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PŘEDMLUVA. 
 

Politický okres kladenský (soudní okresy kladenský a unhoštský) byl zřízen teprve 
nedávno (1893) a představuje ještě méně než jiné okresy geograficky určitě charakteriso
vanou oblast; o přibližně ohraničeném území po stránce umělecké pak nelze mluviti vůbec, 
protože poměry majetkové a vliv kulturních ústředí byly dříve jiné a několikeré. Celkem má 
význam pro dějiny umění vlastně jen okres unhoštský, poněvadž většina osad okresu 
kladenského došla rychle nynějšího vývoje umělým způsobem až v druhé polovici XIX. sto
letí. Po stránce kulturní jsou zajímavá poutnická místa Družec a Hájek, zájezdní hospoda 
Toskánka a zámek buštěhradský. Blízkost Prahy a dvě z hlavních a kdysi neobyčejně 
živých silnic, karlovarská a plzenská, tudy vedoucí, způsobují, že jinak chudý kraj se může 
vykázati i památkami tak vyspělými, jako je kostel hořelický, a uměleckými tvary, jichž 
datování ukazuje na poměrně časný jich původ. 

Přípravné práce k sestavení tohoto svazku jsem vykonal na podzim r. 1903 (město 
Kladno) a v létě 1904 (okres), některé dodatky jsem připojil až před tiskem. 

Spolupracovníky mi byli pan K. Buchtela, c. k. fin. rada a konservátor v Praze, který 
zpracoval poznámky praehistorie se týkající, pan Antonín Martínek, prof. c. k. reálky v Jičí
ně, jenž provedl krátce před tiskem skoro všechny kresby k illustracím potřebné, a pan 
J. Duras, fotograf ve Slaném, dle jehož snímků, na podzim r. 1906 pořízených, zhotovena 
skoro všechna ostatní vyobrazení. Mimo to mi laskavě a nezištně přispěli při opatřování 
obrazového materiálu pánové: B. Bohuslav, professor v Praze (obr. čís. 55, 56, 60 a 68), 
K. Dušek, učitel v Kladně (čís. 73–4), J. Felcmann, ředitel v. v. na Smíchově (čís. 22), Otto 
Götz, inženýr v Dušníkách (čís. 32 a 33), Vlad. Jirotka, žák V. tř. c. k. reálky v Kladně 
(čís. 13, 14, 57–8, 63–66, 69, 104, 108, 110 a 111), Ed. Lorber, hodinář v Kladně (čís. 52 
a 54), Rich. Pavelka, c. k. ev. geometr v Kladně (čís. 100), Art. Riegl, stav. rada cís. statků 
v Praze (čís. 4 a 5), J. Rokos, měst. inženýr v Kladně (čís. 48, 50, 59 a 61), Ed. Straka, říd. 
učitel v Lidicích (čís. 72), Jos. Šedivý, říd. učitel v Dušníkách (čís. 23), F. K. Šrotýř, fotograf 
v Kladně (čís. 51 a 53) a St. Wirth, posl. filosofie v Praze (čís. 45). Štočky k obr. 59–61 
zapůjčila redakce Památek arch. a místop., k čís. 49 redakce Volných směrů a k čís. 67 pan 
Pavel Körber, nakladatel v Praze. 

Jinak srdečně děkuji ještě všem, kteří mne účinně podporovali při práci ať již přímou 
pomocí nebo zjednáním přístupu nebo radou, jmenovitě pánům: J. Emlerovi, amanuensovi 
c. k. univ. knihovny v Praze, Č. Heverovi, c. k. revidentu v Praze, M. Kabátovi, faráři 
v Družci, V. Kubrovi, faráři v Unhošti, A. Masákovi, učiteli v Král. Vinohradech, P. Cyr. 
Strakovi, bibliothekáři na Strahově, Al. Titlovi, kaplanu v Hořelici, a Ad. Wagnerovi, faráři 
v Úhonicích, konečně milým svým žákům c. k. reálky v Kladně, Lad. Cicvárkovi, Lad. 
Kozlovi a Jos. Láblerovi. 

 
V Praze dne 30. května 1907. 

Zdeněk Wirth. 
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[1] 
 

Braškov.1 
Se d l á če k  Aug., Hrady, zámky a tvrze české VIII. 275; Čechy XI. 179, S om m e r  XIII. 250; F. B. Š k o r p i l ,  
Popis okres. hejtmanství kladenského (1895), 89; H e b e r ,  Burgen V. 235, Pam. arch. XI 623; M e l i c h a r  F., 

Paměti okresu Unhoštského (1890) 206. 
 
[…] 

Břve. 
Se d l á če k  1. c. 287; S om me r  XIII. 233; Š ko r p i l  1. c. 89; H e b e r  1. c. VII.; M e l i c ha r  1. c. 179. 

 

Pěkné n á d ob y  z hrobů typu únětického ve sbírce p. dr. Rožánka v Praze. Ve statku p. Novotného 
nalezen v zahradě h r o b  s kostrou tèneskou se dvěma kruhy z dutých polokoulí a náramkem lignitovým. 
Tamtéž popelovitá vrstva na spodu s jamami do žluté hlíny prohloubenými se s t ř ep y  „bylanskými“; odtud 
dodal kons. Buchtela ušlechtilou, na kruhu robenou tèneskou m i s ku  do sbírek universitních. Ve žluté hlíně 
pec do červena vypálená. Z pole vedle rybníka obsah h r o b u  „bylanského“: typické nádoby a bronzová 
garnitura (sbírky universitní). „Na Krahulově“ n á d oby  předhistorické a kus kamenného mlatu, r. 1856 nale
zena tu Krolmusem j e h l i c e  bronzová a r. 1860 bronzové s p onk y  (jedna římská odevzdána do zemského 
musea) a kroužek. (P í č , Starož. I. díl, I. sv. 202, II. díl I. sv. 161, Š na j d r , Míst. 56.) 

TVRZ s dvorem zašla koncem století XVI. 
 
[…] 
28 
[…] 

Hájek (Waldl, Sacra silva). 
S cha l l e r  I. 118; S om m e r  XIII. 235; B e c ko v s k ý , Poselkyně I. 359 sl.; Čechy XI. 230; M e l i c h a r , 
Okres 102; Š ko r p i l , Okres 90; P .  Ma t hon , Život Ježíše a P. Marie II. 318; J .  K o š ná ř , Poutní místa 
143–50; Blahověst 1856; Škola B. S. P. (1881); Čes. Květy 1903 59 sl.; B í l e k , Statky kolejí jesuit. 231; 

Rkp. sb. topogr. v archivu Musea král. čes. (k r. 1834). Heslo: Tachlovice. 
 

KLÁŠTER SV. FRANTIŠKA S LORETÁNSKOU KAPLÍ P. MARIE (poutní). 
 
Specielní literatura: V .  B u r i a n  J e se n i c k ý , Kaple Lauretánská v Hájku. Praha. Pavel Sessius. 1626. 

– Tu r s e l l i n u s  Ho ra t i u s , Sláva nejsvětějšího domu Lauretánského. Originál latinský,*) český výtah (dle 
Jungmanna V. 1160 od Jiřího Ferra) vydal Pavel Sessius v Praze 1630. – F .  H e n r i c u s  Lab e , Malus inter 
ligna sylvarum seu Historia D. V. Lauretanae, quae in Sylva sacra (vulgo Hagek)... celebratur. Pragae. Georg 
Labaun. 1689. Český překlad: Hágek swaty anebo Hystorye Lauretánská, vydán týmž nákladem 1670. – 
Weeg Gefährt deren, welche ... die gnadenreiche Mutter Mariam in dem Lauretanischen Häuszlein in dem 
hlg. Wald besuchen wollen. Prag. C. J. Hraba. Dle chromogrammu vyd. 1718. Český překlad: Vůdce cesty 
všech pobožně putujících do hájku sv. etc. Praha. 1718. – Jan W. S t e i d e l  z  G r e y f f e nw e r t u , 
Lauretánský domeček w Swatém Lese. Praha. K. J. Hraba. 1723. (10 listů.) – J .  S ch i f f ne r , Histor. 
Beschreibung der vorzügl. Gnadenörter im Königreiche Böhmen. Prag, 1805. (Str. 168–73.) – J. E. V i t á se k , 
Posv. kaple Loretánská v Hájku. Praha. (1869.) – J. E. V i t á se k , Hájecké okolí. Praha. 1870. – Pamětní 
kniha v klášteře, zal. asi 1670–3. (J. Labe měl – dle  
__________ 

*) Lauretanae Historiae L. L. V. Romae. Zannetti. 1597. (Graesse, Trésor VI. 216.) 

