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Průmyslové objekty minulosti i současnosti

Mnoho lidí dnes už ani neví, k čemu různé objekty našich předků sloužily. Řada z nich již neexis-
tuje, některé byly zásadně přestavěny a někde vyrostly objekty úplně nové.

Zlomovým obdobím byla krize kolem první světové války, kdy se některé firmy "položily". Další
všeobecná změna nastala v období roku 1948-50, kdy došlo k všeobecnému znárodnění a konečně po
roce 1990, kdy byly prováděny restituce a prodeje objektů. V seriálu jsou zahrnuty tovární objekty od
obce Babí až po Bražec. Předložený materiál pochází z informací obchodních rejstříků, ročenek nebo
časopisů firem, starých reklamních kalendářů, prostudováním dobových fotografií, písemných dokla-
dů u dětí původních majitelů, informací z řady knih, seznamů živností a také údajů ze státních institu-
cí. Použil jsem i svých vzpomínek a mnou pořízených nových fotografií řady objektů. I tak některá
údobí rozličných podniků nejsou dostatečně objasněna nebo byly uvedeny nepřesné informace a bylo
nutno se spolehnout na vzpomínky žijících důvěryhodných pamětníků.

Protože Náchod byl znám jako město textilu, bylo nutno pro tuto činnost vyškolit odborníky. Proto
ruku v ruce s uváděním textilních továren do provozu byla v Náchodě už roku 1880 otevřena c.k.
odborná škola tkalcovská. Nejdříve byla umístěna v Krámské ulici v domě Izáka Picka. Dvouleté stu-
dium probíhalo formou večerních a nedělních kurzů. Od roku 1892 byla škola přemístěna do nové
budovy na Kladské ulici. Bylo zavedeno denní vyučování a byly zde již dvě praktické dílny. Studium
zde absolvovala také většina budoucích majitelů textilek. Roku 1928 byla škola modernizována a
vybavena ve školních dílnách ručními i mechanickými stavy. Od roku 1951 byla škola přejmenována
na Střední průmyslovou školu (SPŠ) strojnickou pro textil. Úbytkem textilního průmyslu v Náchodě a
reorganizací školství byla škola v letech 1976-79 postupně podle vycházejících tříd převedena do
Nového Města nad Metují a prostory byly upravovány pro Základní školu J. Zemana. Od září 2007 zde
zahájila činnost Střední odborná škola sociální evangelické akademie. 

P Ř Á D E L N A   V   B A B Í

Pomineme li nejstarší textilky regionu v Malé Skalici a Červeném Kostelci, byla jmenovaná přádel-
na prvním objektem tohoto typu na Náchodsku. Ten stojí po pravé straně u nynější Broumovské ulice.
Pracovalo zde hodně občanů z Bělovse, Náchoda i okolních obcí. Továrnu původně v roce 1864 zalo-
žil Izák Daniel Pick jako přádelnu lnu, kde zaměstnával kolem 700 dělníků. Po úpadku v roce 1870
objekt koupil Felix a Richard Katzau společně s Ludvíkem Weisem a přeměnili továrnu na přádelnu
bavlny s 200 dělníky. Od roku 1893 krátce vedl továrnu Heřman Hitschmann a zavedl zde tkalcovnu.
Ta měla i za krize v první světové válce 435 dělníků. Později továrnu převzal Simon Katzau.
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Po válce n.p. Tepna v budo-
vách opět zavedl textilní
výrobu. Až do konce roku
1991 se přádelna nazývala
Tepna 02. Továrna měla i
vlastní železniční vlečku.
Výroba byla po tomto roce
delimitována do náchodské-
ho závodu. Velkoobchod
potravinářským zbožím si
zde zřídil sklady. Nyní je zde
jen několik menších firem.

3
Předválečná podoba firmy

Katzau.
Majitel nechal postavit v

30. letech minulého století v
kopci nad továrnou  řadové
rodinné domky podle projek-
tu světového architekta
Adolfa Loose.

Jiný pohled na správní
budovu (nynější mateřskou
školu) a továrnu od celnice.

Za války byla fabrika jako
židovský majetek zabrána
Němci. Německá firma
Lufthansa zde prováděla
výrobu a opravy leteckých
motorů. Ve dne v noci byl
slyšet hluk leteckých motorů,
které zkoušeli technici v
údolí vlevo od hronovské
cesty "Na brzdách".

Čelní pohled na budovu.

Naproti továrně vpravo ve
skále byly dva kryty pro
zaměstnance pro případ nále-
tů. Po válce se v dohotove-
ném krytu skladovalo zelí.

Současný pohled na průče-
lí bývalé textilky.
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G O L D S C H M I E D  -  K U B E Č E K  -  I N T E R N Á T

Objekt se nacházel v Bělovsi od Náchoda na levé straně Kladské ulice. Firma Samuel Goldschmied
a spol. byla zapsána do rejstříku už v roce 1878. Vyrostla z původně protokolárního faktorství, které se
zabývalo sběrem plátna od tkalců z okolí. V přední budově byla instalována mechanická tkalcovna
hnědého a damaškového zboží.

koviny, damašky, prostěradla a další drobné zboží. Vývoz směřoval do Anglie a dalších zemí. V roce
1948 však firma přešla do národní správy, nedlouho nato byla znárodněna a téhož roku likvidována.

V roce 1939 získal tkalco-
vnu kupní smlouvou
Břetislav Kubeček z Hro-
nova. Byla mu povolena
nástavba 1. poschodí a v
zadní části dvora byla na
začátku války postavena
podobná budova jako sklad.
V roce 1942 byl postaven u
Železniční kolonie ještě další
sklad.  Vyrábělo se zde 90 %
lněného a 10 % zboží z bavl-
ny.  Byly to jemné ložní a
stolní tkaniny, popelíny,  sýp- 

Objekt byl přebudován na
internát. Nejprve zde byly
ubytovány Řekyně a v roce
1951 přibyla děvčata z ná-
pravného ústavu v Kosto-
mlatech. Dívky pracovaly v
n.p. Tepna Náchod. Pro řadu
kázeňských problémů byly
roku 1954 přemístěny stra-
nou do Malé Čermné, aby
v uvolněných prostorách
mohla být zřízena ubytovna
pracovnic n.p. Tepny. 

V roce 1971 sem bylo pře-
místěno z Náchoda Učiliště
n.p. Tepna. Byly zde zřízeny
učebny pro školu i ubytování
pro chlapce a dívky. Nějakou
dobu zde byli ubytováni
Vietnamci a od roku 1979
kubánští pracovníci.

Po roce 1990 byla ubytov-
na zrušena a bylo zde v
nájmu umístěno několik sou-
kromých prodejních firem,
klempíři a další řemesla.
Přechodnou dobu byly budo-
vy zcela opuštěné.

Přední a zadní budova internátu byla spojena krytou chodbou.
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V restituci dostala  Kube-

čkova rodina továrnu zpět,
ale prodala ji Pekárnám. n.p.,
které si zde chtěly zřídit pod-
nikové ředitelství. Nakonec
koupily jiný objekt v
Náchodě a internát nabídly
městu. 

Uvažovalo se o přestavbě
na byty, ale nakonec došlo k
prodeji soukromému podni-
kateli, který v roce 2004 obě
budovy zboural a postavil
zde  i přes  finanční problémy
v průběhu dvou let novou
přízemní chráněnou dílnu
Amulet.

Pracovníci dílny opracová-
vali technickou pryž z koste-
lecké firmy Saar Gummi.  V
zadní části dvora byl posta-
ven patrový sklad výrobků.
Roku 2008 byla za dílnou
přistavěna ještě další přízem-
ní část. Náplň firmy postupně
přešla přes výrobu krmítek
na kompletní zhotovení sta-
vebnic Lego.

H I T S C H M A N N   T E X T I L K A

Kolem roku 1890 vznikla na rozhraní Náchoda a Bělovse První nová mechanická tkalcovna lněné-
ho a bavlněného zboží. Vybudoval ji Herman Hitschmann. Objekt značně rozšířil směrem k Bělovsi o
barvírnu, bělidlo a úpravnu. V roce 1896 zaměstnával 136 dělníků. Krize kolem první světové války
podnikateli moc nepřála, takže mohl na konci války zaměstnávat jen 90 dělníků. Od roku 1930 továr-
nu převzal Leopold Hitschmann, ale za rok zemřel. Syn majitele Jiří se o výrobu moc nestaral, ten měl
raději tenis a sportovní vozy, které dále upravoval na dvoře továrny.



Za II. světové války byla
fabrika jako židovský majetek
zabavena, ale ve výrobě se
pokračovalo pro potřeby říše.  

Na uvolněném místě řadu
let sídlila truhlářská dílna
Dřevopodniku, po roce 1990
tam byla truhlářská firma
Dina, nyní Truhlářství
Podzimek. 

Po válce objekt převzal pan
Drábek, původní výrobce
žakárových karet z Velkého
Poříčí, ale po znárodnění byla
výroba zrušena a nově vznik-
lý Okresní stavební podnik
(OSP) postupně budovy
zboural nebo upravil.
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Vrchní snímek ukazuje
továrnu od Montace směrem
ke Kašparáku.

Střední záběr byl pořízen z
Montace směrem k Bělovsi. 

Další foto ukazuje textilku
od Kašparáku směrem k
Montaci.



