
Běloveské události 2016
Vypadalo to, že nebude v začátku roku o čem psát ani co fotit. Zima byla všelijaká. Ta trocha sněhu na
začátku ledna během třech dnů roztála i noční teploty byly nad nulou. Původně slibovaný nový pra-
meník se odsouvá až někdy do roku 2018. Příjemnou zprávu dostali již pod stromeček všichni odbě-
ratelé pitné vody od společnosti Vodovody a kanalizace a.s. (VaK) Náchod. Cena vody pro rok 2016
zůstává na stejné výši jako v letošním roce. Po bouřlivém jednání Zastupitelů města dne 11.3.2016
rezignoval Ing. Tomáš Šubert na funkci místostarosty města, který měl na starosti provoz prameníku.
Starosta Jan Birke uznal profesionální chybu ve věci mlžení ohledně čištění Idy od arsenu.
Teprve v dubnu a následující měsíce začal nový stavební ruch. V Lázeňské ulici se začal stavět nový
objekt. Ale hlavní pozornosti neušla stavba náhradního mostu do Lázeňské ulice a následně bourání
betonového Lázeňského mostu u fotbalu. Při té příležitosti byly ořezány kvůli bezpečnosti obě lípy u
tenisu a blízký topol za mostem.

Frekvence na Promenádní
ulici vzhledem k uzavření
prameníku v lázních byla
mizivá. Pozorný turista si ale
musel všimnout, že zde něco
chybí.

Dne 12. ledna 2016 se stala
běloveskému občanovi Na
Horním konci Bělovse ne-
milá věc. Majitel vozu poli-
cistům vypověděl, že otevřel
garáž a svůj automobil z ní
jako vždy vystrkal. Jenže
pak se nezajištěné vozidlo
samo rozjelo, přejelo silnici
a zastavilo se až na dně
Metuje.

Původně zalesněná špička
mlýnského ostrova musela
být v zimních měsících
pokácena, protože kořeny
stromů narušovaly vzadu
betonovou opěrnou zeď
mlýnského náhonu. V bez-
pečné vzdálenosti byly vysá-
zeny nové jehličnany.
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Přivolaní hasiči a členové
Policie se radili, jakým způ-
sobem vozidlo vytáhnou zpět
na silnici.

Konečně utopená Škoda
Fabie zase spatřila světlo
světa. Hmotná škoda na voze
byla předběžně vyčíslena na
50 tisíc korun.

Potápěčům se v této roční
době zrovna do chladné vody
nechtělo. Jinak ale vozidlo
nešlo připoutat.

Nakonec byla přivolána
těžká požární technika.
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V sobotu, dne 6.2. od 10.
hodin se konala s podporou
SVD Déčko a skupin ná-
chodských i polských stu-
dentů masopustní veselice.
Průvod masek se řadil po-
blíž hraničního přechodu 
s Polskem.

Skupina veselících se masek,
v čele s hudbou na vlečňáku
taženém koňmi, se dala na
pochod částí Bělovse Na
Horním konci.

Průvod pokračoval přes
Běloves kolem mlýna smě-
rem k městu.

K maskovaným osobám 
v průvodu se přidali i místní
občané. V Náchodě se po
dlouhá léta nic podobného
nekonalo. Zato ostatní tradi-
ce, jako proudy koledníků na
Velikonoce silně slábnou,
figuru kolednice doprostřed
řeky již nikdo nestaví a
Mikuláši jezdí leda tak auty.
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Průvod dorazil až do
Náchoda, kde na náměstí
ukončil svou pouť. Každá
maska obdržela  guláš zdar-
ma. Další účastníci se mohli
občerstvit ve stáncích kolem
kostela na česko-polských
zabijačkových hodech.

Masopust se slavil od dáv-
ných časů jako svátek plného
břicha. Pak podle církevních
zvyklostí by měli občané až
do Velikonoc dodržovat půst.
Odpoledne mohli návštěvní-
ci shlédnout program na
podiu i různé další taškařice.

Ve stejném čase přivezlo
nákladní auto pracovní kabi-
nu, ale jak se ukázalo pro
potřeby vedlejšího majitele.
Těžký hasičský jeřáb ji
vyzvedl a umístil na okraj
pozemku. Stavba dostává
postupně fasádu.

