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Náchod  včera a dnes  na fotografiích
Již dříve a hlavně během své kronikářské činnosti se mi podařilo z různých zdrojů shromáždit velké

množství elektronických fotografií z různých časových období. Před časem  vyšla  kniha litografických
pohlednic Náchoda autorů Oldřicha Šafáře a Rudolfa Macka bohatě česky i německy komentovaná.
Podobně vydala Lydia Baštecká knihu fotografií Zmizelé Čechy - Náchod, též odborně popsanou.
Konečně dr. Václav Sádlo s Ing. Alenou Čtvrtečkovou vydali knihu Náchod za Protektorátu. 

Já si dovolím předložit řadu fotografií, které jsem tam nenašel nebo dokreslují časovou posloupnost
a především pak fotografie řady nedávných událostí, které sám pamatuji. Nebude to zdaleka všechno,
co se v Náchodě událo, protože ani fotografové nemohou být všude ve správný čas. Řada zajímavých
fotografií leží zapomenuta v šuplících amatérů a čeká, až je někdo opráší.
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Ve sbírce mám fotografii
veduty z roku 1537 z galerie
ve Würzburgu od malíře,
který na svých cestách
zachytil dobový náchodský
zámek, město a v pozadí
hrad Homoli. Patrně chtěl
naznačit směr obchodní
cesty přes náchodskou bran-
ku kolem hradu Homole až
do Vratislavi a dál.

Toto je vše, co zbylo z dávné
slávy panství a hradu
Homole, kdysi na českém,
německém a nyní polském
území, kousek vlevo na
kopci za lázněmi Chudoba.

S hraniční cestou souvisí i
rytina dnes „staré“ české cel-
nice, datovaná z roku 1829,
kam byl přemístěn celní úřad
z náchodského Kutlofu. Bu-
dova ještě stojí, ale slouží
pouze pro ubytování.
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Také je to již jen vzpomínka.
Po dokončení Polské ulice a
nového betonového mostu
byl v prosinci roku 1988
kamenný most rozebrán.

Takhle to vypadalo v roce
1919 na Slánském mostě,
kdy tudy proudily proudy
lázeňských hostů i občanů
do Chudoby a naopak. 

Slánský kamenný most přes
řeku Metuji byl postavený
roku 1889. Sloužil s řekou
jako přirozený předěl hranic
mezi státy téměř sto roků. 

Zde je fotografie pomocného
betonového mostu mezi no-
vou českou celnicí a Slán-
ským mostem. Ten byl po-
staven za první republiky za
účelem zpevnění cesty po
původních bažinách, která
vedla právě přes řeku Metuji
k hradu Homoli. Zde se také
odehrál poslední boj roku
1945. Tento most vzal za své
při stavbě nové Polské ulice
k hraničnímu přechodu.
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Zmíněný pomocný most je
ještě vidět vpravo. Řekli
byste, že tudy vedl provizor-
ní vysoký násep železnice 
z roku 1945? Spíše to tu
vypadalo jako po leteckém
náletu v Drážďanech.

V roce 2013 v prostoru ulic
Polská a Kpt. Jaroše byl
dokončen kruhový objezd,
sloužící k plynulejšímu pro-
vozu v okolí obchodního
marketu Kaufland.

Ale dne 8.5.2014 stačilo
zavřít závory u železniční
zastávky a v nastávajícím
chumlu aut a nepozorností
řidiče z vedlejší ulice byla
poražena motorka. Zraně-
ného řidiče nakonec musela
odvážet helikoptéra a kruho-
vý objezd vzdálený necelých
500 m byl úplně zahlcen ze
všech stran.

Polská ulice byla dokončena
v roce 1988 a hned nato 
v roce 1990 zažila neuvěři-
telný nápor kamionů a osob-
ních automobilů až ve třech
řadách do Polska. Teprve po
roce 2004 po vstupu do EU
se situace poněkud zklidnila.



Zde je nejstarší pohled na
město na olejomalbě Aloise
Špuláka z roku 1837. Je
zachycena jižní strana, kde
hoří osm domů a část západ-
ní strany náměstí.  

Tak vypadala mýtná závora
v roce 1865 na krajském
předměstí v úrovni dnešního
kostela Sv. Michala.
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Vrátím se do vlastního
města. Mou snahou je porov-
nat minulost se současností.
Požár Náchoda v roce 1663
zničil téměř celé město. O
požáru jsou pouze písemné
záznamy. 
Tak vypadalo dle obrazu
náchodské náměstí z roku
1740. Většina domů po po-
žáru z roku 1663 již byla  po-
stavena v kamenné podobě.

Po velkém požáru města
roku 1663 byl kostel přesta-
věn do podoby jak je již
znám dnes, věže byly výško-
vě srovnány a opatřeny bed-
něným patrem, cibulovitými
šindelovými střechami a
báněmi. Výška věží, kterým
se lidově říká Adam a Eva, je
asi 40 m. Na obraze byla
zadní věž ještě nižší.
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Toto je pohlednice jiného
obrazu z roku 1866, kde bylo
na náměstí soustředěno prus-
ké vojsko. Věže kostela
postaveného původně v roce
1310 jsou již stejně vysoké. 

Z pohlednice kolem roku
1900 je patrné, jak se město
začalo rozrůstat. Vpravo
dole je Holzbecherova pila a
mlýn, poněkud dál už stály
Pickovy textilky, na Ham-
rech byl jen malý rybníček a
louka.

Tento pohled ukazuje Ko-
menského třídu z druhé stra-
ny. Hluboká strž byla pos-
tupně zasypávána. Na ní
byla až v 60. letech postave-
na budova T60 n.p. Rubena.

Tudy vedla tzv. císařská sil-
nice až k hranicím. Snímek
kolem roku 1900 dokazuje,
že ještě cesta nebyla dláždě-
ná. V pozadí je Hakaufův
dům na Letné. Vpravo je
hostinec Koruna.



Tak vypadala část Starého
Města kolem roku 1910.
Podstatně menší hřbitov byl
téměř bez stromů. Železnice
už vedla nad hřbitovem, ale
zastávka tam ještě nebyla.
Teprve v roce 1932 byla
postavena nová železniční
zastávka, hojně využívaná 
k návštěvě hřbitova.

V budově byla čekárna,
výdejna jízdenek, dokonce i
občerstvení pro čekající.
V roce 2014 se u nástupiště
objevila krytá betonová
kukaň tak pro 5 cestujících.
Čekárna je zamřížovaná a
okolí zarůstá travou.
(Běloveská zastávka byla
postavena  až v roce 1948
svépomocí občanů.)

Železniční trať rozdělila roz-
víjející se město, ale za tratí
bylo ještě hodně volné plo-
chy na výstavbu.