7

Z celé fabriky zůstala jen
dřevěná stodola, kterou pou-
žívá firma prodávající sádro-
kartony Knauf a různé staveb-
ní materiály.

Fotografie zachycuje vlevo
Kubečkův druhý sklad, po
válce přestavěný na byty.

Budova vpravo je  Moráv-
kova textilka.   V roce 1949
postihla firmu národní správa
a roku 1950 byla výroba
úplně zastavena.

Budovu převzal Zemědělský
nákupní podnik v České
Skalici, který zde skladoval
žito. Později zde byla zřízena
čistička obilí. Nakonec budo-
vu převzal n.p. Drůbežářské
závody Jaroměř a prováděl
zde třídění a expedici vajec.
Po roce 1990 se zde vystřída-
ly obchodní firmy Robin s
prodejem potravin, obchod
elektrozbožím a nyní je zde
prodáván nábytek.

T K A L C O V N A   J O S E F   M O R Á V E K

Za malou křižovatkou "U křížku" na Kladské ulici byla Josefem Morávkem v roce 1918 postavena
původně dřevěná bouda. V letech 1923-25 ji majitel přechodně pronajal panu Hlavatému na výrobnu
cementových výrobků. Po další dva roky si boudu pronajal Josef Král z Policka. Postavil zde 4 stavy
a pracoval na nich společně s manželkou na výrobě textilu. Od roku 1930 zde byla postavena zděná
budova. Bylo zde instalováno 6 stavů na kanafas a sýpkovinu. To už byli zapojeni synové majitele.
Zdeněk Morávek vedl obchod a Josef výrobu. V roce 1938 bylo na objekt přistavěno 1. patro, byly
zakoupeny nové žakárské stroje, listovky a revolvery, které poháněla lokomobila, umístěná v zadní
části v přízemí. Sortiment byl rozšířen o damašky a kapesníky. Mimo to Josef Morávek ml. založil
malou textilku pod zámeckým kopcem na konci Karlova náměstí.
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P I L A  -  P E K Á R N A

Mezi dnešní Kladskou ulicí a železniční tratí v roce 1917  byla zřízena pila na dřevo. Majitelem byly
Rakouské textilní závody, vedené Izákem Mautnerem. Zde se hlavně řezala prkna na bedny pro pře-
pravu textilního zboží. V roce 1936 prodaly textilní závody pilu Karlu Skořepovi. Ten zde udržoval
pouze omezený provoz. V roce 1940 koupil objekt Josef Morávek, který zařízení pily zlikvidoval a
postavil novou budovu uvažované tkalcovny s kotelnou. Byly zde instalovány stavy, ale výroba už
nebyla zahájena. 

Snímek v pozadí zachycuje nově postavenou textilku. Zadní zděná stodola a dřevěný objekt slouži-
ly později Drůbežářským závodům jako sklady papírových obalů, které v roce 1964 od jiskry loko-
motivy vyhořely. Snímek z roku 1946 mimo to ukazuje brigádníky na úpravě podloží pro plánovanou
druhou kolej do Chudoby.

V roce 1952 si objekt pro-
najal ZNP Česká Skalice pro
skladování kukuřice. V roce
1958 byly budovy předány
n.p. Pekárny a cukrárny
Pardubice, závod Náchod.
Celý rok zde probíhala pře-
stavba a instalace zařízení
pekárny, která měla nahradit
jednotlivé malé a roztroušené
provozovny. Slavnostně byly
roku 1960 dány do provozu
dvě uhelné pece po 16 m2

pečné plochy. Průměrná denní
výroba činila 70 až 80 tisíc
kusů pečiva.

Pro tyto účely byla prodlou-
žena stávající budova pro pro-
voz pekárny a v ní v roce
1970 instalovány dvě moderní
již plynové průběžné pásové
pece po 25 m2 pečné plochy. V
průběhu let 1985-89 probíhala
další přístavba objektu s cílem
zdvojnásobit provoz. 

Už od roku 1970 se vozila mouka do pekárny v cisternách a pro tyto účely byla vybudována zvlášt-
ní sila. Po roce 1990 byla u vrátnice závodu zřízena podniková prodejna pečiva a dalšího cukrářského
sortimentu. Mimo to podnik vlastnil bývalou továrnu na cukrovinky Václava Balcara na Plhově, kde
se vyráběly dorty. Tam také krátkou dobu byl v provozu kiosek na prodej pečiva.

V roce 1990 vznikl transformací státní podnik. Za dva roky nato byla vytvořena soukromá akcio-
vá společnost, Pekárny a cukrárny, a.s. Náchod. Dosud bylo v provozovně vytvářeno pouze běžné peči-
vo a chléb. Od roku 1992 byl rozšířen sortiment ještě o jemné pečivo, koláče a listová těsta. Nyní patří
pod akciovou společnost i provozovny v Broumově, Bílé Třemešné a Trutnově. Pro podnikové ředi-
telství byl koupen činžovní dům vlevo na Plhovské ulici, kde byly v přízemí zřízeny dvě prodejny cuk-
rovinek a pečiva. Před několika lety bylo ale podnikové ředitelství přestěhováno do Trutnova.
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T K A L C O V N A  -  O L D Ř I C H   K R Á L

V místě kde se u lávky vlévá potok do řeky Metuje, stojí dům čp. 4. V roce 1877 jej koupil od sta-
rousedlíka Josefa Valty Antonín Bohadlo. Zavedl zde prodej piva a vína, o kterýžto artikl byl zájem ze
strany hostů z vedlejších lázní a také prodej uhlí pro zdejší občany. V roce 1919 mu bylo povoleno tkal-
covství s návštěvou trhů. Instaloval v domě dva stavy, na kterých vyráběl kanafas, který potom prodá-
val na trzích v Náchodě a okolí. 

Krátce vlastnil dům Antonín
Kačer, který jej prodal roku
1928 Oldřichu Královi. Ten
adaptoval budovu na byty pro
lázeňské hosty. Jmenovaný
byl původně správcem v
Malých lázních. Tam za první
světové války při přerušení
léčby zavedl výrobu prádla.

V roce 1929 postavil u řeky
směrem k lázním přízemní
budovu dílny, ve které instalo-
val 2 žakárové stavy.

Fotografie ukazuje vnitřní
vybavení dílny.

V podnikání se mu dařilo,
takže v roce 1941 mohl na
dílnu přistavit 1. poschodí.
Dole byly přidány ještě tři
další stavy. 
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Další patro sloužilo pro pří-
pravnu, motáky, soukací a
svirnovací stroj. Vyrábělo se
zde zboží froté, ručníky, osuš-
ky a koupací pláště, které šily
švadleny mimo dílnu. V době
rozkvětu výroby zde pracova-
lo až 10 dělníků.

Po roce 1950 byla dočasně přerušena práce a později do konce roku 1951 se zde vyrábělo froté zboží
pro n.p. Meta (později Veba) v Polici nad Metují. O rok později byly budovy pronajaty Středočeským
zřídlům n.p. Bílina, závod Běloves, pro sklady. V roce 1962 objekt převzal bytový podnik a byly tam
také nějakou dobu sklady Bytového stavebního družstva. Po roce 1980 přešel sklad do vlastnictví
Státních lázní v Bělovsi. 

Po roce 1948 zde skladoval
ZNP Česká Skalice umělá
hnojiva. Od roku 1959 byl
objekt předán Drůbežářským
závodům Jaroměř, které zde
zřídily autodílnu pro opravy
vozového parku celého podni-
ku. V roce 1990 byly prostory
pronajaty pro klempířskou a
strojní dílnu pana Marka.
práce pro občany a firmy. 

Od roku 1991 budovu kou-
pil Alexander Dostál od dětí
původního majitele, kterým
byl objekt navrácen v restitu-
ci. Byla zde zavedena hrnčír-
na a obchod drobným hrnčíř-
ským zbožím.

T O V Á R N Í   O B J E K T   P O D   M O N T A C Í

V roce 1935 postavil Jaroslav Kubíček (později italský státní příslušník) na louce pod Montací, kou-
pené od Václava Chmelaře, mlynáře v Bělovsi, obytný dům. V roce 1941 těsně pod strání postavil pří-
zemní budovu, kde měly být instalovány tkalcovské stavy. Vzhledem k stávající politické situaci k
tomu již nedošlo. Proto prostory pronajal roku 1943 náchodskému autodopravci Janu Hančlovi.
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Krátce na to se začalo plá-
novat v oblasti Bělovse opev-
nění hranic a tak zde od roku
1936 mělo stanoviště velitel-
ství obranného pásma.
Majitelem objektu se stal v
roce 1938 syn Václav Bělík.
Přes válku ale zůstal objekt
prázdný, až po válce se zde
krátce šilo prádlo.

Nedlouho po tom v roce 1995 se zde začaly betonovat dílce na budníky pro plynové přípojky firmy
pana Macha z Červeného Kostelce. Nakonec od roku 1998 objekt vlastní bratři Kaválkové se společ-
níky. Umístili zde zámečnickou dílnu TRIKAP  AG KOV. Zčásti vyrábějí zařízení pro zemědělce a pro-
vádějí různé zámečnické práce pro občany a firmy. Ulice je dnes pojmenována K tábořišti.