Stavba soukromých investo-
rů u Promenádní ulice dostá-
vá průběžně nový vzhled. Na
střeše byla zhotovena ple-
chová krytina, přibyl komín
a v květnu již sklenáři po-
stupně umísťili velkoplošná
okna. Také na okolní terén
byla navážena další zemina,
aby byl objekt zajištěn proti
povodni.
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V souvislosti s plánem pře-
stavby Malých lázní na kom-
plex prameníku, malé kolo-
nády a vodního chodníku
bylo v průběhu března skáce-
no 8 lip a později při vyřezá-
ní keřů ještě dvě.

Prostor je připraven pro sta-
vební činnosti podle zveřej-
něného podrobného plánu.
V dubnu uspořádalo město 
v hotelu Bonato schůzi obča-
nů, kde starosta Jan Birke
seznámil přítomné s postu-
pem prací na novém prame-
níku a opravě mostu.
Poslední Oznámení z úřední
desky ale konstatuje, že pro-
vádění nových vrtů je práv-
nicky neprůchodné.

Hradba keřů, která původně
sloužila k oddělení hostin-
ského prostoru s lavičkami
od cesty, byla později ze
dvou stran vymýcena.

Vloni na podzim hasiči ještě
strhli vnitřní dřevěné stropy
v budově vily, které byly
ztrouchnivělé.
Některé stromy byly nemoc-
né a překážely by stavbě
kolonády.
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Poslední pohled na Lázeňský
most. Původní dřevěný most
z Vísky do Dolní Bělovse
býval při každé větší povod-
ni stržen. Proto byly v roce
1903 připraveny plány pro
stavbu betonového mostu.
Vzhledem ke krizi a násled-
né první světové válce byl
most stavěn až v roce 1922-
23 při dokončování regulace
řeky Metuje v úseku obce.

V potřebné výši na straně u
topolu byl připraven panelo-
vý základ.

Od 16. května 2016 začaly
přípravy na opravu stávající-
ho mostu do Lázeňské ulice.
Aby mohl být zachován pro-
voz pro blízký hotel Bonato
a domy ve Vísce, bylo při-
kročeno k zpevnění základů
pro provizorní náhradní
most. Starý betonový most
měl povolenou nosnost
pouze 9 tun.

Na straně od fotbalového
hřiště byl též připraven
menší základ pro druhou
stranu mostu. K vyrovnání
terénu se silnicí byla bagrem
navežena a vyrovnána po-
třebná zemina. 



Jeřáb usadil nejdříve jeden
na břehu smontovaný boční
nosník, pak druhý a na kra-
jích byly obě strany ve spod-
ních částech propojeny.

Dne 19.5. dva kamiony při-
vezly potřebné díly monto-
vaného mostu, které mohut-
ný jeřáb skládal do parku 
k dalšímu použití.
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K tomu asistoval na druhém
břehu další autojeřáb.

Ještě týž den bylo započato 
s montáží provizorního ná-
hradního mostu pro automo-
bilovou dopravu. Jednotlivé
díly byly na břehu vybírány a
kompletovány.
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Současně další skupina pra-
covníků začala montovat na
boku mostu přidanou lávku
pro pěší.

Další den pracovníci poklá-
dali podlahu z dřevěných
fošen.

Posléze pracovníci montova-
li střední spojovací díly.

Na základní kostru byly ještě
odpoledne montovány vrch-
ní vyztužovací díly.
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Dne 30.5 přivezl kamion
těžký buldozer a bylo zaháje-
no bourání Lázeňského beto-
novéh mostu. Provizorní
most byl jednosměrně otev-
řen pro provoz. Průjezd řídil
světelný semafor, případně
se řidiči řídili podle značek.

Buldozer najel na most a
směrem od topolu začal
vybírat dlažební kostky z vo-
zovky. Přistavené auto je
ihned odváželo.

Současně bylo prováděno
narušování betonových  bo-
ků mostu z obou stran.

Potom následovalo z druhé
strany směrem k topolu vybí-
rání vnitřku vozovky - dla-
žebních kostek včetně písko-
vého lože. Stavební suť byla
hned odvážena po pomoc-
ném mostu s potřebnou nos-
ností 48 tun.
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Následovalo šramováním
postupné narušení armované
ocelové kostry mostu.

