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SODOVKÁRNY
V roce 1872 Založil Jan Antonín Martínek v čp. 426 mezi Riegrovou ulicí a železniční tratí sodovkárnu, výrobu jemných likérů a ovocných šťáv. Základem podniku byla vlastní studna s dobrou vodou.
Používal i běloveské minerálky. Suroviny i hotové zboží bylo nejdříve rozváženo koňskými povozy,
později auty. V posledních letech se majitel soustředil pouze na výrobu limonád a sodovek.
Zaměstnával zde průměrně 10 dělníků, v sezoně sklizně ovoce ještě více.

Původní budovy Martínkovy sodovkárny.

Od roku 1924 dostal licenci následník Zdeněk a po II. světové válce se do vedení firmy zapojil jeho
syn Jiří. V roce 1948 však došlo ke znárodnění a zrušení provozu. Objekt převzal Komunální podnik.
V roce 1965 po částečné úpravě objektu zde umístil své elektrikářské dílny Kovopodnik Broumov.

Jak ukazuje obraz z hlavičky faktury, v čelním domě byl
i obchod nabízenými produkty. V meziobdobí se zde prodávaly zdravotnické potřeby.
Po restituci již původní činnost nebyla obnovena.

Zdeněk Martínek v přední
části otevřel Stavební bazar.
V zadní části přetrvává dílna
na opravu praček a televizorů.
V rohové části objektu jsou
od roku 2009 sklenáři.
Současný pohled na Stavební bazar za parkovištěm a
veřejné parkoviště.
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Poněkud menší sodovkárnu založil roku 1926
Emanuel Škoda v Sokolské ulici od Vatikánu
směrem ke Klínku. V dílně v rodinném domě pracovali členové rodiny a 1 zaměstnanec. K výrobě
limonády bylo používáno moderního vakuového
stroje a rotační rychloplničky. Limonády i sodovou vodu rozvážel majitel s vozíkem taženým
koníkem, po válce už autem pro místní hotely, restaurace v místě i okolí i do továren. V roce 1949
byl provoz zestátněn a zrušen, výroba převedena
do Martínkovy sodovkárny, později do Zbečníka a
ještě později do pivovaru.
Výrobou lihovin za první republiky v menším
rozsahu tzv. za studena se zabýval ještě Rudolf
Khom na Šafránici, Bohuslav Novák v Tyršově
ulici, Josef Vlček č.47 a Josef Lewith v Palackého ulici.

Ilustrační fotografie vakuového stroje na sodovou vodu.
NÁCHODSKÉ CIHELNY
Na pozemku mezi silnicí na
Vysokov a železnicí pod
Homolkou kolem roku 1872
původně běloveský cihlář
Antonín Falta zřídil jednoduchou cihelnu především pro
potřeby stavby pivovaru.
Cihly z místního ložiska hlíny
ale nebyly tak kvalitní.
Stávající protější dům je starý
asi 120 let a tenkrát sloužil
jako ubytovna zaměstnanců
cihelny.

Dle údajů z razítka z doporučení mistrovi zde byla
v provozu od roku 1893 již
První Náchodská kruhová
cihelna, kde na její stavbě
pracoval Karel Krejčík jako
mistr.
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Na přelomu století jmenovaný provoz koupil. Pak zde
pracovalo podle zakázek 15
až 26 dělníků.

Po jeho smrti vedla cihelnu
vdova Františka společně se
syny Josefem a Rudolfem.

Záběr z protektorátu, kdy
provoz cihelny skončil.

Přítomnost dětí nevylučuje i
jejich pracovní zařazení.
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Provoz byl ukončen asi v roce 1939 z důvodu vyčerpání
zásob hlíny v okolí cihelny.
Po znárodnění získal provoz
n.p. Rubena a pozemek po
zbourání stavby používal jako
sklady olejů a materiálů.

Podstatně menší cihelny
pracovaly v Dolní Radechové. Karel Skořepa, jinak
majitel běloveské pily, zde
vyráběl v kopci směrem ke
Kramolně pálené cihly. Ty
byly vlivem materiálu i
nesprávnému
vypalování
tvrdé a křivé. Po II. světové
válce byla cihelna i komín
zbourány. Podobná cihelna
pana
Celby
byla
na
Kramolně. Potkal ji stejný
osud.

Na fotografii ze stejného
místa je vidět prodejna stavebnin. Po cihelně nejméně
40 let už není ani památka.

LEPENKÁRNA
Asi nejstarším výrobcem tehdejší novinky - střešní lepenky byl od roku 1895 Jindřich Emmer. Po
roce 1900 získal koncesi na tuto výrobu také Václav Chmelař v Náchodě. Jeho další podnikání dosud
nebylo zjištěno. V adresáři z první republiky je uvedena dále Náchodská lepenkárna sp. s r.o. bez bližšího udání místa.
Těsně vpravo za Rybárnou pod železniční tratí, v místech mimo městskou zástavbu, vyrostla malá
výrobna térové krycí lepenky a dehtových výrobků. To už byla firma Jindřich Emmer & synové.
Vlastním pokládáním lepenky se pak zabývalo několik pokrývačů a térařů. (Viz foto str. 74)
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Mimo to majitel zavedl
v České Skalici výrobu průhledného papíru, tzv. celofánu. Továrna byla vybavena
moderními stroji, pomocnými
provozy a vlastní tiskárnou,
takže nebyla závislá na jiných
závodech. Po smrti zakladatele v roce 1939 vedli nadále
obě firmy synové Zdeněk a
Ing. Václav Emmer. Po znárodnění byla výroba lepenky
v Náchodě zrušena a objekt
později zbourán.
S OK O L - JATKA
Budova Řeznictví Josefa Sokola a spol. stojí od roku 1922 na levé straně Kladské ulice vedle bývalé SPŠ strojnické. Jmenovaný se zabýval zpracováním koňského masa, (uzenin a masových konzerv),
kterého byl ještě za první republiky dostatek. Malý krám měl i ve Strnadově ulici. Pro tyto účely postavil kolem roku 1925 za koupalištěm na cestě do Radechové po pravé straně v kopci jatka, stávající ze
stájí, úseků porážky, porcovny, kanceláře a kotelny s vysokým komínem.

V roce 1945 zde také byly
poráženy kusy ze stád ukořistěných krav pro stravování
sovětského vojska.

Pohled na bývalá koňská
jatka od silnice na Červený
Kostelec.

Znárodněním přestaly jatka sloužit původnímu účelu a Východočeské autodružstvo zde zřídilo provoz pro nabíjení a opravu autobaterií. Od roku 1978 se v nové přízemní budově brousily válce a klikové hřídele.
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Tuto dílnu (vpravo) - nyní
Družstvo Radex koupil Jan
Krupička. Původní jatka po
restituci v roce 2000 koupil
Vladislav Nývlt. Po drobných
stavebních úpravách zde zřídil truhlářskou dílnu. Dva až
tři zaměstnanci zde provádí
zakázkovou výrobu.

Sokolův dům (bílý) na
Kladské ulici po znárodnění
převzala ČSAD pro své úřadovny. V části budovy měly
Restaurace a jídelny (RaJ)
výrobnu hotových jídel. Po
restituci koupila celou budovu dopravní společnost CDS
pro své kanceláře.