Tovární objekty, školy i sou-
kromé domy rostly jako po
dešti. Snímek je z roku 1937,
kdy se připravovala cesta na
výstaviště.
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Fotografie asi z roku 1935
ukazuje vpravo dole Lewi-
thovu textilku. Mezi ní a
Kudrnáčovou gumovkou
byla cesta do ulice Českých
Bratří. Textilku ve válce jako
židovský majetek převzal
Kudrnáč pro vojenskou
výrobu.

V letech 1931-33 byly posta-
veny Masarykovy školy. Na
Hamrech bylo zřízeno přímo
u řeky provizorní hřiště.
Staří pamětníci tam ještě 
v místě dnešního parkoviště
pamatují rybníček s lodič-
kou. Domy na Na Strži ještě
zářily novotou. O něco dříve
byla postavena nová nemoc-
nice (vpravo nahoře).

Masarykovy školy byly
původně koncipovány jako
dívčí (vlevo) a chlapecká
vpravo. Po válce byla pro 1.
až 5. již smíšený ročník
vyčleněna pravá část. V 50.
letech byla škola přejmeno-
vána na Základní devítiletou
školu (ZDŠ) J. Fučíka. Pro
nedostatek učeben byly roč-
níky promíchány. Po roce
1990 byl název školy vrácen.

Pohled na Masarykovy školy
z kopce od nové nemocnice.
Vrchní část strže pod cestou
byla v té době zasypávána
továrním odpadem.
Od 6. třídy výše s námi zača-
li chodit i žáci z okolních
vesnických škol (Česká Čer-
mná, Lipí, Jizbice a další).
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Výstavu zahájil tehdejší
ministr průmyslu Rudolf
Mlčoch. Pavilony byly velké
a prostorné, z lehkých mate-
riálů. Dokonce tam stál
hudební pavilon a hlediště
pro odpočinek i sledování
kulturních pořadů.

Kudrnáč po výstavě celý
pavilon koupil, nechal roze-
brat a  postavit na dvoře
gumovky, kde byl později
dlouho používán pro několik
kanceláří, středisko ROH a
schůzovní místnost.

Do tohoto období spadá i
snímek z louky pod Klínkem 
z roku 1945, kdy dělníci
Kudrnáčovy gumovky utíka-
li před ohlášeným náletem
co nejdále od továrny.

Foto Miroslav Semerák

Zakrátko byl na Hamrech
srovnán terén a byla prove-
dena stavba výstaviště podle
projektu architekta Voláka
„Výstava 38 Náchod“. Byla
přehlídkou hospodářských,
politických i kulturních
úspěchů první republiky pře-
devším z regionu severový-
chodních Čech.
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Z fotografie kolem roku
1915 je patrné, že na kopcích
ke Kramolně nebyly vůbec
žádné stavby. Pouze v úžla-
bině se rýsovaly domy na
Novém světě.

Fotografie z roku 1945 do-
svědčuje, že již vlevo dole
byl statek a za ním dlouhý
Kudrnáčův dům pro zaměst-
nance gumovky, který měl
být postaven podle výpovědi
pamětníků v letech 1938-42.
Nahoře stálo jen několik
soukromých domů.

Cesta z města přes Vino-
hrady pokračuje Trojickou
ulicí (na snímku)  přes
Klínek na hlavní silnici a dál
na Kramolnu.

Poválečná fotografie  již
ukazuje v pozadí další domy
na Klínku, kam se lidé stěho-
vali kolem roku 1949.
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Směrem doleva  z této cesty
odbočuje několik rovnoběž-
ných ulic, v tomto případě
do Dobrovského ulice. Na
rohu býval potravinářský
obchod.

Toto je stejná ulice z druhé
strany s nejstaršími Kudr-
náčovými domy, jejichž
stavba započala v roce 1938,
ale pro válečné problémy 
s materiálem byla dokonče-
na až v roce 1942. Vpravo
byla v 70. létech vybudová-
na modernější samoobsluha,
nyní je mimo provoz.

To už začínala  studená válka
a velké závody pro své
zaměstnance budovaly och-
ranné kryty civilní obrany
(CO). Jeden takový postavil
n.p. Rubena ve spodní části
Klínku. Jednalo se o několik
podzemních sálů pro osoby,
skladů potravin, masek a
ochranných oděvů. Nyní je
objekt na prodej.

O ulici výš byly postaveny
další domy, kam se nájemní-
ci, zaměstnanci gumovky,
stěhovali v roce 1949.
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Po levé straně Trojické ulice
byla postavena v letech
1969-73 fronta družstevních
řadovek na volné louce.

Takto vypadá část řadovek 
v současné době.

Rovnoběžně s domy na vrch-
ním snímku stojí Na Pláni
další podobné řadovky.

Takto zachytil fotograf
pohled na Klínek na nové
řadovky z jeřábu na stavbě
domů na Brance.

.
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V průběhu padesáti let na
Klínku bylo postaveno mno-
ho nových rodinných domů.
V pozadí bylo možno za-
hlédnout sídliště Branka, ale
poslední dobou stromy
zabraňují většímu rozhledu.

Staví se dále. V krátké době
na Klínku nad silnicí na
Kramolnu  přibude řada dal-
ších rodinných domků.

To je pohled do ulice na
Vinohradech. Cesta pokraču-
je právě na Klínek. Domy se
téměř nezměnily, pouze
rohák postavený z válečného
materiálu poněkud chátrá.

Toto je pohled na zastavěný
Klínek ze sídliště u nemocni-
ce v roce  2014. 
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Za války byl na Hamrech
vybudován fotbalový stadi-
on, ale v roce 1945 zde byly
odstaveny sovětské kanóny.
Krátce na to zde nocovalo na
trávě tisíce německých zajat-
ců, kteří byli odváděni 
z jaroměřských kasáren přes
hranice do Polska a
Sovětského Svazu do zajetí.

Na stadion na Hamrech jsme
chodili po válce přes lávku
zadními dvířky cvičit. Hlav-
ně běhat na škvárovém okru-
hu kolem hřiště. Už tam stála
dřevěná tribuna pro diváky a
pod ní šatna pro hráče a
závodníky.

Stejný stadion na Hamrech 
v 60.-80. letech viděl 
s velkou slávou   několik se-
cvičných cvičení a okresních
spartakiád.

V roce 1985 byla odstraněna
dřevěná tribuna a po délce
hřiště byla postavena jedno-
patrová budova. Vlevo dole
jsou šatny závodníků, soutě-
žících na lehkoatletických
závodech. Fotbalová utkání
se ale hrají na stadionu 
v Bělovsi. 
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Ze strany od Pražské ulice
pak bylo umístěno několik
ordinací lékařů, lékárna,
svého času bazar a nyní pro-
dejna Vietnamců.  Mezi ulicí
je slušné parkoviště.

