PRŮMYSL V TRNOVÉ A OKOLÍ
Až do konce 19. století byla téměř ve všech obcích zastoupena nějaká malovýroba /kovářství, kolářství, truhlářství, pekařství, krejčovství a další - viz. seznam
řemesel a živností/.
V Trnové se dobýval kámen ve stěnovém kamenolomu "Na Vrchu", pískovcový kámen se těžil "V Peklích, mezi hřbitovem a zámkem byla v provozu cihelna, "Na
Pecalandě" u Wenzlů stála kolomazná pec, u Víseckého rybníka klapával mlýn a kovárna s vodním pohonem tzv. hamr na výrobu drobného zemědělského
nářadí / lopaty, rýče, vidle, motyky a pod /, v panském dvoře ve Vískách byl lihovar. V Krašovicích na potoce pod rybníkem stojí mlýn a pila na dlouhé dřevo,
která je dosud v provozu / rok 2008 /, v panském dvoře býval pivovar, ve kterém se vařilo pivo do roku 1890.
Přechod od rozptýlené manufakturní výroby k strojnímu průmyslu podmínil vynález parního stroje roku 1784. Stroje postupně dobývaly všechny výrobní oblasti a
soustřeďovaly se do větších podniků. Kolébkou průmyslové revoluce se stala Anglie, kde jsou již v provozu první vysoké pece plněné kamenouhelným koksem
místo dřevěným uhlím.
Pro rozvoj nových výrobních odvětví a uplatnění moderních výrobních metod v hutnictví bylo třeba vytvořit v Čechách především dostatečnou uhelnou základnu.

Těžba uhlí
První kamenouhelný důl v plzeňském kraji byl založen roku 1810 u Obory. Jako další vznikají doly Václav a Marie v lese na Čábalkách mezi Horní Břízou a Trnovou.
V roce 1855 je na Plzeňsku již 36 kamenouhelných dolů. Celková rozloha plzeňské pánve je 450 km čtverečných. Do našeho okresu zasahuje severním výběžkem
a její hranice tvoří obce: Tlucná, Horní Bělá, Dolní Bělá, Lomnička, Lomany, Rybnice, Kaznějov a Trnová-Vísky.
Ve Vískách, v dole " Nanebevstoupení Páně " se v roce 1920 vytěžilo 5024 centů uhlí. V říjnu 1920 je těžba ukončena a důl zrušen.
Ve druhém dole ve Vískách "Pokrok" bylo v létech 1920- 1929 vytěženo 214 461 centů uhlí. V březnu 1929 je těžba zastavena a důl zrušen.
V polovině 19. století se dolovalo u Žilova v dole "Adolf "- směrem ke Krašovicům. Malé kamenouhelné doly jsou téměř ve všech sousedních obcích. Hloubka dolů
se pohybovala v rozmezí 30 - 60 metrů. Uhlí se těžilo primitivně pomocí krumpáčů, vrtáků, věder, rumpálů. Ojediněle se používalo žentourů.
Těžba uhlí byla spojována s výrobou kyseliny sírové v tzv. olejnách. Hlavní surovinou pro výrobu této kyseliny byla vitriolová břidlice, která se dobývala v tzv.
"kýzech" mezi Horní Břízou a Žilovem.
V okolí Trnové se též těžily barevné hlíny, /červená, šedá, zelená a černá/, které se přidávaly do keramických výrobků.
Těžba kaolinu
Roku 1858 mezi Třemošnou a Bolevcem "Na Orlíku" bylo náhodně objeveno Gustavem Oberreitem mocné ložisko kaolinu. Celou lokalitu zakoupil Emil Škoda,
který zde postavil plavírnu kaolinu s výrobou ohnivzdorného zboží, které potřeboval pro vyzdívky pecí a tak vznikly "Kaolinové a šamové závody Emila Škody a
spol. v Orlíku u Třemošné". Kaolin se zde těžil 100 let až do roku 1961, kdy bylo ložisko vyčerpáno.
Kaolin se stal hledanou surovinou pro výrobu papíru a modrého ultramarinu. V naší krajině vznikají v rychlém sledu za sebou další kaolínky a to:
1864 - kaolínka v Chotíkově
1875 - kaolinka v Třemošné a Oboře
1880 - založila kaolinku majitelka víseckého velkostatku baronka M. Pidolli, rozená Rábová. Současně vznikají kaolinky v Nevřeni, Litém a Mrtníku
1882 - založil Johann, Fitz kaolínový závod v Horní Bříze, později "Západočeské keramické závody /ZKZ/, známé svými výrobky po celém světě. Současně vzniká
závod v Třemošné, který vlastní belgická společnost se sídlem v Bruselu, závodu se říkalo "Na belgické"
1889 - kaolinka v Chlumčanech - později "Dobřanské keramické zavody"
1896 - kaolinka na Krkavci
1904 - kaolinový závod v Kaznějově
1908 - kaolinka v Lomničce
Většina těchto kaolinek zanikla, protože nemohly soupeřit se silnějšími podnikateli. Ostatní kaolinky splynuly s kapacitně mocnější společností a tou jsou od roku
1899 "Západočeské kaolinové a šamotové závody v Horní Bříze", které postupně pohltily všechny kaolinky v Čechách i v zahraničí. Koncem třicátých let již
společnost vlastnila 26 továren.
Důležitou složkou pro výrobu žáruvzdorného zboží je magnezit a proto ZKZ koupily velká ložiska magnezitu na Slovensku a připojují se k ZKZ "Slovenské
magnezitové závody".
Vzhledem k existenci a značnému hospodářskému významu těchto závodů rozhodly se ZKZ, aby se v názvu firmy vyjádřila podstata slovenských závodů a
společnost ZKZ přijala v roce 1929 nový název a to:
"Západočeské továrny kaolinové, šamotové a slovenské závody magnezitové, akciová společnost v Praze".
Tato společnost 1. března 1930 definitivně zakoupila vísecký kaolinový závod od bratří Goldeggů za 8. 600 000 korun v hotovosti. Bratři Goldeggové se stali členy
správní rady a bylo jim přenecháno 1000 kusů akcií / v té době měla jedna akcie hodnotu kolem 2000 korun /. Dne 1. července 1931 po desetileté snaze se
podařilo zakoupit i kaznějovský kaolinový závod.
Vývoj "Západočeských keramických závodů" v Horní Bříze probíhal v několika obdobích:
- období zakladatele závodů Jana Fitze, léta 1882 - 1899 - celkem 17 let
- období akciové společnosti v letech 1899 - 1945, trvalo 46 let
- obdobní národního podniku od roku 1945
- v 60. letech dochází k určité centralizaci a vznikají "Československé keramické závody v Praze
- 1989 dochází k odtržení n.p. ZKZ od VHJ / GŘ v Praze/
- počátkem 90. let jako důsledek společenských změna a zavedení tržního hospodářství státní podnik ZKZ vstupuje do privatizačního procesu a po ukončení 1. a 2.
vlny kuponové privatizace řídily společnost velké privatizační fondy až do roku 1998.
- v roce 1999 některé investiční fondy, které vlastnily podíly ve společnosti "Keramika Horní Bříza" po kuponové privatizaci prodaly své podíly firmě
"Lasselsberger holding International"
- 23. 6. 2003 vzniká "LASSELSBERGER" a.s. a stává se největším výrobcem stavebních materiálů v ČR.