V zapomenutém koutu Náchoda k Radechové jsou ale ještě další provozovny. V roce 1925 stavitel Hakauf projektoval a postavil vpravo za skálou u koupaliště pro Okresní správní komisi objekt
s garážemi pro vozidla i parní válec. U cesty stojí jednopatrová budova s dílnou a byty pro zaměstnance. Po II. světové válce používaly zařízení Silnice n.p. Rychnov nad Kněžnou. V roce 1990 zde sídlila stavební firma Strabag. Od roku 1996 koupil objekt Jan Krupička, kde provozuje Autodílnu.
Zaměstnává 6 mechaniků. Od roku 2005 v boční dílně sídlí pneuservis Kuthan.
Kousek vlevo u silnice za popisovaným objektem vznikl v 60. letech nový provoz Vegasport. Začaly
se zde vyrábět zahradní bazény z umělých hmot, později pak laminátové lodičky. Z provozu se šířil
velký zápach z používaných rozpustidel. Od roku 1991 zde sídlila firma Elektrocom, která se však přemístila mimo Náchod. Od roku 2010 se objekt upravoval pro rehabilitační středisko.

Současný pohled na autodílnu Jana Krupičky.
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Místo garážovaného parního válce je zde v provozu
dílna Pneu Kuthan.

Na konci Velkého rybníka
vlevo u cesty na Dolní
Radechovou postavil Oldřich
Štěpán v roce 1942 malou slévárnu drobných součástí.
Po roce 1950 zde mělo autodružstvo tzv. pérovnu. Po restituci koupil provoz Josef
Jirman a provádí zde ekologickou likvidaci automobilů.

Bývalý Vegasport, později
Elektrocom, nyní objekt v rekonstrukci. V zadní části je
prodejna stavebnin.

M Ě S T S K Á JAT KA
Se vzrůstajícím počtem obyvatel se zvýšila i potřeba masa. Starší jatka společenství řezníků na
Parkánech již nevyhovovala. Proto byla hlavně z iniciativy řezníků bratří Lepšů postavena v roce 189697 nová jatka na rohu nynější ulice B. Němcové a Pražské. Zadní část byla pod úrovní vozovky a
povodně před regulací řeky Metuje, která kdysi tekla za ohradou, často zaplavily dvůr i část budov.
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Jatka (vpravo vzadu před
stromy) byla tehdy umístěna
co nejdále od středu města.

Na dobové pohlednici lze
spatřit jatka z boku jako dlouhou přízemní budovu vlevo
dole.

Čelo jednopatrového objektu směřovalo do dnešní ulice
B. Němcové.
Za II. světové války přešla
jatka do majetku města.
Vlevo, rovnoběžně s dnešní
Pražskou ulicí byla přízemní
budova stájí a provoz porážky
pro hovězí dobytek. Vpravo
v přízemní budově byla porážena prasata, která přivedli
nebo přivezli sedláci.
Pohled na vnitřní část dvora
jatek.
Vzadu na dvoře byla budova, kde se solily kůže pro
další zpracování v koželužnách. V patrové čelní budově
byly nahoře byty, dole pak
kanceláře a laboratoř. Sídlil
zde jatecký a jeden z posledních zvěrolékařů MVDr. Jan
Šťovíček, který kontroloval
zdravotní stav utráceného
dobytka.
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Cena byla stanovena podle
čisté váhy masa, které si pak
po zaplacení odváželi drobní
řezníci nebo i zpět sedláci pro
vlastní potřebu.

Fotografie z jedné ze slavností řeznického společenství.

Jatka ustoupila v roce 1975
výstavbě paneláků, parkoviště a budově OV KSČ, nyní
polikliniky. Vlastní činnost
jatek byla delimitována do
masokombinátu
Skaličan
v České Skalici.
V místě červených keřů stávala čelní budova jatek.

S TAR Š Í PE K Á R NY
V minulosti bylo obyvatelstvo zásobováno pečivem od pekařů z malých pekáren. Od poloviny 19.
století se objevily již větší provozy, které zásobovaly pečivem větší obchody a restaurace. Jednou
z takových byla pekárna Václava Kábrta mezi ulicí Parkány a železniční tratí. Na rohu ulic Riegrovy
a Parkány stával jeho dům, kde měl obchod pečivem. Dům byl zbourán ve prospěch činžovního domu
a čistírny "U Krnínských". Přestože Kábrt odhlásil živnost již v roce 1932, pekárna byla zbourána i
s komínem až v 70. letech 20. století.

Větší pekárna s komínem
stávala od roku 1905 za
obchodem Jana Marela čp.5.
vpravo na Plhovském náměstí. Mohli bychom jmenovat
další, například pekárny pana
Vosky, Kašpara na Kamenici, Kodydka v Bělovsi a
podobně.
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Na konci Vrchlického ulice
za Vatikánem na Novém
Světě sídlila Dělnická pekárna s.r.o., iniciovaná v roce
1907 pravděpodobně okolnostmi při dělnických bouřích
a nouzí na začátku 20. století.
Tu
později
provozoval
Antonín Hanuš až do znárodnění. Po letech v prostoru
pekárny od roku 1998 otevřel
Pavel Hanuš a Bohumír Mach
soustružnictví Medrab.

Pekaři přes svou noční dřinu
se nikdy neopomněli zúčasnit
v parádních uniformách různých slavností.

Další pekárna a obchod
Antonína Hanuše (bratrance
výše jmenovaného) prosperovala nejméně od roku 1925 na
Novém
Světě
naproti
Vatikánu a Sokolské ulici.
Pracovalo zde ve dvoře pět
pekařů. Ještě nedávno zde byl
obchod použitým zbožím.

Hanušova pekárna a jeho pekaři
U Holzbechrova mlýna také stávala přízemní
budova pekárny. Peklo se zde až do roku 1970.
Potom byla zbourána. (Foto bylo u mlýnů.)
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První místo v oboru si ale
vydobyl původně krupař
Josef Kosinka, který v roce
1906 koupil od pekaře Karla
Vlčka čp. 201 malou pekárnu
ve středu Tyršovy ulice
naproti sokolovně. Postavil
zde velký patrový dům, kde
v suterénu zřídil pekárnu.
Další patro bylo zařízeno pro
ubytování a stravování 15-20
pekařů. Kosinkovo pekařství
na fotografii bylo vpravo.
Peklo se zde nakonec na tři
směny pro občany města i
okolních obcí, za první i
druhé světové války pro vojsko a tajně i pro partyzány.
V roce 1937 koupil majitel
ještě polovinu vedlejšího
domu pana Schura, kde v roce
1940 otevřel další část pekárny. Zboží bylo rozváženo po
městě vozíkem taženým
mulou a do okolních obcí
vlastním autem.
Po zestátnění v roce 1945
byla pekárna v provozu až do
roku 1971, kdy byl provoz
jakož i ostatních pekáren převeden do nové pekárny
v Bělovsi. Syn Josef se dal na
Vysokově do hospodaření a
svými dvěma páry koní také
pomáhal stavět dálnici.
Následně objekt převzal
Magnet Pardubice, který
v přízemí budovy otevřel prodejnu Kovomat. Restituce po
roce 1990 ukončila i tuto činnost. Nyní zde sídlí obchod
Truhlářské potřeby Zbyňka
Pražáka.
TOVÁRNA NA CUKROVINKY
Na Plhově po roce 1920 zahájila provoz na základě koncese původně v domě čp. 61 v dnešní Tylově
ulici výrobna cukrovinek a bonbónů pana Václava Balcara. Po odeznění krize v 30. letech minulého
století majitel v roce 1933 mezi malým, dnes zasypaným rybníkem a zámeckým kopcem postavil přízemní budovu s průčelím do Havlíčkovy ulice, kotelnu s komínem a rozšířil výrobu cukrovinek.