Snímek ukazuje letecký
pohled na umístění nového
krytého plaveckého bazénu
v rohu areálu na Hamrech.

Prostor hřiště za lázněmi byl
upraven v roce 2001 jako
skatepark pro tréning mla-
dých skateboardistů. Mezi
bazénem je pak ještě malé
víceúčelové hřiště ze stejné
doby. V roce 2012 byly čás-
tečně rekonstruovány.

Současný letecký pohled na
hřiště na Hamrech. Vlevo
nahoře u řeky Metuje stojí
junácká klubovna.
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Už málokdo si vzpomene,
jak vypadaly tehdejší měst-
ské kryté lázně, umístěné 
v areálu spořitelny s výcho-
dem do Hrašeho ulice.
Bazén měl pouze 5x10 m,
vpravo byly šatny a v prvním
patře sprchy, vany a sauna.
Po vybudování nových lázní
byl bazén zasypán a místnost
sloužila krátce jako tržiště.

Nový plavecký bazén slouží
od roku 1990  ke vší spoko-
jenosti na trénink a závody
plavců, plavecký výcvik
školní mládeže z okolních
škol a pro vyžití obyvatel ve
volném čase. Je zde dobré
sociální vybavení, sauna a
vzadu malý bazén jako
brouzdaliště pro děti.

V pravém rohu hřiště na
Hamrech byl už za  první re-
publiky junácký srub.
Klubovna, v roce 1946, pů-
vodně upravená z vojenské-
ho dřevěného baráku, byla
po převratu vnitřně zničena.
Pak později vyhořela. 
V roce 1990 byla postavena
nová (viz snímek).
V letech 1967-70 se scházeli
Junáci (i nyní) v chatě za pří-
rodním divadlem na zámku.

Pohled na moderní krytý pla-
vecký bazén od Pražské
ulice.
Sídlí zde vedení sportovních
zařízení zřizovatele Města
Náchoda., tedy včetně sprá-
vy zimního stadionu, Jirás-
kova koupaliště a stadionu
na Hamrech.
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Sportovní hala u Pražské
ulice byla stavěna za podpo-
ry n.p. Rubena  a v roce 1973
byla otevřena pro házenou.
Nyní je majitelem Sport klub
Náchod o.s.

Pro příznivce házené bylo
vyčleněno místo v rohu spor-
tovního areálu na Hamrech.
Členové TJ Rubena si sami 
v roce 1965 svépomocí upra-
vovali podklad hřiště a sta-
věli šatny. Původně zde byla
jen dřevěná kůlna.

To nestačilo především pro
tréninky na další sálové hry.
Proto mezi autodružstvem a
řekou  v roce 1989 začal sta-
vět Okresní svaz českoslo-
venské tělovýchovy (OS
ČSTV) novou halu „ple-
chovku“. Poté předali maje-
tek Sport klubu. V roce 1991
byla kolaudace. Hraje  se zde
mezinárodní házená,  florl-
bal  i jiné akce.

Hala má velké využití pro
sportovní klání. slouží i
jiným pohybovým aktivitám
V pronájmu zde prosperuje
malá kopaná, aerobik, mažo-
retky apod.  Občas jsou zde
pořádány prodejní trhy.
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Mezi autodružstvem a hřiš-
těm na Hamrech byl posta-
ven cihlový dům pro zdra-
votnický personál. Podobné
dva domy byly postaveny
pod cestou k Dobrošovu u
nové nemocnice. Blíže 
k Pražské ulici byl po roce
1990 otevřen autobazar.

Za Holzbecherovým mlý-
nem u cesty přes most na
Skalku továrník Bartoň
nechal postavit pro své úřed-
níky v roce 1921 pěkné
„panské byty“.

Fotografie za hry.

Luka od těchto domů smě-
rem k Bražci byla považová-
na odedávna za zátopovou
oblast. Po regulaci Metuje se
situace poněkud zlepšila. Po
válce zde vznikly Technické
služby a později sběrný dvůr.
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V roce 1982 poněkud níže
pod prádelnou v lokalitě
„Bučina“ byl postaven nový
objekt Sněžky náhradou po
zbouraném provozu na
Plhově.

V roce 1992 více vzadu pod
cestou k Bražci byla posta-
vena tiskárna Integraf. K ní
nechalo město provést inže-
nýrské sítě a později asfalto-
vou cestu.

Poblíž dlouhých panelových
domů ve Starém Městě byla
v roce 1976 v Myslbekově
ulici pro děti  obyvatel posta-
vena nová mateřská škola.

Blíže k Jugoslávské ulici
byla postavena v roce 1966
nová budova Prádelny a čis-
tírny náhradou za zrušený
provoz v Bělovsi. 
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S růstem počtu obyvatelstva
se jevila potřeba rozšíření
lůžkové kapacity nemocnice.
Proto byla v parčíku mezi
budovami krátce po první
světové válce postavena tato
nová budova s lůžkovou
částí a operačními sály.

Jenže lůžková kapacita pře-
stala vyhovovat. Ještě před
válkou  roku 1938 bylo při-
dáno další patro, boční přijí-
mací část a po válce střešní
nástavba, kde byly ubytova-
né řádové sestry, tehdy obs-
luhující nemocné.
Budova dole sloužila pro
hospodářské zázemí, kance-
láře a kotelnu.

Od roku 1896 nesla označení
Všeobecná veřejná okresní
nemocnice v Náchodě.

Vrchní budova byla vyčleně-
na pro infekční choroby.
Přístavba byla provedena 
v roce 1932.

V rámci přestavby celého
areálu byla budova v roce
2012 zbořena.

Vybudovat nemocnici v Ná-
chodě bylo rozhodnuto okre-
sním zastupitelstvem (tehdy
Nové Město nad Metují) 
v roce 1881. Stavba probíha-
la v letech 1893-95.  Spodní
budova byla správní s hospo-
dářkým zázemím, prádelnou
a kuchyní. V budově vpravo
bylo lůžkové vybavení se 
70 lůžky. Operovalo se tehdy
pouze v Opočně. Pohlednice
je asi z roku 1900.
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Domov důchodců, tak jak jej
dnes známe, byl postaven 
stavitelem Hakaufem v roce
1931 podle projektanta P. Ja-
náka a nazýván „Bartoňův
chorobinec“.  Už v roce
1928 poklepali zúčasnění
společně na základní kámen.
Bartoň věnoval svůj poze-
mek a dva  miliony korun.