T K A L C O V N A   J O S E F   B Ě L Í K

Na pravé straně ulice 1. Máje směrem od Náchoda od roku 1878 vystupuje až k cestě vysoká budo-
va čp. 7. V průběhu let 1880-85 zde provozoval klempířskou živnost Josef Škoda, ale pro nedostatek
zakázek zkrachoval. V zadní části byl přistavěn dům čp. 88, který po několika majitelích získal
František Bělík. V dílně mezi tím vyráběl košťata a rýžové kartáče Otto Becker. Za I. světové války se
zde také vyráběly okapy a další zařízení z plechu. Od roku 1920 zde začal pan Bělík vyrábět umělý
med a řepný sirob. Od roku 1922 pak zde zřídil mlékárnu a prováděl prodej mléčných výrobků a sýrů.
Pro potřebu výroby původní dům přestavěl do nynější podoby a vzadu postavil další výrobní místnos-
ti včetně 19 m vysokého komína. V roce 1926 mlékárnu zrušil a zřídil zde tkalcovnu firmy Bělík a
Bouček. Společník po roce z podniku vystoupil a zavedl si vlastní provoz v Náchodě. V dalším roce
vstoupil do spolku s Bělíkem Oldřich Král, který zde vyráběl na dvou stavech kanafas. Pro neshody s
majitelem po dvou létech odstoupil a zřídil si vlastní dílnu. Tkalcovna mnoho neprosperovala, až byla
roku 1930 zrušena.

Družstvo Osvobozená domácnost zde v roce 1951 zřídilo prádelnu. Mělo však poměrně málo zaká-
zek. Mezi tím prádelna změnila zřizovatele - Komunální podnik města Náchoda. Ženy postupně byly
nuceny chodit do zaměstnání a tak už o zakázky nebyla nouze. V roce 1966 byla uvedena do provozu
velká prádelna ve Starém městě a provoz zde byl zrušen.

Od roku 1957 se stal majitelem domu Vladimír Neumann. Několik let ve výrobních místnostech měla
provozovnu klempířská dílna JZD ve Sněžném. Od roku 1984 pak provozovnu převzal MěNV v Ná-

chodě, dal zbourat komín a
umístil v objektu provozovnu
DOS Studnice. Nakonec zde
zůstala jen klempířská dílna.
Přední část domu byla mezi
tím rekonstruována na byty a
zadní dům byl z velké části
zbořen. V dílenském prostoru
byla v nájmu od roku 1997
Autodílna Prax. Zabývala se
opravami osobních automobi-
lů. Po roce 2004 byla činnost
ukončena.
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Snímek pochází z roku
1922. V té době byl před pilou
až do 50. let používán želez-
niční přejezd.

V roce 1945 na pilu denně
chodily Židovky z lágru v
Žakši, aby připravovaly prkna
a trámy na stavbu provizorní-
ho dřevěného železničního
mostu u celnice.

Po II. světové válce byla
firma brzy dána pod národní
správu, krátký čas zde zpraco-
vávaly dřevní hmotu
Dřevařské závody Trutnov a
už v roce 1948 provoz zlikvi-
dovaly a stroje odvezly. 

Objekt převzal n.p. Dřevona,
který zde skladoval řezivo.
Roku 1960 budovy převzal
OSP (Okresní stavební pod-
nik) Náchod, část objektu
zboural a zbytek byl přesta-
věn na kanceláře. Nyní v
místě, kde byla uskladněna
prkna stojí firma Eko Šimko a
po části pozemku nyní vede
nová silnice do Polska.

P I L A  -  K A R E L   S K O Ř E P A

Kousek od náchodského nádraží, těsně u trati směrem na Hronov založil v roku 1896 Antonín
Skořepa elektrickou pilu. V roce 1917 ji pak převzal syn Karel. Provoz byl postupně zařizován nový-
mi stroji na zpracování jehličnatých i listnatých stromů až do 100 cm průměru klád. Měl zde vlastní
pařírnu na ohýbané dřevo pro nábytek, sušárnu dřeva pro rychlé použití i vlastní povozy a auta, který-
mi rozvážel veškeré stavební dříví, truhlářské řezivo a také palivové dřevo.
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Fotografie zachytila obytnou
budovu pily v 80. letech. To
už se od roku 1973 plánovala
výstavba nové Polské ulice.
Ještě po roce 1980, kdy se
začala stavba realizovat,
budova stála. První etapa
výstavby silnice k železnič-
ním závorám byla dokončena
v roce 1985.

Po rozpadu Okresního sta-
vebního podniku (OSP) dvůr
zarůstal kopřivami a budovy
chátraly. Teprve v roce 2007
zde zahájily činnost 2 malé
firmy Tiskárna látek a prodej-
na prostředků na ochranu
dřeva.

H E J D O V K A 

Ve dnešní jednopatrové čelní budově čp. 69 u křižovatky na Hronov a do Polska byl původně zájezd-
ní hostinec. Bylo to výhodné místo pro občerstvení kupců, vojáků i dalších cestujících po Císařské sil-
nici do Broumova a současně na cestě do Kladska. Podle ústního podání jej kolem roku 1860 založil
jeden z bratří Hejdů zvaný pláteník. Vystřídalo se zde několik držitelů až nakonec v roce 1902 se stal
majitelem Václav Hofman. Hostinec byl v provozu ve správě Bohumila Šráma, ale majitel s objektem
měl jiné záměry. Roku 1913 byla hostinská činnost zastavena a dům přestavěn na byty. To už Hofman
prováděl výstavbu uzenářské provozovny a za provozu zde vyráběl masové konzervy pro spotřebitele,
ale hlavně pro rakouskou armádu.

Tak vypadala hospoda
Hejdovka před první světovou
válkou.
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Postupně vznikl komplex

výrobních budov. Budova od
cesty k trati sloužila jako pře-
chodné stáje, následovala
jatka, za kterými těsně u trati
byla rampa na vykládání
dobytka přímo z vagónů.
Objekt podélně s tratí sloužil
jako chladící prostory a budo-
va uzavírající dvůr k silnici
byla využita jako výrobna
uzenin. Postupně přibyla i
udírna, kotelna a v další části
byla prováděna výroba kon-

Po restituci prováděl pan
Vondra, syn bývalého ředitele
uzenářského závodu, opravy
budov. Pronajal zde kanceláře
firmě Somad. Od roku 2004
byl objekt prázdný, asi rok v
přízemí sídlila prodejna
holandského nábytku. 

zerv, loje a sádla. V počátcích byla výroba zaměřena na uzenářství a vývoz šunek do ciziny. V roce
1920 převzal podnik syn zakladatele Václav Hofman ml. Výroba pokračovala a konzervy se vyráběly
pro čs. armádu. Od roku 1934 mu pak byl povolen prodej živého dobytka ve velkém.

V roce 1945 byla na závod uvalena národní správa a krátce na to majitel zemřel. Závod vedl zeť
bývalého majitele, František Vondra. Za pět let byl podnik znárodněn a převzat n.p. Masna. V roce
1954 byl majitelem Královehradecký průmysl masný, později Masný průmysl Vamberk. Nedlouho po
tom převzaly objekt Drůbežářské závody Jaroměř a zřídily zde ředitelství. Výroba zde skončila. Krátce
zde mělo kanceláře též místní JZD.  Od roku 1966 převzala budovy Okresní správa silnic (OSS). Nový
majitel zrekonstruoval budovu bývalého hostince, provedl nástavbu a zřídil kanceláře. Byly přistavě-
ny garáže a budovy přizpůsobeny novému provozu. Na louce k železniční zastávce byla zřízena sklád-
ka drti. OSS vpravo u trati v 70. letech získala zasypaný rybníček a na pozemku postavila garáže.

Od roku 2007 byla v  gará-
žích a na dvoře otevřena pro-
dejna stavebnin.
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První patro budovy bylo
přestavěno na ubytovnu ve
správě Mě Ú v Náchodě.

Na kraji budovy v přízemí je
umístěna prodejna ochran-
ných pomůcek.

P R E F A

Souběžně s ulicí 1. Máje v úrovni slévárny byla v roce 1957 zřízena provozovna n.p. Prefa Pardubice.
Vyráběly se zde betonové dlaždice 50 x 50 cm. Provoz byl však v roce 1975 zrušen a na jejím místě
byly postaveny nové budovy pro potřeby OSP. Nyní je v přízemí, směrem do dvora od roku 1992 v čp.
637 Autoopravna Petra Švorce. Provádí se zde hlavně opravy nákladních automobilů. 

E K O - Š I M K O

Na pozemku bývalého OSP, vpravo od Polské ulice vznikla v roce 1990 ještě úplně nová firma.
Majitel, Ing. Julius Šimko zde postavil nové budovy čp. 2000, v nichž zavedl dle českých podkladů a
bez přispění cizího kapitálu výrobu odsavačů a vysavačů pro průmyslové účely. Zahájil také výrobu
centrálních vysavačů pro rodinné domky a zdravotní objekty. Zaměstnává v současné době 25 dělní-
ků. Do zahraničí jde 30 % produkce firmy. Za tak krátkou dobu už výrobky získaly deset ocenění na
mezinárodních výstavách. Směrem k městu podnikatel postavil ještě další budovu.

Pohled na část firmy Eko
Šimko od Polské ulice.