81

Čokoláda i vyhlášené bonbóny "Balcarky" byly žádaným artiklem. Z nové továrny
je zde vidět jen komín.

V roce 1941 pak došlo k přístavbě 1. patra.
Sladké produkty byly k dostání v malém krámku
na levé straně na konci Plhovského náměstí.
Po znárodnění v roce 1948 výrobna už nesla
název n.p. Standard, kterou později převzaly
Náchodské pekárny pro výrobu dortů. Po roce
1990 ve dvoře otevřely podnikovou prodejnu.

V kotelně s velkým komínem, než byl zbourán, byly
dlouho likvidovány mastné
obaly z výroby. Po restituci
v roce 1991 zde sídlila prodejna tabáku a vinotéka.

Objekt koupil v roce 1999
Krasimír Cvetanov a zavedl
tu výrobnu keramiky.
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STROJÍRNY
Poměrně velkým průmyslovým objektem od roku 1882 byla Strojírna Jana Matušky v ulici Českých Bratří. Zabývala se výrobou textilních strojů a opravami strojních zařízení. Vyznačovala se také
vysokým komínem, protože pomocí páry byly původně poháněny přes transmise výrobní stroje.

Později strojírnu vedl syn
Otto. Po znárodnění objekt
převzala n.p. Rubena a později zbourala ve prospěch
výstavby závodní jídelny.

Poněkud dál ke Starému
Městu prosperovala Stárova
soustružnická dílna (dlouhá
budova uprostřed). Přejala ji
opět Rubena a umístila zde
vývojovou dílnu gumotextilních výrobků. I ta byla zbourána při rozšíření tovární strojírny.
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.
Výrobky měly uplatnění především v kancelářích pro uložení cenných i tajných dokumentů. Vyráběly se zde i stojany pro telefonní ústředny.
Po znárodnění zde pokračovala strojní výroba pod vedením několika organizací, až nakonec objekt
přejal Kovopodnik Broumov. Po roce 1990 ve výrobních prostorách firma Jopeco protektorovala pneumatiky. Nyní je zde umístěn velkoobchod nářadím.
Od roku 1905 provozoval také v Náchodě, čp. 320 firmu Soustružnictví Josef Pašťálka a Strojírnu
Jaroslav Dědek Komenského 483. O firmách nebyly zjištěny bližší informace.
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V oborové řadě nutno uvést
Náchodskou strojírnu s.r.o.,
sídlící v zadní části bývalé
Tepny s průčelím do Plhovského náměstí. Tu po odtržení
od rubenské strojírny v roce
1999 vede Petr Gala. Na dílně
se provádí výroba nových
strojů pro zákazníky, generálky i formy pro lisování. Svoje
strojírny měly nebo mají
Tepna, Rubena i ATAS.

Po letech v prostoru
Dělnické pekárny od roku
1998 otevřel Pavel Hanuš a
Bohumír Mach
Soustružnictví Medrab.

TISKÁRNY
Od roku 1902 získala koncesi Knihtiskárna a litografie Idy Aronové v bývalé Rokytanského ulici,
což je dnešní Purkyňova ulice. Knihtiskárna bývala v domě čp. 535, který vlastnil Leopold Vlček,
židovský obchodník s oděvy. Po válce tu byl sklad nábytku. Nyní je zde umístěn Sbor Českobratrské
církve evangelické. Ze zápisů matriky vyplývá, že Ida byla dcerou knihtiskaře Michaela Arona
z Náchoda, který tak podle data narození mohl působit v oboru jako první již od 80. let předminulého
století na náměstí Republiky čp. 100 (dnes Karlovo). Dům vlastnil tehdejší majitel Josef Frinta.

Zde bývala vedle restaurace
Port Artur v Purkyňově ulici
jedna z prvních tiskáren Idy
Aronové v Náchodě.
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Knihtiskárna, grafický
ústav umělecký a litografie
Hugona Lustiga, přilepená
pod kopec náchodského
zámku u "Kavčího plácku"
vedle další malé textilky
Josefa Morávka ve dnešní
Weyrově ulici, měla po přístavbě docela průmyslový
vzhled. Byla založena v roce
1905.

Tiskárnu koupil v roce 1936
A. Novotný a provozoval ji až
do roku 1950. Po válce tam
zůstaly zásoby papíru, které
byly ženami rozřezávány na
obálky a kancelářský papír.
Nějaký čas provozovnu používali spojaři jako sklad.
Zbytky obou objektů byly
zbourány až kolem roku
2005.
Toto je pohled na místo,
které zůstalo po Lustigově tiskárně.
Místo se dále zkoumá pro
domněnku, že tudy vedla
chodba až ze zámku do míst
dnešního papírnictví v Palackého ulici, kde se chodba
ztrácí.

Začátky další významné
tiskárny Václava Rydla bylo
nutno hledat již v roce 1914
v malé dílně na dvoře stavitele Kašpara v ulici Českých
Bratří. V práci majiteli pomáhala rodina a tisknul zde nejdříve letáky, plakáty i parte.
Roku 1926 koupil výstavný
starší dům doktora Fišera
v Tyršově ulici vpravo u
sokolovny. Za domem přistavěl přízemní knihárnu a
sazárnu. Tiskárna byla vlevo
ve středním tmavém domě.
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To už objekt nesl název
Umělecký grafický závod.
V době konjunktury zde pracovalo až 15 dělníků. Jeho
syn Jindřich se zabýval rytím
linorytů pro potřeby tisku
obrázků. Po válce zde majitel
pracoval již většinou sám na
drobných zakázkách. Po znárodnění zde prosperovala
opravna rádií a televizorů, po
roce 1991 po restituci prodejna autolaků, v pravé části pak
prodej autosoučástek a bazar.
Neméně známou firmou od roku 1925 byly v čp.140 Grafické závody Václava Lehma, sídlící
vpravo na Běloveské ulici ve dvoře mezi restaurací Sport a Čedokem. Po roce 1950 byla v dílně opravna kancelářských strojů. V obchodním prostoru bývala prodejna Barumu a dnes zde sídlí prodejna
zbraní. Dílnu ve dvoře později používal Amulet a nyní firma RivCo - sklad spojovacího materiálu.
Celý dům je v majetku pana Soukupa, který v levé části otevřel prodejnu kovo - Permoník.
Brzy po válce v listopadu 1945 v čp. 29 v Náchodě přihlásil novou knihtiskařskou firmu Václav
Halák. Všechny tiskárny v Náchodě ale byly kolem roku 1950-51 zrušeny. Od roku 1990 vznikla úplně
nová malá tiskárna v Žižkově ulici. Založil ji Richard Polonček ve svém domě, kde v zadní části přistavěl dílnu. Zaměstnává zde průměrně 3 pracovníky. Pro zákazníky zde tiskne navštívenky, letáky,
brožury i knihy.

Ukázka jedné z faktur a její
grafické provedení.

