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Dne 28. 5. 2016 se pod záštitou Svazku obcí Podbrdského regionu uskutečnilo již tradičně 

otevření Fabiánovy naučné stezky. V letošním roce středně těžká trať vedla od fotbalového 

hřiště Vrtule Láz přes Padrťské rybníky do obce Míšov. Zde po krátkém občerstvení 

následovala prohlídka nedalekého areálu Atom muzea. Podzemní prostory objektu byly 

vybudovány v minulém století, ale dnes jsou kromě prohlídek jinak nevyužité. Přesto zůstává 

jaderná hrozba velice aktuální. Je to jediné muzeum, které se zabývá jadernou atomovou 

válkou. Muzeum bylo slavnostně otevřeno 17. srpna 2013 a nachází se v bývalém vojenském 

prostoru Brdy. O jeho vznik několik let usilovala skupina dobrovolných nadšenců sdružených 

v Nadaci Železné opony.   

V době studené války zde byly skladované jaderné hlavice, které měly být připraveny k 

odpalu z nedaleké sovětské raketové základny v Rokycanech. Od roku 1965 do roku 1990 zde 

nebyl jediný občan Československa. Dokonce byl prý odepřen vstup československé části 

delegace, která byla účastníkem cvičení Druba 1985.  

V devadesátých letech zde byly skladovány bankovky a mince, které byly staženy z oběhu v 

době měnové odluky od Československé federativní koruny k České koruně. Bylo zde 

umístěno na malém prostoru několik miliard korun. V novém tisíciletí zde na pět let spočinuly 

ostatky 4.400 bývalých vojáků Wehrmachtu, kteří padli na území České republiky a nyní jsou 

pietně pohřbeni na vojenském hřbitově v Chebu. Hlavním cílem této cyklomise bylo poznat  

další „zpřístupněnou“ oblast Brd v rámci vyhlášení CHKO Brdy s účinností od 1. 1. letošního 

roku.   

Letošního ročníku otevírání Fabiánovy naučné stezky se zúčastnilo bezmála 30 cyklistů 

z různých členských obcí Svazku. Závěrečné vyhodnocení celé akce a předání pamětních 

medailí, včetně vyhlášení nejlepších proběhlo v 17:00 hod. v areálu fotbalistů Vrtule Láz, kde 

následovalo malé přátelské posezení. Poděkování patří všem účastníkům a organizátorům a 

již dnes se budeme těšit na další společensko-sportovní akci. 
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