R O L N I C K Á   M L É K Á R N A

U řeky na obecních lukách (dnes naproti uhelným skladům u Běloveské ulice) stávala Rolnická druž-
stevní mlékárna, založená z iniciativy běloveských rolníků. V představenstvu družstva byli s rozhodu-
jícím finančním podílem rolníci Josef Jirásek a Antonín Ryšavý. Už tehdy se zde zpracovávalo kon-
zumní mléko, máslo, podmáslí, tvaroh a jogurty. Mléko se denně sváželo koňskými povozy a později
družstevními auty. Působnost mlékárny sahala až po Broumov.
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Jednalo se o dvě patrové
budovy stojící kolmo k řece
Metuji, rozdělené dvorem.
Výjezd byl tehdy do
Běloveské ulice. Pohled na
pózující ženy byl směrem od
Metuje.

V roce 1937 byla zadána
cementárně vojenskou správou
výroba protitankových překážek
pro obranné pásmo, tzv. ježků.
Protože byla výroba náročná a
potřebovala velký prostor, byly
pronajaty objekty pily (dnes
pekárny). 

Po roce 1959, to už se podnik nazýval Laktos, byla ukončena výroba másla a smetana byla dováže-
na do Police nad Metují k dalšímu zpracování. V roce 1966 byla ještě provedena přístavba, do které
byla instalována linka na stáčení mléka do lahví. Dříve se totiž mléko rozváželo v 25 litrových kon-
vích a v obchodech se teprve rozlévalo do přinesených konviček. V té době už byly například v Opočně
vystavěny velké mlékárenské provozy, měnila se technologie balení mléka do sáčků a jogurtů do papí-
rových kelímků. Provozovna přestávala kapacitně vyhovovat a současně stála v cestě urbanistickým
plánům rozvoje města. Proto byla v roce 1975 stržena a na jejím místě dnes stojí paneláky.

C E M E N T Á R N A

První tehdy ruční výrobu cementových výrobků měl Josef Hlavatý v dřevěné boudě v prostoru nedáv-
ného OSP. Od roku 1909 byla výroba přemístěna do dřevěné boudy blíže k řece. V roce 1923 byla na
čas činnost převedena k hospodě U dvou lip. Nakonec koupil pan Hlavatý pozemek pod Kladskou ulicí
od podjezdu železniční trati směrem k dnešní pekárně. V nově postavené, z části u zděné cementárně
pracovalo až 8 dělníků. Vyráběly se zde betonové roury, skruže na studny, terasové dlaždice, ploty a
kůly i další výrobky pro stavby. 

Při této výrobě bylo zaměst-
náno až 50 lidí. Ježky byly
rozváženy těžkými nákladní-
mi auty do míst určení.
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V roce 1949, kdy byla pro-
vozovna zestátněna, převzalo
objekt Celostátní družstvo
cementářů, po roce 1953
družstvo Stavba Jaroměř. Od
roku 1964 objekt převzaly
Vodovody a kanalizace
Náchod a zřídily zde sklady. 

Celý objekt koupila v roce
2003 firma Togaz, zabývající
se montáží a údržbou plyno-
vých a vodovodních zařízení i
prodejem garážových vrat.

V tomto místě bývala ještě
prodejna uhlí pana Škopa.

S L É V Á R N A

Podnik byl založen na lukách směrem k náchodskému nádraží už v roce 1890. Původním majitelem
byl Ing. Bedřich Kašpar. Začal zde vyrábět odlitky z šedé litiny, součástky pro zemědělské stoje, stro-
je pro pivovary a mlýny i odlitky z mosazi, které dále obráběl ve strojírně. V roce 1928 koupila slé-
várnu firma Vilém Porkert a synové ze Skuhrova. Firma měla dlouhou tradici a zabývala se hlavně
výrobou masomlýnků a pianových rámů. Zastaralý provoz byl v Bělovsi zmodernizován a specializo-
ván na výrobu tenkostěnné litiny a radiátorů. Odléval se též bronz a hliník v primitivně vybavené slé-
várně. Těsně před válkou byly přistavěny další objekty, přemístěna kuplová pec a výrobní postup byl
nově přeorganizován, 

Fotografie slévárny pochází
asi z roku 1920.
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Po válce se výroba více zaměřila na tenkostěnné výrobky. V průběhu let 1949-50, kdy celý objekt
byl začleněn do n.p. MEZ v Náchodě, se prováděla další přístavba jádrárny, sušící pece, skladu mate-
riálu a transformační stanice. Rychle se střídali vedoucí a tím trpěl perspektivní rozvoj podniku. Když
byl v roce 1953 jmenován vedoucím Antonín Umlauf, vyučený slévač, situace se postupně stabilizo-
vala. Byla zvýšena výroba tenkostěnných výrobků, nově vybudovány umývárny, převlékárny a prá-
delna. Přibyla též kantýna a jídelna s dováženými jídly, jakož i ošetřovna. S postupujícím technickým
rozvojem společnosti přišla v roce 1972 na řadu instalace poloautomatů na výrobu forem, plnění for-
movacích směsí pomocí násypek a setřásací zařízení. Nejtěžší práce, tedy vytloukání odlitků přebral
automat. V 90. letech se přešlo na tlakové lití hliníku.

Současně byla přistavěna
jednopatrová západní část,
kde byly v minulosti i byty,
později kanceláře.

Tento snímek pochází z roku
1933. V jižní části byly přista-
věny také byty.

Jiný pohled na slévárnu a
textilku Goldschmied ze strá-
ně Montace.
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Slévárna byla z ekologic-

kých důvodů (umístění v
městské aglomeraci) v roce
1988 zrušena. V rámci priva-
tizace po roce 1989 došlo k
vyrovnání s původním majite-
lem a vzniklou společnost
ATAS elektromotory Náchod
a.s. Od té v roce 1996 americ-
ká společnost AMETEK
výrobní objekt slévárny na
konci Běloveské ulice v
Náchodě odkoupila.

Po provedených nezbytných
základních stavebních úpra-
vách, byla v roce 1997 zaháje-
na výroba elektromotorů. V
průběhu 10 let byly zrekon-
struovány nejen stávající
objekty, ale byly postaveny tři
haly, čímž se zdvojnásobila
výrobní plocha. Kromě toho
byla vybudována nová trafo-
stanice, výměníková stanice,
sklad hořlavých kapalin, par-
koviště pro zaměstnance,
zpevněná plocha pro vratné
obaly a sklad obalů. Celková
plocha je více než 22 000 m2.

Dnes je výrobní sortiment
Ametek elektromotory s.r.o.
zaměřen na 3 hlavní výrobní
oblasti, a to na výrobu motorů
do spotřebičů pro domácnost
(především vysavače), dále
do zařízení pro dům a zahradu
(elektrické a strunové sekač-
ky, vysokotlaké myčky, řetě-
zové pily, atd.) a pro profesio-
nální čističe podlahových
ploch. 

Nejnovější rozšíření výrob-
ního sortimentu se týká zave-
dení výroby krokových moto-
rů (zdravotnictví, bankovnic-
tví, atd.). Stávající roční pro-
dukce je cca 5 500 000 ks
motorů. Firma zaměstnává
více než 500 zaměstnanců.



Se vzrůstajícím zájmem o
minerálku a stížnostmi hostů
na hluk byl po roce 1950 pro-
voz v lázních zastaven a stá-
čírna Idy byla přestěhována
do objektu Hedva. Voda sem
byla vedena potrubím pod
Metují.

Pohled na stáčírnu. Patro
pravé budovy bylo obytné,
později přestavěné na kance-
láře zřídel.

Ani to nestačilo, tak byl
nakonec vybrán pozemek pro
novou stáčírnu mezi železnič-
ní tratí a Kladskou ulicí. 

Bylo započato se stavbou a
v roce 1980 byl zahájen zku-
šební provoz. Stáčírnu koupil
po roce 1990 Ing. Moravec.
Zdárně fungující objekt přive-
dl v roce 2002 do konkurzu.
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Od poloviny roku 2008 byl zřízen provoz 02 v budově bývalé textilní firmy Bartoň ve Starém Městě

a ve stejném období byl zřízen centrální sklad a expedice hotových výrobků v areálu fy CDS Náchod
(bývalý sklad bavlny n.p. Tepna).

S T Á Č Í R N A   I D Y   A   H E D V Y

Běloveské lázně MUDr. Vladimíra Honla a s tím související stáčírny minerálky se dlouhá léta vymy-
kaly průmyslovému charakteru. Původní malá stáčírna Idy se od začátku minulého století nacházela na
dvoře lázní pod cestou k lomu. Jedenapůl litrové lahve s Idou byly rozváženy koňskými povozy a
později firemním autem, případně byly zasílány zákazníkům drahou.

Jako konkurenční podnik vybudoval původní správce lázní Jaroslav Popílek v roce 1932 na druhé
straně Metuje vlastní stáčírnu z nově vyvrtaného pramene, nazvaného Hedva. Po znárodnění byla stá-
čírna zavřena a pramen Hedvy zasypán.



