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PŘEDMLUVA. 
 
 

Poznej sebe sama! 
 
K dosavadním popisům jednotlivých hejtmanství připojuji toto dílko, pojednávající 

o hejtmanství, jež svým průmyslem náleží mezi nejpřednější v Čechách. 

Podávaje popis tento veřejnosti, doufám, že zajímati bude nejen obyvatele tohoto 
celku, ale i širší veřejnosť; jest to zajisté příspěvek ku celkovému obrazu pokroku, rozvoje 
a bohatství naší milé vlasti a ku posílení lásky k domovině. 

Měl jsem pevnou vůli podati věrný obraz celého hejtmanství. Podařilo li se to, nemohu 
tvrditi, an příliš rozvětvená členitosť látky vyžadovala vyhledávání v různých pramenech 
a shledávání dat u jednotlivých korporací, při čemž snadno mýlka státi se mohla. Prosím 
tudíž laskavé čtenáře o mírné posuzování práce této. 

Z četných pramenů buďtež tuto uvedeny: „Monografie města Unhoště“ a „Paměti 
okresu Unhošťského“ od p. Frant. Melichara, řed. měšť. školy v Unhošti, historické články 
zemřelého veledůstoj. p. P. Jos. Mottla, faráře na Kladně, četné odborné články v „Hor
nickém kalendáři“ a „Základové dešťopisu Čech“ od univers. prof. p. Dr. Frt. J. Studničky. 
Stať „Zvířena“ a „Rostlinstvo“ spracoval p. Václ. Dvořák, odb. uč. na Kladně. 

Pomocné knihy a data statistická byly mi ochotně poskytnuty. Srdečné díky vzdávám 
všem, kteří radou jakož i hmotně u sestavení  

 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada A – svazek č. 8 
ŠKORPIL František Boh. (1895): Popis okresního hejtmanství Kladenského 8 
 

 

– VI – 

 

a vydání práce této mě podporovali, zvláště velect. pp. JUDr. Janu Paraubkovi, c. k. 
okresnímu hejtmanu, p. MUDr. Jaroslavu Hruškovi, starostovi města Kladna, p. Františku 
Haasovi, c. k. okresnímu škol. inspektoru, sl. okresním zastupitelství města Kladna, pánům 
starostům obcí, sl. ředitelstvím hor i hutí, sl. Občanské záložně na Kladně a ct. správám 
škol. 

 
 
 

Na K ladně , v měsíci květnu 1895. 
 
 
 

František Boh. Škorpil. 
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Zkratky: 
 

a j. d. = a jiné domy Rak. = Rakousko d = domů 
dív. = dívčí řemesl. = řemeslný dn = denně 
ha = hektar sam. = samota e = evangelíků 
chl. = chlapecký siln. = silnice f = farní 
k. = kaple splk. = spolkový k = katolíků 
l. = léta správ. = správní j = jiné 
m. = mužů st. pl. = stavební plocha m = místní 
mm = milimetrů stol. = století m = města 
ob(yv). = obyvatel J = jih n = Němců 
obec. = obecní S = sever nyn. = nynější 
ok. = okolo V = východ Pražsk. = Pražský 
okr. = okres Z = západ š = školní 
podp. = podpora       V místopise: q = metrický cent 
pol. = polovice b = berní ž = Židů 
r. = rok č = Čechů  

 

 

Značky:1 
 

∆ = s čísl. udává výšku v metrech nad hladinou moře Jaderského 
 
 

Opravy a dodatky:2 
 
Dříň (str. 45) náleží poštou ku Kladnu. – V Družci zřízen od 20. m. května poštovní úřad. – 
V Dolním Bezděkově jest velkostatek výměry 98 ha 9 492 m2 s čistým výnosem 
1 217,79 zl. a daní pozemkovou 276,43 zl. 

______________ 

                                                 
1  Ostatní značky byly v přepisu nahrazeny textem 
2  Všechny uvedené opravy konkrétních chyb byly zapracovány přímo do textu 
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Zeměpis a statistika. 
__________ 

 

I. Poloha zeměpisná, nejzazší osady, rozloha, 
hranice a velikosť. 

 

Hejtmanství Kladenské rozkládá se od 49°59´49" ku 50°11'40" sev. šířky (11'51" 
= 21 km 826 m) a od 31°40'47" ku 31°57'30" východ. délky od Ferra (16'43" = 19 km 
808 m). 

Ne jvýchodně jš í  bod nalézá se V Peterkova mlýna, ne jseverně jš í  S Vřetovic, 
ne j západně jš í  SZ Chýňavy a ne j j i žně jš í  J Tachlovic. 

Nejzazší osady: Sobín (vlastně samota Peterkův mlýn) na V, Vřetovice (vl. samota 
Brodec) na S, Dolní Bezděkov (vl. sam. Karlova bouda u Chýňavy) na Z, a Lhotka na J. 

Rozloha přímé vzdálenosti od Karlovy boudy k Peterkovu mlýnu jest 18,6 km, 
a ze Lhotky ku Brodeckému mlýnu 22,65 km; největší pak délka Z Karlovy boudy – 
V Peterkova mlýna 19,875 km, největší šířka J Tachlovic – S Vřetovic 22,575 km. 

Politické hranice hejtmanství Kladenského tvoří na S a Z hejtmanství Slanské (od 
Tejnice až k Žilině), na V hejtmanství Smíchovské (od Kovar až k Chejnici), na J hejtman
ství Hořovické (od Kuchaře až k Hýskovu) a na V hejtmanství Rakovnické (od Žlubince až 
ku Lhotě). 

Hejtmanství Kladenské prostírá po 286,35 km2, z čehož připadá na soudní okres 
Kladenský 44,66 km2, na Unhošťský 239,69 km2; obsahuje tudíž 0,553 % veškerého 
povrchu království Českého, a mezi 90 hejtmanstvími nalézá se co do velikosti na místě 
83., tak že nejblíže větším jest hejtmanství Liberecké (okolí) 308,28 km2, a nejblíže men
ším jest hejtmanství Jáchymovské 276,22 km. 
 

II. Popis přírodní. 

A. Horopis. 
 

Hejtmanství Kladenské jest náhorní vysočina vypínající se ve výši 250–481 m a 
sklánějící se jednak směrem severo , jednak jihovýchodním; náleží ku středočeské 
kopčině. 
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Rozeznávati lze několik náhorních rovin údolími potoků oddělených. 
 
I. Náhorní rovina K ladensko Buš těh radská  spojena jest na Z s náhorní rovinou 

Smečenskou a zaujímá celý okres Kladenský, jakož i přilehlou čásť okresu Unhošťského 
mezi Doksy, Dobrou, V. Přítočnem a potokem Dolanským.  

Rovina tato prorvána jest potokem Vřetovickým, který ji dělí ve dvě části: severní, 
táhnoucí se po hranici hejtmanství, a jižní, která východně Buštěhradu přechází na půdu 
hejtmanství Smíchovského. 

Uprostřed rozkládá se malá dolina Dubská, zúžená hřbetem „Velké skály“ a „u sv. 
Jana“ v těsné, ale krásné lesnaté údolí Rapické, v němž první uhlí v krajině této nalezeno 
bylo. 

Jižně od Kladna klesá rovina tato k Dobré, ale stoupá ku „Kožové hoře“ (∆ 450), s níž 
jest krásný rozhled po větší části celého hejtmanství. 

Na straně severní padá příkře na půdě hejtm. Slanského k potoku Tejnickému, na 
východ klesá k potoku Zákolanskému a na jihu prorvána potokem Řebečským, za nímž 
táhne se hřbet Peklovský, mírně k potoku Dolanskému sestupující. 

Na „Cymermanským“ SZ Rozdělova (∆ 425) a „Kožova hora“ nejvyšší, výtok potoka 
Vřetovického (∆ 250) nejnižším bodem celé roviny. 

Značná čásť této roviny kryta jest lesy. 
 
II. Jižně Dobré zvedá se lesnatá rovina Horno Bezděkovská  a zaujímá krajinu 

mezi Doksy, Dobrou, Braškovem, Švarcavou a Kačákem, který ji od Dokes k Dol. 
Bezděkovu prorval. 

Rovina tato jest nejvyšší rovinou celého hejtmanství, jsouc průměrně přes 430 m 
vysoká. 

Jižně Horního Bezděkova vyniká zalesněný hřbet „Malý Brdec“ (∆ 445), který táhne 
se přes Valdek až ku Kožové hoře a dosahuje ještě téže výšky u „Horky“ na Karlovarské 
silnici. K východu sklání se do roviny Unhošťské, na západě souvisí s rovinou Křivo
klátskou. 

 
III. Krajinu na pravém břehu Kačáku zaujímá rovina Chýňavsko L ibečovská, 

jsouc pokračováním roviny okresu Křivoklátského. 
Z pahorkovité roviny této vyniká několik hřbetů. Na západě při samé hranici hejt

manství táhne se hřbet „Tuchonín“ s nejvyšším, zalesněným a z dálky viditelným „Vysokým 
vrchem“ (∆ 481) a „Tuchonínem“ (∆ 479). 

Těsné údolí Podtepelské, sevřené příkře padajícím „Tuchonínem“ a „M. Brdcem“ jest 
jedna z nejkrásnějších partií celého údolí Kačáku. 

Mezi Chýňavou a Železnou jest skalnatý hřbet „Kamená“ (∆ 457), „Hůrka“ (∆ 455) 
a pokračování téhož „Chrbiny“ (∆ 461). 
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Jižně potoka Přílepského zvedá se „Březová“, dosahující Z Lhotky výšky 451 m. 
Větší čásť roviny této kryta jest lesy, které souvisí s lesy Křivoklátskými a padá příkře 

do údolí Kačáku, jež od mlýna Rejnovského jižně poněkud se rozšiřuje; celkem zvedá se 
do výše 400 m. 

 
IV. Náhorní rovina Unhošťská , prostírající se od Švarcavy k Přítočnu, Dolanskému 

potoku, Hostouni, V. Jenči, Červ. Újezdu, Svárovu a ku Kačáku, klesá celkem pod 400 m. 
Nejvyšší bod jest jižně Unhošťské stanice ∆ 414, odkudž se táhne středem této roviny 
vyvýšenina přes 400 m vysoká až ku Hájku. 

 
V. Náhorní rovina Úhon ická  zaujímá krajinu mezi Kačákem, Svárovem, Červ. 

Újezdem, Hájkem a hřbetem, táhnoucím se až ku Chrášťanům. Středem jejím protéká 
potok Radotínský, jenž naznačuje též spád její, t. k JV. 

V západní části jest rozryta bystřinami do Kačáku tekoucími v několik hřbetů. Jsou to: 
„Karabinský“ ∆  437, „Modrý vrch“ ∆  416, „Blejskava“ s „Holým vrchem“ ∆  435 a „Krahu
lov“ ∆  388. Hřbety tyto jsou zalesněny a tvoří levý břeh krásného údolí Kačáku, do něhož 
příkře klesají. 

Ve východní části dosahuje nejvýše „Drazoly kopec“ ∆ 407. 
Jest tedy rovina tato kotlinou se tří stran hřbety uzavřenou a pouze k jihovýchodu 

otevřenou, kde klesá pod 330 m.  
 
VI. Náhorní rovina L i tov i cká  zaujímá ostatní východní čásť hejtmanství Kladen

ského. Vystupuje znenáhla nad rovinu Unhošťskou a dosahuje u stanice Litovické ∆ 385; 
ve východní části jest pahorkovitá a padá k východu za Peterkovým mlýnem pod 330 m. 

 
 

Přehled triangulačních výšek, 
které přesně stanoveny a bez porušení zachovány býti mají: 

 

Čís. 
běžné 

Jméno bodu Výška v m Bližší určení polohy 

1. Buštěhrad 337 zámek 
2. Drazoly kopec 407 na záp. Chrášťan 
3. Horka 445 na sev. Valdeku, na sil. Karlov. 
4. Chelnice 352 jižně Buštěhradu 
5. Karabinský vrch 437 jihozáp. Ptič 
6. Kladno 384 zámek 
7. Na Cymermanským 425 severozáp. Rozdělova 
8. Na horkách 405 jihových. M. Přítočna 
9. Tuchonín 479 severozáp. Chýňavy 
10. U sv. Václava (chybně: u P. Marie) 292 kostel Vřetovický 
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B. Vodopis. 

1. Potoky. 

Hejtmanství Kladenské jest vodstvem chudé a náleží celé k poříčí Vltavy. 
Rozeznati lze dvojí směr vodstva tekoucího: severovýchodní a jihovýchodní. Předěl 

tvoří hřbet táhnoucí se od Rozdělova přes Kožovou horu, Toskánku, Hájek a Drazoly kopec 
ku Chrášťanům. 

V části jihozápadní jest to Kačák a potok Radotínský, v části severovýchodní potok 
Dolanský (Zákolanský) a Litovický (Šárecký), které sbírají vody z celého hejtmanství, až na 
několik potůčků Z a J od Chýňavy vznikajících. První dva vlévají se do Berounky, druhé dva 
do Vltavy. 

Největším jest Kačák , který vzniká u Kroučové (hejtm. Slanské) a pod Kolským 
mlýnem vstupuje na půdu hejtm. Kladenského. Pod Doksy, kde tvoří rybník „Nohavici,“ 
otáčí se směrem J, načež od Dolního Bezděkova krásným a hlubokým údolím teče směrem 
JV a poháněje kola četných mlýnů spěchá přes Podkozí Dolní a Nenačovice k Chrouste
nicům, za nimiž přechází na půdu hejtmanství Hořovického, by mezi Tetínem a Srbskem 
s Berounkou se spojil. 

Přítoky na pravém břehu: 1. Ž l ábek , vzniká pod Radičem, teče po hranici a pod 
Roučmídou vlévá se do Kačáku. 

2. Potok Chýňavský  vzniká u Chýňavy a pod Dolním Podkozím se pojí s Kačákem. 
3. Potok P ř í l epský  počíná mezi Železnou a Přílepy M. a pod Nenačovicemi sesiluje 

Kačák. 
Veškeré tyto přítoky sledují směr SV. 
Na levém břehu přijímá Švarcavu , která vzniká V Unhoště, obrací se k jihu a pod 

Červeným mlýnem vtéká do Kačáku. Další přítoky na tomto břehu jsou pouze potůčky, jež 
po krátkém a rychlém běhu pojí se s Kačákem. Největší z nich přichází od Hořelic a pod 
Nenačovicemi se ústí. 

Potok Radot ínský  vzniká u Ptič a spěje přes Úhonice, Drahelčice, Hořelice, Nučice 
a Tachlovice, za nimiž opouští půdu hejtm. Kladenského, k Radotínu, kde se pojí s Beroun
kou. 

Potok Do lanský  počíná pod Kožovou horou, teče přes Dolany směrem SV, načež 
u Žákova mlýna přechází do hejtm. Smíchovského, obrací se k S a v Kralupech ústí do 
Vltavy. 

Po pravém břehu přijímá u Žákova mlýna po krátkém toku potok Su lav i cký , který 
JZ Hostouně vzniká. 

Přítoky po levém břehu: 
1. Potok Řebečský  vzniká Z Netřeb v „Zabitém lese“ a teče směrem SV přes Netře

by, Řebeč, Lidice a Makotřasy ku Koníčkovu mlýnu, za nímž pod Kallingrovým mlýnem 
v hejtm. Smíchovském vtéká do Dolanského. 
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2. Potok V ře tov ický  vzniká u Kladna pod dolem Bressonem a veden jsa v žlabech, 
sesiluje se vodou z důlu Bressonu, Engrthu, Thienfeldu a Františka Josefa, spěje přes 
Rapice, Stelčoves a Vřetovice ku Kovarům (hejtm. Smíchovské), pod nimiž pojí se s Dolan
ským. 

3. Potok Te jn i cký  vzniká Z Kladna v lese „Voleška“ zvaném, přechází do hejtm. 
Slanského, teče směrem SV přes Hnidousy k Volšanům, za nimiž otáčí se k V, načež 
přichází na půdu hejtm. Kladenského. Tuto opouští po krátkém toku a v Zákolanech ústí 
do Dolanského, zde Zákolanským zvaného potoka. 

Potok L i tov i cký  (Šárecký) vzniká u Litovic, pojí se v Hostivicích s potokem Jeneč
ským a teče směrem V k Peterkovu mlýnu, za nímž opouští půdu hejtm. Kladenského, by 
po klikatém běhu malebnou Šárkou u Císařského mlýna s Vltavou se spojil. 

Vůzn i ce  vzniká SZ Chýňavy a po krátkém toku přechází na půdu hejtm. Hořovické
ho, kde nad Nížeborem vtéká do Berounky. 

 
Přehled potoků: 

 

Číslo 
běžné 

Jméno Přítoky Zřídlo Ústí Hlav. 
směr 

1. Dolanský 
(Zákolanský) 

 pod Kožovou 
horou 

v Kralupech do Vltavy SV, S 

  Řebečský JZ Netřeb pod Kalling. mlýnem SV 
  Sulavický JZ Hostouně u Žákova mlýna SV 
  Tejnický Z Kladna v Zákolanech SV 
  Vřetovický u Kladna nad Kovary SV 

2. Kačák  u Kroučové  
v hejtm. 
Slanském 

mezi Tetínem a Srbskem 
do Berounky 

JV 

  Chýňavský u Chýňavy pod D. Podkozím SV 
  Přílepský mezi Železnou  

a M. Přítočnem 
pod Nenačovicemi V 

  Švarcava V Unhoště pod Červ. mlýnem Z, J 
  Žlábek pod Radičem pod Roučmidou SV 

3. Litovický (Šárecký)  u Litovic u Císař. mlýna do Vltavy SV 
  Jenečský u V. Jenče v Hostivicích V 

4. Radotínský  u Ptič u Radotína do Berounky JV 
5. Vůznice  SZ Chýňavy nad Nížborem do Berounky Z, J 

 

2. Rybníky. 

Větších nádržek vodních hejtm. Kladenské postrádá. V horním a středním toku 
mnoho rybníků tvořící Kačák,  
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na půdě hejtmanství pouze rybník „Nohavici“ u Dokes naplňuje. 

V krajině Litovické leskne se hladina tří větších rybníků, t. j.: „Bašta“ u Chýně, „Břve“ 
a „Gala“ u Břvů.3 

Menší rybníky jsou: Braškovský, Drahelčický, Jenečský, Kyšický „Parkán“, Kroče
hlavský horní a dolní, Makotřasský, „Na jilovkách“, „Ovčanda“ a „Pivovarský“ v Unhošti, 
Podkozský, Poncovský, V. Přítočenský, Řebečský a Suchý. 

Za předešlých desetiletí bývalo tu značné množství rybníků, které byly však vypuš
těny a v role neb luka proměněny. Ještě r. 1845 napočteno 39 rybníků vypuštěných. Tak 
bývalo u Dobré 11, pod Rymáni 6, v Kyšicích 4, v Hořelicích, v Braškově a V. Přítočně po 2, 
v Hostivicích, Tachlovicích a Unhošti po 3 rybnících. 

 

C. Podnebí. 
 
V hejtmanství Kladenském lze pozorovati rozdíl, že krajina východní jest teplejší 

krajiny západní. Příčina toho jest zřejma: západ jest vyšší a lesnatý. Nejlepším dokladem 
toho jest počátek žní, který na západě až o 7 dní později začíná než na východě. 

Na rozhraní těchto klimatických poměrů jest krajina kol Unhoště. Vyvolil jsem toto 
místo, bych poměrů na základě pozorování tamní stanice pozorovací podnebí hejtmanství 
objasnil. 

Unhošť jest na 50°5´ sev. šířky, 31°48´ vých. délky ve výši 389 m. 
 

1. Teplota vzduchu (dle Celsia). 

Průměrná teplota vzduchu dle pozorování 15letého v letech 1879–1893 jest 8,85 °C 
(=7,08 °R); je tedy o 0,55 °C = 0,44 °R, nižší než v Praze. 

Dle pozorování téhož jeví se průměrná teplota jednotlivých měsíců následovně  
(v stupních Celsia) 
leden    2,24 květen +14,04 září +15,03 
únor +  0,04 červen +19,00 říjen +  8,02 
březen +  2,08 červenec +19,00 listopad +  3,00 
duben +  7,07 srpen +18,02 prosinec    1,00 

 

Největší průměrné roční teplo bylo +10,44° (r. 1893), nejmenší +6,77° (r. 1887). 
Největší denní teplo (v poledne) +45° (4. srpna 1881, v týž den bylo velké krupobití) a po
hybovalo se mezi 24°–45° v celém období. 

Největší mráz byl 25° (16. ledna 1893). Nejdříve byl největší mráz 7. prosince 1884 
15°, nejpozději 1. března 1886 22°. 

Dle 15letého pozorování nastal první mráz průměrně 20. října a poslední ku konci 
dubna, tak že rozdíl činí asi 6 měsíců. 

                                                 
3  Litovický rybník byl v té době zrušen 
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V téže době udeřil první mráz nejdříve 4. října 1879, nejpozději 14. listopadu 1889  

( 4°); poslední mráz nejdříve 27. března 1879, nejpozději 6. května 1886 a 1893. 
První sníh padal nejdříve 4. října 1881, nejpozději 27. listopadu 1889; poslední sníh 

padl nejdříve 9. března 1890, nejpozději 19. května 1880. Pravidelně počíná padati sníh 
počátkem listopadu a přestává počátkem května. 

Jeví se tedy rozdíl průměrné teploty: leden 2,24°, červenec +19,9° = 22,14°. Nej
větší rozdíl pak 25° – +45° = 70°. 

 

2. Srážky. 

Průměrné množství srážek a dnů srážek dle 15letého pozorování činí ročně 533,4 mm 
ve 116 dnech. 

Dle jednotlivých měsíců v období 15letém jest následující průměr v mm: 
leden 17,9 květen 64,9 září 47,5 
únor 13,8 červen 77,7 říjen 51,7 
březen 29 červenec 77,3 listopad 32,8 
duben 45,2 srpen 60,1 prosinec 27,0 
 

Jest tudíž v zimních měsících mnohem méně srážek než v letních. 
Nejvíce srážek bylo 663,2 mm r. 1890 (v 95 dnech), nejméně 379,2 mm r. 1893 

(v 98 dnech). Největší počet dnů srážek byl 152 r. 1880 (583,1 mm), nejméně 75 r. 1887 
(421,4 mm). 

Průměrně v 15 letech spadlo o dnu srážky 4,6 mm; nejvíce denně spadlo 7 mm 
r. 1890, nejméně 4,8 mm r. 1893. 

Největší denní srážka byla 62,7 mm (27. května 1881), největší měsíční 125,6 mm 
(v červenci 1882), nejmenší měsíční 0,9 mm (v březnu 1893). R. 1893 byla největší 
měsíční srážka 77,6 mm v květnu. 

Největší počet dnů srážek kolísá mezi 26 (říjen 1880) až 13 (květen 1893), nejmenší 
mezi 1 (únor 1891) až 7 (březen 1880). 

V době 15 let byl nejvlhčí rok 1880, kdy v únoru, květnu, červnu, červenci, srpnu 
a prosinci po více jak 10 dní pršelo, a r. 1882, kdy od dubna až do konce roku měsíčně po 
více jak 10 dní srážky padaly. 

Nejsušší byl neblahý pro hospodáře rok 1893. 
Dle průměru 16 stanic (v 10 letech) průměrné množství srážek pro celé hejtmanství 

obnáší 526 mm ve 124 dnech srážek. 
Nebude snad nemístno uvésti tuto základní pravidla dešťopisná, universit. prof. Dr. 

Fr. J. Studničkou stanovená a porovnati je s poměry dešťoměrnými hejtm. Kladenského. 
Pravidla základní jsou: 
1. čím vyšší krajina, tím více srážek (v Čechách jest  
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číslo, vyjadřující nadmořskou výšku nějaké polohy menší nežli číslo, vyjadřující průměrné 
roční množství srážek této polohy v mm); 

2. stanice v stínu dešťovém mají méně srážek; 
3. stanice v sousedství větších lesů mají více srážek. 
Půda hejtm. Kladenského má výšku 250–430 m. Dle výpočtu p. prof. Studničky jest 

průměrně v krajině 200–300 m vysoké srážek 561 mm, 300–400 m 600 mm. Měl by tedy 
průměr srážek všech stanic býti přes 561 mm; jest však pouze u stanice 1. a 2. Největší 
však rozdíl jeví se u stanice: Rapice, Svárov, Kladno a Dříň, ačkoli leží v obvodu větších 
complexů lesních. 

Příčiny toho jsou: 1. malá nadmořská výše, 2. nepoměrně silné zahřívání spodních 
vrstev vzdušných (průmyslové závody s četnými komíny a hořící haldy horní i hutní zajisté 
jsou na úkor vodní meteorisaci), takže slabší mračna velmi snadno se tu vystupujícím 
proudem teplým rozhánějí a rozrušují. 

Že tomu skutečně tak jest, nasvědčuji stanice: Buštěhrad a Vřetovice, kde průměrné 
množství srážek odpovídá nadmořské výši jejich. 
 
 

Stanice pozorovací v hejtmanství Kladenském 
(pozorování 10letá konána v l. 1875–1886) 

 

Číslo 
běžné Jméno stanice 

Soudní 
okres 

Zeměpisná 
Výška 
v m 

Průměr 
vých. 
délka sev. šíř. srážek 

v mm 
dnů 

srážek v letech 

1 Hostivice (fara) Unhošť 31°55' 50°05' 340 600 163 8 
2 Dobrá Malá Unhošť 31°44' 50°07' 380 560 112 9 
3 Buštěhrad Kladno 31°51' 50°10' 342 554 131 10 
4 Jenč V. Unhošť 31°53' 50°05' 360 553 124 10 
5 Újezd Červený Unhošť 31°50' 50°05' 398 553 122 10 
6 Hořelice Unhošť 31°53' 50°02' 374 551 129 10 
7 Hostivice (dvůr) viz výše 1    547 140 10 
8 Dobrá Velká viz výše 2    538 108 10 
9 Chrbina Unhošť 31°46' 50°02' 280 533 102 10 
10 Litovice Unhošť 31°54' 50°05' 360 531 116 10 
11 Unhošť Unhošť 31°48' 50°05' 389 528 135 10 
12 Lidice Unhošť 31°52' 50°08' 340 525 140 10 
13 Tachlovice Unhošť 31°55' 50°01' 347 521 116 10 
14 Vřetovice Kladno 31°52' 50°11' 265 520 138 10 
15 Dřín Kladno 31°48' 50°09' 322 518 102 10 
16 Přítočno V. Unhošť 31°48' 50°07' 360 518 130 10 
17 Chrustenice Unhošť 31°49' 50°00' 285 498 125 10 
18 Kladno Kladno 31°46½' 50°09' 385 473 145 6 
19 Svárov Unhošť 31°49' 50°04' 380 425 114 9 
20 Rapice Kladno 31°50' 50°10' 322 427 121 10 
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Krajina mezi Kladnem a Panenskými Břežany (tedy skoro celý okres kladenský) náleží 
k nejsušším v Čechách, neboť průměr klesá pod 500 mm srážek, ano k nejsušším v celé 
Evropě. 

V Čechách jest průměrné množství srážek 680 mm. 
 

3. Bouře, krupobití a větry. 

Dle průměru 15letého bývá ročně 15 bouří. Nejbouřlivější byl rok 1891, kdy 27 bouří, 
nejméně bouřlivý rok 1893, kdy 5 bouří se rozpoutalo nad Unhoští. 

Nejdříve byla bouře 20. března 1882, nejpozději 12. září t. roku. 
Krupobití sneslo se v témž období pouze v 6 letech 15kráte; tedy průměrně ročně 

jedno. 
V zimě vane nejvíce vítr S s úchylkami na V, v létě nejvíce Z a JZ. Při větru Z a JZ 

pravidelně pršívá. 
 

D. Zvířena.4 
(Václav Dvořák, odborný učitel.) 

 
O zvířeně (fauně) hejtmanství Kladenského nebylo dosud žádných podrobných zpráv 

nikde uveřejněno. Nemůže tudíž z příčiny té jakož i pro omezenosť místa předložený zde 
přehled činiti nároky na úplnosť a přesnosť tak, jakoby skytal snad dokonalý obraz zvířeny 
zdejší vůbec. To jmenovitě platí o tvarech v nejnižších (prvocích, láčkovcích, ostnokožcích 
a červech) ač i o tvarech vyšších – měkkýších a členovcích – ba i o samých obratlovcích 
okresu našeho jsou zprávy tak kusé a nedostatečné, že nutno spokojiti se jen s tím 
nejpovšechnějším a nejznámějším. 

Pomíjejíce zde výše jmenované tvary nejnižší, učiníme v přehledu našem počátek 
zmínkou o měkkýších (Mollúsca) z nichž žijí zde: A) Měkkýš i  b ř i chonoz í  (Gastro
poda), a to: I. plícnatí (Pulmonata) a z těch: 1. S l imác i  (Arionidae): Slimák lesní (Arion 
rufus) ve vlhkých lesích a zahradách. 2. H lemýžd i  (Helicidae): Slimejš polní (Limax 
agrestis) pod kameny a v trávě na velmi vlhkých místech. Skelnatka průsvitná (Vitrina 
pellucida) na velmi vlhkých místech pod kameny. Hlemýžď zahradní (Helix pomatia) velmi 
hojný. Hlemýžď žíhaný (H. austriaca) miluje sluneční úbočí. Hlemýžď obecný (H. obvia) na 
bodláčím porostlých lukách a slunečních úbočích. Hlemýžď okrouhlý (H. rotundata) pod 
listím a mechem. Hl. drnový (H. cellaria) pod kameny u starých zdí. Hladovka trojzubá 
(Bulimus tridens) na lesnatých úbočích. Vřetnatka obecná (Clausilia biplicata) na skalách 
a starých zdích. Zrnovka valcovitá (Pupa muscorum) na úbočích travnatých. 3. Bahn i lo
vé  (Limnaeidae): Bahnil měnivý (Limnaea peregra) v kalužích a příkopech. II. Krtožábří 
(Prosobranchia): 4. Bahenky  (Paludinidae): Bahenka živorodá (Paludina vidipara)  

                                                 
4  V současnosti se v některých případech používá jiné systematické členění i jiné názvy živočichů (např. 

žába zelená je nyní skokan zelený), došlo i ke změnám latinských názvů (např. užovka obecná je nyní 
Natrix natrix). Přesto je z přehledu patrný vývoj ve výskytu některých druhů živočichů 
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ve stojatých vodách. B) Las tu ry  l i s tožábré  (Lamellibranehiata): III. Stejnochlopní 
(Exocardines): 5. Ške jb le  (Najades): Škejble zelené (Anodonta piscinalis) v kalužinách. 
Škejble velké (A. cygnea) v bahnitých rybnících. 

Korýši (Crustacea): I. Skákaví (Copepoda): 1. C i zopasn í  (Copepoda parasita): 
z nichž žijí tu některé rody červoků (Lerneoera a Lamproglaena) 2. Vo ln í  skákav í  
(Copepoda) z nichž žije zde ve stojatých vodách rod buchanek (Cyclops). II. Žábronozí 
(Branchiopoda) 3. Skořepat í  (Cypridae) zastoupeni tu jsou rodem lasturnatek (Cypris) 
ve stojatých vodách. 4. Per leočky  (Cladocera) z nichž v stojatých vodách je rod perle
oček (Dafnia) a čočkovec (Lyncens). 5. L i s tonoz í  (Phyllopoda): Listonoh obecný (Apus 
cancriformis) v kalných loužích. III. Stejnonozí (Isopoda): Beruška vodní (Asellus 
aquaticus) ve stojatých vodách. Beruška malá (Trichoniscus pusillus) na vlhkých místech. 
Beruška obecná (Porcelio scaber) a s ní pasovče obecné (Armadillidium triviale). IV. Raci 
blešní (Amophipoda) žijí u velikém množství v čistých studánkách a potocích. V. Raci praví 
(Decapoda): Rak obecný (Astaens fluviatilis). 

Pavouci (Arachnoidea): 1. K ř i žác i  (Epeirides) na keřích a stromech. 2. Zápřed
n íc i  (Teridites) v houštích zvlášť poblíž vody. 3. Pokoutn í c i  (Agelenides) všude velmi 
hojní. 4. Vzokan i  (Drasoides) pod kameny a pod korou stromů. 5. S l íďác i  (Lycosides) 
v trávě, lesích a mezi kamením. 6. Běžn íc i  (Thomisides) na květinách. 7. Skokan i  
(Attides) na stromech.  

Stonožky (Myriápoda). Stonožka škvorová (Scolopéndra forficáta) pod kameny 
a pod listím. Mnohonožka zemní (Julus terrestris) pod kameny a s ní svinule (Gloméris). 

Hmyz (Insecta). Třídu tuto pro množství materialu a omezenost místa pomíjíme, při
pomínajíce těm, kdož o věc se zajímají, spis „o českých broucích“ od M. Lokaje, jakož 
i nejnověji vydávané illustrované dílo kol. Klimenta „čeští brouci“ a Steinychovo „Motýli“. 

Obratlovci (Vertebráta): I. Ryby (Pices): nejsou tu příliš hojnými, anoť hejtmanství 
kladenské jest celkem na vody vůbec, tekoucí zvlášť velice chudo. 1. Z  os tnop lou tvých  
(tbanthópteri) to jsou: okoun (Perca fluviatilis) v potocích a rybnících. Mník ob. (Lota 
vulgarit) v potocích. 2. Měkkop lou tvé  (Malacópteri): kapr ob. (Caprirus Cárpio) v rybní
cích. Karas (Carasius vulgaris) v stojatých vodách. Lín (Tinga vulgaril) v stojatých i tekou
cích vodách. Tloušť (Squalius dobula) v potocích. Štika (Esox lucius) v rybnících i potocích. 
Mřenka (Cobitis barbatula) v potocích a pod jménem „grondle“ labužníkům známa. 

II. Obojživelníci (Amfibia): 1. Bezocas í  (Ecandata): Rosnička zelená (Hyla viridis) 
na lukách a u malých vod.  
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Žába zelená (Rana esculenta) ve všech vodách. Žába hnědá (Rana temporária) na vlhkých 
místech v lesích, zahradách a p. Kuňka ohnivá (Bombinátor bombius) v malých stojatých 
a kalných vodách. Ropucha obecná (Bufo vulgaris) na stinných a vlhkých místech, 
v děrách a pod kameny. Ropucha pestrá (Bufo variabilis) pod kameny. 2. Ocasat í  
(Candáta): Mlok obecný (Salamandra maculosa) v lesích pod kameny. Čolek velký (Triton 
cristatus) i tečkovaný (Triron taeniatus) v rybnících a tůních. 

III. Plazi (Reptilia): 1. Ješ tě ř i  (Saurii): Ještěrka obecná (Lacerta ágilis) u nás 
nejhojnější. Ještěrka zelená (Lacerta viridis) na výslunných stráních. Slepýš obecný 
(Anguis frágilis) na lukách, v zahradách i lesích. 2. Had i  (Serpéntes): Užovka obecná 
(Tropidonotus natrix) na blízku vod. Užovka podplamatá (T. tessalatus) skoro tak hojná 
jako obecná. Zmije (Pelias berus) na skalnatých, křovinatých a k polednímu nakloněných 
stráních. 

IV. Ptáci (Aves): 1. D ravc i  (Rapaces): Káně lesní (Buteo cinereus) jest u nás po celý 
rok. Luňák červený (Milous regalis) jen pozřídku. Ostříž (Hypotriorchius subbuteo) 
poskrovnu jen v létě. Poštolka (Timumculus alaudarius) v létě velmi obecný. Jestřáb (Astur 
palumbarius) hnízdí v lesích. Krahulec (Accipiter nisus) dosti hojný. Pilich (Strigiceps 
cyaneus) ne příliš hojný. Sýc obecný (Athene noctua) na blízku obydlí lidských. Výr (Bubo 
maximus). Kalous (Otus vulgaris) v jedlových a smrkových lesích. Pustovka (Brachyotus 
palustris) na podzim často v bramborách viděna. Sova obecná (Syrnium alueo) osamotněle 
po celý rok v dutých stromech. Sova pálená (Strix flammea) na střechách vysokých domů 
a kostelů. 2. Lezoun i  (Scansóres): Datel černý (P. Martius) ve velkých lesích. Datel velký 
(Picus major) u nás nejhojnější. Žluna zelená (P. viridis) a žluna šedá (Picus canus) 
v lesích zdejších dosti hojné. Krutihlav (Jynx torguilla) zvlášť na jaře hojný a svým hlasem 
ostříži podobný. Kukačka obecná (Cuculus canorus). 3. K ř ikavc i  (Clamatóres): Lelek 
(Caprimulgus europanus) jen v létě. Rorýs (Cypselus apus) v létě ve všech větších věžích. 
Ledňáček (Alcedo ispida) u větších potoků a rybníků. Mandelík (Coracias garrula) v lesích 
časem hojný. 4. Pěvc i  (Oscines): Střízlík (Troglodytes europaeus) u potoků. Šoupálek 
(Certhia familiaris) v lesích a stromořadích. Brhlík (Sitta cäsia) v létě v lesích, v zimě 
v zahradách. Sýkora (Parus major), uhelníček (P. ater), modřinka (P. coeruleus), zřídka též 
parukářka (P. eristatus) a mlynářka (Parus candatus) jsou na těchže místech jako brhlík. 
Skřivan (Alanda arvensis) všude mimo lesy. Chocholouš (A. eristata) u silnic a cest. 
Konipas bílý (Motacilla alba) jeden z nejhojnějších ptáků. Brávník (Turdus viscivorus) 
v lesích smrkových. Kví  
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čala (T. silaris) jen někdy při tahu. Drozd obecný (T. musicus) velmi hojný. Kos obecný 
(T. merula) všude v lesích. Králíček obecný (Regubus eristatus) v lesích dosti hojný. Pěnice 
popelavá (Silvia cinerea) na pokraji lesů a zahrad. Červenka (Lusciola rubecula) v stinných 
lesích hojná. Rehek zahradní (L. phoenicura) a domácí (L. erythaca) dosti hojní. 
Bramboříček (Prationela rubetra) okolo silnic a v hájích. Vlaštovka obecná (Hirundo 
rustica). Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) jen zřídka. Sojka (Garrulus glandarins). Straka 
(Pica candata), kavka (C. monedula), havran polní (C. frugilegus), vrána šedá (C. cornix) 
a černá (C.  corone) a žluva (Oriolus galbula) jsou zde velmi hojní. Pištěk (Emberiza 
miliaria) na velkých lukách. Strnad zahradní (E. hortulana) a obecný (E. citrinella) velmi 
hojní. Dlask (Coccothranstes vulgaris) nehojný. Pěnkava (Fringilla coelebs), vrabec domácí 
(Passer domesticus) a polní (P. montanus) jsou všude velmi hojní. Zvonek (Fringilla 
chloris) v zahradách. Čížek (F. spinus) a zvonohlík (F. serrinus) v lesích jehličnatých. 
Stehlík (F. carduelis) na blízku bodláčí. Jiřice ob. (F. cannobina) na kraji lesů. 5. Ho lub i  
(Columbae): Doupňák (C. oenas), řivnáč (C. palunbus) a hrdlička (Turtur auritus) v lesích 
jsou velmi obecní. 6. Ků ry  (Gallincaeae): Tetřev (Tetrao urogallus) v lesích u Ptíčů. 
Tetřívek (T. tetrix) u H. Bezděkova. Koroptev (Starna petrix) a křepelka (Corutnix 
communis). Bažant (Phasianus colchiens) býval chován u Hostovic.5 7. Bahňác i : Chřástal 
vodní (Rallus aquaticus) i polní (Ortygeometra erex). Lyska (Fulica atra) na rybníku 
u Chýně. Dytík (Oedicnemus erepitans) při tahu podzimním. Kulík (Pluvialis apricarius) 
u Hostouně celá hejna. Sluka lesní (Scolopax rusticola) zvlášť při jarním tahu. Čáp bílý 
(Ciconia alba) dosti zřídka. 8. Vodn í  (Natatóres): Husa polní (Anser segetum) v čas 
podzimního tahu. Kachna divoká (Anas boschas). Čírka ob. (Querquedula crecea). Jako 
veliká zvláštnost byla v dubnu r. 1893 u Kladna čírka úzkozobá (Q. angustirostris), jež žije 
v Alžírsku. (Ptactvo doma chované vesměs tu jest vynecháno.) 