                                                 
1  Literatura k Braškovu je uvedena pouze proto, že na ní Wirth odkazuje u dalších obcí. Některé z uve

dených pramenů jsou zveřejněny v jiných svazcích této řady Pramenů k hostivické historii 
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vlast. slov v 7. kap. – denník býv. prvního kvardiána P. Bas. Scriby [† 1688], čímž asi míní tuto knihu.) 
O b ra z y :  Dle Beckovského vyryl brzo po založení kaple Jan Smíšek v Praze pohled na kapli a obraz 

P. Marie s čes. a něm. nápisem: Domeček Lauretánský v hágku nedaleko zámku Červ. Augezdce v německý 
zemi nejprvnější vystaven byl leta 1623, také dosawad se mnohými zázraky stkví. – Rytinka s obrazem 
kláštera, sign. A. Brandl fec. z konce XVII. stol. Dle ní rytina v knize Weeg Gefährta Vůdce cesty, hrubší, bez 
sign., s chronogr. nápisem: FILIVS MEVS DILECTVS, pak rytina se sign. Birekhardt fc. a nesignovaná, hrubá 
rytina XVIII. stol. – V knížce Labeově a Tursellinově hrubé rytinky (bez sign.). – Rytinka sign. Gregorius 
Baltzer fc. Pragae s českoněm. nápisem. – Velká, pěkně provedená rytina, sign. Tr. G. B. inv. Saltzer Fr: 
fc. Pragae, s nápisy: Nigra per humilitatem. Formosa per charitatem. I Nigra fum sedformosa. Cant. I. | gaVDIVM aCCeDIte | et 
LaetItIa sIMVL. | Pfa. 22. Is. 45. – Dvě litografie. sign. Prag, bei F. Hofmann a Prag, bey J. F. Marouschek. – V knize 
Vitákově neumělá ocelorytina. 
 

Roku 1589 dal hrabě Jetřich Florián Žďárský ze Žďáru místo toto zorati a zalesniti 
borovicemi a duby; později obehnán lesík příkopem a zdí do čtverce. Roku 1619–22 byl 
Florián s chotí v Italii, kde shlédl v Loretě kapli P. Marie.*) Na poděkování za narození syna 
založil 12. června 1623 zde v háji (odtud Hájek, Waldl) kapličku, již dne 2. července 1625 
vysvětil kard. arcib. A. Harrach. Brzo stala se kaple poutní, proto byla r. 1630 přestavěna 
a znovu 8. září vysvěcena. Od té doby četné dary šlechty i měšťanů utvořily brzo velký 
poklad kostelní.**) Syn Floriánův Adam Eusebius Žďárský uvedl sem r. 1659 čtyři mnichy 
Františkány z Jindř. Hradce (Dr. Donulus Palea s 3 bratry) a usídliv je zatím v dřevěné 
chaloupce vedle kaple, založil již r. 1663 pro ně klášterní budovu. Stavba trvala dlouho. Za 
živobytí A. Eusebiova do r. 1668 provedeno východní křídlo s věží a hodinami. Klášter 
nadán 20 000 zla  
__________ 

*) Max Dvořák, Maria Loretto zu Prag (1883). 
**) Seznam nedá se sestaviti úplný; podávám tedy aspoň přibližný obraz pokladu, pokud se dal zjistiti 

z literatury: kříž stříbrný (kard. Harrach 1628); stříbrný svícen, paramenta (hr. Martinicové 1671, 
1673); korunka s korály a pláštík na Pannu Marii, velum, rytý obraz (Valdštýnové 1662 aj.); 
paramenta a kalich (K. Žďárská); 6 svícnů a 4 vásy stříbrné, 2 zlacené korunky s drahokamy, krucifix 
a sošky P. Marie a Salvátora na ebenových podstavcích, zlacený kalich (na noze vyryto umučení 
Páně), 8 misek, lampa a konvičky s podnosem, stříbrné, 6 ebenových stříbrným plechem obložených 
reliquiářů, antenpendium vyšívané zlatem, stříbrem a perlami (Flor. Žďárský). – Mimo to: Zlatá soška 
sv. Brunona, stříbrné lampy (1662, 1663, 1681, r668 [2], 1689, 1712); stříbrný kříž s rubíny (1680), 
2 kalichy, konvičky (1681) a koflík; stříbrné pamětní desky, zdobené drahokamy a rytými nápisy (2); 
obraz P. Marie v stříbrném rámu (1689, jiný 1671); zlaté prsteny s drahokamy (1672 [2], 1689); perla 
v zlaté ovrubě (1671), Loretánské stříbrné medaille (1661, 1672); růženec na zlatém drátě (1660). 
Mnoho bylo votivních předmětů: údy ze stříbra nebo vosku modelované (1630 prs, oči, nemluvně, 
1660 srdce, 1669 oči, 1684 srdce atd.), votivní desky malované a popsané, svíce zlacené, s obrazy 
svatých a erby atd. Zásoba rouch a prádla byla také často dary rozmnožena: paramenta (1678, 1689 
[2]); antependia (1680, 1681, 1689); pláštíky na sošku P. Marie (1662, 1671, 1680, 1689); vela na 
kalich (1628, 1668, 1671 [3]); prádlo oltářní (1672) atd. 

 
 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada A – svazek č. 4 
WIRTH Zdeněk (1907): Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu kladenském – VÝTAH 
 

 

8

30 
 
tými (pro 8 kněží a 4 bratří) a na opravy a stavby ustanoveno 10 000 zl.*) Po smrti 
A. Eusebiově (7. 4. 1670) pokračováno ve stavbě; r. 1673 dokončena východní část a za
loženy ostatní a zahrada, r. 1675 (18. května) dostavěna v ambitu hrobka, r. 1676 
(6. března) postaven v ambitu oltář nákl. M. Val. z Martinic, r. 1681 dostavěn klášter**) 
úplně, střecha znovu pokryta a do oken dány mříže. 

V následujících letech rozkvět poutí 
a četné dary poutníků umožňovaly stálé 
doplňování výzdoby a zařízení. Tak r. 1684 
dokončena brána,***) úprava ambitu a za
hrady, zhotoven nábytek do kůru, zařízena 
knihovna a koupeno za 130 zl. 12 obrazů do 
refektáře; r. 1685 byly již 3 oltáře a posta
vena kazatelna; r. 1686 zasazeny 34 Marián
ské obrazy do lunet ambitové klenby, zřízeny 
věžní hodiny o čtyřech cifernících nákl. 
550 zl. a mramorové lavabo za 150 zl.; 
r. 1687 vymalován nákl. J. Winkelhabera od 
Jana Jiřího Heintze obraz oltářní sv. Antonína 
Pad. za 20 zl. a začato se stavěním železných 
mříží v chodbách; r. 1689 koupen druhý 
zvonek za 65,57 zl., vymalována a soškami 
od Melch. Zellera z Prahy ozdobena kaple; 
r. 1699 ohražen les a zahrada zdí (úplné 
ohražení až r. 1706); r. 1701 koupeny 
varhany do kůru za 530 zl. a dřevěný 
krucifix; r. 1705 postaven (31. 7.) nákladem 
Ant. Kurkovského z Lukovan z Unhoště oltář 
v kapli sv. Antonína; roku 1712 pořízeno 
nové tabernakulum; v letech 1720–26 vysta
věny kapličky křížové cesty až ke Strahovské 
bráně; r. 1722 posvěcena (12. 12.) kaple sv. 
Kříže, hřbitov a dolní ambity; r. 1723 slavena 
okázale stoletá památka založení kaple†) 
a také císař Karel VI. kapli navštívil; r. 1725 
ozdobena studna sv. Antonína obrazy z jeho 

života a pokryta (studny kopány v klášteře r. 1662 a 1684); r. 1726 postaven v můstku 
k bráně kříž; r. 1731 obdržel 
__________ 

*) V nadační listině (1670) vzpomíná A. E. Žďárský hotového již modelu na celý klášter, který odevzdal 
provinciálovi a staviteli a ustanovuje dozorcem nad ukončením stavby hrab. Maxm. Val. z Martinic. 

**) V. Fähnrich se domnívá (Pam. Arch. XX. 357), že vedl stavbu František Lurago. 
***) H. Labe zachoval jména tu zaměstnaných zedníků: Jak. Wendych. Jan Reychel a Dom. Muns. 
†) Popis nádherné slavnosti, pro svou dobu charakteristické, viz dle Pamětní knihy u Melichara 1. c. 

110 sl. 

 

Obr. 24. Hájek. Typ kapličky poutní cesty 
z Prahy do Hájku. 
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klášter od Jana z Talmberka 221 knihu. V ten čas již byly nutny zase opravy; ve východní 
části vyměněny stropy, spraveny hodiny atd. nákl. 2 000 zl. Týž rok začato s malbou 
křížové cesty, jež dokončena a vysvěcena 30. srpna roku 1733. Roku 1733 daroval hrabě 
Kustoš 17 zl. na obraz Ježíše (na oltáři sv. Antonína Pad.) a postaven oltář P. Marie Pasov
ské nákl. velkovévodkyně toskánské; r. 1750 opravována střecha kaple i kláštera, zazděny 
částečně oblouky v ambitech a ponechány jen dvoje dvéře a od sakristie vystavěna do 
kaple chodba, čímž zakryt nápis na založení se vztahující. Roku 1752 dáno druhé lavabo 
do refektáře. Roku 1785 klášter dekretem dvorským zredukován, 14. 1. r. 1789 zrušen 
a poklad*) kaple Loretánské odvezen do Prahy. Klášter se měl státi nemocnicí, ale brzo 
bylo zase vše odvoláno a poklad částečně vrácen. Roku 1797 darovala arciv. Marie Terezie 
velum na ciborium. Ještě v 1. polovici XIX. století měly pouti význam a klášter udržován 
stále v lesku.**) Větší oprava celé budovy i zařízení byla provedena naposled v letech 
1901–3. 

