
Průmyslová výroba v Podlesí a v Neratově – 1.pol 20.století 

(Zaznamenáno z vyprávění známého pamětníka p. Rudolfa Jehličky z Podlesí) 

  Při průjezdu obce Podlesí, která se nachází mezi Neratovem a  Novou Vsí 

míjíme větší budovu, o které se traduje, že se jedná o bývalou parketárnu. Ve 

skutečnosti se jedná pouze o obytný dům majitele rozsáhlé dřevozpracující 

provozovny, která se nacházela za tímto domem. Pracovní příležitost zde 

nacházeli též obyvatelé okolních vsí, mimo jiné Černé Vody.   

  Na počátku 20. století se jednalo pouze o mlýn, jehož součástí byla rámová 

pila (katr) na zpracování dřeva. Po roce 1920 objekt zakoupil ing. Vendelín 

Dvořák, který provozovnu výrazně rozšířil a přistavil truhlárnu. Zaměstnával 

cca sto dělníků a to z české i německé strany řeky Orlice. Hlavní náplní byla 

výroba velice kvalitního doslova výstavního nábytku, o který byl značný zájem. 

Vyráběly se i další výrobky ze dřeva, např. pilinové cihly, šindele. Nejednalo 

se však  ještě o výrobu parket. Jako pohon sloužil parní stroj a celkem tři 

vodní kola, která byla uváděna do provozu dle množství vody v řece. Parní 

stroj, jehož součástí byl parní kotel, umožnil využívat prostornou sušičku 

dřeva. V důsledku hospodářské krize vyhlásil majitel v roce 1934 bankrot a 

provozovna byla uzavřena. Výprodej skladovaného dřeva proběhl  formou  

aukce. „Zlí jazykové“ tvrdili, že podíl na uzavření měl též bujarý a finančně 

náročný život majitele. 

  Název „parketárna“ navazuje na události po roce 1945, kdy provozovnu 

převzal správce pan Kyncl a snad do roku 1948 vyráběl parkety. Výroba byla 

neefektivní, neboť surovina, tj. dubové dřevo, bylo dováženo až ze Slovenska.  

Oficiální název firmy zněl  „Jaroslav Kyncl, továrna na parkety Krásno“. Obec 

Schönwald, česky Šenvald, byla po válce iniciativně přejmenována na Krásno, 

až později získala název Podlesí. Po roce 1950 proběhla demolice objektu, 

strojní vybavení šrotováno, dřevo z budov odvezeno pro další použití. 

Velkou neznámou byla pro mne skutečnost, že v nedaleké protilehlé obci 

Peucker (Poniatow), naproti Neratovu, byla na německé straně veliká továrna 

zaměřená na výrobu dřevěných valch na praní prádla. Valchy byly pokryty 

pozinkovaným plechem. Továrna zaměstnávala značný, zatím neupřesněný 

počet dělníků, provoz ukončen před válkou. Jako pohon sloužil parní stroj a 

vodní turbína. Uvádí se, že za dobu provozu bylo vyrobeno několik milionů 

kusu tohoto zboží, které bylo exportováno do celého světa. Po roce 1950 byl 

objekt demolován. Zajímavý je nezvyklý název obce „Peucker“. Údajně proto, 

že v obci žilo mnoho obyvatel s příjmením Peuker, a proto bylo pro rozlišení 

do názvu obce doplněno „c“- Peucker.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohled z Polska, na snímku zřejmý rozsáhlý areál provozovny.  

             Dnes se zachoval pouze obytný dům. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Pohled  z čs.strany na obec Peucker (Poniatow) naproti Neratovu.  

              Na snímku je zachycena výše uvedená továrna. 

 

     Březen 2011                                                         Jehlička R., Breiter H. 



 