V. Ssavci (Mammália): 1. Le toun i  (Cheiróptera): Vrápenec malý (Rhinolophus 
Hipposideros) v opuštěných šachtách. Netopýr ušatý (Plecotus auritus) ve sklepích a jesky
ních. Netopýr obecný (Vespertilio murinus) všude hojný. 2. Hmyzožravc i  (Insectivora): 
Krtek obecný (Tulpa europaea), rejsek domácí (Crocidura Aranens), ježek (Erinacens 
europaeus). 3. Še lmy  (Carnivora): Liška (Canis Vulpes) je tu jen zřídka. Jezevec (Meles 
Taxus), kuna lesní (Mustala Martes) i skalní (M. Foina), tchoř (Foetorius putorius), 
chramostýl (F. Erminea) a lasice (F. vulgaris) jsou tu nejhojnější. 4. H lodavc i  (Glires): 
Veverka (Scinrus vulgaris), sysel (Spermophylus Citillus), křeček (Cricetus frumentarius), 
potkan (Mus decumanus), myš domácí (M. musenlus), myš lesní (M. syl  

                                                 
5  Nepochybně je míněna Hostivice. Lesní porost kolem rybníka Kaly (na katastrálním území Litovice) byl 

v té době bažantnicí 
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vaticus), hraboš obecný (Arvicola arvalis) a vodní (A. amphibius), zajíc (L. timidus) a králík 
(Lepus cuniculus) a jiní. 5. P řež ívavc i  (Ruminantia): Jelen (Cervus Elaphus) přebíhá sem 
z Křivoklátska a srnec (C. Capreolus). Ssavci v domácnosti chovaní jsou vynecháni. 

 

E. Rostlinstvo.6 
(Václav Dvořák, odborný učitel.) 

 
Rostlinstvo v hejtmanství Kladenském vyznačuje se mnohými druhy zvláštními 

a vzácnými, pojíc se v příčině té s květenou Křivoklátskou a Karlovotýnskou. 
1. Buněčné  č i  bezcévné (Pllantae cellulares) jest zde zastoupeno druhy velmi 

četnými. Máme tu na mysli především ze stélkatých (Thalloplyta) houby (Fungi), jež 
množstvím nejen jedinců, nýbrž druhů a rodů jsou důležitým pramenem výživy mnohých 
lidí chudých i předmětem zábavy lidí zámožnějších. Zmiňujíce se tu zvláště o lanýžích 
bílých (Chaeromyces meandriformis), jež v lesích Kladenských – u Vejhybky a Hvězdy – 
žádnou vzácností nejsou, podotýkáme, že i hřib (Bolétus) se svými druhy, jako: hřib 
obecný (B. edulis), hřib královský (B. regius), borovník (B. aeneus), kozák (B. scaber), 
křemenáč (B. aurantius) a klouzek (B. lutens) jakož i velmi chutný ryzec pravý (Lactarius 
deliciosus), smrž špičatá (Morchella conica) a i jiné jedlé houby hojně se tu vyskytují. 

Méně důležity a hojny, proto i méně známy jsou řasy (Algae) jakož i z rostlin mecho
vitých (Muscineae) játrovky (Hepatica) a mechy (Musci). 

2. Cévnaté . Rostlinstvo cévnaté (Plantae vasculares) zastoupeno jest zde tak 
četnými rody i druhy, že nutno spokojiti se na místě tomto jen s vyjmenováním vyskytu
jících se zde řádů, při čemž rostliny, jež buď pro vzácnosť vůbec, neb pro vzácnosť místní 
zvláštní zmínky zasluhují, vedlé řádu uvedeny jsou. 

a) Ta jnosnubné č i  vý t rusné  (Cryprogamea):  
1. Přesličkovité (Eguisetaceae), 2. osladičovité (Polypodiceae), 3. plavuňovité (Lyco

podiaccea), 4. vratičkovité (Ophioglosseae). 
b) J evnosnubné  č i  semenné (Phanerogamea): 
I. Nahosemenné (Gymnospermy): 5. jehličnaté (Coniferae): a) sosnovité, b) tisovité 

– tis červený (Tauxus baceata), c) jalovcovité, d) jedlovité – modřín (Albies larix), 
e) cypřišovité. 

II. Jednoděložné (Monocytyledoney): 6. Amarylkovité (Amaryllidea): bledule jarní 
(Leucojum vernum) a sněženka jarní (Galanthus nivalis) sev. Kladna. 7. Kosatcovité 
(Irideae): kosatec vodní (I. pseudacorus) u Unhoště, kosatec sibiřský (I. sibirica) pořídku 
u Chýňavy. 8. Vstavačovité (Orchideae): okrotice mečolistá (Cephalanthera ensifolia) 
u Podteplí na Vys. vrchu, hlístník  

                                                 
6  Aktuální poznámka: Botanický systém i názvy druhů rostlin prošly od doby vydání knihy významným 

vývojem 
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(Neottianidus avis) v stinných lesích, střevičník (Cypripedium calceolus) a vemeník 
bělokvětý (Platanthera solstitialis) u Hořelice a Kladna. 9. Žabínkovité (Alismaceae). 
10. Smélkovité (Butomaceae): smél okoličkatý (Butomus umbellatus) u Dokes. 11. Zářičko
vité (Juncagineae). 12. Ocúnovité (Colchicaceae): ocún jesenní (C. antumulaes). 13. Lilijo
vité (Liliaceae): lilie zlatohlavá (Lilium martagon) ve světlých hájích u Železné, bělozářka 
liliovitá (Anthericum liliago) na Tuchoníně, bělozářka větvitá (Antlh. ramosum) u Chýňavy, 
konvalinka vonná (Convallaria majalis) u Kladna a Karlovy boudy, řebčík královský 
(Fritillaria imperialis), vraní oko (Paris quadrifolia). 14. Sítinovité (Juncaceae). 15. Šácho
rovité (Cyperaceae). 16. Trávy (Gramineae): Vousatka obecná (Andropogon ischaemum) 
u Nenačovic, strdívka brvitá (Melica ciliata) u Kačáku. 17. Orobincovité (Typhaceae). 
18. Aronovité (Aroideae): puškvorec (Arocus calamus) na Kačáku. 19. Řečankovité 
(Najadeae). 20 Okřehkovitá (Lemnaceae). – 

III. Dvojděložné (Dicotyledoney): 
a) Bezkorunné (Apetaly, Monochlamydey): 21. Hvězdošovité (Callitrichineae). 

22. Pryšcovité (Euphorbiac): pryšec sladký (E. dulcio) u Chýňavy ve stinných lesích. 
23. Břízovité (Betulaceae). 24. Habrovité (Carpineae). 25. Dubovité (Copulifereae). 
26. Vrbovité (Salicineae). 27. Ořešakovité (Juglandeae). 28. Rdesnovité (Polygoneae). 
29. Chmérkovité (Selerantheae). 30. Lebedovité (Chenopodiceae). 31. Kopřivovité (Urti
ceae). 32. Konopovité (Cannabineae). 33. Morušovité (Moreae): moruše bílá (Morus alba) 
porůznu. 34. Jilmovité (Ulmaceae). 35. Hlošinovité (Elacagneae). 36. Lýkovcovité (Thyme
laeceae): lýkovec obecný (Daphne mezereum) roztroušen. 37. Santalovité (Santalaceae). 
38. Ochmetovité (Loranthaceae). 39. Podražcovité (Aristolochieae). 

b) S ros t l op lá tečné (Sympetalae). 40. Tykvovité (Cucurbitaceae): posed černý 
(Bryonia alba) porůznu. 41. Zvonkovité (Campanulaceae): řepka hlavatá (Phyteuma 
orbiculare) v světlých lesích. 42. Řepňovité (Ambroisiceae): řepeň trnitá (Xanthium spino
sum). 43. Složnokvěté (Compositae): a) čekankovité (Cichoriaceae): kozí brada východní 
(Tragopann orientalis) na lukách v Podkozí, b) chocholičnaté (Corymbiferae): hnidák 
(Inulaconyza) u Dědkova mlýna, oman srstnatý (I. hirta) na stráních u Železné, heřmánek 
pravý (Marticaria chamonilla) velmi hojný, pelyněk pravý (Artemisia absianthium) porůznu, 
prcha chlumní (Arnica montana) na louce za Karlovou boudou, devětsil obecný (Tussi lago 
petasites) u Dolního mlýna Podkozského, c) bodlákovité (Cynareae): pupava bezlodyžná 
(Carlina acaulis) dosti hojná. 44. Štětkovité (Dipsaceae): štětka obecná (Dipsacus 
silvestris) u Jinočan. 45. Kozlíkovité (Valerineae): kozlík lékařský (Valeriana officinalis) 
u Kačáku. 46. Mařinovité (Stellatae): mařinka  
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vonná (Asperula odorata) dosti hojná, bračka rolní (Sheradia arvensis) velmi hojná, 
mařinka barvířská (A. tinctoria) v „Březné“ u Tachlovic. 47. Zimolezovité (Caprifolia): bez 
červený (Sambucus racemosa) pozřídku u Libečova. 48. Olivovité (Oleaceae): jasan 
obecný (Fraxinus exelsior). 49. Brčálovité (Apocyneae): brčál menší (Vinca minor). 
50. Tolitovité (Asclepiadeae): tolita lékařská (Vincetoxium officinale) dosti hojná. 
51. Hořcovité (Gentianeae): vachta třílistá (Menyanthes trifoliata) na bažinné louce 
u Chýňavy, hořec brvitý (G. ciliata) u Chýňavy a Rozdělova. 52. Brutnákovité (Borragi
neae). 53. Jirnicovité (Polemoniaceae). 54. Svlačcovité (Convolvulaceae). 55. Kokoticovité 
(Cuscuteae). 56. Lilkovité (Solaneae): potměchuť (Sol. dulcamara) u Kačáku, rulík jedo
vatý (Atropa belladonna) v Chyňavském revíru, durman (Datura stramonium) a blín černý 
(Hyoscyanus niger) porůznu. 57. Krtičníkovité (Scrofulariaceae): divizna rudvlná (Verbas
cum nigrum) u Svárova, divizna malokvětá (V. thapsus), divizna knotovitá (V. lychnitus) 
u Železné, divizna brutnatá (V. phoeniceum) u Tachlovic a Jinočan, náprstník hlínožlutý 
(Digitalis purpurea) u Chýňavy, rozrazil klasnatý (Veronica spicata) v „Bytyni“ u Nenačovic. 
58. Kokrhelovité (Rhinanthaceae): podbílek šupinatý (Lathraca squamaria). 59. Zárazovité 
(Orobancheae). 60. Sporýšovité (Verbenaceae): sporýš lékařský (V. officinalis). 61. Pyska
té (Labiatae): doubravník (Melittis melissophyllum). 62. Jitrocelovité (Plantagineae). 
63. Prvosénkovité (Primulaceae). 64. Trávnicovité (Plumbagineae). 65. Vřesovité (Erica
ceae). 66. Hrutičkovité (Hypopityaceae): hnidák žlutavý (Monotropa hypopitys) pozřídku 
v lesích, jednokvítek velekvětý (Monesis grandiflora) v stinných lesích porůznu. 

c) P ros top lá tečné (Eleutheropetalea). 67. Pryskyřníkovité (Ranunculaceae): 
koniklec luční (Pukutilla pratensis) u Lidic a Nenačovic, hlaváček jarní (Adonis vernalis) 
u Stelčovsi, hlaváček plammenný (A. flammeus) na opuce, upolín evropský (Trollius 
europaeus) u Rozdělova a Železné, černucha rolní (Nigella arvensis) v polích, orlíček 
obecný (Aquilegia vulgaris) roztroušeně v celém hejtmanství, oměj žlutý (Aconitum 
lycoctonum) v Benešově luhu u Chýňavy. 68. Dřišťálovité (Berberideae). 69. Mákovité 
(Papavaraceae). 70. Dymnivkovité (Fumariaceae). 71. Křížaté (Cruciferae): penízek pro
rostlý (Thapsi perfoliatum) na stráních, řeřišnice devítilistá (Cardamine enneaphylla) za 
Karlovou boudou, řeřišnice cibulkatá (C. bulbifera) u Železné, hořinka východní (Conringia 
orientalis) roztroušeně. 72. Rýtovité (Resedaceae). 73. Tolijovité (Pernasieae): tolije 
bahenní (P. palustris) u Unhoště. 74. Violkovité (Violaceae). 75. Cistovité (Cistineae). 
76. Šruchovité (Portulacaceae). 77. Ptačincovité (Alsineae). 78. Silenkovité (Silena): 
hvozdík  
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pyšný (Dianthus superbus) ve světlých lesích u Hor. Bezděkova. 79. Slézovité (Malvaceae): 
sléz velkokvětý (Malva alcea) u Unhoště. 80. Lipovité (Tiliaceae). 81. Třezalkovité (Hyperi
cineae). 82. Šťavelovité (Oxaliedeae). 83. Balsaminovité (Balsamineae): netykavka obecná 
(Impatiens tangere) ve vlhkých lesích a křovinách. 84. Kakostovité (Geraniacea): kakost 
holubičí (Geranium columbinum) u Unhoště. 85. Lnovité (Lineae). 86. Vítodovité (Poly
galeae). 87. Škumpovité (Terebinthaceae). 88. Routovité (Rutaceae). 89. Javorovité (Ace
rineae). 90. Jírovcovité (Hippocastaneae). 91. Brslenovité (Celastrineae). 92. Révovité 
(Ampelideae). 93. Řešetlákovité (Rhamnea). 94. Kyprejovité (Lytharieae). 95. Pupalkovité 
(Oenothereae): vrbovka malokvětá (Epilobrium parviflorm) za Dušníky, vrbovka čtyřhranná 
(E. obscurum) pouze mezi Dušníky a Úhonicemi. 96. Zrnulovité (Halorrhagideae). 
97. Okoličnaté (Umbelliferae): žindava evropská (Sanicula europeae) v stinných lesích 
u Chýňavy, jarmonka větší (Astrantia major) u Unhoště a Chýňavy, rozpuk jízlivý (Cicuta 
virosa) na lukách u Chýňavy, smldník jelení (Pencedanum cervaria) u Nenačovic v Bytyni, 
děhel obecný (Angelica silvestris) pořídku u Dušník. 98. Aralkovité (Araliaceae). 
99. Dřínovité (Corneae). 100. Prustorylovité (Philadelpheae). 101. Meruzalkovité 
(Grossulaiae). 102. Lomikamenovité (Saxifrageae). 103. Tučnicovité (Grassulaceae). 
104. Jabloňovité (Pomariae): skalník obecný (Cotoneaster vulgaris). 105. Růžoviré 
(Rosaceae): růže plsťnatá (Rosa tomentosa) v unhošťském údolí, řepík lékařský 
(Agrimonia eopatoria) u Nenačovic, kuklík potoční (Geum rivale) na vlhkých loukách 
u Dobré, mochna bílá (Potentilla alba) u Kladna a Chýňavy, udatna (Spicaea aruncus) 
u Chýňavy, ač prof. Čelakovskému nepodařilo se ji v Čechách nalézti. 106. Mandloňovité 
(Annygdaleae). 107. Motýlokvěté (Papilionaceae): čilimník černající (Cytisus nigricans) 
u Unhoště, jetel zlatý (Trifolium aureum) u Kladna, jetel jahodnatý (T. fragiferum) 
u Dušník, vikev čtyřsemenná (Vicia tetrasperma) u Unhoště. 

 

Horniny.7 
 
V hejtmanství Kladenském zastoupeny jsou p rvohory  útvarem silurským, 

kamenouhelným a permským, d ruhohory  útvarem křídovým a č t v r tohory  náplavy. 
 

Prvohory. 

1. Útvar silurský. 

Útvar silurský zaujímá nejspodnější čásť celého hejtmanství; je to zejména spodní 
silur etage B (azoické břidlice), který vystupuje na povrch v krajině mezi Chýňavou, Hor. 
Bezděkovem, Družcem, Vejhybkou, Plet. Újezdem, Červ. Újezdem, Úhonicemi, Drahel
čicemi, Dušníky a Chrášťany.  

                                                 
7  V nadpisu chybí pořadové písmeno F. V současnosti se používá poněkud jiné členění geologických dob, 

které odpovídá dosaženému stavu poznání. Např. prvohory se člení na starší (kambrium, ordovik, silur 
a devon) a mladší (karbon a perm) 
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Severně kryt jest útvary mladšími, jižně táhne se dále do okr. Berounského. 

Na jihu uložena na vrstvě B v rs tva  Dd1, mezi Chýňavou, Libečovem a Ptičemi; v ní 
nachází se železná hematitová ruda oolitická*) v mocnosti 0,2–3 m. Táž vrstva táhne se 
od Chýňavy přes Malé Přílepy, Chrustenice a Hořelice až za Chrášťany. 

Na vrstvě Dd1 uložena vr s tva  Dd2, jejížto kámen – křemenec – upotřebuje se ku 
stavbám a na štěrk. 

Následující v r s tva  Dd4 (Zahořanské břidlice), uložená na vrstvě předcházející, jest 
pro železářský průmysl v Čechách, neboť v ní nachází se mohutné ložisko železné rudy. 

Ložisko rudné, v této vrstvě uložené, táhne se od Berouna přes Nučice a Jinočany ku 
Stodůlkám v délce 3½ hod. cesty a pozůstává z černavě modré do zelena se klonící 
oolitické rudy, která na povrchu proměněna jest v hnědel (Limonit), do hloubky pak se
stává z modravého Chamoisitu. Ložisko dosahuje mocnosti 10–18 m, ruda pak obsahuje 
36 % železa. 

V ložisku tomto částečně ve světlém lomu, částečně v podzemí dobývá rudu „Praž
sko železářská průmyslová společnosť“ a „Česká montání společnosť“. (První zaměstnává 
450, druhá 530 dělníků.) 

Na vrstvu Dd4 uložena v rs tva  Dd5 (měkké břidlice a křemenec) od Nučic k Tachlo
vicům, a na tuto přes Mezouň (okr. Ber.) a Tachlovice v rs tva  horn ího  s i l u ru  Ee1, 
v níž nachází se příkré lože vápence 3–6 m mocné; v něm založeny lomy na vápenec. 

 

2. Útvar kamenouhelný. 

Útvar kamenouhelný prostírá se severozáp. a severní části b. ok. Kladenského až po 
Doksy Kročehlavy Rapice Stehelčoves Vřetovice, spočívá na huronských břidicích (silur 
etage B) a kryt je útvarem permským a křídovým; výchoz jeho pouze u Dříně, Rapic 
a Stelčovsi pozorovati lze. 

Kamení huronské jest většinou celistvá břidlice, buližník neb kamenité břidlice v bu
ližník přecházející a vytvořuje nerovnou plochu k severu nakloněnou, podzemními hřbety 
a pahorky zprohybanou, čímž vznikly jednotlivé pánve a choboty uhelné mezi nimi ulože
né. 

Kamenouhelný útvar tento jest původu sladkovodního a skládá se z následujících 
vrstev: 

Na huronských břidlicích uložena jest: 
1. B ř i d l i ce  kamennouhe lná  spodn í , přecházející v šedivé a červené jíly a bo

hatá na zkameněliny (zvl. sferosiderit v podobě koulí). 
 

___________ 
 
*) Oolity jsou černošedá zrnka. 
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2. T ře t í  s lu j  uhe lná , nejspodnější, obsahuje uhlí břidličnaté mocnosti ¾ m, které 
se nedobývá. 

3. Černošedé uhe lné  bř i d ly  l omu muš lov i tého .  
4. Pá tá  s lu j  uhe lná  obsahuje uhlí v mocnosti 1,5 až 3 m. Uhlí toto z ohni se 

speče – tvoří koaks – a dobývalo se u Rapic (na Prokopce), ale ustalo se v dobývání. Uhlí 
této sluje obsahuje 24–32 % popele. 

5. Bě l i ce  je pískovec, běložlutý, spojený s kaolinem, v mocnosti 60–80 cm, obsahu
je mnoho zkamenělin. 

6. B rousky  jsou uhelné břidlice v mocnosti 1–8 m. 
7. H lavn í  s lu j  uhe lná  v síle 6–12 m obsahuje uhlí rozdělené tenkými vrstvami 

opuky (lupky) v lavice u spodu 3–5, svrchu 1,5–3, uprostřed 1–2 m silné. Opuka (lupky) 
tato leží místem na huronských břidlicích. 

Rozeznává se opuka: velká, malá, několik černých a stropní, z nichž první dvě 
a poslední jsou bělošedé, ostatní tmavošedé. 

Opuky tyto jsou výsledkem povodní, které zaplavily tvořící se uhel a vypáleny byvše, 
složí k dělání ohnivzdorných cihel. 

Složeny jsou z hlinitých břidlic a čím hlouběji jest uhlí, tím více opuky obsahuje. 
Uhlí této sluje má ¾–19½ %, průměrně 7,8 % popele. 
8. Myd láky  jsou nad stropní opukou v síle až 5 m a skládají se z uhelných břidlic; 

obsahují mnoho zkamenělin. 
9. Nad mydláky jsou p í skové  s l epence  střídavě s jemným i hrubým pískovcem 

(Arkose) a šedivými jíly v mocnosti až 400 m. Pískovce tyto obsahují zrnka křemene slepe
ná kaolinem. V oboru těchto žernovců, jichž pojidlo jest bytelnější kaolinu, založeny velké 
lomy na pískovec stavební a kamenický u Dokes. 

Pískovec ten má tu velkou důležitosť, že třaskavé plyny z dolů pronikají na povrch, 
čímž lze vysvětliti, že v pánvi Kladenské zhoubné plyny ty ve větším množství se neobje
vují. 

U ložen í  uh l í  dálo se u břehu jezer sladkovodních a mohutných řek, jichž břehy 
mělké a bažinaté zarostly houštím dlouhokořenných bylin uhelných, ze kterých sluje 
uhelné se utvořily. Tyto bývají přetrženy tak, že jedna čásť jest níže, druhá výše, což sluje 
skok , neb leží kamení visuté na ležatém tak, že uhlí vytlačeno tu jest, což sluje s t l ask . 
Tento povstal asi tím, že místo ono leželo v době tvoření uhlí výše, tak že hmota uhelná na 
něm usazovati se nemohla, neb odplavena byla; též vyzdvižením siluru, dokud hmota 
uhelná měkká byla, mohl stlask povstati. 

Zcela od Kladenské pánve uhelné oddělena jest malá pánev kamennouhelná mezi 
Že le znou  a  M.  Př í l epy . 
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Tato spočívá na vrstvách silurských, na břidlici a křemenci, které vrstvě Dd2 a Dd3 
podobny jsou a skládá se z měkkých pískovců a lupků. Uhelná sluj až 3 m silná jest z vět
šího dílu dobyta. Délka pánve této obnáší asi 1 600 m, šířka asi 600 m. 

Dle starých listin bylo zde již r. 1463 dolováno uhlí. 
 

III. Útvar permský. 

Útvar permský kryje útvar předcházející v síle až 150 m a obsahuje červenavé vrstvy 
jílu, pro útvar tento význačné. 

 

Druhohory. 

IV. Útvar křídový. 

Útvar tento kryje skoro celý ber. okr. Kladenský a ber. okr. Unhošťský na východ od 
Vejhybky, Plet. Újezda, Červ. Újezda, Úhonic, Drahelčic, Dušník a Chrášťan. 

Jsou to v rs tvy  perucké , které obsahují slepence křídového útvaru, nad nimi 
černou letnu, v níž bývá vrstva a nejvýše jemný pískovec, výborně ku stavbám se hodící. 
Z vypálené černé letny vyrábějí se ohnivzdorné cihly. 

Vrstvy tyto vycházejí na den od Dříně obloukem přes Kročehlavy, Kladno a po sev. 
svahu údolí potoka Vřetovického až po Rapice. 

Vrstvy korycanského p í skovce  usazeny v podobě žlutého, sypkého pískovce nad 
vrstvami peruckými a vycházejí na povrch v okolí Kladna, u Dol. Ptič, Drahelčic, Dušník, 
Chejně, Sobína, Hostouně a Netřeb. Pojidlo pískovce tohoto jest vápenité, pročež na 
vzduchu se rozpadává. Užívá se ho ve slévárnách. 

Největší čásť útvaru křídového sestává z  bě lohorské  opuky buď hlinité, buď 
křemité. Tato upotřebuje se co stavební kámen, an nezvětrává a dobře omítku drží. Při
chází na den sev. Rozdělova, Plet. Újezda, Dolan a Hostouně. 

 

Čtvrtohory. 

Di luv i a ln í  (naplavené) h l íny , které čím hlouběji, tím více úlomků (štěrku) obsahu
jí, kryjí téměř celý útvar křídový, zvláště na vých. a jihu a poskytují výbornou ornici. 

 

III. Popis občanský. 

A. Počet obyvatelstva. 
 

Při úředním sčítání dne 31. prosince r. 1890 napočetlo se v hejtmanství Kladenském 
59 444 přítomného obyvatelstva (domácího i cizího), tedy 1,017 % všeho obyvatelstva 
král. Českého (5 843 094).8 L idnatos t í  svou – 207,2 na km2 –  

                                                 
8  Údaj nelze snadno porovnat se současným počtem obyvatel České republiky. Součástí Českého králov

ství nebyly Morava a Slezsko 
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převyšuje o 95 průměrnou lidnatosť Čech (112). Jest to zvláště okres Kladenský, kde na 
km2 720,63 osob připadá, kdežto v Unhošťsku pouze 107,49; převyšuje tedy první více jak 
šestkráte druhý, který blíží se průměrné lidnatosti Čech. 

Okres  K ladenský  jes t  ne j l i dnatě jš ím okresem v  Čechách . 
U porovnání s ostatními hejtmanstvími v Čechách jest Kladenské co se počtu 

obyvatelstva týče na místě desátém. Přihlédneme li ku počtu obyvatelstva z let 
předcházejících, jeví se následující poměr: 

 

Soudní 
okres 

Počet obyvatel v l. 18.. Přírůstek obyvatel v l. 18.. Průměr 
ročně  

v l. 80–90 43 49 69 80 90 43–49 49–69 69–80 80–90 43–90 

Kladno 4 460 4 884 19 672 26 241 33 632 424 14 788 6 569 7 391 29 172 739 
Unhošť 17 689 18 695 20 658 22 706 25 812 1 006 1 963 2 048 3 106 8 123 310 

Úhrnem 22 149 23 579 40 330 48 947 59 444 1 430 16 751 8 617 10 497 37 295 1 049 

 
Nejrychleji rostl počet obyvatelstva v okr. Kladenském. Přibyloť průměrně  ročně : 

6 l. 71, 20 l. 739, 11 l. 597 a 10 l. opět 739 osob; jest tedy průměrný roční přírůstek 
v l. 1843–1890 620 osob. 

V okr. Unhošťském přibylo p růměrně  ročně  v období: 6 l. 167, 20 l. 97, 11 l. 186 
a 10 l. 310 osob; tedy v l. 1843–1890 ročně 177 osob. 

V obvodu hejtmanství přibylo p růměrně  ročně  v období: 6 l. 238, 20 l. 837, 11 l. 
783, 10 l. 1 049, a 47 let 797 osob. 

Dle ročního přírůstku v l. 1843–90 měl by míti koncem r. 1894 okr. Kladenský 
36 112, Unhošťský 26 520, hejtmanství 62 632. 

Dle ročního přírůstku v posledním desetiletí okr. Kladenský 36 588, Unhošťský 
27 025, hejtmanství 63 640. 

 

B. Pohlaví a rodinný stav. 
 

Přítomného obyvatelstva d le  poh lav í  bylo koncem roku v hejtmanství: 29 436 m. 
a 30 008 ž. V jednotlivých okresích jeví se následovně: (viz. tabulku). 

V Kladenském okresu připadá na 1 000 svobodných žen 1 112 svobod. mužů, 
v Unhošťském okresu na 1 000 svobod. žen 1 000 svobod. mužů. 

Ve všech osadách okresu Kladenského a ve 20 osadách okr. unhošťského jest více 
svobodných mužů než žen, tak že celkem na 1 000 svobodných mužů 938 svobodných žen 
připadá. 

Úhrnem činí: svobodní 58,6 %, ženatí 36,7 %, ovdovělí 4,7 %. 
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Soudní 
okres 

svobodní ženatí ovdovělí rozvedení celkem 

m ž m ž m ž m ž mužů v% žen v % 

Kladno 10 371   9 326   6 180   6 161 294 1 284   8   8 16 853 50,1 16 779 49,9 
Unhošť   7 585   7 528   4 670   4 666 323 1 027   5   8 12 583 48,8 13 228 51,2 

Úhrnem 17 956 16 854 10 850 10 827 617 2 311 13 16 29 436 49,6 30 008 50,4 

34 810 21 677 2 928 29  

 

C. Věk obyvatelstva. 
 

Věk 
od–do 

v okresu Kladenském v okresu Unhošťském v hejtmanství 

úhrnem z tis. ob. okr. úhrnem z tis. ob. okr. úhrnem z tis. ob. okr. 

mužů žen mužů žen mužů žen mužů žen mužů žen mužů žen 

do 5 2 530 2 619   75,2   77,9 1 805 1 725 70 67 4 335 4 344 73 73 
6–14 3 760 3 648 111,8 108,5 2 771 2 868 107,3 111,1 6 531 6 516 109,9 109,8 
15–24 3 081 2 951   91,6   87,8 2 187 2 588   84,7 100,2 5 268 5 539   88,6 93 
25–30 1 602 1 548   47,6   46,1 1 153 1 101   44,6   42,7 2 755 2 649   46,3   44,5 
31–40 2 337 2 176   69,5   64,7 1 642 1 724   63,6   66,8 3 979 3 900 67   65,6 
41–50 1 638 1 684 49 50 1 271 1 253   49,3   48,6 2 909 2 937 49   49,6 
51–60 1 101 1 122 33   33,4 891 983   34,5 38 1 992 2 105   33,4   35,4 
61–70 591 713 17   21,2 541 634 21   24,5 1 132 1 347   19,1   22,8 
71–80 191 272     5,7     8,1 285 291 11   11,2 476 563   8     9,4 
81–90 21 42     0,7     1,2 37 57     1,5     2,2 58 99     0,9     1,6 
91 100 1 4   –     0,1 – 5   –     0,2 1 9   –     0,1 

Celkem 16 853 16 779   501,1   498,9 12 583 13 229   487,5   512,5 29 436 30 008   495,2   504,8 

 
Nejstarší osoba v hejtmanství byl ze Dříně muž roku 1794 narozený. 
 

D. Národnosť. 
 
Přítomného obyvatelstva s příslušností do zemí v říšské radě zastoupených (59 350) 

přihlásilo se: 
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Soudní okres 
Obcovací jazyk v % 

český něm. ruský český německý 

Kladno 33 226 325 1  99,1 0,9 
Unhošť 25 763   25 –   99,91  0,09 

Úhrnem 58 989 360 1 99,4 0,4 

 
Z úhrnného počtu Židů (712) přihlásila se většina k obcovacímu jazyku českému. 
 

E. Náboženství. 
 
Při sčítání r. 1890 přihlásilo se: 

 

Soudní 
okres 

Náboženské vyznání 
bez 

vyzn. 

Obyv. v % 

řím.  
katol. 

augs
burg. 

helv. arm. 
nesj. 

method. jiné israel. katol. evan. israel. 

Kladno 33 000 50 119  2 11 447 3 98,12  0,48  1,33 
Unhošť 25 477 12   54 1   265 3 98,71  0,26  1,03 

Úhrnem 58 477 62 173 1 2 11 712 6 98,37 0,4 1,2 

 

F. Stupeň vzdělání. 
 
Roku 1890 jevil se následující stupeň vzdělání obyvatelstva přítomného: 
 

Soudní 
okres 

I. čte i píše II. čte III. nečte  
a nepíše 

I. v % II. v % III. v % 

m ž m ž m ž m ž m ž m ž 

Kladno 13 255 12 600 111 287 3 487 3 892 39,5 37,6 0,3 0,6  10,4   11,6 
Unhošť 10 068 10 327   83 222 2 432 2 680 39 40 0,3 0,9    9,4   10,4 

Úhrnem 23 323 22 927 194 509 5 918 6 572 39 38,9 0,3 0,8 10 11 

 
V počtu analfabetů počítány též děti do 6ti let staré (viz C); odečteme li je, zbývá 

analfabetů 1 584 mužů a 2 228 žen = 2,7 + 3,7 % všeho obyvatelstva. 
Celkem čte i píše 77,9 %, pouze čte 1,1 % a nečte ni píše 6,4 % všech obyvatel bez 

dětí do 6ti let, čili z tisíce obyvatel čte i píše 779, čte 11 a analfabetů jest 64 (k tomu druží 
se 146 dítek do 6ti let.) 
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G. Přítomnosť. 
 

Z přítomného obyvatelstva bylo: 
 

Soudní okres 
přítomných nepřítomných 

trvale na čas trvale na čas 

Kladno 33 224 408    975 119 
Unhošť 25 259 453    828 144 

Úhrnem 58 583 861 1 803 263 
 

H. Sídla a domy. 

Sídla. 

Soudní 
okres 

Počet obcí Počet Počet obyvatel 

m
ís

tn
íc

h 

be
rn

íc
h 

m
ěs

t 

m
ěs

ty
sů

 

vs
í 

sa
m

ot
 domů 

měst a 
měst. 

v % venkov v % 

ob
yd

. 

ne
ob

. 

vů
be

c 

Kladno 7 7 1 1 9 25 2 582 63 2 645 20 482 60,9 13 150 39,1 

Unhošť 35 36 1  55 44 3 039 38 3 077  2 464  9,5 23 348 90,5 

Úhrn 42 43 2 1 64 69 5 621 101 5 722 25 946 40,2 26 498 59,8 
 

Počet domů. 

Soudní okres 
v letech Přibylo 

v l. 1849–94 1848 1869 1880 1890 1894 

Kladno 535 1 542 2 401 2 645 2 808 2 273 
Unhošť 2 197 2 490 2 976 3 077 3 198 1 001 

Úhrnem 2 732 4 032 5 378 5 722 6 006 3 274 
 

Celkem od r. 1890–94 přibylo 285 domů, a to: v Kladensku 163, Unhošťsku 122. 
Nejvíce domů přibylo: v Rozdělově 59, Kročehlavech 38, Kladně a Újezdě pod Kladnem po 
16, Unhošti 14, Nučicích 12, Doksích 11, Dušníkách, Úhonicích a Vřetovicích po 10. 

 

Ch. Příslušnosť. 
 

Soudní 
okres 

Přísluší do 

obce v % okr. v % země v % Rak. v % Uherska  
a ciziny 

v % 

Kladno 5085 15,12 5715 17 22 430 66,7 332 0,98 30+40 0,2 
Unhošť 11443 44,34 6345 24,58 7 960 30,84 40 0,15 14+10 0,09 

Úhrnem 16528 27,81 12060 20,28 30 390 51,12 372 0,63 44+50 0,16 
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K. Zaměstnání. 
 
Hejtmanství Kladenské zřízeno bylo teprve r. 1893, pročež statistická zpráva pod 

záhlavím tímto týká se bývalého hejtmanství Smíchovského, an dat hejtm. Kladenského 
není. 
 

Skupina 
Samostatní úředníci a. p. 

m. ž. m. ž. 

  1. hospodář. chov dob. a zahrad. 2 466 298 148 3 
  2. lesnictví 1 3 46 – 
  3. rybářství a. p. 1 – 8 – 

A.  hospod. les. a. p. 2 468 301 194 3 

  4. hornictví a hut. 7 – 84 – 
  5. pr. z kam. a hl. 113 9 19 – 
  6. zpracov. kovů 20 1 5 – 
  7. zpr. žel. a ocele 490 14 41 – 
  8. hotovení strojů nář. a nástrojů 160 1 61 2 
  9. chem. průmysl 31 4 29 3 
10. stavitelství 277 12 95 – 
11. polygrafie 19 2 17 – 
12. textilní prům. 41 8 29 1 
13. papír a kůže 95 6 12 3 
14. zpracov. dřeva 176 26 7 1 
15. výr. potravin 503 29 61 – 
16. výr. náp. noc. obč. 508 58 31 1 
17. hotovení oděvu 1 231 655 3 1 
18. k průmysl. bez udání povolání 20 3 63 2 

B.  průmysl 3 691 828 557 14 

19. obchod 1 102 617 284 29 
20. peněžn., úvěrn., úst., pojišť. a p. 7 1 88 3 
21. doprava pozem. 170 19 408 18 
22. doprava vodní 11 2 2 – 
23. jiný obchod 265 839 10 1 

C.  obchod a dopr. 1 555 1 478 792 51 

24. aktiv. vojsko – – 99 – 
25. dvor. státní a j. veřejní úředníci 88 126 1 032 359 
26. svob. povolání 165 30 139 18 
27. soukr. a pod. ž. 1 870 2 471 7 3 
28. v ústav. přípr. k pov. a ošetřov. 202 625 – – 
29. samost. bez ud. povolání 121 216 – – 

D.  veřej. voj. služba, sv. pov. a bez pov. 2 446 3 414 1 277 380 

 

                                                 
9  V originálu jsou tabulky uvedeny na výšku, rozdělení tabulky na stránky se v přepisu liší 
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Hejtmanství Kladenské zřízeno bylo teprve r. 1893, pročež statistická zpráva pod 

záhlavím tímto týká se bývalého hejtmanství Smíchovského, an dat hejtm. Kladenského 
není. 
 

dělníci nádeníci příslušní  
bez vl. zaměst. služeb. domácí Celkem 

m. ž. m. ž. m. ž. m. ž. m. ž. 

6 611 9 971 1 557 1 314 6 422 8 687 12 135 17 256 20 408 
137 18 15 5 136 324 – 32 335 382 

1 – 10 – 6 22 – 2 16 24 

6 756 9 989 1 573 1 319 6 604 9 033 12 169 17 608 20 814 

5 640 361 100 64 4 684 9 067 3 132 10 518 9 624 
1 818 560 134 50 1 364 2 519 1 46 3 449 3 184 

246 19 – – 93 149 – 9 364 178 
3 631 107 46 8 2 416 5 231 3 88 6 627 5 448 

907 28 20 – 678 1 432 – 58 1 826 1 521 
100 5 4 3 123 215 1 32 288 262 

3 637 184 114 27 2 603 5 376 – 142 6 726 5 741 
311 10 1  145 100 – 5 493 117 
562 511 3 4 363 672 – 33 998 1 229 
474 131 5 – 312 631 – 42 898 813 

1 382 216 19 2 939 1 894 1 28 2 524 2 167 
1 825 234 46 12 1 147 2 480 9 249 3 591 3 004 

650 416 5 4 745 1 517 7 190 1 946 2 186 
2 037 991 3 4 1 570 3 423 – 100 4 844 5 174 
1 485 986 127 25 1 108 2 160 10 71 2 813 3 247 

24 705 4 759 627 203 18 290 36 866 35 1 225 47 905 43 895 

497 276 25 8 1 416 2 784 16 478 3 340 4 192 
11 – – – 56 128 – 48 162 180 

1 615 100 78 12 1 832 3 587 15 218 4 118 3 954 
84 7 2 1 73 149 – 1 172 160 

257 279 567 267 945 1 803 3 69 2 047 3 258 

2 464 662 672 288 4 322 8 451 34 814 9 839 11 744 

– – – – 43 127 3 39 145 166 
471 35 5 3 924 2 147 12 617 2 532 3 287 
49 8  – 116 350 – 40 469 446 
34 24 2 3 869 2 458 12 408 2 794 5 313 
– – – – – – – – 202 625 
– – – – 115 236 1 11 237 463 

554 67 7 6 2 067 5 318 28 1 115 6 379 10 300 
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Vedlejší zaměstnání měli ve třídě: A 568 m. 154 ž., B 1 307 m. 361 ž., C 278 m. 
90 ž., D 224 m. 113 ž. 

