
      
    

Srdeènì Vás vítáme pøi pøíle�itosti 7. roèníku jízd
zvláštních vlakù „Hamerník expres“, které ji� tradiènì
doplòují poøádání Hamernického dne v Dobøívì. Po
nìkolikaleté pøestávce se opìt v èele vlakù objeví
parní lokomotiva z roku 1899. Návaznou dopravu
z nádra�í v Mirošovì do Dobøíva zajiš�uje historický
autobus Škoda RTO. Tuto finanènì nároènou akci pro
Vás mohl pøipravit �eleznièní spolek Lokálka Group
v Rokycanech díky laskavé pomoci mìst Rokycany,
Hrádek u Rokycan, Mirošov, obcí Kamenný Újezd,
Dobøív a firem Václava Pospíšila, Jaroslava Koèi a
Jiøího Kofronì. Hamernický den má ji� svoji
jedenáctiletou tradici, pro návštìvníky je zde pøipraven
bohatý program. Parní lokomotiva 310.072 a motorový vùz M 131.1368 ve

stanici Mirošov pøi jízdách Hamerník expresu v roce 1997.

Ji� tradièní akce regionálního muzea v Rokycanech
s ukázkami kováøských prací na unikátním zaøízení vodního
hamru v Dobøívì se koná v�dy tøetí sobotu v kvìtnu.
V Dobøívì se �elezo vyrábìlo od poèátku 14. do poloviny
20. století. Existovaly zde prvotní výhnì na pøímou výrobu
�eleza z rud, vysoké pece (od r. 1614 do r. 1817), zkujòovací
hamry (do 60. let 19. stol.), pudlovna a válcovna v období
technické revoluce (do r. 1903) a koneènì i náøaïový hamr
(v provozu do r. 1949). Horní hamr je nejvìtší a nej-
významnìjší památka svého druhu v ÈR s expozicí
pøístupnou v turistické sezónì.

Dnešní zdìná budova byla postavena zaèátkem 19.
století na místì starších døevìných hamrù z let 1658 a 1701.
Bohaté strojní vybavení pochází z 19. století, z r. 1901 a
z èásti i z pozdìjší doby. Pùvodnì se v hamru zkujòovalo
vysokopecní surové �elezo a z nìj se vykovávaly tyèové
polotovary. Po rozšíøení modernìjší oceláøské technologie
pøešel hamr koncem 60. let 19. stol. na výrobu tì�kého

kovaného náøadí. V obci se dále nachází budova bývalé
válcovny z r. 1856, vodoenergetické pøíslušenství hutí,
správní budova �elezáren, most z 2. poloviny 18. století se
sochami sv. Barbory a sv. Jana Nepomuckého a archi-
tektonicky hodnotné zemìdìlské usedlosti a dìlnické
domy. V blízkém objektu Staré hospody je pamìtní síò
JindøichaMošny. Ve vodním hamru se ka�doroènì v kvìtnu
konají "hamernické dny" s ukázkami prací umìleckých
kováøù a doprovodným programem.

Kromì bì�ných kovaøských prací nabízíme i práce
speciální - trhání zubù po kováøsku, støihání bankovek a
støihání nehtù na strojních nù�kách z poè. 19. století,
podkování kopýtka, vykování pásu cudnosti na míru podle
vlastního patentu, výuka støedovìkého muèení a pálení
èarodìjnic .

Zvláštì zvídavé návštìvníky a návštìvnice vyuèíme
kováøskému øemeslu ve zrychleném kurzu, kde se nauèí
kování pod malým hamrem. Úspìšným absolventùm
vydáme výuèní list se znakem Hamru a podpisy Mistrù
kováøù.