D O L Y  A  L O M Y

Pokusy dolovat rudu hlavně v běloveském katastru byly zaznamenány již od 16. století. Svědčí o tom
prohlubně rozptýlené v lesnatém terénu. Asi v roce 1879 Josef Jirásek, rolník v Bělovsi čp. 1, otevřel
se svým čeledínem v prostoru pohádkově tradované "Dračí díry" důl, kde očekával, že bude měděná
ruda. Podle pověsti totiž mělo dojít k pokusům s těžbou rudy na běloveském území již v 16. století.
Začal tedy dolovat, ale brzy zjistil, že sám nic nezmůže. Pozval tedy "baraby" (staré pojmenování hor-
níků) ze Svatoňovic, kteří zde vyhloubili šachtu do délky asi 8 m. Kvalita rudy ale nebyla valná. Obsah
měděné rudy přešetřovala komise Státního báňského úřadu v Kutné Hoře. Po rozboru dodaných vzor-
ků bylo shledáno, že by kutání nebylo výnosné. Další práce byly proto zastaveny. Dnes je otvor do
šachty téměř zasypán.
Jiráskův lom

Potomek jmenovaného rolníka, též rolník a starosta obce Běloves Josef Jirásek také brzy poznal, že
z kopcovitých polí mnoho nevytěží. Proto se snažil zajistit další příjem z odbytu kamene na upravo-
vané cesty a stavby. Z těchto důvodů otevřel v roce 1928 lom na těžbu křemitého porfyru na svahu pod
osadou Polsko u Dobrošova. Vylámaný kámen byl odvážen hornickými vozíky systémem lanovky z
prudkého svahu k násypkám. Zde se nakládal na pevné vozy a majitelovy čtyři páry koní svážely po
celé dny kameny do údolí. Materiál byl používán hlavně na základy domů a cest. Těžba však byla
nákladná a proto ukončena v roce 1935. Dnes je lom zarostlý náletovými dřevinami a obklopen lesem.
Kačerův lom

Ve stráni nad Velkými lázněmi směrem ke Smrčině zřídil v roce 1924 Antonín Kačer, rolník v Bělovsi
čp. 24, lom na kámen. Při postupném rozšiřování těžby a potřebě technického zařízení pronajal lom v
roce 1934 okresu, který používal kámen hlavně na stavbu a opravy cest v okrese Náchod. Po roce 1938
převzal okres lom úplně do svého vlastnictví. Do roku 1951 Patřil Okresní silniční službě v Náchodě,
později Krajské silniční službě v Hradci Králové a od roku 1954 byl ve správě Technických služeb      

Okolnosti vzniku akciové
společnosti a pozdějšího kon-
kurzu byly popsány v knize "
Ještě něco z běloveské histo-
rie". Prázdný betonový objekt
koupili soukromí vlastníci
Borůvka a Kalifa. Přes veške-
rou snahu se nepodařilo
objekt zprovoznit a budova
zeje prázdnotou.
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města Náchoda.

Tak vypadal Okresní lom
po roce 1945 v kopci směrem
k Dobrošovu.
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B Ě L O V E S K Ý   M L Ý N

Mlýny pro svou nákladnost bývaly nejdříve podnikem vrchnostenským. Již v 15. století byla v
náchodských knihách neurčitá zmínka o běloveském mlýnu. V husitské éře se připomíná, že roku 1472
prodal Jakub, (bratr kněze) ostrov v Bilovci. Běloveský mlýn byl popisován v 16. století jako majetek
náchodského zámku. 0d roku 1533 jej převzala obec (náchodská) do nájmu. 

Po roce 1955 byly postaveny nové šatny, sprchy a jídelna. V okolí lomu byly umístěny výstražné
tabulky, aby při odstřelech kameny neporanily kolemjdoucí. Odstřel byl prováděn i několikrát denně a
začátek i konec střelby byl oznamován sirénou. Odstřely byl zřejmě narušen i pramen Idy, což se pro-
jevilo slabším průtokem. Navíc kvalita kamene v rozšířené části lomu klesala a těžba byla v 80. letech
v tichosti ukončena. Je paradoxní, že už v roce 1933 zakázal Báňský revírní  úřad hornické práce z dů-

Lom měl slušné technické
vybavení, několikastupňovou
třídičku štěrku, vozíčkový
rozvoz od těžebních stěn k tří-
dičkám a za lomem byly zří-
zeny plochy pro uskladnění
hlušiny. Těžilo se v několika
úrovních a postupně se lom
rozšiřoval do kopce na
Hejzlarův pozemek.

vodů zabezpečení pramenů
minerální vody Ida. Ani dlou-
ho po tom nebylo nařízení
respektováno. Navíc majitelé
nejbližších domů zaregistro-
vali vlivem tlakových vln z
odstřelů popraskané zdivo.
Výrobní budova byla po roce
1990 rozebrána. Z šatny je
díky nenechavcům a vanda-
lům jen zřícenina.

U starého jezu, kde řeka
vytvářela ohyb až k cestě, byl
postaven nový mlýn. Po regu-
laci řeky v roce 1923 bylo
koryto vyrovnáno a k mlýnu
byl upraven nový náhon.
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Snímek zachytil dvůr bělo-
veského mlýna, kde bývala
zmíněná pekárna. Posledního
mlynáře Zdeňka Hejzlara drží
ještě maminka v náručí.

V rodové kronice "podemlejnských Hejzlarů" prý byla zmínka o časově neurčené povodni, která
úplně zničila panský mlýn. Ten měl ležet v místech nynějšího splavu. Při stavbě tohoto díla se skuteč-
ně našlo v nánosech písku zachovalé pískovcové kolo na mletí. Mlýn byl původně poháněn dvěma
vodními koly (na spodní vodu, z toho 1 kolo pro pilu). Náchodské obec jej provozovala střídavě ve své
režii nebo jej pronajímala mlynářům.

Nájemci mlýna se často střídali. Na opravách hrazených městem se značnou měrou podíleli robot-
níci a řemeslníci z okolních vsí. Je doloženo, že od roku 1833 byl majitelem mlýna František Loquens.
Vdova Anna Lokvencová přikoupila k mlýnu roku1870 od obce ostrov mezi náhonem a řekou. Od roku
1907 přešel celý mlýn do vlastnictví Alberta Hejzlara. Z roku 1910 je známa fotografie pekárny pana
Šrůtka, příbuzného mlynáře, provozujícího na dvoře mlýna firmu pekárny. Provozovna i přilehlý
obchod sloužily pro potřeby mlečů, kteří čekali na semletí mouky, jakož i jejich dětem a široké veřej-
nosti. V roce 1904 byla pila zrušena.

Po smrti Alberta Hejzlara se do mlýna přiženil Jaroslav Chmelař. V roce 1908 byl postaven nový
mlýn na vrchní vodu. Po roce 1917 byla instalována Francisova turbína o síle 60 koňských sil. Celé
strojní zařízení mlýna bylo modernizováno. Postavil další turbínu o síle 40 HP a dal instalovat 100 kW
elektrický generátor. Elektrický proud byl zpočátku dodáván lázním, Mautnerově pile, řezníku
Hofmanovi a pro veřejné osvětlení obce.

Další významná modernizace byla provedena v roce 1938, kdy mlýn převzal syn Alberta Hejzlara,
Zdeněk. Za něho byly instalovány tři mlýnské stolice o délce 1 700 mm a rovinné vysévače. Mlelo se
pro obchod (2 190 q) i pro jednotlivé zemědělce (kolem 1 500 q ročně). Mlynář měl v blízkém statku
koně a povozy, s kterými zajišťoval na požádání odvoz mouky, pomáhal při požárech i třebas při odvo-
zu stavebního materiálu. Za II. světové války pomáhal současně i s náchodským mlynářem
Holzbecherem semlít mnoha sedlákům tzv. "černé obilí", které jim zbylo po splnění kontingentu z
poměrně dobré úrody.

V roce 1951 byl mlýn znárodněn a převzaly jej Východočeské mlýny n.p. Předměřice. Mlelo se zde
pro zemědělce.  Od roku 1955 pak převzal mlýn Zemědělský nákupní podnik Česká Skalice, který též

poskytoval služby pouze ze-
mědělcům. V roce 1960 byl
provoz přestavěn na mísírnu
krmiv pro zemědělství.
Výkon zařízení byl tehdy 10 q
za hodinu. Po vybudování
nových kapacit byla v roce
1981 mísírna v Bělovsi úplně
zrušena. Ani po roce 1990
nebyl provoz restituenty
obnoven.
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Byl nalezen zápis, že podbuční
mlýn prodal i s kopcem Bučkem 1.
června 1882 mlynář Josef Šetina
purkmistrovi Antonínu Rokošovi,
který jej postoupil princi Vilémovi
ze Schaumburg-Lippe a ten zase
Izákovi Mautnerovi. Aby měl
továrník vodu potřebnou na provoz
továrny téhož roku na podzim
mlýn zrušil a v  budově zřídil byty
pro své mistry.

P O D B U Č N Í   M L Ý N

Další, v roce 1981 zbořený objekt při úpravě Karlova náměstí, byl tzv. Podbuční mlýn pod zámec-
kým kopcem. Byl napájený strouhou a v poslední části dřevěným žlabem z rybníka Pilného na Plhově.
Vznikl pravděpodobně s hradem a městem, neboť toto osídlení nemohlo zůstat bez mlýna. Mlýn měl
dvě složení a kolo na svrchní vodu. Voda dále protékala městem a byla používána pro praní, máchání
apod. V dobách válečných jí byly naplňovány také městské příkopy. Náchodská obec měla za povin-
nost se starat o vodu, ale bývaly s tím nesnáze, protože hráze obou rybníků bývaly protrženy častými
přívaly vody a opravy byly náročné. Ve mlýně byl i 6-stupňový vodní trkač, který ze strouhy vytlačo-
val vodu až do zámecké kašny.