 

L. Obyvatelstvo k práci závadné. 
 
V hejtmanství Kladenském roku 1890 bylo 159 osob, a to: 
 

Soudní 
okres 

úplně slepých hluchoněmých chor. bl. kretini 
v % 

m ž m ž m ž m ž 

Kladno 16 14 10 4 14 14 4 2 0,24 
Unhošť   7   9 12 5   7 10 5 6 0,24 

Úhrn 23 23 22 9 21 24 9 8 0,24 

 

M. Pohyb obyvatelstva v r. 1894. 

1. Sňatky. 

Roku 1894 bylo v hejtm. Kladenském 488 sňatků č. 8,21 na jeden tisíc obyvatel. 
(V Čechách v l. 1881–90 jest průměr 7,9 na tisíc obyvatel.) 

Ve 410 případech byly obě strany svobodné, ve 28 oba ovdovělí, ve 40 vdovec a svo
bodná a v 10 vdova a svobodný. 

Sňatků bylo konáno mezi katolíky 485, evangelíky agsburského vyznání 1, helvetské
ho 1, israelity 1. 

Nejmladší ženich byl 22 r. (ve 4 případech), nejstarší 66 (ve dvou), nejmladší nevěsta 
15 r. (ve dvou), nejstarší 61 r. 

Ženichů bylo ve stáří: do 24 l. 131, do 30 l. 263, do 40 l. 59, do 50 l. 16, do 60 l. 14, 
přes 60 l. 5. Nevěst bylo ve stáří: do 20 l. 94, do 24 l. 233, do 30 l. 124, do 40 l. 27, do 
50 l. 15, přes 50 l. 5. 

Úmrtím jednoho manžela zrušeno bylo 286 manželství, a to ve stáří 1 r. 8, 5 l. 24, 
10 l. 33, 20 l. 56, 30 l. 69, 40 l. 56, 50 l. 34 a po 50 l. 6. 

 

2. Narození. 

Celkem narodilo se 2 521 dítek, z nichž bylo 2 440 = 4,1 % všech obyv. živých 
a 81 mrtvých. 

Manželských chlapců živých 1 129, mrtvých 37, děvčat živých 1 102, mrtvých 35; 
nemanželských chlapců živých 103, mrtví 4, děvčat živých 106, mrtvých 5. Úhrn dítek: 
manželských 2 301, tj. 91,36 %, nemanželských 218, tj. 8,64 % všech narozených. 

Dvojčaty bylo obdařeno 25 rodin a 2 byla nemanželská. V 8 případech byli to chlapci, 
v 11 dívky a v 8 chlapec a dívka. – 
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Dle náboženství narodilo se dítek katolických 2 482, helvetského vyzn. 10, israelské

ho 28 a bez vyznání 1. 
 

3. Úmrtnosť. 

V hejtmanství Kladenském zemřelo r. 1894 1 408 osob, tj. 2,36 % všeho obyva
telstva. 

Dle stáří jeví se úmrtnosť následovně: 
 

Zemřelo 
ve stáří do let: 

Celkem 
5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

mužů 401 21 40 41 24 38 50 47   51 10 3    726 
žen 356 18 39 40 38 32 39 43   57 15 5    682 

Úhrnem 757 39 79 81 62 70 89 90 108 25 8 1 408 

 
Dítek do stáří 5 let zemřelo 757 a to: chlapců 401, dívek 356. 
Dle způsobu smrti: 
 

Zemřelo 
nemocí přirozenou násilnou 

sebevr. 
náhodou neb 
z jiné příčiny 

Celkem 
epidemií jinou 

mužů 35    665 11 15    726 
žen 46    629   6   1    682 

Úhrnem 81 1 294 17 16 1 408 

 
Porovnáme li počet narozených a zemřelých, shledáme, že přebytek narozených 

obnáší 1 032 duší = 1,73 % všeho obyvatelstva hejtmanství (v Čechách v l. 1881–90 činil 
přebytek pouze 5 osob na tisíc; tuto však 17,3; tedy více jak trojnásobný). 

Přebytek chlapců obnášel 506 = 49%, dívek 526 = 51% přebytku (v Čechách chl. 
45 %, dívek 55 %). 

 

4. Legitimace nemanželských dětí. 

V r. 1894 byli legitimovány 102 děti, a to 47 chlapců a 55 dívek v stáří 1–14 let. 
 

VII. Přírodniny.10 
 
Hejtmanství Kladenské přírodninami všech tří říší jest dosti obdařeno. 
Živočišstva zdržuje a chová se hojně, půda ku pěstování rostlin jest většinou velmi 

dobrá a nerosty poskytly základ k vývinu hornictví a mohutného průmyslu železářského. 

                                                 
10  Kapitola má být správně označena římskou číslicí IV 
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A. Plodiny z říše živočišné. 
 
Jako všude, tak i zde jest hlavním chov dobytka, jenž poskytuje pracovních sil, 

mrvy a potravin. Hlavně jest to skot, jehož pěstění zvláště velkostatky věnují značnou 
pozornosť. Zastoupeno tu nejvíce plemeno domácí, pak holandské, švycké a bernské. 

Chovu  kon í , hlavně plemene domácího, věnuje se všeobecně péče, čehož důka
zem mnohá vyznamenání, jichž zdejší majitelé koní dostali na různých výstavách. 

Chov  ovec , dříve značný zvláště na Unhošťsku, upadá, an pastviny proměněny 
v role. Dosud v malém množství chovají se ovce většinou hrubovlné velkostatky a hospo
dáři pouze v 15 vesnicích okresu Unhošťského. Ovčíny jsou v Úhonicích, V. Kyšicích, 
V. Přítočně a Unhošti. 

Chov  vepřového dobytka různých plemen není značným. 
Kozy  pro mléko chová nejvíce chudší lid. 
D růbeže  chová se hojnosť. 
Vče la řs tv í  nabývá rozšíření, tak že není skoro osady, kde by nebylo včel. 
 

Přehled o sčítání zvířat r. 1890. 
 

Soudní okres koně skot kozy ovce vepř. dob. úlů včel 

Kladno    482   1 400 1 169        4 1 570 165 
Unhošť 1 750   8 754 1 897 1 130 3 818 642 

Úhrnem 2 232 10 154 3 066 1 134 5 388 807 

 
Dle úředního výkazu koncem roku 1893 bylo 
 

Soudní okres koně skot kozy ovce vepř. dob. 

Kladno    474 1 073    633     1    814 
Unhošť 1 468 7 255 1 303 430 2 387 

Úhrnem 1 942 8 328 1 936 431 3 201 

 
Porovnáme li oba tyto statistické výkazy, seznáme ihned, že značné množství zvířat 

ubylo během tří let. Hlavní příčinou toho byl suchý rok 1893, kdy každý byl nucen chovati 
pouze tolik kusů, kolik mu bylo možno do jara r. 1894 uživiti. 

K tahu užívají hospodáři nejvíce koní, ve velkostatcích více se užívá volů. Kravami 
tahají pouze držitelé mála pozemků. 
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Rybn íkářs tv í  značným úbytkem rybníků pokleslo velice. Vod tekoucích jest málo 

a tak o pěstění a chovu ryb nelze ani mluvit. 
Hon i tbu  mají velkostatky a nájemci. Z vysoké zvěře chová se srnčí, z pernaté jest 

tu tetřev a tetřívek. 
Ze šelem vyskytuje se: liška, kuna, tchoř a hojnosť dravých ptáků. U vod a močálů 

přeletují sluky a divoké kachny, v polích a lesích dostatek zajíců a koroptví. Také jezevec 
zdržuje se tu a tam v lesích. 

 

B. Plodiny z říše rostlinné. 

1. Rolnictví. 

Z veškeré plochy hejtmanství Kladenského jest 97,48 % půdy plodné (pole, luka, 
lesy, zahrady, pastviny, rybníky, dvory a staveniště) a toliko 2,52 % půdy neplodné (skály, 
silnice, cesty atd.), a to v Kladensku 96,85 % + 3,15 %, v Unhošťsku 97,48 % + 2,41 %. 
 

Soudní 
okres 

Půda 

daní povinná 
daní nepovinná 

veškerá 
skály stav.pl. cesty celkem 

ha m2 ha m2 ha m2 ha m2 ha m2 ha m2 

Kladno 4432 9815 142 8871   87 2713     3   255 233 1839   4666 1654 
Unhošť 23227 6972   15 3134 165 6707 560 6396 741 6237 23969 3209 

Úhrnem 27660 6787 158 2005 252 9420 563 6651 974 8076 28635 4863 

 
Z celé plochy hejtmanství zaujímá Kladensko 16,3 %, Unhošťsko 83,7 %. 
 

Přehled katastru obcí. 

1. Berní okres Kladenský. 

 

Č. 
běžné 

Jméno berní 
obce 

Přidělené Počet 
parcel 

Výměra 
pozemků 

Čistý výnos Daň pozemk. 

osady samoty ha m2 zl. kr. zl. kr. 

1 Buštěhrad Buzdař – 1 285    771 7248 15 576 09   3 535 76 
2 Dubí Dřín, Újezd p. Kl. – 1 080    762 7009   6 523 91   1 480 93 
3 Kladno – Kübeck a j. doly 3 078    982 6129   9 793 90   2 223 22 
4 Kročehlavy Štěpánov – 1 032    364 9295   3 309 49      751 26 
5 Rozdělov – dvůr 1 141    402 1143   2 859 58      649 12 
6 Stelčoves Rapice doly    567    836 2212 11 276 05   2 559 67 
7 Vřetovice – Brodec    864    545 8618 10 135 06   2 300 66 

 Úhrnem   9 047 4 666 1654 59 474 08 13 500 62 
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2. Berní okres Unhošťský. 

 

Č. 
běžné 

Jméno berní 
obce 

Přidělené Počet 
parcel 

Výměra 
pozemků 

Čistý výnos Daň pozemk. 

osady samoty ha m2 zl. kr. zl. kr. 

  1 Bezděkov H. Bezděkov D., 
Kyšice M. 

Podteplí     720 1 209 4385 8 383 90 1 903 15 

  2 Braškov Valdek Toskank.     462 476 8561 5 677 31 1 288 74 
  3 Dobrá Dob. V. M. Hrázský  1 121 919 1913 7 775 20 1 764 97 
  4 Doksy – –     510 291 2973 2 114 07 479 89 
  5 Dolany – –     654 300 5335 4 622 09 1 049 21 
  6 Drahelčice – –     734 477 8204 8 938 60 2 029 06 
  7 Družec – 4 mlýny  1 058 712 3040 6 601 40 1 498 52 
  8 Dušníky – –     666 504 0434 13 262 90 3 010 67 
  9 Hořelice – –     372 327 1094 8 442 10 1 916 36 
10 Hostivice č. Jenče M. –     730 821 2435 20 087  4 559 75 
11 Hostouň – –  1 770 1 033 5092 18 439 20 4 185 71 
12 Chejň – –     729 499 9288 9 318 87 2 115 38 
13 Chrášťany – –     307 405 2807 11 246 64 2 552 99 
14 Chrustenice Lhotka –     548 894 2945 5 604 61 1 272 26 
15 Chýňava Podkozí –  4 684 25059 6739 15 389 74 3 493 47 
16 Jenč Velký – Koníček     605 733 8553 20 991 63 4 765 10 
17 Jinočany – –     371 304 5360 7 616 19 1 728 88 
18 Kyšice V. – –     751 488 6111 6 644 13 1 508 22 
19 Lidice – –     610 479 0375 9 084 39 2 062 16 
20 Litovice Břve  

a č. Jenče M. 
–     820 837 1685 18 225 77 4 137 25 

21 Makotřasy – mlýn     631 425 7443 9 866 28 2 239 65 
22 Nenačovice – –     766 398 2878 4 264 21 967 97 
23 Nučice – –  1 438 572 8113 10 011 18 2 272 54 
24 Přílepy M. – –     852 377 0947 2 008 92 456 02 
25 Přítočno M. – –     415 186 3020 3 890 53 883 15 
26 Přítočno V. – –     419 416 7002 5 084 80 1 154 25 
27 Ptiče Horní Libečov, Ptiče D. mlýny  1 030 1 360 9221 14 590 82 3 312 11 
28 Řebeč – –     796 583 4603 8 021 65 1 820 91 
29 Sobín – –     382 325 1595 7 225 62 1 647 03 
30 Svárov – Rymaň     398 420 1978 3 178 77 721 58 
31 Tachlovice – 2 mlýny     719 635 8488 10 894 62 2 473 08 
32 Úhonice – –     952 993 0913 18 215 04 4 134 83 
33 Újezd Plet. – –     294 168 3389 2 353 53 534 25 
34 Újezd Červ. – Hájek     587 535 9332 13 519 48 3 068 92 
35 Unhošť Pavlov – 2 350 1 892 3051 31 076 67 7 054 40 
36 Železná – –     867 401 3007 4 031 47 915 15 

 Úhrnem   31 118 23969 3209 356 729 34 80 977 58 

 
Zajímavé jest porovnati průměr připadající z veškeré plochy, čistého výnosu a z daně 

pozemkové na jednu berní obec, jednu usedlosť a jednu parcelu, jakž podává tabulka 
následující. 
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Přehledný výkaz daně pozemkové r. 1894. 

 

Berní 
okres 

Počet Výměra pozemků 
Čistý výnos 22,7% daň 

pozemk. ber. 
obcí 

usedl. parcel 
daní 

povinných 
daní 

prostých 
celkem 

ha m2 ha m2 ha m2 zl. kr. zl. kr. 

Kladno   7 1 387 9 047 4 432 9815 233 1839 4 666 1654 59 474 08 13 500 02 
Unhošť 36 2 723 31 118 23 227 6972 741 6237 23 969 3209 356 729 34 80 977 58 

Úhrnem 43 4 110 40 165 27 660 6787 974 8076 28 635 4863 416 203 42 94 478 20 

 
Průměrně: 

 
z veškeré plochy na z čistého výnosu na z daně pozemkové na 

1 ber. obec 1 usedlosť 1 par. 1 ber. obec 1 usedlosť 1 parcelu 1 ber. obec 1 usedlosť 1 parcelu 
ha m2 ha m2 m2 zl. kr. zl. kr. zl. kr. zl. kr. zl. kr. zl. kr. 

666 5970 3 3642 5157 8 496 29   48 88   6 57 1 928 66   9 75 1 49 
663 0361 8 8003 7702 9 909 15 131  11 46 2 249 38 29 73 2 60 
665 9415 6 9673 7129 9 379 15 101 26 10 36 2 197 17 22 98 2 35 

 

                                                 
11  Tabulky na stranách 31 až 35 jsou v předloze vysázeny na šířku 
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Výměra velkostatků. 

I. Berní okres Kladenský. 

 

Panství 

majetník 
poplužní dvůr 

Půda 
Čistý výnos 

daní povinná daně prostá celkem 

ha m2 ha m2 ha m2 zl. kr. 

1. Buštěhrad 

J. V. císař  
František Josef I. 

Brodec    123 8195   1 7467    125 5662   2 673 94 
Buštěhrad    394 9911 11 7999    406 7910   9 086 14 
Dříň    522 927   7 9920    530 847   3 433 68 
Rapice    348 3955   5 2015    353 5970   3 129 75 

Úhrnem  1 389 2988 26 7401 1 416 389 18 323 51 

2. Kladno  

Řád Benediktinů 
v Břevnově 

Kladno    462 3221   3 1270    465 4511   3 936 72 
Kročehlavy    172 9037   1 8152    174 7189   1 337 54 
Rozdělov    314 2846   1 2977    315 5823   2 031 39 

Úhrnem     949 5104   6 2419    955 7523   7 305 65 

Úhrnem v okresu  2 338 8092 32 9820 2 371 7912 25 629 16 
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II. Berní okres Unhošťský. 

 

Panství 

majetník 
poplužní dvůr 

Půda 
Čistý výnos 

daní povinná daně prostá celkem 

ha m2 ha m2 ha m2 zl. kr. 

1. Tachlovické 

J. V. císař  
František Josef I. 

  1. Braškov      345 6644   3 7296      349 3940     3 695 83 
  2. Dobrá      581 9509 15 0755      597 0264     4 682 57 
  3. Drahelčice      136 1027  – 9280      137 0307     3 839 54 
  4. Hořelice      156    9821   1 9786      158 9607     4 720 18 
  5. Hostivice      519 9426   7 6642      527 6068   11 701 81 
  6. Chrustenice  
      a Nenačovice      896 8672   1 3588      898 2260     5 573 03 

  7. Jenč V.      411 1722   4 4763      415 6485   12 148 38 
  8. Jinočany      112 4972   1 5642      114 0614     2 972 33 
  9. Kyšice      163 9576   1 1538      165 1114     2 936 83 
10. Litovice      481 1462   3 2715      484 4177   10 617 12 
11. Peklov      211 8539   2 6465      214 5004     1 953 55 
12. Přítočno      210 2940   6 4344      216 7284     2 962 33 
13. Ptiče      863 3700   4 2619      867 6319     6 944 22 
14. Rymaň        98 1546   3 3246      101 4792     1 406 77 
15. Tachlovice      493 9585   6 0003      499 9588     8 029 56 
16. Újezd Červ.      246 3779   1 5106      247 8885     6 376 46 
17. Unhošť      208 9341   1 4840      210 4181     4 545 91 

Celkem    6 039 2261 66 8628   6 106 0889   95 125 72 
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Panství 

majetník 
poplužní dvůr 

Půda 
Čistý výnos 

daní povinná daně prostá celkem 

ha m2 ha m2 ha m2 zl. kr. 

2. Nadační statek.  

Král. kapitula 
Vyšehradská 

Hájek        62 2231  – 5222        62 7453     1 715 11 

3. Horoměřické.  

Řád premonstrátů  
na Strahově 

Chejň      139 5941  – 6629      140 2570     2 776 14 

Úhonice      501 8543   2 9804      504 8347     7 420 29 

Celkem       641 4484   3 6433      645 0917   10 196 43 

4. Mensální statek. 

Probošt. kapit. 
u sv. Víta 

Hostouň      115 5310   1 5826      117 1136     2 108 54 

5. Zpupný statek. 

Josef a Johana Vydra 
Šafranov 
(v Hostouni) 

       72 2500  – 4800        72 7300     1 192 – 

6. Chrášťany. 

Nadační panství 
metrop. kapit. 

u sv. Víta 

Malé Přílepy        74 5585  – –        74 5585   

Dušníky      116 3976   1 4231      117 8207 7614 81 

Chrášťany      143 7321  – 9280      144 6601   

Celkem       334 6882   2 3511      337 0393     7 614 81 

7. Kladenské 

(viz Kladno) 
Lesní obvod 
Rozdělovský 

         2 5903  – –          2 5903            6 30 
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Panství 

majetník 
poplužní dvůr 

Půda 
Čistý výnos 

daní povinná daně prostá celkem 

ha m2 ha m2 ha m2 zl. kr. 

8. Křivoklátské. 

Fideikomisní panství 
J. Jasnosť kníže Maxm. 

z Fürstenberka 

lesní obvod: 
Chýňava 

  1 089 588   2 976   1 091 1564     6 444 50 

Podteplí      847 3028   3 7991      851 1019     4 491 97 

Celkem     1 936 3616   5 8967   1 942 2583   10 936 47 

9. Zpupný statek. 

Viktor Daneš 
Nový dvůr        71 1800   1 9100        73 0900     2 130 – 

Úhrnem v okresu    9 275 4987 83 2487   9 358 7474 131 025 38 

Úhrnem v hejtm.  10 225 0091 89 4906 10 314 4997 138 331 03 

 
Úhrnem zaujímají velkostatky 36 % půdy, a to v Kladensku 20,5 %, v Unhošťsku 

39 %. 
Ve vlastní správě jsou velkostatky: 1. Buštěhrad, k jehož vrchní správě jsou pod

řízeny dvory: Buštěhrad, Dřín, Rapice, Braškov, Dobrá, Kyšice, Velké Přítočno, Peklov 
a Unhošť. 2. Tachlovice s vrchní správou v Jenči V. se dvory: Drahelčice, Hořelice, Hosti
vice, Chrustenice a Nenačovice, Jenč V., Jinočany, Litovice, Ptiče, Rymaň, Tachlovice 
a Č. Újezd. 3. Kladno. 4. Šafranic. 5. Nový Dvůr. 6. Křivoklát. 

V nájmu jsou dvory: Hájek (náj. p. Frant. Marek), Chejň (p. Hugo ze Strassern), 
Úhonice (p. Karel Stoček), Hostouň (p. K. Svoboda), Dušníky a Chrášťany (p. Jul. Hancy). 
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2. Plodiny polní. 

Pěstování plodin hospodářských podmíněno jsouc jakostí a vyvýšeností půdy není 
v obvodu hejtmanství jednotné. Kdežto na východě pěstuje se hlavně pšenice, řípa a ječ
men, převládá v lesnatém západě žito, pšenice a oves. 

Z plodin chlebných pěstuje se: pšenice, žito, ječmen, oves a zemčata.12 Z luštěnin 
seje se vikev, tu a tam hrách, čočka a řepka, ze zelenin sází se zelí. 

Cukrovky sází se mnoho a též semenice cukrovky pěstuje se hojně se zdarem zvláště 
u velkostatků. 

Co krmivo seje se červený jetel, vojtěška a vičenec. K těmto druhům též pro semeno 
pěstovaným druží se jetel bílý a švédský. 

Zahradnictví není tu zastoupeno tak, jak by téhož ku spotřebě domácí třeba bylo. 
Mimo domácí neb školní pěstování zelenin a stromků ovocných není mnoho větších zahrad 
tohoto druhu, tak že spotřeba krýti se musí odjinud. 

Zahrad celkem ubývá, jediné velkostatky hledí stávající zachovati, vysazujíce je 
ušlechtilými druhy. Cesty a silnice, dík péči sl. okresních výborů a velkostatků, vroubeny 
jsou všude řadami ovocných stromů. 

Štěpnice jsou: v Dobré panská, v Chýňavě a Makotřasích obecní a v Unhošti okresní. 
Rok 1894 úrodností svou byl skoro velmi dobrý, poskytnuv zdaru všem druhům 

rostlin, které výtěžkem svým aspoň částečně nahradily suchý rok 1893. 
Dle zpráv pp. starostů oseto bývá rolí: 10–26 % pšenicí, 6–25 % žitem, 10–25 % 

ječmenem, 2–28 % řípou, 6–18 % ovsem, 3–8 % zemčaty, 5–22 % luštěninami a krmi
vem a 5 % připadá na zelí, mák, řepku, úhor a j. rostliny. 

Luk značně ubylo, zvláště na východě, kde těžká půda luční zužitkována ku sázení 
řípy. Průměrný výnos z 0,29 ha (1 korec) byl 6–20 q sena. 

 

3. Lesy. 

Hejtmanství Kladenské na JZ a SZ kryto značnými komplexy lesů, které tvoří důležité 
odvětví hospodářství zvláště na velkostatcích. 

 
Výměra lesů: 

 

Soudní 
okres 

obecních velkostatků celkem 
v % 

ha m2 ha m2 ha m2 

Kladno   1 245 5996 1 245 5996 27,88 
Unhošť 308 9299 4 482 4632 4 791 3931 19,99 

Úhrnem 308 9299 5 727 0628 6 036 9927 21,04 

 

                                                 
12  Brambory 
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Většina lesů přináleží k velkostatkům, t. 94,89 %, obcím pouze 5,11 % všech lesů. 
Nejvíce lesů jest u velkostatků Jeho Veličenstva t. 2871,32 ha, dále u Křivoklátského 

1865,80 ha a u Kladenského 649,98 ha, tak že na ostatní velkostatky a obce (velkostatek 
Úhonice a Chrášťany, obce: Unhošť, Dobrá, V. Přítočno, Libečov, Drahelčice, Nenačovice 
a Pletený Újezd) asi desetina všech lesů zbývá. 

Z obcí nejvíce lesů má Unhošť, t. 269,47 ha, nejméně Pletený Újezd 0,74 ha. 
Z veškeré zalesněné plochy zaujímají nejvíce lesy jeh l i čna té , v nichž převládá 

borovice a smrk, nejméně pak zastoupen je modřín, černá borovice a vejmutovka; 
v  l i s tna tých  lesích převládá dub, načež sestupně zastoupen: habr, bříza, osyka, lípa, 
buk, jasan, babyka a olše. 

Co do věku  a p ř i býván í  lesů jsou na velkostatcích Jeho Veličenstva tyto poměry: 
 

Soudní 
okres 

Les v ha Les dle věku v ha Roční přírůstek 

vysoký nízký 

vysoký nízký v m3 v % 

nad 
80 let 

80 
a méně 

let 

nad 
20 let 

20 
a méně 

let 
na 1 ha celkem paliva řem. 

dříví 

Kladno 598,2  40,3 558   4 2392 40 60 
Unhošť 2090 183 398,5 1691,6 60,5 122,6 4 4092 40 60 

Úhrnem 2688,2 183 438,8 2249,6 60,5 122,6 4 6484 40 60 

 
Výtěžek v m3 Průměrná cena 1 m3 v zl. 

paliva řemesl. dříví paliva řemesl. dříví 

tvrdého měkkého tvrdého měkkého tvrdého měkkého tvrdého měkkého 

50 906 80 1356 5,50 3,50 10 6 
250 3387 380 5075 5,50 3,50 10 6 

300 4293 460 6431 5,50 3,50 10 6 

 
Všude zavedeno vzorné hospodářství lesní, tak že lesy poskytují značného výnosu; 

mimo to chudší lid nachází obživy v létě zvláště sbíráním hub, na které v blízkých městech 
dobrý jest odbyt. Času zimního pak metly březové poskytují materiálu ku „průmyslu košťá
ťářskému“, který nejvíce, jak mi sděleno bylo, kvete v Chýňavě a okolí. 

O účinku lesů, pokud podnebí se týče, praví univ. prof. Fr. J. Studnička toto: „Lesy 
mají vůbec ochlazující účinek  
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všestranný, kterýmž působí v mračna nad nimi se vznášející tak, že snadněji z nich prší 
a mimo to zhušťuje vodní páry v nejbližším okolí jeho se vznášející a husté koruny stromů 
takořka obalující, při čemž prý v Čechách nejvíce se vyznamenávají smrčky  svou konsen
datorní působivostí.“ 

Správa lesů rozdělena v následující revíry: 
Dobrá, s revírní správou ve Valdeku, Braškov, Ptiče, Chrustenice a Rapice, vesměs 

podřízené nadlesní správě v Dobré, dále Chýňava, Podteplí, Kladno, M. Přílepy, Úhonice 
a Unhošť. 

 

C. Nerosty. 
 
Základem rychlého růstu celého hejtmanství Kladenského jest veliké bohatství nejdů

ležitějších nerostů t. uhlí, rudy železné a vápence. 
V okolí Kladna dobývá se kamenné  uh l í  již přes 120 let. Těžení, čerpání vody, roz

tříďování jakož i elektrické osvětlování dolů děje se ve směs stroji až o síle 400 koňských 
silách. 

V chodu nachází se na půdě okresu Kladenského následující doly: Amalie, Bresson, 
Engerth, Thienfeld, Kübeck a František Josef. Celkem jest pánev uhelná v okresu skoro 
vybrána, tak že v nedaleké době bude tu uhlí vytěženo. 

V malé pánvi u Malých Přílep dobývá uhlí kamenné bez strojů p. Frant. Raboch, rolník 
v Železné. 

Ruda že le zná dobývá se v mohutném světlém lomu u Nučic a v dolech u Jinočan 
a Hořelic. 

Vápenec  dobývá se u Tachlovic a Dobré. 
P í skovec  Žehrovický láme se v několika světlých lomech u Dokes. 
Opukové l omy  jsou u obcí: Dubí, Kročehlavy (3), Rozdělov, Hostivice, V. Jenč, 

Makotřasy, Úhonice a Unhošť (2). 
Kámen na  š tě rk  láme se v Makotřasích, Hořelicích, Družci, Unhošti, Kročehlavech 

(2) a Vřetovicích. 
P í sek  ku stavbě dobývá se v Kladně (5), Rozdělově (2), Vřetovicích, Hostivicích (2), 

Hostouni, Jinočanech, Tachlovicích a Úhonicích. 
H l ína  h rnč í ř ská  dobývá se u Tachlovic. 
 

V. Průmysl a obchod. 

A. Výrobky živočišné. 

 

Průmysl živočišný omezen pouze na výrobu koží a mýdla. 
Kože lužen  jest 6, a to: v Kladně parní (vyrábí hlavně řemeny strojní a šicí řemín

ky), v Hostouni (kůže obuvnické) a v Unhošti 4. 
Myd lá rna  jest v Kladně, Kročehlavech a Unhošti. 
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B. Výrobky rostlinné. 

 

Výrobky obilné dodávají četné mlýny. Vodn ích  m lýnů  obyče jných  jest v chodu 
22 a to v obcích: Bezděkov Dol., Doksy, Hostivice, Hostouň, Chýňava, M. Kyšice (2), 
Lidice, Makotřasy, Nenačovice (2), Podkozí (2), Ptiče, Řebeč (2), Stelčoves, Tachlovice (2) 
a Unhošť (3). 

Parn ích  a  vá l cových  umě leckých  jest 14, a to v obcích: Družec (3), Hostivice, 
Kladno (2)*), Jenč V., Nučice, M. Přílepy, Stelčoves, Úhonice, Unhošť a Vřetovice. 

O le jna  na řepkový olej jest v Unhošti. 
Továrna na cuk rov inky  na Kladně. 
Továrna na l i ké ry  a  oce t  v Kladně. 
Výroba sodové  vody  tamže. 
P ivovarů  paros t ro jn í ch  jest 6, a to v: Buštěhradě, Jenči V., Kladně, Pavlově 

a Unhošti (2). Každý opatřen též sladovnou. 
Roční výroba piva obnáší 108 857 hl a daň 179 756,56 zl., z čehož v Kladensku: 

62 209 hl a 103 889,44 zl., Unhošťsku 46 648 hl a 75 867,12 zl. 
Dříví řeže se na pilách v Kladně (2) a Unhošti (3). S t ro jn í  t ruh lárna  a výroba lišt 

jest v Kladně. V Unhošti vyrábí závod t ř í sky  na  čeřen í  p iva , topůrka, dřevěné zátky 
apod. Tamže pracují tři výrobci nářadí z ohybaného dřeva . 

Kn ih t i skařs tv í  zastoupeno knihtiskárnou na Kladně, s níž spojena též kameno
t i s kárna . 

 

C. Výrobky nerostné. 
 
Nejdůležitějším průmyslem v hejtm. Kladenském jest výroba železa. Mocná ložiska 

uhlí, rudy a vápence uložená na půdě hejtmanství dala podnět ku mohutnému průmyslu 
železářskému, který soustředěn ve dvou velkých závodech: „P ražsko že le zářská 
p růmys lová  spo lečnosť“ a „Leopo ld ina  huť“ na Kladně. 

Ruda i vápenec dopravují se drahou Nučickou do Kladna, kdež nastoupivše další 
cestu v hutích dávají litinu, která spracuje se ve slévárně, ocelárně a válcovně. Hlavní 
výrobou hutí Pražsko želez. průmysl. spol. jsou roury a větší tělesa litá, kolejnice a tra
versy. 

Huť Leopoldina vyrábí ocel kelímkovou nejlepšího druhu, jaká k nám z ciziny přiváže
na byla. Jest to velkolepá, nejmodernějším spůsobem zařízená továrna, první a jediná toho 
druhu v Čechách. 
___________ 
 
*) Každý semele prům. ročně 30 tisíc q obilí. 
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Z vyrobené vyrobené ocele dělají se kosy, pilníky, péra k železničním vozům, drát, 
části pušek a jiné jemné nástroje ocelové. 

Společnosť státních drah má na Kladně závod ku  p le ten í  d rá těných  l an , zvláš
tě pro potřebu horní a lodní. 

Závod  s t ro jn i cký  a  ko t l á řský , spojený se slévárnou železa a mosazi a pletením 
drátěných provazců na Kladně. 

Dále jsou na Kladně: dva závody na výrobu pilníků; z nich jeden jest parní a zabývá 
se též výrobou kosířů a nožířů pro hospodářské stroje. Výroba velocipedů. 

Další místo zaujímají výrobky hliněné. Stavební ruch let minulých byl příčinou založení 
mnoha c ihe len , jichž jest 28, a to v Kladně (6), Rozdělově (3), po dvou: v Unhošti, Plet. 
Újezdě, Nučicích, Chýňavě a Železné, po jedné mají: Dubí, Stelčoves, Vřetovice, Mako
třasy, Družec, Hostivice, Hostouň, Přítočno V. a Řebeč. 

Pražsko žel. prům. společnosť vyrábí z vypálené opuky ohnivzdorné cihly. 
Dílna h rnč í řská  a  kamnářská  jest na Kladně a Přítočně M. 
Vápno se pálilo v pecích u Dobré. 
Žehrov ický  p í skovec  zpracuje se v 8 lomech u Dokes, hlavně ku potřebám 

stavitelským a mlynářským. 
 

D. Přehled živností. 
 
Dle zprávy obchodní a živnostenské komory Pražské bylo koncem 1. pololetí r. 1893 

v hejtm. Kladenském celkem 1 855 podniků živnostenských, jimž byla předepsána daň 
z výdělku (se stát. přiráž.) per 19 267,27 zl. a daň z příjmu ( i se stát. přir.) 56 334,38 zl., 
úhrnem 75 601,65 zl. 

Z těchto 1 855 podniků živnostenských bylo 672 živností obchodn ích  a 1 183 živ
ností vý robn ích  a  výčepn í ch . 

Mezi živnostmi obchodními bylo 636 podniků, z nichž předepsána daň živnostní bez 
stát. přirážek do obnosu 8 zl. 40 kr., a 26 obchodů platících daň vyšší. 

Z ostatních 1183 živností bylo 749 živností výrobních, 382 (tedy skoro 50%) živností 
výčepních a 52 závody průmyslové. Z těchto placeno bylo asi 8000 zl. daně výdělkové = 
46% veškeré daně té v okresu předepsané. 

 

Přehled podniků živnostenských r. 1893. 

 

 Obec 
Obchody s daní 

Průmysl Živnosti Hostc. 
a výč. líhov. do 8,40 zl. od 10,5 zl. 

 

Buštěhrad 36 1 4 27 31 
Dubí, Dřín, Új. p. Kl. 36 – 2 22 35 
Kladno 278 21 15 264 82 
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 Obec 
Obchody s daní 

Průmysl Živnosti Hostc. 
a výč. líhov. do 8,40 zl. od 10,5 zl. 

B.
 o

. 
Kl

ad
no

 Kročehlavy Štěpán. 60 1 2 36 24 
Rozdělov 13 – 3 5 11 
Stelčoves, Rapice 12 1 – 16 7 
Vřetovice 10 – 1 14 3 

Úhrnem 445 24 27 389 193 

Be
rn

í o
kr

es
 U

nh
oš

ť 

Bezd. H., D., Kyšice M. 1   7 5 
Braškov, Valdek, Tosk. 3   4 4 
Dobrá V. i M. a Doksy 15   21 15 
Dolany 3   1 2 
Drahelčice 1   6 3 
Družec 4 1 1 13 6 
Dušníky 8 1 1 12 4 
Hořelice 4  1 8 6 
Hostivice 10 1 2 18 6 
Hostouň 18 2  21 9 
Chrášťany 4   7 2 
Chrustenice, Lhotka 4   7 4 
Chýň 4  1 8 4 
Chýňava, Podkozí 12  1 21 9 
Jenč V. 9  2 10 7 
Jinočany 2   4 2 
Kyšice V. 5  1 3 6 
Lidice, Jenč M.13 2   6 3 
Litovice, Břve 7   9 6 
Makotřasy 4   3 3 
Nenačovice    3 2 
Nučice 5  3 7 6 
Přílepy M., Přítočno M. 7   3 4 
Přítočno V. 4   6 4 
Ptiče H. a D., Libečov 4  1 18 8 
Řebeč 5   13 7 
Sobín    2 2 
Svárov 2   5 2 
Tachlovice 4   9 4 
Úhonice 4   14 6 
Újezd Červený 7   10 10 
Újezd Pletený 3  2 2 8 
Unhošť, Pavlov 26 7 6 74 22 
Železná 4  3 8 6 

Úhrnem 191 12 25 360 189 

 V obvodu hejtmanství 636 36 52 749 382 

 

                                                 
13  Malý Jenč (Jeneček) nepatří k Lidicím, ale k Litovicím a Břvům 
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E. Trhy. 
V hejtmanství Kladenském odbývají se trhy výroční v následujících obcích: v Buště

hradě 5 (a týdní v pondělí), v Hostouni 3 (a týdní ve středu), na Kladně 5 (a týdní třikráte 
v týdnu), v Unhošti 6 (a týdní v pátek). 

VI. Doprava. 

A. Silnice. 
Hejtmanství Kladenské protíná hustá síť silnic, tak že náleží mezi první v Čechách. 
 

1. Silnice státní. 

1. Kar l ovarská  od Makotřas ku Brandýsku v délce   6,998   km 
2. Berounská  od Chrášťan přes Hořelice   7,8364 km 
 úhrnem 14,8344 km 

2. Silnice okresní. 
K l a d en s ko :     m  U n h o š ť s k o :  m 

1. Kladno – Smečno*) 3 815  1. Hostivice – Pavlov – Doksy  10 957 
2. Rozdělov – K. Žehrovice 964  2. Unhošť – H. Bezděkov – Mostecký 

mlýn    6 613 3. Příční k Amalskému dolu 278  
4. Kladno (Polní ulice) 349  3. Unhošť – M. Dobrá    4 306 
5. Kladno – Dobrá 2 073  4. Unhošť – Přítočno – Kročehlavy a 

k Vejhybce    6 646,56 6. od č. 5 k Vejhybce 1 581  
7. Kladno – Přítočno 2 449  5. Unhošť – Jeneč (k silnici č. 1)    5 325 
8. Kladno (u starého hřbitova) 191  6. M. Přítočno – Buštěhrad a 

k Makotřasům  13 154 9. Kladno – Kročehlavy  
(k silnici Přítočno – Dubí) 1 467 

 
 7. Braškov (od silnice č. 1) – Kyšice 

– Podteplí    4 876 10. Kročehlavy – Vejhybka (k č. 7) 970  
11. Dubí – Přítočno 4 192  8. od sil. č. 1 – Dobrá – D. Bezděkov    3 991 
12. Václavka – Motyčin 1 426  9. Dobrá – Kladno    2 182 
13. Kladno – Kübeck 1 906  10. Jenč – Hořelice    9 565,6 
14. Kladno – Vřetovice 10 839  11. Unhošť – Svárov – Úhonice    5 585,6 
15. Václavka – Dříň – Buštěhrad 7 432  12. od sil. č. 11 – Hájek – Sobín  13 292 
16. Buštěhrad – Lidice 1 078  13. od siln. č. 5 – Svárov – Podkozí 

– chýň. mysl.  12 951 17. Buštěhrad – Řebeč 1 513  
18. Buštěhrad – Bouchalka 1 625  14. od siln. č. 13 – Libečov – Železná  

a do Lhotky    6 293 19. přes Buštěhrad 214  
20. Rapice – Buštěhrad – Zájezd 3 704  15. Pavlov – Hostouň    5 457,7 

 Úhrnem 46 066  16. Železná – Chrustenice (ku státní)  
a křídlo na Nenačovice    6 279     

  
 

 17. Chrášťany – Litovice – Hostivice  
a společná na hranici smíchovské    5 970 

 
___________ 
 

*) Všude pouze k hranici okresu. 

