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T E P L Á R N A

V roce 1908 RTZ zamýšlely postavit naproti závodu vpravo od Plhovské ulice elektrickou centrálu
pro moderní pohon strojů. Tu patrně dokončily v roce 1910. Do teplárny byla vybudována vlečka kon-
čící až u tkalcovny. Sloužila pro dopravu materiálu, zboží i uhlí. Původně elektrocentrála vyráběla
proud pro výrobní budovy a současně zajišťovala i dodávku technologické páry. Postupně začala záso-
bovat centrálním teplem i lokality města. Koncem 50. let se stala teplárna jedním z provozů Elektráren
Poříčí n.p. se sídlem v Trutnově.

Jeden ze starších snímků
Mautnerovy elektrocentrály.

Srdcem dnešní teplárny je granulační uhelný parní kotel o výkonu 75 tun páry/hod., vyrobený 
v roce 1969 v závodě na výrobu kotlů ZSMK Tlmače na Slovensku, uvedený do provozu v roce 1970.
V témže roce byla instalována rovněž nová odběrově protitlaková turbina o výkonu 12 MWel, vyro-
bená v První brněnské strojírně. V teplárně je rovněž instalována kondenzační nízkotlaká turbina o
výkonu 5 MWel, vyrobená v ČKD Praha v roce 1949. Ta slouží k optimalizaci kombinované výroby
elektřiny a tepla.

Pohled na teplárnu z doby,
kdy se bourala Přádnická
ulice.

Jako uhelné palivo je spalováno nízkosirnaté hnědé uhlí ze Severočeských uhelných dolů lomu
Bílina. Další dva výtopenské kotle, každý o výkonu 25 tun páry/hod. spalují zemní plyn, respektivě
lehký topný olej. Jako havarijní rezerva slouží další tři výtopenské kotle na zemní plyn a lehký topný
olej, každý o výkonu 16 tun páry/hod. Původně používaný mazut nesplňoval ekologické podmínky pro
čistotu ovzduší.  Pro rozptýlení zplodin slouží nejstarší 102m vysoký komín z roku 1947. Jeden 
z původních komínů kotelny byl v roce 1969 zbourán. 
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V roce 1985 byl pro výto-

penské kotle postaven další
komín o výšce 60m. Konečně
nejmenší 30m kovový komín
pro havarijní kotle byl posta-
ven v roce 1976.

Letecký snímek ukazuje
současnou rozlohu teplárny.

K chlazení kondensační tur-
bíny slouží chladící věž.  

Pro případ snížení hladiny
je pod jezem instalováno
náhradní přečerpávací zaříze-
ní napojené na potrubí. 

Voda pro tuto věž a další
potřeby teplárny je odebírána
v Bělovsi z řeky Metuje nad
jezem a dopravována samo-
spádným potrubím v Kladské
ulici do Náchoda.
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Spaliny z uhelného kotle
jsou odváděny přes vysoce
účinný tkaninový filtr a
zachycený popílek je hydrau-
licky dopravován potrubím
kolem koupaliště na úložiště
mezi zámkem a Dolní
Radechovou.   Popílek slouží
jako stavební materiál při
budování protipovodňového
prvku.

Čelní pohled na vstupní a
administrativní část teplárny.

Pohled na zadní část skla-
diště uhlí.

K teplárně patří i rozmra-
zovací tunel na uhlí navazují-
cí na  vlečku.
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Teplo je nyní rozváděno parovodem o celkové délce 25 km a 4 km horkovodního potrubí. Jsou záso-
bovány především továrny, nemocnice a 5.000 domácností. Teplárna nyní dodává do distribuční sítě
ročně cca 49.000 MWh elektřiny a do lokality Náchod cca 430.000 GJ tepla. Dlouhá léta byla teplár-
na pod správou ČEZ. Od roku 2003 byla zakoupena firmou Harpen ČR s.r.o. a ta byla pod stejným
majitelem z Německa od roku 2008 přejmenována na KA Contracting ČR s.r.o., provoz Teplárna
Náchod. Vlivem transformačního procesu došlo i k postupnému snižování počtu pracovníků. Zatím co
v roce 1990 se na provozu podílelo 150 osob, tak v současné době je to již pouze 62 pracovníků.

Pod kopcem vede vlečka 
z nádraží do teplárny. Dříve
vedla až ke skladům Tepny
na dopravu materiálu.

Vedle vlečky, dnes již v are-
álu CDS, stojí budova býva-
lého skladu bavlny. Nyní
objekt koupila firma Ametek
pro sklady.

T E X T I L K A   D O C T O R

Obdobně jako většina budoucích textiláků začínal další podnikatel Herman S. Doctor. Z prostředků
využívání práce domácích tkalců začal v roce 1880 stavět naproti náchodskému nádraží mechanickou 
tkalcovnu s 300 stavy a úpra-
vnou. V roce 1896 zaměstná-
vala Doctorova tkalcovna
950 dělníků a těsně před vál-
kou už 1 200 zaměstnanců. 

Od roku 1905 řídil závod,
tedy tkalcovnu, úpravnu,
mandl, šlichtovnu, barevnu a
bělidlo Eduard Doctor. Ale
sídlo firmy již bylo ve Vídni.
Jeho bratr Moritz měl podob-
né aktivity v Uhrách.

Část z obrazu Doctorovy
textilky od Kašparáku.
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Za první republiky firma
zaměstnávala kolem 2 000
dělníků, ale v době krize
kolem roku 1930 byl provoz
postupně zastaven. Od roku
1933 několik zaměstnanců 
v Náchodě pouze rozprodá-
valo skladové zásoby.

Na Komenského ulici fun-
govala od roku 1885 výrobna
lněného a řepkového oleje
majitele J. B. Sindermanna.
Provozovnu koupil jako fili-
álku H. Doctor a přebudoval
ji v roce 1890 na mechanic-
kou tkalcovnu pestrobarev-
ného zboží se 150 stavy.
Budovu ale od něho v roce
1923 koupil Jaromír Kudrnáč
s Hakaufem pro gumáren-
skou výrobu.

Od roku 1940 byla celá
hlavní továrna jako židovský
majetek zabavena a přebudo-
vána v dobře strojově vyba-
venou strojírnu. Pod  názvem
Mettalbauwerk Zimmerman
& Schiling zde asi 2 000 děl-
níků vyrábělo až do konce
války náhradní součástky pro
německá letadla.

