paneláky ulice a domy z 30. let na
kopci v ulici Smiřických.

Známá silueta zámku od
Plhova dostala jiný vzhled.
Nad domy lze spatřit bývalou
tepenskou školku.

Výškové odstupnění panelových domů dnes mezi vzrostlou zelení není patrné.
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Je třeba připomenout, že ještě
před výstavbou panelových
domů se v letech 1963-64
v ulici Příkopy začal stavět
družstevní cihlový dům. Část
domů u továrny již byla
zbourána.

Pod bývalou Nýčovou textilkou, později obchodem a restaurací přibyl noční klub,
který částečně vykryl nevzhledný kout. Do dnešního
dne není tento prostor směrem k centru vyřešen.

Provoz na silnici byl stále
nepřerušen. K jednotlivým
místům vedly náhradní panelové cesty.

Za Barešovou hospodou
vyrostla po severní straně
údolí další řada paneláků až
po odbočku k elektrárenskému objektu. Vozovka v té
době byla strašná.
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Na rozcestí v pozadí už stojí
jeden věžák, druhý a třetí
blíže k lesu se teprve stavěl.

Zajímavý pohled se naskytl
pozorovateli v roce 1978
z kopce od jeslí směrem ke
kapličce.

Do domu vytvářejícího nový
profil náměstí se v roce 1979
stěhovali první nájemníci.

Tudy vedla Radechovka,
která byla zakryta panely. Za
paneláky byla postavena
výměníková stanice pro vytápění. Vyvlastněný dům vlevo,
ještě než byl zbourán, sloužil
pro kanceláře stavby.
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O místech, kde se na malém
rybníku v minulosti bruslívalo, bylo rozhodnuto rozhodnuto o další zástavbě. Proto
byl rybník zasypán.

Na Plhov do paneláků přibylo velké množství mladých
rodin. Tak velký komplex
sídliště potřeboval také vzdělávací zařízení. Podle rozhodnutí vyšších orgánů byla
v roce 1980 zahájena stavba
nové školy.

Na snímku je vidět hrubá
stavba obou křídel školy a
tělocvičny od cesty k Dolní
Radechové.

Stavba pokračovala pomalu a
v poslední fázi úklidu pomáhali rodiče i učitelé. Slavnostní zahájení Základní
školy Plhov pak proběhlo
1. září 1983.
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Fotografie je z hodiny tělocviku v místní tělocvičně.
Mimo školní kuchyň a jídelnu jsou v areálu k dispozici
pro praktickou výuku chlapcům dílny a pro děvčata zase
cvičná kuchyň.

V roce 2009 probíhala přestavba vnitřního vybavení
učeben a také zateplení pláště
budov.

Stavba hřiště situovaného
mezi školou a koupalištěm
započala roku 1991.
Od roku 1992 zde probíhaly
hodiny tělocviku i různá
sportovní klání.

Školní hřiště a lehkoatletická dráha je
využívána pro lehkoatletické závody i
jiné akce. Do této podoby bylo upraveno v roce 2005.
Snímek je z okresní soutěže „Plamen“
mladých hasičů.
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Mateřská škola Náchod,
Plhov, se nachází v Havlíčkově ulici nedaleko náchodského zámku na severním
svahu a je součástí občanské
vybavenosti plhovského sídliště. Zahájila svůj provoz
v roce 1987.

Ke službám pro občany byla
postavena i tato stavba. V přízemí byla původně prodejna
n.p. Potraviny, později převzala prodejnu se stejným
sortimentem soukromá firma.

Na boku budovy je umístěna
lékárna. V prvním patře pak
byl bar, později herna a několik obchůdků a služeb.

Naproti škole směrem ke
koupališti byla postavena
v letech 1996-98 benzinová
pumpa.

170

Na rohu ulice Havlíčkova a
Příkopy byla v roce 1982
postavena jako součást občanské vybavenosti prodejna
potravin, kterou později převzala nábytkářská firma.

Pohled na silnici k Dolní
Radechové od křižovatky
z Kostelecké na Kollárovu
ulici. Vlevo v pozadí je nová
Základní škola Plhov.

Návštěvníkům Náchoda se
otvírá pěkný pohled na
moderní čtvrť města.

Na novou úpravu původně
šedých fasád je radost se
podívat. Na bývalém rybníku
je nyní rozlehlé parkoviště.
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Ještě v zadní Havlíčkově
ulici, vedoucí ke koupališti,
byl postaven další panelák.
Ten zakryl zbývající starou
část domů, zvaná „Ikárie“.

Před novými domy na náměstí je již jenom trávník.
Pouťové tradice a atrakce
jaksi vymizely.
Časem se ledacos unaví, tak
je v letních měsících zrovna
opravován parovod.