Krátce na to byl pomocí hyd-
raulických nůžek rozebrán
betonový armovaný díl polo-
viny mostu od fotbalu. 

Poslední rány a beton se
zhroutil. Jen se zaprášilo.
Bagr následně uklízel na
levý břeh kusy betonu spadlé
do poloviny řečiště, aby byl
zajištěn volný průtok vody 
v Metuji.

Další den ráno došlo na bou-
rání druhé části mostu. Bagr
obdobným způsobem rozebí-
ral zbytek mostu ze strany od
topolu.
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Snímek zachycuje hydrauic-
ké nůžky, jak odstřihují
poslední zbytky betonu.
Následně byly pokroucené
armatury nůžkami přeneseny
na břeh a společně s betono-
vou sutí připraveny k pozděj-
šímu odvozu. 

Bohaté kovové výztuže
nebyly nijak výrazně zkoro-
dovány.

Co předkové v podstatě
ručně stačili po řadu měsíců
postavit jen s pomocí své síly
a koňských povozů, to stačil
jeden pracovník pomocí
moderní techniky zlikvido-
vat za jeden  týden.

Jako smutné torzo trčely 
z koryta zbytky podpěrného
pilíře. Ani ten neodolal úde-
rům těžké lžíce bagru.
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U topolu byla rovněž
vyhloubena hluboká jáma
pro základ mostu. Z řezu
zeminy je patrné, že v minu-
losti byly základy dřevěného
mostu kvůli povodním dva-
krát zvedány. Třetí navýšení
terénu bylo provedeno již
pro betonový most.

Na straně od hřiště byla
vyhloubena nová jáma pro
základní patku mostu.

Z řezu zeminy je patrné, že
kořeny topolu jsou vedeny
mělce, ale do širokého pro-
storu. Kmen topolu byl oblo-
žen prkny proti poškození při
pracovních činnostech.

Pro potřebné přesuny bagru 
z vozovky do řeky byl poblíž
mostu upraven zpevněný
nájezd.
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Aby byl zabezpečen prostor
pro betonování patky mostu,
bylo ze strany od hřiště
umístěno 10 panelů.

Bagr odklízel sesunutou
zeminu. Před tím preventiv-
ně zpevnil vybagrovaný pro-
stor u topolu zhroucenými
kusy betonu a uvolnil průtok
řečiště.

Hlína rozšířeného výkopu se
ale začala nebezpečně sesou-
vat blíže k silnici.

To je poslední nostalgický
pohled na Lázeňský most
směrem od lávky ještě před
zbouráním.
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Bagr při prozatimním zpev-
ňování výkopu proti sesutí
zeminy.

K výkopu u topolu byly ještě
přivezeny traverzy, připrave-
né pro budoucí opěrnou
stěnu. Střední starý pilíř byl
zašalován pro účel zarovnání
betonem.

Nepotřebná hlína a kameny
byly prozatímně umístěny ve
volném prostoru poblíž
Horního mostu.

Dne 18.6. pracovníci vyvrtá-
vali hluboké otvory pro
následně zabetonové traver-
zy do dna, které budou zajiš-
ťovat podpěrnou stěnu.
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Další panely na straně k hřiš-
ti zabezpečovaly nově vybe-
tonovanou základovou desku
pro patku mostu.

Na straně od silnice byly
rovněž zabetonovány trubky
uvnitř s ocelovou kulatinou
pro ukotvení budoucí kon-
strukce patky mostu. Další
den na ně byly připevněny
čtvercové patice.

Snímek zachycuje řadu zabe-
tonovaných dlouhých tra-
verz, které budou zajišťovat
po znovuodkrytí zeminy
zabezpečovací stěnu.

Výkop u topolu se zabetono-
vanými traverzami byl ještě
před vrtáním zajištěn hlínou.
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Po zatvrdnutí betonu v pat-
kách vrtů u dna byla odbag-
rována zemina a mezi zakot-
vené traverzy byly vkládány
silné dřevěné fošny.

Pohled na zabezpečovací
stěnu při odbagrování zbytků
zeminy.