Připravovala se stavba nové
nemocnice v režii bratři
Bartoňů. V prosinci 1934 byl
objekt slavnostně otevřen a
nazván „Bartoňův městský
domov“. V  nové nemocnici
ale v roce 1943  německá
vojenská posádka zřídila
lazaret pro raněné vojáky.

V roce 1948 byla nemocnice přejmeno-
vána na Státní okresní nemocnici 
v Náchodě a v roce 1952 na Okresní
ústav národního zdraví (OÚNZ) se síd-
lem v Náchodě. Ten byl v roce 1960
sloučen s OÚNZ Broumov a Jaroměř. 
V 60. letech byly v zahradě pod nemoc-
nicí přistavěny garáže pro sanitky a pod
cestou k Dobrošovu přibyly dva domy
pro zdravotnický personál.

Tak vypadá nynější Domov
důchodců se strmým přístu-
pem od škol a dalším  propo-
jením k nové nemocnici.
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Od roku 1950 bylo do vrchní
nemocnice přemístěno inter-
ní oddělení, porodnice a dět-
ské oddělení (dříve byla
porodnice v Hrašeho ulici
vpravo vedle Geodezie). 

Toto je současný pohled na
nemocnici od jihu.

S přibývajícím průměrným
věkem seniorů vznikla
potřeba dalšího rozšíření
objektu. Proto byla v letech
1996-98 k jihu provedena
přístavba objektu, ve všech
patrech propojená s původní
stavbou.

V roce 1976 byl postaven 
v horní nemocnici menší
objekt pro laboratoře   klinic-
ké biochemie.
V roce 1990 zde bylo otevře-
no nové hematologicko-
transfuzní odděleni. 

Zde je letecký snímek na
oblast škol, nemocnic a
domovů důchodců, konečně
i na sídliště u nemocnice.
V pozadí vlevo je část vesni-
ce Lipí.
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Tak vypadal v nedávné době
letecký pohled na areál staré
nemocnice. Je zde již zabu-
dována přistávací plocha pro
helikoptéry. Pro návštěvníky
nemocnice slouží nové par-
koviště pro automobily,
umístěné na původní louce
pod školami T.G.Masaryka.
Další provizorní parkoviště
pro návštěvy je na místě
zbouraného sirotčince.

V roce 1998 byla dokončena
první moderní kruhová
budova nové jídelny, kuchy-
ně a vrátnice.
Nemocnice zajišťuje péči
pro spádovou oblast s více
než 60 tisíci obyvateli.

Dříve, v roce 1996, proběhla
kolaudace nově vystavěného
pavilonu pro lůžkové oddě-
lení anesteziologicko-resus-
citační, neurologické a oční.
Od roku 2003 byl otevřen
nový ambulantní pavilon,
jehož součástí je helioport
pro přistávání vrtulníků.
Od roku 2003 nese název
Oblastní nemocnice Náchod.

Vzrůstající potřeba lůžkové
kapacity pro staré občany si
vynutila stavbu nového
objektu nad školami TGM
vlevo vedle stávajícího
domova důchodců. Byla ote-
vřena v roce 1993 a nese
název Marie. Je hlavním
centrem městských sociál-
ních služeb v Náchodě. 
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Takto si stěžoval sběratel
pohledů a obdivovatel sta-
rých staveb.
Bartoňův sirotčinec byl
postaven v roce 1909.

Přesto že budova od roku
1942 sloužila pro potřeby
nemocnice jako interní a
oční oddělení, vedení ji
nenechalo opravit.

To už se hydraulické nůžky
neúprosně zakusovaly do
starého zdiva.

Budova vydržela 101 rok.
Krásná památeční mozajka
už není. Na uvolněném pro-
storu je nyní provizorní par-
koviště.
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Hned po první světové válce
byl za velkým mlýnem smě-
rem k řece postaven blok
obytných domů (dnešní ulice
Němcové a Palachova).
Krátce potom byl postaven
další blok, končící hotelem
Kohout (dnešní Slávie). 
V roce 1933 byla ještě posta-
vena další řada obytných
domů směrem k nádraží,
naproti stavební škole.

Současná fotografie zachy-
cuje ulici Němcové směrem
k centru. Byl zde pouze
jeden obchod - opravna hu-
debních nástrojů. 

Druhé foto ukazuje další
blok, kde býval obchod
papírnictví a zeleniny. Nyní
zde je obchod potravin a
zeleniny. V hotelu Kohout
(nynější Slávie) byla po roce
1948 umístěna svobodárna
n.p. Rubena. Nyní je v příze-
mí opět soukromá restaurace
a nahoře hotel.

Stavba Okresního hejtman-
ství i vily probíhala asi v le-
tech 1923-25.  Z jiných foto-
grafií je patrné, že zde před
regulací řeky byly zamokře-
né louky a meandry Metuje,
kde se při povodních vytvá-
řelo souvislé jezero.
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Po válce zde byla místo hejt-
manství umístěna berní sprá-
va (dnes finanční úřad). Tu
přemístili kolem roku 1952
do bývalého hotelu proti
Kutlofu na Karlově náměstí.
V budově pak bylo až dlouhá
léta zdravotní a zubní stře-
disko, v suterénu pak záchyt-
ná stanice pro opilce.

Původní zahájení prvního
školního roku v oboru účet-
nictví v Náchodě se konalo
17. září 1896 v několika pro-
najatých objektech. Vyučo-
vání v nové vlastní budově
začalo 1. února 1926.
Obchodní akademie byla
vyhlášena od roku 1940.
Současně zde byla hospodář-
ská a kupecká škola.

Tento snímek potvrzuje, že
už v roce 1926 na lukách 
k regulované Metuji stála
budova Obchodní akademie.
Kousek od ní stál dům pro
úředníky a blíže k cestě zmí-
něné Okresní hejtmanství.

Od roku 1961 byla přejme-
nována na dvou a čtyřletou
ekonomickou školu. Po roce
1990 se název vrátil.
Nynější pohled na budovu
Obchodní akademie od
Pražské ulice. Po levé straně
v zahradě je malé hřiště,
využívané pro sportovní
potřeby školy. 
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V roce 1953 tu zahájila čin-
nost čtyřletá Střední průmy-
slová škola stavební. 
Pro zvýšené potřeby školy
bylo v roce 1970 přikročeno
k výstavbě vstupní části
školy, kabinetů a šaten.

Za uvedenou budovou byla
postavena v roce 1931 ve
funkcionalistickém stylu po-
dle projektu Jana Bednáře
další budova Odborné školy
živnostenské. Slavnostně by-
la otevřena 15. listopadu. 

Na stavbu navazovala kon-
strukce tělocvičny.