Zajímavý snímek zachycu-
je část Doctorovy textilky
vpravo od Radechovky z ob-
dobí první republiky.



Po válce prostory převza-
ly Mautnerovy textilní závo-
dy a následně n.p. Tepna. Na
krátkou dobu do přízemní
budovy na dvoře byla pře-
místěna závodní jídelna.
V roce 1948 došlo k požáru
původního sídla majitele,
později administrativní budo-
vy a její likvidaci.
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Celý objekt byl postupně bourán ve prospěch stavby nové závodní jídelny a později nového pětipo-
dlažního internátu na rohu Kladské a Plhovské ulice naproti nádraží. Nyní zde sídlí Úřad práce. Jako
pokračování linie byly v Kladské ulici postaveny bytové jednotky. Zadní část dvora používala ČSAD
pro autobusy, nyní Česká dopravní společnost (CDS).

V Ý R O B N Y   N I T Í   A   P R O V A Z Ů

V roce 1920 začal Jaroslav Černoch v najatých místnostech se dvěma stroji a třemi dělníky motat
přízi pro jiné přádelny. Zakázek, strojů i dělníků přibývalo a tak zakladatel v roce 1928 postavil vlast-
ní účelně vybavenou jednopatrovou budovu s moderními stroji s vchodem do ulice Českých Bratří
poblíž Hálkovy ulice. Započal zde v oboru zušlechťování přízí s výrobou nití, které se dosud musely
dovážet ze zahraničí. Ve skárně s 2 000 skacími vřeteny v roce 1940 již zaměstnával 50 dělníků a zří-

zenců. Po druhé světové
válce se zde pod názvem
Cotona vyráběly nitě pro šicí
stroje pro celou republiku. Po
delimitaci výroby objekt pře-
vzala Rubena. Později na
pozemku postavila novou
výškovou budovu T80. V Ra-
šínově ulici provozoval další
niťárnu Josef Schneider.

Na Kladské ulici pod Kašpará-
kem postavil Josef Dušek za
první republiky dlouhou přízem-
ní budovu, kde zavedl výrobu
provazů. V roce 1938 dílnu vedla
Marie Dušková. Stejnou firmu
měl od roku 1921 Josef Valášek
v čp. 209 a také Antonín Beneš,
Komenského 316. Po znárodnění
zde byly sklady Komunálního
podniku a výrobna kování k ná-
bytku.  Po roce 1990 zde byla 
v nájmu prodejna Autosklo. Od
roku 2004 objekt koupil pan
Adámek  pro velkoobchod kan-
celářskými potřebami. 
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P I K O V K A

Ludvík Pick původně vydával domácím tkalcům přízi. V roce 1880 postavil v Mlýnské ulici nejpr-
ve barevnu a bělidlo. V  roce 1888 společně s Lawetzkým a Jeruzalémem nechal přistavět mechanic-
kou tkalcovnu s kotelnou a parním strojem. Vyrábělo se zde ponejprv lněné zboží. V roce 1883 byla 
v obchodním rejstříku zapsána také sousední továrna na výrobu lněného a bavlněného zboží Otto a
Leopolda Pickových. Pracovalo zde až 150 dělníků.

Okolo roku 1889 postavil Jakub Pick východně od židovského hřbitova tkalcovnu, první náchodské
parní bělidlo a barevnu. Zpracovávala se zde bavlněná, lněná i jutová příze. Z 370 dělníků v roce 1916
jich ve fabrice zůstalo na konci války jen 111. Postupným rozšiřováním výroby byly stavěny další
části, takže budovy oddělila jen úzká cesta. Po úmrtí Ludvíka Picka vznikla akciová společnost. 

Fotografie z roku 1900
zachytila pohled na  textilky
Picků. V pravo ještě ční
komín textilky Lederer a
Stránský, která stála hned za
velkým mlýnem.

Dobový kolorovaný pohled
ukazuje Pickovu továrnu z ji-
né strany. Také Ledererovu
textilku před hnědou stře-
chou mlýna je lépe vidět.

Začátek 20. století byl
poznamenán krizí a z toho
vyplývajících dělnických
stávek a nepokojů. Dobový
malíř zachytil situaci před
Pickovou továrnou.
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Kolem roku 1938 už byly podniky spojeny pod název Pick a Lewith. Za II. světové války Němci obě

továrny jako židovský majetek zabrali a v únoru 1941 textilní výrobu zlikvidovali. Zavedli zde strojní
výrobu pro válečné účely. Zadní část továrny přešla do vlastnictví MTZ. Byly zde kotelny se třemi
komíny, kde se vyráběla pára pro parní stroje a následně přes transmise pohon strojů. Pro potřeby výro-
by zde byla vyhloubena široká vykachlíčkovaná studna.

Po válce a znárodnění celý
komplex spravovalo město a
přední část byla později
začleněna do n.p. Tepna s oz-
načením 05. V zadní části 
s přístupem do ulice Č. Bratří
v nájemním vztahu sídlila
firma Fezko Strakonice, kde
se vyráběly fezy a turbany. 
V další části blíže ke hřbito-
vu František Drašnar též 
v nájmu ve firmě Drana se
180 ženami vyráběl prádlo,
košile a dětskou konfekci. Po
roce 1952 objekt převzal n.p.
Panar Červený Kostelec.

Po roce 1955 byla výroba
ukončena a do uvolněných
prostorů se nastěhovaly
Sklady papíru. V přední
pravé části byl zřízen další
sklad potravin. V letech
1964-65 po sloučení Velko-
obchodu potravinářským
zbožím a Pramenu (sítě
potravinářských obchodů)
byla levá strana vjezdové
budovy zvýšena o další patro
pro podnikové ředitelství
Potravin Hradec Králové,
závod Náchod.

Vrchní fotografie ukazuje vjezd do zadní části komplexu, který je ces-
tou stavebně oddělen. Na další fotografii je interiér firmy Drana z pová-
lečného období.

Po roce 1990 se tyto organizace rozpadly, pravou stranu zakoupila firma Cash a Carry (Verner) a
v další části je několik drobných firem. František Drašnar zadní část objektu koupil, opravil a pod
označením Drana s.r.o. zde 20 pracovníků zpracovává koření. 

Pohled na firmu Drana 
v současnosti a s jinou pra-
covní náplní (koření).
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Pohled na bývalou „Pi-
kovku“ do ulice Českých
Bratří. zadní budova vlevo
sloužila nějaký čas jako
internát. Nyní je pod správou
Základní školy.