 

8.25 odj. Plzeò hl.n. pøíj. 17.52
8.32 Plzeò Doubravka 17.47
8.57 Chrást u Plznì 17.29
9.30 11.26 13.10 15.34 Rokycany 11.08 12.55 15.21 17.10
9.34 11.30 13.14 15.38 Rokycany pøedm. 11.04 12.51 15.18 17.02
9.39 11.35 13.19 * Kamenný Újezd * * 15.13 16.57
9.44 11.40 13.24 15.46 Nová Hu� 10.57 12.44 15.08 16.52
9.49 11.45 13.29 * Hrádek u Rokycan * * 15.03 16.47
9.55 11.51 13.35 15.55 pøíj. Mirošov odj. 10.48 12.35 14.46 16.40
*) zastavuje na po�ádání

 

odjezdy autobusu: Mirošov nádra�í 10.05, 10.55, 12.00, 13.10, 13.45, 14.55, 16.05
Dobøív 10.30, 11.40, 12.20, 13.25, 14.25, 15.45, 16.20
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Pøijmìte pozvání na projí�ïku romantickou podbrdskou krajinou
z Rokycan do Mirošova. V jízdním øádu najdete naší lokálku pod
èíslem 173. Cestou si povíme pár slov o historii tohoto kraje:

Rokycansko patøilo ji� v minulosti k oblastem s rozvinutou
�elezáøskou výrobou. Jejím støediskem byly právì Rokycany se
svými mìstskými hutìmi i nedalekými �elezárnami, jejich� tradice
sahá a� do let 1534 - 1542. K tomu pøibyla v 19. století ještì výroba
kyseliny sírové, tì�ba uhlí, skláøský, chemický a døevozpracující
prùmysl. Na Zbiro�sku pùsobil koncem 70.let minulého století "král
�eleznic" Dr. Bethel Henry Strousberg (zemøel v roce 1884
v Berlínì), v jeho� velkém industrializaèním díle pracovalo pøes 3
tisíce dìlníkù, ale nìkteré
prameny uvádìjí dokonce a� 12 tisíc. Jeho krach v letech 1873 -
1875 pak znamenal zbídaèení celého Zbiro�ska. Výsledkem této
tragédie byl i znaèný nárùst vystìhovalectví. A jak Strouberg
skonèil? Pøi pobytu v Rusku, kde mìl také stavìt tratì, potøeboval
peníze, a tak podepisoval smìnky falešným jménem. Byl dopaden,
uvìznìn ve vì�i dlu�níkù a po návratu do Berlína umírá v 61. roce
svého �ivota chudý a nepøíèetný. V letech 1882 - 1883 vrcholí
stávkový boj pracujících Rokycanska.

Rokycansko - oblast s mnohaletou �elezáøskou tradicí - je i
v souèasné dobì region pøevá�né prùmyslový. Významným
prùmyslovým závodem Rokycan jsou Kovohutì, a.s., jejich�
historie sahá do roku 1911 Ještì zbývá pøipomenout, �e kromì
prùmyslu je Rokycansko i krajem pøírodních krás a èetných
historických památek.

Nadešel èas odjezdu. Odjí�díme z rokycanského nádra�í a po
dvou minutách jízdy zastavujeme na zastávce v km 1: Rokycany-
pøedmìstí - hlásá tabule a naproti pøes ulici vidíme objekt ji�
zmínìných Kovohutí. Na zastávce byl a� v dubnu 1983 postaven
plechový pøístøešek. Pokraèujeme v cestì a po chvíli zastavujeme
v km 3: Kamenný Újezd u Rokycan Tìsnì pøed zastávkou nás vítá
stará roubená, ale dobøe udr�ovaná chaloupka. Zdejší zastávka byla
otevøena 1 .prosince 1889, v roce 1972 tady byl zrušen prodej
jízdenek, v roce 1992 došlo k rekonstrukci èekárny, kdy� se do ní
v únoru tého� roku "opøely" ujeté vozy ze skladu ACHP. Další
zastavení je v km 5: Nová Hu�. O tradici hutnictví vypovídá název
obce, který je dolo�en od roku 1854, pozdìji spoleènì s obcí
hrádeckou vytvoøily jeden svazek - "Spojené obce Hrádek - Nová
Hu�".