Mapa důlních měr se zákresem povrchové situace v prostoru mezi Trnovou a Horní Břízou z roku 1872. V levém horním rohu obrázku je zakreslen statek " NA NOWEYCH DVOŘÍCH. Část lesa po pravé
straně patřila k tomuto statku a říkalo se mu " Novejch lesík. Zbytek statku byl zplanýrován a rozorán v 60. letech 20. století. Před zánikem dvora zde bydlela rodina hajného Bernáška, kterého zastřelili
pytláci.

Mapa důlních měr a povrchové situace v Horní Bříze z roku 1872.

Tímto způsobem se dopravovalo narubané uhlí na povrch ze šachet hlubokých do třiceti metrů. Z větších hloubek se používalo žentourů.

Celkový pohled na flísku z let první světové války. Vyráběly se zde již obkládačky.

Akcie Západočeských kaolínek byly známy jako „zlaté akcie". Nesly majitelům až 35 % zúročení, jejich burzovní kurs byl v roce 1930 Kč 3755,— za jeden kus.

Kaolinový odkliz z roku 1887.

Kaolinový odkliz v Horní Bříze z let ruční těžby mezi oběma světovými válkami.

Plaský odkliz, tzv. severní jáma. Pamatuje doby ručního dobývání kaolinu, záběr je z roku 1926.

Mechanizovaná těžba surového kaolinu koncem 20.století.

Chemický průmysl
Na kaznějovském katastru bylo objeveno uhlí roku 1819 Fr. Prusíkem, Jos. Bohdanem Gitterem, Ant. Krittnerem a Janem Dav. Starkem, jemuž patřily roku 1822
veškeré uhelné doly v Kaznějově.
Stark, aby je co nejlépe zužitkoval, založil roku 1833 továrnu na výrobu české /dýmové/ kyseliny sírové, později rozšířil výrobu o kyselinu solnou a dusičnou.
Koncem 19. století a ve 20. století chemická továrna v Kaznějově vyráběla: kyselinu sírovou všech druhů čistoty a síly, superfosfát, míchaná hnojiva, neutrální
fosfát, fluorokřemičitan sodný, síran a kamenec hlinitý, krystalovou sodu, kameny na holení, kamenec chromitý, skalici zelenou, kostní líh, kostní moučku, pícní
vápno, kyselinu citrónovou, sodný a draselný ledek, kuchyňskou jedlou sůl, denaturovanou kyselinu fluorovodíkovou, červené minerální barvy a okry.
Závod zaměstnával kolem 300 dělníků v nepřetržitém provozu z okolí Kaznějova.

Chemická továrna v Kaznějově v roce 1872.