Těžká nákladní auta pak při-
vezla do prostoru poblíž
Malých lázní přes dvacet fůr
zeminy k prozatimnímu us-
kladnění.

Starodávné lípy, zasazené
roku 1832, potřebovaly údrž-
bu. Proto byly nebezpečné
spodní větve ořezány.



Řezací stroj pak bez problé-
mu rozřezal větve silné jako
ruka. Vzniklé štěpky pak
fukar přemisťoval do přista-
veného nákladního auta.

Ořezané větve byly na místě
likvidovány speciálním řeza-
cím strojem na štěpky.

Pásová vrtací souprava již
připravovala na straně u to-
polu vrty pro piloty k ukot-
vení druhé patky mostu.

Foto: Antonín Samek, Josef
Voltr, David Troutnar
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Pracovníci stejné firmy využili sobotního
klidu na stavbě mostu a brzy zrána ořezali
na žádost občanů přibližně 1/5 větví topolu,
aby tyto neohrožovaly při bouřkách střechy
blízkých stavení.
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Po levé straně Lázeňské
ulice stával pohledný domek
čp. 5., pamatující ještě časy
Rakouska-Uherska. V pravé
části domu fungovala už od
první republiky až do 70. let
minulého století malá pro-
sperující mlékárna.

To vše se odbývalo ještě 
v létě roku 2015. Kupa sta-
vební suti velkou ozdobu
Lázeňské ulici nedělala.

Starý dům pomalu mizel 
z koloritu běloveské
„Vísky“.

Poslední majitel dům prona-
jímal. Nic nevydrží věčně,
tak i tato stavba byla pro
sešlost postupně rozbrána.



V dubnu 2016 byla započata
vlevo  Lázeňské ulice nová
stavba. Byly provedeny
základy a v průběhu května
byla smontována a odlita
železobetonová základová
deska.

V průběhu května a června
zedníci začali stavět obvodo-
vé zdi objektu.

Mezi tím probíhaly terénní
úpravy přilehlé zahrady.

Hrubé stavby a májky se
dočkáme až v 2. pololetí.
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V zázemí budovy stáčírny
Idy u Kladské ulice si prona-
jala cestovní kancelář stano-
viště a garážování autobusu.

Autoškola s.r.o. v Náchodě si
propůjčila nevyužitý dvůr
stáčírny Idy, aby tam kvalit-
ně nerušeně učila adepty
motoristů základním doved-
nostem ovádání motocyklu.

Žáci se zde naučí mimo zna-
losti základních bezpečnost-
ních prvků tlačení motocyk-
lu, stavění na stojan,  jízdu
krokem, vyhýbání překáž-
kám při pomalé i rychlé
jízdě, zastavení na přesnost i
nouzové brzdění.

V průběhu června pražská
firma zhotovila na pravé
straně Václaváku zbrusu
nový zámkový chodník v ho-
dnotě 600 000 Kč.
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Shodou náhod se podařilo vypátrat
další dvě dcery profesora Ivana
Honla. Svobodná Helena Honlová
působila dlouhá léta na gymnaziu 
v Bruntále. O svém životě a rodině
nahrála mgf záznam, který společ-
ně s pozůstalostí věnovala místní-
mu muzeu. Bohužel záznam se
nepodařilo vyhledat. 

Život dokončila společně se
svojí též svobodnou a dlou-
hodobě nemocnou sestrou
Idou v domově důchodců 
v Ostravě.

Omlouvám se čtenářům za původní mylné
sdělení v kapitole o historií lázní i 
v Osudech rodiny Honlů. 
Rodinná hrobka rodiny Honlů se nachází
na hřbitově v Praze Strašnicích.
JUDr. Ivan Honl působil i zemřel v Praze.
Literárně zpracoval řadu povídek 
z Náchodska a války 1866.

Poslední majitel lázní MUDr. Vladimír Honl nezemřel
v Praze, jak bylo původně mylně zveřejněno. Informaci
podal příbuzný jeho poslední družky paní Boženy
Burešové. Naposled sloužil jako lékař v domově
důchodců v Terezíně. Zemřel dne 4.8.1965
v Židovicích u Roudnice nad Labem. Urna byla uložena  
v rodinné hrobce Burešových v Roudnici nad Labem.

Zpracoval: Antonín Samek červen 2016