V průjezdu sídlí firma
zajišťující montáž satelitních
antén a pneuservis. Přímo do
ulice Českých Bratří je pro-
dejna akumulátorů, elektro-
zboží, velocipedů a autosou-
částek. 

Dávno utichl hukot tex-
tilních strojů. Směrem do
Mlýnské ulice je dnes pro-
dejna počítačů, koberců a
květin.

Několik roků byla v 1. pa-
tře prodejna nábytku. Nyní
se zde přímo vyrábí.   
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Protože firma neměla
"potřebný" počet zaměstnan-
ců k znárodnění, t.j. 50, tak ji
tam byli nuceně přiděleni
další zaměstnanci a následně
firmu znárodnili. 

Téměř nový strojní park 
i z Pikovky byl v roce 1948
vybourán, částečně rozbit a
odvezen do šrotu. Značná
část byla odvezena do
Mautnerových závodů, nově
do Tepny 01.

M E N Š Í   M E C H A N I C K É   T KA L C O V N Y

František Bouček nejprve pracoval v několika textilních závodech a k tomu se zabýval obchodem
látek. Na dnešním rozhraní ulic Pražská a na Hamrech v roce 1927 postavil přízemní textilku, kterou
v roce 1936 podstatně rozšířil. Tkalcovna byla vybavena anglickými stroji, kde zpracovával kvalitní
bavlnu až z Egypta. Jmenovaný jako opatrovník tří bratří Casků v roce 1937 zemřel, pročež vedení
firmy se ujal Oldřich Caska. Ten zde pokračoval ve výrobě košilovin, šatovek i damašku. Pracovalo
zde průměrně 45 dělníků a jeden účetní.

Pohled na bývalou Cas-
kovu textilku v době stavění
paneláků. Do objektu se
nastěhovaly sklady oděvů a
kožichů.   

Majitel Oldřich Caska i 
s účetním museli nastoupit 
v rámci akce "70 000 úřední-
ků do průmyslu" do podniku
Rubena Náchod jako dělníci.

Po roce 1990 byla budova
upravena a sídlil zde v nájmu
velkoobchod potravin. Od
roku 1999 koupil objekt od
restituentů Patrik Švejdar,
který zde otevřel Speciální
obchod barev a laků. Vzadu
je v nájmu Obchod truhlář-
skými potřebami Vladimíra
Linka.
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Na lukách pod Montací Josef Hrudík podle projektu architekta Adolfa Erbena v roce 1920 postavil

moderní strojní tkalcovnu. Druhá část byla v roce 1933 napojena na první objekt souběžně s dnešní
Běloveskou ulicí. Pracovalo zde průměrně 35, po odeznění krize až 80 zaměstnanců. Vyráběly se zde
převážně košiloviny. Firma přečkala přes válku nouzi o materiál a pracovala dál až do roku 1948.

Po znárodnění zde sídlil Centrotex a později druhá část továrny byla začleněna pod n.p. Tepna jako
provoz 16 a použita jako vzorkovna. V souvislosti s větší zaměstnaností žen v části směrem k Bělovsi
byla od roku 1969 otevřena mateřská školka. Po roce 1990 byla budova částečně přestavěna. 

Pohled na Hrudíkovu to-
várnu od Metuje. Nyní na
louce stojí paneláky.

V  levé části byla otevřena
cukrárna a v pravé části síd-
lila v nájmu po několik roků
tiskárna Integraf. Dnes v pří-
zemí sídlí pouze prodejna
sportovních potřeb.

Od roku 2009 objekt kou-
pil podnikatel, který zde
otevřel obchod sportovním
zbožím s názvem Pinguin.

Další firmou textilního zaměření byl mandl firmy Líbal na druhém konci ulice Českých Bratří. Ten
přešel do vlastnictví Antonína Falty, který k němu připojil mechanickou tkalcovnu. Zde se zpracová-
valo lněné i bavlněné zboží, byla k tomu i úpravna. V roce 1916 zaměstnával 180 dělníků. Po válce
jich zůstalo jen 60. Objekt byl zbořen.
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Firma nových majitelů Tramer a Kohner zřejmě za první republiky prosperovala a důsledku toho
došlo k rozšíření výroby. V další válce díky vojenské strojní výrobě objekt přežil a pak po zestátnění
jej převzal n.p. MEZ. Naproti ní směrem k Metuji stála na tehdy volné hamerské louce asi od roku
1920 malá barvírna textilu firmy Josef Barvínek. Tu koupil už v roce 1937 Antonín Taichman a pře-
stěhoval sem firmu Atas.

Pohled na textilku Tramer
a Kohner. Vlevo dole je
zachycena Barvínkova textil-
ní barevna.

Pohled na textilku Tramer
a Kohner asi z roku 1948.

Neméně známou textilku vlastnil náchodský podnikatel František Šrám. Začínal tkát s ručními
stavy. Následně postavil v Malém Poříčí vlevo při cestě do Malé Čermné mechanickou tkalcovnu. Od
roku 1924 zde pracovalo již 200 stavů. Dobré zisky umožnily podnikateli v roce 1939 koupit textilku
v Zálesí u Úpice. Tam zavedl barvení svých vyrobených látek, úpravu knihařských pláten a konečně i
umělých kůží. Provozovnu v Malém Poříčí po zestátnění převzal n.p. MEZ.

Tkalcovna textilního zboží Kodet a Nolč na Skalce vpravo vedle školy byla založena ve 20. letech
minulého století.  Ve válce měl provozovnu ve správě pan Lokvenc. Jak již bylo řečeno, po znárodně-

ní objekt získal n.p. MEZ a
zavedl tu vojenskou výrobu.
Původně přízemní budova
získala další patro. Kolem
roku 1965 zde podnik zřídil
učňovské středisko pro kovo
a elektro obory. Učňovské
středisko zde přetrvávalo 
s další novou firmou souběž-
ně až do konce roku 1997.

Budova bývalé textilky je na
snímku vpravo od školy.



53
Od roku 1991 objekt kou-

pili Ivan Žák a Petr Huček,
kteří zde založili firmu Vella
s.r.o.  Firma začínala s výro-
bou pumpiček a zbožím pro
jachting. Později sortiment
rozšířila o sportovní oblečení
pro cyklistiku a potisk
reklamních bannerů. Vyrábí
zde i koloběžky a jednokol-
ky. Pracuje zde 20-25
zaměstnanců. Objekt získal
výměnou oken a novou fasá-
dou nový vzhled.