Pivovarnictví
Kde je mládek, tam je sládek
tam je taky pivo, pivovárek ...
Dolní Bělá
Široké zdejší okolí náleželo od pradávna pánům z Krašovic. Hrad byl založen v letech 1313 - 1315 a dostal jméno po říčce Bělá, rozdělen byl na předhradí a hrad.
Racek z Krašova měl syny Sezemu a Racka, kteří společně Bélou drželi, pod hradem ves a kostel založili a k němu od roku 1357 kněze podávali. Racek zemřel roku
1373 a Sezema roku 1370 a jediný jeho syn Sezema pak roku 1394. Po něm zůstal malý syn Václav, nad kterým ustanoven poručníkem strýc Sezema z Pušperka,
který byl purkrabí na Tachově. Václav nabyl roku 1407 plných let. ale strýc až do roku 1414 na Bělé s nim hospodařil.
Když pak Václav roku 1415 zemřel, získali Bělou páni ze Švamberka, Neostup a Bavor. Když roku 1424 Bavor zemřel, držel se strýcem Neostupem společné Bělou
jeho syn Jindřich Bavůrek. Neostup roku 1425 zemřel a Jindřich Bavůrek prodal bělské panství Burjanovi a Janovi, bratřím z Gutštejna. Když oba zemřeli, zůstala
Bělá společným dědictvím všech synů po nich ostalých. Na hradě pak jeden z nich Volf a ostatní drželi pak další majetek. Roku 1506 postoupili všichni své nároky
na Bělou Volfovi a ten roku 1508 postoupil Bělou bratru Janovi, který však musel tento majetek v roce 1509 postoupit Albrechtovi z Kolovrat na Libštejně.
Když pak roku 1510 Albrecht z Kolovrat zemřel, dědili panství bělské bratři z Valdštejna na Krupce, kteří hned následujícího roku toto prodali Václavovi z Roupova
za 7 000 kop. Když Václav roku 1514 zemřel a na Bělé zůstalo hodné dluhů, bylo prodáno Janovi a Volfovi, bratřím z Gutštejna, předešlým majitelům. Jan
z Gutštejna umíraje roku 1520, odkázal svůj díl na Bělé bratru Jindřichovi. Tito se domluvili tak, že Volf převzal všechny statky a zavázal se Jindřichovi polovici
příjmů. Po roce 1522 pak došlo mezi bratry k neshodám. Poněvadž se nemohli vzájemné dohodnout, prodali bělské panství roku 1525 Janovi z Roupova za 8 300
kop. Po smrti Jana držel Bělou jeho syn Petr, který když roku 1555 zemřel, zanechal syny Václava a Jana.
Poněvadž bylo bělské panství přetíženo dluhy a soudcové zemští chtějíce alespoň něco sirotkům zachovat, prodali Bělou Šebestiánovi Markvartovi z Hrádku na
Nekmíři za 13 000 kop. Za Šebestiána a jeho synů byl na Bělé úředníkem Jan Košák z Velké Mokřiny. Dva ze synů Jan a Kryštof seděli na Bělé. Jan zemřel roku 1590
a na Bělé i Nekmíři vládl Kryštof sám.
Nad hradní bránou se na přelomu 18. století se četl nápis v kamenu vytesaný:
Kryštof Markvart z Hrádku na Bělé a Maruše Markvartová z Račína 1584.
Z nápisu je zřejmé, že Kryštof dal sešlý hrad opravit. Po jeho smrti roku 1595 ujal se Bělé i Nekmíře syn Diviš, který dal roku 1615 opravit kostel v Bělé. Konfiskační
komisí byl roku 1622 odsouzen ke ztrátě dvou třetin všeho majetku proto, že roku 1620 byl relátorem na zemském sněmu, který zvolil Friedricha Falckého za
českého krále.
Panství bělské se statky Nekmíř a Podmokly, k nimž náleželo 9 poplužních dvorů, 34 vesnic, lesy a rybníky bylo odhadnuto a prodáno Vilémovi z Vřesovic za 120
000 zlatých rýnských. Když si Diviš Markvart stěžoval u české komory, že jeho statky mají ceny o mnohem vyšší, přidal mu Vřesovec dobrovolně k trhové sumě 13
000 zlatých. Vilém Vřesovec se pokusil ves pod hradem Bělou kolem roku 1626 vysadit na městečko, kterému dal německé jméno Neustadtel /nové Městečko/,
ale pro válečnou bouři této výsady nedosáhl. Zemřel roku 1640 a jeho malý syn zůstal v poručnictví matky, která pro veliké dluhy musela některé statky prodat, a
některé zabrali věřitelé. Když syn Jan Vikart zemřel, dali radové české komory odhadnout bělské panství, kde mimo ostatního majetku se uvádí:
Pod zámkem je pivovar s pánví na 1/2 8 věrtele již spotřebovaná, kádě a jiné nádobí, hvozd, spilka klenutá, sladovna se štokem klenutým, světnička pro sládka,
vše od kamene vystavěno. Chmelnice jsou zde uvedeny tři: u hořejšího sadu, k Loze a za sádkami. V nich se sklidí 30 kop chmele, odhad 60 kop.
Panství bělské bylo postoupeno Janu Vilémovi Kyšperskému z Vřesovic, který když zemřel roku 1678, zanechal syny Františka Albrechta, Antonína Benedikta a
Jana Maxmiliána, nad nimiž byla poručnicí jejich máti Kateřina, rozená Krakovská. Jan Maxmilián po bratru Františkovi dědil Bělou a vynaložil mnoho peněz na
opravu hradu i celého panství. Zemřel roku 1755 bez mužských potomků jako poslední člen linie Vřesovců Kyšperských.
Jedna z dcer Sylvie, vdaná za hraběte z Klenového pro veliké dluhy musela prodat bělské panství plaskému klášteru za 71 000 zlatých. Plášti opati ponechali hrad
osudu. Roku 1785 byl klášter v Plasích zrušen a celé klášterní panství, tedy i bývalé panství bělské, připadlo náboženskému fondu. Úředníci tohoto fondu neměli
zájem o chátrající zámecké budovy. Přesto však byl ještě v době zrušení plaského kláštera hrad obydlen. Brzy potom se však opuštěné budovy začaly rozpadávat,
bourat a materiálu bylo použito na opravy dvorů a stavbu různých budov. Mnohé starší budovy v Dolní Bělé i okolí jsou postaveny z kamene
odtud.
Roku 1826 prodáno panství plaské knížeti Metternichovi. V roce 1922 koupila zámek - hradiště v Bělé místní obec.
V pivovaře v Bělé vařila vrchnost ročně 50 varů bílého piva po 24 sudech a 30 varů starého piva po 12 sudech. Prvně se pivovar uvádí v roce 1659, je ovšem daleko
starší a pivo se zde vařilo mnohem dříve. Pivovar vařil pivo do roku 1815, kdy byl zrušen.
Pro zajímavost uvádím, jak se měl vesnický hostinský v době poddanské. Dne 20. dubna 1815 byla sepsána v Plasích kupní smlouva o koupi hostince ve vsi Dolní
Bělá, něm. název Neustadtl, ve které jsou vypsány povinnosti i práva šenkýřova k vrchnosti plaské. Jsou to tytéž povinnosti, jaké bývaly u tohoto hostince již v 18.
století.
Nejzajímavéjší je odstavec čtvrtý až osmý a proto je uvádím doslovně:
4. Kupující tohoto hostince nabývá všech práv, který předchůdci užívali, nebo užívat mohli. Taktéž podle smlouvy ze dne 1. října 1775 přecházejí na kupující
všechny povinnosti, které na tomto hostinci váznou, totiž milostivé vrchnosti roční úrok 8 zlatých půlletně k sv. Jiří /24. dubna/ a k sv.Havlu /16. října/ pořádně do
plaského důchodu odváděti. Též císařské královské jakékoliv jméno mající povinnosti platiti. Rovněž musí hostinský platit hudebné 5 zlatých ročně.
5. Milostivá vrchnost povoluje pro případ, byl-li by ve vrchnostenském pivovaru nedostatek piva, že hostinský může odjinud přivésti. Dovoluje též, aby hostinský
pro hospodský sklep dal sekati led a robotními fůrami dal si jej přivézti na voze nebo na saních a srovnati.
Poněvadž však toho roku /1815/ pivovar v Neustadtlu se zrušuje a držitel hospody je vázán k odebírání piva z vrchnostenského pivovaru plaského, je hostinský
povinen přivézti sobě piva na vlastní útraty a za náhradu od vrchnosti vyměřenou, 37 a 1/2 krejcaru od sudu.
6. Držitelé hospody jako jejich předchůdci obdrží každoročně dvě chvoje, neboli borovice na louče, pak potřebné dříví palivové z vrchnostenského lesa bezplatné.
Tímto palivovým dřívím smějí býti pouze suky a nepotřebné chrastí, ale na žádný způsob nesměji se bráti od větrů vyvrácené a zlámané stromy /vývraty a
polomy/. Dříví si držitel hospody na vlastní útraty přiveze. Kdyby hostinský potřeboval stavební dříví, musí si je jako jiní lidé za hotové zaplacení od vrchnosti
koupiti.
7. Hostinský je zavázán vrchnostenské pivo prodávati za cenu, kterou vrchnost stanovila, bez falšování pod uvarováním nejtěžšího trestu. Hostinský je povinen
pivo v dobré a obvyklé míře šenkovati a prodávati a býti v placení pořádný. Dluh nesmi nikdy nechati narůsti než za dva sudy. Pod nejostřejším trestem hostinský
nesmí býti postižen bez zásob piva, nýbrž má
míti vždy ve sklepu nejméně půl sudu piva v zásobě. Nikdy méně.
8. Hostinský je povinen příchozím hostům přívětivě posloužiti, rušitele pokoje potrestati, práčů a znepokojovatelů netrpěti, k žádné pranici neb rozbroji příčinu
nedávati a žádné zlé a podezřelé holoty nepřechovávati. V neděli a ve svátek v čase bohoslužby nesmí pivo šenkovati, v zapovězené době /v postě a adventě/