 18. od sil. č. 12 – Dušníky    4 182 
 19. Dušníky – Tachlovice    8 721,5 
 20. Jinočany – hranice       523,74 
  Úhrnem 136 87214 

Celkem jest v okresu Kladenském silnic státních i okr. 45,092 km – na 1 km2 připadá 
průměrně 966,4 m., v Unhošť  
                                                 
14  V originále je zřejmě chybou sazby uvedena hodnota 14 687 km 
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ském 156,6804 km – na 1 km2 653,65 m, v celém hejtmanství 201,772 km – na 1 km2 
704,6 m (v Čechách r. 1889 na 1 km2 pouze 487 m). 

R. 1860 bylo v celém hejtmanství 74,433 km okresních silnic, r. 1894 186,938 km. 
V okresu Unhošťském jsou mýta okresní v obcích: Unhošť, Přítočno, Úhonice, Řebeč, 

Hájek, Podkozí, Hostivice, Toskánka, Nučice a Chrustenice, která vynáší 4 527 zl. Mýto 
erární jest v Dušníkách. 

 

B. Železnice. 
 
Hejtmanství Kladenské může se honositi, že jím probíhala druhá trať železniční 

v Čechách vystavená, a to od Hostivic k Rozdělovu. Byla to koňská dráha z Brusky do 
Vejhybky soukromou společností akciovou v délce 25 km (k dopravě dříví) vystavená, po 
níž 21. března 1830 počalo se jezditi. Dráha tato prodloužena v délce 26,6 km do Lan do 
25. října t. r. 

Však již po roce vozba přestala pro nesjízdnost tratě a společnosť octla se rok později 
v úpadku, který skončen v říjnu 1834 tím, že dráhu i privilegium koupil Kar. Egon kníže 
z Fürstenberka. Tento uzavřel s pražským dřevařem Schimmanem smlouvu, dle níž Schim
man svým nákladem trať učiní sjízdnou a prodlouží ji až do Pině, kníže pak dodá po 20 let 
ročně 16–20 tisíc sáhů dříví k dopravě po dráze a po odevzdání dráhy nahradí veškeré 
útraty stavební. Dne 14. září 1837 zahájena vozba po nově upravené a prodloužené trati. 

Když těžení uhlí vzrůstalo, založena r. 1852 „Buš těhradská  že le zn i čn í  spo leč
nosť  akc iová“ (r. 1855 privilegovaná), která 5. listopadu 1855 zahájila vozbu na trati 
Staré Kladno – Kralupy v délce 20,5 km a zároveň užívala trati vystavené dráhy Nučické ku 
spojení Starého Kladna s Vejhybkou (nyní stanice Kladno). 

Roku 1863 přestavena koňská dráha z Vejhybky do Brusky a r. 1868 z Vejhybky dále na 
západ v lokomotivní. R. 1874 vystavena trať Vejhybka – Dubí, čímž spojení po dráze 
Nučické přestalo. K této síti přidružila se v r. 1870 ještě trať Hostivice – Smíchov. 

S tan ice  dráhy Buštěhradské: Hostivice, Jenč, Unhošť, Kladno (dříve Vejhybka); 
směrem ku Kralupům: Nové Kladno, Dubí, Buštěhrad (u Rapic) a Brandýsek. Ze stanic 
vedou četná křídla k jednotlivým dolům. 

Dráha Nuč ická  (též Kladno–Nučická) vystavena byla v l. 1856–57 a vozba zahájena 
7. ledna 1858. Jest to soukromá dráha Pražsko železářské průmyslové společnosti z hutí 
do Tachlovic v délce 23,5 km k dopravě rudy a vápence vystavená. 

Dráha P ražsko–Duchcovská  vystavena byla v l. 1872–77. 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada A – svazek č. 8 
ŠKORPIL František Boh. (1895): Popis okresního hejtmanství Kladenského 54 
 

 

– 44 – 

Přehled délky tratí. 

 

Dráha trať (v hranicích hejtmanství) délka v km 
1. Buštěhradská a) běžná: Hostivice – Kladno 16,612 
  Hostivice – Řepy   2,531 
  Kladno – Kralupy 12,545 
   Úhrnem 31,688 
 b) vedlejší v nádraží: 
  Hostivice   4,560 
  Jenč   1,590 
  Unhošť   1,560 
  Kladno a křídlo k Nučické   7,786 
  Nové Kladno   1,161 
  Dubí   5,974 
  Buštěhrad   1,521 
  Brandýsek   1,821 
  Staré Kladno   3,004 
   Úhrnem 28,977 
 c) vlečky a dráhy industr.: 
  Nové Kladno – Bresson   0,306 
  Nové Kladno – Engerth   0,389 
  Dubí – Barré   1,962 
  Dubí – František Josef   1,049 
  Dubí – Prokopka   0,821 
  Dubí – Staré Kladno   1,907 
  Dubí – kolej u Thienfeldu   0,628 
  Buštěhrad – Ferdinand   0,644 
   Úhrnem   7,706 
   Celkem 68,371 
2. Praž. Duchcovská 
 a) běžná: Dušníky – Litovice 10,595 
 b) vedlejší v nádražích 
  Dušníky   1,817 
  Litovice   1,310 
   Úhrnem   3,127 
 c) vlečky 
  Dušníky – roštovny Č. mont. spol.   2,430 
  Jinočany (u stráž. d. č. 13) ku nakládání řípy   0,079 
   Úhrnem   2,509 
   Celkem 16,228 
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3. Pražsko žel. prům. spol. 
 c) vlečky a dráhy industr.: 
  Kladno – Tachlovice (Nučická) 23,515 
  Tachlovice – Trněný Újezd   2,796 
  Hořelice – Nučice   1,878 
  k důlu Amalia   2,387 
  k důlu Max   3,290 
  vedlejší koleje 10,195 
   Úhrnem 40,061 
 d) úzkokolejné dráhy v hutích 16,300 
   Celkem 56,361 

 
Obnáší tudíž v hejtm. Kladenském: 

běžná trať   53,280 km 
vedlejší trať   32,104 km 
vlečky a dráhy industriální   50,276 km 
 úhrnem 134,660 km 

 
Průměrně přichází na 1 km2 182,5 m běžné dráhy (v Čechách 90 m) a z úhrnu veške

rých drah 470,2 m. 
 

C. Pošty, telegraf a telefon. 
 
Poš tovn í ch  ú řadů  jest v hejtm. Kladenském 9 a to v obcích (v závorce uvedena 

osady poště té přidělené): 
1. Buš těhrad  (Lidice, Makotřasy, Netřeby, Řebeč); 2. Dušn íky  (Drahelčice, Hoře

lice, Chrášťany, Nučice a Úhonice); 3. Hos t i v i ce  (Břve, Chejň, Jenč Malý, Litovice 
a Sobín); 4. Jenč V .; 5. K l adno  (c. k.) (Rozdělov, Újezd p. Kladnem); 6. K ročeh lavy  
(Štěpánov a nádraží Kladno); 7. Rap i ce  (Dubí a Dříň); 8. Tach lov ice  (Jinočany); 
9. Unhošť  (Bezděkov Hor. i Dolní, Braškov, Dobrá V. i M., Doksy, Dolany, Družec, Hájek, 
Chýňava, Kyšice V. i M., Libečov, Pavlov, Podkozí Hor. i Dol., Podteplí, Přítočno V. i M., 
Ptiče Hor. i Dol., Svarov, Toskanka, Újezd Červený i Pletený a Valdek). 

K jiným mimo hejtm. Kladenské ležícím poštovním úřadům přiděleny: Lhotka, M. Pří
lepy a Železná k Be rounu , Vřetovice a Stelčoves ku B randýsku , Chrustenice a Nenačo
vice k Loden i c i , Hostouň ku S t ředok lukům. 
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Te legrafn í  s tan i ce  s tá tn í  jsou v Buštěhradě a Unhošti s denní službou, na Klad
ně se službou do 9 hod. večer. Mimo tyto jsou železniční stanice telegrafní, které přijímají 
dopravu depeší pouze při denní službě za poplatek vyšší. 

Te le fon i cká  ús t ředn í  s tan ice  jest na Kladně při c. k. poštovním a telegrafním 
úřadě a jest na trati Praha – Kladno – Žatec – Karlovy Vary – Cheb – Aš. Křídlo od této 
vedeno z Kladna do Slaného. Mimo uvedené stanice možno mluviti z Kladna do: Berouna, 
Duchcova, Mostu, Plzně, Teplice a Vídně. Abonentních stanic na Kladně jest 33. 

Pražsko žel. průmyslová společnost má soukromou síť telefonní, jíž spojeny veškeré 
části (zvl. doly jednotlivé) závodu v ústřední telef. stanice na Václavce a v hutích. Nejdelší 
jest trať Kladno – Nučice, vedoucí dle dráhy Nučické. 

 

VII. Osvěta. 

A. Náboženství a církevní zřízení. 
 
Z veškerého obyvatelstva hejtm. Kladenského hlásí se valná většina k náboženskému 

vyznání ř ímsko kato l i ckému,  a to 58 477 obyv. čili 98,37 %, k evenge l i ckému 
235 obyv. č. 0,4 % (k vyznání he lve tskému 163, augsburskému 62) k i s rae l ské
mu 712 ob. č. 1,2 %, k ang l i kánskému 2, a rmenskému nes jednocenému 1, j i
ného  vyznán í  14 a bez  vyznán í  3 osoby. 

Dle s č í tán í  f a rn í ch  ú řadů  r. 1893 napočetlo se osadníků: katolických 59 935, 
akatolických 201, israelských 742 a bez vyznání 3; celkem 60 882 (+1438) obyvatel. 

Nejvíce evangelíků dle sčítání r. 1890 měly obce: Kladno 70, Kročehlavy 32, Štěpánov 
23, Dubí 15, V. Jenč, Pavlov a V. Přítočno po 7, Železná 6. 

Osob i s rae l ského  vyznán í  žije nejvíce: v Kladně 359, Buštěhradě 32, Stelčovsi 
15, Štěpánově 10, Unhošti 52, Hostouni 48, Hořelicích 25, Dušníkách 21, Hostivicích 14, 
V. Přítočně 11, Drahelčicích 10. 

Celé hejtmanství Kladenské náleží k arcidiecesi Pražské. 
Farn ích  úřadů  jest 13 a náleží k vikariatu: Berounskému (hejtm. Hořovické), 

Libockému (hejtm. Smíchovské) a Slanskému (hejtm. Slanské). 
K vikariátu Be rounskému, který má děkanství v Berouně, přináležejí 4 fary (2 sta

nice kaplanské), z nichž fara Tachlovická má v okresu Smíchovském osady: Dobříč a Chej
nici, v okresu Berounském Vysoký Újezd, Trnový Újezd, Kuchař, Mezouň a Letníky, fara 
v Železné v okresu Berounském Hýskov a Starou Huť. 
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K vikariátu L ibockému, majícímu děkanství v Ořechu, přináleží fara Hostivická 
(1 stan. kaplanská), celým rozsahem v obvodu hejtm. Kladenského. 

K vikariátu S l anskému (3 děkanství) a to k děkanství Budeč Kovary, parří 8 far 
(7 stanic kaplanských a coopeatorských). Z těchto mají v cizím okresu osady: fara Družec 
z okr. Křivoklátského Lhotu, N. Strašeckého Žilinu a samoty, fara Hostouň z okr. smíchov
ského Běloky a Dobrovíz, fara Kladno z okresu Slanského Motyčín, fara Lidice z okr. 
Smíchovského samoty Bělok, fara Rapice z okr. Slanského Brandýsek a Cvrčovice, fara 
Vřetovice z okr. Smíchovského Libochovičky a Zájezd. 

Osady Chrášťany a Jinočany přifařeny do Ořecha, Nenačovice a Chrustenice do 
Lodenice. 

Na ten čas jest vikařem: Berounským děkan v Berouně, Libockým děkan v Ořechu 
a Slanským děkan ve Slaném a děkan v Budči Kovarech: 

Z 13 farn ích  ch rámů jsou v Kladensku 3, t. Kladno, Rapice a Vřetovice, v Unhošť
sku 10, t. Družec, Hořelice, Hostivice, Hostouň, Lidice, Svarov, Úhonice, Unhošť, Tachlovi
ce a Železná. 

F i l i a ln í  kos te ly  mají fary: Rapická v lesíku u Dříně, Družecká v Žilině, Hořelická 
v Dušníkách a Železná v Chýňavě. 

Kaple (počtem 11) mají obce: Buštěhrad, Dobrá M., Drahelčice, Hájek (klášter), 
Hostivice, Kladno 3, Kyšice, Nučice a Unhošť. 

Fary a kostely náležejí k 7 pa t ronátům a to: 
J .  Ve l .  c í s .  F rant i š ka  Jose fa  I .  (Buštěhrad): Lidice, Rapice a Vřetovice, 

(Tachlovice), Hořelice, Svarov a Tachlovice; Jindř. Domin. hr. Clam Martinice na Smečně: 
Družec; probošství kapituly sv. Víta v Dejvici: Hostouň; opatství Břevnovskému: Kladno; 
metropolitní kapituli v Praze: Železná; řádu Křížovníků s červenou hvězdou: Unhošť a řádu 
Premonstrátů na Strahově: Úhonice. 

Na Kladně a v Hájku jsou k l áš te rn í  kap le . 
Svě tského  duchovens tva  při 13 farách dle zřízení má býti 23, a to: 13 farářů, 

7 kaplanů a 3 coopeatoři. Skutečně jest: 9 farářů, 4 administrátoři, 7 kaplanů (1 osobní) 
a 3 coopeatoři. K tomuto počtu druží se ještě 8 katechetů na obecných a měšťanských 
školách. 

Z řeho ln ího  duchovens tva  byl 1 administrator řádu Premons t rá tů , 1 farář 
a 1 kaplan z řádu K ř i žovn íků , dále z řádu F ran t i škánů „Convent P. Marie Loretánské“ 
v Hájku a 4 řeholníci a to: 1 kněz a 3 bratři laici; Kongregace  chudých  ško lských 
ses te r  de  Notre  Dame z mateřince Horažďovického na Kladně (od r. 1863) čítá 
32 školské sestry, z nichž 1 jest novicka; 27 ct. sester vyučuje na školách obecných 
a měšťanských. 
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Přehled farních obcí v hejtmanství Kladenském. 
dle katalogu duchovenstva na r. 1893. 

 

Čí
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bě
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é 

Farní obec, 
kostel farní 

Vi
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t 
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če

t 
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ch
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ch

 
Přifařené 

osady 

Vz
dá

le
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st
 

v 
ho
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ná

ch
 

Soudní 
okres 

Počet obyvatel r. 1893 
Kostely filialní 

a kaple 
kato
líků 

akato
líků 

židů celkem 

1. Kladno: 

f. r. 973. (Opat 
Břevnovský. 
Benefici uděluje 
arcibisk. 
pražsk.) 

K. Na nebevzetí 
P. Marie 

Sl
an

é 

3 Kladno  Kladno 17 215 80 359 17 655 kap. sv. Floriana 
a kap. sv. Vavřince 

Kročehlavy ½ Kladno 3 200 24 15 3 239 1 bez vyzn. 

Štěpánov ¼ Kladno 2 235 5  2 240  

Rozdělov ¾ Kladno 1 265 4 5 1 274  

Újezd pod 
Kl. 

½ Kladno 492  8 500  

Motyčín ¾ Slané 2 258 10 13 2 282 1 bez vyzn. 

   26 665 123 400 27 190 2 bez vyzn. 

2. Rapice: 

f. 1352 po čas 
reform. ku 
Kladnu, 1624 
obnovena, pak 
k Lidicům až 
teprve 1858 
znovuzřízena. 

K. sv. Mikuláše 

Sl
an

é 

2 Rapice  Kladno 612 6  618 kost. sv. Jana Kř.  
(fara 1312–1452) Dříň  1 Kladno 1 703 4 4 1 711 

Stelčoves ½ Kladno 876  15 891  

Dubí ¾ Kladno 1 933 18 2 1 956 3 bez vyzn. 

Brandýsek ¾ Slané 1 176 7 2 1 185  

Cvrčovice ¾ Slané 1 236 5 7 1 248  

   7 536 40 30 7 609 3 bez vyzn. 

3. Vřetovice: 

f. r. 1352–1445 
Karlovice, 
r. 1784–94  
f. obnovena, 
zašla a přif. 
k Lidicům, 1858 
obnovena. 

K. sv. Václava 

Sl
an

é 

1 Vřetovice  Kladno 909  3 912  

Bouchalka ¾ Kladno 23   23  

Brodec 1/3 Kladno 57   57  

Buzdař ¾ Smíchov 67   67  

Libochovičky ½ Smíchov 181   181  

Zájezd ½ Smíchov 281 8  289  

   1 518 8 3 1 529  
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líků 
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líků 

židů celkem 

4. Družec: 

f. 1352.  
1637–64 
k Smečnu, 
načež znovu 
obsazena. 

K. Nanebevzetí 
P. Marie 

Sl
an

é 

2 Družec  Unhošť 751  11 762  

Bezděkov 
Dol. 

½ Unhošť 263  3 266  

Dobrá  
M. i Vel. 

½ Unhošť 1 067  3 1 070 kap. Nalezení 
sv. kříže 

Doksy ¼ Unhošť 749   749 kap. sv. Jana Nep. 

Lhota ¾ Křivokl. 621  6 627  

Žilina ¾ N.Straš. 656  6 662 kost. Narození  
P. Marie, r. 1352 
farní 

Mrákavy 
a 2 mlýny 

¾ N.Straš. 45   45 

   4 152  28 4 180  

5. Hostouň: 

f. r. 1352, 
v l. 1527–1608 
pod obojí, 1654 
obnovena. 

K. sv. 
Bartoloměje 

Sl
an

é 

2 Hostouň  Unhošť 1 462 1 44 1 507  

Dolany ¾ Unhošť 268   268  

Pavlov ½ Unhošť 312 4 3 319  

Běloky 
(samoty) 

½ Smíchov 36 1  37  

Dobrovíz ¼ Smíchov 588 1  589  

   2 666 7 47 2 720  

6. Lidice: 

f. r. 1352, 
v l. 1620–70 
neobsazena; 
přisluhovali 
okolní. 1670 
obnovena. 

K. sv. Martina 
bisk. 

Sl
an

é 

2 

 

Lidice  Unhošť 416   416  

Hřebeč, 
Peklov 

¾ Unhošť 862 16 7 885  

Makotřasy ½ Unhošť 376   376  

Netřeby 1 Unhošť 102   102  

Buštěhrad ½ Kladno 3 281 2 32 3 315 v zámku kap. 
Povýšení sv. kříže. 
R. 1352 fara. 

Běloky ½ Smíchov 182 6 3 191 
   5 219 24 42 5 285 

7. Svarov: 

f. 1352, v 15. 
stol. pod obojí, 
po r. 1620 
k Tachlovicům 
a Kladnu, 1734 
obnovena. 

K. sv. Lukáše 
evangel. 

Sl
an

é 

2 Svarov  
a Podkozí 

 Unhošť 305   305  

Rymaň ¼ Unhošť 30   30  

Č. Újezd 
a Hájek 

¾ Unhošť 844 1 3 848 kap. P. Marie 
Loretanské 

   1 179 1 3 1 183  
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Čí
sl

o 
bě

žn
é 

Farní obec, 
kostel farní 

Vi
ka

riá
t 

Po
če

t 
du

ch
ov

ní
ch

 

Přifařené 
osady 

Vz
dá

le
no

st
 

v 
ho

di
ná

ch
 

Soudní 
okres 

Počet obyvatel r. 1893 
Kostely filialní 

a kaple 
kato
líků 

akato
líků 

židů celkem 

8. Unhošť: 

f. 1352 řádu 
Křižovníků 
s červ. 
hvězdou, 
1626–61 
neobsazena. 

K. sv. Petra 
a Pavla 

Sl
an

é 

2 Unhošť  Unhošť 2 464 5 50 2 519 kap. sv. Barbory 

Bezděkov 
Horní 

1 Unhošť 385   385  

Braškov ½ Unhošť 576  6 582  

Kyšice ¼ Unhošť 518  4 522 kap. sv. Floriána 

Pletený 
Újezd 

¾ Unhošť 364  8 372  

Přítočno 
Malé 

¾ Unhošť 207  5 212  

Přítočno 
Velké 

1 Unhošť 604 3 7 614  

   5 118 8 80 5 206  

9. Hořelice: 

f. 1352,  
v l. 1618–96 
k Železné, 1696 
obnovena. 

K. Stětí sv.Jana 
Křtitele 

Be
ro

un
 

1 Hořelice  Unhošť 680  26 706  

Drahelčice ¼ Unhošť 379  12 391 kap. sv. Jana Nep. 

Dušníky ½ Unhošť 841 1 38 880 kost. sv. Jiří 

   1 900 1 76 1 977  

10. Tachlovice: 

f. 1352, 
v l. 1635–73 
z Kladna 
přisluhováno, 
r. 1673 
obnovena. 

K. sv. Jakuba 
Větš. 

Be
ro

un
 

2 Tachlovice  Unhošť 778  4 782  

Nučice ¼ Unhošť 694   694 kap. sv. Prokopa 

Vys. Újezd 1 Beroun 560  14 574  

Kuchař 1 Beroun 160 1  161  

Trnový 
Újezd 

1½ Beroun 216  5 221  

Mezouň, 
Letníky 

¾ Beroun 407  3 410  

Dobříč ½ Smíchov 352  2 354  

Chejnice ½ Smíchov 280 8  288  

   3 447 9 28 3 484  

11. Úhonice: 

f. 1352, ve 
válce 30tileté 
opuštěna, 1654 
obnovena. 

K. Zvěst. P. 
Marie, řádu 
Premonstrátů, 
Strahov 

Be
ro

un
 

1 Úhonice  Unhošť 662  8 670  

Chejň 1 Unhošť 457   457  

Ptiče Horní ¾ Unhošť 323   323  

Ptiče Dolní  ½ Unhošť 210   210  

Chrbiny, 
Modrý, 
Kalous 

1 Unhošť 29   29  

   1 681  8 1 698  
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kato
líků 

akato
líků 

židů celkem 

12. Železná: 

f. 1352,  
1609–55 
k Berounu, 
1655 
obnovena.  

K. Nanebevzetí 
P. Marie 

Be
ro

un
 

2 Železná  Unhošť 397 10 5 412  

Chýňava ½ Unhošť 1 406  7 1 413 kost. sv. Prokopa, 
v l. 1343–64 farní Lhotka ½ Unhošť 200 6  206 

Libečov ½ Unhošť 245  1 246  

Podkozí 1¼ Unhošť 163   163  

Přílepy Malé ½ Unhošť 426   426  

Hýskov 1 Beroun 1 389 3 14 1 406  

Stará Huť 1¼ Beroun 124  2 126 kap. Naroz. P. Marie 

   4 350 19 29 4 398  

13. Hostivice: 

f. 1277, v 15. 
stol. podobojí, 
1617–88 
k Tachlovicům, 
1688–91 
ku Kladnu, 
1691–1733 
k Tachlovicům, 
r. 1733 
obnovena. 

K. sv. Jakuba 
Větš. 

Li
bo

c 

2 Hostivice  Unhošť 1 166  20 1 186 kap. v zámku 

Břve ¼ Unhošť 307   307  

Jenč V. ¼ Unhošť 1 090 4  1 094  

Jenč M. ¼ Unhošť 356 2 4 362  

Litovice ¼ Unhošť 529 2 11 542  

Sobín ½ Unhošť 140 2  142  

   3 588 10 35 3 633  

 
Evange l í c i  augsbur. i helvetského vyznání náleží farním úřadem do Prahy. Modli

tebna jest na Kladně. 
I s rae l ské  obce náboženské jsou v obcích: Dobrá, Hořelice, Hostouň a Kladno. Na 

Kladně sídlí rabín. Matriky israelské jsou v Hostouni, Hořelicích a Kladně. 
 

B. Školství. 

1. Školy obecné a měšťanské. 

 

Hejtmanství Kladenské tvoří o sobě školní okres český, v němž zahrnuty téměř 
všecky obce; toliko J inočany  přiškoleny k Ořechu v ber. okresu Smíchovském a Chrus
ten ice  ku škole v Lodenicích v ber. okresu Berounském. 
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Z jiného okresu berního přiškoleny: z Berounského Vápen i ce  k Železné; Kuchař  
ku šk. v Tachlovicích, T řebon ice  a M i reš i ce  k Chrášťanům; ze Slanského Motyč ín  ku 
Kladnu. 

a) Ško ln í ch  obc í  jest 24 (v Kladensku 6, v Unhošťsku 18). Z nich dle zákona 
zems. ze dne 13. května 1894. o služném učitelstva jest ve třídě služného: II. – 1 obec, 
III. – 1 ob., IV. – 2 ob., V. – 20 obcí. Měšťanské školy na Kladně jsou ve III., v Unhošti ve 
IV. tř. služného škol měšťanských. Dle tříd školného jest Unhošť ve III. ostatní ve 
IV. třídě. 

b) Českých  ško l  obecných  jest 33 (z nich 2 měšť. chlap., 1 měšť. dívčí, 4 obec. 
chlap., 4 obec. dívčí a ostatní smíšené). Německá škola jest smíšená. 

c) Dle poč tu  t ř í d  jest: šestitřídní 1, pětitř. 13, čtyřtř. 4, trojtř. 9, dvojtř. 4 a jednotř. 
1 a 3 měšť. trojtřídní. 

Úhrnný poče t  t ř í d  a  poboček  obnáší na měšť. školách 9+11, na obecných 
120+34; celkem 174 třídy. Připadá tedy na jednu třídu průměrně 70 žáků. Nad zákonitý 
počet žactva mají školy: v Dříni, Hnidousích, Chrášťanech, Vřetovicích a Železné. 

d) Výkaz d í tek  ško lou  pov inných . 

Počet školou pov inných  a  zapsaných  obnášel na poč. šk. r. 1895 12437 (6 197 
chl. a 6 240 dív.), z nich navštěvuje jinou školu obec. neb měšť. 247 (160 chl. a 87 dív.), 
vyšší neb odbornou 88 chl., soukromou 6 (4 chl. a 2 dív.), doma vyučováno 5 (3 chl. 
2 dív.), pro neduhy a vady tělesné osvobozeno od návštěvy školní 37 (21 chl. 16 dív.) 
dítek, takže navštěvuje školy v okresu 12 054 (5 921 chl. 6 133 dív.) dítek. Z těch jest 
domovem: ve škol. obci 4 659, v jiné obci v Čechách 7 326, mimo Čechy 69. Ve věku 6–9 
let 4 721, 9–12 l. 4 495, 13–14 l. 2 776, přes 14 l. 62 dítek. Dle mateřského jazyka jest 
11 896 českých, 155 německých a 3 jiné řeči. Na českých školách bylo: 11 712 českých 
a 37 německých, na německé 118 německých, 184 českých*) a 3 jiné řeči. Od placení 
školného osvobozeno jest 5 466 dítek (45,34 %) a školného platilo 6 588 dítek. 

 
Výkaz o počtu dítek měšťan. škol. 

 

Šk. 
obec 

hochů dívek 

ve třídě 

I.a I.b I.c I.d II.a II.b II.c III.a III.b úhrn I.a I.b I.c II.a II.b II.c III. úhrn 

Kladno 60 60 70 61 71 68 68 56 55 636 70 70 70 56 61 62 61 450 
Unhošť 55 – – – 48 – – 28 – 131 – – – – – – – – 

___________ 
 
*) Se 69 Israelity, jichž rodiče přihlásili se k obcovací řeči české. 
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Veřejné školy měšťanské a obecné. 
(Škol. r. 1895.) 

 

Čí
sl

o 
bě

žn
é 

Jméno šk. obce Přiškolené osady 

Třída Počet 
Náklad obce 

školní 

šk
ol

né
ho

 

služného 

tř
íd

 

po
bo

če
k dítek 

školu 
navště
vujících 

dítek 
osvobo
zených 
od škol

ného 1894 1895 zl. kr. 

1. Bezděkov Horní Bezděkov Hor. a Dol.,  
Kyšice M., Podteplí 

4 IV. V. 2  139 38 331 72 

2. Buštěhrad Buštěhrad, Buzdař 4 II. IV. 5 4 624 465 3 630 74 
3. Dobrá Dobrá Velká i Malá 4 IV. V. 3  214 97 1 760 93 
4. Družec Družec, Doksy 4 III. V. 4  285 85 450 30 
5. Dříň Dříň 4 III. III. 4  333 120 517 19 
6. Hořelice Hořelice, Drahelčice, Dušníky 4 III. V. 5  365 199 804 58 
7. Hostivice Hostivice, Jenč M., Litovice, 

Břve, Sobín 
4 III. V. 5  407 224 1 103 31 

8. Hostouň Hostouň, Pavlov,  
Dobrovíz (b. o. Smíchov) 

4 III. V. 5  380 373 420 86 

9. Chrášťany Chrášťany, b. o. Smíchov 
Třebonice, Mirešice 

4 IV. V. 2  172 67 339 75 

10. Chýň Chýň 4 IV. V. 2  85 17 1 159 47 
11. Chýňava Chýňava 4 III. V. 4  265 49 312 90 
12. Jenč V. Jenč V. 4 III. V. 3  187 127 1 126 89 
13. Kladno: Kladno, Kročehlavy, 

Rozdělov, Újezd pod 
Kladnem, Motyčín (b.o. 
Slané) 

       14 732 36 

 1) měšť. chl.  1  III. 3 7 636 2 077   
 2) chl. ob. s měšť. 

spoj. 
  I. II. 5 4 609    

 3) I. ob. chl.   I. II. 5 5 638    
 4) II. ob. chl.   I. II. 5 5 645    
 5) měšť. dívčí    III. 3 4 450    
 6) dív. ob. s měšť. 

spoj. 
  I. II. 5 3 576    

 7) I. ob. dívčí   I. II. 5 5 734    
 8) II. ob. dívčí   I. II. 6 5 836    
        5 124    
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Jméno šk. obce Přiškolené osady 

Třída Počet 
Náklad obce 

školní 

šk
ol

né
ho

 

služného 

tř
íd

 

po
bo

če
k dítek 

školu 
navště
vujících 

dítek 
osvobo
zených 
od škol

ného 1894 1895 zl. kr. 
14. Lidice Lidice, Makotřasy, Netřeby, 

Řebeč 
4 III. V. 4  317 194 198 70 

15. Nenačovice Nenačovice 4 IV. V. 1  52 12 143 19 
16. Přítočno V. Přítočno Velké a Malé, 

Dolany, Peklov 
4 IV. V. 3  189 120 230  

17. Rapice Rapice, Dubí 4 III. V. 5 1 428 167 1 564 71 
18. Stelčoves Stelčoves 4 III. V. 3  172 57 572 33 
19. Svarov Svarov, Rymaň, Červ. Újezd, 

Podkozí 
4 IV. V. 3  177 177 579 39 

20. Tachlovice Tachlovice, Nučice, Dobříč 
(b. o. Smíchov), Chýnice, 
Kuchař (b. o. Beroun) 

4 III. V. 5 1 414 129 967 45 

21. Úhonice Úhonice, Ptiče Horní a Dolní 4 IV. V. 3  197 197 534  
22. Unhošť Unhošť, Braškov, Valdek, 

Toskánka, Kyšice 
       1 904 68 

 1) měšť. chl. 3  IV. 3  131 

345 

  
 2) chl. ob. s měšť. 

spoj. 
 II. IV. 5  304   

 3) dív. ob. s měšť. 
spoj. 

 II. IV. 5  375   

23. Vřetovice Vřetovice, Brodec 4 III. V. 2  163 49 312 90 
24. Železná Železná, Libečov, Přílepy M., 

Lhotka, Vápenice  
(b. o. Beroun) 

4 IV. V. 3  250 74 194 40 

25. Kladno něm. ob.  4 I. II. 3 1 305 7 1 955 31 

  Úhrnem      12 054 5 546 35 848 16 
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V soukromé židovské škole v Hořelicích (vyučovací jazyk německý) není letos 
vyučováno. 

Na měšťanských i obecných školách vyučovalo se druhému jazyku zemskému, na 
měšť. škole v Kladně též frančině. Dívky všech škol vyučovány ženským ručním pracím. 

e) Návš těva  ško ln í .  

Ve šk. roce 1894 navštěvovalo veškeré veřejné školy okresu školního celkem 11 820 
dětí. 

Počet půldnů učebných obnášel 4 355 382, z nichž nezameškáno 371 5600 či 
85,31%; zameškaných omluvených  bylo 343 368 či 7,88%, neomluvených  296 111 
či 6,81%. 

Proti škol. roku 1893 zlepšila se návštěva školní o 2,61%. 
Nejlepší návštěvu vykazují chlapecké školy na Kladně t. 93,87% nezameškaných 

půldnů. 
Ú levy  v návštěvě školní poskytnuty 915 žákům. 

f) Sys temisovaná m ís ta  uč i te l ská .  

V povolání 

Na šk. měšť. Na šk. obecných Součet míst 
učitelsk. 
na škol. 

Ú
hr

ne
m

 Učitelek 
pro 

ruční 
práce 

ve třídě služného 

III. IV. II. III. IV. V. 

mž ž m mž ž mž mž ž mž ž m. ob. 

ředitelů 1 1 1 3 2 1 1  20  3 27 30  
učitelů 12 8 3 19 17 1 7 3 20 2 23 69 92  
podučitelů    10 11 2 2 2 26 1  58 58  

Úhrnem 13 9 4 32 30 4 10 9 66 3 26 154 180 23 

 
K tomu druží se 7 míst katechetů na školách měšťanských i obecných. 
Z úhrnného počtu sil učitelských ustanoveno na měšť. šk. definitivně: 7*) muž. učite

lů a 4 žen. (1 ředitelka, 3 učitelky); zatímně: 10 muž. (1 ředitel, 8 učitelů, 1 osobní pod
učitel) a 5 žen. učitelek. 

Na školách obecných ustanoveno definitivně 97 muž. (25 říd. učitelů, 45 učitelů, 
27 podučitelů) a 29 žen (2 říd. učitelky, 20 učitelek, 7 podučitelek); zatímně: 15 muž. 
(1 učitel, 14 podučitelů) a 12 žen. (2 učitelky a 10 podučitelek) výpomocně 1 podučitelka. 

Z katechetů ustanoveni 2 def. a 3 zatímně na měšťanských a 2 zatímně na obecných 
školách. 
___________ 
 
*) Jeden jest zástupcem řed. Ant. Söhnlera, c. k. okr. šk. inspektora v Karlíně. 
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g) Náklad na školství. 

Výdaje na školství okresu v obč. roce 1894 obnášely úhrnem 170 308,16 zl., a to 
obecní 35 818,16 zl., okresní 134 460 zl. 

Úhrada vydání obecního děje se různými příjmy a přirážkou obecní i školní, vydání 
okresního takto: aktiv. úroky 204 zl., příjmy z pozemku 5 zl., školné 16 582 zl., 10% 
okresní škol. přirážkou 23 996 zl., a dotace zemská 93 673 zl. 

Z úhrnu nákladu na školství připadá ročně na 1 dítko 14,12 zl., a přispívá průměrně 
jeden obyvatel okresu hledě k vydání obcí a okresu 1,29 zl., hledě k vydání celkovému 
2,86 zl. 

h) Školní správa. 

Správu školství okresu školního vykonávají místní školní rady a c. k. okr. školní rada; 
nejblíže vyšší dozor náleží c. k. zemské školní radě. 

Místní školní rada zřízena v každé školní obci ze zástupců společností náboženských, 
školy a obce školní (tito nejméně jsou dva, nejvíce šest); předsedou jest starosta obce, 
v níž jest škola. 

Předsedou c. k. okres. školní rady jest c. k. okres. hejtman a jeho zástupcem c. k. 
okres. komissař. Členy c. k. okres. školní rady jsou: 2 c. k. okres. školní inspektoři (1 pro 
školy české a 1 pro školy německé), zástupce katolického náboženství, znalci školství: 
ředitel měšť. školy službou nejstarší a řídící učitel zvolený okresní poradou učitelskou, dva 
zástupci města Kladna a 3 zástupci obcí, volení okresním zastupitelstvím (1 za okr. Kladen
ský, 2 za Unhošťský) a 1 poradník co zástupce israelského vyznání. 

 

2. Odborné školství. 

 
Odborné školství zastoupeno v okresu c. k. řemes ln i ckou  ško lou  na Kladně o tří 

ročnících. 
Účelem jejím jest naučiti pomocí theoretického vyučování a praktických cvičení žáky 

takovým vědomostem a zručnostem, jež co předprava žádoucí jsou ku naučení se některé
mu řemeslu. 

Škola ta otevřena byla v říjnu r. 1886. 
Podmínky ku přijetí: nejméně 12 let stáří a složení přijímací zkoušky, že žák s pros

pěchem navštěvoval školu obecnou. 
V dílnách cvičí se žáci ve zpracování dřeva a kovů v tom směru, který si vyvolili. 
Žactva na poč. šk. r. 1895 bylo celkem 90 ve tří ročnících, a to: v I. 37, II. 34 

a III. 19. 
Sbor učitelský čítá: ředitele, čtyry odborné učitele (v hodnosti učitelů středních škol), 

dva dílovedoucí a 5 sil výpomocných. 
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Se školou touto spojena jest od r. 1888 ve ře jná  k res l í rna  o dvou odděleních: 
odborném a dívčím, které navštěvuje 20 osob. 

Ve ře jná  pokračovac í  ško la  r. 1881 při měšť. chlap. škole zřízená spojena byla 
r. 1887 se školou řemeslnickou. Žactvo rozděleno ve tři ročníky o sedmi odděleních. Ve šk. 
roce 1893 naštěvují ji 284 žáci. Vyučování udíleno učitelským sborem c. k. školy řemesl
nické a 7 silami výpomocnými. 

 

Stručný nástin vývoje školství. 

 
Osady hejtmanství Kladenského byly v dřívějších dobách vsi neb městečka, ve kte

rých vrchnosť sama dle své vůle školy zakládala. Tím lze vysvětliti, že málo zpráv o půvo
du a vývoji škol okresu se uchovalo, an vše znamenáno bývalo v knihách vrchnostenských, 
které většinou se ztratily. 

Však i z toho, co se uchovalo, znamenati jest, kterak vrchnosť i duchovní všemožně 
se starali o nutné vzdělání poddaných. 

Nejstarší škola okresu jest v Unhošti z r. 1379 a na Kladně z r. 1588. Ve Svárově 
a Jenči byla škola již r. 1604. Škola v Hostivicích byla ve válce třicetileté zbořena, o škole 
Lidické, obvodem školním ze všech nejrozsáhlejší, nezachovalo se ze starší doby zpráv 
žádných, ač lze souditi, že jest jedna z nejstarších v okresu. 

V Chýňavě založena škola r. 1663 co filiální od Železné, v Úhonicích před r. 1673, 
v Družci před r. 1690, v Hořelicích před r. l698. 

Ze století 18. jsou zprávy o školách v Tachlovicích (r. 1737), v Stelčovsi (r. 1782 
odškolen od Lidic) a v Hostouni (před 1785). 

Školy tyto byly vesměs jednotřídní (pouze v Unhošti od r. 1700 měli mimo učitele též 
pomocníka) a navštěvovány většinou chlapci; počet žactva nebyl veliký, an návštěva 
nebyla nucena a k tomu ještě děvčata jen na prosbu rodičů přijata a ve škole trpěna. 

V dobách válečných, zvláště za války třicetileté, mnohé školy zašly úplně (v Jenči), 
jiné teprve po dlouhé době obnoveny. Tak škola v Unhošti r. 1657 a na Kladně teprve 
r. 1675 znovu zřízena. Nejdéle ze všech ušetřena zlob válečných škola ve Svárově; však 
přece r. 1631 zbořena a teprv po 40 letech obnovena. V Hostivicích až po 100 letech nová 
budova školní vystavena (r. 1734). 

Po válce třicetileté ponechána starost o školy opět pouze vrchnostem, až teprve 
nastoupením císařovny Marie Terezie (1740–80) nastal ve školství obrat. 