 

 

Obr. 25. Hájek. Disposice kláštera, zahrad a lesíku. 
 
Od Prahy podél staré silnice Karlovarské (nynější se uchyluje místy) rozestaveno asi 

ve vzdálenosti 600–1 100 m od sebe do Hájku 20 KA  
__________ 

*) Byla to zlatá koruna, na ní kříž s 18 diamanty, tři zlaté prsteny, tři stříbrné kalichy, stříbrný pacifikál 
(darov. r. 1628 kard. A. V. z Harrachu), dva stříbrné reliquiáře, 6 stříbrných svícnů a dva nástěnné, 
dvě lampy, dva andělé a dva obrazy (sv. Frant. a sv. Magdaleny), stříbrné a stříbrem vyšívané roucho. 

**) J. Schiffner (1805) líčí, že byly v háji kolem kláštera jeskyně ve skále vytesané, sochy svatých porůznu 
rozestavené a zvláštní velká zahrada květinová. 
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PLIČEK. Byly vystavěny v letech 1720–1726 od šlechticů a měšťanů.*) Jsou většinou 
velice sešlé, neboť císař Josef II. jim odňal nadace po 20 zl. na udržování. Do okresu 
Kladenského jich patří jen osm. (Obr. 24.) Jsou to hranolovité hmotné vyzdívky, v předu 
pilastry a ořímsovaným trojbokým štítem zdobené, na vrcholu mají kříž a po stranách 
kamenné podstavce s kulemi. Ve výklenku byly na omítce malovány střídavě výjevy ze 
života P. Marie a sv. Františka, znak zakladatelův, příslušné věnování a citát z Písma. Při 
opravě pěti posledních kaplí již z toho nic neobnoveno. Nové obrazy na plechu maloval 
J. Scheiwl z Prahy. 
 

 

Obr. 26. Hájek. Klášter s kaplí P. Marie. Půdorys. 
 
KLÁŠTER stojí uprostřed lesíka, obehnaného vysokou zdí bez opěráků, skoro přesně 

ve směru od západu k východu. Na jižním konci  
__________ 

*) Viz E. Batěk, Břevnov (1898), 37; B. J. Holub, Odkryté poklady (1893), 33; Vitásek, Hájecké okolí 28; 
Melichar 1. c. I 15. Náklad na každou byl celkem 200 zl. Čís. 15 již úplně zbořeno. 
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přiléhá zahrádka; větší štěpnice položena na severu mimo les a vede do ní zděná b rána 
se štítem, na níž ve výklencích stojí neumělé sošky Jana Nep. a světců řeholníků. 
Uprostřed štěpnice a l tán  zděný s volným schodištěm, krytý taškovým stanem; přízemí 
otevřeno na obě strany. Kolem kláštera samého nádvorní zeď prolomena řadou polokruho
vých otvorů. Ke klášteru vchází se na již. straně od silnice branou , posunutou na konec 
úzkého předdvoří. Brána jest trojdílná: ve vyšším středu, pilastry po stranách a segmen
tovým štítem svrchu omezeném, vede široký vjezd, po stranách vchody pro pěší (levý 
zazděn), pravoúhlé. Nad středem výklenek s novějším obrazem P. Marie, po stranách na 
nástavcích štítu stojí pískovcové sochy sv. Františka a Antonína, na prohnutých křídlech 
pinie. (Obr. 25.) 
 

 

Obr. 27. Hájek. Průčelí kláštera. 
 

Klášterní budova  tvořena čtyřmi křídly – severní a jižní obsahuje ochoz, z něhož 
vystupují absidovité výklenky kaplí, východní a západní hlubší, s obytnými místnostmi –, 
kolem čtverečného dvora (strana 35,70 m dl.) skupenými, o jednom patře, krytými 
taškovou valbou; nad středem křídla východ. osmiboká dřevěná vížka s dvěma lucernami a 
bání, plechem krytá. Uprostřed dvora stojí, spojena později vystavěným křídlem 
s ochozem, Loretánská kaple, obdélná, s třemi vchody a pravoúhlými okny, krytá valbou. 
(Obr. 26.) Stěny všude hladké, pravoúhlá okna  
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s chambranami. Na konci průčelního křídla por tá l ,  orámovaný pískovcem, jehož nad
pražní římsu, překlenutou ještě segmentovou druhou, protíná dvojznak Žďárských a Mar
tiniců v plastické kartuši pod korunou, vybíhající nahoře v masku; po stranách draperie, 
dole andílčí hlava. (Obr. 27.) Nádvorní strany děleny pilastry s římsovitou hlavicí. V přízemí 
otvírá se mezi nimi hladce křížem sklenutý ochoz, 3,70 m šir., po každé straně sedmi širo
kými segmenty (na vých. jeden zabrán přílehlou sakristií), sklenutými na hranolové pilíře, 
v náběhu s páskem. Některé oblouky jsou nyní zazděny do polovice a zaskleny. V patře 
všude úzká okna pravoúhlá. Do ochozu vedou dvéře a okna, lemované chambranami. 
V koutech zbývají užší pole klenební; v nich pravoúhlé prolomy a výše výklenky s novými 
sochami českých patronů. Místnosti v přízemí i v patře vesměs valeně sklenuty. V nádvoří 
v jihozáp. koutě h robka*) mnichů, ohrazená novou mříží; k Loretě přiléhá z venku pís
kovcová mensa  z r. 1676. povýšená na třech stupních. (Obr. 28. a 29.) 

V ochozu kap le : 
1. Na jihu absidovitý výklenek, nahoře polokruhový. Dvéře čtyřkřídlé mají po stranách 

vřetenové sloupky a v nástavci řezbu prolamovaných akanthů. Ve výklenku oltář rozevřený 
široce v půdorysu; v koutech stojí dva páry sloupků, nesoucí kládí, uprostřed pěkný obraz 
sv .  F ran t i š ka (připisovaný tradicí P. Brandlovi) v bohatém akanthovém rámu, v nástavci 
oko boží a sošky andělů v paprscích. Architektura pokryta řezbou ovoce a akanthů; v bo
cích dva oválné obrazy sv. Bonaventury a Ludvíka. Poč. XVIII. stol. 

2. Na téže straně (zabrána zabedněním ochozu v kapli sv. Kříže) výklenek kaple sv .  
An ton ína . Architektura mramorová z r. 1705. Obraz na plátně, v rocaillovém rámci, 
maloval r. 1687 J. Jiří Heintz. Dvéře jednoduché, s hladkými polosloupy, nástavec starší, 
ze XVII. stol. 

3. Kaple sv .  K ř í že , obdélná, valeně klenutá, v jihozápadním koutě. Mříž ji uzavírající 
novější. Oltář tvoří sousoší Kalvarie z pol XVIII. stol, se sochami nevelké ceny. 

4. Na severní straně velký výklenek s novými dveřmi. Oltář skříňovitý s římsovím, 
sochami apdělů, nasazenými řezbami a znakem velkovév. toskánské, z r. 1733. Ve skříni 
obraz P. Marie Pasovské s nasazenými kovovými korunkami, v rámu s ornamentem pásko
vým, po stranách sochy sv. Ludmily a Vojtěcha. 

Mimo kaple stojí v ochozu na jihu nový o l tář  Jana  Nepom.  a o l tá ř  sv .  Anny , 
s novým obrazem od E. Dítěte, v barokním krásném  
__________ 

*) Zde teprve od r. 1864; v letech 1631–1864, kdy zemřelo celkem 114 bratří (dosud na půdě dřevěná 
deska papírem polepená, s nápisem: NOMINA PATRUM s. FRATRUM | IN HOC SACRO LAURETANO 
LOCO | DEFUNCTORUM a seznamem) pochovávalo se v ochozu před oltářem P. Marie Pasovské na 
severu; hrobka byla upravena r. 1675 a kámen na ní byl r. 1733 vyměněn. Nyní již tu není. 
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rámu z poč. XVIII. stol., z akanthových rozvilin; po stranách barokní reliquiáře s páskovými 
řezbami, v nástavci v oválném věnci srdce v paprscích. Na severu v zasklené rakvi 
z r. 1773 (dříve v kapli sv. Kříže) ostatky sv .  Jus t ina ; šaty pošité filigránem a bůstkami, 
na koruně sklíčka. Mříž kolem rakve nová. Vedle rakve novější o l tář í k  sv .  D idaka . 
 