Od roku 2000 nese objekt
název VOŠ stavební a SPŠ
stavební arch. Jana Letzela 
v Náchodě.
Fotografie ukazuje součas-
nou podobu přístavby.



Příležitostná předválečná
fotografie ukazuje umístění
dříve popisovaných objektů.
Za Pavlínkovým mlýnem
(budova vlevo od křižovat-
ky) se skrývala městská
jatka.
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K průmyslové škole stavební
(PŠS) patří ještě internát na
Denisově nábřeží, který byl
postaven v roce 1986.

Pohled na učiliště od Pražské
ulice. Od roku 2011  se nazý-
vá Centrum odborného
vzdělávání při PŠ stavební.

V prostoru na fotografii byla
dříve pouze nezakrytá
Radechovka. Mimo záběr
byl v roce 1929 dokončen
kostel Husova sboru. V mís-
tě tělocvičny bývalo hřiště
Dělnické tělocvičné jednoty
(DTJ). Mezi obytnými domy
bylo po válce postaveno uči-
liště Pozemních staveb.



V blízkém sousedství Metuje
v ulici Krásnohorské byl
postaven roku 1965 první
dům pro zaměstnance n.p.
Rubena. 

Druhý dům též pro zaměst-
nance n.p. Rubena směrem
ke Strži se stavěl v roce
1970.

Výše jmenovaný dům už
stál, když byl původní most  
asi v roce 1985 odstřelen.
Byl tak poctivě postaven, že
musel být odstřelen na něko-
lik fází. Nájemníci okolních
domů to odnesli rozbitými
okny z rázové vlny při
výstřelu.
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Od regulace Metuje stál pod
starou nemocnicí betonový
most, který zažil v letech
1936-38 převážení cementu,
písku, štěrku a ocelových
zvonů na stavbu vojenských
opevnění na Dobrošově.
Tenkrát vydržel, ale vzrůsta-
jící automobilový provoz jej
značně poškodil.
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Na druhou stranu od mostu
lze uvést i původně dřevěnou
lávku přes řeku Metuji. Ta
umožňovala zkrácení cesty
pro žáky i učitele z města do
škol. Vzhledem k bezpeč-
nosti byla lávka zrekonstruo-
vána do současné podoby.

V „Ticháku“, rokli směrem 
k nové nemocnici, byl v roce
1954 uspořádán závod jízdy
motocyklů do vrchu. V jinak
nevyužitém místě byl v le-
tech 1976-78 postaven chy-
bějící zimní stadion. Opět
pro lepší propojení s centrem
byla pod stadionem přes
řeku Metuji postavena kovo-
vá lávka. Ta byla roku 2013
rekonstruována.

Prudký svah ke školám byl
opatřen dřevěnými schody 
v době výstavy 38, protože
část expozic byla i v budově
školy. Schody ale byly v zi-
mě většinou nepoužitelné.
Pro zchátralost byly renovo-
vány v kovové podobě, čímž
se zvýšila bezpečnost i v zi-
mním období.

Pohled na nový široký most,
který  nese z druhé strany
tabulku 1987, prošel ještě 
v roce 2002 částečnými
úpravami vozovky.
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Pro zkrácení cesty pro oby-
vatele nového sídliště nad
nemocnicí byly roku 2013
zhotoveny kovové schody se
zábradlím. Začátek je za
zimním stadionem.

Stadion je od podzimu do
jara plně využíván místním i
okolním obyvatelstvem. Ko-
nají se zde tréninky kraso-
bruslařů, hokejových muž-
stev i hokejová utkání. Sou-
časně pod stadionem byl
postaven hotel s restaurací,
využívaný  pro hostující
mužstva i veřejnost. V roce
1998 byla provedena rekon-
strukce ledové plochy a roku
2005 opláštění objektu.

Schodiště končí po prudkém
stoupání na prašné cestě
zvané „U Tří dvorců“ s na-
pojením doleva k sídlišti
kolem klubu Hopsáčku a
opačně k nové nemocnici.

Původní sídliště u nové
nemocnice (SUN) se začalo
stavět v roce  1988 v panelo-
vém provedení (střední část). 
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Spodní řada panelových
domů v Bílé ulici byla stavě-
na v letech 1992-93. Mimo
záběr vlevo ve zrušeném
výměníku sídlí od roku 1999
dětský klub Hopsáček.
(Klub Hopsáček byl ustaven
pro děti s maminkami na
mateřské dovolené. Pořádá
řadu aktivit včetně dětských
táborů.) 

Jak je patrné ze snímku, síd-
liště se dále rozšířilo směrem
k obci Lipí, ale plánované
pokračování je nejasné.

Podél příjezdové Zelené
ulice z hlavní dobrošovské
cesty byla v rámci občanské
obslužnosti postavena pro-
dejna potravin. Po roce 1990
zde sídlil potravinářský
obchod Meinl, po něm pro-
dejna nábytku a nyní je
objekt prázdný.

Na snímku je jedna z odbo-
ček Růžové ulice ve středu
sídliště.



32

Za prodejnou potravin byla
současně postavena restaura-
ce. Krátkou dobu byla uza-
vřena a posléze v přízemí
budovy firma Werner tu
otevřela obchod potravin.

V roce 1997 byl postaven
nízkopodlažní dům  na rohu
Modré a Duhové ulice, která
uzavírala sídliště.

Napravo podél hlavní silnice
nad sídlištěm směrem 
k Dobrošovu v letech 2009-
11 byly postaveny další
domy modernějšího vzhledu.

Toto je pohled na stejné
domy od Duhové ulice. 
V ohybu pod hlavní cestou 
k Lipí (nahoře mimo záběr)
byly zjara 2014 usazeny
kolem připravených cestiček
nové lavičky.



O něco dříve se začalo stavět
v úžlabině od Rybárny ve
Starém Městě do kopce smě-
rem k Václavicím sídliště
Branka. Proto se celý okruh
cesty v sídlišti nazývá
Václavická.

Sídliště Branka se stavělo od
roku 1988 postupně až do
roku 1995.

To jsou dílčí záběry ze stav-
by na  Brance -  samostatné
věžáčky.

Pokud je řeč o Rybárně,
která byla postavena v roce
1837 jako hospoda s rybář-
kými sádkami, tak ta sice
ještě stojí, ale byla upravena
na byty. K ní byl přistaven
hotel Jindřich. Sádky za
původní budovou jsou
ovšem minulostí.
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Nad starší zástavbou rodin-
ných domků na Brance byly
postaveny řadovky po obou
stranách cesty.

Obyvatelé bydlící v nejvyšší
poloze sídliště se pěkně pro-
jdou  až domů. Místní hro-
madná doprava jezdí jen po
okruhu Václavické ulice.