Z poznání, že „škola není pouze věcí církevní, ale i politickou“, zřízeny komisse školní 
pro jednotlivé země, r. 1774  
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nastala též děvčatům povinnosť do školy choditi, téhož roku vydán pro celou říši řád školní 
(,‚Politické zřízení škol“), který až do r. 1868 byl v platnosti a zakládány školy vzorné ku 
vzdělání učitelů. 

Za císaře Josefa II. zřízení krajští komissaři nad školami a věnována další přízeň 
rozvoji škol. 

Veškeré školy okresu byly školami trivialními o 1–2 třídách a byly r. 1791 v následu
jících obcích: Kladno, Stelčoves, Družec, Chýňava, Hořelice, Hostivice, Hostouň, Lidice 
(2 tř.), Svarov, Tachlovice, Unhošť (2 tř.), Úhonice a Železná; úhrnem v 13 obcích o 15 tří
dách. R. 1795 otevřena soukromá škola židovská s vyučovacím jazykem německým v Hos
touni; již zanikla. 

Zavedením nucené návštěvy školní zvětšil se počet žactva a poněvadž zřízení školní 
stanovilo 80–120 dítek na jednoho učitele, počalo po ukončení válek napoleonských 
zřizování tříd druhých. Tak otevřena druhá třída (učiteli dán „pomocník“) r. 1824 v Lidicích, 
Hostivicích, Tachlovicích a Úhonicích, r. 1827 v Družci a na Kladně a 1831 v Železné. 
V Chejni od poč. tohoto století a v Chrášťanech od r. 1829 vydržovali si občané učitele 
sami. 

Do vydání nynějších základních zákonů školních zřízena druhá třída ještě v Hostouni 
(1847), v Hořelicích (1855) a Chýňavě. Též zřizovány školy nové, a to: v Jenči V. (odško
len od Hostivic 1833), Buštěhradě (od Lidic 1834), Přítočně V., Rapicích (od Unhoště 
r. 1841), (od Lidic 1858) Vřetovicích (od Lidic 1858). 

Roku 1867 byly v okresu Kladenském 4 školy (jedna dvojtř.) v Unhošťském 16 škol 
(10 dvojtř.), celkem 19 škol o 30 třídách. 

Vydáním nových zákonů školních r. 1868–70 a oceněním vzdělání, jež školy posky
tují, nastal rozvoj a rozkvět školství měrou netušenou. Nejlepšímu toho dokladem jest 
porovnání počtu tříd r. 1867 a r. 1894. 

Po vydání nových zákonů školních zřízeny školy v Chrášťanech (1869), Chýni (1869), 
H. Bezděkově (1871), ve Dříni (1872), v Nenačovicích (1882), v Dobré (1893), vystaveny 
nové budovy školní a otevřeno mnoho tříd postupných i pobočných. 

 

C) Veřejná činnosť. 
 
Spolkový život v hejtm. Kladenském jest všestranně rozvinut. Dle hlavního účelu jsou 

následující spolky a jednoty: 
Akciové podniky: „Pražsko železářská průmyslová společnosť“ (62*) sídlem ve Vídni 

těží uhlí, radu železnou a vyrábí železo; „Rakouská privileg. společnosť státních drah“ (55) 
sídlem ve Vídni má tu doly a drátovnu; „Buštěhradská  
___________ 
 
*) Čísla v závorce udávají založení r. 18… 
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privileg. společnosť železniční“ (52) sídlem v Praze těží uhlí, „Akciová společnosť Leopol
diny hutě“ (90) sídlem ve Vídni vyrábí ocel kelímkovou. V Buštěhradě „Kutací spolek“ a na 
Kladně „Kutací společenstvo“ zabývají se hledáním uhlí. Výhe rn í  spo lky  (losní) jsou na 
Kladně „Štěstí“ (84), „Štěstěna“ (67) a „Svornosť“ (88); v Kročehlavech: „Štěstěna“ (84), 
„Naděje“ (86) a „Doufání“ (93). 

Peněžní ústavy jsou čtyři, a to: na Kladně „Občanská záložna“ (64) s neobmezeným 
ručením, s níž spojena od r. 1891 zastavárna; „Okresní hospodářská záložna“ (83); 
v Unhošti „Okresní záložna“ (74) s ručením obmezeným a „Okresní hospodářská záložna“ 
(83). 

Výkaz záložen za rok 1893. 

 

Jméno a sídlo 
záložny 

Jmění vlastní v zl. Jmění svěřené 

Jm
ěn

í v
la

st
ní

 
k 

ci
zí

m
u 

1 
: 

Závodní podíly 
Reservní 

fond 
Úhrn vl. 
jméní 

během r. 1893 Úhrn 

jich 
počet 

jich 
splaceno 

vloženo vybráno cizího jmění všech pasiv 

zl.15 zl. zl. zl. zl. zl. zl. zl. 

Kladno:          
Občanská záložna 10222 102220 67257,14 169477,14 547538,35 588836,73 1066797,02 1238626,84 6,3 
Okres. hosp. záložna 110 16281,63 433,52 16714,15      

Unhošť          
Občanská záložna 7581 75810 23274,15 102084,15 287128,93 527088,34 675509,50 798886,22 6,6 
Okres. hosp. záložna ? 97021,59 4928,61 101949,20 106009,20 62893,11 199593,72 321325,75 1,9 

 
Zastavárna obč. záložny na Kladně mající zálohu 18 tis. zl. půjčila v r. 1894 na: 

cenné papíry 2 405 zl., skvosty 12 731 zl. a šatstvo 762 zl., úhrnem 15 898 zl. Výtěžek na 
úrocích obnášel 2 262,89 zl., vydání správní 2 398,31 zl. a obrat 96 210,80 zl. 

                                                 
15  Zde peněžní jednotka nemá být uvedena 
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Spolky hospodářské, potravní, obchodní a pod.: Hos touň: Hospod. čtenářský (92), 
K l adno: „Oul“ (potrav. 68) „Obchodní spolek střížníků a ozdobníků“ (85), Odbor 
„Obchodní besedy Česko slovanské“ (86), K ročeh lavy : „Pokrok“ (potrav. 81), Unhošť : 
„Hospodářský spolek pro okres Unhošťský“ (70) a „Spolek pro vysazování stromů“ (82). 

Sbory dobrovolných hasičů mají obce: Buštěhrad (87), Družec (82), Dobrá (85), 
Dubí (89) Dušníky (89), Hostivice (90), Hostouň (86), Chráštany (93), Chýňava (82), 
Kladno (76), (též jeden horní a jeden hutní sbor Pražsko žel. prům. spol.), Kročehlavy 
(85), Nučice (92), Přítočno V. (86), Úhonice (88), Červ. Újezd (88), Unhošť (76). Sbory 
tyto tvoří dvě župní jednoty hasičské t. v Unhošti „Župní hasičská jednota pod Kožovská 
Žďár“ (83), na Kladně „Župní hasičská jednota Kladenská“ (92). 

Spolky vojenských vysloužilců mají obce: Buštěhrad (88), Dříň (83), Družec (84), 
Dušníky (podporující 89), Hostouň (90), Chýňava (90), Jenč V. (94), Kladno (65), 
Kročehlavy (podpor. 85), Unhošť (87) a sbor ostrostřelců (1810), Vřetovice (podp. 91). 

Spolky podporující: Buš těhrad  „Bratrstvo“ (92) „Kruh“ (72), Doksy  „Bratrstvo“ 
(88), Dub í  „Berla“ (71), Dušn íky  „Svornosť“ (84), Hoře l i ce  „Řemesl. živnostenská 
Beseda“ (93), Hos t iv i ce  „Hostivít“ (89), K ladno  „Bratrství“ (73), „Cecilie“ (hudeb. 84), 
„Družstvo pro vystavění tělocvičny“ (88), „Hornicko hutnický“ (91), „Kovkop“ (69), „Krej
carový spolek ku podpoře mládeže škol českých“ (80), „Lidumil“ (72), „Mírumil“ (89), 
Odbor „Červeného kříže“ (80), Odbor „Jednoty soukromých úředníků“ (93), „Palacký“ (89), 
„Parokruh“ (85), „Přemysl“ (88), „Spolek dělníků Pražsko želez. průmyslové společnosti“ 
(71), „Spolek mistrů oděvnických“ (71), „Spolek dělníků pekařských, mlynářských a cukrář
ských“ (81), „Spolek ku zřízení a vydržování školy mateřské“ (83), „Spolek řemeslníků 
živností stavebních a z kovu“ (84), „Spolek ku vystavení nového katolického kostela“ (87); 
K ročeh lavy : „Domobrana“ (91), „Komenský“ (91), „Vlastimil“ (84), Nuč i ce : „Kovkop“ 
(94), S te l čoves : „Vlastimil“ (72), Unhošť  „Čech“ (75). V Buštěhradě je dobročinný sbor 
„Lidumil“ (90). 

Odbory „Ústřední Matice školské“ jsou: v Buštěhradě (84), Dušníkách (90), Kladně 
(84) a Unhošti (83). 

Spolky tělocvičné a to: „Sokol“ v Buštěhradě (94), Dušníkách (92), Hostivicích (92), 
Hostouni (92), Kladně (1869–77, 83), Kročehlavech (92) a Unhošti (87). 

Spolky zpěvácké a ochotnické mají obce: Hos touň  „Čech“ (67), Úhon ice  „Dalibor“ 
(69), Červ .  Ú jezd  „Čtenářsko ochotnický“ (91) a Unhošť : „Lípa“ (62) a „Družstvo 
divadelních ochotníků“ (28). 

Spolky čtenářské i zábavní a besedy mají obce: Buš těh rad  „Občanská beseda“ 
(81), D ř íň  „Svornost“ (92), Dub í   
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Občanská beseda „Pokrok“ (84), Hoře l i ce  „Svatopluk“ (74), Hos touň  „Čtenářská 
beseda“ (91), Chráš tany  „Občansko čtenářská be“(78), Chýňava  „Čtenářská beseda“ 
(84), K l adno: „Budislav“ (69), „Čtenářský klub dozorstva“ (88), „Havlíček“ (93), Hnízdo 
„Kosů“ (87), „Hornicko hutnický“ (91), „Kladenská beseda“ (61), Klub velocipedistů“ (87), 
„Křesťansko socialní“ (93), „Kuřácko šňupácký“ (92), „Omladina“ (93), „Řemeslnická 
beseda“ (87), „Spolek přátel literatury“ (79), „Spolek svobodných mládenců“ (75), 
„Sladkovský“ (93), „Žďár“ (78), K ročeh lavy  „Občanská beseda“ (78), „Rovnosť“ (91), 
„Řemeslnická vzdělávací beseda“ (87), L i d i ce  „Vlasť“ (75), Rozdě lov  „Kuřácko
šňupácký“ (90), Unhošť  „Křesťansko socialní“ (94), „Občanská beseda“ (67), „Řemesl
nická beseda“ (89), „Vlastimil“ (88), Tach lov i ce  „Občanská beseda“ (88), „Čtenářsko
vzdělávací spolek“ (91). 

V Unhošti jest odbor „Národní jednoty česko židovské“ (93). 
Skoro veškeré spolky podporující jsou též zábavními. 
Spolky učitelské: Hos t i v i ce  „Budeč“ (70), K l adno  „Unhošťsko Kladenský Komen

ský“ (75) s odborem Bolzanova sirotčince. 
Politické kluby jsou v obcích: K l adno: 1. městský (85), 2. pro volební okres měst na 

říšskou radu volících (93), K ročeh lavy  (92). 
Německé spolky: K l adno  „Krejcarový ku podpoře žactva školy německé“ (82), 

„Montanistický klub“ (česko německý) (92), „Localverband der österr. Corpsphilister Ver
bandes“ (92), „Israelitischer Frauenverein“ (93), Hoře l i ce  „Bikur Cholin“ (podpor. 77). 

Veškerých spolků v hejtmanství Kladenském jest 138, a to v Kladensku 84 (na Kladně 
53, Kročehlavech 14, Buštěhradě 9), v Unhošťsku 54 (v Unhošti 13, Hostouni 6, Dušníkách 
5) celkem ve 24 obcích. 

Mimo uvedené spolky jsou společenstva živnostenská dle nového řádu živnostens
kého zřízená v obcích: Buš těh radě  „Společenstvo různých živností“ a „Společ. obchodní, 
hostinské a výčepní“, k němuž přiděleny obce: Vřetovice a Stelčoves, Lidice, Makotřasy, 
Řebeč (a ze sousedních hejtmanství Libochovičky a Tr. Újezd.) Ostatní obce okresu 
Kladenského přiděleny ku K ladnu , kde zřízena jsou následující společenstva od r. 1884: 
a) obchodní gremium, b) živností oděvných, c) krupařů, řezníků, hokynářů a mlékařů, 
d) hostinských, sládků, vinárníků a výčepníků líhovin, e) živností stavebních a z kovu, 
dřeva a papíru zboží vyrábějících, f) obuvnických. 

V Unhoš t i  jsou následující společenstva pro ostatní obce okresu Unhošťského: 
a) živností obuvnických a koželužských, b) oděvních a kožešnických, c) pekařských a mly
nářských, d) stavebních a z papíru neb dřeva vyrábějících, e) maloobchodníků, f) z kovu 
vyrábějících, g) hostinsk. a výčepníků. 
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Nemocenská  pok ladna společenstev jest na Kladně (MUDr. Hyn. Schmutzer) pro 
okres Kladenský a v Unhošti (MUDr. Jarosl. Sekerka) pro Unhošťský okres. 

Knihovny jsou hlavně spolkové t. 28 a obecní 3 v následujících obcích: Družec (ob). 
Hořelice (sp.), Hostivice (sp.), Hostouň (2 sp.), Chrášťany (sp.), Chýňava (sp.), Kladno 
(14 sp.), Kročehlavy (2 sp.), Lidice (sp.), Červ. Újezd (sp.), Úhonice (sp.). Unhošť (1 ob. 
a 1 sp.), Tachlovice (2 sp.), Vřetovice (ob.). 

Časopisy politické vycházejí dva: „Svoboda“ od r. 1890 a „Kladenské Listy“ od 
15. dubna 1895. 

 

VIII. Zřízení. 

A. Samosprávné. 
 

Obecní zastupitelstva polit. či místních obcí skládají se ze zákonitého počtu členů 
volených na 3 roky ve 2 neb 3 sborech voličských. Dle počtu voličů určuje se počet členů, 
tak že obce do 100 oprávněných voličů volí 8–9, od 100–200 12, od 201–400 18, od  
401–600 24, od 601–1 000 30, přes 1 000 36 členů. Náhradn íků  nemá býti více než 
polovina členů zastupitelstva. Vedlé těchto volených členů jest členem zastupitelstva 
každý, kdo nejméně šestou čásť veškeré přímé daně v obci předepsané platí. 

P ředs tavens tvo  (městská rada) voleno jest ze zastupitelstva a skládá se ze 
zvoleného starosty (purkmistra) a nejméně ze dvou, nejvíce ze třetiny údů zastupitelstva 
(obecní starší n. městská rada). 

Ú řadů obecn í ch  jest v hejtmanství celkem 42, a to: v Kladensku 7, v Unhošť
sku 35. 

Působnosť  obecních úřadů je dílem samostatná: obec spravuje jmění obecní, 
záležitosti obecní, přihlíží k bezpečnosti majetku, pečuje o zachování obecních cest, silnic 
a mostů, koná policii polní, tržní, zdravotní, mravnostní, stavební i požární, pečuje o chudé 
a dobročinné ústavy obecní, má účastenství ve správě místních škol, urovnává spory mezi 
stranami v obci a provádí dobrovolné dražby věcí nemovitých; dílem přenesená, jež týká 
se záležitostí soudních, politických, vojenských, berních i důchodkových. 

Ú ředn í  zá l e ž i tos t i  místních obcí obstarává starosta, jemuž k ruce jest na Kladně: 
tajemník, důchodní, assistent a polic. revisor; v Unhošti, Buštěhradě, Kročehlavech a Hos
touni tajemník, ve V. Přítočně obecní zapisovatel. 

Doh led  nad obecními úřady přísluší dílem okr. zastupitelstvu a zemskému výboru, 
dílem c. k. okr. hejtmanství a c. k. místodržitelství. 
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Honebn í  výbor  o 3–5 členech na 6 (12) let volí obce, jichž katastr jest přes 
200 jiter (115 ha) a to tak, že za pozemek do 20 měřic a o každých 20 měřic výše přísluší 
vždy 1 hlas. Katastr o více jak 2 000 jitrech může býti rozdělen v jednotlivé revíry. Právo 
honební pronajímá se obyčejně dražbou neb z ruky na 6 neb 12 let. 

M ís tn í  ško ln í  rada  jest v každé školní obci. 
Příslušná obchodn í  a  ž ivnos tenská  komora  jest v Praze, do které veškerá 

odvětví průmyslu a obchodu volí své zástupce. Dle množství řemeslníků a obchodníků jsou 
zřízena v obcích živnostenská společenstva (viz činnosť spolkovou). 

Do okresn ího  zas tup i te l s tva  volí dle počtu obyvatelstva Kladensko 30, Unhošť
sko 24 zástupce, z nichž se v každém okrese soudním volí sedmičlenný výbor  ok resn í  
o starostovi a 6 výborech. 
 

Počet zastupitelů za: 

v velkostatky města velkoprůmysl 
a obchod 

obce venkov. úhrnem 

Kladně 2 15 7   6 30 
Unhošti 8   3  13 24 
 

V Kladensku volí Kladno 13, Buštěhrad 2 zastupitele; v Unhošťsku Unhošť 3. 
Působnosť  okres. zastupitelství vztahuje se na vnitřní záležitosti, týkající se pro

spěchu okresu vůbec, spravuje okr. jmění, ústavy a silnice, dává své dobrozdání, činí 
návrhy vládě a zastupitelstvu zemskému ku prospěchu okresu, jedná o rozpočtu pro okres, 
stanoví okresní přirážku školní do výše 10% a okresní přirážku správní, uzavírá okresní 
půjčky, pečuje o zachování majetnosti okresní, zasahá do záležitostí obecních, rozhoduje 
o sporných věcech obecních a ustanovuje své úředníky. Ok resn í  výbor  je výkonným 
organem okr. zastupitelstva, zvláště koná dohled na chudinství v obcích, sestavuje 
rozpočet, zastupuje okres na venek, podpisuje listiny, vykonává nad podřízenými moc 
disciplinární a je za veškeré jednání zodpovědným okres. zastupitelství. 

Ú ředn í  zá le ž i tos t i  obstarává při každém okres. zastupitelství tajemník okresní, 
jemuž v Unhoštsku přidělen assistent. 
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Doh led  k okres. zastupitelství přísluší jednak zemskému sněmu a výboru, jednak 
politickému úřadu okresnímu a c. k. místodržitelství. 

Do zemského sněmu království Českého volí veškeré velkostatky české společně 
v Praze 70 poslanců, a to: svěřenské (fideikomissní) 14, nesvěřenské (allodialní) 54 pos
lance. V kurii obcí venkovských volí jednoho poslance soudní okresy: Kladenský, Unhošť
ský, Smíchovský, Zbraslavský a Berounský na Smíchově. Obchodní a živnostenská komora 
Pražská volí celkem 4 poslance. 

Do ř í š ské  rady  volí veškeré svěřenské velkostatky české v Praze 5 poslanců; ne
svěřenské (volí v 5 skupinách 18 poslanců) hejtmanství Kladenského volí v 1. skupině, již 
tvoří polit. okresy: Kladno, Karlín, Hořovice, Rakovník, Slané, Mělník, Smíchov, Český Brod 
a Příbram 3 poslance v Praze. Ve skupině měst volí: Kladno, Unhošť, Slané, Velvary, 
Louny, Rakovník a N. Strašecí 1 poslance. V skupině venkovských obcí volí jednoho pos
lance soudní okresy: Kladenský, Unhošťský, Smíchovský, Zbraslavský a Berounský na 
Smíchově, Rakovnický a Křivoklátský v Rakovníku. 

 

B. Zeměpanské zřízení správní. 

1. Politické. 

 
C. k. okresní hejtmanství na Kladně náleží dozorčímu obvodu c. k. hejtmana v Karlí

ně, s nímž jest podřízeno c. k. místodržitelství v Praze. 
Zřízeno bylo 1. října 1893. 
V čele hejtmanství jest c. k. okres. hejtman, jemuž hlavně pomáhají: c. k. okres. 

komissař, c. k. okres. školní inspektor, c. k. berní inspektor, c. k. okres. tajemník a c. k. 
šikovatel. C. k. okres. hejtman vykonává politickou moc, vede záležitosti zdravotní a vojen
ské, předsedá c. k. okres. školní radě a stará se o veřejnou bezpečnost. 

Školství obstarává c. k. okres. školní inspektor. 
C. k. berní úřady na Kladně a v Unhošti jsou podřízeny c. k. bernímu inspektoru na 

Kladně, s nímž přísluší k c. k. finančnímu okres. ředitelství v Praze. Berní okresy čítají 
celkem 43 berní obce, a to: Kladensko 7, Unhošťsko 36. Daně vybírá buď starosta neb 
k tomu zřízený obecní úředník. Berním úřadům přiděleny jsou hlavně: přímé daně, taxy, 
vybírání okres. a zemské přirážky, vydávání státních úroků a j. 

V Unhošti jest komissařství finanční stráže pro vnitřní kontrolní okres Kladenský, 
jemuž přísluší dozor na: nepřímé daně vůbec, kolky, tabák, potravní daň a j. 

Hejtmanství Kladenské přísluší k stavebnímu okresu Smíchovskému, jehož c. k. inži
nýr sídlí na Smíchově. 
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Katastry měřičského okresu Kladenského má v patrnosti c. k. okresní zeměměřič se 
sídlem na Smíchově. 

V lesnictví přísluší dozor cís. král. lesnímu inspektoru v Karlíně. 
V hornictví jest dozorčí úřad c. k. horní hejtmanství v Praze. 
V živnostenství náleží hejtmanství k 8. dozorčímu okresu c. k. živnostenského inspek

tora v Praze. 
O veřejnou bezpečnosť je postaráno jednak městskými a obecními úřady, jednak 

c. k. če tn ic tvem, jehož okresní velitelství na Kladně podřízeno je zemskému velitelství 
četnickému č. 2 pro Čechy v Praze. S tan i ce  če tn i cké  jsou: v Buštěhradě, Kladně, Duš
níkách, Hostivicích a Unhošti. 

V zdravotnictví vykonává dozor c. k. okresní lékař na Kladně. 
Lékařů  jest v obvodu hejtmanství celkem 18 a to: na Kladně 9, v Kročehlavech 1, 

v Rapicicích 1 a v Unhošti 3, (dále viz obvody zdravotní), tak že přichází v Kladensku 1 
lékař na 3 057 obyvatel, v Unhošťsku na 4 302 obyvatele. 

Lékárny  jsou na Kladně (druhá povolena) a v Unhošti; soukromé lékárny mají 
lékaři: v Buštěhradě, Dušníkách, Hostouni a Chýňavě. 

Zvěro lékař  zeměpanský na Kladně, s dotací okresní v Unhošti. 
Zkoušených pomocn ic  ku  porodu  jest 71. 
Ve zvěrolékařství tvoří hejtmanství též okres a dozor vykonává c. k. ok resn í  

zvě ro lékař  na Kladně. 
 

2. Soudní. 

 

C. k. okresní soudy jsou na Kladně a v Unhošti; náleží v obvod c. k. zemského 
soudu  v Praze. 

Při každém soudu zřízen c. k. ok resn í  soudce , jemuž na Kladně i v Unhošti přidáni 
2 adjunkti. 

Ve věcech obchodních přísluší hejtmanství k c. k. obchodn ímu soudu  v Praze. 
Listovní úřady při c. k. okresních soudech vedou c. k. l i s tovn í . 
Při každém soudě jest po jednom zřízenci s tá tn ího  zas tup i te l s tv í  z občanstva 

povolaném. 
V sídle c. k. okres. soudu jest c. k. no tá ř , který jest členem c. k. notářské komory 

v Praze. 
Advokat  jest na Kladně 1, v Unhošti 2; ti jsou členy advokatní komory v Praze. 
 

3. Vojenské. 

 
Hejtmanství Kladenské jest dop lňovac í  okres  c. k. řadového vojska pěšího pluku 

č. 28, jehož velitelství podřízeno jest velitelství osmého armádního sboru se sídlem 
v Praze,  
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V oh ledu zdravo tn ím rozděleny okresy v následující obvody zdravotní: 
 

Sídlo obv. 
lékaře Obvodní lékař 

Rozloha 
v km2 

Počet 
obyv. Přidělené osady 

1. Buštěhrad MUDr. Jakub 
Himmer 

25,79 5 973 Buštěhrad, Stelčoves, Vřetovice 
a z okresu Smíchovského Zájezd 
a Libochovičky 

2. Kladno MUDr. Hynek 
Hajn 

15,3 10 781 Dubí, Kročehlavy, Štěpánov 
a Rozdělov 

3. Kladno městští lékaři: 

MUDr. Siegfried 
Baum 

MUDr. Václav 
Záveský 

8,1 17 215 Kladno 

4. Dušníky MUDr. Václav 
Dvořák 

48,1 5 504 Dušníky, Drahelčice, Hořelice, 
Úhonice, Nučice, Tachlovice, 
Chrášťany, Jinočany, Chejň a 
Sobín 

5. Hostouň MUDr. Antonín 
Zeman 

53,7 7 104 Hostouň, Pavlov, Dolany, Řebeč, 
Lidice, Jenč V., Makotřasy, 
Hostivice a Litovice 

6. Chyňava MUDr. Václav 
Lorenz 

60,5 3 570 Chyňava, Libečov, M. Přílepy, 
Železná, Lhotka, Chrustenice, 
Nenačovice a z okr. Křivoklátského 
Bratronice 

7. Unhošť MUDr. Jarosl. 
Sekerka 

91,5 9 634 Unhošť, Kyšice, Braškov, Červený 
a Pletený Újezd, Dobrá, Doksy, 
Družec, Bezděkov H. i D., Svarov, 
Přítočno M. i V. a Ptiče H. i D. 
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a c. k. zemské obrany pluku č. 8, se sídlem v Praze. Pokud domobrany se týče, náleží 
k velitelství č. 33. 

Z příslušníků (z 28 588 ob.) jest 405 mužů vojska aktivního, 1 073 reservního, 
708 zeměbrany a 1 400 domobrany. 

Vojenské záležitosti obstarává c. k. ok res .  š i kovate l . 

4. Seznam hodnostů a úředníků. 
 

A. Při samosprávě 
 

1) Starostové měst: 
 
Kladno: MUDr. Jaroslav Hruška. 
Unhoště: Antonín Hofbauer. 
 

2. Městští úředníci: 
 
Kladna: Vladimír Pešek, tajemník.  

Václav Petrásek, důchodní.  
Cyril Maršál, měst. inžinýr. 

Unhoště: Petr Ebert, tajemník. 
 

3. Starostové okr. zastupitelstev: 
 
Kladenského: Josef Hrabě. 
Unhošťského: Jan Bělohradský.  
 

4. Okresní úředníci: 
 
Kladenského:  
  Frant. Tachovský, tajemník. 
Unhošťského:  
  Josef Seifert, tajemník. 
  Karel Stádník, assistent. 
 

B) Při zeměpanských úřadech. 
 

1. Při politické správě: 
 

JUDr. Jan Paraubek, c. k. okr. hejtman. 
Frant. Kubín, c. k. okr. komissař. 

Josef Kouřimský, c. k. okr. tajemník. 
Frant. Haas, c. k. okr. šk. inspektor. 
Václav Červenka, c. k. okr. finančn. inspektor. 
MUDr. Václav Valter, c. k. okr. lékař. 
Jan Bouza, c. k okr. zvěrolékař. 
Václav Klíma, c. k. poručík četnictva. 
 

2. Při soudnictví: 
 

C. k. soudci: 
  Karel Reichl, na Kladně. 
  Karel Svoboda, rada zemsk. soudu v Unhošti. 
 

C. k. listovní: 
 
Karel Multerer, na Kladně.  
Vojtěch Štěpina, v Unhošti. 
 

C. k. berní: 
 
Jan Zelenka, na Kladně.  
Frant. Kafka, v Unhošti. 
 

C. k. notaři: 
 
JUDr. August Poche, na Kladně.  
Vojtěch Markuzzi, v Unhošti. 
 

Advokáti: 
 
JUDr. Josef Kochanek, na Kladně,. 
JUDr. Arkad Slouk, v Unhošti.  
JUDr. Ed. Morávek, v Unhošti. 

 

IX. Poplatnosť. 
Podávaje tento obraz poplatnosti za rok 1894 připomínám předem, že není ve všech 

částech přesný, jak bylo mým přáním. Doufám však, byť nebyl díl tento úplně správným, 
poskytne přece obraz mohutné berní síly celého hejtmanství ku spokojenosti laskavého 
čtenáře. (Poněvadž obecní přirážky školní vybírají se z daní za rok předcházející a mnohé 
obce školní skládají se z částí obce berní, uvádím je při každé obci školní, jak mi sděleny 
byly.) 
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1. Berní okres Kladenský. 

Čí
s.

 b
ěž

. 

Berní obec 
Přímá daň 

Přirážky v % Přirážky v zl. 

obec. 
správ. 
a škol. 

okres. 
a zem. 

celkem 

ob.správ., 
okresní  

a zemské 
obecní škol. 

zl. kr. zl. kr. zl. kr. 

1 Buštěhrad 8 068 15 50–38 

ok
re

s.
šk

. 
10

, 
sp

rá
v.

 1
5,

 z
em

sk
é 

39
, 
ce

lk
em

 =
 6

4  

152 9 197 67 2 831 88 
2 Dubí 15 064 10 30–3 97 14 160 11 Dříň 531 36 
3 Kladno 148 689 43 30–13 107 140 768 06 16 769 01 
4 Kročehlavy 8 953 39 30–13 107 8 416 36   
5 Rozdělov  1 697 32 25–13 102 1 510 60 Rapice 539 16 
6 Stelčoves 9 448 94 14–4 102 7 370 16 589 98 
7 Vřetovice 2 874 97 9–13 86 2 089 72 365 46 
 Úhrnem 194 796 29    183 521 68 21 626 85 

 
 2. Berní okres Unhošťský. 

Čí
s.

 b
ěž

. 

Berní obec 
Přímá daň 

Přirážky v % Přirážky v zl. 

obec. 
správ. 
a škol. 

okr. 
a 

zem. 
celkem 

ob.správ., 
okresní  

a zemské 
obecní škol. 

zl. kr. zl. kr. zl. kr. 

1 Bezděkov H. 2 275 44 30–13 

ok
re

sn
í š

ko
l. 

10
, 
sp

rá
vn

í 3
3,

 z
em

sk
á 

39
 =

 8
2 

125 2 548 59 293 93 
2 Braškov 1 536 72 10–12 104 1 413 78   
3 Dobrá 2 322 32 30–50 162 2 601  751 88 
4 Doksy 1 046 91 77½–18 177½ 1 669 82   
5 Dolany 1 198 16 10–20 112 1 102 31   
6 Drahelčice 2 185 42 10–10 102 2 010 59   
7 Družec 1 968 96 – 18 100 1 614 55 539 82 
8 Dušníky 3 836 35 5–10 97 3 337 62   
9 Hořelice 2 592 76 25–10 117 2 774 25 854 65 
10 Hostivice  5 976  17–8 107 5 916 24 462 24 
11 Hostouň 5 418 31 18 – 100 5 418 31   
12 Chejň 2 450 79 10–45½ 137½ 2 254 73 1 060 25 
13 Chrášťany 2 867 22 12–10 104 2 695 19 528 81 
14 Chrustenice 1 807 92 28– 10 120 1 988 71 151  
15 Chyňava  4 486 92 25–7 114 4 801  313 48 
16 Jenč V. 6 551 79 7½ – 13½ 103 5 863 85 819 57 
17 Jinočany  1 914 21 6–6 94 1 684 50 114 85 
18 Kyšice 1 850 73 – 12 94 1 517 60   
19 Lidice 2 262 74 – – 82 1 855 45   
20 Litovice 4 580 94 21–8 111 4 718 37   
21 Makotřasy 2 485 08 – – 82 2 037 77   
22 Nenačovice 1 139 58 10–13 105 1 048 41 147 09 
23 Nučice 2 702 47 6–9 97 2 378 17   
24 Přílepy M. 624 36 15–13 110 605 63   
25 Přítočno M. 1 078 07 – 17 99 884 03   
26 Přítočno V. 1 452 98 – – 8? 1 191 44 384 94 
27 Ptiče 3 820 21 8–6½ 96½ 3 438 19   
28 Řebeč 2 292 70 – – 82 1 880 01   
29 Sobín 1 742 33 9–8 99 1 585 52   
30 Svarov 898 68 24–12 118 952 60 679 50 
31 Tachlovice 2 927 40 9–10 101 2 663 93 286 93 
32 Úhonice 4 615 79 15–6½ 103½ 4 477 32 513 50 
33 Újezd Červený 3 566 01 15–12 109 3 459 03   
34 Újezd Pletený 724 58 – 12 94 594 16   
35 Unhošť 13 222 68 30–12 124 14 758  1 932 31 
36 Železná 1 256 40 10–13½ 105½ 1 155 89 405 18 
 Úhrnem 103 679 93   100 898 56 10 239 93 
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V 
Přímá daň Přir. veškeré Celkem 

zl. kr. zl. kr. zl. kr. 

Kladensku 194 796 28 205 148 53 399 944 81 
Unhošťsku 103 679 93 111 138 49 214 818 42 

Úhrnem 298 476 21 316 287 02 614 763 23 
 

Přímé daně. 
 

Berní okres 
Pozemková Činžovní Dom. třídní Živnostní Z příjmů 5 % 

zl. kr. zl. kr. zl. kr. zl. kr. zl. kr. zl. kr. 

Kladno 13 500 62 25 670 67 679 50 16 929 92 136 719 70 2 295 87 
Unhošť 80 977 58 4 148 08 712 97 6 626 93 4 029 38 185 03 

Úhrnem 94 478 20 29 818 75 1 392 47 23 556 85 140 749 08 2 480 90 

 
Nepřímé daně. 

 
v obvodu celého hejtmanství obnášely 463 140 zl., z čehož připadá na tabák 250 222 zl., 
daň z masa 5 600 zl., vína a líhovin 3 191 zl. a ostatní daň z kolků. 

Veškeré daně přímé i nepřímé činily úhrnem 761 616,23 zl. a s přirážkami 
1 077 903,25 zl. 

Z veškerých přirážek připadá na zemské  a okresn í  v Kladensku 124 669,62 zl., 
Unhošťsku 85 017,54 zl., na obecn í  v Kladensku 80 478,91 zl., Unhošťsku 26 120,95 zl. 

Z úhrnu veškerých přímých daní a přirážek připadá na hlavu: v Kladensku 11,9 zl., 
Unhošťsku 8,32 zl., z daní nepřímých 7,79 zl. 
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PŘEHLEDNÝ NÁSTIN HISTORICKÝ. 
 
Krajina hejtm. Kladenského jest archeologicky památnou, neboť hojná pohanská 

pohřebiště, žároviště a mohyly svědčí, že byla obydlena v šeré době pohanské. Pozůstatky 
po obyvatelích doby předhistorické objeveny hlavně u Dobré v lese „Horka“, kde 
50 mohyl nalezeno a vykopány jantarové korále, zlaté a bronzové věci, nádoby ano 
i kostra. U Kladna při kopání základů pro první pec vykopány hroby s kostrami, dále nale
zena pohřebiště a žároviště od Břvů (na Krahulově) až k Ptičům, v Nučicích, v Úhonicích 
(studánka „Keltna“), v Jenči na „Skalce“, Drahelčicích (stud. „Vručka“), Chrášťanech (stud. 
„Světice“), u Dříně (stud. „Limburna“), v Rapicích, v Stelčovsi a v Buštěhradě. 

Za doby kmenového rozdělení Čech byla krajina hejtmanství na V osazena kmenem 
Čechů, od nich SZ byli Lučané; o těchto kronikář Hájek vypravuje, že r. 858 „plundrovali“ 
Kladno. V době této stávaly Nučice, Chrustenice (r. 894) a Kladno (973). Byl tedy obydlen 
pouze jih, kdežto ostatní čásť, zvláště od Jenče na Z, byla liduprázdná. 

Za zřízení hradského v stol. XII., kdy v Čech bylo 52 žup, náleželo hejtmanství 
k župě Pražské a Dřevíčské (později Slanské zvané.) Hranice mezi oběma vytknuta 
následujícími pohraničními osadami v župě Dřevíčské: Kralovice (nyn. Vřetovice) a Vrapice, 
Buštěves, Lidice a Družec. Táhla se tedy hranice od Středokluk severně Unhoště, jižně 
Družce k Bratronicům a odtud přímo na jih až k Berounce. 

Z doby této činí se zmínka o Hořelicích (XI. stol.) Drahelčicích a Úhonicích (XII. stol.). 
Život hradský v době XII. a XIII. stol. rychle šířil se v Čechách a staveny tvrze, jichž 

v  této době bylo 17 a to v Nučicích, Chrustenicích, Kladně (dvě), Hořelicích, Braškově, 
Drahelčicích, Hostouni (tři), Chrášťanech, Jenči V. (dvě), Litovicích, Svarově, Tachlovicích 
a tvrz Kralovičky u Kralovic. 

V listinách XIII. stol. uvedeny mimo osady, v nichž byly tvrze, ještě následující: 
Dušníky, Nenačovice, Valov, Bezděkov Horní, Železná a Kralovice, ač možno bezpečně 
souditi, že jich bylo více. V století tomto zalidněna král. Otakarem II. i krajina od Hostivic 
na Z až k hranici hejtmanství. 
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V listinách ze stol. XIV. uvádějí se následující osady: a) s tvrzí: Buštěhrad, Dříň, 
Močidlany, Vrapice, Dobrá Vel. i Malá, Dolany, Hostivice, Hradisko, Chejň, Kyšice, Lidice, 
Makotřasy, Přítočno Velké, Újezd Červený a tvrz Tasov nad Řebčem; b) bez tvrzí: Dubí, 
Kročehlavy, Stelčoves, Újezd pod Kladnem a Újezd nad Kladnem, – Družec, Holonohy, 
Chyňava, Jenč M., Lhotka, Neidek, Podkozí, Přítočno M., Ptiče Horní i Dolní, Řebeč, Sobín, 
Újezd Pletený, Uněbuzy a městečko Unhošť (ač starší). 

Dle počtu osad bylo hejtmanství v stol. XIV. dosti zalidněno. V době této uvádějí se 
fary: dekanatu Ořechovského: Hořelice, Hostivice, Hostouň, Svarov, Tachlovice, Úhonice, 
Unhošť a Železná, dekanátu Slanského: Buštěves, Družec, Kladno, Kralovice, Lidice a Vra
pice. 

Ač během století XII. a XIII. počet žup klesl na 29, (an mnoho pánů, kláštery, colleg. 
kostely, hrady královské, města (jako Unhošť) i vesnice vyňato z moci soudce župního) 
trvala župa Slanská i Pražská stále. 

Za Karla IV. soustava župní vzrůstem feudalismu zašla a nastoupilo zřízení krajské. 
Čechy r. 1352 rozděleny ve 12 krajů; v každém byli dva hejtmani jmenováni. Kladenské 
hejtm. náleželo ku kraji Slanskému. 

R. 1434 uzavřeno na sněmu, by každý kraj volil své hejtmany ze středu stavů kraje 
svého, a to jednoho z rodu panského, druhého ze stavu rytířského n. vladyckého (zeman
ského). Tak byl Jiří Žďárský ze Žďáru zvolen v l. 1574–1571 s Jiřím Zajícem z Hasenburka 
za hejtmana. 

Koncem stol. XV. nastoupilo rozdělení v 14 krajů; však hejtm. Kladenské zůstalo opět 
v kraji Slanském. 