nesmí muziky a jiné zábavy pořádati, také provozování komedií a jiných divadel nesmí dovolovati a vůbec se musí v každý čas chovati tak, jak se na poctivého
člověka a šenkýře sluší a patří, tedy v bázni boží a v pravdě.
Na první pohled se zdá, že hostinský v době poddanské byl na tom dobře. Nerobotoval a milostivá vrchnost měla o něj péči a starost. Ale posoudíme-li všechno
ještě jednou a náležitě, vidíme v hrůze, že hostinský v této době byl stejný ubožák jako každý jiný robotník, neboť trochu výhod /led a dříví/ nevyvážil řadu
povinností, kterých musel hostinský vzhledem k vrchnosti dbát. Ve svém jednání byl úplně nesvobodný a stále cítil u sebe rozkazy a vůli milostivé vrchnosti.
Zákon ze dne 7. září 1848, kterým byla zrušena robota, a všechny svazky poddaných k vrchnosti byly zpřetrhány, znamenal i pro bývalého panského hostinského
osvobození. Vyvazovací komise, která prováděla přeměnu společenských řádů, zprostila ho pout k vrchnosti takto:
"Panství plaské za to, že zbaveno bylo závazku sekat a dovážet led a poskytovat dříví na louče a na palivo, zaplatilo hostinskému 500 zlatých. Hostinský byl ovšem
zbaven i povinnosti odvádět činži v penězích a naturáliích. Avšak povinnost odebírat pivo z pivovaru v Plasích se ponechává nedotčena."
Je ovšem hádankou, jak mohla tato povinnost odběru piva trvat, když v zákoně ze dne 7. září 1848 v odstavci 11. se čte: "Tato vázanost k odebírání piva
přestane."