Grafické provedení reklamního náčrtu firem se obvykle
liší. Toto je část skutečného
domu bývalé Lehmovy tiskárny na Běloveské ulici. Dnes je
zde několik menších obchodů. Vlevo ve dvoře také bývala dílna opravářů kancelářských strojů, dnes prodejna
pana Soupa Permoník.
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Tiskárna Richarda Polončeka sídlí v tomto domě a
zadní dílně v Žižkově ulici.

Absence tiskáren v Náchodě dala vzniknout roku
1992 nové firmě Integraf
s.r.o., společníků Ing. Jiřího
Vysokého a Mgr. Lenky
Vysoké, která sídlila nejprve
v pronajaté bývalé Hrudíkově
textilce na Běloveské ulici.
Provozovna začala tisknout
různé grafické práce s pěti
zaměstnanci.
Pohled na čelní a zadní stranu Integrafu ve Starém
Městě.
Růst zakázek si vynutil
v roce 2002 vlastní výstavbu
komplexu nových budov na
volných lukách mezi Metují a
cestou do Bražce. Postupem
času se firma rozrostla a současně je zde zaměstnáno 120
lidí. Při tiskových kampaních
využívá na výpomoc až 350
pracovníků na vedlejší pracovní poměr. Nabízí polygrafické a reklamní služby se
zaměřením na ofsetový tisk a
knihařské zpracování. Jsou
zde ještě sídla několika
malých firem, které mají provozovny jinde.
Blíže k Metuji v ulici Na
Mokřinách
má
budovu
Merkurtisk, jehož vlastníkem je Česká Unigrafie.
Momentálně je mimo provoz.
Město nechalo vybudovat
k objektům novou asfaltovou
vozovku, doprava prodlouženou Myslbekovu ulici.
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PRÁDELNY A ČISTÍRNY
Dříve se právalo prádlo doma, bílilo na trávě a sušilo na balkónech, plotech nebo dvorech. Jenom
movité rodiny si dávaly prát a žehlit prádlo vesnickým pradlenám, až vznikly drobné provozovny.
Takovou živnost za první republiky přihlásila Anna Kleprlíková, čp. 688, František Vaníček,
Komenského ulice 366, i František Krnínský v Riegrově ulici 176, který zde zřídil také čistírnu
oděvů a peří. Podobnou čistírnu měl Otto Goldschmid na Volovnici 157, Jaroslav Teska v ulici
Biskupa Hurdálka i Alois Letzl v Rašínově ulici.
Vzrůstající zaměstnanost
žen po válce měla vliv v roce
1951 na zřízení Komunální
družstevní prádelny v Bělovsi
v bývalé Bělíkově textilce.
Pro tyto účely bylo po městě
zřízeno několik sběren drobného prádla pro občany. Od
roku 1966 byla prádelna přestěhována do nové rozlehlé
budovy vlevo u Jugoslávské
ulice směrem k Bražci.
Pere se zde prádlo pro občany, ale hlavně pro větší subjekty jako jsou restaurace,
nemocnice od Broumova až
po Opočno. Byla sem přemístěna i čistírna oděvů z domu
U Krnínských. Po roce 1990
ve jmenovaném domě byla
otevřena prodejna textilu a
oblečení. Nyní tu sídlí sportovní prodejna.
Dům „U Krnínských“ na křižovatce ulic Mlýnská, Riegrova a Parkány.
DRUŽSTVO SNĚŽKA
Začátky družstva Sněžka, založeného v roce 1950 v Trutnově, nebyly přímočaré. Hlavní záměr byl
zpracovat zejména kožený a textilní odpad na výrobky denní spotřeby. V přestavěné kůlně pana
Taichmana ve Studnici začalo v roce 1951 osm zaměstnanců vyrábět první lepené tašky a kabelky.
Zakrátko se přestěhovala výroba do domu pana Srkala. Přes obtíže získalo družstvo další provozovny
v Třebechovicích pod Orebem, Hradci Králové, Trutnově, Žernově a Olešnici v Orlických horách. To
už se v provozovnách vyráběly sportovní rukavice, peněženky i košile a halenky.
Od roku 1953 byly sklady, doprava včetně vedení družstva přestěhovány do původního Raichlova
velkoobchodu vpravo za Plhovským náměstím směrem ke koupališti (dnes tu stojí paneláky). Krátkou
dobu část objektu používal Velkoobchod potravin. V témže roce byla přípravna polotovarů rozšířena
do bývalé malé Nýčovy textilky na Plhově u ulice Příkopy. Od roku 1965 došlo ke sloučení Sněžky
s družstvem brašnářů v Hradci Králové. Tím vzrostl počet poboček Sněžky na dvacet a zaměstnanců
bylo evidováno kolem pěti set. Družstvo se zabývalo výrobou širokého sortimentu koženého zboží pro
tuzemsko, ale hlavně do SSSR. Zaměstnávalo zde hlavně ženy.
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Jedna z prvních dílen
Sněžky ve Studnicích.

Budova prvních kanceláří
Sněžky ve Studnici.

Dílna Sněžky na Příkopech
na Plhově (dnes restaurace).

Vnitřní vybavení přípravy
polotovarů.
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Zde v bývalém Raichlově
velkoobchodě bylo ústředí a
sklady Sněžky.

Budova bývalé Nýčovy textilky v ulici Na Příkopech,
pak provozovny Sněžky.
Objekt získal pan Nýč v restituci zpět. Krátce zde sídlila
samoobsluha potravin a po ní
pan Míl tu otevřel restauraci.

V zadní části objektu směrem k Plhovskému náměstí
byl vybudován nový bar.
Vzhled přístupové cesty
zatím není městem řešen.
Čeká se na řešení výstavby po
zbouraných objektech Tepny.

Nejméně 300 procentní
vzrůst exportu měl vliv na
postavení nové provozovny
Výrobního družstva Sněžka
ve Starém Městě v lokalitě
"Bučina" pod Jugoslávskou
ulicí, která byla dokončena
v roce 1982. Rok 1989 pak
znamenal velký obrat v personálním obsazení i v obměně
sortimentu. Šlo především o
hlavové opěrky pro Škoda
Favorit a následné zakázky
pro automobilku Ford, což si
vynutilo další investice do
rozšíření výroby.

Interiér dílny v nové budově Sněžky.
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Nejen to! Vzhledem k naplnění výrobních kapacit v roce
2004 koupila Sněžka společnost Bentex, později Autotex,
kde se ve Snině od roku 2005
vyrábí hlavové opěrky, sedáky a textilní koberce. K tomu
přispěla kapacita společnosti
Stival ve Veselí nad Moravou,
kterou v roce 2008 Sněžka
přikoupila. K tomu družstvo
vlastní 18 prodejen v republice pro prodej svých produktů.
Dnes zaměstnává družstvo
kolem 1 800 pracovníků.

HAKAUFŮV DVŮR
Stavitel Ing. Jaroslav Hakauf postavil na Komenského ulici kolem roku 1900 patrový dům, přemostěný zděným přechodem do patrové budovy průmyslového vzhledu s úmyslem pronajímat objekt
pro drobné podnikatele. Také zde za první republiky Vincenc Mencl zavedl mechanickou tkalcovnu.
Mimo to zde byla prováděna stavební výroba skruží a dalších betonových výrobků, ale provozovna
byla uvolněna v období roků 1936-38 pro kasárny vojáků, kteří připravovali obranné objekty. Byla zde
i ševcovská dílna. Po II. světové válce zde Pavel Špreňar provozoval malou konzervárnu zelí, okurek
a další zeleniny.