Na fotografii vlevo zadní
dlouhá budova přiléhající 
k rodinné vile byla Šusterova
tkalcovna koberců. V příze-
mí byly garáže.

V Náchodě působil kolem roku 1896 v Židovské ulici (nyní věžák za radnicí) textilák Gustav
Schur a dále za domem vedle hotelu U Beránka na náměstí TGM S. Harpacký a syn, který zaměst-
nával 14 dělníků. Textilka byla v provozu jen krátce. Na Kamenici čp. 104 měl mechanickou tkalco-
vnu Leopold Stránský.

V katalogu Výstava 38 byla zapsána i textilní firma Jaroslav Celba jako tiskárna příze. Sídlila v ulici
Za Přádelnou ve Starém Městě. Nejméně 10 dělníků zde potiskovalo látky, šátky a podobné zboží.
Později tu byla truhlárna. Po znárodnění provozovnu převzala Tepna n.p. pro potřeby Tepny 03.    

Podobnou firmu za první republiky otevřel v Náchodě v komplexu tehdejší spořitelny (dnešní
Komerční banka), Masarykovo nám. 20 Geitner a syn L. (Ludvík a Jaromír G.), výroba prýmkového
zboží  (obchod i dílna byla umístěna vzadu čelně v pasáži). Zázemí firmy ale bylo v továrně na stuhy
a prýmky v Dobrušce, kterou vlastnil společně se sestrou.  Kolem roku 1939 to byl již R. Černohor-
ský a J. Geitner - prýmkařský závod a výroba stuh.

T K A L C O V N A   K O B E R C Ů

Franc Šuster míval za Rakouska Uherska vetešnictví. Jeho syn, podnikavý Jindřich Šuster si poří-
dil garáže a čtyři auta pro dopravu osob. Licenci převzala dcera Božena, aby mohl otec zřídit půjčo-
vnu kostýmů na Parkánech. Ty byly skladovány v budově za rodinným domem vedle Pavlínkova
mlýna na Pražské ulici. Za druhé světové války, když Němci zakázali divadelní představení, přestal být
o kostýmy zájem a výhodně se podařilo vše prodat do Německa. Tehdy již Schuster podnikavě využil
odstřižků látek z výroby jiných textilek a začal v přistaveném poschodí tkát koberce - hadráky.
Vzrůstem zakázek zaměstnal až 50 dělníků. Po válce vedl podnik syn Jindřich, ale přišlo znárodnění a
konec výroby. Budovu s garážemi převzalo Východočeské autodružstvo pro svou činnost.

Mimo to v Mlýnské ulici čp. 304 existovala firma Průmysl vázaných koberců systému Bányai,
akciová společnost (v části bývalé textilky vedle velkého mlýna).
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Část jmenované textilky,
ležící pod Komenského ulicí
koupil v roce 1900 Jonas
Lewith. Pro potřeby výroby
budovu zvýšil o jedno patro.
Ze 170 dělníků před válkou
jich vlivem krize zůstalo jen
30. Zůstalo rčení: "Seš línej,
jako Lewitovy muly". 
Ve středu fotografie je vidět

Lewithovu textilku (budova
ještě stojí uprostřed Ru-
beny), vpravo je další část-
textilky Kočnar a Vintera. 

R U Č N Í   T K A L C O V N Y

Mimo velké továrny dožívaly ve městě ještě ruční tkalcovny, které se zabývaly drobnou nebo umě-
leckou výrobou látek na zakázku. Mezi ně patřily firmy: Hirsch, Leo, tkalcovna v Židovské ulici,
Holubec, St, tkalcovna v Tyršově třídě, Jirásková Anna-vdova, tkalcovna v Krámské ulici, Kraus,
Josef (Rudolf K., Arnold K.), tkalcovna na Masarykově nám., Lewith & Bauer, tkalcovna
(Fuchsovo) na Parkánech, Novák František, tkalcovna, Málkova 449, Pick, Max, tkalcovna ve
Strnadově ulici 48, Schur a synové, Izák (Theodor S., Gerson Gustav S.), tkalcovnav Rašínově ul.
200, Strass a spol, Leo (Leo Strass), tkalcovna v Tyršově ul. 142, Baudyš Adolf v Tyršově ul., Čej-
pové Bratři, Židovská ulice čp. 739, Doubrava Alois v Riegrově ulici 312, Kaválek Josef, Nový Svět
468, Kraus Josef, Masarykovo nám. 33, Lederer a syn, Josef, Krámská třída 29, Leier Jos. Dra
Kramáře, Mencl V., Komenského třída 612, Morávek Josef, Náměstí Republiky, Novák František,
Hálkova 449, Nitsche Raimund, Pazourek Ludvík, Husovo náměstí a Havlík František, Podzámčí
961. Jmenované provozovny během války nebo po znárodnění zanikly i jména ulic se změnily.

K U D R N Á Č  -  R U B E N A

Další z podnikatelů Josef Kudrnáč původně pracoval jako mechanik Bartoňovy textilky. Od roku
1907 v textilce Kodet a Nolč na Skalce začal v nájmu vyrábět v části dílny nejdříve mazadla a ucpáv-
ky. Cesta k zahájení gumárenské výroby ale byla kostrbatá.

Firma Antonín Kočnar a Josef Vintera, založená roku 1890 jako mechanická tkalcovna lněného a
bavlněného pestrého zboží měla 80, později 200 stavů poháněných parním strojem. Sídlila u dnešní
ulice Českých Bratří v úrovni rubenské vrátnice. Výrobnu koupil pan Frič, po něm Lederer, který
původně vlastnil malou dílnu v Židovské ulici. Tkalcovnu ale Kudrnáč dostal do správy, zboural a na
jejím místě ještě ve druhé světové válce postavil budovu T50. Ale vraťme se zpět.