Bělá - konec 18. století

Krašovice
V roce 1804 koupil Krašovice Josef Ráb, po něm držel je syn Antonín a od roku 1879 Isidor Schmidl, velkoobchodník z Prahy, který celý majetek koupil v exekuční
dražbě za 131 000 zlatých.
Krašovice v této době měly panský dvůr, pivovar a poplatný mlýn a ve víseckém poplužním dvoře byl zámek, lihovar a pod Vískami železná puchárna, k níž byla
vedena voda z velkého Labutího rybníka, pod kterým byl později postaven mlýn.
Kdy pivovar začal vyrábět pivo, se mi nepodařilo zjistit, ale v roce 1885 pivovar Isidora Schmidla vařil skoro 400 hl piva ročně.
Uvádí se, že Krašovice mají 389 obyvatel, chrám sv. Jiljí a dvoutřídní školu. Dále zde je pivovar a panský dvůr velkostatku vísecko - krašovického a z nesčetných
řemesel vyniká bednářství.
Od roku 1890 se již pivo nevaří, zařízení pivovaru bylo zastaralé a výroba se přestala vyplácet.
Rokem 1890 končí tedy vaření piva v Krašovicích.
Slovníček odborných pivovarských výrazů:
Baba
= povolený přívařek piva. který sloužil k dolití vykvašeného piva a pro potřeby sládka
Humno
= velká dlážděná místnost, která bývala klenutá a kde se nastírá namočený ječmen
Hvozdová sušárna
= patrová sušárna sladu, vytápěná zplodinami hoření, v pozdější době i parou. Slad se suší na lískách
Chladicí štok
= nízkostěnná vana s velkou plochou, sloužící k vychlazení mladiny. Bývala zpočátku dřevěná, později ocelová či měděná
Kalorifery
= silné plechové roury, jimiž proudí spaliny. Sáláním prohřívají slad na hvozdě /kouř již neprochází sladem/
Kantýř
= kamenný podkladek pod ležácký sud
Máčecí štok
= dřevěná nebo kamenná, později ocelová nádrž k máčení ječmene před sladováním
Mladinová pánev
= je umístěna ve varně, vyhřívané plamenem či parou
Mladina
= vzniká vařením sladiny s chmelem
Pivo
= mnozí lidé se domnívají, že 10° pivo obsahuje 10 % alkoholu a 12° pivo 12 % alkoholu. Není tomu tak. Stupně vyjadřují procentní
množství extraktivních látek v původní mladince t.j. před kvašením. To znamená, že v každých 100 gramech je 10 gramů
extraktivních látek, t.j. cukru, dextrinu, štěpných produktů, bílkovinných látek atd. V souvislosti z dosud platných měrových
jednotek na Mezinárodní soustavu jednotek došlo ve značení stupňovitosti piva k prosté výměně stupňů za procenta při

zachování stejné hodnoty. Proto 10 % pivo obsahuje asi 3 % alkoholu
Pivovarník
= sládek nebo také mistr, který vařil pivo nebo dohlížel na vaření
Právovárečník
= osoba, která měla právo vařit pivo ve svém domě nebo ve společném pivovaře. Sám nemusel vařit, ale mohl si najmout sládka i
chasu. Pivo také prodával
Propinační právo
= majitel panství měl právo donutit poddané, aby odebírali pivo jen z jeho pivovaru
Psínek
= prostor mezi lískami a pecí
Rmutová káď
= je umístěna ve varně, vyhřívané přímým ohněm či parou. Povařením sladového šrotu se získávají zkvasitelné cukry
Scezovací káď
= je umístěna ve varně, není ohřívaná. Odděluje se v ní sladina od nerozpuštěných zbytků sladů – mláta
Sladovník
= řemeslník, který vyráběl slady
Spilka
= chlazený prostor, kde jsou umístěny kvasné kádě. Probíhá zde hlavní kvašení
Spílací káď
= je umístěna ve spilce, dochází v ní ke kvašení piva
Šalanda
= místnost, která slouží v pivovaře k odpočinku nebo jako šatna
Valach
= pec, nad níž byly umístěny střechovitě lísky na sušení sladu pomocí kouřových plynů. Kouř procházel přímo sladem.
Valečka
= vzdušná místnost, kde se uchovával sebraný slad před sušením. Častým předěláváním došlo k částečnému odpaření vody.
Vaření na střídu
= měšťané právovárečníci vařili v jednom pivovaře střídavé podle pořádku stanoveném radou města
Veslo, hřeblo, kopiště = pracovní nářadí v pivovaře
Výsadní krčma
= krčma, která náležela k pivovaru, který měl výsadní právo prodávat v ní svoje pivo
Výstřelkování
= neboli vyslazování - překapané mláto se přelilo horkou vodou a vypouštěl se tzv. výstřelek
Vrchní a spodní
= rozdíl kvašení záleží v tom, jakých kvasinek bylo použito. Kvasinky na vrchní kvašení jsou v průběhu kvašení vynášeny na povrch
kvašení
mladinky, kde vytvářejí hustou pěnu, která se musí sbírat. Pivo kvasí při vyšších teplotách, asi 10° - 25° C. Kvasinky na spodní
kvašení padají ke dnu a piva jsou zakvašována spodně. Kvašení probíhá ve dvou fázích, první, zákvasná, trvá asi 6-14 dní při
teplotě 5°-6° C a druhá, ve které pivo dozrává při teplotě - 0,5°- +3° C trvá 21 dní, ale i několik měsíců. Dnes téměř všechny
pivovary na světě používají spodního kvašení. Pouze některá anglická, belgická a německá piva jsou zakvašována pomoci vrchního
kvašení.
Vystírací káď
= je umístěna ve varně. Dociluje se v ní dokonalého rozmíchání sladového šrotu s vodou a dochází k enzymatickým pochodům v
roztoku. Nemá ohřívání, ale napouští se teplou vodou.
Slovníček výrazů:
Dědiny
Dominikální jmění
Frejunk
Justiciár císařský
Katachumen
Kontribuce, také zvaná berně
Kontribučenské sýpky
Kšaft
Konv. m., konvertibilita měny
Mílové právo
Patrimoniální úřad
Propinační právo
Poplužní dvůr
Pivní krejcar