Přiváděcí vodní strouha od Plhova k mlýnu.
Různé pohledy na mlýn např. při požáru na

zámku v roce 1934 nebo už při bourání.
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Za první republiky byl v
budově i obchod s moukou.
Po smrti zakladatele v roce
1945 mlýn převzal syn
Jindřich.

V roce 1952 po znárodnění
ale objekt převzalo Hos-
podářské družstvo v České
Skalici. Výroba byla zrušena
a stroje vybourány. V budově
pak bylo uskladněno obilí až
do roku 1963, kdy došlo ke
zboření objektu.

Z druhé strany mlýna byla
postavena přízemní strojovna.

P A V L Í N K Ů V    M L Ý N

V letech 1918-22 vybudoval Václav Pavlínek na svou dobu moderní neomítnutou pětipodlažní budo-
vu mlýna dle německého vzoru. Stála na parcele č. 853 čp. 80 u křižovatky cest dnešní Pražské ulice
a B. Němcové. Mlýn byl poháněn nezvykle nejdříve pomocí dieselového agregátu 20 Hp, později už
elektrickým motorem na noční proud. Strojovna byla vedle mlýna. Pomocí hlavního hřídele a trans-
misí byly potom poháněny kapsové výtahy i mlecí stolice. Postupně až do roku 1940 byla doplňována
další potřebná zařízení.
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V E L K Ý   M L Ý N

Velký, původně panský mlýn stál po několik století na rozcestí nynější Mlýnské a Palachovy ulice.
Existují záznamy o prodeji pozemků u velkého mlýna z roku 1501, což znamená, že zde mlýn už stá-
val. Roku 1565 se uvádí, že nožíři a mečíři měli k broušení zhotovených zbraní dva brusy tzv. "šlej-
fernu", jeden při mlýně ve Starém Městě a druhý menší ve městě, pravděpodobně u velkého mlýna.
Byl poháněn vodou z řeky Metuje, která v minulosti vytvářela meandry, sahající až k železniční trati. 

V roce 1888 firma Lederer a Stránský část
mlýna přestavěla na mechanickou tkalcovnu
se 60 stavy na vodní i parní pohon. Pracovalo
zde asi 30 dělníků. Vyrábělo se zde lněné i
bavlněné zboží. V době první republiky pak
sídlila mechanická tkalcovna firmy Lederer a
syn, (Josef, Richard) v Krámské ulici.

Dále pod cestou až Pavlínkovu mlýnu bylo
později koryto zakryto. Po regulaci a napří-
mení Metuje sem byla svedena pouze
Radechovka. I ta byla už od trati v roce 1950
zakryta a odvedena mezi československým
kostelem pod splav.

V místech, kde je vidět záb-
radlí voda odtékala již krytým
kanálem pod silnicí.

Pohled na řídící panel měst-
ské elektrárny.
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S rozvojem elektrifikace ale celý objekt v roce 1905 zakoupilo město od Václava Lokvence, aby zde

přestavbou dalo do provozu městskou elektrárnu. Byla zde instalována turbína o výkonu 70 HP a
rezervní parní stroj 120 HP. Elektovodná třívodičová síť pak rozváděla elektřinu do tehdejších hlav-
ních ulic odběratelům a pro městské osvětlení. Postupnou rekonstrukcí elektrárenského zařízení byla
elektrovodná síť z místních zdrojů rušena a elektrickou energii dodávala Východočeská elektrárna. Pak
byl objekt od roku 1948 převeden do správy Východočeské energetiky v Hradci Králové. Po zboření
zde byl postaven panelový dům a vedle budova Okresní správy spojů s telefonní ústřednou. 

S T A R O M Ě S T S K Ý    M L Ý N

Mlýn ve Starém Městě byl znám již od poloviny 15. století. Využíval vodu z rybníka napájeného
ze Stříbrného potoka, který byl na severovýchodní straně mlýna. Stav vody kolísal a proto bylo vyko-
páno umělé rameno řeky Metuje ke mlýnu, ale zase býval rybník při každé větší povodni zatopen.
Proto byl zrušen a upraven na  louku. Ve starých dokladech se připomíná kolem roku 1500 Mrázek
postřihovač. To dokazuje, že zde bývala soukenická valcha. Z prodejních záznamů dále vyplývá, že
zde byla i pila. Majitelé se rychle střídali, až roku 1648 byl mlýn prodán Martinu Šrůtkovi, jehož rod
se tu udržel několik století.

Tak vypadal původní staro-
městský mlýn ještě na přelo-
mu 19.-20. století. Ten malý
chlapec vlevo byl pozdější
majitel Josef Holzbecher.

Na snímku vpravo mezi stro-
my je patrný starý mlýn. Vedle
něho stála zděná budova
sušárny textilu textilky.
Poněkud vlevo stála pilárna a
před ní rozlehlý sklad prken,
na jehož konci stojí dnes
budovy Technických služeb.

Když starý mlýn v roce 1915 vyhořel, tehdejší majitel Gabriel Holzbecher jej přestavěl do dnešní
podoby. Jeho koncese na mlynářské zboží zanikla až jeho smrtí v roce 1946. Nápis na mlýně připomí-
nal: "Zde od pradávných dob mlýn býval, ježto české obilíčko mlíval". Pro pohon a výrobu elektrické
energie zde byly instalovány dvě Francisovy turbíny. Mletí se provádělo na válcových stolicích. V
přední části mlýna byly byty. V  roce 1940 syn Josef přistavěl sklad, novou čistírnu a silo s kapacitou
42 vagonů obilí. Naproti mlýnu stála pekárna a garáže jako majetek mlýna. Byla v provozu asi do roku
1960. V roce 1946 byl mlýn modernizován instalací Kaplanovy turbíny o výkonu 120 HP. Pro pohon
pily byla zachována malá Francisova turbína o výkonu 15 HP.
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Tento snímek starého mlýna
a pily z jiné strany pochází z
let 1913-16, kdy se v těchto
místech na Metuji prováděla
regulace.

Další fotografie již zachytila
základní podobu nového sta-
roměstského mlýna. 

Jižní část  skladu se sýpkou
byla postavena za války. V
roce 1946 byl mlýn znárod-
něn, ale Josef Holzbecher zde
působil na čas jako správce.
Objekt měla do roku 1953 pod
správou organizace Výcho-
dočeské mlýny n.p., dále se
řízení několikrát měnilo pod
správou Mlýny a těstárny
Pardubice n.p., závod Před-
měřice, i Náchodských peká-
ren. Před mlýnem stála pekár-
na a garáže.  

Tehdy byl zařízen jako žitno-
pšeničný mlýn, od roku 1963
jen na mletí pšenice a od roku
1978 zase jako žitný mlýn. Na
tři směny zde pracovalo 18
zaměstnanců, k dispozici byla
i 2 nákladní auta na rozvoz
mouky. V roce 1965 byla pro-
váděna generální oprava jezu,
postavena společná trafostani-
ce, společná pro n.p. MEZ a
pilu. 

V roce 1987 pak došlo ke
kompletní rekonstrukci objek-
tu, jejímž výsledkem byl plně
automatický žitný mlýn.
Zařízení dodala Továrna
mlýnských strojů n.p. Par-
dubice. 
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Pila byla v provozu ještě po

znárodnění do 70. let. ( Bude
zmíněna v jiné části.)

Na snímku jsou pracovníci
mlýna, zcela vpravo Jan
Balcar, dlouholetý vedoucí
mlýna.

Současným majitelem po
restituci a odkoupení objektu
je Ing. Josef Franěk jako ředi-
tel akciové společnosti
Náchodského mlýna. Nyní
zde pracuje průměrně 20
zaměstnanců. Jako jediný z
mlýnů ve městě je dosud v
činnosti. Na boku směrem k
Atasu je dnes prodejní obchod
a pekárna jako součást společ-
nosti.

Na druhé straně mlýna byla
v roce 2006 postavena dvě
nová obrovská sila.

Sídlí zde i firma Nufra, s.r.o.,
řízená stejnou osobou. O sou-
časné činnosti mlýna nebyly
poskytnuty informace.

M L Ý N   V   B R A Ž C I

Velmi starý mlýn, doložený roku 1432 byl v Bražci na levém břehu řeky Metuje. Byl v držení mnoha
mlynářů až do roku 1560, kdy jej Albrecht Smiřický ze Smiřic přikoupil k panství. V tom čase se ale
již nemlelo, protože při jarní povodni byl jez (jehož základy jsou při nízké vodě znatelné ještě dnes) a
částečně i mlýn stržen ledovými krami. Z mlýna zůstaly jen mlýnské stroje. Brzy po tom byl vystavěn
nový mlýn poněkud výše na pravém břehu. Poslednímu majiteli Emanuelovi Kašparovi mlýn vyhořel
a pozemek se spáleništěm v roce 1885 koupil Josef Bartoň pro výstavbu textilky. V úrovni středu
Bartoňovy textilky byl vybudován v rámci regulace Metuje v roce 1914 pouze nový jez. (Foto je umís-
těno u firmy Bartoň.)
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P O D B O R N Ý   M L Ý N

Pro úplnost nutno dodat, že na hranici katastrů Náchoda a Dolní Radechové u cesty na Červený
Kostelec stával pod hrází velkého Podborního rybníka starodávný malý mlýn. Informace o něm lze
nalézt v písemnostech od roku 1653, ale objekt byl patrně starší. Jednalo se o roubené stavení se sto-
dolou a vodním kolem na vrchní vodu. Mlýn sloužil pro zemědělce z blízkého okolí až do roku 1900,
kdy jej koupil Isac Mautner pro ubytování svých přespolních zaměstnanců. Mlýn ale v roce 1909 vyho-
řel a v prostoru pod hrází bylo postaveno Jiráskovo koupaliště s šatnami a restaurací.