Původní obytné domy byly
firmou Drapač opraveny.
Prodávaly se zde lustry.
V další části se prodávaly
pneumatiky Barum z přemístěné prodejny na Běloveské
ulici. Nyní je zde bar.

Domy ve vrchní část náměstí
byly vesměs renovovány.
V přízemí je umístěno několik prodejen. Svah byl upraven pro parkoviště automobilů a zastávku autobusů.
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V části zadní bývalé budovy
n.p. Tepna po rekonstrukci
sídlí firma zabývající se
výrobou kabeláže, spínačů a
přepínačů pro automobily.
Dřívější podoby budov n.p.
Tepna lze nalézt ve starším
dokumentu „Průmyslové objekty Náchod“.

Vzhled kdysi největšího průmyslového závodu v Náchodě nedávno lákal pouze
bezdomovce. Mladí hasiči
zde zrovna prováděli námětové cvičení hašení požáru a
záchranu zraněných osob.

V roce 2013 došlo k definitivnímu rozhodnutí a dohodě
města se soukromým vlastníkem o zbourání neobsazeného chátrajícího areálu.

V roce 2014 pokračovalo
bourání a z kolosu budov
zůstaly jen sutiny.
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Asanační práce díky moderní
technice pokračovaly velmi
rychle.

Zakrátko bylo přes hory cihel
vidět paneláky z plhovského
náměstí.

To už bourání pokročilo těsně
za obchodní market LIDL.

Asanační práce byly zastaveny u posledního bloku s ohledem na riziko porušení stability zadní zdi budov, které
byly opraveny pro jiné účely.
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Pohled na definitivně zlikvidované stavby.
Budoucnost uvolněného prostoru je zatím ve stadiu jednání o dalším využití.

Jiný pohled na další část
uvolněného prostoru.

Pro porovnání je umístěn snímek, kdy se kolos n.p. Tepna
začal bourat pro účely stavby
nového marketu LIDL.
V současné době stojí pouze
vysoká budova naproti Tepna
klubu u cesty. Soukromý
vlastník ji zamýšlí opravit a
předělat na byty.

Jiný letecký záběr ukazuje
téměř celý Plhov s novou
výstavbou.
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Na snímku z roku 1925 je
Doctorova textilka, která
uzavírala plhovskou část
města. Po válce část k cestě a
zadní administrativní budova
vyhořela. Střední halu na
krátký čas využila n.p. Tepna
jako závodní jídelnu.

Jídelnu využívala řada strávníků z okolních provozů a úřadů. Proto byl zbytek Doctorovy továrny
zbourán a tam byla postavena v letech 1949-51
nová tepenská jídelna, v té době jedna z nejlepších
v ČSR. V přední části byly provozní kanceláře,
šatny a sociální zařízení. Ve střední části byl velký
sál s jednoduchým jevištěm pro schůze, slavnosti i
zábavy. V letech 1954-60 tam hrálo o sobotách
k tanci i poslechu mnoho místních i celostátně
špičkových orchestrů.

Se vzrůstajícím městem byly
kladeny na teplárnu větší
požadavky na dodávky páry.
Jenže na rozšíření nebylo
misto. Proto bylo rozhodnuto
zbourat Přádnickou ulici
s dělnickými malými byty,
která propojovala Borskou
ulici směrem k bráně Tepny.

V roce 1978 proto došlo ke
zbourání celé ulice. V zadní
části vzrostla oplocená ohrada na uhlí a ve přední části
byla postavena budova dílen
a administrativy.
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Zůstal stát jen dům bývalé hospody, který sloužil v té době
jako teplárenský závodní klub
ROH (v pozadí). Snímek zároveň zachycuje požární cvičení
na střechu později přistavěnému
Tepna klubu.

Krátce na to v roce 1953 byl
na rohu ulic tehdy Zajnočkovského (Kladské) a Rudé
armády (Kostelecké) postaven nový internát pro ženy
pracující v n.p. Tepna. Po
ukončení provozu po roce
2006 zde byl otevřen Úřad
práce. V současné době je budova moderně zateplována.

Od internátu směrem k Bělovsi
před nádražím byly v letech
1955-58 postaveny domy se státními byty, do roku 1963 pak další
družstevní domy.
V přízemí byla umístěna cukrárna, prodejna obuvi i potravin.