 
Obr. 28. Hájek. Pohled do nádvoří klášterního od západu 

 
Na jihu a severu umístěn různý počet trojdílných zpovědn i c  a  kaza te lny ; všech

ny stejné, dřevěné, s ostrohranným kládím, zdobené lištnami vroubkovanými a řezbou 
ovoce a mušlí. Konec XVII. stol. 

Na západě sedm podstavců se sousoš ími  výjevů umučení Páně; sochy bez ceny 
v poloviční skut. velikosti. Konec XVIII. nebo 1. pol. XIX. stol. Na jihu (při kapli sv. Kříže) 
pět nových sošek  světců na konsolách. 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada A – svazek č. 4 
WIRTH Zdeněk (1907): Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu kladenském – VÝTAH 
 

 

14

36 
 
Vedle rakve sv. Justina stojí ze železa kovaný korunní sv í cen , barokní. U hlav. 

vchodu na východě k ropenka  z červ. mramoru, s maskou. 
 

 

Obr. 29. Hájek. Pohled do klášterního nádvoří od severu. 
 

V lunettách klenby v ochozu a nad vchodem ke kruchtě v 1. patře visí 28 obrazů , 
na plátně malovaných. Středem jest vždy obraz nebo socha P. Marie, po stranách 
vyobrazeno poutní místo nebo výjev k legendě se vztahující.*) Byly opraveny r. 1890 Jos. 
Scheiwlem. Od východu postupem jdou: 1. Madonna Křtínská. 2. Ravenská. 3. Carnoetská 
ve Francii. 4. de villa Vitiosa ve Španělích. 5. Brněnská. 6. Vartská v Kladsku. 7. de Sacro 
Cruore, Chlumská, Družecká. 8. Hejnická, Kájovská, Kladrubská. 9. Nezamyslická, 
Svatojakubská, Sečská. 10. Špýrská. 11. Svatoštěpánská, Klatovská, Vambeřická. 
12. Nicovská, Vyšehradská, Novopacká. 13. Březnická, Bechyňská, Doxanská. 14. Ein
siedlská. 15. Čenstochovská. 16. Cellská. 17. Svatohorská. 18. Staroboleslavská. 19. Na sv. 
Kopečku (Olomúcká.) 20. de Candelaria v Argentině. 21. de S. Fonte ve Španělích. 
22. z Aniche ve Francii. 23. z Caestre v Belgii.  
__________ 

*) Viz Aug. Sartorius. Marianischer Atlas (Prag. J. G. Behr. 1717.) jako pomůcku. 
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24. ze S. Scala na Sicilii. 25. de Pace v Benátkách. 26. Římská z Paderbornu. 27. z Czerska 
na Litvě. 28. Kutnohorská, Zbraslavská. Pod obrazy obšírné nápisy s krátkou historií 
poutního místa, někde též znaky nakladatelů obrazů. 

U vchodu bezcenné plátno: Uk ř i žovaný , z konce XVIII. nebo poč. XIX. stol. 
K ř í žová  ces ta  nová. 

LORETÁNSKÁ KAPLE jest uvnitř 9 m dlouhá a 4,20 m široká, překlenutá valeně 
a nuzně osvětlená pravoúhlým oknem, šikou položeným na západě, a velkým segmento
vým světlíkem na kůr vedoucím. Dle vzoru kaplí toho druhu má místy cihlové zdivo 
obnažené, částečně ohoz malbami pokrytý; někde zazděné kusy dřevěných trámů. Vchody 
ze sakristie a tři po stranách. Přilehlá sakristie má valeně sklenutý strop, podobně kůr nad 
ní zřízený. 

Kaple přepažena ve třetině délky dřevěnou s těnou  s dvěma vchody po stranách 
s novými dveřmi, zamřížovaným oknem ve středu a prostou řimsou svrchu. Ve vlysu nápis: 
ŽDIARSKI A DVM GENTEM, TV PIA VIRGO, REGE. Na řimse řezané sousoší Zvěstování P. Marie. 
Za stěnou ve výklenku vyloženém zlaceným plechem s ozdobou stříbrných pásků a obláčků 
stojí na velké konsole z akanthových listů soška  černé P. Marie, ze dřeva řezaná, z 1. pol. 
XVIII. století; na hlavě její a Ježíška korunky ze stříbřeného plechu a s falešnými draho
kamy, na plášti vyřezány rocaillové ozdoby. Sošky andělů po stranách mladší. Před stěnou 
o l tá ř  z r. 1712 se zděnou tumbou a dřevěným tabernaklem, obloženými pozlaceným 
a postříbřeným plechem. Na tumbě antependium v předu i po stranách, v plechovém, 
profilovaném rámci, dělené na pět větších a pět menších polí. Ve středním poli vytepán 
monogram MARIA, v postranních hlavy andílčí a hrozny mezi ornamentem z pásků, tulipánů 
a akanthů, v horních polích hrozny a akanthy. Na spodu malá kartuš. Tabernakl v půdo
rysu prohnutý, na nárožích s vřetenovitými sloupky, nesoucími segmentem prohnuté 
římsoví. Vše obloženo plechem a tepáno. Motivy páskové, akanthové a ovocné střídají se 
s hlavami andílčími; vysoko plastické jest zejména ovoce na vrcholu tabernaklu. Na 
dvířkách nahoře hlavy andílčí mezi pásky, ve střapce končícími, dole klasy a růže, 
uprostřed nasazeny prosekávané kartuše s korunou a v nich rytý monogram MARIA a IHS 

s emblemy srdce a hřebů. Na postranních bocích nasazeny podobné kartuše se znaky 
Martinickým (kolem vyryto: ECSRIC DSNCDM) a Žďárských (kolem: FISR ICDS). Po stranách 
tabernaklu reliquiářové truhlice, podobně tepaným plechem obložené; dva podobné 
reliquiáře stojí nad postranními vchody a stejně upravené rámečky mají i tři kanonické 
tabulky. Výborná práce, bez signatury. Před oltářem visí jedna větší a vzadu menší dvě 
empirové lampy postříbřené, na mense šest velkých a šest menších cínových sv í cnů 
z poč. XVIII. stol., s dekorem rostlinným a hlav andělů. 
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V dlažbě před oltářem náhrobek  z červeného mramoru, kosočtverečný, s nápisem, 
mosazí vyloženým: SEPVL | TVRA ♥ DIS FRAN. EVSEBII | COMITIS | A SORA | 7 APR: (= 1670). 

V kůru varhany  z r. 1701 s řezbou akanthů a ovocných festonů, chorové l av i ce  
dubové, z r. 1684, s prostým nadhlavím, lištnami a římsovím zdobeným a k ropenka 
z pískovce. 

V sakristii a depositáři (zde dubová sk ř íň  s řezbami akanthů na výplních a rytým 
kováním) uloženo: 

Ka l i chy :  1. Kuppa hladká, na kulovitém nodu vyryty akanthy, na noze vytepány tři 
oválné reliefy: Ježíš s beránkem, Ježíš žehnající, sv. František mezi akanthovými 
rozvilinami. Na spodu nohy vyryto: ~ GIRZIK LA BANIKA a ALZBIETA MANZELE 1690; na kuppě 
dvě nezřetelné značky. 

2. Noha nová, na kuppě tepané hlavičky andílčí v kartuších mezi festony z růží, 
anthemion kroužkové. Poč. XVIII. stol. Značky AT, druhá nezřetelná. 

3. Noha nová, z r. 1810, kuppa s tepaným pláštíkem: mezi pásky, ovocem a květi
nami v kartuších reliefy sv. Josefa, Loretánské P. Marie a Zvěstování P. Marie. Anthemion 
zoubkované. Poč. XVIII. stol. 

C ibor ium zlacené, hladké, novější, na 500 hostií. 
Rokokový re l i qu iář , paprskový, mosazný a zlacený, druhý mladší. Empirový 

pacifikál, prostý. 
Tepané oválné š t í t y  dekorativní z postříbřeného a pozlaceného plechu, pokryté 

akanthy a tulipány; ve středu ve vavřínovém věnci reliefy: Krista bičovaného a Sedmi
bolestné P. Marie (v sakristii) a holubice (na římse stěny v kapli). 