Sedlák - osedlý
Scholastikus
Štěpnice
Štěpy
Žejdlík
Radhouzský
Rapír
Míry:
- jitro
- korec
- lán
- míle
- měřice

= pole, polnosti
= jmění panského dvora
= svobodný obchod před i po trhu. Někdy trval i celý týden. Po frejunku dal purkmistr odzvonit, řemeslníci a
obchodníci museli hned zboží složit a městečko opustit
= vrchnostenský úředník se soudní pravomocí
= uchazeč o křest
= zeměpanské daně. Jejich výši určovali nejdříve stavové na zemském sněmu, vždy na každý rok zvlášť, později pak
sám panovník. Placení daní bylo dvojí: peněžní a naturální
= se nazývaly proto, že přebytky obilí se zpeněžily a uložily na kontribuce do kontribučenského peněžního fondu
= závěť
= směnitelnost měny za jinou, např. zlato
= ochraňovalo řemesla a živnosti v okruhu 1 míle t.j. 7,48 km kolem měst od nežádoucí konkurence
= panský, vrchnostenský úřad
= výhradní právo na vaření a prodej piva
= panský dvůr
= obecní dávka, určená na úhradu finančních potřeb obce. Způsob vybírání dávky se různil. Někde se platil z
veškerého piva, které hostinský z pivovaru odebral, jinde pouze z množství vyčepovaného piva. Základní poplatek z
každého vyčepovaného hl byl stanoven ve výši osmi krejcarů
= usedlé obyvatelstvo
= /latinsky/ označení středověkého studenta, který účinkoval při velikonočních hrách, pašijích apod.
= zahrada, sad
= stromy
= nádoba, ze které se pilo, 0,4844 litru
= šenkýř, který čepoval v hospodě na radnici
= šermířská dlouhá tenká zbraň s tupým koncem
= katastrální - 0,5754 ha = 1/32 lánu = 2 korce
= staročeské - 0,3150 ha /zavedeno Přemyslem Otakarem II./
= 2 837 m2 - 1/2 jitra katastrálního = 1/5měřic
= 18,4 ha = 32 jiter katastrálních /zavedeno Karlem IV./
= 7,48 km
= 0,1918 ha = 2/3 korce

- sáh
- strych

= dálkový - 1,774 m
= plošný - 3,6 m2
= 0,2877 ha = 1/2 strychu katastrálního - 1/5 měřice

Váhy
- hřivna
- libra česká
- libra moravská
- lot vídeňský
- kventík
Objem:
- korec
- máz
- máz
- máz český
- máz moravský
- máz vídeňský
- měřice objemová
- pinta nebo holba
- polouvozí
- sud 1 věderní
- sud věrtelový
- sud čtyřvěderní
- sud osmivěderní
- vědro české
- věrtel
- sáh dříví 30 palcový
- sáh dříví 36 palcový
Finance:
- boleta
- kopa grošů
- kopa grošů českých
- kopa grošů malých, neboli
míšeňských
- zl.r.č.