V roce 1923 se vrátil mla-
dý Kudrnáč ze zkušené u
rakouské firmy Semperit,
kde získával jako dělník
poznatky o výrobě gumové-
ho zboží. V témže roce
Jaromír Kudrnáč a Ing.
Jaromír Hakauf společně
zakoupili Doctorovu filiálku
na Komenského ulici,
pojmenovali ji T20 a ohlásili
firmu "Jos. Kudrnáč a spol."
(budova vpravo).
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Postupně zahájili výrobu
gumových podpatků, desek,
mycích hub a drobné tech-
nické pryže. Zisk rostl a
Kudrnáč těžce nesl, že se
musí dělit. Došlo na spory až
facky končící soudem. Proto
J. Hakauf v roce 1928 z fir-
my vystoupil a za odstupné
vybudoval v Hradci Králové
vlastní výrobu gumárenské-
ho zboží.

Kudrnáč se ale dostal do
finančních nesnází. Stačil
ještě v roce 1935 zřídit
pobočku v Hlinsku, kde
zavedl výrobu masek pro
armádu, což ho zachránilo
od krachu. Pro Němce pak
vyráběl gumové čluny,
gumovou obuv a součástky
pro V2. Odtud výrobu přesu-
nul do Pardubic.

Fotografie  pochází z Vý-
stavy  38 na Hamrech.

Kudrnáč junior uskutečnil
přístavbu budovy T20 a
zahájil v roce 1929 výrobu
veloplášťů a veloduší, poz-
ději gumové obuvi a podlah.
V roce 1931 Kudrnáč st. pře-
dal podnik synovi a ten s po-
mocí Američana Logana
vyrobil první pneumatiku a
autoduši už v nové budově
pojmenovanou T30. 

Rozsah přízemní budovy
oddělení autoplášťů T30 je
patrný z fotografie. Ve ved-
lejší jednopatrové budově
vpravo byly pomocné dílny a
v 1. patře kanceláře.
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Jaromír Kudrnáč (vpravo)
na výstavě provázel tehdejší-
ho ministra obchodu pana
Kuchaře. Josef Kudrnáč st.
se v té době angažoval na
veřejnosti jako obchodní
rada.

Pavilon pak po válce dlou-
há léta sloužil pro kanceláře
a schůzovní místnost ROH,
dole pak jako zbrojnice
Milice a baterkárna.

Tak vypadala budova T30 
z ulice Českých Bratří. Ná-
sledovala budova již zmíně-
né Černochovy niťárny.

Výstavní pavilon zčásti
dřevěné konstrukce Kudrnáč
koupil a nechal přestavět do
továrny. Původně kolem
pavilonu vedla Nerudova
ulice, končící na Komen-
ského třídě. Ta byla později
uzavřena branou.



V závodě Pardubice se provádělo lámání buny, z odpadové gumy regenerát, dále gumová obuv, dám-
ské galanterky,  dětské holínky, pracovní obuv,  tenisky, plátěnky a galoše. Mimo masky vyráběl pro
Wermacht gumové čluny, nepromokavé pláště i pryžové dílce pro ponorky, což neslo obrovské zisky.
Začal stavět 4 etážovou budovu T50 pro válcovnu, veloduše, velopláště a technickou pryž.
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Fotografie zachycuje část

Lewithovy textilky, kterou
Němci za války přebudovali
na strojírnu a kterou Kudrnáč
používal pro potřeby výroby
forem. 
Za protektorátu se dovedl
přizpůsobit, kolaboroval a
tím zůstala jeho fabrika
mimo kuratelu. V závodě byl
na přejímku zboží jen
německý pověřenec v hod-
nosti nižšího důstojníka.

V pozadí záběru je již patr-
ná  nová budova T50. Na
komíně byl dostavěn rezer-
voár vody pro potřebu chla-
zení válcovacích strojů.

Konec války a houkající
sirény oznamující možný
letecký nálet často donutil
zaměstnance urychleně opu-
stit fabriku.

(Foto M. Semerák)

V květnu 1945 byla utvořena revoluční závodní rada a fabrikantovi Kudrnáčovi i řediteli Pulkertovi
byl z důvodů kolaborace zakázán vstup do závodu. Ihned byla ustavena národní správa, došlo k zná-
rodnění a následně byl utvořen národní podnik Kudrnáč Náchod. Od začátku roku 1946 byl přijat nový
název podniku "Rubena". V polovině roku byla zahájena výstavba čtyřetážové budovy T60 s průčelím
do Komenského ulice. Vchod ale nebyl používán. V přízemí byly sklady materiálu pro válcovnu, první
a druhé patro obsadila administrativa, v posledním pak byly laboratoře.
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Fotografie z 60. let ukazu-
je vrchní část budovy T60.

S hrozbou rozpoutání nové
války začal podnik stavět  ve
stráni mezi železnicí a Klín-
kem betonový podzemní
kryt civilní obrany (CO).
Stavba je patrná v pozadí.

Snímek zachycuje několik
budov Rubeny z věže vál-
covny směrem k městu.

V roce 1946 byla otevřena 
v učebně T30 škola gumařů.
Odborný učitel J. Gruber 
z živnostenské školy zde
vyučoval 4 obory - technolo-
gii, chemii, obchodní nauku
a organizaci výroby. Učíli
také vedoucí pracovníci.

Z původně obytné budovy
naproti vrátnici bylo v roce
1946 přestavěno zdravotní
středisko a zubní ambulance,
později v 1. patře i rehabili-
tační oddělení. Bylo zde i
několik bytů. Od roku 1948
byl zahájen provoz v nové
budově expedice u nádraží u
Kladské ulice s návazností
na železniční dopravu hoto-
vých výrobků i surovin.

V červnu 1947 došlo k vý-
buchu odpařovaného benzi-
nu v potěrně uprostřed
dvora. Požár byl brzy lokali-
zován a provoz závodu se
nezastavil. Sesterské podni-
ky Mitas Praha, Fatra
Napajedla, Pardubice i
Hradec Králové nabídly
účinnou pomoc. Ihned byla
vystavěna nová přízemní
potěrna textilu. 



Pohled na budovu válcov-
ny na rohu Štefkovy ulice a
Českých Bratří.

(Většinu poválečných foto-
grafií Rubeny pořídil tovární
fotograf Vítězslav Hofman.)
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V roce 1948 v rámci reorganizace průmyslu byl vytvořen gumárenský kombinát "Rubena Náchod",

zahrnující závody Náchod, Praha, Pardubice, Hradec Králové, Hrádek nad Nisou, Dvůr Králové,
Miletín, Mělník, Dolní Kralovice a Předměřice. Gumárenský kombinát pro českou zemi s obratem přes
jednu miliardu korun obsáhl bezmála 50% kapacity čs. gumárenského průmyslu. V roce 1950 vyrostl
nový objekt válcovny směrem do Štefkovy ulice, který spojil budovy T50 a T60. Znamenal podstatné
rozšíření válcovny umístěním hnětačů a přípravny směsí. 