Součástí sídliště je trafosta-
nice a řady garáží. Na konci
je poslední část domů,
dokončených v roce 1995.

Podobný typ domků pokra-
čoval oboustranně i za zá-
krutou cesty nahoru.



35

Toto je další část domů
přímo kolem cesty dolů, kde
se pod bývalou prodejnou
potravin uzavírá okruh.

Dílčí pohled na sídliště není
úplný, protože prostor je
osazen bohatou zeleni.

Původně byla pod novou
výstavbou domů postavena
potravinářská prodejna. Vli-
vem přibývající motorizace
obyvatel a zavedením Mě-
stské hromadné dopravy
(MHD) prodejna ztratila
zákazníky. Sídlilo zde kadeř-
nictví, projekční středisko i
sklady. Nyní je celá budova
na prodej. 

Toto je jiný typ atriových
řadovek, který byl stavěn
svépomocí od roku 1983 na
etapy až do roku 1988. Celá
nová řada stojí mezi okružní
cestou a domky staré zástav-
by na Brance.
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V minulosti bylo ve stráni k Dobrošovu
pouze několik domů. Jinak louky, alej
třešní a potůček, přes který jsme si v 50.
letech „zkracovali“ v zimě na lyžích
cestu ze školy do Bělovse.
Na snímku je stará cesta od nemocnice,
která se až v lese Montaci spojuje s ces-
tou od pivovaru, pokračuje do osady
Amerika a dále k Dobrošovu.

Na jedné ze starých fotogra-
fií kolem roku 1900-10 jsou
nad městem ještě patrné plo-
chy luk a polí, končící u
dnešního vodojemu. Tam je
také polní cesta s chatami od
silnice na Vyhlídku. Pak je
velký sešup (dnešní Šafaří-
kova ulice). Stával tam sta-
tek Roudný. Za ním je již
vidět věžičky nového  Strá-
níkova sanatoria (Hron). 

Také fotografie z protilehlé-
ho kopce prozrazuje, že na
stráních směrem k Dobro-
šovu ještě kolem roku 1910
téměř nic nestálo.

Z cesty do osady Amerika
nad Třešinkami před válkou
již bylo možno rozeznat na
stráni nově postavené domy.
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Takto vypadá hotel Hron 
v současnosti. Po pravé stra-
ně je navíc vrchní přístavba.

Na další fotografii je z toho-
to koutu Náchoda vidět jinak
(asi rok 1900) Stráníkovo
sanatorium, pozdější hotel
Hron. V popředí se tyčí na
ještě volném  nezastavěném
kopci Krausova vila. 
O pivovaru bylo pojednáno 
v Průmyslových objektech.

Pohled na Třešinky od vyse-
kaného pásu lesa Montace.
V pozadí mezi obytnými
chatami vede ještě další
cesta směrem do osady
Amerika. Spojuje se až v le-
se s Dobrošovskou ulicí.

V letech 1967-72 se začalo
ve třech řadách stavět svépo-
mocí 15 domů  pro zaměst-
nance n.p. MEZ. Řady vzni-
kly nad starší zástavbou
Smetanovy ulice.
Po odkoupení do soukromé-
ho vlastnictví byly u všech
domů vyměněny původně
ploché střechy  za sedlové.
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Dobrošovská ulice začíná u
pivovaru a pokračuje kolem
Montace k Dobrošovu. Vle-
vo stojí ještě jedna ze stodol
statku, která ovšem je upra-
vená jako skladiště stavební
firmy.

Z ní odbočuje strmá Šafaří-
kova ulice, vedoucí k Zátiší,
vlevo pak do Holubovy a
dalších ulic. Od 50. let se 
v celé oblasti rozrostla byto-
vá výstavba až nahoru 
k Třešinkám.

Pozemní stavby se rozhodly
v letech 1972-75 za pivova-
rem v Dobrošovské ulici
postavit zajímavé domy.
Dnes jsou v soukromém
vlastnictví.
Pod nimi mimo záběr posta-
vil pivovar dřevěnou podni-
kovou prodejnu piva.

V místech u mostu pod pivo-
varem stávala trafika. Hned
vedle byl malý pramen
minerální vody. Ten byl v še-
desátých letech stavebně
upraven a lidé si vodu oblíbi-
li jako „Náchodku“. Po roce
1990 však voda byla označe-
na jako nevyhovující a místo
bylo upraveno pro odpoči-
nek kolemjdoucích.
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Obytné domy v Purkyňově
ulici před Restaurací Port
Artur byly stavěny v letech
1952-54 pro pracovníky n.p.
MEZ. Jejich dětem sloužila
mateřská školka v původní
Löwenbachově vile naproti
staré nemocnici. Nyní slouží
pro podnikání.

Na rohu Březinovy a Pur-
kyňovy ulice (dříve Roky-
tanské) má Církev bratrská
svoji modlitebnu. Budova
dostala novou fasádu.

Smetanova ulice vedoucí
strmě do kopce  bývala dlou-
ho prašná. Když přibývaly
obytné domy a po pravé stra-
ně provozovna Vzoru, byla
ulice vyasfaltována. Nava-
zuje na kopci na Štefanikovu
ulici.

V roce 1975 byla v boční
Orlické ulici dokončena pře-
stavba objektu, kde se usídlil
Vzor, družstvo invalidů.
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V Purkyňově ulici se tak
mnoho nezměnilo. Restau-
race Port Artur stále prospe-
ruje. Jen přibyly výše uvede-
né domy a několik nových
fasád. Po pravé straně je
malé zahradnictví.

Na původním pozemku za-
hradnictví byl postaven
obytný dům s obchody. 
V přízemí byla dlouhá léta
prodejna potravin. Po roce
1990 na rohu prodávali obuv
a nyní je tam kadeřnictví.
Uprostřed je prodejna vodo-
vodních potřeb. 

V tomto koutě města pod
starou nemocnicí byl ještě
dům paní Elové, kde si zapo-
mětliví školáci kupovali 
v jejím obchodě nové sešity
nebo rohlíky. Vpravo stojí
první dům pro rubenské
zaměstnance. Před stavbou
druhého domu byl tento
rohový dům u křižovatky
zbořen. Kdysi byla v rohu
blíže řece také prodejna uhlí.

K blízké nemocnici patří
ještě jeden ze snímků,
zachycující  v roce 2012
bourání jedné z nejstarších
budov, infekčního oddělení.



Opět je třeba se vrátit do
Starého Města.

„Na Řípáku“ se říká kopci
vlevo mimo záběr. Domy po
pravé straně ulice byly
postaveny až po válce. Na
snímku je hudba kapelníka
Kubiny. Tenkrát se chodilo 
z domu smutku průvodem až
na staroměstský hřbitov.