Krátce potom se rozšiřovala technologická
část teplárny a k tomu bylo potřeba postavit
nový ocelový komín. V místě, kde je nyní
ulice Za Teplárnou byly vybourány nižší
stavby Dooctorovy textilky. Vlevo mimo
záběr pak stojí bývalá závodní jídelna n.p.
Tepna.
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Jmenované domy dostaly
v současné době novou líbivou fasádu.
Cukrárnu a potravinářskou
prodejnu vystřídala prodejna
a opravna kol.

Starší fotografie ještě zachytila za družstevními domy
kousek staré jídelny Tepny.

Snímek ze stejné doby zachycuje budovu nádraží se stojícími dobovými autobusy.

Budova nádraží byla v 70.
letech opravena, ale z umístění tabulí si dělali návštěvníci
Náchoda legraci později i na
internetu.
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Od roku května roku 1968
byl otevřen Tepna klub, jako
přístavba nad závodní jídelnou. Součástí byla kavárna se
společenskými salonky a
v druhém patře byl velký sál
s jevištěm.
Po likvidaci n.p. Tepna
v části jidelny sídlí diskontní
prodejna potravin, v druhé
části jsou oděvy a nábytek.
Najdete zde i bar a herny.

Na kopci Kašparáku byly
postupně opraveny nájemní
domy a oprava dalších se
ještě připravuje.

Také původně prašné ulice
Anglická a Americká dostaly
asfaltový povrch i dlážděné
chodníky.

Další z domů na Kašparáku u
vlečky do teplárny se dočkal
nového kabátu a oken.
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Před léty zhotovený kruhový
objezd s přežívajícím názvem
„U Itálie“ sice zlepšil bezpečnost a plynulost provozu, ale
se zvyšujícím se počtem
vozidel se stejně často tvoří
fronty.

Pro upomenutí je přiložena
fotografie křižovatky U Itálie, kdy chodci chodili ještě
přes vozovku k nádraží. Stala
se zde řada úrazů.

Toto je záběr ze stavby třetího kruhového objezdu roku
2002 na křižovatce U Itálie.

V roce 2002 se prováděla
oprava železničního viaduktu
a o dva roky později byl zhotoven mimoúrovňový a také
bezbariérový přechod pro
chodce kolem tratě. Přechod
lze využít i od Raisovy ulice
podchodem pod tratí pro
pěší, vyjít po schodech a
pokračovat dále k nádraží.
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Ve městě je se stále přibývajícím automobilovým provozem nedostatek parkovacích
míst. Proto je využíváno pro
tyto účely každé volné místo,
v našem případě mez domy a
Kosteleckou ulicí od Itálie.

Později bylo rozhodnuto o
zvětšení a zpřehlednění křižovatky. Současně na podzim
roku 2013 byla také započata
realizace nového autobusového nádraží.
Toto byl stav do roku 2013.

Hned z jara 2014 bylo započato s provedením záměru.
Stavba přinesla určitá omezení a přesunutí stání autobusů
do Raisovy ulice a Za Teplárnou i uzavření provozu na
Volovnici.

Vše bylo překopáno, opraveny a přeloženy inženýrské
sítě. Snímek ukazuje ukládání nových obrubníků a betonáž středního kruhu.
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Stavba byla prováděna jednou polovinou. V druhé vždy
probíhal jednosměrný provoz. Pak stavba pokračovala
opačně v druhé polovině.

Od 2.6.2014 byl obnoven
všestranný provoz, aby se
nekomplikovala tíživá dopravní situace. Terénní a
zahradní úpravy byly vyřešeny později s novým autobusvým stáním.

V části prostoru bývalé Doctorovy továrny a zbourané
Přádnické ulice získala Borská ulice přímou návaznost
k nádraží. Prostor byl využit
pro garážování a dílny Československé automobilové
dopravy (ČSAD). Nyní jej
vlastní Česká dopravní společnost (CDS).

Také ulice Zajončkovského
(po roce 1990 opět Kladská),
poničená v roce 1968 tankovými pásy „přátel z Varšavské smlouvy“, dostala v roce
2005 nový asfaltový povrch.
Ze strany od nádraží vybudovaly České dráhy novou zeď.
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Levá strana byla určena pro
cyklostezku a chodník po
pravé straně byl vybudován
pro chodce. Současně byla
nově zpevněna opěrná zeď
od kopce Kašparáku.

Železnice byla v Náchodě
v provozu od roku 1875. Pro
ty účely bylo postaveno
pěkné nádraží. Se vzrůstáním
požadavků na dopravu musely být položeny koleje. Proto
byl blízký rybník Figury
intenzivně zasypáván škvárou z továren a teplárny.

Budova železničního nádraží
byla několikrát přistavována.
Nakonec byl předělán perón
a zrušena první kolej ve prospěch rozšíření nástupiště a
přistavěna místnost pro
výpravčí. Pamatuji si ještě
v roce 1945 plné nástupiště
cestujících. Vlak měl sice hodinové zpoždění, ale já chtěl
jet do Bělovse mašinkou!