Po roce 1950 zde byl umístěn
Svazarm a s ním související
Autoškola. V roce 1999 v levé části dvora byl otevřen
Dům nábytku.

V zadním traktu byly po roce
1990 prodávány stavebniny.
V prvním patře prosperuje
dílna
Elma
Jaroslava
Maryšky, který zde opravuje
elektromotory.
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AU TO D R U Ž S TVA
Další družstvo spadá do oblasti služeb. Původní provozovna Východočeského autodružstva (VAD)
Náchod vznikla už v listopadu 1937 mezi Běloveskou ulicí a nádražím. Stála zde benzinová pumpa a
za ní garáže. Zpočátku se jeho činnost zaměřovala jenom na prodej benzinu, mazadel a umývání vozů.
Po roce 1948 náchodské ústředí postupně řídilo 14 provozoven po celém kraji a to: Náchod, který zahrnoval servis v Pražské ul., lakovnu v Poděbradově ul., klempírnu v ul. Prokopa Velikého, dále karosárnu ve Starém Městě za zastávkou, baterkárnu a pérovnu v Dolní Radechové. Dále to byly servisy
v České Skalici, Novém Městě-Krčíně, Pardubicích, Havlíčkově Brodě, Hořicích v Podkrkonoší,
Lanškrouně, České Třebové (tam se dělala ruční úprava pro invalidy), Trutnově a Ústí nad Orlicí.
V náchodském objektu na
Pražské ulici za křižovatkou
k řece bylo nejdříve použito
Šustrových garáží a továrničky na koberce, kde postupně
byly přistavěny další tři budovy pro opravu vozů a kanceláře. Od roku 1975 VAD vyrábělo ve stávající dílně přívěsné vozíky PS 400A v kooperaci s Kovodruževem Plzeň a
později rozšířilo výrobu přívěsných vozíků o vlastní typ.

V Poděbradově ulici vpravo, téměř naproti Vatikánu,
byla jedna z bývalých provozoven autodružstva - ještě
dříve lakovna Josefa Fidlera.
Dnes je úplně uzavřena.

Vzrůstající zájem o motorizmus si vyžádal v roce 1985
otevření nového servisu VAD
u Vysokova. V hlavní budově
byl mimo administrativní
části umístěn servis včetně
prodeje nových vozů Škoda
od roku 1987, vzadu pak
lakovna, klempírna a sklad
náhradních dílů.
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Roku 1985 byla vybudována mycí linka a dílna pro
nástřik spodků a dutin.

Další provozovnou od roku
1990 byla budova STK. Nyní
patří stejnému majiteli jako
firma Auto Branka s.r.o. se
sídlem v Praze, založená
v květnu 1993.

V současné době poskytuje
Auto Branka stejné služby,
jak je uvedeno výše. Pouze
v roce 2009 byly přebudovány prostory vedle mycí linky
na další prodejnu nových
vozů KIA. V prostorách Auto
Branky je rovněž autobazar a
nově je prováděna ekologická
likvidace starých vozů. VAD
mělo stanoviště nepřetržité
odtahové služby, kteroužto
službu převzalo Auto Branka.
Po roce 1992 ve starém
objektu transformací vzniklo
autodružstvo ADN, které
zajišťuje servis vozů všech
značek, sídlí zde autolakovna,
dále prodej a půjčovna přívěsných vozíků, čtyřkolek a skútrů včetně prodeje náhradních
dílů a autobaterií. Čelní budova získala v roce 2005 další
patro.
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PI LY
Pily od nepaměti vzhledem k využití vodní síly patřily k mlýnům. Existuje o nich řada zápisů. Jedna
z takových pil přetrvávala u staroměstského mlýna, kde řezací katr byl poháněn pomocí transmisí vodním kolem, později elektromotory. (Pohon elektrickým proudem ale zavedly Rakouské textilní závody a Karel Skořepa na pilách v Bělovsi mnohem dříve.) Vlastnil ji Josef Holzbecher a později tesařský
mistr Josef Jirka. Teprve v 60. letech se přešlo na elektromotory.

Od znárodnění vedl pilu
Jaroslav Dyntera a po něm
Zdeněk Jirka (asi) do roku
1970, kdy byl provoz postupně ukončen.

Zde je nutno vložit k tematu Pily další nesourodé objekty, které jsou pokračovatelem využití uvolněného pozemku.

V uvolněném prostoru nyní
sídlí autodílna Peza a kousek
dál Technické služby města
Náchoda.

Ty kolem roku 1975 pro
svůj vozový park začaly stavět na hranici Bílkovy ulice
řadu garáží.
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Kolmo směrem k řece pak
jednopatrovou budovu kanceláří a další garáže.

Technické služby pro svou
úklidovou činnost vybudovaly za Myslbekovou ulicí dále
k Bražci sběrný dvůr.

Od roku 1994 začaly zpracovávat dřevo motorovými
pilami Lesy města Náchoda,
spol. s.r.o. V roce 1996 u nádraží směrem k Bělovsi po
skladu chemikálií a kyselin
byl zřízen sklad dřevní hmoty.
Vlivem prudkého snížení cen
a poklesu odbytu vlákninového dřeva pro papírenské zpracování došlo k rozhodnutí o
vlastním zpracování produkce
slabšího dřeva.

Pila-ohrada začala pracovat od roku 1997 na zasypaném písníku poblíž bývalé
textilky Katzau u Broumovské ulice.
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Nově zbudovaná budova
pilnice byla vybavena hranolovou pilou od výrobce
Jihomoravské lesy Velké
Meziříčí, dále rozmítací pilou
od téhož výrobce a pilou
zkracovací.

Pohled do pilnice z druhé
strany.

Transport řeziva z pilnice je
zajišťován kolejovými vozíky, jejich nakládka a posun je
prováděn ručně. Pila byla
ještě vybavena příčným
dopravníkem výřezů a odsáváním pilin. Přemisťování do
skladu je prováděno zvedacím nakladačem Desta.

V roce l998 byla pila doplněna objektem na skladování
řeziva a dřevařských výrobků. V následných letech byla
pila postupně doplňována dalším dřevozpracujícím zařízením, v roce 2003 rámovou
pilou provádějící podélný
pořez pilařských výřezů do
max. tloušťky 50 cm a v roce
2005 štípací linkou na výrobu
štípaného jehličnatého a listnatého paliva.
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Tato pila se tak stala moderním zařízením zpracovávajícím téměř polovinu veškeré produkce surového dřeva z lesního majetku Města Náchod. Personál pily tvoří vedoucí pily a čtyři pracovníci obsluhy pořezového zařízení. Hlavním výrobním programem je zpracování surového dřeva a produkty pilařské výroby - stavební a truhlářské řezivo, palubky, palivové dřevo i pořez dle přání zákazníka. Mimo
to se firma zabývá prodejem hydroizolačních pásů a lesnického pletiva.
S TAV E B N Í F I R MY
Profesním nástupcem rozpadlého Okresního stavebního podniku (OSP) v Bělovsi se staly v roce
1990 jednotlivé městské stavební podniky, kterým začalo vážně konkurovat jako jedna vůbec z prvních náchodských soukromých firem Sdružení stavebních fyzických osob. Od roku 1991 bylo sdružení zapsáno do obchodního rejstříku jako Stamp s.r.o. (Stavební městský podnik) se sídlem
v Řezníčkově ulici.
Později se firma přestěhovala zčásti do přestavěného
objektu vlevo na Dobenínské
ulici. Ve firmě pracuje kolem
50 zaměstnanců. Provádí
velké pozemní průmyslové a
bytové stavby, inženýrské
stavby, například čistírny
odpadních vod a kanalizace
práce na základě výběrových
řízení v místě i celém kraji.