V listinách stol. XV. činí zmínka o osadách: Břízka, Buštívka, Újezd kněžský, Vřetovice 
– Bezděkov Dol., Břve (s tvrzí), Doksy, Libečov, Jinočany a Přílepy M. 

V době této zanikly již: Břízka, Buštívka, Újezd kněžský, Močidlany, Dříň, Kralovice, 
Újezd nad Kladnem. 

V století XVI. zanikly Rapice, v XVII. založen Hájek. 
Rozdělení ze stol. XV. trvalo do r. 1714, kdy bylo 12 krajů, při čemž Slansko a Rakov

nicko sloučeno v kraj Rakovnický, úřady však zůstaly ve Slaném. Tím připadlo nyn. hejtm. 
Kladenské ku kraji Rakovnickému. 

R. 1751 nastoupilo rozdělení na 16 krajů, a místo dvou hejtmanů dosazen hejtman 
císařský ze stavu kteréhokoli. 

Změna tato netkla se obvodu kraje Rakovnického. 
Ve století tomto vznikly osady: Rapice, Rozdělov, Štěpánov – Peklov, Toskana, Val

dek. 
Poslední rozdělení trvalo téměř 100 let – až do r. 1849, kdy zrušením robot a úřadů 

patrimoniálních nastoupila nová členitosť správy zemské. 
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Posledním dnem r. 1849 přestala tak zv. gubernia a dnem 15. ledna 1850 nastoupily 
vlády krajské v 7 krajích Čech. Kraj Rakovnický – tím i hejtm. Kladenské – přivtělen ku 
kraji Pražskému. Kraj každý rozdělen byl nad podkraje – Pražský v 8 – při čemž Kladenské 
hejtm. připadlo ku podkraji Smíchovskému. Úřady podkrajské otevřeny 1. února 1850. 

Již před zavedením výše naznačeného rozdělení byly nejvyšším rozhodnutím ze dne 
26. června 1849 zrušeny veškeré v r chnos tenské  a  měs tské  p rávn í  ú řady  a čin
nosť jich přenesena na nově zřízené c. k. soudy  okresn í . Tímto zrušeny v hejtm. 
Kladenském následující úřady: 
 
Číslo 
běžné 

Bývalé vrchnost. a městské 
právní úřady Přidělené osady (v nyn. hejtm. Kladenském) 

1. Buštěhrad Braškov, Buzdař, Dříň, Dubí, Lidice, Makotřasy, 
Stelčoves, Újezd Pletený, díl Újezdce p. Kladnem a díl 
Řebče. 

2. Kladno Kladno, Kročehlavy, Rozdělov, Stěpánov a díly v Dubí 
a Újezdci p. Klad. 

3. Horoměřice Úhonice, Chejň. 

4. Hostouň (Šafranov) Hostouň. 

5. Chrášťany Chrášťany, Dušníky, M. Přílepy, Železná. 

6. Křivoklát Bezděkov Horní i Dolní, Chyňava. 

7. Nový dvůr Pavlov, díl v Hostouni a v Horním Bezděkově. 

8. Smečno díl v Bezděkově Dol., díl v Dobré, v Družci. 

9. Tachlovice Břve, Dobrá M. i V., Doksy, Dolany, Drahelčice, 
Hořelice, Hostivice, Chrustenice, Jenč V. i M., 
Jinočany, Kyšice, Lhotka, Libečov, Litovice, 
Nenačovice, Netřeby, Nučice, Přítočno V. a M, Ptiče 
H. i Dol., Řebeč, Sobín, Svarov, Újezd Červ., díl 
v Družci a Stelčovsi. 

 
(Vrchnostenský úřad Horoměřice, Křivoklát a Smečno byly mimo hranice hejtm. 

Kladenského.) 
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Úřady tyto úřadovaly až do 17. června 1850 kdy otevřen c. k. ok resn í  soud 
v Unhošti, který přidělen k c. k. trestnímu a krajskému soudu v Praze. Obvod tehdejšího 
c. k. okres. soudu Unhošťského srovnával se s obvodem nynějšího hejtm. Kladenského. 

Dne 7. března 1849 vydán řád  obecn í  a zároveň zrušeny úřady rychtářské, od 
vrchnosti potvrzované a městské úřady právní. Občané volili si nyní obecní výbory a před
stavené. 

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 14. září a 26. listopadu 1853 a ze dne 5. března 1854 
a naříz. ministerialním ze dne 9. října 1854, což oznámeno naříz. c. k. organisační komisse 
zemské v Čechách dne 9. prosince 1854, byly dosavadní úřady podkrajské zrušeny, země 
rozdělena ve 13 krajů a zřízeny c. k. ú řady smí šené  s  moc í  soudn í  i  po l i t i ckou . 
Ve věcech politických příslušely tyto smíšené úřady, dnem 26. května 1855 otevřené, 
k c. k. úřadům krajským; tedy Unhošťský okres ku Pražskému, který dne 12. května l855 
činnosť svoji započal. 

Ve věcech soudních příslušel k c. k. vyšetřujícímu soudu v Rakovníce a c. k. zemsk. 
soudu v Praze. 

Ve věcech horní moci soudní náležel ku krajskému soudu v Plzni až do 17. září 1855, 
kdy přidělen k právě zřízenému c. k. horním hejtmanství v Příbrami. 

C. k. berní úřady byly spolu depositními úřady pro úřady soudní; Unhošť náležela 
k c. k. finančn. ředitelství v Praze. 

Patentem císařským ze dne 21. května 1855 zřízen stav notářů, kteří dnem 1. srpna 
t. r. úřadovati počali. 

R. 1865 zřízena ok resn í  zas tup i te l s tva , na něž čásť působnosti přenesena. 
Nové změny, které prohlášením ústavy nastaly, přivedly oddělení moci politické od 

soudní, což zák. říšs. ze dne 19. května 1868 ustanoveno, a země rozdělena v 89 hejtman
ství. Okres Unhošťský přidělen k hejtmanství Smíchovskému. 

V roce 1871 zřízen revírní úřad báňský ve Slaném a horní hejtmanství v Praze, k nimž 
Unhošťský okr. pak náležel. 

R. 1878 zřízen z části okresu Unhošťského c. k. ok res .  soud  na K ladně  a dnem 
1. října 1893 odděleny okres Kladenský a Unhošťský od c. k. hejtmanství Smíchovského 
a správa politická přenesena na nově zřízené c. k. hejtmanství Kladenské. 

__________ 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada A – svazek č. 8 
ŠKORPIL František Boh. (1895): Popis okresního hejtmanství Kladenského 84 
 

 

[– 74 –] 
 

MÍSTOPIS. 
 
V závorce udána výška v m, směr a vzdálenost od okresního města, při počtu 

obyvatelstva jest v závorce počet mužů a žen spojen znaménkem +‚ za tímto následuje 
počet obyv. jiného náboženství než katolického a konečně jiné řeči než české. 

 

1. Kladensko. 
 
Břízka a Buštívka. Zaniklé vsi tyto stá
valy v místech nyn. dvora rapického, 
a zašly ok. r. 1450. při obléhání Buště
hradu. 
Buštěhrad, městys m b š (∆ 342, V 1½ 
s Buzdaří) 262 d, 3 267 ob. (1 639 
+1 628, 2 e 29 ž 1 j, 3 n) f Lidice, pošta, 
telegrafní stanice v místě, žel. stanice 
Buštěhrad (u Rapic); dvůr, zámek s kaplí, 
pivovar a vrchní správa panství Jeho Veli
čenstva, obvodní lékař. Sam. Bouchalka 
a Buzdař (zde stávala tvrz). – Buštěhrad 
slul dříve Buštěves. R. 1350 byla tu fara; 
náležel Rokycanským z Prahy. R. 1385 
seděl na B. Hašek z Braškova, načež 
náležel Petru Štukovi († 1400) měšť. 
Pražsk., Petru z Konipas († 1413) a Bed
řichu z Ředhoště (v l. 1418–23). Syn 
tohoto zastavil B. bratřím Pěšíkovi a Ja
novi od Stříbrné hvězdy z Prahy. Dcera 
Pešíkova Kateřina, manželka Jindř. z Ko
lovrat a z Libštejna dostala B. věnem. 
Poněvadž Jindřich byl přívržencem 
jednoty Strakonické, oblehán v květnu 
r. 1550. B. Jiřím Poděbradským po 3 ne
děle; udržel se však až do uzavření pří
měří. Králem Vladislavem r. 1497 pový
šen za městečko. 

  Po Jindřichovi dostal se rodu Bezdru
žických z Kolovrat. Z rodu toho byli: 
Jetřich † 1508, syn jeho Jan padl r. 1526 
u Mohače a Jetřich zemřel r. 1518 bez 
potomků. Rozsáhle zboží jeho rozděleno 
mezi tři strýce, z nichž Jan († 1556) 
a Vladislav († 1575) dostali B. Díl Janův 
dědila dcera Kateřina, která po smrti 
svého manžela Petra Bechyně z Lažan 
r. 1561 provdala se za Jana z Vartenber
ka. Ten počal přestavovati tvrz v obranný 
hrad. Však po smrti Kateřiny přiřknut díl 
ten sestře Anně, provd. za Jachyna Novo
hradského z Kolovrat. Díl Vladislavův dědil 
syn Václav († 1601) a po něm nezletilý 
Vladislav Abdon; jeho poručník prodal vše 
r. 1602 Jachymovi Novohradskému a jeho 
synu Janovi. Syn Janův Zdeněk pojal za 
manželku Annu Magdalenu z Lobkovic. Za 
války 30tileté byl přívržencem strany 
panské a vykonal 1. října 1619 přísahu dle 
snešení stavů o zavržení krále Ferdinan
da II. a zvolení Fridricha Falckého, jehož 
30. října t. r. na Buštěvsi noclehem poctil. 
Zato ovšem vojsko císařské starý hrad 
(nyní na 
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„Starých zámcích“), který pod nyn. 
zámkem stál, úplně vyplenilo a Zdeněk, 
jsa katolíkem, byl při komisi kofiskační 
10. října 1623 pokuty pro své provinění 
osvobozen, podržel statky své a zavázal 
se při komisi tractationis de pio opere r. 
1629 složiti 500 zl. rýnských na allumnat 
kláštera sv. Jakuba v Praze. Před svou 
smrtí r. 1630 nemaje dítek odkázal vše 
své manželce, která r. 1632 provdala se 
za Jindřicha vév. Saskolauenburského. 
Syn jeho František Julius dal panství toto 
r. 1619 věnem dceři své Anně Marii 
Františce, choti velkovévody 
Toskánského († 1741), který r. 1700 
nový zámek počal stavěti. Roku 1680 
vyhynulo morem veškeré obyvatelstvo a 
tak přivedeni noví osadnici ze Zákupska. 
Buckov dědila r. 1731 dcera Marie Anna 
Karolina, ovdov. vévodkyně bavorská 
(† 1751), která odkázala vše synu 
Klementu Františkovi. Ten nemaje dítek, 
jmenoval dědicem strýce svého 
Maxmiliana Josefa, kurfirsta bavorského, 
za něhož odkryto uhelné ložisko u Rapic; 
jím r. 1777 vymřel rod ten po meči a 
statky přešly na Karla II. Augusta, 
vévodu Zweibrükenského, který r. 1784 
prodal je Krystianu Augustovi, knížeti 
Valdeckému. Však dle smlouvy připadly r. 
1790 Karlovi zpět a po jeho smrti bratru 
Maxmilianu Josefovi, kurfirstu 
bavorskému, který po míru Vídeňském r. 
1805 postoupil své statky v Čechách 
arcivévodovi Ferdinandovi, kurfirstu 
salcburskému. Po něm dědil syn Leopold 
II., arcivévoda rakouský i a velkovévoda 
Toskánský. R. 1847 připadlo vévodství 
Lucca (v Italii) Leopoldovi II. a dle 
smlouvy z r. 1815 postoupil 17. prosince 
r. 1847 statky v Čechách J. V. císaři 
Ferdinandovi Dobrotiv. a po jeho smrti 
2. června 1875 dědil rozsáhlé panství J. 
V. panující císař a král František Josef I. 
 

  Dříň, ves š (∆ 332 V ½) 107 d. 1 673 ob. 
č (859+814, 4 ž) m, b telegrafní stanice, 
žel. stanice Dubí, f Rapice, filiální kostel 
v lesíku, pošta Kladno, dvůr Jeho Veli
čenstva. – Dřívější ves Dříň stávala u pra
mene Limburny, jižně kostela sv. Jana. 
Tvrz náležela vladykům ze Dříně, z nichž 
poč. 14. stol. známi jsou Bohuslav a Pav
lík. Počátkem 15. stol. náležela bratřím Mi
kulášovi a Petrovi; po smrti tohoto daroval 
král Václav díl jeho Herbertovi z Kolovrat. 
Díl Mikulášův měli synové Petr a Pavel. 
R. 1430 zašla ves s tvrzí při oblehání Buš
těhradu a vše přešlo do rukou pánů na 
Buštěhradě. Z rybníka, jejž naplňoval pra
men Limburny, vedla se voda do zámku 
Buštěhradského; potrubí toto dosud se 
udržuje. Nynější ves Dříň založena byla 
r. 1681 a náležela k panství Buštěhradské
mu. 
Dubí, ves m b n. pot. Vřetovickým (∆ 322 
V ½) 126 d, 1 889 ob. (982+907, 15 e, 
3 j, 8 n), f š pošta Rapice, telegraf. a žel. 
stanice Dubí; doly: Prokopka a František 
Josef, ložisko kaolinu, cihelna, lom. – 
R. 1364 náležela ves Oldřichovi a Divišovi 
z Dubí; r. 1371 Ješek a Štěpán, synové 
Oldřichovi, drželi s matkou celou ves. Před 
r. 1390 koupil D. Mik. Benešovský z Vra
pic, který je r. 1400 zastavil Mikuláši Freit
lichovi a r. 1411 prodal Nešporovi 
z Vrapic. R. 1402 náležela čásť Janovi 
z Kralovic. Manželka Nešporova prodala 
ves r. 1448 Jindřichu Čéčkovi z Pakoměřic, 
jehož syn Jan r. 1464 opětně ji prodal. 
Poč. 16. stol. držel čásť Jetřich Bezdru
žický z Kolovrat a na Buštěvsi, čásť Jiří ze 
Žďáru. R. 1620 lehlo úplně popelem; kdy 
znovu osazeno bylo, neznámo. 
Kladno, město, sídlo c. k. okres. hejt
manství, soudu, berního úřadu, notářství, 
četnického velitelství a poštovního a tele
grafního úřadu. (∆ 400) 1 363 d., 17 215 
ob. (8 554+8 661, 70 e, 359 ž, 10 jiné, 
232 n) f š. dvůr kláštera  
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Břevnovského, dvě záložny, lékárna, ne
mocnice, chudobinec, 2 lázně, 2 parní 
mlýny, 2 parní pily, továrna na cukrovin
ky, mydlárna, knih  a kamenotiskárna, 
knihkupectví, doly: Amalie, Bresson, 
Engerth, Kübeck, Thienfeld, hutě Praž
sko žel. prům. společnosti, huť Leopol
dina na ocel kelímkovou, 6 cihelen, 5 pís
koven. 

Sam. Amalie, Váňovská kolonie, 
Bresson, Nové Kladno, Engerth, Kübeck, 
Thienfeld, Layer, žel. stanice Nové 
a Staré Kladno, Václavka. 

O původu Kladna není žádné určité 
zprávy. Hájek ve své kronice klade již 
r. 858 plundrováni vsi Kl. Lučany, však 
zprávu tuto nutno s opatrností za pravdu 
bráti. První historická zmínka o Kladně 
týká se odvádění desátků farářem klad
enským biskupu pražskému. Dle toho jest 
zdejší chrám Nanebevzetí P. Marie z 10. 
stol. a byl již v l. 973–982 farním. 
Držiteli Kladna byli zeman i  z  K l adna , 
majíce ve znaku dva býčí rohy s osmi 
korouhvičkami a přilbicí rytířskou. Ctibor 
připomíná se poč. 13. stol., syn jeho 
Ja roš  v l. 1248–51. Oba tito svedli 
Přemysla Otokara II. r. 1248 ku vzbou
ření se proti otci jeho, Václavovi I. Ctibor 
za krátké slávy Otokarovy byl dvor. su
dím. Když se Otokar smířil s otcem, utekli 
oba do ciziny, odkudž zrádně vydáni 
v moc Václavovu. Týž dal je 29. prosince 
1250 odpravit. Ctibor sťat mečem na 
Petříně, Jaroš vbit na kolo za zdmi měst
skými na hoře Šibeničné u Prahy. R. 1318 
byly na Kladně dvě tvrze: hořejší, zvaná 
„Ostrovec“ tam, kde nyní Engerth stojí, 
dolejší v zahradě Bukovce u nyn. dvora. 
Rod zemanů z Kl. poč. 14. stol. rozdělil se 
ve dvě větve, z nichž každá sídlela na 
jedné tvrzi. Nelze tudíž s jistotou určiti 
postup majitelů jednotlivých těchto tvrzí. 

  Známi jsou: Vaněk a Vrchota se šesti 
jinými v l. 1315–1319, Jan před r. 1358, 
Zdeněk (z větve Kladenských na Vraném 
sedící) 1353–95 a bratři jeho: Mikuláš 
1358–82, Pavel 1379–85, Lukáš 1353–
1405, synové Janovi: Jan 1379–1412 
(r. 1412 koupil Kyšice a Braškov a jeho 
bratr Jindřich Přítočno V.) a Václav 1392–
1423. Tento byl pánem na hořejší tvrzi 
a notářem desk zemských. Dcera jeho 
Kateřina provdána byla za Mikše z Kralovic 
(u Vřetovic) a po její smrti dána tvrz 
hořejší co odúmrt Jiřím Poděbradským 
Jindř. Bezdružickému z Kolovrat a na Buš
těvsi. U tvrze této byl dvůr, lesy: Smouha, 
Voleška a Roviny a náleželo k ní 5 pod
daných z Kladna. Na dolejší tvrzi byli: 
Bohuta 1410–58, Přech 1453–58 a posled
ní Zdeněk 1484–1543. Roku 1530 koupil 
tvrz hořejší se vším Volf z Martinic od Jet
řicha Bezdružického, odprodal však pozdě
ji tvrz s polmi a lukama Zdeňkovi z Kl. 
(Tvrz zašla snad v r. 1620). Zdeňkem 
z Kladna vymřela kladenská větev rodu 
tohoto po meči. Zmínky tu zasluhují. Pavel 
z Kl., kanovník u sv. Víta (1330–40), 
Ondřej z Kl., farář na Kladně (1379–1406) 
a Podiva z Kl., archidiakon Bechyňský 
(1353–56). Sestra Zdeňkova Maruše pro
vdána byla za Jana Žďárského ze Žďáru, 
pána na Měcholupech a Červ. Újezdě. 
Synu jejich Oldřichovi a jeho čtyřem sy
nům Janovi, Stanislavovi, Jiříkovi a Zdeň
kovi odkázal Zdeněk z Kl. veškeré zboží 
své t. Kladno s dvěma tvrzemi, dvěma 
dvory a dvory kmetcími, Kročihlavy, v Mo
tyčíně a Újezdě p. Kl. dvory kmetcí, 
v Hořejší a Dolejší Dobré dvě tvrze a dva 
dvory pusté s dvory kmetcími, v Doksích 
půl tvrze, dvoru a vsi, v Družci, Unhošti, 
Žehrovicích a Pcherách po jednom dvoru 
kmetcím, Knovíz, Žižice, Lukov, Kamenici, 
Hořovice, Drahouš a Černčice 

 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada A – svazek č. 8 
ŠKORPIL František Boh. (1895): Popis okresního hejtmanství Kladenského 87 
 

 

– 77 – 
 
vsi cele, v Tachlovicích a Nučicích tvrze 
pusté, dvory poplužní a kmetcí a v Ptičich 
Hoř. dvůr. Však Oldřich zemřel r. 1542 a 
1543 syn jeho Stanislav před smrtí strýce 
svého. Stali se tedy po smrti Zdeňka z Kl. 
v prosinci 1543 dědici jeho vnukové Jan ,  
J i ř í  a  Zdeněk  ze  Žďáru , kteří do 
r. 1549 vládli na Kl. společně. 
Téhož roku rozdělili se o veškeré statky 
a Kl. připadlo Zdeňkovi, který zemřel 
r. 1557 nemaje dítek. Kl. dostalo se jeho 
bratru J i ř í kov i  (1557–74.) Za něho bylo 
Kladno čítající 25 čísel majestátem císaře 
Ferdinanda I. ze dne 21. prosince 1561 
povýšeno za městečko se znakem 
městským, dvěma trhy výročními a prá
vem užívati pečeti s voskem zeleným. 
Znak města: „Štít všecken modré neb 
lazurové barvy, v poli na zdél rozdělený, 
v jehož pravé polovici půl orla bílé barvy 
majícího pysk zlatý s rozžhavenými ústy 
a vyplazitým jazykem, pak štrich zlatý na 
prsou a nohy též zlaté, k pravé straně 
obráceného se vidí; v levé pak polovici 
štítu rys, zvíře své přirozené barvy, 
vzhůru stojí, majíc též rozžhavená ústa 
a jazyk červený a držíc předníma nohama 
téhož půl orla.“ Nad tento znak na zna
mení své právomocnosti postavili pannu 
s očima zavázanýma a s krunýřem, ježto 
v levici váhy a v pravici meč drží. Při 
soudech zachováván řád města Slaného 
neb Velvar. Založena jest radnice tam, 
kde nyní záložna jest, založena návodem 
vrchnosti obecní lázeň (v nyn. Lázeňské 
ul.) a město zdí a náspem se třemi bra
nami obehnáno. Brána pražská, též 
rakovnická stávala mezi domy p. Karla 
a Jana Beránka z náměstí do Dlouhé 
třídy, unhošťská od rohu Pivovarské ul. 
k domku panského zahradníka, slanská 
u domu 

  p. Sochora a branka pro chodce v nyn. 
Hutní ul. Brány tyto stály ještě r. 1835. 
Poslední – slanská – zbořena 1850. 
R. 1564. byl Jiřík hejtm. kraje Slanského. 
Nemaje žádných dítek, odkázal statky Kl. 
nejstaršímu bratru svému Janovi s tím do
ložením, by pak je dostal syn jeho Ctibor 
Tiburcí. R. 1574. zemřel Jiřík a nastoupil 
Jan (1574–78). Mezi syny tohoto povstaly 
nesváry a tak postoupil dle přání zemře
lého bratra Kladno synu C t iboru  T ibur
c ímu (1578–1615.) Manželka jeho, 
Sibylla Hradišťská z Hořovic, založila roku 
1588. školu a 1590. špitál (dosud stávající, 
č. 130.) na Kladně. Ctibor sám dal měsťa
nům právo na 2 vary piva v panském 
pivováře, založil cechy řemeslníků a osvo
bodil je od roboty a r. 1610. vystavěl za 
městem lazaret pro nemocné. Pan Ctibor 
byl císařským radou a v l. 1612.–13. purk
rabím Karlštejnským. Dědicem jeho byl 
jediný syn Jan J i ř í  (1615.–25.) Týž 
vykonal 1. října r. 1619. přísahu na konfe
deraci stavů odbojných a o zavržení krále 
Ferdinanda II. Polští kozáci, císaři na 
pomoc poslaní, vnikli zradou do města, 
zámek vyplenili, archiv zničili a 26 domů 
(ze 30) spálili. Po bitvě na Bílé hoře byl 
Jan Jiří při komissi konfiskační obviněn 
z účastenství ve vzpouře, ale jsa ku pří
mluvě Jarosl. z Martinic od císaře dne 
31. října 1622 pardonován, uvolil se zapla
titi peněžitý obnos na allumnat u sv. Jaku
ba v Praze (na Starém městě.) Po Janu 
Jiřím zbyla na Kladně jediná památka, t. j. 
pískový pranýř pro poddané pánů Žďár
ských, který stával na náměstí, kde nyní 
socha P. Marie stojí. Jan Jiří zemřel bez 
potomků a statky odkázal svému synovci 
Floriánu Jetřichovi hraběti ze Žďáru 
(1626–53), pánu na Červ. Újezdě. Tento 
r. 1618 
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nastoupil statky po otci a dědovi a sídlel 
na Červ. Újezdě. Při vypuknutí odboje 
stavů ujel z Čech do Bavora odevzdal 
správu svých statků Janu Jiřímu. V Paso
vě oddán s Alžbětou Koronou, dcerou 
Jaroslava z Martinic, místodržícího král. 
Českého, načež odjel dále do Italie. 
Odtud vrátil se teprvé r. 1622 do Čech a 
povýšen císařem do stavu panského; po 
narození syna Františka Adama Eusebia 
r. 1623 založil kapli nyn. kláštera Hájec
kého (viz Hájek). R. 1625 přesídlil na 
Kladno, 1627 povýšen do stavu hrabat 
říšských. Na jeho přímluvu přidal Kladnu 
r. 1630 císař Ferdinand II. třetí trh výroč
ní. Florian sám dal městu právo na třetí 
várku, odřekl se odúmrtí svých podda
ných na Kladně, r. 1630 založil kapličku 
ke cti sv. Floriana a sv. Alžběty (kde nyní 
kaple sv. Floriana jest) a r. 1650 obnovil 
ve válce 30tileté zaniklou školu kladen
skou. R. 1652 odevzdal statky jedinému 
svobodnému synovi F ran t i š ku  Adamu 
Euseb iov i  (1652–70), který své podda
né na Kladně z roboty skoro úplně pro
pustil a přikoupil oněch 5 poddaných 
k hořejší tvrzi (v této době ku Smečnu) 
patřících. Poslední potomek po meči této 
větve Žďárských zemřel 7. dubna 1670 
na Kladně. Dědicem ustanovil syna Miku
láše Žďárského ze Žďáru v Míšni (Sasku) 
žijícího, jehož Maxmilian z Martinic, co 
správce veškerých statků Žďárských, 
k tomu za vhodného uzná a bude li kato
lík; 16 let se vyjednávalo bezúčelně, až 
teprve r. 1686 učiněna smlouva mezi po
ručníkem a 5 sestrami zemřelého, již 
zavázali se tyto poskytnouti náhradu 
poručníkovi, jest li se přičiní o narovnání 
s větví saskou. Konečně r. 1687 učiněno 
narovnání, jímž statky po Frant. Adamu 
Eusebiovi připadly 5 sestrám jeho, které 
vyplatily saské 

  větvi 53 tis. zl. rýnských. Zpočátku hospo
dařily společně; nemohouce se však srov
nati, rozdělily se r. 1688 o statky. 

Díl I. K l adno , Kročehlavy, Újezd 
pod Kladnem, Dubí a 6 vesnic mimo 
hejtm, vzala si nejmladší Marie Maxmiliana 
Eva po druhé provd. za Krištofa svob. 
pána z Hieserle. Díl II. t. Dobrá  Hořejší 
i Dolejší, Doksy, Družec, Přítočno Hoř. 
a 4 jiné vsi do Polyxena Ludmila, provd. 
hrab. ze Šternberka. Díl III. t. Če rv .  
Ú jezd , Svarov, Rymaň, Libečov, Ptiče 
Dol. a Kyšice přijala Terezie Eleonora, pro
vdaná hrab. z Ugarde. Díl IV. t. L i tov i ce , 
Břve, Jenč V. i M., Sobín, Řebeč, Stelčoves 
a dvůr v H. Ptičích vzala si Anna Kateřina 
provd. hrab. z Magni. Díl V. Tach lov i ce , 
Nučice, Jinočany, Hostivice a jiné vsi 
dostala Barbora Johana provd. hrab. z Ca
retto Millesimo. 

Mar i e  Maxm.  svob .  p í .  z  H i
se r le  ustanovila r. 1690 za dědice: svou 
nevěstu Annu Louisu Maxm. Hieserlovou, 
roz. hraběnku z Lamberka a vnoučata 
Karla Benedikta s Antonií Isabellou hrab. 
z Lamberka. Dědici tito vládli společně až 
do 28. ledna r. 1701, kdy prodali panství 
Kladenské Anně  Mar i i  F ran t i šce ,  
ve lkovév .  Toskánské  a tato 18. čer
vence 1705 k l áš te ru  B řevnovskému, 
v jehož držení dosud jest. Veškeré budovy 
panské byly schátralé a tak na místě 
starého zámku, který stál za nyn. k zápa
du a obehnán byl příkopem, zbudován 
Kilianem Dientzenhofrem za opata Beno 
Löbla r. 1740. nový zámek s kaplí sv. Vav
řince. R. 1741 odstraněn pranýř z náměstí 
a postaven před radnici bývalou a na 
místo ono postaveno v témž roce krásné 
sousoší P. Marie. Téhož roku přenesena 
socha sv. Jana Nepomuckého, farářem 
Václ. Raphaelem u 
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Rybníčku na náměstí v r. 1723 posta
vená, na předměstí Rakovnické (nyn. 
Dlouhou třídu). R. 1750 vystavena nyn. 
zvonice. Stará kaple sv. Floriana sbořena 
a r. 1751 vystavena rovněž Kil. Dientzen
hofrem nynější, která teprve r. 1872 do
končena a 5. května t. r. vysvěcena. Za 
opata Bedřicha Grundtmana dáno r. 1769 
svolení ku stavbě 8 domků v Bukovce 
a obec pak dovolila stavěti dále na témž 
svahu, čímž položen základ k nynějšímu 
„Průhonu“. R. 1805 spojeno předměstí 
Rakovnické, v němž kromě několika dom
ků stodoly stávaly (nyní Dl. třída) s měs
tem, které r. 1814 6. července velkou 
pohromu požárem utrpělo. R. 1842 z jara 
přišlo 12 havířů z Příbramě z nařízení vys. 
c. k. eraru na Kladno hledati uhlí. R. 1843 
vystavena od základu bývalá radnice. 
Nalezením uhlí r. 1846 a založením huti 
r. 1850 počíná doba netušeného rozvoje 
Kl., o které pojednáno jest v následujících 
statích jako o celku, jenž se týká města 
i okolí. R. 1863 vystavena nyn. stará 
škola, nejvyšším rozhodnutím ze dne 
5. června 1870 povýšeno Kladno za měs
to, 1. května 1878 otevřen nově zřízený 
c. k. okresní soud a berní úřad, 17. září 
r. 1882 vysvěcena nová škola a účeli 
svému odevzdána, v říjnu 1886 otevřena 
c. k. všeobecná škola řemeslnická, 
1. srpna 1690 přešla pošta ve správu 
státní a téhož roku počala u Dobré stavba 
vodovodu, který v listopadu 1891 dokon
čen; 1893 zřízeno telefofonické spojení 
Kladna s Prahou a 1. října t. r. otevřeno 
nově zřízené c. k. okresní hejtmanství 
kladenské, jehož budova r. 1894 vystave
na. 

Kostel na Nebevzetí Panny Marie byl 
již v 10. století farním, a chová ostatky 
zemanů Kladenských, jichž hrobky při 
opravě r. 1842 na loket pod podlahou ne
chány a pouze dva 

  kameny – Jan Kladenski z Kladna a Přzich 
Kladenský z Kladna – byly vyzvednuty 
a ostatky 7 Žďárských ze Žďáru. Přesbyte
rium vystaveno ve slohu gothickém. 
Gothický portál se železnými, písmeny 
AVEMRI  posázenými dveřmi jest z konce 
13. neb poč. 14. století. Roku 1679 byl 
obehnán vysokou zdí a kolem byl hřbitov 
až do roku 1824, kdy zeď shořena 
a pochováváno u sv. Floriána do r. 1831, 
načež zřízen starý hřbitov a r. 1834 nový 
hřbitov. Velký oltář jest z r. 1694, křti
telnice z r. 1689, socha Bolestné P. Marie 
a kazatelna z doby starší, zpovědnice se 
znakem Lamberských z r. 1696. Nynější 
sakristie bývala prý kaple Všech Svatých, 
v níž katolíci odbývaly služby Boží, když 
utrakvisté kostel opanovali v 16. a 17. sto
letí. Že na Kladně asi dosti utrakvistů bylo, 
svědčí povolání misie k utvrzení pravé víry 
r. 1648. Vedle nynější sakristie stála do 
roku 1820. kaple sv. Jana stětí. Na zvonici 
jsou 4 zvony: největší 15 ct. těžký je 
z r. 1570, druhý 11 ct. z roku 1661, třetí 
4 ct. z téhož roku a čtvrtý – umíráček – 
80 lib., roku 1733 nákladem cechmistrů 
ulitý. 

O rychlém vzrůstu Kladna svědčí 
následující tabulka: 

 
Kladno čítalo 

roku čísel obyvatel 

1814 156 655 
1835 165 1570 
1850 277 2361 
1857 504 5292 
1863 671 8281 
1870 782 10199 
1880 1168 14188 
1890 1363 17215 
1894 1379 18400 
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Doly Kladensko Buštěhradské. 
 

Odkrytí uhelné pánve padá do 
r. 1772. „Na stařinách“ v lese u Rapic, 
kde stával Ludvíkův důl, nalezli 22. čer
vence 1772 krtkem vyryté uhlí Jakub 
Appelt a Václav Bürger, dřevaři z Buckova 
(Buštěhradu.) Kovář Vorel ujistil je o tom, 
že to uhlí, načež vrchnosti kurfirsta ba
vorského Maxmiliana Josefa v Buštěhradě 
nález oznámen. Kopány ihned štoly sv. 
Josefa a Sv. Gottfrieda (v blízkosti nyn. 
hostince „Cechu“ v Rapicích dosud je lze 
spatřiti.) V Josefově štole dosáhlo se 
v délce 180° ložisko síly 4½´; druhá što
la poč. nyn. stol. vyhořela a lid tam do
sud „na vyhořené šachtě“ říká. V letech 
následujících kopána štola Amalie v blíz
kosti nyn. chrámu rapického a dvě tažné 
šachty mezi rapickou kolonií a šachtou 
Ludvík. V l. 1775–1800 hledala vrchnost 
kladenská v tamní krajině uhlí na 7 mís
tech leč bez výsledku. V letech následu
jících nastal pravý shon po nalezení uhlí, 
což trvalo do r. 1846. Přes 30 osob a ně
kolik společností o závod hledali uhlí na 
ploše mezi Motyčínem, Hnidousy, Rapice
mi, Kročehlavy a Kladnem, tak že zvláště 
vrch mezi údolím rapickým a hnidouským 
na mnoha místech prokopán byl. Leč ne
znalostí potřebných vědomostí a nedos
tatkem peněz vše opět zašlo. Zmínky za
sluhují: 1. Neunavný Václav Černý z Buc
kova, který se společností 12 osob od 
r. 1803 hledal a v letech 1813–28 důl 
Ludvík a Kateřinu založil. Týž prodal vše 
r. 1845 firmě Robert et Comp. 2. P. Kaš
par Veninger, farář kladenský, jenž 
r. 1828 první hledal uhlí na půdě Kladen
ské v „Sladových“ t. tam, kde zatáčí se 
cesta od Kübecku k Motyčínu. Odkryl sla
bou vrstvu, která do hloubi se ztratila. 
3. Antonín Vítek, pražský měšťan, který 
r. 1840, hledal na půdě kladenské u „Ji
ráskova kříže“ (proti 

  nyn. šachtě Layerce) a po němž opuštěná 
Vítovka nad Rapicemi jméno má. Tento 
důl byl založen v měrách Václ. Černého 
a též soudně mu přiřknut. 

Roku 1842 havíři z nařízení vys. c. k. 
eraru z Příbramě vyslaní hloubili v místech 
nynějšího Kübecku do hloubi 20° a čerpali 
vodu parním čerpadlem, leč uhlí nedosáh
li. To podařilo se teprve zkušenému 
a podnikavému Janu Vaniovi, synu horo
lezce z Felbabky u Hořovic. V březnu 
r. 1846 počal Vania kutati v těch místech, 
kde nyní „Váňův kámen“ jest a v dubnu 
t. r. 500 m západněji od něho Jan Jirást
ko, sadař a zedník z Bukova. Leč v hloub
ce 10° nenalezli ničeho a chtěli vše opusti
ti. O práci v této době vypravuje Jan Vania 
takto:*) 
„My jsme svými šurfy sousedili a nejednou 
jeden druhému práci prohlíželi a sobě stě
žovali, že naděje nemáme a že místa 
opustíme. Podobně hovořívali jsme 
i v hostinci při pivě neb kořalce. Já 
jednoho dne přišel jsem ve svém kutišti 
na silurskou skálu, z čehož jsem seznal, že 
práce má marnou byla. To sdělil sem Jirát
kovi, který se počal též domnívati, že jest 
na siluru, i vyjádřil se, že místo opustí. Já 
věděl, že na siluru ještě není, i vyzval 
jsem ho, by mi to prodal, když to myslí 
opustit. Jirátko souhlasil a tak v hostinci 
v Újezdě (p. Kl.) uzavřeli jsme smlouvu 
a vypili na to tři žejdlíky kořalky.“ Vania 
předložil smlouvu Václ. Novotnému a Ant. 
Vítkovi, pro něž kutil, a ti dali obnos žáda
ný Jirátkovi vyplatiti. Na to Vania hloubil 
v kutišti Jirátkově dále a 1. listopadu 
r. 1846 skutečně ve hloubi 11° nalezl uhlí 
v síle 6´. 
________ 
 
*)    Hornický kalendář 1888 
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Ihned založena šachta a nazvána Kate
řina Josefa. Byla 13° hluboká a uhlí poča
lo se těžiti 17. března 1847. Nyní jest důl 
tento zaházen hutními haldami. V téže 
době zemřel pan Vítek a společníky No
votného 

  stali se bratři Kleinové, podnikatelé staveb 
a Vojtěch Lana, loďmistr a obchodník 
s dřívím v Praze. Toť počátky dolování na 
uhlí u Kladna a přihlédněme nyní k  roz
voj i  téhož . 

 

Důl*) hloubení 
v letech 

v m na 
uhlí 

m 
uhlí 

největší 
hloubka 

přestalo 
se 

pracovati 
Poznámka 

Štoly: 1772 dl. 
180° 

4 ½´    

Sv. Josefa       
sv. Gottfrieda 1772 ?    vyhořela poč. t. stol. 
Amalia 1772 ?    vyhořela r. 1810. 
Barbora ? ? ? ? ? v blízkosti nové školy rapické 

Důl:        
Ludvík 1813–28 127,  ?  191,4 1.7.83 mezi Dubím a Rapicemi 
Kateřina  1813–28  151,7 ?  157,7 1.9.87  
(Ludmila) 1822 112,  1,9  254,6  1836 postaven první vodní stroj – nyní 

větrný důl. 
sv. Jana (u Dubí) 1824   43,  2–3  1884 svahem po sluji 171 m 
Vítovka 1840    85,3 ?  153,6 19.1.91  
(Marie Antonie) 1840–41 100,  7,   129,6  r. 1843 první stroj tažný (u Cvrčovic) 
Marie Anna 1842–50  133,8 7,   1874  
Václavka 1845    73,3 7,6    79,6 1876 u Rapic 
(Michael) 1842–52   239,6 11,7  292,1 1865 tažný 
(Layer) 1842–52   239,6 11,7  292,1 1865 vodní 
Kateřina Josefa 1846–47   21,  2,     25,  ? zaházena hutními haldami 
Václavka 1847–48  122,4 6,3  129,9 1882 hloubení v 15° 
Layer 1847–58   230,6 11,7  242,7 1.8.89  
Trienfeld 1848–54  278,8 9,8 296,   zastaveno a r. 1855 obnoveno 
František  1848–52  171,7 7,6  182,8 1.3.92 nyní větrní pro Amalii 
(Ferdinand) 1849–75  282,5 8,7  311,   1852 přerušeno hloubení, 

1871–5 hlouben tažný 
Prokopka 1855–58  214,  10,   210,5 1888  
Amalia 1857–62  281,3 8,1 292,   1888 hloubena 
Zippe 1857     1858 upuštěno od hloubení; nyní 

Váňovská kolonie 
Kübeck ?–62  343,3 9,3 352,    

Průhon 1858–64  269,  6,  273,  1893  
Herget 1864     nyní parní pila p. V. Trnky 
Františka Josefa 1867–71   303,5 8,  353,    
Bresson 1868–71  284,  8,6  332,7   
Engrth 1868–72   383,9 9,9 427,   I. patro 390 
Stelčoveská 1871–75  161,2 ?   vodní a větrní pro Vítovku, n. stojí 
(Barré) 1872–75  319,4 8,   434,5   
(Mayrau) 1873–77 315,  8,9  527,1   
(Ronna)  1882–85  393,  7,7 423,   jeden tažný, druhý vodní 
(Max) 30.10.88–

5.8.90 
480,  8,     

_________ 

*) V závorce jsou mimo hejtmanství. 
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Z důlů těchto náležely: Ludvík, Ka
teřina a Vítovka Václavu Černému, který 
je r. 1847 prodal firmě Robert & Comp.; 
Kateřina Josefa, Václavka (u Kladna), 
Layer, František a Amalie společnosti 
Novotný, Klein, Lana, načež Pražsko žele
zářská průmyslová společnosť hloubila: 
Amalii, Zippe, Stelčoveský, Mayrau 
a Max; Michal a Layer (u Brandýsku) stá
tu, a když r. 1855 společnosť státní dráhy 
pronajala dráhu, převzala i hory tyto 
a vyhloubila Kübeck, Průhon, Bresson, 
Engerth, Barré a Ronna. Veškeré ostatní 
důly náležely k panství Buštěhradskému 
do r. 1882, kdy prodány Jeho Veli
čenstvem císařem Františkem Josefem I. 
společnosti dráhy Buštěhradské, jíž dosud 
náležejí. 