Tak vypadal Podborný mlýn.

T Ě Ž B A   P Í S K U

Po regulaci Metuje po roce 1913-23 vznikl problém zanášení dlážděného koryta bahnem a pískem
především nad splavy v Bělovsi a Náchodě. V úseku pod pivovarem těžil usazený říční písek pan
Mastík pomocí kovových šoufků na dřevěné tyči, z kterých písek vysypával na dřevěný vor. Vytěžený
materiál pak byl překládán na povozy a používán na stavbách. Dnes už jej nelze použít, protože písek
je silně kontaminován různými hnojivy a oleji.

Snímek těžby písku pochází
z koryta Metuje Na Horním
konci v Bělovsi. 

V Bělovsi získal koncesi na těžbu říčního písku v letech 1925-38 Alois Šroll a písek získával výše
popsaným způsobem. Mimo to Emil Sedláček od roku 1926 začal těžit písek z říčních usazenin za stat-
kem "podemlejských" Hejzlarů (dnešní prostor dopravního hřiště). Těžbou vznikl hluboký písník, pro-
tože zde byl již používán plovoucí motorový bagr. Písek pak byl na hornických vozících vyvážen po
rampě do přistavených povozů. Těžbu zanedlouho převzal pan Šroll. Těžba zde skončila v roce 1938
a písník začal být zavážen domovním odpadem. To už se začal těžit písek na druhé straně cesty před
železničním přejezdem, na tzv. Drahách (dnešní obchodní středisko Family). Těžba zde byla ukonče-
na v roce 1947. Obdobně bylo postupováno na dalších písnících až k Velkému Poříčí.
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Tak se těžil písek na
„Hejzlaráku“. Naložené vozí-
ky se vytahovaly až na
rampu, odkud se písek vysy-
pával do přistavených aut.

Na „Šroláku“ se těžil písek
též motorovým bagrem.
Nakládka písku na nákladní
auta se již prováděla páso-
vým dopravníkem.

B A R T O Ň   Bražec - Staré Město

Syn faktora Josefa Bartoně pocházel z Vysoké Srbské. V Náchodě začal s rodinou potiskovat plátna
od domácích tkalců. Na Plhově roku 1869 postavil novou vytápěnou sušárnu, kde zaměstnával i něko-
lik tovaryšů. Zboží se tehdy máchalo v potoce. Jako jediný český podnikatel v roce 1885 začal stavět
na spáleništi Kašparova mlýna na začátku Bražce novou textilku. Na plánu barevny, tiskárny sušárny
i tkalcovny se podílel jeho syn Cyril. Ještě týž rok zahájil práci v barevně a tiskárně. O rok později byla
uvedena do provozu tkalcovna poháněná vodním kolem na spodní vodu. Po prvotních potížích s kolí-
sáním stavu vody, další přístavbě a postavení parního stroje přešla tkalcovna na bavlněné látky, moli-
na a pracovní kepry. V roce 1890 byl novým společníkem syn Josef. O čtyři roky později se stal spo-
lečníkem i Cyril. 

Pohled na bražeckou
Bartoňovu textilku od Pekla
proti proudu Metuje.



Pohled na Bartoňovu továr-
nu v Bražci z druhé strany.
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Dne 3. srpna 1902 se pro své společenské aktivity Josef Bartoň st. vzdal podílu ve firmě. Bratři kou-
pili v dražbě Šrůtkův statek ve Starém Městě na rozcestí silnic do Bražce a České Skalice. V průběhu
roku 1905 byla zahájena stavba původně přízemní přádelny, postaven parní stroj pro pohon nových
anglických strojů a následujícího roku zahájena výroba. Podnik se tak stal nezávislým na dodávce příze
od židovských firem. V roce 1907 došlo k nástavbě druhého poschodí a přístavbě přádelny. Pohon již
zajišťovaly elektromotory. V té době zde pracovalo kolem 800 dělníků. Krize způsobila silné ztráty,
takže na konci první světové války mělo práci jen 40 dělníků. Podnikatelovo sociální cítění dalo vznik
kolonii dělnických rodinných domků, které se lidově říkalo Bartoňov, dělníci z jeho přádelny měli jako
první závodní jídelnu a pro opuštěné děti postavil okresní sirotčinec. Potřeby nové republiky i úspěš-
ný vývoz do zahraničí způsobil zvětšení podniku. Kolem roku 1933 bylo zaměstnáno v obou továrnách
1 200 zaměstnanců.

Pohled na Bartoňovu továr-
nu ve Starém Městě nad
Metují kolem roku 1907.

Jiný pohled na přádelnu
směrem k městu Náchod.
(Tehdy bylo Staré Město nad
Metují samostatná obec.)
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Rok 1946 v I. etapě znárodnění znamenal pro firmu Josef Bartoň-Dobenín a syn konec soukromé-

ho podnikání. Továrny byly začleněny do n.p. Tepna. Bražecký závod (Tepna 04) do šedesátých let pro-
dukoval barevná plátna, měl i svoji vlastní barevnu. Teprve koncem šedesátých let (někdy v letech
1967-69) se zde započalo s výrobou podkladových tkanin pro smirky. V letech 1974-77 byla výroba
plně rekonstruována (bezvřetenové předení, bezčlunkové tkaní a nové tryskové stavy) a výroba probí-
hala až do roku 1990. Byla tak jednou z nejlepších továren v celém textilním průmyslu v republice.

Pohled na tehdejší Tepnu 03
z roku 1989.

V roce 1991 byla v Bražci zrušena kotelna na uhlí a přešlo se na plynové vytápění. K 1.5.1992 se z
bývalých závodů Tepna 03 a Tepna 04 vytvořila společnost BARTOŇ - textilní závody a.s. Základní
kapitál společnosti tvořily akcie vydané na základě restitučního nároku pana Josefa Mariana Bartoně-
Dobenína. V letech 1995-2004 byl v Bražci úplně vyměněn strojní park a pokračuje se zde ve výrobě
průmyslových tkanin na smirková plátna.

Obdobně v přádelně ve Starém Městě došlo v letech 1993-2003 k výměně strojového parku. Vlivem
přílivu asijských výrobků a drahých energií ale společnost ztrácela konkurenceschopnost, takže ze 70
pracovníků jich zůstalo jen 14. V roce 2009 proto ve Starém Městě byla výroba úplně ukončena.
Objekt koupila v dražbě v roce 2010 společnost Novo Náchod s.r.o., majitel pan Pinkava se syny s
úmyslem nájmu pro výrobu a sklady. Firma Ametek, která si továrnu pronajala, používá objekt jako
sklady a pro část výroby (jako provoz 02). Stavebně se obě továrny výrazně nezměnily.

T E X T I L N Í   Z Á V O D Y   M A U T N E R

Issac Mautner vybudoval svoji karieru textiláka v polovině 19. století na využívání práce domácích
tkalců, kterým vydával přízi. Hotové zboží v letech 1867-74 společně se synem Isidorem barvil, bělil
i expedoval v malé provozovně ve Strnadově ulici. Už v roce 1882 zahájil práce v nově postavené
mechanické tkalcovně bavlněného zboží na Plhově těsně pod strání, kam přestěhoval barevnu indigem
i bělidlo. Počet dělníků postupně vzrostl na 500 osob. Současně roku 1882 byla založena firma pod 

názvem "Samuel Wärndorfer,
Marcus Benedikt a Isidor
Mautner - přádelna bavlny"
Společně se synem Isidorem
Mautnerem koupili několik
dalších továren v Rakousku a
Uhrách, u nás také v
Tanvaldě-Šumburku a Ru-
žomberku, takže na přelomu
století se stali jedním z před-
ních výrobců v celé monarchii
Rakouska-Uherska.
Foto pochází z roku 1895
směrem od plhovské kapličky.
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V Náchodě pak v roce 1907 byla provedena přístavba a připojena přádelna. Rok nato RTZ postavi-

ly naproti závodu elektrickou centrálu, dnešní teplárnu, pro moderní pohon strojů (bude popsána v
samostatné kapitole). Ve spojení s rakouskou bankou (Bodenkreditkou) vytvořili v roce 1905 akciovou
společnost "Rakouské textilní závody" (RTZ). V krizovém roce 1911 a několika dalších létech závody
vykázaly ztrátu.  Zato následující válka a s ní související vojenské zakázky přinesly dobrý zisk. Při tom
dle dostupných údajů měly RTZ v letech 1916-18 - přádelna 1.100, nakonec jen 900 zaměstnanců, tkal-
covna 1.050 s poklesem na 890 dělníků.

Ke změně názvu na Mautnerovy textilní závody v Praze, závody Náchod (MTZ) došlo v roce 1922.
Dobré výsledky dovolily firmě za první republiky další výstavbu, mezi nimiž byly i jako novinka -
jesle pro děti pracujících žen, které tvořily většinu osazenstva. Pro své zaměstnance MTZ vybudovaly
moderní domy pod kapličkou ve Wolkerově ulici a z kopce směrem k nádraží v ulici Borské.