Středisko mechanizace i
půjčovna strojů a nářadí firmy
sídlí na Vysokově. Samostatnou složkou jsou Cihelny
Stamp Miskolezy s.r.o., které
byly v roce 1997 jednatelem
Ing. Jirkou odkoupeny od
cihelen LATER Chrudim.
Pracuje tam 20 zaměstnanců.
Následně byla v kruhové peci
provedena plynofikace.

Tento záběr zachytil současnou činnost Stampu při
rekonstrukci budovy bývalé
pojišťovny na byty.
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Firma Stavos Jiřího Fabiána byla založena původně
v roce 1992 se sídlem v Žižkově ulici a v roce 1996 přesídlila do Českoskalické
ulice. Všechny stavební práce
provádí 12 pracovníků.
Ve stejném dvoře vlevo sídlí
od 90. let též Stavební firma
Jiřího Lelka. Půjčuje lešení,
provádí fasády a občanské
stavby. Má zde sídlo několik
dalších malých firem.
Firma PM stavební činnost Petra Maršálka V Náměrkách 17, v Bražci (v nájmu v areálu VaKu) provádí
výstavbu vodovodů a kanalizací od roku 1996. Pro tuto
činnost je zde k dispozici 15
zaměstnanců, stavební stroje
a vlastní doprava včetně prodeje materiálu. Od roku 2007
používá bezvýkopovou technologii.
Na snímku je část stavební
firmy Průmstav Náchod u
vlečky do teplárny přes
Kladskou ulici. Další kanceláře jsou v Dobrošovské ulici.
Pracovní sklad firmy se
nachází pod cestou do
Bražce. Firma nabízí s více
než 50 zaměstnanci zhotovení
průmyslových, inženýrských
i občanských staveb.

Toto je administrativní část
Průmstavu v Dobrošovské
ulici. Před rokem 1990 zde
sídlilo Bytové družstvo.
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VODOVODY A KANALIZACE
Dříve byly studny téměř u každého domu nebo se chodilo pro vodu k obecním pumpám. Ženy
máchaly prádlo na obecních máchadlech na potocích nebo u řeky. Mimo to míval každý majitel
pozemku u řeky vlastní máchadlo. To byla voda ještě dost čistá. Ale to revma v zimních měsících!
Proto se nechávalo velké prádlo až na jaro.
S postupným zvyšováním životní úrovně se zvyšovaly požadavky i na vodu. Byl vyprojektován a
vykopán centrální vodovod z Machova až do Náchoda, který byl dán do provozu v roce 1956. Pro udržování tohoto díla byla ustavena Okresní vodohospodářská správa v roce 1960 a to sloučením delimitačních složek Zásobování vodou a kanalizace Hradec Králové a Krajské Správy povodí Labe. V té
době bylo již v provozu 543 km vodovodní sítě, 190 km kanalizace, 222 km vodních toků a 27 jezů.
Jak už v minulosti bylo
zvykem, přišla v roce 1966
další delimitace, při čemž
Správa povodí Labe byla
umístěna v Bražci a Okresní
vodovody a kanalizace postavily novou administrativní
budovu na levé straně silnice
na Hronov, tedy mezi skálou
Kašparáku a internátem n.p.
Tepna. Postupně byly v roce
1961 přistavovány sklady, o
dva roky později laboratoře,
ještě později garáže a dílny.
V té době byla převzata též
cementárna "Hlavatý" a přebudována na sklad.

Nyní je v běloveském
objektu u Kladské ulice
v pravé části ještě stanice
STK, stanice lehkých topných
olejů a plynu.

Od roku 1973 se začal stavět od benzinové stanice v Náchodě směrem přes dolní část Bělovse kanál
odpadních vod z prefabrikovaných dílů až na křižovatku za mlýnem. Šlo o prodloužení stávající městské kanalizace. Dále až k železniční zastávce a později až k Hronovu byly položeny betonové truby.

Pohled na původní objekt
Správy povodí Labe, nyní
VaKu v Bražci. Sídlí zde technická část a laboratoře pro
rozbor vody.
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V roce 1979-84 byla uskutečněna výstavba dalšího
vodovodu Vysoká Srbská Náchod. V průběhu let 198185 byl vybudován dispečník,
dálkové ovládání čerpacích
stanic do vodojemů a sledování vodní hladiny.

Obě fotografie zachycují
novou čistírnu odpadních
vod, uvedenou do provozu
v roce 1994 v Bražci na
pozemku bývalého Tylšova
statku - rotační provzdušňovací zařízení a kalové hospodářství. Všechny splaškové
vody z Hronova a Náchoda
jsou sem přivedeny širokým
potrubím a skalním tunelem.
Pracuje zde v nepřetržitém
provozu 12 zaměstnanců.
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. (VaK) nyní zásobují pitnou vodou a obstarávají kanalizační
síť v místě a značné části někdejšího okresu. Vlastníky jsou z 90% zainteresovaná města a obce, především Náchod, Hronov a Nové Město. Společnost provozuje 740 km vodovodní sítě s 90 vodojemy
a 37 čerpacími stanicemi a 206 km kanalizační sítě s devíti čistírnami odpadních vod (vesměs v povodí Metuje) včetně náchodské v Bražci, která čistí i odpadní vody z Hronova. VaK zásobuje vodou zhruba 75 tisíc obyvatel, dodává jim ročně přes 7 milionů m3 pitné vody (průměrná spotřeba na jednoho
obyvatele je asi 97 m3). Množství čištěných odpadních vod dosahuje přes 8 milionů m3, týká se asi 54
tisíc obyvatel. Zisk v řádu desítek milionů korun je investován do obnovy vodovodních a kanalizačních sítí.
VZ O R - DR UŽ STVO I NVALI DŮ

Po II. světové válce s oživením průmyslu vyvstala potřeba zaměstnat také zdravotně
postižené obyvatele města a
okolí. První zpráva o rodivším se družstvu je z února
1954, kdy po několika jednáních byl přijat název "Vzor,
pletařské a tkalcovské družstvo invalidů v Náchodě".
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Z původních tří malých
dílen (cukrárna pana Hejdy na
Plhově, dílna paní Máhlerové
a pana Nývlta) se družstvo
ještě koncem roku přestěhovalo do získaných prostor
bývalé truhlárny pana Urbana
v Orlické ulici u staré nemocnice. Postupně byl získáván a
obnovován zastaralý strojní
park.

Ze zbytkových bavlněných přízí místních textilních
závodů byly nejdříve vyráběny punčoškové kalhotky a
jednoduché svetry, krátce
výrobky z angorové příze.
Družstvo postupně přecházelo na výrobu pánských trenýrek, pracovních zástěr a pracovního ošacení, později i na
opravy deštníků.