Na cestě od Kladna do Dříně 
přijdeme za Václavkou k „Váňovu  ka
men i .“ Kámen tento byl vytažen při hle
dání uhlí v kutišti Jirátkově. R. 1854 dal 
Váňa místo, kde prvně kutil, urovnati 
a v rovině se zemi pískový kvadr, v němž 
bylo místo pro plechovou skřínku vydla
báno, zazdíti. V den sňatku J. V. císaře 
Františka Josefa I. s princeznou bavor
skou Alžbětou (24. dubna) odebralo se 
procesí k onomu místu, do skřínky vlože
na listina líčící nalezení uhlí v místech 
těch, pískovec zazděn, na to postaven 
výše zmíněný „Váňův kámen“ a kol zasa
zeno 5 lipek. Skřínka s listinami později 
vyňata ale kámen dosud připomíná 
p rvn ího  ná le zce  uhlí u Kladna. Proce
sí odebralo se pak zpět do Kladna a na 
památku slavného dne zasazeny u sochy 
P. Marie dva akáty a před dvorem 2 lípy. 
Téhož roku počala stavba trati Staré 
Kladno Kralupy, která 1855 dokončena 
i s odbočkami k dolům. Váňa stal se 
r. 1852 ředitelem hor a setrval v úřadě 
tomto až do r. 1862. Dne 27. června 
1864 

  učinila smrt konec jeho neunavně činné
mu životu. 

Roku 1894 v dolech okresu Kladen
ského zaměstnáno osob a vytěženo: 

 

důl osob tis. q 

Amalie    375    776,8 
Bresson    450    584,7 
Engrth    621 1 574,3 
Kübeck 
(Thienfeld) 

   605 1 876,5 

Frant. Josef    702 1 815,3 

 2 723 6 627,6 
 

Celkem (i z dolů mimo okres Kladen
ský ležících) r. 1894 vytěžila: Buště
hradská společnosť ze 3 dolů 4 400 tis. q 
1 720 osobami, Pražsko žel. průmysl. spo
lečnosť ze 3 dolů 6 700 tis. q 2 470 oso
bami, Státní společnosť ze 6 dolů 7 400 
tis. q 2 951 os. Obnáší tudíž těžba uhlí ro
ku 1894 18 500 tis. q uhlí. 

Doba p ráce  u Státní společnosti 
jest osmihodinná, u ostatních desetiho
dinná pro horníky pod zemí pracující; 
ostatní dělníci pracují od 6ti do 6ti s hodi
novým odpočinkem poledním. Průměrná 
mzda ročn í  na  š i ch tu  po srážce 
všech materialií u Státní společnosti jest 
jak následuje: kopáčů 1,48 zl., běháčů 
87 kr., odbíračů a koňáků 93 kr., strojníků 
1,25 zl., dělníků 96 kr., na haldě chlapci 
41 kr. Mzda akordní platí se tu pouze za 
práce v jámě v průčelí, ostatně všude plat 
šichtovní. Společnosť zaměstnávala v mi
nulém roce v ber. okrese Kladenském nad 
zemí 575, v podzemí 1 226 osob. Úrazů 
bylo: smrtelný 1, životu nebezpečné 4, 
těžkých 14. Společnosti všecky mají děl
nické domky, jež kolonie se zovou. U stát
ní společnosti platí za byt v koloniích 
2,10–3 zl. měsíčně. 
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Na většině dolů zřízeno jest roztři
ďování a praní uhlí, jakož i elektrické 
osvětlování. V Praze se nacházející „Uhel
ný spolek“ těchto tří společností obsta
rává prodej uhlí. Každá společnosť zřídila 
z hornictva kapelu o 40–50 mužích; tyto 
chvalně 

  známy jsou v blízku i dáli. Zajímati bude 
každého cena uhlí v letech dřívějších. Met
rický cent uhlí na dolech stál v l. 1772–
1802 – 14 kr., 1803–10 20 kr., 1812–40 
23 kr. a tak cena stoupala až dospěla ny
nější výše. 

 
Hutě Kladenské. 

 
Záhy po odkrytí uhlí na půdě Kla

denské zakoupil (v l. 1843–49) Novotný, 
Klein a Lana část ložiska železné rudy 
u Nučic, Jinočan, Chrusternic a Nenačovic 
a pomýšleno ihned na založení hutí 
u Kladna. 21. února 1850 povolena stav
ba vysokých pecí; po dlouhém vyjedná
vání s majiteli pozemků položen 18. úno
ra 1854 základní kámen „Vojtěšské hutě“, 
která 8. ledna 1855 vysvěcena a podpá
lena. Dne 27. ledna t. r. vypuštěna z vy
soké pece první litina, ze které na památ
ku ulit železný kříž 2½° vysoký a dán na 
hřbitov (nyn. starý.) Na dále však zařízení 
počalo pokulhávati: pec vyhasla a teprve 
po dalších pokusech docíleno náležitého 
chodu až v květnu t. r. R. 1857 vystavena 
pec druhá. Když v l. 1355 až 1356 od
kryta byla mocná ložiska vápence u Tach
lovic a koupen světlý lom u Nučic, vysta
vena z Kladna do Nučic dráha Nučická 
a dne 1. června 1853 otevřena k dopravě 
rudy a vápence. 

R. 1857 spojili se dosavadní tří 
vlastníci hor a hutí s firmou Robert & 
Comp. v komanditní společnosť a tak 
utvořena „Pražsko železářská společ
nost.“ Do r. 1860 vystaveny 4 nové pece 
a roční výroba obnášela 150 tisíc q. 
V téže době spojila se dosavadní spo
lečnost s firmou Landheim ve Vlkyši 
(u Plzně.) Na Kladně vyrobená litina 
vozena po dráze do Hořelic a odtud po 
nápravě do Heřmanovy hutě ve Vlkyši 
k dalšímu 

  zpracování, což ovšem výrobky značně 
zdražilo. R. 1862 proměněna dosavadní 
společnost v „Pražsko železářskou prů
myslovou společnosť“ s kapitálem 84 mil. 
zl. se sídlem ve Vídni. R. 1868 zřízeny 
pudlovny k obrábění litiny v železo kujné 
a válcovny, r. 1875 bessemer na ocel. 
Však průmysl železářský nemohl se po
vznésti, an fosfor v rudě obsažený činil 
kujné železo za studena křehkým a dle 
tehdejších zkujňovacích způsobů nemohl 
býti z trusky nijak vyloučen; proto k výro
bě ocele užíváno tehdy výhradně rud 
prostých fosforu. Velikého významu 
a dnešní ceny dosáhla ruda teprve vyná
lezem Angličanů Thomase a  G i l chr i s
ta , kterým se podařilo r. 1878 ze suro
vého železa obsahujícího mnoho fosforu 
vyrobiti ocel dobrou pomocí vápenných 
trusků. Tím změněn dosavadní způsob 
bessemerování tak, že do obračeče (kon
ventoru) místo látek křemitých dáno pá
lené vápno. Tím počala železářství české
mu doba velkého rozvoje, tak že na dále 
soutěžiti mohlo se železárnami, které 
výrobky svými tržiště ovládaly. Spůsob 
tento zaveden ihned na Kladně a závod 
rozšířen o slévárnu, která později do 
Karlovy hutě u Berouna přenesena byla 
a mostárnu, jež Českomoravské továrně 
v Libni přepuštěna. 

V l. osmdesátých rozšířeny pudlovny 
a válcovny, zřízen nový bessemer se 
2 konvertory, 2 pecemi způsobu Martinova 
a 4 pecemi způsobu Siemensova. 
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Vysoké pece přestavovány a zvětšo
vány. O rozsáhlosti závodu sloužiž násle
dující obraz hutí z konce r. 1894. Železár
ny sestávají z následujících částí: 
1. Roš tovny  se 46 pecemi roštovacími 
a 14 nádržkami vodními k vyluhování 
rudy. 2. Vápen i ce  s 10 pecemi. 3. Vy
soké  pece  4 a to: dvě koksové nejno
vější konstrukce (č. I. od května 1892, II. 
od září 1893) s denní výrobou 1 100–
1 200 q litiny a dvou pecí koksových 
z r. 1860 s denní výrobou 500 q litiny; 
k tomu druží se řetězovky k dopravě 
rudy, koksu a vápna k vysokým pecím. 
4. S lévárna , kde lijí se sloupy, válce a 
součásti strojů. 5. Oce lá rna  (besseme
rovna) o 3 konventorech po 130 q k vý
robě kujného železa ze suroviny dle způ
sobu Thomasova, 2 pecí Martinových se 
zásaditým vyzděním na 120–200 q a 4 
pecí Siemensových s plynovými genera
tory. Dále jest tu 8 parních strojů o více 
jak 10 tis. koňských silách, 12 pump na 
zdvih i tlak a 96 parních kotlů o výhřevné 
ploše 6 tisíc m2. 6. Vá l covna a  pud
lovna  s 5 podvojnými, 7 jednoduchými, 
5 plynovými pecemi svárkovými a 4 pe
cemi žíhacími; 4 válcovny na koleje, 
nosiče, plech silný, drát a jiné železo ob
chodní, 6 parních hamrů (kladiv) a asi 80 
strojů k úpravě zboží a jiným účelům. 
7. S t ro jn i cká  a  zámečn i cká  d í lna . 
8. P rád lo  na  uh l í  s 2 parními stroji, 
čtyřmi mlýnskými běhouny, 18 sýty 
a 4 nádržkami na šmanty. 9. Dvě c i
he lny  

  na zásadité a žáru vzdorné cihly k vlastní 
potřebě. 10. P růmys lové  d ráhy  o nor
mální kolejí v délce 55½ km s 9 lokomo
tivami 231 vozy; úzkokolejných 163 km 
s 10 lokomotivami a 450 vozíky pro dop
ravu uvnitř huti. 11. E lek t r i cké  osvě t
len í  o 5 strojích dynamických s 80 oblou
kovými lampami 1800 žárovkami. Závod 
má 4 obývací domy pro úředníky, kolonii 
dělnickou o 18 domech a 79 bytech (od 
2 zl. výše) v Kročehlavech, 1 kantinu, 
1 nemocnici o 36 postelích, lázně s 8 ka
binami a 2 vanami pro dělníky a závodní 
hotel. Veškeré části závodu jsou telefonic
ky spojeny. 

V minulém roce zaměstnáno bylo 
2 647 osob a vyrobeno 750 tisíc q 
surového železa (k čemuž třeba trojnásob
ného množství rudy, stejného množství 
koksu a o něco větší množství vápence), 
850 tisíc q ocele Thomasovy a Martinovy, 
z které vyrobeno 550 tisíc q zboží válco
vaného (kolejnic 300 tis. q = 900 km) 
a 34 tisíc q slévačského. Závod řídí ředitel, 
jemuž k ruce jest 6 vrchních inžinýrů, 
13 inžinýrů, 2 chemikové, 8 pokladních 
a účetních úředníků a 5 sil kancelářských. 
V roce 1894 vyplaceno 2 657 dělníkům 
1 472 300 zl. mzdy; úrazů bylo 111, 
z nichž pouze jeden byl smrtelný.  

O rozvoji závodu podává obraz výro
ba surového železa. Vyrobeno: r. 1855 20, 
1856 55, 1862 240, 1867 252, 1882 320, 
1887 390, 1890 735, 1894 750 tisíc q 
surového železa. 

 
Leopoldina huť. 

 
Huť tato, zvaná též „Poldovka“, 

založena byla r. 1889 centrálním ředite
lem Pražsko žel. průmyslové společnosti 
p. Vittgensteinem a spol. k výrobě nej
lepší ocele, jejíž spotřeba u nás do té 
doby z ciziny byla kryta. 

  Ocel vyrobená jakostí svou předsti
huje tu nejlepší ocel anglickou, tak že 
naděje v závod tento kladené úplně se 
splnily. R. 1894 vyrobeno 60 tis. q ocele 
kelímkové (1891 32 tis. q) z níž spra
cováno válcované 
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ocele 30 tis. q na pilníky, kosy, drát 
a drátěné provazy, 15 tis q kované ocele 
na různé nástroje, děla, části pušek 
a strojů a 15 tis. q na péra k železničním 
vozům a jiné věci. Strojovna čítá 8 par
ních strojů o síle 900 koňských sil, 3 hyd
raulické lisy na tlak 500–12 tis. q, 1 parní 
kladivo 

  60 q těžké a 23 na tíži 75–1 500 kg. mimo 
jiné stroje k úpravě zboží; závod osvětlen 
elektrický a zaměstnává 600 dělníků. Zá
vod řídí ředitel, jemuž k ruce jest tech
nický správce, 6 inžinýrů, 2 chemikové 
a 4 úředníci účetní a pokladniční. 

 
Drátovna. 

 
R. 1860 zřídila Společnosť státních 

drah na dolu Thienfeldě drátovnu k výro
bě drátěných lan ku všelikým účelům 
hospodářským, horním a lodním. Drát vy
rábí se ze železa a ocele. R. 1894. vyro
beno 70 148 kg. kulatých a vozných pro
vazců různých druhů o průměru 2 mm – 
6 cm. Dělníků zaměstnáno tu 17, a denní 
výdělek průměrný obnášel: u přádelníků 

  1,27 zl., u šičů a provazníků 1,39 zl., u ná
denníků 1,05 zl., u učňů 48 kr. S touto 
částí spojeny zámečnické dílny pro správ
ky a části strojů, v nichž zaměstnáno 108 
osob. Jich průměrný denní výdělek obná
šel: kováři 1,41 zl., zámečníci, truhláři 
a koláři 1,24 zl., nádenníci 1,02 zl. a učňo
vé 45 kr. 

 
––––––––– 

 
Kralovice, zašlé městečko s tvrzí 

Kralovičky, stávaly na SZ svahu vršku, na 
němž kostelík sv. Václava u Vřetovic stojí. 
R. 1285 náležely Daškovi z Kr., r. 1354 
byly tu tři rody: Jan a Beneš z Kr. měli 
tvrz, Bětka, vdova po Ulrichovi z Drohovic 
a František, měšť. Pražšk. po dvoru. Poč. 
15. stol. přešly v držení Viléma Zajíce 
z Valdeka, který je r. 1409 prodal Hanuši 
Nešporovi. Vdova po tomto prodala díl 
svůj r. 1448 Jindřichu Libšteinskému 
z Kolovrat a na Buštěvsi. R. 1390 po 
smrti Františka, dán dvůr jeho co odúmrť 
Pacholeti z Lidic. Syn tohoto Jan s Ješ
kem z Kr. postoupily díly své Jarosl. z Bu
dohostic a Jetřich. z Blahotic. R. 1450 za 
obležení Buštěvsi utrpěly Kr. co zboží 
pánů z Kolovrat. R. 1457 Jan z Chlumčan 
odevzdal synu Božatovi dědictví své 
v Kralovicích. Božata téhož roku zemřel 
a odúmrť tato dána Jindř. Míčanovi 
z Klinštejna a Roztok. R. 1521 náležel 

  díl Kr. Čeňkovi z Klinštejna se vsi Vřetovi
cemi a podacím kostelním. Díl tento koupil 
Jetřich Bezdružický z Kolovrat, an při vkla
du do desk zemských r. 1545 uvádí „v Kr., 
vsi pusté, dvory kmetcí s platem.“ Zašly 
tedy znenáhla v l. 1450–1545 a zbylí 
osadníci přesídlili do blízkých Dřítovic Vře
tovic. Z kvetoucí osady zbyl jedině již 
r. 1350 farní chrám sv. Václava bez faráře. 
Osadníci přifařeni do Lidic. Kostel byl 
r. 1730 přestaven a novou věží opatřen; 
fara r. 1784 obnovená přesídlením faráře 
zašla a teprve r. 1858 J. V. císařem Ferdi
nandem Dobrotivým opět zřízena. Tvrz 
Kralovičky zašla ve válce 30leté. 

Kročehlavy, ves m, pošta (∆ 370 V 
¼) 262 d., 3 579 ob. (1 817+1 762, 32 e 
9 ž, 10 n) f š felegraf. stanice Kladno, žel. 
stanice Kladno, dvůr a pivovar se 
sladovnou kláštera Břevnovského, soukro
má nemocnice a škola k vyučování šití 
dívek dělníků a dozorců Pražsk. žel. prů
mysl. spol., mydlárna, 3 lomy opukové 
a 2 čedičové. 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada A – svazek č. 8 
ŠKORPIL František Boh. (1895): Popis okresního hejtmanství Kladenského 96 
 

 

– 86 – 
 
Sam. stanice Kladno, dříve Vejhybka. – 
Ves tato náležela vladykám ze Dříně. 
R. 1319 připomínají se Byřven a Bohuslav 
ze Dříně. V l. 1388–92 připomíná se Mar
tin z Kročihlav co místopurkrabí český. 
R. 1542 byly Krč. zbožím pánů Žďárských 
na Kladně, načež na dále měly touž vrch
nosť (viz Kladno). Obec tato z nepatrné 
osady vzrostla po nalezení uhlí v krajině 
zdejší a tvoří s těsně připojeným Štěpá
novem obec čítající 441 čísel a přes 
6 tisíc obyv. R. 1814 bylo tu 22 domů 
a 141 obyv. 

Močidlany, zašlá ves tato stávala 
mezi nyn. Dříní a Dubím v oněch místech, 
jež dosud „Podmočidly“ lid zove. R. 1374 
náležel dvůr jeden Pavlíkovi z Újezda u 
sv. Jana, druhý dvůr s tvrzí měl r. 1382. 
Hrdoň z Močidlan, z rodu zemanů kladen
ských. Pavlík prodal díl svůj Janu z Dub
ňan a ten Hanuši Benešovskému z Prahy. 
Díl Hrdoňův měl syn Jan, řečený Dítě 
z Močid. s matkou Žofií. Poč. 15. stol. 
seděl na Močidl. syn Janův Modlibor 
z Močidl. Vdova po něm, Anna, provdala 
se za Jana Ortla, Domčík řečeného, 
měšť. Pražšk., a po smrti tohoto za Vác
lava z Plotišť, pána v Újezdě u sv. Jana. 
Oba zemřeli před r. 1447 a zanechali 
několik dítek, z nichž známy tři dcery, 
které o dědictví se rozdělily tak, že Hed
vika dostala v Močidl. dvůr, Kateřina dvůr 
s tvrzi a Újezd u sv. Jana (nejmladší dvůr 
v Běchovicích u Prahy). První již 26. října 
1447 prodala díl svůj Jindřichovi a Be
nešovi z Kolovrat a Libštejna. Za těchto 
zašly Močidl. snad při oblehání Buštěvsi 
r. 1450. Tři léta na to, 10. června 1453 
i Kateřina prodala pustý díl svůj Jindř. 
z Kolovrat. Močidl. spojeny s panstvím 
Buštěhradským, pole dána v užívání 
usedlíkům v Dubí a Újezdě pod Kl. 

  Německá Lhota, zašlá ves tato 
stávala na půdě Rozdělovské směrem 
k Mrákavům (na hranici okresu Unhošť
ského a Kladenského), kde les nyní vábně 
šumí. Táž ok. r. 1618 morem navštívena 
a od obyvatelstva opuštěna jsouc, zašla. 
Díl pusté vsi ještě r. 1623 náležel Oldřichu 
star. Bechyňovi z Lažan. 

Rapice, ves f š n. pot. Vřetovickým 
(∆ 310 V 1½) 32 d, 625 ob (304+321, 9 e 
4 ž, 16 n) m b Stelčoves, pošta, telegraf. 
a žel. stanice v místě; dvůr a myslivna 
Jeho Veličenstva, doly, dílny a nemocnice 
Buštěhradské společn. Ves tato slula dříve 
Vrapice; r. 1362 byla tu pevná tvrz s dvě
ma dvory a statky kmetcími. Poč. 14. stol. 
náležely R. vladykovi Jindřichovi, faráři 
v Štěpánově. Ten r. 1345 daroval je kapi
tuli Všech svatých v Praze. R. 1350 vysta
ven farní chrám sv. Mikuláše v slohu ro
manském. V l. 1362–1414 byl majitelem 
vsi rod Benešovských z Prahy, z nichž 
vdova Magdalena s dětmi Mikulášem a Ka
teřinou r. 1410 prodala jednu, r. 1414 pak 
i druhou čásť Hanuši Nešporovi z Bichofs
verdu, a tento r. 1416 Janu Rostovi ze 
Žerčic. Tvrz ve válkách husitských zašla. 
R. 1448 koupil R. Jindř. Čéček z Pakoměřic 
a r. 1455 prodal je Anně ze Švarcenberka. 
Čtyři leta později dány co odúmrť Václ. 
Cardovi z Petrovic a bratru Jindřicha Čéčka 
Janovi a synu téhož Jindřicha Janovi. 
Poslední dva zboží r. 1465 prodali, a to: 
Jan starší Mrázovi z Hlasovic a Jan mladší 
Rejně z Dražkova a Janu z Nábdina. Jak 
dlouho byli tito v držení R., nevíme. Jisto 
jest, že poč. 16. stol. byly R. zbožím pánů 
z Kolovrat, kteří r. 1545 vložili je do desk 
zemských. Při dělení panství Buštěhrad
ského r. 1548 uvádí se R. co pustá ves 
i tvrz, která stávala S chrámu Páně; jen 
kostel sv. Mikuláše přečkal  
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neznámou pohromu osady. Hleděli sice 
páni z Kolovrat ves znovu osaditi, ale 
beze zdaru. R. 1572 vystaven dvůr Ja
nem Košáteckým z Kolovrat, ale pozemky 
kmetcí dány v užívání osadníkům Stelčo
vesským. Nová vesnice vznikla koncem 
18. stol. po nalezení uhlí u Rapic. Osad
níci přifařeni byli ku Kladnu do r. 1624 
pak k Lidicům do r. 1858, kdy J. Vel. císa
řem Ferdinandem Dobrotivým fara obno
vena a škola vystavena. R. 1851–53 
vystaveny domky dělnické, 1854 přeložil 
J. V. císař Ferdinand základní kámen 
k budově úřednické. 

Rozdělov, ves m b (∆ 415 Z ½) 
113 d., 1 315 ob č (670+645, 2 e 6 ž 2 j) 
f š pošta, telegraf. a žel. stanice Kladno 
(posel obecní dn); dvůr kláštera Břev
novského, 3 cihelny, lom opukový, pís
kovny. Sam. dvůr a u Strnada. – R. 1763 
kázal opat Bedřich Grundtman na Z Klad
na vystavěti pro vzdálené pozemky po
plužní dvůr, zvaný „nový dvůr“; později 
pojmenován „Veteřov“ dle starého názvu 
lesů tamních. Stával právě na rohu mezi 
silnicí ku Smečnu a k Mrákavům. R. 1783 
rozdělen a částečně pronajat opatem 
Štěpánem Rautenstrauchem mezi osadní
ky, kteří nedaleko dvora osadu Rozdělov 
založili. 16. června 1842 odpoledne vy
hořel dvůr, který později vystaven dle 
silnice; na místě vyhořeného uchovala se 
do dnes studna. R. 1814 čítala osada 15 
čísel a 114 obyv. Vesnice tato položena 
mezi lesy a má velmi zdravé povětří. 

Stelčoves, ves m b š n. pot. Vře
tovickým (∆ 271 V 2) 79 d., 872 ob. č 
(430+442, 15 ž) f Rapice, pošta, telegraf. 
stanice Brandýsek (obecní posel dn), žel. 
stanice Buštěhrad (nádraží u Rapic); doly 
Buštěhradské společnosti, 2 mlýny, cihel
na. Sam: doly Ludmila, Stelčoves a Ví
tovka. – Ves tato slula dříve Stehelčoves 
a byla skoro stále spojena s Vrapicemi. 
R. 1345 odkázán vladykou  

  Jindřichem kapituli Všech svatých v Praze, 
r. 1362 koupen Benešovskými z Prahy, 
jimiž r. 1397 zastaven Mikuláši Freitlichovi. 
R. 1414 koupen Nešporem z Vrapic od 
Freitlicha. R. 1457 hlásil se tu k dědictví 
jakémus Bobuta z Kladna. R. 1447 držel 
St. Prokop z Prahy, 1464 Čéček prodal ves 
i s Rapicemi. Poč. 16. stol. přešla ves 
v držení Jetřicha Bezdružického z Kolovrat, 
an týž r. 1545 kladl ji v desky zemské co 
své zboží. Při dělení (viz Buštěhrad.) 
r. 1548 připadl k dílu Janovu, až r. 1602 
Jachym Novohradský celé panství spojil. 
V l. 1557–74 Jiří Žďárský koupil několik 
dvorů kmetcích. 

Štěpánov, ves (∆ 360 V ¼) 139 d, 
(7 čísel ku Kladnu), 1 832 ob. (920+912, 
23 e, 10 ž, 23 n) m b pošta Kročehlavy, f 
š telegraf. a žel. stanice Kladno. – Do 
r. 1783 rozkládal se tu les zvaný „Skalka.“ 
Téhož r. opat Štěpán Rautenstrauch roz
dělil čásť dvora kročehlavského a osad
níkům vykázal onen les ku založení osady, 
na počesť jeho Štěpánov nazvané. 
R. 1814 bylo tu 18 čísel a 108 obyv. 

Újezd kněžský či buckovský. 
Zašlá ves tato stávala jižně dvora Ra
pického. Neznámo, ve které době zanikla; 
snad ok. r. 1450. Pole přivtělena ku dvoru 
rapickému. 

Újezd nad Kladnem čili u sv. 
Jana. Zašlá ves tato stávala u nynějšího 
filialního, dříve farního kostelíka sv. Jana 
Křtitele a náležela r. 1319 Pavlíkovi ze 
Dříně. Později dostala se králům českým, 
an ještě r. 1357 Karel IV. osazoval tuto 
faru. Pověst vypravuje, že jistý kníže, byv 
na lovu pronásledován divými muži, ukryl 
se v dubu, kdež teprvé třetího dne 
služebníky byl nalezen. Na blízku dubu 
toho vystavěl onen kníže chrám Páně sv. 
Jana Křtitele. Památný dub ten byl 
v letech osmdesátých hromem roztříštěn; 
byl tak mohutný, 
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že 7 mužů sotva jej objalo. R. 1364 ná
ležela ves Oldřichovi a Divišovi z Dubí. Po 
smrti Oldřichově, před r. 1371 měla ves 
vdova Anna a synové Ješek a Štěpán. 
R. 1374 připomíná se Jan z Vrapic, co 
majitel dvora. Anna z Vrapic manželka 
Václava Štuha z Pitkovic, dostala ves 
věnem. Syn jejich, Johánek, prodal 
r. 1434 čásť Václavu z Plotišť. Dceři jeho 
Kateřině r. 1450 zpušena a r. 1453 koupil 
ji Jindřich Kolovratský. Druhou čásť drželi 
Štukové; r. 1482 připomíná se Jan Štuk 
z Pitkovic, vnuk Johánkův. Kdy připojena 
čásť tato k Buštěhradu, neznámo. Pustá 
ves neobnovena více a místě, kde dříve 
stávala, prostírá se les. Chrám zůstal 
ušetřen a r. 1526 Jetřichem Bezdružic
kým z Kolovrat, r. 1612 Janem Novohrad
ským obnoven v nynější podobě. R. 1861 
vystavena nynější věž, v níž je zvon 
z r. 1413. 

Újezd pod Kladnem, ves (∆ 322 V 
¼) 40 d, 483 ob. (246+247, 7 e, 8 ž 42 
n 1 rusín) m b Dubí f Rapice, š, pošta, 
telegraf. a žel. stanice Kladno, žel. stani
ce Staré Kladno pro náklady, důl Prokop
ka. – Poč. 14. stol. náležela ves tato 
vladykám ze Dříně, později Bozděchovi 
z Újezda, r. 1374 bratřím Benešovským 
Mikuláši a Hanzovi. R. 1409 připomíná se 
Jan z Újezdce, sekretář královský.  

  Roku 1447 byla čásť majetkem Anny 
z Močidlan, později z Plotišť, jejíž dcera 
Kateřina dědila tu dvůr s dvěma dvory 
kmetcími. R. 1542 náleželi dva, r. 1579 tři 
grunty ku Kladnu a tři k nejvyššímu 
purkrabství. 

Vřetovice, ves m b f š n. pot. 
Vřetovickým (∆ 250 SV 2) 102 d, 872 ob. 
(432+440, 3 e, 1 n) pošta, telegraf. a žel. 
stanice Brandýsek (obecní posel dn); 
Brodec, dvůr a mlýn J. Veličenstva, mlýn, 
cihelna, lomy, pískovec. Sam. Brodec 
a Pila. Ves tato, též Dřítovice – Třetovice 
zvaná, založena před r. 1457 (viz 
Kralovice) a zmohutněla po zajití blízkých 
Kralovic. Před r. 1521 náležela ves Čeňku 
Mičanovi z Klinštejna, který ji prodal t. r. 
pí. Markétě z Jednorožce, a synu jejímu 
Viktorinovi. Roku 1548 náležely V. k Buš
těhradu, r. 1581 k purkrabství Pražskému, 
v l. 1591–97 přešly na Jachyma Novo
hradského a spojeny s Buštěhradem. Poč. 
16. stol. náležely Pětipeským z Chýš 
a Egerberku, z nichž Odolan v l. 1612–14 
byl hejtmanem slanským. Tři potomci 
rodu tohoto odpočívají v chrámu Páně sv. 
Václava. Pětipeským byly konfiskovány 
a koupí připojeny k Buštěhradu. 

 

2. Unhošťsko. 
 

Bezděkov Dolní, ves nad Kačákem 
(∆ 350 Z 1 ½), 32d., 265 ob. č, (135 
+130; 3 ž), m b š Bezděkov Horní, f 
Družec, pošta, telegraf. a žel. stanice 
Unhošť, (obecní posel denně), též Vej
hybka, n. Smečno Sternberg; mlýn, dvůr. 
– Ves tato náležela částečně ku Smečnu, 
částečně ku Křivoklátu. Čásť Smečská do 
r. 1625 patřila komoře královské a byla 
téhož r. Ferdinandem II. prodána Jaro
slavovi z Martinic. R. 1652 

  vyměněna čásť tato s Václ. Jiřím ze 
Sternberka za Chrášťany. Týž roku 1653 
prodal zboží toto Frant. Euseb. Žďárské
mu, který je připojil ku panství Červ.
Újezdskému. Však ani roku 1662 v urburní 
knize, ani při dělení roku 1668 se nepři
pomíná. Dle všeho přešla opět na Marti
nice, kteří r. 1871 prodali dvůr Antonínu 
Barešovi a týž roku 1884 Leopoldu 
Popprovi. Nynějším majitelem jest od roku 
1892 pan J. B. Nebeský v Nymburku. 
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Bezděkov Horní, ves m b š (∆ 417 
Z 1) 54 d, 385 ob., č. k. (191+194), f, 
pošta, telegraf. a žel. stanice Unhošť 
(obecní posel denně). Sam.: Podteplí 
(myslivna a mlýn).  

B. H. s vesnicí Vacovem (neznámo, 
kde stávala) náležel biskupství Pražské
mu. Přemysl Otokar II. získav jej obdařil 
jím měšťany berounské. Poč. 14. stol. (za 
Jana Lucemburského) patřil opět komoře 
královské, ale Jan zastavil zboží toto 
svému služebníku Elblingovi a po jeho 
smrti daroval je roku 1331 Petrovi z Ro
zenberka. 

Braškov, ves m b (∆ 430, SZ ½) 
39 d, 388 ob. č. (207+181, 3 e, 5 ž) f, š, 
pošta, telegraf. a žel. stanice Unhošť 
(obecní sluha den.); dvůr Jeho Veličen
stva, lom opukový. Sam. Toskánka. – 
Tato ves s tvrzí náležela r. 1249 pánům 
z Braškova, z nichž známí držitelé jsou: 
Zdislav, Oldřich s bratrem Albertem, 
Havel, Hašek, Hašek a poslední Mareš, 
který zašel v bouřích husitských. R. 1412 
Jan z Kladna koupil B. V pol. 16. stol. 
patřil B. Jetřichu Bezdružickému z Kolo
vrat a na Buštěhradě; r. 1548 připadl 
k dílu Vladislavovu. Tehdy se připomíná 
mlýn „Pod teplým“ k Hor. Bezděkovu 
náležející. 

Břve, ves (∆ 350 V 2) 24 d, 299 ob. 
č. k. (135+164) m b žel. a telegraf. 
stanice Litovice, f š pošta (též žel. a 
telegraf. stanice) Hostivice; cihelna. Ves 
s tvrzí a popl. dvorem náležela v 15. sto
letí rodině Rokycanských z Prahy, z nichž 
připomíná se roku 1418 František a jeho 
synovec Jan. Tomuto 1421 zabrána Pra
žany. Vdova po něm, Anna ze Břve, 
obdržela vše zpět a r. 1448 provdala se 
za Oldř. ryt. z Medkova, purkrabí Praž
ského. R. 1554 patřily B. Zikmundovi 
Chrtínovi z Chrtína, za něhož tvrz spustla. 
V 17. století náležely Žďárským a při dě
lení 1688 připadly s pustým dvorem k dí
lu Litovickému, (viz Litovice.) 

  Dobrá Velká a Malá. Vsi tyto tvoří 
jednu obec m b a š (∆ 380 SZ 1¼); Velká 
má 60 d, 472 ob. k. (228+244, 2 n), Malá 
61 d, 598 ob. č. (294+304, 3 ž) f Družec, 
žel. a telegraf. stanice, pošta Unhošť 
(obecní posel denně) (žel. stanice Klad
no); dvůr, ovocná školka a nadlesní úřad 
Jeho Veličenstva. Sam. Hrázský, vodárna 
města Kladna. Obě tyto vsi s dvěma tvrze
mi náležely r. 1373 Zikmundovi a Ondřeji 
Hulenovým, ku konci 14. století patřila 
čásť pánům z Braškova, kteří ji r. 1412 
prodali Janovi z Kladna, po nichž dědili 
r. 1543 Žďárští. Při dělení r. 1688 připadly 
(k dílu II. Doberskému) Polyxeně ze 
Šternberka; po ní dědil zboží vše Jaroslav 
Florian Švihovský, který r. 1705 prodal 
dědictví své Karlu Jachymu Bredovi, a tím 
spojen díl tento s panstvím Tachlovickím. 
Čásť druhá – dvě usedlosti ve V. Dobré 
a zájezdný hostinec v Malé, náležely až do 
r. 1848 Martinicům. 

Doksy, ves m a b (∆ 396 SZ 1½) 
nad Kačákem, 90 d. 749 ob. č. k. (397 
+352), f š Družec, pošta, telegraf. a žel. 
stanice Unhošť (obecní posel denně), žel. 
stanice též Kladno; mlýn, lomy na Žehro
vický pískovec. Sam. Nohavice, Krahujec. 
Ves s tvrzí a dvorem popl. náležela roku 
1411 Chvalovi z Dokes; r. 1464 obdržel ji 
co odúmrť. Jindřich z Kladna. Však r. 1543 
měl tu pouze dvůr a 1 usedlíka. Téhož 
r. přešly v držení Žďárských a roku 1688 
připadly Polyxeně ze Šternberka (viz Dob
rá). Druhý díl, neznámo jak, náležel Zejdli
cům ze Šenfeldu. Roku 1623 byl Ladi
slavovi ze Šenfeldu konfiskován a Ja
roslavu z Martinic prodán, který jej připojil 
ku Smečnu. Tehdy čítal 5 usedlíků 
a krčmu. 

Dolany, ves m a b n. pot. Dolan
ským (∆ 345 SV ¾) 39 d, 280 ob. č, 
(133+147, 4 e, 9 ž) š V. Přítočno, f, pošta, 
telegraf. a žel. stanice Unhošť. Ves s tvrzí 
náležela ve 14. století Maříkovi z Dolan 
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počátkem 15. stol. Ješku Pehmovi. Vdova 
po tomto, Dorota, odkázala ves co nadání 
některé záduší. Vykonavatelem své závěti 
ustanovila Jana Rečka z Ledče. Týž 
r. 1438. nadal vsí touto kolej při universi
tě pro 13 stud. Čechů, kteří pod obojí při
jímají. Tak zůstala do roku 1627 v držení 
university Pražské, kdy koupil ji K. J. Bre
da a připojil k panství Tachlovickému. 

Drahelčice, ves b n. pot. Rado
tínským (∆ 370 JV 1 ¾), 42 d, 108 ob. č. 
(189+214 ž, 10 ž), m f š Hořelice, pošta, 
telegraf. a žel. stanice Dušníky, (poštovní 
posel dn); dvůr Jeho Veličenstva. Ves 
s tvrzí připomíná se již ve 12. stol., kdy 
lidé z této osady patřili ku kapli sv. Havla 
nad Zbraslavi. R. 1259 náležela klášteru 
Kladrubskému. V první pol. 14. stol. byl 
držitelem Frána ze Žatce, měšťan Praž
ský a prodal D. r. 1357 Jordánu Rechce
rovi, a tento r. 1366 Karlovi IV., který jimi 
obdaroval universitu Pražskou. Táž smě
nila r. 1727 D. s K. J. Bredou, čímž připo
jeny k panství Tachlovickému. Tvrz po 
válkách husitských byla spustlá. 

Družec, ves m b f š nad Kačákem 
(∆ 370 SZ 1½) 106 d, 762 ob. č (356 
+406, 9 ž) pošta, telegraf. a žel. stanice 
Unhošť (žel. a telegraf. stanice též Klad
no n. Smečno Šternberk) (obecní posel 
dn); 3 mlýny, cihelna, lom na štěrk, pís
kovna. Sam. Nové stavení a mlýny; Švý
carský, Otrhankovic, Tůmův a Nový. 
R. 1363 byl D, zbožím královským, pouze 
některé chalupy náležely p. z Braškova. 
V 15. století patřil kapli Všech sv. na 
Hradčanech. R. 1466 darován Jiřím Podě
bradským Bořitovi z Martinic a r. 1514 
přiřknut rodu tomu dědičně. R. 1540 měli 
tu Kladenští dvůr poddanský, který r. 
1688 připadl k Tachlovicům. 