Několik cínových sv í cnů různé velikosti, z různých období XVIII. stol. 
Rokokové, ze dřeva řezané pontifikální k řes lo . 
V klášteře jest vedle kuchyně a 17 cel*) velký re fek tá ř , 14 m dlouhý a 6,20 m šir., 

valeně sklenutý. Kolem stěn dřevěné opažení s rocaillovými řezbami a s bezcennými 
obrázky svatých ve výplních. Na stěně barokní k ruc i f i x , mušlovitá k ropenka  z šedého 
mramoru a  l avabo z červeného mramoru o dvou oválových misách nad sebou; spodní 
mísa na volutové konsole, nad druhou mušlovitá koncha ze štuku. Na horní míse vyryto:  
A : H : L : 1752 DIE 5“ Me : 

V knihovně pěkný barokní s tů l  oválný a sk ř íně  nástěnné, pilastry dělené, s řeza
nou řimsou z r. 1684; v oknech deštění. (Celkem přes 3 000 sv. (nejvíce theol. obsahu) 
a 3 rukopisy. Katalog z r. 1857, nedokonalý.) 
__________ 

*) Poslední lékárník v Hájku zemřel r. 1806 a celé staré zařízení prodáno později do Unhoště, kdež 
z něho již nezbylo ničeho. 
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Na chodbě v patře visí velký obraz  na plátně: Hrabě Fr. Žďárský v řeholním šatě 
leží mrtev v rakvi, kolem svíce v cínových svícnech, v nohách P. Maria Hájecká, v hlavách 
krucifix. Nahoře znaky Martiniců a Žďárských a nápis: 

PATRE 
ILVVSTRISSIMO DOMINO DOMINO FLORIANO 
DIETERICO S R I COMITE DE SOHRA, DOMINO 
IN RVBRO AVGEZD, KLADNA, WITSCHITZ ET 

GÖTERSDORF. SACae: CÆSae: REGae: Mtis: CONSILIARIO 
GAMERARIO, ET MAIORIS PROVINCIALIS IVDICŸ 

ASSESSORE, SACae DOMVS LAVRETANÆ IN 
HAIECK FUNDATORE 

MATRE 
ILLVSTRISSIMA DOMINA, DOMINA ELISABETHA 
CORONA COMITISSA DE SOHRA, NATA COMI 
TISSA DE MARTINITZ, FILIA IAROSLAI S. R. I . 

COMITIS DE MARTINITZ, SVPREMI BVRGRAVII 
OLIM A REBELLIBVS HÆRETICIS È FENESTRA 

REGIÆ CANCELLARIÆ DEIECTI 
 

ILLVSTRISSIMVS DOMINVS, DOMINVS FRANCISCVS ADAMVS EVSEBIVS S. R . I . 
COMES DE SOHRA DOMINVS IN RUBRO AVGEZD, KLADNA, WITSCHITZ ET 
GOTTERSDORF SACae: CÆSae: REGae: Mtis: CONSILIARIVS, CAMERATICI ET FEVDALIS 
IVDICŸ ASSESSOR, AC DISTRICTVS SLANENSIS CAPITANEVS, MONASTERŸ HAIE  
CENSIS P: P: MINOROVM S. FRANCISCI STRICTIORIS OBSERVANTIÆ FVNDATOR 
OBDORMIVIT IN DOMINO, VII. APRILIS ANNO MDCLXX. 

Peče t id l a  klášterní: 
1. Železné, držadlo hranolové, hladké. Oválové, osy 0,05 × 0,045 m. Dole znak 

Žďárských s opisem: F: Æ: S. R. I. C. D. SORA (Fr. Ad. Eusebius Sacri Romani Imperii Comes 
de Sora), po stranách hájek a v něm modlící se muž, nahoře andělé nesou Loretánskou 
kapli s P. Marií, po stranách sv. František Seraf. a Antonín Pad. Opis: SIGILLUM MONASTERII 
S. DOMUS LAURETANÆ HAGECENSIS. Konec XVII. stol. 

2. Menší, železné, oválné, osy 0,037–0,032 m, se stejným opisem. XVII. stol. 
3. (Dle otisku v topogr. sb. rkp. v archivu Musea král. čes., z r. 1834.) Oválné, nej

menší; ve středu je kaple s P. Marií a andělé. Opis: S C  
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HAIEC B VIRG LAV F F. MIN. REF 1672 + (Sigillum Conventus Hatecensis Beatissimae Virginis 
Lauretanae Fratrum Minorum Reformatorum.) 

Ve vížce: I. Cymbál  0,34 m vysoký a 0,62 m v průměru. Na hladkém plášti nápis:  
F: M: S: F: ANNO 1686 (Frider. Michal Schönfeldt fudit). 

Zvonky : 2. Vys. 0,43 m, pro 0,455 m. Ucha hladká, u koruny hrubý ornament, na 
plášti relief P. Marie a letop. 1809. 

3. Vysoký 0,33 m, průměr 0,37 m. Na plášti po stranách reliefu sv. Václava letopočet 
1832. 

Na klášterním dvoře stojí socha Početí P. Marie na s loupu s vrtulovým dříkem 
a korinthisující hlavicí, s dvojitým podstavcem, kolem něhož balustrové zábradlí; na něm 
do nejspodnějšího břevna vyryto: 1703. (Obr. 28.) 
 
[…] 
48 
[…] 

Hostivice. 
 
S cha l l e r  I. 120; S om m e r  XIII. 233; H e b e r  1. c; VII.; S e d l á č e k  VIII. 289; Čechy XI. 232; Š ko r p i l , 
Okres 91; M e l i c ha r , Okres 47, 183; H o l u b , Odkryté poklady, 104. Rkp. sbírka topogr. v archivu Musea 
král. čes. Heslo: Tachlovice. (Pamětní knihy na faře Tachlovické od r. 1737 a Hostivické od r. 1734, 1774 

a 1836. Matriky od r. 1689.) 
 

Ná d ob ky  s úšky našel Krolmus nad H. r. 1851–52. Kons. Buchtela obdržel z okolí několik kamenných 
nástrojů, z nichž nejhezčí, kolpolitický (z doby přechodní) nalézá se nyní ve sbírkách universitních, pak pěkný 
římský h ř e b e n  kostěný (sbírka p. MUC. Jíry). (Š na j d r , Místop. 56.) 

ZÁMEK upraven z bývalé tvrze,2 jež byla úplně po válce třicetileté opravena v letech 
1662–97; r. 1734 vyzdoben a přistavěna druhá budova; r. 1756 (8./9.) posvěcena zde 
nově zřízená kaple. Zdejší zahrada byla kolem r. 1830 (za rady Amböcka) slavná svým 
bohatstvím karafiátů. Nyní jest to c. a k. soukromý statek. 

Hlavní budova z konce XVII. stol., skoro čtvercová, o dvou patrech, hladkých stěn, 
s šikmými opěráky na nárožích a krytá plochou valbou, nad níž vystupuje úzké polopatro 
s mnoha okny a řadou vysokých komínů. Mezi patry lisenovitý kordon. Pravoúhlá okna 
novější úpravy. Na západě por tá lek  s pískovcovým rámem a nástavcem, v jehož vlysu 
s volutami po stranách vytesána draperie; svrchu rovná, profilovaná římsa. Na dveřích 
kované klepadlo kruhové z XVIII. století. (Obr. 36.) 

Na severním nároží přiléhá čtvercová kap le  barokní se zaoblenými rohy, krytá 
prejzovou kupolí, z níž vystupuje válcovitá lucerna se čtyřmi okénky a stejnou kopulkou 
krytá, s ježkem na vrcholu. Okna zazděna i pravoúhlý vchod; přístup nyní jen ze zámku. 
(Obr. 37.) 

Na sever od zámku, o něco na zad ustouplá, stojí podélná budova t. zv. panský  
dům z 1.  polovice XVIII. století, opatřená na obou čelech trojhranými štíty s kulem i na 
nárožích a lichými, těžce orámovanými okny s nástavcem ve středu. Kryt valbový. Stěny 
omítnuté, okna na výšku nebo na šířku obdélná, s chambranou. Na straně východní 
 

 

                                                 
2  Průzkum v 70. letech 20. století prokázal, že budova zámku neobsahuje zdivo starší tvrze 
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Obr. 36. Hostivice. Zámek. Pohled z návsi od jihovýchodu. 

 

 
Obr. 37. Hostivice. Zámek. Pohled z návsi od severovýchodu. 
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portálek s pískovcovým profilovaným ostěním, jehož těžká římsa se prohýbá polokruhem 
nad neprovedeným medaillonem.*) (Obr. 37.) 
 

 
Obr. 38. Hostivice. Zámek. Malba na západní stěně vysoké síně. 

 

 
Obr. 39. Hostivice. Zámek. Malba na východní stěně vysoké síně. 

 
Vnitřek zámku zabírá z velké části s í ň  prostupující obě patra i polopatro nad 

střechou, opatřená plochým (nyní opadaným) rákosovým stropem a třemi páry oken 
v polopatře. Odtud vedou dvéře do komnat kolem rozložených v 1. patře; v 2. patře na 
kratších stranách visuté pavlače s novějším zábradlím, na podélných ochoz, otevřený čtyř
mi páry pravoúhlých otvorů, do něhož vedou dvéře horních pokojů, s původními dubovými 
rámy. Místnosti v zámku s plochými stropy, schodiště na placku sklenutá. V 1. patře 
zachován vchod do oratoria kaple, dubové orámování s řezbou hřebenovitých ozdob 
a znakem vév. Toskánské ve  
__________ 

*) Kámen nezpracovaný zasazen, ale znak na něm již nevytesán. 
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vrcholu pod korunou. Kap le , nyní uhelník, je uvnitř centrální prostor se třemi okny 
nízkého segmentu a vykrojeného podvoje a zbytky oratoria na čtvrté straně. Na stěně ze 
soklu vystupují dvojice pseudojonských pilastrů guirlandami zdobených, nad nimiž obíhá 
kolem kládí. Nad okny ve vrcholech plochých výklenků veliké štukové rocaille. Strop tvoří 
hladká kupole z cihel, prolomená do ovální lucerny se čtyřmi okny a dekorací pilastrů mezi 
nimi. 
 