Levý dům z první republiky
dostal pouze novou fasádu.
Další dlouhý dům u Českos-
kalické ulice byl postaven 
v roce 1959.
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Pohled na zděné domy „Na
Řípáku“ zezadu. Na louce
bylo skladiště n.p. Rubena.
Dnes zde stojí věžáky.

Naproti domům „Na Řípáku“ v Čes-
koskalické ulici  byl v roce 1982
postaven nový panelák pro zaměst-
nance Rubeny. Vedle stále stojí budo-
va bývalé hospody U stříbrného poto-
ka. Tu využíval od znárodnění až do
roku 1972 n.p. MEZ jako závodní
jídelnu, než využil služeb nové, bližší
rubenské jídelny. Nyní je v bývalé
hospodě v provozu bar.
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Tento most běžný občan
neuvidí, protože je nyní 
v areálu staronové firmy
ATAS (dříve MEZ).

Jiný pohled do Českoskalic-
ké ulice, kdy původně šedý
panelový dům dostal nový
kabát. Vozovka byla rozšíře-
na a dostala asfaltový povrch
s vyznačeným stáním.

Jedná se o most přes náhon
vody z Metuje do dřívějšího
Holzbecherova mlýna.

Mezi tím se od Vysokova 
v letech 1947-50 začala sta-
vět „dálnice“, dnešní Praž-
ská ulice, která měla usnad-
nit průjezd městem. Původně
tam od Slavie k Bartoňově
textilce kolem mlýna sice
vedla cesta, ale byla úzká a
prašná.



43

Z těch důvodů muselo být
zbouráno několik domů,
např. Holzbecherova pekár-
na (na snímku) a terén byl
zpevněn, protože v minulosti
tam bývala zamokřená luka a
ještě dříve rybník.

Další příležitostná spojnice
vedla od gumovky kolem
bývalé textilky Tramer a
Kohner ke mlýnu. Konečně
třetí, spíše stezka pro pěší,
vedla opět od textilky přes
luka k Bartoňově textilce
(viz fotografie).

Cesta od gumovky je lépe
viditelná na tomto snímku.
Příležitostně se lidé stavova-
li vlevo v malém Klugarově
obchůdku.

Ze zmíněného původního
Klugarova obchodu byla po
asanaci bývalé textilky pře-
stavěna restaurace a vedle
nový hotel.
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Od roku 1947 byl v Ná-
chodě ustaven Automoto-
klub Svazarmu (AMK),
který využil nově postavené
dálnice a od roku 1950 zde
zorganizoval rychlostní mo-
tocyklové závody. Depo
bylo na Hamrech a start
kousek před Autodružstvem.
Soutěžilo se ve třídách 150,
250 a 350 cm.

Záběr je z Řípáku, vesměs
se jezdilo tehdy po dlážděné
silnici.

Závody byly organizovány
každoročně  za velké účasti
obyvatelstva. Trať byla
vedena od Slávie k Pikovce,
Řezníčkovou ulící na Ko-
menského třídu až k Tepně
03 a zpět po dálnici na cílo-
vou rovinku k Autodružstvu.
Celou trať závodníci absol-
vovali 20x. Na snímku u
Slávie zrovna jel Šmerda.

Závodu se zúčastnilo ročně kolem 50 jezdců z celé
republiky. Od roku 1955 byl okruh rozšířen až 
k Okresnímu soudu, dnešní Palachovou ulicí ke
Gymnáziu a po Komenského ulicí k Tepně 03.
Roku 1956 se jel závod naposled.
Řadu závodů vyhrál a nejen v Náchodě místní
závodník František Šmerda (na snímku). Z míst-
ních závodili ještě Miroslav Zelený,  Jaromír Čer-
vinka, Miroslav Černý, Zdeňka Semeráková, Josef
Hrubý a další z okolí. Závody organizoval předse-
da AMK Vladimír Vernar s pomocí mechaniků
Sochora, Pavlíčka, Macka, Věcheta, Novotného i
jejich manželek.
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Dříve se různé oslavné prů-
vody vypravovaly často 
z Letné (1. máj, dětské lam-
pionové průvody a pod.)
Po otevření dálnice se kaž-
doročně se tudy ubíral májo-
vý průvod. Pořadatelé využí-
vali služeb Milice s vysílač-
kami a motorkami.

Hlavně kolem dálnice se 
v letech 1962-65 začaly sta-
vět mnohaposchoďové šedi-
vé paneláky. V té době
naproti autodržstvu byly
srovnány kupy panelů.

U Stavební průmyslové
školy stávala velká tribuna,
odkud představitelé strany
KSČ a města s pionýry zdra-
vili procházející průvod.
Dokonce několik dechových
hudeb nesmělo chybět.

U bývalé Bartoňovy textilky,
později Tepny 03 ve Starém
Městě se řadil průvod.



46

Na velké fotografi je možno se lépe orientovat o objektech, které už byly nebo budou dále popsány.
Letopočy postavení objektů jsou brány z výročních zpráv, almanachů,  plánů, článků na internetu a také
z dekretů přidělení bytů některých občanů. Přesto byly zjištěny rozdíly a o některých objektech neby-
ly letopočty nalezeny vůbec. Proto je třeba se spokojit jen s přibližnou datací. K některým objektům a
událostem vkládám své vzpomínky, které však mohou být časem vybledlé. Některé objekty byly sta-
věny ve stejné lokalitě v různém časovém rozmezí, proto nejsou popisovány přesně za sebou.

Stavební tempo bylo doslova
vražedné. Překážející Pav-
línkův mlýn byl zbořen až po
dokončení paneláku.

Na snímku je vidět stavbu
dalšího paneláku (celkem 6)
poblíž n.p. Rubena.



Řada lidí se dohaduje, kam
vlastně původně tekla Rade-
chovka. Od křižovatky u
Itálie tehdy  volně podtékala
pod železniční tratí, pokra-
čovala kolem českosloven-
ského kostela k městské
elektrárně, dále mezi
Pikovkou a objektem jatek,
kolem Pavlínkova mlýna a
zde se vlévala do Metuje. Na
čas tu zůstalo slepé rameno.
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Bývalá plovárna na Metuji
nad splavem byla zasypána a
nyní v těch místech je odpo-
činkový parčík.
Těsně po válce zde věřící
Československé církve na
svátek Jana Husa po několik
roků měli k večeru vzpomín-
kovou slavnost s hudbou a
vypouštěním raket.

Teprve v 60. letech byla
Radechovka už od Plhova
zakryta, mezi českosloven-
ským kostelem a nedávnou
budovou pojišťovny podté-
kala pod dálnicí, aby vyústi-
la až pod splavem do
Metuje.