Ve městě a okolí bylo zřízeno pět vzorkových prodejen.
V letech 1973-75 byla dokončena rekonstrukce a přístavba
hlavní provozovny v Orlické
ulici, která vyřešila tehdejší
nedostatky dílenských prostorů, sociálního zařízení, společenské místnosti i skladů.

V letech 1974-79 došlo postupně k podstatné obnově a
modernizaci strojního parku,
především řetízkovacích strojů, plochých pletacích strojů i
dírkovacích a obnitkovacích
strojů, používaných při zpracování Akrylu a našeho umělohmotného vlákna Slotera i
Velana. Mimoto byla pro rozvoz zboží zakoupena dvě
dodávková auta Š 1203 a
nákladní auto Avia 15.
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Jiný pohled na dílnu strojního pletení.
V roce 1977 byla k družstvu
přičleněna hradecká provozovna Služby VDI Olomouc
se sortimentem ozdobných
předmětů z kůže, které vyrábělo kolem 70 pracovníků se
změněnou pracovní schopností.
Kromě pleteného ošacení
byly pro vnitřní trh vyráběny
ložní soupravy, pro které byla
tkána vlastní kanafasová metráž v tkalcovně družstva ve
Velkém Poříčí (v bývalé tkalcovně pana Vojtěcha, později
Šaška, vpravo u silnice do
Hronova). Tam byly komplexně vyměněny morálně i
fakticky opotřebované tkalcovské stavy za nové typy
s vyšší výkonností.
Záběr z provozovny ve
Velkém Poříčí.
Postupně byly zřízeny
moderně vybavené vzorkovny družstva v Náchodě,
České Skalici, Hronově a
Trutnově, kde byly umístěny
sběrny zakázek pletených
výrobků. V družstvu bylo
zaměstnáno v té době kolem
160 osob včetně domácích
pracovníků, k tomu těch 70
hradeckých, tedy celkem 230
zaměstanců.
Výrobní družstvo invalidů
Vzor Náchod mělo už padesátiletou tradici, ale díky agresívnímu přívalu asijského levného zboží a nabídek Second
handů v listopadu 2005 družstvo ztratilo trhy a ukončilo
činnost. Nyní v objektu sídlí
sklad podlahové krytiny
Drago a několik dalších menších firem.
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Další nezařazené fotografie.
V době zpracování tohoto dokumentu v souvislosti s jeho zařazením do regionálních novin ECHO
jako seriál pro širokou veřejnost s žádostí o získání starších fotografií od pamětníků bylo získáno několik dalších snímků. Většinu se jich podařilo zařadit k zmíněným objektům. Další pak jsou umístěny zde
už i proto, že se nepodařilo od některých firem získat požadované doklady a fotografie nebo byly dodány pozdě, případně byly pořízeny dodatečně. Většina barevných fotografií byla pořízena autorem.

Pracovníci staroměstského
mlýna kontrolují kvalitu
mleté mouky.

Podoba mlýna ze 70. let.
Vpravo za pekárnou byly
garáže.

Místo kde stával podbuční
mlýn dnes slouží jako parkoviště. Zůstala jen opěrná zeď
vodního náhonu.
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Ve vrátnici a zadním traktu
bývalého Vzoru dnes sídlí
několik jiných firem.

Fotograf zachytil bývalé
zaměstnance Královy textilky
v Bělovsi.

Pohled na bývalou Kubečkovu továrnu - internát směrem k Náchodu.

Budovy bývalého internátu
v Bělovsi byly propojeny
vysutou chodbou.
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Snímek ukazuje zadní část
textilky Katzau, kde za zdí
končila železniční vlečka.

Jeden z nedokončených
tunelů ve skále naproti továrně Katzau v Babí.

Reklamní poutač Hanušova
pekařství a obchodu na
Novém
Světě
naproti
Vatikánu.

Oznamovací dopis zákazníkům o uvedení JUDr. Václava
Bartoně Dobenína do funkce
prokuristy firmy.
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Stavba Morávkovy textilky
v Bělovsi, nyní ve vlastnictví
Pekáren. V popředí byly
záhony Nýčova zahradnictví.

Pohled na část pavilonů
Výstavy 38 na Hamrech.

Pracovní kolektiv pily za
staroměstským mlýnem z roku 1953.

Pohled na Mautnerovy
závody za první republiky
z věže radnice. V popředí
stály ještě domy židovské
čtvrti.
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Pohled na jednu ze starých,
dnes opuštěných přádelen
Mautnerových závodů. Před
několika lety byla zbourána a
na uvolněném prostoru bylo
zřízeno prozatímní parkoviště
automobilů.

Jedna z budov EKO Šimko
před přístavbou.

V bývalé administrativní
budově Okresního stavebního
podniku (OSP) nyní pracuje
tiskárna látek.

O pár metrů dál byla upravena prodejna prostředků na
ochranu dřeva Brutus.
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Jiný pohled na opravenou
budovu dnešní firmy Drana
za poliklinikou.

Tak vypadala zepředu
Fuchsova
textilka
na
Parkánech, kde začal později
Taichman vyrábět ventilátory.

Stejná budova z 50. let,
upravená na byty a kanceláře.

Jedna znových skladišťních
budov Atasu na ostrově.
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Nový most na Drtinově
náměstí v Bražci postavila
firma Stamp.

Rovněž nové domy na sídlišti SUN byly postaveny firmou Stamp.

Dopravní firma Dítě
Spedition se usídlila kolem
roku 2000 vlevo mezi Metují
a Bražeckou ulicí za
Bartoňovou továrnou. Provádí především dálkovou
dopravu kamiony a provozuje
benzinovou pumpu a mycí
linku.

Jiný pohled na firmu Dítě
Spedition v Bražci.
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Firma Stavos renovovala
fasádu v Riegrově ulici.

Nástavba podkroví na panelovém domě v Borské ulici
provedla také firma Stavos.

Ve výměnku běloveského
původně Bernardova předposledního statku Na Horním
konci se narodil Antonín
Taichman, pozdější majitel
Atasu.

Část přístavby výrobních hal
firmy Ametek na rozhraní
Bělovse a Náchoda.
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Budova vrátnice a navijárna
MEZu ještě před přístavbou
do rohu křižovatky v čase
povodně v roce 1979, kdy
voda zaplavovala i silnici.

Pavlínkův mlýn od řeky
Metuje kolem roku 1955.
Paneláky byly dosud jen na
rýsovacích prknech.

Firemní obálka textilky
Josefa Hrudíka v Náchodě.