 
Obr. 40. Hostivice. Zámek. Freska na stropě sálu v 1. patře. 

 
Původní výzdobu zachovala velká síň a sál v 1. patře. V s ín i  malby na krátkých 

stěnách: 1. vojenské emblemy, oruží, prapory, kotle. 2. Kostel P. Marie na Bílé Hoře, 
v pozadí Praha; na delších stěnách: 3. Seč jízdy maďarské s císařskými, v pravo bývalý 
klášter Servitů v M. Břevnově. (obr. 38.) 4. Postup pěšího vojska císařského: ve středu 
generál na koni, v pozadí zříceniny domů, v pravo kněz Dom. a Santa Maria s křížem 
v ruce povzbuzuje vojíny, na zemi září z vykotlaného stromu obraz P. Marie Strakonické. 
Konec XVII. století. (Obr. 39.) 

Zachovaný sá l  má tři vchody (dva zazděné), tři okna a krb. Strop ozdoben freskou 
(obr. 40): Diana s šípem v ruce sedí pod stromem u skály a hladí psa, vedle ní toulec 
a luk, na stromech ptáci, v pravo dva andílci pijí z mušle; kolem štukový rám, na jeho 
úzkých stranách reliefy ženských allegorií jara a léta. Kolem štukové festony a mušle, 
nesené andílky a medaillony, v nich allegorie podzimu a zimy, pak malovaní ptáci. Voûta 
profilovaná. V oknech a špaletě dveřní páskový ornament a obrazy krajin.  
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Na podélné stěně ve středu mezi okny krb z pískovce tesaný, těžce orámovaný, nad ním 
na draperii, v jejímž vrcholu na konsole ze štuku pelikán živí krví mláďata, medaillon 
s ovocnými festony a reliefem výjevu snad náboženského (sv. Jan?). Po stranách krbu 
malované pokračování architektury s velkými kyticemi ve vásách. Na protější stěně nad 
zazděným vchodem s pískovcovým rámem malovaná architektura s mísou ovoce nad 
nástavcem, nad druhým (volným) vchodem supraporta s ornamentem páskovým a koru
novaným monogramem (Anna?), mezi oběma namalována sloupová síň; v níž u stolu pro
střeného sedí při jídle v lenoškách dva muži a stojí žena s mladší ženou nebo hochem. Na 
kratší straně přilehlé také zazděný vchod s podobnou architekturou a postranními sloupy, 
dělící výjev: na levo umírající královna v náručí dvou paní, na pravo spěchá král 
s rozpjatýma rukama, následován černochem a psem. Na protější stěně schodiště s dvěma 
vásami s kyticemi a královna (ze Sáby?) klečící před panovníkem na trůně, vzadu černoch. 
Malby jsou poškozeny a (zejména strop) někde přemalovány. 1. pol. XVIII. stol. 
 

 
Obr. 41. Hostivice. Kostel sv. Jakuba. Pohled od jihovýchodu. 
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KOSTEL SV. JAKUBA VĚTŠÍHO (farní) byl farním již r. 1277. V létech 1617–88 
a 1691–1733 byl filiální k Tachlovicům, 1688–91 ke Kladnu; r. 1734 fara obnovena. Kostel 
zpustl ve válce třicetileté a zvony odneseny r. 1639 vojáky; r. 1662 byl ještě pustý, ale 
potom brzo opraven. Nová oprava r. 1736, kdy přivezen sem nový oltář ze Zákup; r. 1737 
okna zvětšena, stará kruchta zbořena a nová postavena, opraven hlavní oltář a nákl. 
200 zl. oltář sv. Anny; r. 1738 oprava věže, jejíž svrchní patro nově zbudováno; r. 1778 
zhotovil varhanář Jan Mat z Prahy varhany za 175 zl.; r. 1787 koupeny při dražbě z kostela 
Augustiniánů sv. Václava na Novém Městě v Praze postranní oltáře. R. 1794 shořela věž se 
zvony; r. 1817 zbořena kostnice a na jejím místě postavena sakristie, načež bývalá 
sakristie spojena s kostelem a nad ní zbudována oratoř; týž rok opraveny varhany a malby 
v kostele; nově opravený kostel posvěcen r. 1819. Věž dostavěna teprve r. 1858 a dány na 
ni hodiny. Kolem kostela rozkládal se dříve hřbitov až ke kostelu a faře, ale r. 1839 
přestalo se na něm pochovávati. 

 

 
Obr. 42. Hostivice. Kostel sv. Jakuba. Půdorys. 

 
Jednolodní gotická s tavba  s věží, na celou šíři lodi přilehlou. Stěny zcela hladké, 

prejzová valba na kostele, nový břidlicový stan na věži. Hlavní římsa prostě vyžlabena. 
(Obr. 41. a 42.) Kolem kostela zeď s opěráky, nad brankou: 1797. 

Kněž i š tě  9 m dl. a 7,35 m šir., uzavřeno třemi boky nestejně dlouhými, s osmi 
opěráky 0,73 m šir., se soklem, bez ústupku a se skoseným, prejzy krytým, vrcholem, pod 
nímž mělce žlábkovaná římsa; některé z opěráků zakryty třemi přístavky, které přistavěny 
k proraženým otvorům mezi nimi a spojeny mezi sebou krátkými křídly. Nej  
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větší jest oratoř na severu, otevřená do kněžiště dvěma oblouky a obsahující užší, 
dřevěnými dvěma sloupy nesenou dřevěnou gallerii a schodiště. Okna v kněžišti hrotitá, 
ale značně rozšířená; neporušené zachováno jen závěrové, zazděné. Klenbu tvoří závěr 
a kříž. Svorníky jsou okrouhlé, hladké, profil žeber hruškovitý, konsoly otlučené, jen 
v závěru zachován jich polygonovitý tvar. 

T r iumfá ln í  ob louk  jest 5,40 m šir., 
0,90 m silný, po obou stranách skosený, 
nyní polokruhový; sokl původní, na straně do 
kněžiště až do náběhu žlábek. 

Loď , s kněžištěm stejně široká a 8,90 m 
dl., má dvě užší hrotitá okna, strop plochý 
na rákos a vchod zbarokisovaný s novější 
předsíňkou, valeně sklenutou. Kruchta vylo
žena ve středu polokruhem. 

Věž  v přízemí skoro čtverečném (stra
na 5,60 m) otevřeném široce do podkruchtí 
sklenuta křížově (žebra profilována žlábky 
a zahrocena při stěně, svorník okrouhlý, 
hladký) a osvětlena dvěma okrouhlými vy
špaletovanými okénky. V patře široká okna 
hrotitá, nad nimi ciferníky hodin a trojúhelné 
štítky. Na jihu zděné šnekové schodiště. 

H lavn í  o l tář  barokní, s vřetenovými 
sloupy a dobrým obrazem: sv. Jakub nesen 
anděly do nebe. Po stranách sošky sv. Vav
řince a Floriána. Tabernakl a některé ozdoby 
novější. Šest svícnů rokokových, ze dřeva 
řezaných. 

Dva pos t rann í  o l táře  stejné, slou
pové, z polovice XVIII. stol., s ozdobami 
hřebenu a mřížek. Na pravém obraz sv. Voj
těcha, na levém sv. Prokopa, slušné. Pod 
obrazem sv. Vojtěcha dřevěná, barokní soš
ka černé P. Marie. 

Kaza te lna  pozdně barokní, s neumělou řezbou a reliefem: Kristus na hoře Tábor. 
Dřevěná kř t i te ln i ce  pseudogotická. 
Mons trance  empirová, 0,49 m vys. Na noze vytepány guirlandy, kolem lunuly tři 

rámečky a paprsky. Beze značky, hrubá práce. 
Ka l i chy : 1. Stříbrný, pozlacený, 0,22 m vys. Noha z počátku XIX. stol., kuppa 

s barokním pláštíkem, na němž v páskovém ornamentu  

 

Obr. 43. Hostivice. Kostel sv. Jakuba. 
Náhrobek čís. 2. 
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vytepány skupiny andílčích hlav. 2. Z 1. polovice XIX. stol., hladký, měděný. 3. Z polovice 
XIX. stol., hladký, litý nodus objat akanthy. 

Pac i f i ká l  0,34 m vys., stříbřená mosaz, z pol. XIX. století. Ve věži barokní, ze 
železa kovaný korunní sv í cen . 

Obrazy : Hájecká Madonna, na plátně malovaná, s nápisem GRATIA PLENA, v novém 
rámci. Počátek XVIII. století. Sv. Anna, slušný obraz v rámci s řezaným nástavcem 
z pásků. Sv. Vendelín, nový obraz v barokním rámci z pol. XVIII. stol., pokrytém řezaným 
páskovým ornamentem. 
 

 
Obr. 44. Hostivice. Kostel sv. Jakuba. Náhrobek čís. 3. 