= 253,17 gr. = 231 feniků
= 514,4 gr. = 1/20 kamene
= 560 gr.
= 17,5 gr. = 1/32 libry vídeňské = 4 kventíky
= 4,375 gr. = 1/4 lotu vídeňského = 4 šestnáctiny
= 93 litru
= 4 žejdlíky
= 1,938 litru
= 1,415 litru = 1/40 vědra pražského = 2 pinty
= 1,07 litru
= 1,41 litru = 2 pinty neb 4 žejdlíky
= 61,49 litru, měřice plošná = 1 918 m2
= 0,707 litru nebo také 1,91 litru
= osmivěderní sud = 458 litrů
= 57,2 litru
= 124 litru
= 229 litrů
= 458 litrů
= a / 61,134 litru = 1/4 sudu = 32 pint
= b / 56,589 litru - 40 mázů českých
= 23,34 litru = 1/4 korce českého = 4 čtvrti
= 2,274 m3
= 3,412 m3
= stvrzenka na zaplacení daně
= Čechové počítali peníze buďto na kopy míšeňské nebo na kopy české. Cena kop nebyla vždy stejná
= 140 krejcarů
= 70 krejcarů
= zlaté rakouského čísla
Dnem 1. ledna 1900 se začalo počítat na koruny, místo dřívějších zl. r.č.
1 zl.r.č. se rovná 2 K a 1 krejcar 2 haléře

Kieswetterův mlýn
V obci Krašovice je Kieswetterův mlýn č.p. 26. Před ním stával na krašovickém potoce menší mlýn zvaný Mlýnec, který měl dvě složení poháněná vodním kolem o
výšce 4,85 m. Mlýnské složení se skládalo ze špičáku a francouzského kamene. Z potoka byla vedena voda vantroky o délce 5,85 m. V roce 1730 zde byl uváděn
jeden mlynář a to " na panském mlýně o dvou kolech a nestálé vodě". Při prodeji krašovického panství v roce 1879 se kromě jiného majetku uvádí panský dvůr,
pivovar a poplatný mlýn. Mlýn vlastnila rodina Kieswetterova a mlelo se zde pouze žito.
V roce 1883 postavil Jan Kieswetter novou budovu mlýna s pilou a tak starý mlýn ukončil svoji činnost s koncem 19. století. nový mlýn byl pěkný a dosti velký. Dle
popisu z roku 1894 se skládal z přízemí, dvou pater a podstřeší. Je postaven vedle pily, se kterou má společnou lednici pro vodní kola. Budova mlýna je celá
vyzděná a opatřená plechovým krytem. Veškeré stroje, které se ve mlýně nalézají, jsou hnány jedním vodním kolem na svrchní vodu. V přízemí mlýnské budovy je
hlavní převodový stroj a místnost na čištění obilí. V prvním patře jsou tři válcové stolice, dva kameny a místnost ke skládání mouky. V podstřeší jsou stroje k
prosévání mouky a šrotu. Byla zde i pila, kterou pohánělo vodní kolo stejné velikosti, jako mělo kolo mlýnské.
Roku 1905 zřídil Libor Kieswetter parní pohon mlýna jako výpomoc pro případ nízkého stavu vody. V roce 1917 vyměnil jedno vodní kolo za turbínu. A tak se stalo,
že Libor Kieswetter měl v té době největší mlýn v kraji. V roce 1911 - 12 zaměstnával na mlýně osm lidí. Byl to nejen vzdělaný muž, ale i velice schopný podnikatel.
Kupoval celé paseky a kmeny ve velkém a zpracovával je na své pile. U mlýna byl rybník o rozloze 5 hektarů, do kterého vtékala voda bělského potoka.
V roce 1930 došlo k další modernizaci mlýna v pěkně zařízený válcový mlýn, k jehož pohonu byla používána Francisova turbína a jedno vodní kolo na svrchní vodu.
K mlýnu patřilo hospodářství s 15 hektary polí, luk, pastvin a zahrad. V 1938 zřídil Libor Kieswetter u mlýna pekárnu. Mlýn poté převzal jeho syn Jiří.
Dne 26. července 1942, v době nacistické okupace, navštívila mlýn nacistická kontrola v čele s gestapákem Friedlem, která mlynáře Jiřího Kieswettera odvezla do
vězení v Justičním paláci v Plzni. Odtud byl převezen na Pankrác. Do krašovického mlýna byla dána nucená správa v čele s komisařem Richardem Spatzierem, jenž
odtud dohlížel na třináct mlýnů v kraji. Syn právoplatného majitele Miloš musel pracovat na pile jako nádeník. Mlynář Jiří Kieswetter byl dne 22. listopadu 1943 ve
věku šestadvaceti let popraven nacisty na Pankráci.
Po válce, v roce 1946, patřil mlýn Liboru Kieswetterovi. V činnosti byl tehdy nejen mlýn, ale i pila a pekárna. V padesátých letech však celý objekt převzaly
Západočeské mlýny Plzeň a mlýn se přestal využívat. Stavba nebyla udržována a chátrala. Po roce 1989 se mlýn i pila opět dostaly do majetku mlynářského rodu
Kieswetterů a obnovil se provoz na pile.

Mlýnec
Bývalý mlýn mezi Trnovou a Krašovicemi.
Popis mlýna viz Kieswetterův mlýn 1. odstavec. Původně patřil katastrálně do Krašovic a byl veden jako chata E 2. Od 16. března 2002, při změně katastrálních
hranic, byl přiřazen k obci Trnová a obdržel chatové číslo E 17.
Objekt je využíván pro rekreaci a je vzorně udržován.