Vpravo od továrních bytů 
v Nerudově ulici bývalo
skladiště a Stárovo soustruž-
nictví. Po vyklizení skladiště
se začala zdlouhavě stavět
nová strojírna a nad ní admi-
nistrativa.

Kolmo k hlavní bráně 
v Nerudově ulici se v roce
1965 do přízemí nové budo-
vy ze dvora přestěhovala
strojírna a tři vrchní patra
obsadila administrativa. Ze
Stárova soustružnictví byla
zřízena vývojová dílna.
Budova byla zbourána při
rozšíření strojírny. 

Podnik po znárodnění získal také textilku Cotona Jaroslava Černocha, ležící bezprostředně za T 30
směrem k centru. Ve vile bývalého fabrikanta na Komenského ulici byla zřízena od roku 1949 školka.
V letech 1968-74 byla vedle přistavěna nová dvoupodlažní mateřská školka. Nyní je zařízení pod sprá-
vou MěÚ. Z bývalého hotelu Slavie, kde na přechodnou dobu v roce 1946-47 bylo umístěno vedení
ČČK pro vystěhovalce, byla zřízena svobodárna pro ubytování svobodných pracovníků ze vzdálených
míst. Nově zbudovaná "dálnice" v letech 1947-50 pak umožnila lepší přísun materiálu z nádraží.



Při reorganizaci gumárenského průmyslu v dubnu 1953 byl závod Rubena Náchod přejmenován
na "Závod Zdeňka Nejedlého" (ZZN). Došlo k několika dalším reorganizacím průmyslu souvisejícím
s přesouváním jiných gumáren a se změnou názvu podniku - v roce 1958 České závody gumárenské
(ČZG), až byl v roce 1966 přijat zpět název Rubena. 

Stará závodní jídelna, sídlí-
cí dosud v 1.patře za vrátnicí
byla v roce 1961 přestěhová-
na do nové závodní jídelny
na místě zbourané Matuš-
kovy strojírny. Z původní
kapacity 1 200 strávníků
roku 1973 vzrostl počet při-
pravených jídel na 2 800.
Služeb využíval i n.p. MEZ,
úřady a další menší podniky. 

Do uvolněného prostoru
přešla část výroby  veloduší.
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V těch letech byla na rohu
ulic Bratří Čapků a Českých
Bratří postavena nová vodár-
na a čistící stanice vody 
z Metuje pro potřeby chlaze-
ní strojů. Mezi budovou T60
a pavilonem byla postavena
nová trafostanice. V roce
1959 také zahájila provoz 
v budově T60 první strojně
početní stanice v Náchodě,
později přestěhovaná do
nové administrativy. 

Pohled na závodní jídelnu
u ulice Českých Bratří.

Vedle jídelny vpravo mimo
záběr byla postavena nová
požární zbrojnice se stálou
posádkou 5 mužů.

Od roku 1964 byly postupně byly zaváděny etážové lisy duší vlastní konstrukce, nové poloautoma-
tické lisy a vstřikolisová technologie pro výrobu technické pryže, roku 1972 pak membránové lisy velo
plášťů. Roku 1966 došlo v místech bývalé Cotony k výstavbě nové budovy T 80 s cílem zvětšení
výrobního prostoru technické pryže. Přízemí a první patro bylo vyhrazeno pro výrobu nádrží pro vodu
a pohonné i sypké hmoty, jezů a nádrží pro vojenskou výrobu. Od roku 1968 zde byla zavedena výro-
ba pogumovaného zeleného textilu pro vojáky. Bylo dosaženo velkého exportu zboží do ciziny.

V roce 1969 byl k Rubeně přičleněn původně závod na výrobu viskózových vláken v Rudníku
u Vrchlabí, kam byla postupně převedena výroba lisované a ruční technické pryže. Pracovalo zde prů-
měrně 520 pracovníků. Počet pracovníků základního závodu se pohyboval kolem 1400 osob. 



V uvolněných prostorách
na T20 byla zavedena výroba
gumotextilních vlnovců a
pružných spojek. 

V popředí stojí výše popsa-
ná nová budova T80.

Jiný pohled na budovu T80
z ulice Českých Bratří.

V letech 1972 došlo k pře-
stavbě a přístavbě objektu na
rozhraní Velkého Poříčí a
Hronova (v roce 1947 firma
Standard, s.r.o. - gumové
zboží). Zde původně Rubena
odbourávala bunu - syntetic-
ký kaučuk. Tam byla v roce
1973 postupně přemístěna
výroba silikonové a zdravot-
ní pryže (nyní Sico Rubena),
později i výroba veloduší. 

Od roku 1969-72 došlo ke
stavbě nového vícepodlažní-
ho skladu státních mobilizač-
ních rezerv u strojírny s prů-
čelím do Pražské ulice.
Později na rohu budovy byla
zřízena podniková prodejna
drobného zboží.
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Od roku 1993 se ale závod
Rudník (na snímku) osamo-
statnil. 

V roce 2003 došlo pouze 
k dostavbě B90 na expediční
sklad mezi strojírnou a
vodárnou a v roce 2004 s tím
souvisejícím záborem části
ulice Českých Bratří pro
nakládku kamionů. Také his-
torická budova "pavilon" 
z výstavy roku 1938 byla
zbourána a v roce 1996 pře-
stavěna pro expedici.

V roce 1974 byla ukončena výroba autoplášťů a prostor uvolněn pro vstři kolisy na technickou pryž.
Rubena získala od roku 1982 v Hronově bývalou textilku (Tepna 06) vpravo přes cestu naproti nádra-
ží, kde vybudovala sklady a zavedla prodejní sklad technické pryže. Areál byl v roce 2003 odprodán a
servisní sklad přestěhován do Náchoda. Firma s malými obmněnami po roce 1992 vyráběla gumáren-
ské zboží téměř ve stejném sortimentu.V podniku i s Rudníkem v tomto období pracovalo kolem 2 100
zaměstnanců. Na části plochy T30 Rubena v roce 2009 instalovala výrobnu obalovaných klínových
řemenů, převzatých ze Zlína. 

Letecký pohled na Rubenu
a okolí.