Tak vypadaly Mautnerovy
textilní závody v roce 1910 při
pohledu ze zámeckého kopce.

Směrem k městu byla postavena v roce 1938-39 nová přádelna, která byla v provozu až do roku 2002.
V roce 1945-48 byla v přízemí jídelna. Směrem k Plhovskému náměstí u cesty na Červený Kostelec
byla v roce 1942 přistavena nová tkalcovna se sklady i administrativou. Továrna tehdy zpracovávala
kvalitní bavlnu i vlnu a hedvábí. Pro zásobování materiálem včetně přísunu uhlí do elektrocentrály-tep-
lárny byla zřízena železniční vlečka. Období protektorátu bylo vzhledem k válečným zakázkám pro
výrobu příznivé, potomci Isidora Mautnera se ale museli přestěhovat z Vídně do Anglie, kde rod zani-
kl. Proto v té době byly MTZ pod správou Živnobanky. 

První etapa znárodnění v roce 1946 Zastihla i Mautnerovy závody. V roce 1949 došlo k reorganiza-
ci dosavadních podniků, takže v druhé etapě znárodnění byly sdruženy všechny textilky celé rozsáhlé
severo-východočeské textilní oblasti. Vznikly tak samostatné podniky: na Červenokostelecku Jiskra,
na Hronovsku Bavlnářské závody Mistra A. Jiráska (MAJ), na Policku Meta, na Broumovsku Veba a
konečně na Novoměstsku Jasna.

Stavba budovy nové přádelny v
roce 1938. Později byla přistavě-
na ještě další dvě patra. Budova
vedlejší vrátnice byla v pozděj-
ších letech  stavebně upravena.
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Jedna z původních čelních
budov s výzdobou v roce
1945. Řadu let zde sídlila
pobočka Centrotexu. Nyní zde
stojí obchodní market Lidl.

Letecký snímek asi z roku
1925 zachytil situační polohu
Mautnerových textilních zá-
vodů i s elektrocentrálou.

Tento letecký snímek areálu
Tepny pochází z roku 2005.

Z obavy před nálety byl ve
skále za teplárnou vybudován
kryt pro zaměstnance v přípa-
dě ohrožení. Objekt má něko-
lik postranních sálů, které
však nebyly pro výrobu použi-
ty. V dobách studené války byl
kryt upraven pro potřeby
civilní obrany.
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V roce 1954 došlo k otevření
nové jídelny Tepny, postavené
na pozemku zbourané textilky
Doctor. Chodilo se tam stravo-
vat kolem 3.000 strávníků z
továrny a poloviny města.
Odbývaly se tam také taneční
zábavy, různé slavnosti a kon-
ference.

Národní podnik Tepna Náchod sdružoval základní závod na Plhově, přádelny v Babí a ve Starém
Městě i tkalcovny v Náchodě a Bražci. Od roku 1956 byly ustaveny Východočeské bavlnářské závo-
dy (VBZ) jako vrcholný orgán. Nově bylo přijato 10 závodů bývalého n.p. MAJ Hronov, když mezi
tím v roce 1955 byl do MAJ začleněn i n.p. Jiskra. V této podobě existovala Tepna do 1. dubna 1958.
Stavebně již nedošlo v základním závodě pro nedostatek místa ve městě k závažným změnám. Jen v
rohu pod kopcem byla postavena moderní vodárna a čistička odpadních vod a za Borskou ulicí mezi
vlečkou a garážemi autobusů budova skladu bavlny. Nejstarší budovy pod kopcem sloužily jako
zušlechťovna. Bylo tam umístěno bělidlo, suchá úpravna, adjustace, sklad hotového zboží a barevna.
Počet zaměstnanců měl ale soustavně sestupnou křivku (z 10 000 na 6 500 osob), vyvažovanou masiv-
ním náborem žen z Moravy a Slovenska. Vyráběly se zde především bavlněné košiloviny s polyeste-
rem a šatovky i flanely, které pomocí pobočky Centrotexu (podniku zahraničního obchodu se sídlem v
Praze) byly vyváženy především do zemí východního bloku.

Přístavbou u Plhovské ulice
vznikla třípodlažní budova,
která byla dána do provozu v
roce 1970. V přízemí byly
kanceláře jídelny, velká šatna
a sociální zařízení. První patro
bylo zřízeno jako taneční
kavárna. V druhém patře byl
velký divadelní sál Spojeného
závodního klubu Tepny. Na
pravé straně byly ve vyšších
patrech salonky pro různé
schůze. Vše se nazývalo
Tepna klub.

Fotografie z roku 1989 za-
chytila ještě všechny budovy
v provozu - zleva přádelna,
podnikové ředitelství, přádel-
na, vpravo Tepna klub a tepen-
ský nový internát (nyní Úřad
práce).
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V 90. letech, kdy pro značnou prašnost a nižší platové podmínky se stále snižoval počet pracovní-

ků, byl podnik nucen zaměstnávat i dělnice z Polska, které byly denně dopravovány přes hranice auto-
busy. Po roce 1990 Tepna (tehdy již státní podnik s.p.) produkovala přes tři roky přes 60% produkce
pro Němce. Vlivem přísunu zboží z východních zemí silně klesl počet zakázek, čímž počet zaměst-
nanců dále klesal. Část jídelny byla pronajímána pro firmy Nábytek apod. Nakonec je celý objekt od
roku 2003 v držení rodiny Röszlerových. Od roku 2002 byla dokonce výroba z přádelny převedena do
tkalcovny, ale to vše firmu od konkurzu v roce 2005 nezachránilo. Přádelnu koupila v roce 2007
holandská společnost Protivítr s úmyslem pro přestavbu na byty.

Celý starší střední komplex
budov sahal hodně do hloub-
ky. Sídlil zde Centrotex, vlevo
podnikové ředitelství, opravna
strojů, truhlárna a další
pomocné provozy. Tato část
továrny byla zbourána a v roce
2005 prodána společnosti
Lidl, která zde postavila
nákupní středisko a rozlehlé
parkoviště. Vzadu zůstala
vodárna a rozlehlý dvůr. 

Začátek bourání Tepny.

Naproti tkalcovně přes silnici stojí dosud budova dřívější další staré tkalcovny, propojena chráněným
můstkem s hlavní budovou. Řadu let tam sídlil Komunální podnik a od roku 1959 učňovská škola pro
textilní, gumařský obor, potravináře i pro švadleny. Po roce 1970 se škola odstěhovala do internátu v
Bělovsi. 

Na čas zde byl otevřen inter-
nát pro muže a pak zde zůsta-
ly jen sklady, firma Level,
která se úspěšně prosazuje v
oblasti zabezpečení, lokaliza-
ce i navigace vozidel a několik
dalších drobných firem. Dnes
zde také sídlí projekční kance-
lář Aspro.

Nalevo je neutěšený pohled na
opuštěnou bývalou tkalcovnu.

V těchto dnes opuštěných
budovách byla zušlechťovna.
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Firemní autoopravnu pře-
vzala od roku 2003 opravna
automobilů Auto Malík.

Na vybourané ploše posta-
vila firma Lidl nový market.

V pozadí je postupně bourá-
na kdysi výstavní tkalcovna.

Ani přestavba budovy na
byty není zatím aktuální.

Za zánovní budovou se krčí
rovněž nevyužitá rozpadající
se stará přádelna.

Pětipodlažní budova nové
přádelny v roce 2002 osiřela.   
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Pohled od Karlova náměstí
k Plhovu.

Funkční zůstala pouze část
tkalcovny směrem k Plhov-
skému náměstí od roku 1994 v
držení rodiny Miloše Drapače,
který zde měl po roce 1990
několik let obchod se svítidly. 

Nejstarší budovy úpravny
a tkalcovna pod kopcem jsou
prázdné, chátrají a jsou
postupně bourány. Od roku
2007 jsou v majetku manželů
Třešňákových. 

Pohled od Plhovského
náměstí ke křížku.

Pohled na nevyužitou plochu
bývalého dvora ze zámeckého
kopce.
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V opravených objektech ny-
ní sídlí v nájemním vztahu
prodejna pneumatik, herna a
Náchodská strojírna s.r.o. 

V parní barevně a tiskárně
zaměstnával 50 dělníků, kteří
vyráběli hladké modré tištěné
zboží, modrá plátna, molina
kepry, grádly a další. Zboží
nacházelo odbyt u nás, v
Rakousku a až v Haliči. Patrně
vlivem krize roku 1917 výro-
bu zastavil. 

Z inzerce a seznamu živnos-
tí je ale patrné, že továrna byla
v provozu ještě kolem roku
1938. Potom byla barevna
začleněna do Mautnerových
textilních závodů a později
zbourána.

Na snímku je zachyceno
bourání Letzelovy textilky.

O štěstí v podnikání se
pokoušel i Karel Letzel, který
v malém domku s jedním
učedníkem a pomocníkem od
roku 1879 začal barvit látky.
Díky solidní práci vzrůstal
počet objednávek a tak roku
1890 přešel zakladatel ke
strojní výrobě v nové textilce,
kterou vybudoval v rohu
Karlova náměstí směrem k
Plhovu (dnes market Billa). 