Pohled z jižní strany

Pohled od severu

Kolomazná /dehtářská/ pec
Název kolomazná pec je vlastně nesprávný, protože hlavním produktem vyráběným v těchto pecích byl dehet, který se získával suchou destilací smolného dřeva
za minimálního přístupu vzduchu. Pece měly zpravidla dva pláště. Ve vnitřním prostoru bylo složené dřevo ke zpracování a v prostoru mezi oběma plášti hořely
ohně, které pec prohřívaly. Vnitřní prostor měl nakloněnou podlahu, proto se pece stavěly ve svahu, v podlaze byla vyhloubena výtoková stružka, pod kterou se
stavěly nádoby zachycující vytékající produkty.
Když se v peci zatopilo, se vzrůstající teplotou začaly postupně destilovat jednotlivé produkty. Nejprve unikala korýtkem pára, pak špinavá voda, která se vylévala.
Následně začala vytékat mastnota - terpentýnový olej, který se používal k maštění kolomazi. Ke konci celého procesu začal z pece vytékat hnědočerný dehet, z
něhož se vařila černá smola, která sloužila k vysmolování pivních sudů. Používali ji též ševci a bednáři. Teprve svařováním
dehtu s lojem vznikla kolomaz, kterou rozváželi po vesnicích kolomazníci. Dehet se používal k impregnaci kůží a pro své desinfekční účinky bývá ještě dnes
součástí některých léčivých mastí. Dehtáři též sbírali mízu z lesních stromů, z které připravovali různé ušlechtilé pryskyřice, na příklad kalafunu.
V Trnové stávala kolomazná pec u domku Čp. 74 a provozoval ji pan Wenzel. Současný majitel domu pan Jiří Janouškovcc při stavbě skleníku narazil na dno pece a
zbytky dehtu. Ještě v dnešní době se uvedenému domku říká "U Pecálů" a místní název části obce "Pecalanda" je odvozen od této kolomazné pece.

Název kolomazná pec je vlastně nesprávný, protože hlavním produktem byl dehet, který se získával suchou destilací
smolného dřeva za minimálního přístupu vzduchu. V Trnové stávala kolomazná pec u domku č.p. 74 na " Pecalandě "
a provozoval jí pan Wenzel.

Olejna
Výroba dýmavé kyseliny sírové zvané oleum byla realizována v huti, které se říkalo olejna. Žíháním vitriolového kamene /lupková – kyzová břidlice/ v tzv."galejní
peci" docházelo k rozkladu zásaditého síranu železitého na oxid železitý a sírový. Unikající oxid sírový byl pohlcován ve vodě a tak vznikla česká dýmavá kyselina
sírová zvaná oleum. Jako zbytek po výrobě zůstával červený prášek - oxid železitý, nazývaný "kolkotar", který se po úpravě používal jako velmi kvalitní barva.
Oleum se používalo v tkalcovství při bělení prádla, k výrobě léčiv, leštidel na boty, střelné bavlny, k čištění minerálních olejů a pod.

Jedna olejna se nalézala v Horní Bříze "Pod Horami" a další stála "Na Čábalkách". V těchto místech se těžilo kvalitní černé uhlí, kterým se v olejnách topilo. Pokud
se topilo dřevem, stávala poblíž olejen tzv. "flusárna", která zpracovávala dřevěný popel.
Lupková /kyzová/ břidlice se těžila mezi Horní Břízou a Žilovem. Této lokalitě se dodnes říká "Kýzy".

Olejna - zařízení k výrobě dýmavé kyseliny sírové, zvané oleum, tak zvaných galejních pecích. Jedna olejna stála na Čábalkách.

Flusárna
Takto se nazývalo zařízení, které sloužilo k výrobně flusu neboli potaše. Výchozí surovinou byl dřevěný popel, který se sypal do velkých kádí naplněných vodou.
Usazený a vylouhovaný popel se pak oddělil, usušil a vyvážel jako hnojivo na pole. Výluh z popela se nalil do kovového kotle, pod kterým se několik dnů topilo, a
přidával se další výluh. Když se zcela odpařil, tak se ztvrdlá šedobílá potaš z kotle vysekala, po rozdrcení se ukládala do pytlů a prodávala.
Potaš smíchaná s pískem a vápencem tvořila základ skelné hmoty ve sklárnách. Dále se používala při výrobě mazlavého mýdla a ke srážení roztoků při výrobě
kamence.
V okolí Trnové flusárna jako samostatné výrobní zařízení nestála, ale ze všech vesnic se dřevěný popel svážel do vrchnostenské flusárny v Plasích.

Kamenolom
V obci Trnová se nacházel obecní stěnový kamenolom (č. kat. 96), ve kterém se kámen těžil ručně. V roce 1940 je již kamenolom opuštěn.
V roce 2000 na tomto pozemku postavil rodinný dům pan Robert Jánský.

Hamr
Hamr je kovárna na pohon vodním kolem, ke kterému byla voda přiváděna náhonem od stavidla rybníka.
Vyráběly se zde kovové nástroje jako lopaty, rýče, vidle, motyky a podobně. V činnosti byl ještě v roce 1885.
Velmi sešlá budova byla prodána v prosinci roku 1935 ve veřejné dražbě panu Berdychovi za 1900 korun.

Obrázek obecního domu č.p. 26 - zvaný " Hamr"

Kovárna

Na fotografii je zobrazena kovárna Vojtěcha Kodery č.p. 132 , postavená v roce 1929.

Koně čekají na okování. Hříbě pozoruje, co jej v dospělosti očekává.

Jelikož výše uvedený kovářský mistr neměl mužského potomka, nechal vyučit svou dceru Miluši tomuto řemeslu. Na dolní fotografii je zachycena skupina absolventů, kteří úspěšně zvládli učební obor
kovář - podkovář. Miluše Koderová je uprostřed v první řadě.