Nástupiště pro osobní přepravu bylo po zrušené první
koleji v letech 2007-08 rozšířeno, zvýšeno a posunuto
směrem k Bělovsi.
Na úkor nové zastávky ve
Velkém Poříči ale řada vlaků
v Bělovsi nestaví. Zastávka
bývala využívána lázeňskými
hosty i v poslední době turisty z Polska.
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Pro dlouho slibovanou přestavbu autobusového nádraží
byl připraven realizační plán.

K realizaci byla potřebná asanace původní nádražní vodárny a bočních kiosků - občerstvení, novinového stánku,
boudy Bramborky i původní
stavby veřejných WC (později Ovoce a zeleniny).

Vyšší přístavba, kde bylo
umístěno sociální zařízení
s prodloužením perónu byla
zhotovena v 50. letech. Přední nižší přístavek pro občerstvení ještě později. Na starší
fotografii ještě chybí později
postavený stánek prodejny
novin a tabáku, který stával
vpravo, vytvářejíc tak uličku
východu z nádraží.

Pro připomenutí: Vlevo od
vodárny, kde ještě nedávno
stál kiosek „Bramborka“, stávala za první republiky a
ještě do 70. let přízemní polokruhová stavba s několika
obchody. V čelním se prodávala zelenina, vlevo bylo
Elektro radio a vpravo
k nádraží papírnický obchod.
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K podzimu 2013 byly zbourány překážející jmenované
objekty. Hasiči kropili vodou
místo bourání, aby se po
městě tolik neprášilo.

Foto: Josef Voltr

Následně bylo započato s vytrháním staré dlažby a novou
úpravou terénu včetně inženýrských sítí.

V roce 2014 se už začala
rýsovat část konstrukce odbavovací haly. Občané jdoucí
na nádraží museli celou stavbu obcházet.

Celý terén kolem nádraží byl
překopán a bylo započato
s betonáží podle schválených
plánů.
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Podobně bylo připravováno
kryté stání autobusů před
budovou nádraží.

Konečné úpravy ke konci
června šly do finiše. Na snímku je konečný vzhled autobusového stání blíže u závor.

Také před železničním nádražím bylo dokončeno kryté
stání a provedeny konečné
sadové úpravy včetně chodníků a parkovacích ploch.

Na pátek 4.7.2014 bylo
nahlášeno slavnostní otevření. Lidé se už sbíhali.
Následně byl celý areál dán
do provozu od raních hodin
v pondělí 7.7. 2014.
Je to největší stavební investice z rozpočtu 2014 Městského úřadu v Náchodě.
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Otevření se zúčastnili především zastupitelé Petránek a
další, Červíček, hradecký
velitel Policie, vzadu předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek, místostarostka Mgr. Benešová, místostarosta Ing.
Šubert, starosta Jan Birke,
premiér ČR Bohumil Sobotka, hradecký hejtman Lubomír Franc a zástupci zúčastněných stavebních firem.

Po projevech představitelů
došlo ke stříhání pásky jako
symbolu otevření.
Na slavnosti se sešlo kolem
300 občanů.
Foto: Regina Hellová

Na nástupišti kolem představitelů nebylo hnutí. Každý
chtěl fotografovat. Taková
sešlost se v Náchodě jen tak
nevidí.

K tomu všemu hrála swingová kapela Emericha Drtiny
Swing sextet.
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Pro občany pak bylo připraveno občerstvení ZDARMA!
Vedle byl další stánek s pitím.
V parku se pak opékalo sele,
z kterého kuchaři dělali dobré
porce.

Na nástupišti byly přistaveny
lavičky a stoly pro hodování.
Nový provoz byl zahájen od
pondělního rána. Všechny
provizorní stání autobusů
byly zrušeny.

Nádražní restaurace již také
funguje v normálním režimu.
Návštěvníkům slavnosti nabízeli občerstvení zdarma.

Nyní už je na autobusovém
nádraží běžný provoz. Čas
ukáže eventuální nedostatky.
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Mezi těžko zařaditelné události lze připomenout různé
sportovní akce.
Snímek z roku 1970 zachycuje odbavování účastníků rallye Monte Carlo na hraničním přechodu Náchod-Kudowa. Již od roku 1964 a pak
vždy každý rok jedna část
startovala v Oslu a druhá ve
Varšavě. Závodníci se setkali
na hranicích a odjížděli na
vlastní závod v Monte Carlu.