Některé výrobky technické pryže nyní vyrábí nově vybudovaná firma " Saar Gummi" v Červeném
Kostelci. Další výrobu technické pryže převzal Gumokov, Hradec Králové a zbytek byl prodán do
zahraničí.

Rekreační středisko Čížkův mlýn na Rzech v majetku ZO OS ECHO při Rubena a.s. Náchod a Velké
Poříčí  je v současné době mimo provoz. Chata v Horní Malé Úpě byla odprodána.
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Nostalgická vzpomínka pro
Rubeňáky na pěkné chvíle na
chatě „Rubena“ na Horní
Malé Úpě.

Další mlhavá vzpomínka
na Čížkův mlýn na Rzech,
získaný kolem roku 1960 pro
ZV ROH. Tam se rekreovalo
mnoho generací dětí zaměst-
nanců. V současnosti je pro
zchátralost mimo provoz.

Něco z dávné a nedávné minulosti gumovky pro zaměstnance a pamětníky

Pár obrázků z předválečného vydání zaměstnanců gumovky v Náchodě, časopisu „Gumař“.
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Josef Kudrnáč - později komerční rada

Jaromír Kudrnáč - majitel gumovky



Vzpomínka na průvody 1.máje - organizátoři
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V roce 1933 založilo 12 dělníků odborovou orga-
nizaci - v továrně panovaly kruté pracovní pod-
mínky, absence sociálních zařízení.
Předsedové  ZR a ZV ROH: r. 1945 Jan Januš,
Karel Šefc, Josef Michl, Josef Dušek, Jaroslav
Brothánek, Oldřich Borůvka,  František Svo-
boda, František Maruna, Vlastimil Šálek, Luboš
Šrám, František Adámek, Zdeněk Taichman, Ing.
Jiří Klepsa, p. Jiří Kracík, p. Aleš Vajsar.              

Ředitelé od znárodnění: od r.1946 Ing. Adolf Jandejsek, od r. 1949 Ing. Dr. Josef Holub, od r. 1952
Karel Syrovátko, od r.1958 Josef Šípal , od srpna 1970 RSDr. Antonín Horký, od května 1972 Ing.
Svatopluk Kotásek. Z OV KSČ se r. 1980 vrátil ředitel RSDr. Antonín Horký, od r. 1986 Ing. Miroslav
Jursa, od r. 1989 Milan Šnajdr, od r. 1993 Ing. Otto Daněk, od r. 1998 Ing. Jan Tichý, od r. 2000 Ing.
Pavel Vyoral, od r. 2002 Stefan Vojtek a od r. 2008 Ing. Rudolf Peca.                                                  

Ukázka předválečného sortimentu zboží
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Přístavba výtahu k budově T60 v Rubeně 
z doby, kdy byla původní administrativa změněna
na výrobní provoz.

Na rohu ulic Českých Bratří
a Hamry se připravovala
stavba dalších továrních bytů
pro Rubenu, dokončených 
v letech 1953-55.

Vnitřní vybavení nové stro-
jírny n.p. Rubena.

Pohled na vnitřní prostor
závodní jídelny Rubeny. Sál
sloužil i pro mimořádné
schůze, oslavy a zábavy.
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T A I C H M A N  -  M E Z - A T A S

Josef Dítě založil na přelomu století obchod na nynějším náměstí TGM čp. 56 a přilehlou elektro-
technickou dílnu ve dvoře. Padl v první světové válce a vdova Marie Dítětová vedla firmu dále za
odborného dohledu Antonína Taichmana, který zde byl obchodním vedoucím. V té době získali licen-
ci pro elektroinstalace v malých dílnách také Václav Svatoň čp. 149 (roku 1919) i Rudolf Frinta čp.
302 (roku 1923). V roce 1927 se Taichman stal společníkem pí. Dítětové. Začal být používán název a
ochranná známka Atas, což byla zkratka "Antonín Taichman a spol.", elektroinstalační závod 
v Náchodě. Firma vzkvétala, prováděla instalace hromosvodů, zavádění i opravy elektrického vedení
a opravy elektromotorů do 100 KW, jakož i radiotelefonních přístrojů a součástek.

Pro rozšíření výrobních
prostorů byla pronajata
budova původně obchodníka
a textiláka Emila Fuchse
(krátce textilka Lewith a
Bauer) na Parkánech. 
S vlastní výrobou se začalo
až v roce 1930. Vyráběly se
zde transformátory, elektro-
mobily s motory ČKD a byl
zde vyvinut vlastní malý
motor pro ventilátory.

Na snímku je vidět prona-
jatá dílna vlevo u trati.   

Firma úspěšně překonala
krizi a rozvoj elektrifikace
uspíšil další rozšíření. Proto
v roce 1937 byla zakoupena
textilka od fy Barvínek, (foto
u fy Tramer) stojící na dosud
prázdné louce Hamry. Ještě 
v témže roce se výroba do
továrny přestěhovala. 

Mimo jiné zde bylo zhoto-
veno i první elektro soustrojí
pro pohon elektrického vlaku
Slovenská strela. V roce
1940 byla postavena další
výrobní hala směrem k Me-
tuji. Roku 1942 se  vypořá-
dal  A. Taichman se společni-
cí odkoupením jejího podílu
a stal se jediným majitelem
podniku. 

Mezi tím se konala na volné louce Hamry výstava „Náchod 38“, představující průmyslový rozvoj
především východočeského kraje. Vystavovaly zde i firmy z jiných částí republiky.   Pro potřeby vzrů-
stající výroby byly za války postaveny v nové ulici Bratří Čapků budovy směrem k ostrovu.
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Po skončení války byl pod-

nik 1. dubna 1948 převeden
pod národní správu, ale
správcem zůstal bývalý maji-
tel A. Taichman. Závod byl
začleněn do sdružení Česko-
slovenské kovodělné a strojí-
renské závody n.p. Praha.
Dne 22. května 1950 byl
podnik znárodněn a začleněn
do Moravských elektrotech-
nických závodů (MEZ), n.p.
Olomouc. 

Pod podnik přešla i slévár-
na Porkert a synové v Bě-
lovsi. Zde byly odlévány
železné, později hliníkové
armatury motorů.

Podnik se postupně  roz-
rostl o podniky Tramer a
Kohner, což byla textilka čp.
373 v ulici Českých Bratří za
nynější prodejnou Penny. Ve
tkalcovně a výrobně textilní-
ho zboží Kodet a Nolč na
Skalce vpravo vedle školy
MEZ zavedl vojenskou výro-
bu a později vytvořil učňov-
ské středisko. (Viz firma
Vella.)