 
Ka lvar ie , barokní sousoší, složené ze staršího krucifixu a pozdně barokních sošek 

P. Marie a sv. Josefa (?). 
Zvony : *)3 
1. Koupen r. 1662 v Praze od B. Schönfelda za 86 zl. a vážil 1,52 centu, r. 1714 

přelit, ale později pukl znovu.**) Vys. 0,93 m průměr  
__________ 

*) Původní tři zvony odneseny vojskem r. 1639. 
**) Nápisy viz u Melichara 1. c. 194. 

                                                 
3  Zvony z kostela byly zabaveny a zničeny za první světové války a potom znovu za 2. světové války 
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1,01 m. Na uchách masky, u koruny vavřínové guirlandy s páskami, na plášti relief 
sv. Karla Borom., na druhé straně relief P. Marie pod křížem a nápis: 
ZA PANOWANI GEHO OSWICENOSTI PANA 
PANA MAXIMILIANA IOZEFA, SWATE RŽIMSKE 
RŽISSE WOLENZE BAWOR PFALZU SLITŸ 1802 NAKLADEM 
ZADUSSE ZA ADMINISTRACE P: ANTONINA Z SSINDELARŽU 
P. WRCHNIHO HYNKA SSTIBICZE P: FARARZE WAISA 
IOHANN WENZEL KÜHNER GOSS MICH IN DER K. K. NEÜSTADT PRAG. 

Na věnci řada vztýčených akanthů. 
2. Slit r. 1688 od Štěpána Pricqueye z Klatov,*) ale pukl. Výška 0,75 m, průměr 0,82 

m. Ucha a koruna i věnec s výzdobou jako u čís. 1. Na plášti reliefy sv. Vavřince a Barbory 
a nápis: SLITŸ 1802 NAKLADEM OSADNIKU. 

3. Původně slit též r. 1688, přelit r. 1882 Jos. Diepoldem v Praze. 
Náhrobky : I. V dlažbě v kněžišti. Červený mramor, 1,35 m dl., 0,78 m široký. Nápis 

částečně otřelý: 
HIC IACET 

OECONOMUS 
DEVOTVS DEO 

FIDELIS DOMINO 
SUBDITIS CI (VI) BUS 

TESTAMENTO HAEC LEGAVIT 
VALE SUPREMUM SUBDITI 

BONAM FAMAM VICINIS 
VIRTUTEM AMICIS 
AMOREM LIBERIS 

FIDEM SUÆ CONIUGI 
FUI IUS HUIC ECCLESIÆ 
INSIGNEM DEO ANIMAM 

POST .. ANNORUM 
CUI EAS MANCIPII VENIT 

BECUIEN (?). 

Z opisu čitelno již jen: HIC LOGI CURATOR SUPRE MUS....| TATIS SUÆ | DIE 1. IULII | ANNO 
MILESIMO OCTIN....| IDER | ….. BEI. 

Ve zdi hřbitovní:**) 2. Z pískovce. Vys. 1,50 m, šir. 0,96 m. V celé ploše znak, 
nahoře lichá kružba, ve cviklech ornament. Opis odrcený  
__________ 

*) Nápisy viz u Melichara 1. c. 194. 
**) R. 1755 bylo jich tu ještě osm a nápisy jich zachovány v pamětní knize; otisk jich viz u Melichara 1. c. 

193 a Holuba 1. c. 116. 
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(doplněn): (Letha panie 1513) Umrzel Urozeny (a Statecny rytirz pan Martin Ubert Zdiarsky w autery przed 
narozenim Matky Bozi) pan buh dussi milostiw (byti racz). (obr. 43.) 

3. Vys. 1,40 m šir. 0,80 m. V celé ploše 
poškozený relief kněžské postavy s kalichem 
v levici; pravice žehná. Z opisu čtitelno jen ně
kolik písmen. (Obr. 44.) 

Na hřbitově: 4. Kovaný kříž z poč. XIX. 
stol., defektní. 

5. Pískovcový náhrobek s mramorovou 
deskou (purkrabí v Hostivicích Antonín Günther, 
† 1825). 

6. Jehlan ze Sliveneckého mramoru 
(u předsíně), 2,50 m vysoký. (Terezie Svobodo
vá, † 1795.) 

FARA, prosté jednopatrové stavení, man
sardou kryté, vystavěna r. 1736. Nad trojosým 
risalitem polopatro s nikou mušlí ozdobenou 
a trojúhelným štítem. Nad portálem, jednoduše 
rámovaným, okno se znakem kn. Toskánské 
v korunované kartuši. Přízemí klenuto. Sk ř íně  
archivu farního barokní, dubové. Nad branou do 
dvora: N: 5 | 1790. 

SOCHY A KŘÍŽE. 
1. Uprostřed návsí, z žehrovského pískovce 

tesaný s l oup ,*) asi 9 m vysoký. Vystavěn nákl. 
kněžny Anny Marie Toskánské kolem roku 1734. 
Spodek čtyřstranný se soklem, na okosených 
hranách opěráky nahoře ve volutu zatočené, na 
vydutých plochách desky s vykrojovanými okra
ji, římsa prohýbá se nad boky polokruhem 
a nese na nárožích sochy sv. Floriána, Jana 
Nep., Víta (?) a Barbory (?), jichž atributy 
i s částmi rukou zuráženy. Na spodku stojí užší 
stylobat, jehož plochy pokryty kartušemi stej
ného tvaru; v jedné monogram ANNA, v druhé 
korunovaný znak saskolauenburský, ostatní prázdné. Dřík hranolový, nahoru súžený, 
sdružený, pokryt páskovým ornamentem. Hlavici tvoří obláčky a hlavy andílčí, na vrcholu 
stojí úzká deska s architektonickým rámem a festony po stranách, na níž s obou stran 
reliefy: Madonna 
__________ 

*) Viz: Výtvarník I. 40, s kresbou Al. Dlabače. 

 

Obr. 45. Hostivice. Sousoší sv. Trojice. 
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se sepjatýma rukama a výjev ze života P. Marie, málo srozumitelný. (Obr. 45.)4 

2. Naproti sloupu socha  Jana Nepom. z polovice XVIII. stol., asi 4,50 m vysoká; na 
podstavci po stranách veliká volutová křídla a těžká římsa. Socha nevynikající.5 

3. O  kap l í ch  křížové cesty do Hájku viz heslo: Hájek. 
 
[…] 
60 
[…] 

Hradiště (Hradisko). 
H e be r  1. c. VII.; Pam. arch. X. 330, 618;  S e d l á če k  1. c. VIII. 294; Š ko r p i l , Okres 92;  

M e l i c ha r , Okres I. 
 

61 
 

TVRZ, připomínaná již r. 1405, byla již r. 1560 pustá a název počátkem XVIII. stol. 
vůbec zaniká.6 
 

 

Chrášťany. 
S cha l l e r  I. 115; S om m e r  XIII. 242; S e d l á č e k  VIII. 285; Pam. arch. I.; Š k o r p i l , Okres 93; 

M e l i c ha r , Okres 157. Topogr. sbírka rkp. v archivu Musea král. čes. Heslo: Chrášťany. 
 

Nynější DVŮR kapitoly Svatovítské, jíž patří od roku 1677, povstal z tvrze asi počát
kem XVIII. století. Na zvoničce zámečku zvonek z 1. pol. XIX. stol., s reliefem sv. Josefa. 
 
 

Chýň (Chejň). 
Som me r  XIII. 182; M e l i c h a r , Okres 259; V i t á se k , Hájecké okolí 44. 

 

O TVRZI, jejíž popis z r. 1410 nalézá se v urbáři Strahovském, viz u Sedláčka 1. c. 
VIII. 294. 

Na obecní ZVONIČCE zvonek  bez nápisu, původně na věžičce ve dvoře. XVIII. sto
letí. 

Z rybníku Bašta zvaného vede starý vodovod s dřevěným potrubím do hradu praž
ského. 
 
[…] 

                                                 
4  Rozhodně nejde o sousoší sv. Trojice, jak je uvedeno u obr. 45. Na místě je označení jako mariánský 

sloup 
5  Socha se od 20. let 20. století nachází v kostelní zahradě 
6  Ke vsi patřil Peterkův mlýn východně od Hostivice, vlastní vesnice byla zjištěna archeologickým 

výzkumem v místech nynějších ulic K Dálnici a U Dálnice 
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Velký Jenč. 
S cha l l e r  I. 120; S om m e r  XIII. 233; M e l i c ha r , Okres 172; Š ko r p i l , Okres 94; H e b e r  1. c. VII.;  

S e d l á če k  1. c. VIII. 286. 
 

„Na Skalkách“ objevil Krolmus předhistorickou o s a d u  a druhou trochu severněji nad úvozem do 
Hostivic vedoucím s n á s t r o j i  kamennými. (Pam. III. 43; Š na j d r , Místop. 57.) 

 

 
Obr. 47. Jenč. Dvůr. Portál v průčelí. 