Snímek pochází z cyklistického Závodu družby, který se
v roce 1974 jel z Wroclawi
přes Náchodský hraniční přechod do Hradce Králové.
Jeden ročník Závodu míru se
jel také přes Náchod, ale bylo
to večer a snímky nejsou
k dosažení.

V květnu 1975 byla zorganizována Jízda vítězství, konaná z iniciativy československého Svazarmu na počest
30. výročí osvobození sousedících národů. Jelo se opět na
stejné trase přes Náchod.
Foto: Otto Mach

Diváci se mohli potěšit závodem automobilů - Jízdou do
vrchu. Start byl u ČSAD
s tratí mnoha zatáček až na
vrch obce Babí. Z náchodských závodníků jezdil Petr
Prislinger. Dochovala se
pouze fotografie jeho auta
rovněž ze závodů do vrchu
z Hronova na Pavlišov.
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Závody byly pořádány od roku
1971 a opakovány
až do roku 1976.
Jezdily tři kategorie:
osobní od 1150,
rychlostní od 600 a
speciální až do 2500
cm3. Od upravovaných Trabantů přes
Škodovky až po
speciály.
Závod se skládal ze
dvou jízd a časy se
sčítaly.
Pro velký počet
závodníků probíhal
start ve 30-ti sekundových intervalech.

V zatáčce pod Babím to
několikrát dopadlo také
takto. Ale to už je riziko
závodníků.

Náchodský Automotoklub (AMK) byl velmi činný a byl hodnocen celorepublikově velmi dobře. V té době byl předsedou AMK
Josef Lokaj a měl kolem sebe řadu ochotných techniků, časoměřičů i lékaře pro případ potřeby.
Mimo to místní AMK pořádal ještě další akce jako Autocross
v Novém Městě nad Metují, Rallye v širokém okolí atd.
Přes Náchod jezdily také Rallye AMK Hradec Králové, ale to
vše přesahuje rozsah tohoto dokumentu.
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Kroužek minikár vznikl v ODPM (Okresní dům pionýrů a
mládeže) v roce 1973 a to utvořením nového oddělení techniky, jehož duší byl Miloš Beneš. V roce 1974 se konaly
v Náchodě první závody minikár s nejpočetnějším obsazením - průměrně 130 - 180 účastníků, v 5 věkových kategoriích od 6 - 18 let, později i pro starší mechaniky. V Náchodě
proběhly závody celkem 4x.
Spřažení závodníci byli vytaženi nákladním autem na Babí,
odkud se startovalo. Cíl byl na hřišti vpravo pod zatáčkami.
Návštěvnost byla vždy obrovská. Minikáry se stavěly na
koleně - později se daly koupit i ojeté.

To se to jelo do kopce, když
je někdo táhl!

Na trati to již bylo horší, ale
mladíci se nedali. Každý
chtěl být nejlepší. Pro řadu
z nich to byla průprava na
závody vyššího stupně.

Od roku 1975 patřili náchodští k nejlepším v ČSSR.
Získali 26 titulů Přeborník
ČSR, 6 titulů Přeborník
ČSSR (nejezdilo se každým
rokem), 7 titulů Nejlepší
sportovec Svazarmu ČSSR.
A k tomu stovky dalších cen
a pohárů.
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Na poslední chvíli se podařilo sehnat snímky ze Zámeckého kotle, mistrovství republiky terénních motocyklů,
které se jezdil v rokli mezi
vojenským hřbitovem a
Kramolnou.

Ve jmenovaném místě už v roce 1949 Automotoklub (AMK) Náchod pořádal pro mladé motocyklisty jízdy zručnosti.

Toto sportovní zápolení získalo oblibu u závodníků i návštěvníků, takže od roku 1951 už se
jezdily oficiální závody až do roku 1967.
Zúčastnili se závodníci z celé republiky. Terén
zde byl silně členitý včetně překonání brodu na
potoce a jízdou do vrchu. Pro účastníky i
návštěvníky zde bývalo několik stánků s občerstvením a svačinkami.

Jeden z náchodských závodníků, pan Antonín Prokop
poskytl snímky z trati i výstavy trofejí - věnců a pohárů ze
závodů i na jiných místech
republiky, z toho přímo v Náchodě 2 zlaté medaile.
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Na upomínku je přiložen snímek druhé části kopce
Kašparáku z období kolem
roku 1920-25, kdy byla ještě
Doctorova textilka v provozu. Snímek musel být pořízen
v neděli, protože jinak byl
Náchod zahalen kouřem
z mnoha komínů.

Zeleň nás obklopuje ze všech
stran, ale podařilo se najít
místečko pro záběr současného Náchoda od Kašparáku.
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