Podnik MEZ získal ve
Velkém Poříčí i dvě malé
textilky fy Škoda a přes cestu
fy Františka Šráma. Tam
vznikl v roce 1951 provoz
02, kde se vyráběly hlavně
motory pro pračky a ventilá-
tory.

Pohled na dnes zrenovova-
ný objekt bývalé firmy Šrám.



K podniku byla přičleněna
i elektrotechnická firma
zvaná Habal a Kraus v Par-
dubicích. 

Souběžně s novou "dálni-
cí", nynější Pražskou ulicí,
byla v roce 1963-64 postave-
na nová hlavní budova, kde
se nachází sklady, navijárna,
montáže a kancelářské pro-
story.
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V restituci po roce 1990
byly provozy z části a mimo
slévárnu vráceny A. Tai-
chmanovi. Od roku 1992
byla ustavena akciová spo-
lečnost MEZ Náchod a roz-
hodnutím akcionářů se spo-
lečnost od roku 1994 vrátila
k původnímu obchodnímu
jménu. Výroba různých elek-
tromotorů a ventilátorů
pokračuje pod názvem Atas. 

Současné pohledy na Atas.

Starší provoz byl z ulice
Českých Bratří postupně pře-
stěhován a ustoupil nové
zástavbě (věžáky a později
Penny). MEZ (asi v letech
1950-70) zřídil v hospodě U
Stříbrného potoka závodní
jídelnu. V nynějším kině
Vesmír byla zřízena podni-
ková svobodárna a závodní
klub. Podnik také vlastnil
chatu v Krkonoších.

Jiný pohled na novou
budovu MEZu od Řípáku. 

Sortiment se soustředil na
výrobu motorků a elektric-
kých točivých prvků pro
automatizaci a regulaci. 
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V  provozovně ve Velkém
Poříčí (původně fy Šrám)
pokračuje Atas ve výrobě,
pravá část (bývalá fy Škoda)
změnila název i majitele -
Elektro Drapač.

Celkový letecký pohled na
dnešní základní závod Atas.

Jiný pohled na novou liso-
vnu na ostrově, přístupnou
přes můstek od hlavního
závodu.

Na ostrově se také nachází
další nová budova skladu.

Restituční ztráta slévárny si
vynutila na přilehlém ostrově
výstavbu a v roce 1998 otev-
ření nové lisovny včetně tla-
kového lití hliníku. 
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Pohled z kopce lesa
Montace odkryl pohled na
stavbu nového pivovaru.

P I V O V A R

Na konci 15. století mělo město vlastní měšťanský pivovar (v letech 1495-1636) v severozápadním
rohu náměstí. Pak bylo várečné právo odňato vrchností. Městská rada přišla na řešení - roku 1684 byl
zřízen pivovar na městském statku Slaný. Své pivo však v Náchodě čepovat nesměli. Propinační právo,
tedy odbyt pro panské a církevní pivovary byl zrušeno až roku 1869.

Proto se roku 1871 sešla pivovárečná komise za účelem získání financí prodejem slánského pivo-
varu. Byl přizván odborník Josef Novák z Prahy, s jehož pomocí bylo vybráno místo na Skalce u mostu
k Roudnému. Na stavbu se počítalo s dřevem z městských lesů a došlo na zřízení cihelny Pod
Homolkou. Vápno bylo vyjednáno v Dušnikách, uhlí z Bystrého u Stárkova. Místo bylo nivelováno
ing. Pošepným a stavitel Josef Hakauf provedl vyztužení mostu a planýrovací práce. Na stavbu byla
sjednána půjčka 60 000 zl.r.č. s pruskou úvěrovou bankou v Berlíně.

Roku 1872 v březnu bylo
vydáno stavební povolení,
byly zahájeny zdící, tesařské,
kamenické stavební práce a 
v prosinci došlo na osazení
strojního zařízení. Současně
byla budována kopaná stud-
na. Těžení ledu bylo vyjed-
náno z Radechovky, rybníku
Figury a Metuje. K tomu byl
sjednán nákup ječmene a
chmelu z Žatce. V konkurzu
na místo sládka zvítězil
Antonín Lutz, z pivovaru 
v České Skalici.

Pohled na nově postavený
pivovar z roku 1876.

Jiný, vzdálený pohled na
nový pivovar ze zámeckého
kopce.



Stavba byla dokončena
roku 1873, jako první paro-
strojní pivovar v regionu. 
V září byl zahájen začátek
sladování a došlo k vaření
výčepního a kvasnicového
piva. Současně byla zahájena
stavba hospodářské budovy,
bytu, maštalí pro 3 páry koní
a povozy. V roce 1876 byl
sjednán export do Pruska. 

U nás byl o pivo též velký
zájem, takže v roce 1880
vyvstala nutnost stavby dal-
ších sklepů. Nedostatek vody
vyústil v roce 1889 k vybu-
dování nádrže nad pivova-
rem na jímání vody od
Dobrošova. Mezi tím došlo 
k nárůstu počtu obyvatel
Náchoda, takže v roce 1890
bylo vydáno 31 031 hektolit-
rů piva. Přes výrobní krize za
obou světových válek plynul
městu nemalý zisk. 
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V květnu 1945 se stal pivo-
var střediskem revolučního
odboje. Snímek zachycuje
odchod na pohřeb padlých. 

Roku 1949 došlo k začle-
nění do komunálního podni-
ku a dva roky nato byl pivo-
var zestátněn. Hospodářské
výsledky podniku nebyly
nijak valné. Roku 1992 došlo
opět převzetí pivovaru měs-
tem Náchod. 

Nevhodným propojením 
s Beránkem již městu neply-
nuly takové zisky. Po delších
jednáních a přes nesouhlas
občanů byl pivovar v roce
2009 prodán soukromé firmě
- členu konsorcia pod vede-
ním společnosti LIF, a.s.
Podmínkou města bylo
zachování značky Primátor.
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Poslední snímky ukazují
dnešní podobu pivovaru -
vjezd do objektu.

Pohled do dvora pivovaru
zachycuje expedici sudů.

Pro pivaře je prodej pivo-
varu  tušen jako soumrak
značky „Primátor“.

Na levé straně za stáčírnou
je pak expedice lahví.