Vedle parčíku přes ulici byla
po válce vystavěna benzino-
vá stanice. Pumpa na
Běloveské ulici na straně 
k nádraží a na náměstí (tam
byly dokonce dvě) byly ves-
měs zrušeny.
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Mezi tím se začalo ve
Starém Městě uklízet. Staré
domy a  zahrady byly likvi-
dovány, rubenské skladiště
bylo odsunuto za Rybárnu 
k bývalé cihelně, aby bylo
místo pro zamýšlenou novou
výstavbu.

Děti na snímku si hrají 
pod Řípákem. V pozadí se
již tyčí dlouhý panelový dům
směrem ke mlýnu. Za ním 
k továrně vyrostl zakrátko
další, oba nazývané „kasár-
na“. V roce 1965 se sem již
stěhovaly nové rodiny pra-
covníků z n.p. Tepna 03.

Tyto přední domy už žijí jen
ve vzpomínce, překážely
novým záměrům a byly
odstraněny.

Pohled na oba domy z kopce
nad nábřežím Metuje. To už
také stál první státní věžák
(vyčuhuje v pozadí).
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Takto vypadaly tři věžové
družstevní domy s označe-
ním B, C, D  po dokončení
stavby na Pražské ulici.

Toto je nynější pohled na
panelové domy mezi Jugo-
slávskou a Bílkovou ulicí od
hlavní Pražské ulice.

V roce 1979 přišla jedna 
z největších povodní v Ná-
chodě. Voda se rozlila z Me-
tuje postranními uličkami až
na křižovatku u MEZu a
dokonce k Rubeně, kde
zaplavila podsklepení vrátni-
ce a rozvodné šachty.

Výše uvedená křižovatka
vypadala v minulosti zdale-
ka jinak.
Atas, později n.p. MEZ
vyráběl pouze v zadních
budovách. Přízemní budovy
bývalé textilky Tramer a
Kohner napravo, které pře-
vzal n.p. MEZ pro svoji
výrobu, byly zbourány.
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Další část Pražské ulice zapl-
nil zleva sklad n.p Rubena 
v přízemí s podnikovou pro-
dejnou zboží. Dříve osamo-
cený obytný dům (za smr-
kem) byl postaven těsně před
válkou. O dalších ulicích
bude pojednáno dále.

Prodejna měla mimo jiné za
úkol zásobovat autem potra-
vinami domov důchodců.
Občané tehdy také dost
nakupovali, ale stačil jim 
k tomu jen příruční vozík. 
S auty jezdil jen málokdo. 

Po straně do Štefkovy ulice
bylo vybudováno příležitost-
né občerstvení pro řidiče a
turisty. Bylo zde také sídlo
učňovského střediska n.p.
Potraviny.

Toto je pohled z VEB kame-
ry na Pražskou ulici v sou-
časnosti. Sleduje provoz na
dálnici. Na rohu křižovatky
byla v roce 1977 dokončená
a slavnostně otevřená velko-
prodejna potravin Letná. 



Velkoprodejnu koupila na
sklonku století obchodní
skupina Albert. V části budo-
vy k centru města je místo
občerstvení papírnictví.

První věžák A se státními
byty na kopci stál od roku
1966 na skále. Další domy
B, C, D jsou již družstevní.
Se základy byly problémy,
protože pozemek níže byl
podmáčený a 10 m betonové
piloty musely být opravová-
ny. Působila zde i agresivní
podzemní voda včetně tekto-
nického zlomu. Vše nakonec
bylo vyřešeno a věžáky jsou
nyní dominantou města.

Naopak směrem k Vysokovu
byl v roce  2001 po úplné
asanaci výrobních prostor
MEZu postaven další potra-
vinářský market Penny.
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Celkový pohled na novou
výstavbu na hranici Starého
Města a centra Náchoda.

Foto Bronislav Hofman



Dne 21. srpna 1968 zrána 
k nám od Broumova přijela
vojska Varšavské smlouvy,
aby v republice „potlačila
revoluci“. To už rozhlas hlá-
sil obsazení Prahy. Mezi
lidmi vznikla panika a hned
se u benzinové pumpy
vytvořila fronta aut pro záso-
bu benzinu.

Na křižovatce u Itálie lidé
spontálně odhazovali přede-
vším legitimace Svazu čes-
koslovensko-sově tského
přátelství (SČSP), které
později někdo zapálil.

Různé druhy vojenské tech-
niky se sovětskými vojáky
projížděly po dálnici i přes
město po Kamenici, náměstí
a Komenského ulici.

Další lidé zase vytvářeli
fronty u obchodů, aby se
zásobili potravinami po neji-
stou dobu.
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Řada pracovníků z dílen
ČSAD i rubenské expedice u
nádraží ve zmíněný den
narychlo postavila barikádu
ze všech momentálně dos-
tupných dopravních pro-
středků i haraburdí.

Mimo to další občané a pra-
covníci z mlékárny a okolí
postavili ve stejný den na
boční cestě od vnitřní
Bělovse mezi domem za
mlékárnou a uhelnými skla-
dy další barikádu. Ta ale
musela být odklizena.
(Peterkův dům vlevo už
nestojí, je zde nyní dlouhý
panelák v Běloveské ulici).

Zbytky barikády na protest
proti okupaci někdo týž den
podpálil.

Po řadě neúspěšných jednání
mezi představiteli města a
vojenskými složkami přijel
polský tank od hranic a bari-
kádu rozboural.
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Podél dálnice lidé psali
různá protiruská hesla. Na
Kamenici i dál po městě byly
ve výkladech umisťovány
protestní plakáty typu
„Lenine probuď se, Brežněv
se zbláznil!“ Kolem nich se
shromáždila řada občanů 
s nenávistí proti okupantům.

Další, především mladí lidé
šli protestovat na hranice.
Tam stála připravená záložní
polská armáda.
Bližší informace o situaci na
hraničním přechodu jsou
popsány na běloveských
stránkách internetu a knize
„Vzpomínky na Běloves“.

www.beloves.wz.cz
Konec 1. části Náchod
Sestavil: A. Samek 2014

U dveří radnice občané sepi-
sovali petice proti zadržení
vlády v Moskvě a proti násil-
né okupaci vojsky Varšavské
smlouvy.

Poděkování patří neznámé
osobě, která tyto snímky na
internetu zveřejnila.

Nejen u Itálie, ale po celé
cestě od Bělovse a dál po
dálnici lidé s vojáky hovoři-
li, že zde žádná revoluce
není, další hrozili pěstmi a
stavěli se do cesty.

http://www.beloves.wz.cz