 
Byly tu dvě TVRZE v XV. stol. Roku 1662 připomíná se již jen jedna, pustá. 
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DVŮR císařský. Por tá l  pískovcový ze XVII. století, orámovaný bossáží, sklenutý 
vypjatým segmentem, jehož cípy neseny konsolami; v klenáku maska. Po stranách 
bossážované polosloupy bez patek, s jonisujícími hlavicemi, nesou římsu nad středem 
segmentem vypjatou, vyloženou a bohatě profilovanou. (Obr. 47.) 

DŮM čís. 21, bývalá poš ta , s pěknou barokní façádou; nad portálem trubka a nad 
oknem císařský orel ze štuku. Dům Čís. 76 má zbytky empirové výzdoby s letopočtem 
1806. 
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Jeneček. 
 

Na poli p. Hořešovského ležícím po levé straně silnice, vedoucí z Hostivic kolem Jenečka, nalezeny 
kamenné m ohy l k y , pod nimiž kostry (natažené?) 2 hladké bronzové n á r a m ky  a 4 n á d ob y  rázu „bylan
ského“ ve sbírce p. MUC. Jíry. Vykopáno v listopadu 1906. (M. Z. K. 1907, 41 a 95.) 
 
[…] 
94 
[…] 

Litovice (Letovice.)7 
Som me r  XIII. 233; H e be r  l. c. VII.; Čechy XI. 232; S e d l á če k  VIII. 279; Š k o r p i l , Okres 96;  

M e l i c ha r , Okres 167; H o l u b , Odkryté poklady 118. 
 

Krolmus nalezl na rozcestí r. 1854 kostru s nádobou a kamenným klínem. (Pam. I. 283.) 
 

TVRZ, jež se připomíná již r. 1266, založil asi Řehník z Litovic. V majetku střídaly se 
rody, z nichž zejména vynikli Dražičtí. Za nich v první polovici XIV. stol. tvrz přestavována.8 
Jako statek konfiskov. prodány Litovice r. 1639 Krištofu Šim. Thunovi, pak připadly ke 

Kladnu, ale od r. 1688. byly zase samo
statný statek, jenž připojen správou 
k Tachlovicům. Tvrz byla r. 1591 zcela 
pustá; r. 1662 za Fr. Adama Eusebia Žďár
ského byla sice opravena,*) ale již r. 1670 
mluví se o ní jako o chatrném stavení, na 
sýpku užitém. Od té doby neužívána. Roku 
1892 zabíleny malby nástěnné v druhém 
patře. 

Třípatrová gotická budova  na 
obdélníkovém (22,75 × 11 m) půdorysu, 
krytá taškovou valbou. (Obr. 75.) Opukové 
zdivo v prvním patře 1,45 m, v druhém 

1,30 m silné. Úprava stěn a oken novější, hlavní římsa s barokním profilem. Okna v růz
ných úrovních. Na straně severní (Obr. 76.) vede do patra zděné, volné s chod iš tě , 
1,20 m šir., s dřevěnou stříškou; v průčelí jeho gotický vchod do sklepa s ostěním 
s plnými kouty a tympanem hrotitým, v němž vytesána lichá kružba a šikou postavený 
štítek se znakem pánů z Dražic, ze XIV. stol. Na jižní straně (obr. 77.) vystupuje přístavek 
arkýřovitý se šnekovým schod iš těm o 1,90 m z líce zdi do výše  
__________ 

*) V urbáři panství Červenoújezdského jest poznamenáno k  r.  1662: Pustá tvrz se nyní opravuje; dvůr 
při tvrzi jest zcela pustý. 

                                                 
7  Aktuální poznámka: Ztotožnění Litovic s moravskými Letovicemi je historický omyl 
8  Aktuální poznámka: Novější stavební průzkumy prokazují, že stavba tvrze ze 30. let 14. století neobsa

huje starší zdivo a nevznikla tedy přestavbou. Opravenou interpretaci jednotlivých částí tvrze uvádí 
Michael Rykl v článku Litovice – hloubkový průzkum tvrze z roku 1995 (Průzkumy památek 1/1995) 

 

Obr. 75. Litovice. Půdorys tvrze. 
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druhého patra, druhý p ř í s tavek  (asi záchod), zcela prázdný, s pultovou stříškou jest při 
severozápadním nároží. Na zevnějšku zachováno dosud několik okének a dvě větší okna 
s původním ostěním. (Obr. 78.) Na severu v druhém patře pravoúhlé okno  ve středu, 
bohatě profilované žlábky a ústupky na opukovém ostění; nadpraží částečně zakryto 
maltou. Na kamenech jemně vyryto (dvakráte) k, snad konstruktivní značka. Na straně 
jižní v prvním patře tři okénka úzká s kružbou gotických nosů (u dvou kružba na vnitřku 
zazděna), 0,24 m šir. a skosenou hranou, v druhém patře široké okno zazděné, sklenuté 
hrotitě a profilované na opukovém ostění hlubokým žlábkem, vlnovkou a dvěma pruty. 
Ostatní okna na budově upravena všechna na pravoúhlá. Přístavky jsou bez porušení: do 
malého přístavku na severozápadu vede malé okénko kruhové v čtvercovém, 
 

 
Obr. 76. Litovice. Tvrz. Pohled na schodiště a portálek do sklepa. 
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Obr. 77. Litovice. Tvrz. Pohled od silnice. 

 

 

Obr. 78.–80. Litovice. Tvrz. Ostění oken v 2. patře na severu (nahoře) a na jihu (dole).  
Okénka v jižním schodišti. Okénko v arkýři. 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada A – svazek č. 4 
WIRTH Zdeněk (1907): Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu kladenském – VÝTAH 
 

 

33

97 
 
skoseném orámování; schodiště na jihu má v různých úrovních střílnovitá okénka s nosy 
a jedno větší, 0,42 m šir., s kružbou nosů a skosenou hranou, nyní zazděné (obr. 79.) a do 
arkýře vedou dvě okénka okrouhlá, 0,60 m v průměru měřící, s kružbou trojlistou 
(obr. 80.). 

Vn i t řek  v přízemí sklenut, výše rozdělen povalovými stropy na tři patra. První patro 
rozděleno původně na dvě části, později část východní znovu rozdělena novými příčkami. 
V původní příčce zachován zazděný opukový průchod (okno?), 1,02 m šir. a 1,39 m vys., 
polokruhem sklenutý; dole má lavici s drobným profilem, ostění skoseno a vyžlabeno. 
(Obr. 81.) Stěny uvnitř omítnuty a obíleny, okna vyšpaletována; u oken někde zachována 
sedátka. V druhém patře stopy komína nad krbem a dva výklenky s trojbokým vrcholem. 
Do šneku na jihu vede vchod bez ostění. Průměr šneku 1,85 m, světlost arkýře 2,40 × 
1,65 m. Ze šneku do arkýře vede portálek 0,66 m šir., 1,81 m vys., pravoúhlý, se skose
nou hranou a ústupkem, nadpraží s lichou kružbou. (Obr. 82.) 
 

 
Obr. 81. a 82. Litovice. Tvrz. Zazděný průchod v 1. patře. Portálek do arkýře. 

 
U silnice ve zdi ohradní KAPLIČKA se sochou Jana Nep., bez umělecké ceny, 

a zvonkem bez nápisu, s reliefem sv. Floriána, v prolomeném štítku. Počátek XIX. století. 
O KAPLÍCH křížové cesty do Hájku viz heslo: Hájek (str. 31.)! 

 
[…] 
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Sobín. 
 

KAPLIČKA u cesty do Břvů, prý z r. 1776. Zděný, nahoru súžený hranol, stříška 
prohnutá s koulí a kovaným křížem na vrcholu. 

KŘÍŽ žulový na novém schodišti, nově opracovaný. V podstavci nápis na břidlicové 
desce: 

K Božímu 
uctění 

Kříž ten postaven 
je od obce 
Sobínské 
r. . . . . . 

novem(bris) 
Počátek XIX. stol. 

 
[…] 

119 
[…] 

Červený Újezd. (Újezdec.) 
Som me r  XIII. 235; H e be r  1. c. VII.; Čechy XI. 223 a 232; Š ko r p i l , Okres 101; 

M e l i c ha r , Okres 95; S e d l á če k  1. c. VIII. 284; V i t á se k , Hájecké okolí 46. 
Urbář panství Kladenského a Újezdského v archivu Unhoštském. 

 

ZÁMEK připomíná se před válkou třicetiletou jako pěkně 
výstavný, s 21 pokojem, věží a kaplí, ale r. 1662 byl již pustý. Vedle 
stál dvůr s druhou kaplí. Dnes již jen zcela prostá budova z XVIII. 
století. 

KAPLIČKA na návsí, se zvonkem, nová.  
NÁHROBEK u Radvanských, z pískovce tesaný, 0,50 m šir., sho

ra polokruhem ukončený. V ploše vytesán kříž do kruhu a pod ním 
sekera tesařská. XVI. stol. (?) (Obr. 103.) 
 
[…] 

 

Obr. 103. Červ. Újezd. 
Náhrobník (?) 