Zastávka byla dána do u�ívání 1.èervna 1889 a je rozdìlena
silnicí na dvì èásti. Vlaky zastavují ve smìru jízdy v�dy pøed
pøejezdem. Pokraèujeme dál a po levé stranì vidíme rozsáhlý
objekt �elezáren Hrádek, a.s., po pravé stranì výrobní haly firmy
Borgers CZ, s.r.o.. Ve starých archivních materiálech zjistíme, �e
pøedchùdcem �elezáren byl staroèeský vodní mlýn s malým
hamrem, jakých stávalo na Padr�ském potoce nìkolik. O tom
pravém mlýnì je prvá historická zmínka v dokladech o jeho odnìtí

odbojným Rokycanùm v roce 1666, kdy byl postoupen Adamu
Vratislavu z Mitrovic k panství Mirošovskému. Støídali se další
majitelé, a� byl v roce 1803 postoupen man�elùm Pechovým od
majitele zbiro�ského panství kní�ete Collorado-Mansfelda. Není bez
zajímavosti, �e na koupi mlýna a hamru od kní�ete se podílel i
slavný èeský herec Jindøich Mošna, který svému švagrovi Pechovi
pùjèil 3000 zlatých. 31.prosince 1900 by1 hamr zakoupen za 16 000
korun úøedníkem pra�ské �elezáøské spoleènosti Rudolfem
Hudlickým, který se rozhodl mlýn zrušit a pøebudovat na kujnou
hu�. Po získání finanèní podpory od nakladatele Otty byla tato hu�
pøejmenována na "Kujnou hu� Otto". Ji� v dubnu se mìní název na
"R .L .Hudlický, kujná hu� Otto v Hrádku" a bylo zapoèato s výrobou
ruèního náøadí. V roce 1906 byla vybudována první hrádecká
válcovna. �eleznièní vleèka byla dána do provozu v roce 1912.
29.ledna 1913 byla dána do provozu první siemens-martinská pec a
podnik pøemìnìn na akciový firmou "Akciové �elezárny a ocelárny
v Hrádku".V roce 1924 byl zaèlenìn do akciové spoleènosti Škoda.
Tøetí válcovna a druhá siemens-martinská pec vyrostly v roce 1917,
z roku 1919 pochází parní elektrárna.

Další zastavení následuje v km 6: Hrádek u Rokycan. Kdy byla
zalo�ena zdejší obec, není pøesnì známo. Nejstarší písemná zmínka
pochází z darovací listiny ze 7. listopadu 1325, podle které ji král Jan
Lucemburský daroval Petrovi z Ro�mberka za vìrné slu�by
v tehdejší plzeòské provincii Tuskov, Dobøív a Hrádek. �eleznièní
zastávku byla otevøena v roce 1889.

Po odjezdu ze zastávky sledujeme po levé stranì vesnici
Dobøív - jde o místo s bohatou tradicí, z roku 1529 pochází vodní
hamr, je zde muzeum Jindøicha Mošny a pøed ním zachovalý
klenutý most z 15. století. Vpravo pod lesem je léèebna Janov,
kterou zakoupil i s parkem v roce 1920 Haléøový spolek dìlníkù
Škodových závodù. 6.èervna 1921 byla ozdravovna dìlníkù
ohro�ených tuberkulózou dána do provozu.

A ji� vjí�díme do �eleznièní stanice v km 8: Mirošov. Budova
stanice z roku 1802 je stanovištìm výpravèího - dirigujícího
dispeèera tratì do Nezvìstic. V roce 1987 byla rekonstruována.

Kdy bylo mìsteèko Mirošov zalo�eno, není také pøesnì známo.
Nejstarší písemná zmínka o Mirošovì je v pamìtní knize
královského krajského mìsta Plznì na str.16. Je to tzv. dedikaèní
listina plzeòskému dominikánskému klášteru, podle ní� Dobrohost
z Ronšperka roku 1366 daroval dva dvory ve vsi Mirošovì
jmenovanému klášteru. Z historický památek má velký význam
mirošovský zámek s mansardovou støechou a ví�kou. Pùvodnì
renesanèní severní èást zámku dal vystavìt roku 1550 Florian
Griespek. Novìjší barokní èást dal vystavìt v roce 1726 Jan
Antonín Vratislav z Mitrovic, jak potvrzuje erb nad vchodem. Roku
1871 mohla právem �ádat vesMirošov, aby byla povýšena namìsto,
co� se také výnosem císaøe Františka Josefa z 28. listopadu 1871
stalo.

  

(redakènì upraveno)
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Uryvek z knihy: 110 let - Místní dráha Rokycany - Mirošov - Nezvìstice.
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