Účet na zboží od firmy Pick
a Lewith z roku 1937.
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Porovnání jmen ulic
V průběhu 20. století došlo nejméně čtyřikrát ke změně pojmenování hlavních i vedlejších ulic.
Samostatné období protektorátu v letech 1939-45 bylo poznamenáno dokonce dvojjazyčným značením
(německy a pod tím česky). V různých dokumentech, z kterých bylo čerpáno, se objevují názvy ulic
z různých časových období. Proto bylo nutno vytvořit srovnávací tabulku. Odkazy na lokalizaci míst
v textu pro přehlednost se ale vztahují k současnému pojmenování.
1920 - 1938
1939-45
1950 - 1990
1990 - 2010
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Náměstí TGM
Sieges Platz
Náměstí VŘSR
Náměstí TGM
Nám. republiky
Karls Platz
Karlovo nám.
Karlovo nám.
Husovo nám.
Hus Platz
Husovo nám.
Husovo nám.
Plhovské nám.
Plhower Platz
Plhovské nám.
Plhovské nám.
Bartoňova
Bartoň Strasse
Fučíkova
Bartoňova
Českých bratří
Böhm Brüder
Českých bratří
Českých Bratří
Dr. Mir. Tyrše
Kamenitz Gasse
Kamenice
Kamenice
Jiřího z Poděbrad
Georg v.Poděbrad G.
Jiřího z Poděbrad
Poděbradova
JUDr. J. Čížka
Dr.Čižek Gasse
Sokolská
Sokolská
Komenského třída
Komenský Strasse
Komenského
Komenského
Kostelecká
Rot Kosteletzer Str.
Kostelecká
Kostelecká
Kramářova
Kramař Gasse
Běloveská
Běloveská
Kladská
Glatzer Strasse
Zajončkovského
Kladská
Klínecká
0 (Weinberge)
Trojická
Trojická
Na dolním konci
0 Bilowes
1. máje
1. Máje
Na drahách
0 Bilowes
Kpt. Jaroše
Kpt. Jaroše
Ostrovní/Wilsonova Insel Gasse/Auss
Leningradská
Pražská
Plhovská
Plhower Strasse
R. armády
Plhovská
Pod Montací
0 Bilowes
K tábořišti
K Tábořišti
Rašínova
Rašín Gasse
Tyršova
Tyršova
Rokytanského
Rokytanský Gasse
Purkyňova
Purkyňova
Sokolská
Pater Hawlovitzki G.
Smolova
Smolova
Soumarova
0 Bilowes
U brodu
U Brodu
Státní silnice
Glatzer Strasse
Zajončkovského
Kladská
Sv. Michalská
St. Michael Gasse
Řezníčkova
Řezníčkova
Školní
Schul Gasse
Hrašeho
Hrašeho
Štefanikova
Auf den Wiesen
Pionýrská
Palachova
Třída nár. vojska
Komenský Strasse
Českoskalická
Českoskalická
Ve vísce
0 ?Bad Bilowes
Lázeňská
Lázeňská
U hřiště
0 Bilowes
Na rovinách
Na Rovinách
U obecního domu
0 Bilowes
1. máje
1. Máje
Zahradní
Garten Gasse
Březinova
Březinova
Ostatní ulice zůstaly beze změny nebo ještě tehdy nebyly pojmenovány. V Bělovsi se nepodařilo
nalézt mapu s německým pojmenováním cest. Po roce 1990 se změnilo psaní velkého písmene i v druhém slově názvu ulice. V poslední době se názvy ulic pokud možno krátí: Jiřího z Poděbrad =
Poděbradova atd.
Poznámka: Strasse - třída, velká ulice
Gasse - menší ulice
Proč vlastně mizí staré tovární budovy, cukrovary, pivovary a textilky? Možná proto, že zaniká celá
průmyslová éra, aniž bychom si toho všimli.
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Získané informace
Vzpomínky na Běloves, Antonín Samek, 2003
Náchod v obraze čtyř století, Oldřich Šafář, Náchod 1990 (Mizivé informace o továrnách a letopočtech
z posledního období)
Náchod mého mládí, Oldřich Šafář, i jeho novinové články
Náchod, Mgr. Baštecká a kol., 2004
Lidé kolem bavlny, Vladimír Lesák a kol., Vých. nakladatelství Hradec Králové, 1966
Pamětní spis okr. pobočky ústřed. svazu průmyslu pro Náchod a okolí, 1940, F.K. Zachoval
Osudy židovských rodin na Náchodsku, Mgr. A. Čtvrtečková, 2010
- O tiskárně Aronové, Lustigovi, Mautnerovi, Doctorovi, Pickovi
Seznam průmyslu, živností a obchodu, Náchod, patrně rok 1938
"Rubena 1923 - 1973 50 let gumárenské výroby", J. Stejskal, 1973
Katalog Výstava 38, Náchod 19.6 - 15.8. 1938 - seznamy firem
Adresář republiky československé
Vodní mlýny v Čechách 6, Josef Klempera, 2003 (neúplné popisy)
U Nás - list národního souručenství, Černochova textilka 22,.3.1940, č.12 vnuk Lad. Hrudík
Ročenka rodu Porkertů, Slévárna
Almanach, Sněžka - p. Švanda, vzpomínky Vlastimil Šubert
Almanach, 25. výročí družstva Vzor, vzpomínky předsedy Jaroslava Stránského
Rejstříky živností volných i koncesovaných z let 1900-1940, SokA Náchod
Autodružstvo - Petr Holec, Libor Linhart a Ing. Merta st.
Caska textilka - dcera Květa Hozáková
Cihelny - vnučka majitele I. Šorfová
Firma Drana - syn Jan Drašnar
Hitschmann - informace, Náš čas 3, 22, leden 1992, Kulhavá R., Vlastimil Šubert
Holzbechův mlýn - bývalý vedoucí Jan Balcar, ručně psaná zpráva a vzpomínky
Hrudíkova a Černochova textilka - syn a vnuk Ladislav Hrudík
Králova textilka - Renata Matoulková, dcera
Městská jatka - MUDr. Jan Šťovíček, pan Vítek
Pekárny - Antonín Hanuš, paní Plšková, dcera J. Kosinky, Pavel Hanuš
Pila Ohrada - Ing. Hašek, zpráva
Pivovar - Stopami dějin Náchodska 12, str. 143 … Jan Čížek
Rubena - mé osobní vzpomínky, pan Zajebal, Milan Thér, Milíč Mach, Bedřich Nejman
Rydlova tiskárna - Nechvátalová, dcera V. Rydla
Slévárna - Ametek, doplnění historie Jaroslav Čimera
Sokolovy jatka - dle syna Josefa Sokola a pracovnice M. Polákové
Sodovkárny - syn Zdeněk Martínek a Josef Škoda
Šusterova textilka - snacha Marta Schusterová
Teplárna - informace poskytl Ing. Jiří Příhoda, ředitel teplárny
Tepna - Miloslav Borůvka, Jaroslav Resl, Geodezie, Kancelář fy Protivítr
Tiskárny - Jiří Dyntera, Richard Polonček, Lenka Vysoká,
Textilky Bartoň - ředitel Ing. Jan Souček
Ústní výpovědi pamětníků, informace o firmách, mapy, reklamy, tiskopisy
VaK - z knihy Vzpomínky na Běloves, Městská kronika, pracovníci čistírny
Vývojová schémata podniků mají být uložena v oblastním archivu v Zámrsku (nečerpáno)
Z internetu o podnicích (často byly informace neúplné, nedoplňované i zavádějící)

Na závěr
Původně jsem pro žadatele VŠT, katedru architektury v Praze, poskytl již dříve zpracované informace o továrních objektech v Bělovsi, které jsem pouze doplnil o stávající stav. Protože se ale nenašel
nikdo, kdo by v minulosti i současnosti toto téma zpracoval pro celý Náchod, rozšířil jsem pátrání až
po Bražec. Některá, především časová data se mi ale při nejlepší vůli nepodařilo sehnat.
Vyjadřuji poděkování všem vyjmenovaným autorům i mnoha pamětníkům, kteří mě navedli na další
zdroje, bez jejichž informací by tento dokument nemohl vzniknout.
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