Dušníky. ves m b (∆ 384 JV 2 ½) 
89 d, 790 ob. (378+418, 1 e, 21 ž; 3 n, 
1 Maďar), f š Hořelice, pošta, telegraf. 
a žel. stanice v místě; dvůr kapitoly u Sv. 
Víta, 

  lékař obvodní, četn. stanice, hřebeční sta
nice, cihelna. – D. r. 1228 náležely panen
skému klášteru sv. Jiří na hradě Pražském. 
R. 1295 darovány Václavem II. kapitole 
sv. Víta; okolo r. 1378 patřili arcibiskupství 
Pražsk. a poč. 15. stol. opět připadly 
kapitote. Ve válkách husitských náležely 
Petrovi Křivému z Dušník r. 1417 a Bedři
chovi z Ředhoště r. 1423. Dle usnesení 
sněmu benešovkého dostaly r. 1474 Zděn
kovi ze Šternberka, od něhož r. 1507 
kapitola je koupila. Před válkou 30tiletou 
byl majitelem D. Albr. Hrzek ryt. ze Mšena 
Hrádku. Jemu po válce konfiskovány a ka
pitole vráceny: užívání však dostalo se zeti 
Hrzkovu Přechovi Mitrovskému z Neza
myšle, který 1628 zemřel. Na to spojeny 
s Chráštany. 

Hájek, klášter řádu sv. Františka, 
dvůr probošta král. koleg. kapit. na Vyše
hradě a hostinec; m b Č. Újezd. R. 1623 
12. června položil Florian Jetřich, sv. říše 
římské hrabě Žďárský ze Žďáru, pán na 
Žďáru, Červ. Újezdci, Kladně, Jenči, Hosti
vici, Vičici a Gettersdorfu, rada císaře Fer
dinanda II., krále českého a hejtman kraje 
Slanského s manželkou svou Alžbětou, 
roz. Martinicovou, že Bůh daroval jim syna 
a dědice, Adama Eusebia, základ ku kapli 
P. Marie Loretanské. Táž byla 2. července 
1625 kard. arcibisk. Pražským, Arnoštem 
z Harrachu, vysvěcena. Poněvadž však ne
měla pravé podoby chrámu v Loretě v Ita
lu, dal ji přestaviti a dne 8. září 1630 
znovu vysvětiti. R. 1659 uvedl sem bratry 
menší řehole sv. Otce Františka Serafin
ského. Syn jeho Adam Eusebius vystavěl 
při Loretě v l. 1663–81 klášter a nadal jej 
30 tisíci rýnskými by 8 kněží a 4 bratři zde 
žíti a potřebné opravy vykonati mohli. Od 
r. 1723, kdy slavena stoletá památka zalo
žení, putují sem nábožní poutníci 
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k P. Marii, o pomoc ji vzývajíce. V době 
1720–26 vystaveno 20 kapliček od klášte
ra až na Bílou Horu. Byly 5° vysoké a 12´ 
široké a kryty kamennými deskami. 
Uvnitř každé byl znak a titul zakladatelův, 
obraz Matky Boží s latinskými verši, které 
se vztahují na život Panny Marie a sv. 
Františka. Kapličky tyto jsou v prabídném 
stavu, ano mnohé již se sesuly. Dekretem 
ze dne 14. ledna 1789 byl klášter zrušen, 
poklady odvezeny do Prahy a klášter měl 
býti proměněn v nemocnici. Nedostatek 
vody zmařil úmysl ten; poklady vráceny 
a klášter zůstal na dále. 

Holonohy, ves zašlá, stávala dle 
Melichara u Kalousova mlýna, dle Tomka 
mezi Drahelčicemi a Úhonicemi, kde jest 
louka „Holonožská“. R. 1410 měl tu kláš
ter Strahovský některé poddané; r. 1562 
Markéta z Drnova zapsala na vsi této 
kopu ročního platu kapitule sv. Víta. Roku 
1545 byly již pusté. R. 1713 prodány ka
pitolou Janu Josefu Karvínskému z Kar
vin; synové tohoto prodali je K. J. Bredo
vi. 

Hořelice, ves m b f š n. pot. Rado
tínským (∆ 374 JV 2) 67 d, 701 ob (363 
+338, 25 ž, 1 n) pošta, žel. a telegraf. 
stanice Dušníky (obecní posel dn); dvůr 
Jeho Veličenstva, (býval při něm pivovar, 
mlýn a vinopalna), lomy křemencové, 
stanice dráhy Kladensko Nučické. – R. 
1052 Břetislav I. daroval z této vsi dů
chod k výživě kanovníků; r. 1228 náležely 
H. panensk. klášteru u sv. Jiří na hr. 
Pražsk. V stol. 14. byly zbožím kláštera 
sv. Tomáše v Praze, poč. 15. stol. byl 
držitelem Vilém Dubský z Třebomyslic, 
který r. 1406 daroval je komoře králov
ské. R. 1420 zabrán Pražany dvůr klášte
ra u sv. Jiří a dvůr farářův. R. 1436 za
psány H. Jeronýmovi, Janovi a Buškovi 
z Čečelic. V stol. 17. byl 

  držitelem Bořivoj Měsíček z Výškova, který 
je r. 1612 prodal Kateřině z Nedabylic 
a jejímu manželi (tehdy vybíráno clo), je
muž r. 1622 konfiskována jeho čásť. Však 
po 11 letech vrácena (snad proto, že byla 
pustá) konfiskovaná čásť jeho manželce, 
po níž dědily tři dcery. Tyto po tří letech 
prodali své zboží Ondřejovi Erlovi 
z Erdsteinu. Vdova po něm prodala vše 
Janu Jiř. z Karvína, od jehož potomků 
r. 1730 koupil H. K. J. Breda a připojil 
k panství Tachlovickému. Tvrz po válce 
30.leté obnovena a stála ještě r. 1723. 
Zámek nyn. vystaven r. 1734. 

Hostivice, ves m b f š n. pot. Jeneč
ským (∆ 340 V 2) 111 d (10 čísel v Jenči 
Mal.) 1 125 ob (591+534, 10 n, 2 e, 14 ž) 
pošta, telegraf. a žel. stanice v místě, dvůr 
se zámkem a kaplí a cihelna Jeho Veličen
stva, četnická stanice, jeden parní a jeden 
vodní mlýn, lomy opukové a pískovny. 
Sam. Peterkův mlýn (býv. ves Hradiště) 
a vojenská prachárna. – Bývalo tu několik 
dvorů. R. 1309 první, 1315 druhý a r. 
1375 se připomíná třetí. Tento byl nadá
ním špitálu pro chudé kleriky a žáky na 
Hradčanech, a prodán r. 1410 Čeňkovi, 
kraječi suken ze Starého m. Pražsk. a slu
je „Čeňkovský“. Král Jiří dal ho v zástavu 
Peškovi z Kunvaldu; dědici jeho prodali ho 
Sekerkovi ze Sedčic. Hanuš z Kolovrat, 
probošt Pražský ho vykoupil. Čtvrtý dvůr – 
kapitoly Pražské – držel měšť. Starého m. 
Pražsk. Václav Brabec, načež dostal se 
Jindřichu z Moravěvsi, který učinil narov
nání, že po jeho smrti připadne kapitole 
zpět, což se také stalo. Pátý náležel Jiří
kovi, měšť. Pražsk. a r. 1454 Děpoltovi 
z Rízenburku. Šestého byl držitelem ok. 
r. 1450 Petr Drabnic, měšť. Pražský. V 16. 
stol. byly H. majetkem komory královské. 
Ferdinand I. r. 1561 daroval 
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je Janovi a Zdislavovi Bezdružickým z Ko
lovrat. Koupí přešly na Evu ze Štam
pachu, vdovu po Žďárském. Syn její Jind
řich postoupil je sestře Ludmile, provd. 
Vřesovcové z Vřesovic. Ku konci 16. stol. 
přešly v majetek Žďárských a při dělení 
r. 1688 připadly Johaně Barb. hrab. 
Karetto Millesimo, která je 1697 prodala 
K. J. Bredovi (byly to dva dvory). Tvrz ve 
válce 30leté rozbořená byla r. 1662 
znovu vystavena, ale r. 173416 zbořena 
a vystaven nyn. zámek, v němž r. 165617 
zřízena kaple. 

Hostouň, ves m b f š n. pot. Sula
vickým (∆ 345 SV 1) 204 d, 1 437 ob. 
(672+765, 1 n, 1 e, 48 ž) pošta Středo
kluky, žel. a telegraf. stanice Jenč a Kně
ževes, lékař obvodní, dvůr a zámek pro
boštství Hradčanského, dvůr „Šafranov“ 
p. J. Vydry, cihelna, koželovna (vývoz po
dešví). Samota Koryntov (mlýn.) – Ve vsi 
této byly tři dvory s tvrzemi. 1.) Probošt
ský dvůr a tvrz co nadání probošta kapi
toly sv. Víta již r. 1294 se připomíná. Poz
ději stal se majetkem purkrabství Praž
ského a krále, načež r. 1320 dán opět 
proboštství za zboží jiné. Po válkách 
husit. zastavil král Zikmund čásť Pešíkovi 
z Kunvaldu, čásť proboštu kapitoly sv. 
Víta, Hanuši z Kolovrat. Díl Pešíkův koupil 
r. 1445 Sekerka ze Selčic; syn jeho pro
dal jej r. 1572 Martinovi ze Dříně, od ně
hož kapitola jej odkoupila. Díl Hanušův 
přešel na pány z Kolovrat a Buštěvsi co 
zástava a teprve 1621 postoupen pro
boštství, čímž oba díly sloučeny a do 
dnes majetkem kapitoly jsou. 2. Dvůr 
a tvrz kapitoly u sv. Víta náležel r. 1463 
Zikmundovi z Libětic, později přešel na 
kněze Matiáše, pak na Dorotu z Vel. 
Lysna a od té r. 1519 koupen kapitolou. 
Roku 1715 koupil jej od kapitoly Hron, 
načež do roku 1726 se vystřídali: Terezie 

  ze Siegberku a Ferd. Kušta ze Zubří a Lip
ky, který spojil pozemky dvora tohoto 
s pozemky dvora v Unhošti a vystavěl 
„Nový dvůr“, který roku 1744 prodal kláš
teru Voršilek v Praze (dále viz Pavlov). 
3. Dvůr a tvrz Šafranov náležel r. 1360 
dvornímu krejčímu Jindřichu Quek ovi, 
r. 1417 Habartu z Medvídkova, který jej 
prodal Petrovi Křivému z Dušník. R. 1612 
náležel kostelu na Karlově v Praze a r. 
1678 prodán Anně Dorotě z Čejkova. Od 
této koupil jej František, vévoda Saský 
a opět jej prodal Janu Ondř. z Kotvic, 
načež koupí zíkali jej následující: Maxmil. 
Liebšteinský z Kolovrat, r. 1699 Maxmil. 
Kušta ze Zubři, r. 1706 Marie Josefa hrab. 
z Berlepš, Jan Zikmund Götz, Jachym 
hrabě Harrach, r. 1721 Zuzana Eleonora 
z Dobrše, r. 1728. Anna Barb. Krakovská 
z Kolovrat, r. 1730 konv. Minoritů u sv. 
Jakuba v Praze, roku 1804 Florian Sepp, 
měšťan Pražský, r. 1806 Jan Nádherný, 
r. 1807 Jan Penš, r. 1809 Jan Dlouhý, 
r. 1810 JUDr. Frant. Pistl, 1811 Rudolf 
Fürstl, r. 1820 Leopold hr. Širdink, r. 1833 
Tomáš Donát, měšť. Pražsk. r. 1835 To
máš Kunz, r. 1846 Jan Kalina z Jaethen
šteinu a r. 1870 nynější majitel Josef 
Vydra. 

Hradiště (Hradisko), ves s tvrzí 
a dvorem popluž. stávala tam, kde nyní 
Peterkův mlýn jest a náležela komoře krá
lovské. R. 1405 byl držitelem Jan Plaier, 
měšť. Starého města Pražsk. Manželka 
a syn téhož prodali H. r. 1412 Mikuláši Zá
rovskému ze Zárova, měšť. St. města 
Pražsk. V bouřích r. 1420 odešel Zárovský 
jsa protivníkem strany pod obojí z Prahy, 
jmění jeho zabráno Pražany a r. 1421 dá
no Janovi z Kladrub. Dcera Zárovského, 
Barbora, provd. byla za Václ. Cholupické
ho z Cholupic, z mocného rodu Štuků. Týž 
obdržel půl vsi zpět, co věno manželky;  

                                                 
16  V roce 1734 byla provedena přístavba jednopatrového zámku postaveného hraběnkou Caretto Millesi

movou 
17  Kaple byla vybudována až v polovině 18. století za bavorského vévody Klementa Františka 
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druhou polovici postoupil Barboře její 
bratr Jan. R. 1454 zemřel Václav Cholu
pický a po něm dědil syn Jan. Mezi tímto 
a vdovou po Janu Závorském, Kateřinou, 
vznikl spor, ve kterém H. r. 1457 přiřknu
to Kateřině. Pro dluhy prodala polovici 
bratřím Janu, Fráňovi a Václavovi ze Zer
čic. Snacha Fráňova, Kateřina, odkázala 
ves Kuníkovi ze Šlovic a Zdeňkovi a Přím
kovi z Černoce ve 100 kopách s tou pod
mínkou, že syn Fráňův Bohuslav může 
zboží toto vyplatiti. Druhou polovici za
dlužila Kateřina tak, že ji r. 1465 
postoupila Čeňkovi z Klienštejna. R. 1548 
měl ves Ludvík Bezdr. z Kolovrat. Synové 
jeho Abdon a Zdislav r. 1560 pustou již 
tuto ves pro dluhy zastavili a r. 1563 pro
dali Evě ze Štampachu. Syn této prodal 
H. Žďárským. Ze vsi zbyl pouze mlýn. 

Chejň (Chýň), ves m b š (∆ 360 JV 
1½) 60 d, 453 ob. č. (227+226, 1 e), f 
Úhonice, pošta Hostivice (obecní posel 
dn), žel. a telegraf. stanice Litovice; dvůr 
kláštera Strahovského, cihelna, rybník 
Bašta. – Ves tato ve čtrnáctém století 
náležela Mikuláši Puchovi, měšť. Pražsk. 
r. 1362 Seidlovi z Písku, 1378–1400 
Zdeňkovi z Chýně a po jeho smrti dána 
odúmrť Chvalovi z Dokes, který vystavěl 
tvrz. R. 1410 náležela klášteru Strahov
skému. V dobách husitských byla r. 1421 
zabrána Pražany a r. 1436 zapsána Sig
mundem Pěšíkovi z Kunvaldu. Ve válce 
30tileté odbojní stavové prodali Ch., co 
statek duchovní, r. 1620 Johaně Žďárské, 
která po válce vše vrátila klášteru, jemuž 
dosud náleží. V okolí bývalo tu 9 rybníků; 
z rybníku Bašta bére Pražský zámecký 
vodovod počátek. 

Chrášťany, ves m b š (∆ 393 JV 2) 
45 d, 508 ob. č (245+363, 1 e, 6 ž) f 
Ořech, pošta, žel. a telegraf. stanice Duš
níky; nadační dvůr se zámkem kapitoly 
sv. Víta a cihelna. – R. 1228 byla ves tato 
(s tvrzí) majetkem panenského kláštera  

  u sv. Jiří na hr. Pražsk., v letech 1378–
1419 arcibiskupa Pražského. Po válkách 
husitských dostal Chrášťany Zdeněk ze 
Šternberka, nejvyšší purkrabí Pražský. 
V pol. XVI. stol. náležely knězi Janovi a 
jeho třem bratřím z Púchova a od r. 1557 
toliko Florianovi z Púchova. Týž postoupil 
je věřitelům svým. Po roce 1560, po smrti 
Adama ze Šternberka, připadly jeho synu 
Vilemovi, leč v té době měl je v zástavě 
Mikuláš Sulek. Později náležely Rudolfu 
Pichlovi z Pichlsberku a jeho dceři Dorotě, 
pak r. 1620 dceři Hedvice, provd. Putka
mererové. Téhož roku konfiskovány stavy 
co statek duchovní a prodány Václ. st. Ho
mutovi z Harasova, který po válce se jich 
vzdal. Do r. 1629 byl majetníkem Ch. Jan 
Čabelický ze Soutic, roku 1629 Jan 
Redlestr z Vildrsdorfu, v pol. 17. stol. 
Anna Kateř. Švarcpartová, roku 1650 Ve
ronika Polyxena hr. z Martinic, která je 
vyměnila s Jiřím ze Šternberka za Bezdě
kov. Ten prodal Ch. r. 1654 Frant. Kr. Lib
šteinskému z Kolovrat a týž r. 1677 kapi
tole sv. Víta, jejímž majetkem jsou dosud. 

Chrbiny jest lesem krytý hřbet 
zvedající se jihozápadně mlýna Rejnov
skébo a bohatý na železnou rudu. Les 
tento náležel prvotně k Litovicům, později 
Václavu z Kozmic a Mikuláši Parcifalovi, od 
nichž jej koupil Mikuláš z Okoře. Dcera 
jeho Dorota, provdaná za Janka, syna 
Loysy, apotekáře v Praze a po druhé 
(r. 1447) za Bořivoje z Lochovic, dostala 
krajinu tuto věnem. Bořivoj zapsal r. 1460 
toto zboží vnukům synů svých Jana 
a Bořivoje, Purkrabím z Donína. Když se 
synové Janovi Kamil, nezletilý Jan, Václav 
a Bedřich o statky dědili, byly tyto roz
děleny ve dva díly a ku každé části při
dána polovice hutí v Chrbinách. Vznikly 
tedy hutě tyto v l. 1474–1534 
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a byly buď od Bořivoje neb jeho syna 
založeny asi v té době, kdy u M. Přílep 
uhlí počalo se dobývati. Zmínění bratři 
prodali majetek svůj Voškobrhskému 
z Voškobrh r. 1563 a tento Kateřině 
Žďárské, manželce Gotharda Flor. ze 
Žďáru. Při dělení r. 1688 zůstaly Chrbiny 
při panství Červ. Újezdeckém, ale byly již 
pusté. Snad 30tiletá válka přivodila záhu
bu těmto hutím, které teprve o století 
později obnoveny. Zde počala se ruda 
r. 1853 dobývati, však ustalo se r. 1871 
jednak pro nesnadnou dopravu rudy od
tud, (značné množství dobyté rudy tu do
sud leží) jednak pro lepší jakost rudy 
u Nučic. 

Chrustenice, ves m b nad Kačá
kem (∆ 285 J 3) 40 d, 480 ob (234+246, 
5 n, 6 ž) f š pošta Lodenice (obecní posel 
dn), žel. a telegraf. stanice Dušníky n. 
Beroun; dvůr a myslivna Jeho Veličen
stva, válc. uměl. mlýn, ruda železná. – 
Chrustenice náleží mezi nejstarší osady 
hejtmanství, an již r. 894 byli lidé ze vsi 
Chrustenic hlídači kaple u sv. Ivana Kníže 
Břetislav I. (r. 1037–1055) daroval kapli 
i hlídače klášteru na „Ostrově“ u Davle. 
R. 1328 seděl tu na tvrzi Bořivoj Zachar 
ze Všeradic, podpurkrabí Pražský; ok. 
roku 1406 byly majetkem Mikšíka 
z Chrustenic, r. 1432 Zdislava z Malovar, 
r. 1539 Jindřicha Prefáta z Vlkanova, 
r. 1550 Jindřicha z Hrobčic, r. 1558 Pichla 
z Pichelsberka. R. 1616 prodal ves Rudolf 
Pichl sestře Johaně, provd. za Bedřicha 
Pětipeského z Chýš a tu se připomíná 
mlýn a pivovar. Po r. 1617 připadly Doro
tě Pichlové, která je prodala sestře Hed
vice Putkamererové. R. 1629 náležely 
Janu Matěji z Glauchova, r. 1652 Janu 
Paulu Valderode z Ekhausu, zeti přede
šlého, r. 1668 Lambertovi a Františkovi 
Hřebenáři z Harrachu, r. 1671 Ant. Au
gustu Binago, r. 1675 Janu Jiř. Karvínské
mu, r. 16018 Jaroslavu Flor. 

  Švihovskému, r. 1727 Humprechtovi Čer
nínu z Chudenic a od něho koupil je téhož 
roku a k panství Tachlovickému připojil 
K. J. Breda. 

Chýňava, ves m b š (∆ 384 JZ 2½) 
104, 1308 ob. č (633+675, 1 e 5 ž), f Že
lezné, pošta, žel. a telegraf. stanice 
Unhošť (obecní posel dn), žel. stanice též 
Stará huť; lékař obvodní, štěpnice obecní, 
3 mlýny, myslivna, 2 cihelny, železná ru
da. Sam.: Jakubinka, Karlova Bouda, 
Matějíček, V Lisé, a čásť vsi: Podkozí hor
ní. – Při založení hradu Karlova Týna byla 
přidělena ves tato k hradu tomuto a zůs
tala při něm do r. 1585, kdy připojena ku 
panství Křivoklátskému, tehdy majetku 
králů Českých. R. 1685 prodáno panství 
toto Arnoštovi z Valdštyna. Z rodu tohoto 
Marie Anna, provd. za Josefa Viléma 
z Fürstenberka, co dědička je obdržela 
a tak rodu tomu do dnes náleží. 

Jenč Malý (Jeneček), ves (∆ 350 V 
1¾) 29 d, 340 ob. č k; rozdělena berní 
správou tak, že 10 čísel se 179 obyv. 
náleží do Hostivic, ostatní do Litovic, poli
tickou správou celá do Litovic, f š pošta, 
žel. a telegraf. stanice Hostivice, žel. a te
legraf. stanice též Litovice. – Poč. 14. stol. 
náležela ves tato špitálu u sv. Lazara 
u Prahy. Směnou dostala se r. 1363 Karlu 
IV. Poč. 16. stol. byl majetníkem Ludvík 
Bezdružický z Kolovrat, na čež podobně 
jak Hostivice dostal Žďárským a při dělení 
r. 1688 připadl k dílu Litovickému. 

Jenč Velký, ves m b š (∆ 368 V 
1½) 108 d, 1 053 ob. č. (513+540, 7 e) f 
Hostivice, pošta, žel. a telegraf. stanice 
v místě, dvůr, pivovar (60 hl), parní mlýn, 
strojovna a cihelna Jeho Veličenstva; lomy 
na štěrk a opuku. Sam. Černý Koníček. – 
Ve vsi bylo několik dvorů a dvě tvrze. 
R. 1250 měl zde dvůr klášter Kladrubský; 
r. 1233 řád Křižovníků dostal dvůr od 
Václava I. Za Přemysla Otokara II. měli tu 
měšť. z Malé Strany dvory. Karel IV.  

                                                 
18  Chyba sazby 
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daroval koupí zde získaný dvůr klášteru 
na Slovanech (Emauský), který r. 1409 
Kašpar Čotr, konšel Starého m. Pražsk., 
směnou získal. Ve válkách husitských se
děl na tvrzi Prokop z Rakovníka, měšť. 
Starého m. Pražsk. R. 1436 zapsán (ač 
náležel klášteru na Slovanech) Sigmun
dem jeden dvůr Vaňkovi Zelenému z Ra
kových. R. 1460 měl tu dvůr s tvrzí 
Theodor Rejchl z Rejchu a po něm Joha
na ze Skuhrova. V pol. 16. stol. náležel 
Vilému Chlumčanskému z Přestavlk, který 
jej r. 1553 prodal Volfovi z Vřesovic. Jiný 
dvůr měl v pol. 15. stol. Hašek z Jenče, 
po něm syn Leonard. Dále náležel v pol. 
16. stol. Šebestianu Planskému ze See
berka a od něho r. 1567 jej koupil Volf 
z Vřesovic, čímž vše sloučil. Dcery tohoto 
prodaly vše Janovi Vchynskému ze Vchy
nic a tento Goth. Flor. Žďárskému. Při 
dělení r. 1688 dán k dílu Litovickému (viz 
Litovice). 

Jinočany, ves m b (∆ 368 JV 2¾) 
35 d, 364 ob. č k (163+201), f š Ořech, 
pošta, telegraf. a žel. stanice Dušníky 
(obecní posel dn); dvůr Jeho Veličenstva, 
doly na železnou rudu Pražsko železářské 
průmyslové společnosti, pískovny. – Ves 
tato dostala se r. 1436 zápisem krále Sig
munda Starému m. Pražsk., ale r. 1547 
Ferdinandem I. zabrána a r. 1548 prodá
na Smilovi ze Stoječic, měšť. Starého m. 
Pražsk. Ku konci téhož stol. náležely 
4 statky k Červ. Újezdci (Žďárským) 
a dva k purk Pražsk. R. 1688 připadly ony 
4 statky k dílu Tachlovickému (viz Tach
lovice). 

Kyšice Malé, čásť Bezděkova H. 
(∆ 360 JZ 1) 27 d, 208 ob. č k (108+100) 
m b, š Horní Bezděkov, f, pošta, žel. 
a telegraf. stanice Unhošť. Vznikly v době 
novější. 

Kyšice Velké, ves m b (∆ 389 SV 
¼) 64 d, 508 ob. č (249+259, 4 ž) f š 
pošta, žel. a telegraf. stanice Unhošť; 
dvůr Jeho Veličenstva, cihelna, lomy na 
opuku a štěrk. – Na poč. 14. stol. seděli 

  zde na tvrzi Oldřich z Braškova s bratrem 
Albertem, později Gronwald z Braškova. 
Manželka tohoto, Škonka, prodala r. 1412 
vše Janovi z Kladna a r. 1543 přešly K. 
v držení Žďárských. Jiří Žďárský r. 1549 
postoupil je manželce Lidmile Bořitové 
z Martinic v zástavu. R. 1574 koupeny K. 
Jiřím Žďárským; Jan Jiří Žďárský prodal 
r. 1622 vše své manželce Alžbětě Volfomí
ně. Po krátkém sporu r. 1624 zrušena zmí
něná koupě a K. připadly zpět Žďárským 
a připojeny k Červ. Újezdu. Při dělení 
r. 1688 zůstaly u Červ. Újezda (viz Červ. 
Újezd). 

Lhotka, ves (∆ 400 J 3½) m b 
Chrustenice, 31 d, 228 ob. č (109+119, 
5 e) f š Železná, pošta, žel. a telegraf. sta
nice Beroun (obecní posel dn) žel. a tele
graf. stanice též Stará Huť. – Lhotka tato 
slula dříve „Březová“ a náležela do r. 1331 
ku Tetínu. R. 1338 darována Štěpanem 
z Tetína klášteru Augustianů u sv. Tomáše 
v Praze; později dostala se Berounu, který 
za dluh s úroky r. 1629 ji odstoupil Janu 
Valderodovi z Ekhausu a spojena byla 
s Chrustenicemi (viz Chrustenice). 

Libečov, ves (∆ 400, JZ 2½) 37 d, 
228 ob. č (108+120, 2 ž) m b Ptiče, f š 
Železná, pošta, telegraf. stanice Unhošť, 
žel. a telegraf. stanice Dušníky n. Unhošť. 
– Ves tato náležela v 15. stol. klášteru 
panenskému u sv. Jiří na hradě Pražském. 
R. 1490 dostala se kapitole sv. Víta, která 
r. 1560 vedla spor o L. s Adamem ze 
Šternberka. V 17. stol byl majetkem Žďár
ských a připadl k Červ. Újezdu (viz Červ. 
Újezd). 

Lidice, ves m b f š (∆ 330, SV 2) 50 
d. 406 ob. č k (186+220) pošta, telegraf. 
stanice Buštěhrad (obecní posel dn), žel. 
stanice Kněževes; vodní mlýn, cihelna. – 
R. 1309 náležela ves s tvrzí Pavlíkovi z Li
dic, měšť. Pražskému (r. 1308 vězněni tu 
ve tvrzi mnozí páni čeští), r. 1357 Smilovi 
z Lidic, (též František, měšť. Starého m. 
Pražsk., měl tu dvůr,  
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který co odúmrť darován r. 1391 Václa
vem IV. Pacholeti Lidic), r. 1370 Zdisla
vovi a Slaviborovi z Lidic, r. 1394 Heršovi 
z Lidic a Václavu Ortlínovi, r. 1434 Miku
láši Poledne z Lidic, místopurkrabí Karl
štejnskému, r. 1448 Jindřichu Čéčkovi 
z Pakomilic, který je prodal r. 1455 Anně 
z Švarcenberka. Co odúmrť dostal L. 
Zdeněk ze Švarcenberka, nejvyšší purkra
bí a jeho synové, Jaroslav a Jan. R. 1456 
se připomíná Smílek z Lidic, r. 1498 
Kateřina z Pakomilic, která je prodala 
Jeronýmovi ze Skuhrova a Habrovi 
z Habrova. V let. 1533–75 byl majitelem 
Zdeněk z Vartenberka a po něm Jachym 
Novohradský z Kolovrat. Po smrti Zděnka 
Novohr. z Kolovrat (r. 1632) vdala se 
jeho manželka, Anna z Lobkovic, za Julia 
Jindřicha, vév. Saskolauenburského. Syn 
jeho Julius odkázal L. své dceři Anně 
Marii Františce, provdané velkovévodkyni 
Toskanské, a tak měly L. na dále touž 
vrchnost jak Buštěhrad (viz Buštěhrad). 

Litovice, ves m b (∆ 354 V 1¾) n. 
pot. Litovickým, 50 d, 503 ob. č (236 
+267, 1 e, 4 ž) f, š, pošta Hostivice (poš
tovní posel ob den) telegraf. a žel. sta
nice Litovice n. Hostivice; dvůr s tvrzí a 
myslivna Jeho Veličenstva; bývala tu 
bažantnice. Dříve sluly Letovice19 a při
pomínají se r. 1213, kdy na tvrzi seděl 
Bořita z Letovic. R. 1372 koupil je Jan 
Očko Vlašimi, arcibiskup Pražsk. a r. 1390 
postoupil je svým bratřím. Ku konci 14. 
a poč. 15. stol. znám Bořivoj a Zachař 
z Letovic, r. 1401. Smil z Ronova, řečený 
z Letovic, r. 1404 Martin z Letovic a r. 
1420 Lutovec z Letovic. R. 1421 náležely 
Janu ze Svinař a Letovic a 1451 jeho 
synu Bohuslavovi. V 16. století dostaly se 
v majetek Chrtína a jeho synů, r. 1559. 
Abdunu Šlikovi, od něhož je koupil Še
bestian Prunar, měšť. Starého m. Praž
ského. Po něm  

  dědil syn Jarolim a vnuk Jindřich. Když se 
tento utopil r. 1618 ujala se statku matka, 
provd. za Jana Kutnauera ze Sonnen
steyna. Týž 21. 6. 1621 pro vzpouru pově
šen při popravě na Staroměstském ná
městí na trám, statek konfiskován a roku 
1631 prodán Krištofu Šimonovi, svob. 
pánu z Thunu, nejvyš. hofmistru Ferdinan
da III. Od něho koupil L. František Adam 
Eusebius ze Žďárů. Při dělení r. 1688 díl 
Litovický, k němuž náležely osady: Břve, 
Jenč V., a M., dvůr v Hor. Ptičích, Sobín, 
Řebeč a Stelčoves připadl Anně Kat. hrab. 
z Magni. Syn její Josef Antonín prodal celý 
díl ten r. 1702 Josefovi hrab. z Vrbna 
a tento téhož roku K. Jach. Bredovi, který 
jej připojil k panství Tachlovickému. Tvrz 
r. 1662 opravena stojí do dnes a zřízena 
v ní sýpka a kancelář. Z rybníku Gala 
počíná královský vodovod Pražského hra
du. Voda odtud vede se zvláštním příko
pem k Liboci do vodojemu, odkudž přichá
zí do podzemního vodojemu, zvaného 
vodní zámek. Z tohoto vede se po rourách 
dále do zámku. 

Makotřasy, ves m b n. pot. Řebeč
ským (∆ 300 SV 2) 49 d., 371 ob. č. k. 
(171+200) f, š Lidice, pošta, telegraf. sta
nice Buštěhrad (dn), žel. stanice Kněže
ves, obecní štěpnice, mlýn vodní, cihelna, 
lom opukový, kontribučenská sýpka. Sam. 
Koníček. – Ves s tvrzí r. 1326 patřila Dětři
chovi ze Skuhrova, později Štěpánovi 
z Tetína a jeho synům Štěpánovi z T. a 
Ješkovi z Makotřas. Poč. 15. stol. byl mají
telem M. Petr Meziřičský, měšť. Pražsk. 
a nepřítel Husitů. Pražané r. 1420 tvrze 
dobyli a sobě osvojili. Když r. 1429 města 
Pražská dělila válkami nabyté jmění při
padly M. se zbořenou tvrzí Starému městu 
Pražskému, které je ihned postoupilo Jaro
šovi a Hynkovi  

                                                 
19  Ztotožnění Litovic s moravskými Letovicemi je dlouhodobě a opakovaně tradovaný omyl. Následný 

výčet majitelů je tímto omylem poznamenán 
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z Chlumu. R. 1438 prodána čásť vsi Sig
mundovi Slámovi z Nezřeva. Týž uprchl 
r. 1439 z Prahy a M. zabral primator St. 
m. Pražsk. Pešík z Kunvaldu, který zabral 
vše co dědictví jemu po Meziříčských po
stoupené. Když r. 1448 zbaven byl přima
torství, vráceny M. Star. městu Pražsk., 
které je r. 1449 prodalo Jindřichovi z Pa
koměřic. Dědicové jeho prodali je Anně 
ze Švarcenberka, vdově po Petrovi ze 
Šternberka. Po smrti její vznikl spor, 
který skončil r. 1460 tím, že dány co 
odúmrť Zdeňkovi ze Šternberka. V pol. 
16. stol. náležely Jetřichovi Bezdružické
mu z Kolovrat, který je r. 1544 zastavil 
Valkounovi z Adlaru. Na dále zůstaly spo
jeny s Buštěhradem. 

Mlýn Čertovský byl panským od 
dvora Tachlovického a stával u rybníka 
Kyšického. R. 1542 vyhořel a více neob
noven. 

Mlýn pod Hatí stával pod Horním 
Bezděkovem na potoce Čeperka mezi 
silnicí tuto jdoucí a Šenbrunem. Ku konci 
16. stol. náležel Adamovi Třílickému z Tů
rovce, který r. 1603. jej prodal Markovi 
Markovu z Unhoště; v rodině této zůstal 
do roku 1697. Poč. 18. stol. zašel. 

Neidek, dvůr, stával J Hostivic. 
R. 1325 náležel Mikuláši Bavorovi, měšť. 
Pražsk., r. 1548 Ludvíkovi Bezdružickému 
z Kolovrat, který r. 1563 prodal jej Evě ze 
Štampachu. Tehdy byl již pustý. 

Nenačovice, ves m b š n. Kačákem 
(∆ 270 J 2½) 51 d, 304 ob. č. k. (147 
+157) f pošta Lodenice (poštovní posel 
dn); dvůr Jeho Veličenstva, mlýn vodní. 
Sam. Kalousův mlýn. – Ves tato jmenuje 
se r. 1239 mezi statky kláštera Kladrub
ského. R. 1357 prodal Frána ze Žatce N. 
Jordánu Rechcerovi a týž r. 1360 s prá
vem zákupným rychtáři Nenačovickému 
Henzlovi a sedlákům zde usedlým. 
R. 1366  

  dostaly se Karlem IV. koleji Karlově v Pra
ze, která svůj díl prodala K. J. Bredovi. 
Čásť druhá náležela v pol. 16. stol. Janu 
purkr. z Donína, jehož mladší dva synové 
(viz Chrbiny) dědily čásť tuto a ½ hutí 
v Chrbinách. Tito prodali svůj díl s mlýnem 
Kalousovým a hutěmi Mikuláši Sulkovi 
z Hrádku a Chrášťan a Štěpánu Voškobrh
skému z Voškobrh. Poslední prodal svoji 
čásť Kateřině Žďárské, onen kapitole sv. 
Víta, a tato, roku 1713 Josefu Karvin
skému z Karvin. K. J. Breda koupil vše od 
jeho synů, čímž obě části sloučeny a ku 
panství Tachlovickému připojeny. 

Netřeby, ves n. pot. Řebečským 
(∆ 340 SV 1¼) 13 d, 101 ob. č. k. (48 
+53) m b Řebeč, f š Lidice, pošta, tele
graf. stanice Buštěhrad, žel. stanice 
Unhošť. – Ves tato založena v době nověj
ší. 

Nučice, ves m b n. pot. Rado
tínským (∆ 352 JV 2¼) 73 d, 622 ob. č. 
(308+314, 7 e, 11 ž.) f š Tachlovice, 
pošta, žel. a telegraf. stanice Dušníky, 
(poštovní posel dn), žel. stanice Zbuzany; 
parní válcový mlýn, dvě cihelny, doly na 
železnou rudu České montaní a Pražsko
želez. průmysl. společnosti. – Ves s tvrzí 
prastarého původu, neboť kníže Bořivoj 
lidi z N. ustanovil ku hlídání kaple sv. Iva
na, která Břetislavem I. dána i s lidmi 
klášteru na „Ostrově“ u Davle. R. 1259 
darována ves Václavem II. kapitole sv. 
Víta a náležela proboštství do válek husit
ských Neznámo, kterak dostaly se N. 
Janovi z Kladna. R. 1540 Zdeňek z Kladna 
měl tu díl vsi s tvrzí pustou a dvorem. Kdo 
byl držitelem druhé části, neznámo. Po 
Kladenských dědili Žďárští a při dělení 
r. 1688 připadly k dílu Tachlovickému. (Viz 
Tachlovice.) 

Hory Nučické. Kdy prvně poznáno 
ložisko rudy železné tuto uložené, není 
zpráv jistých. Prvně z ložiska těžily „Kníže
cí Fürstenberské železárny“ v letech čtyři
cátých. 
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Dobývání obmezovalo se na dobývání 
měkčích, na kraji ložiska se nacházejících 
rud, které pro tehdejší malé pece a ma
lou výrobu stačily. Teprvé koncem let 
čtyřicátých otevřen světlý lom v mocnosti 
18 m rudy. Když odkryto kamenné uhlí 
na Kladně, zakoupil Novotný, Klein a La
na r. 1849 čásť ložiska rudného a počato 
z něho těžiti u Jinočan a Chrustenic. 
Dolování nebylo značné, an litina vyro
bená obsahovala mnoho fosforu. Teprvé 
po r. 1878 vynálezem Thomase a Gil
christa a zavedením bessemerování počal 
vzkvétati průmysl železářský, čehož nej
lepším důkazem množství rudy dobyté. R. 
1848 dobylo se 100 tis. q, v l. 1848–59 
1½ mil. q, 1860–69 5¼ mil. q., 1870–79 
4½ mil. q a po zavedení Thomasování 
v letech 1880–90 34 mil. q. Ruda dobytá 
praží se v roštovnách. Žlutá ruda, vysaze
ná účinkům ovzduší, jest zvětralá, obsa
huje málo síry, nepraží se a obsahuje  
35–40 % železa. Rudy železné, dobyté 
z hlubších vrstev, drobí se mačkadly, 
načež přicházejí do roštoven. Tyto jsou 
zařízeny buď s přímým topením neb ply
novým, do nichž se vede plyn z hnědého 
uhlí v generatorech vyrobený. Pražením 
ztrácejí rudy 20–25 % na své váze 
a obsahují průměrně 43–48 % železa, 
2,5–3 % kyseliny fosforečné, 0,25–
0,33 % síry a 30 % sloučenin křemíkovi
tých. Česká montaní společnosť má tu 52 
roštoven a rudu vypraženou odváží po 
dráze přes Prahu do Králové Dvora 
u Berouna. Pražsko želez. průmysl. spo
lečnosť dováží surovou rudu po dráze 
Nučické do Kladna, kde se teprv praží. 
Množství vytěžené rudy r. 1894 obnáší 
u Pražsko žel. průmyslové společnosti 
2 mil. q, u České montaní společnosti 
27 mil. q. Knížecí Fürstenberské železár
ny převzala Česká montaní společnost 
r. 1882. 

  Pavlov (Nový dvůr), ves (∆ 370 SV 
½) 42 d, 338 ob. č. (173+165, 7e 3 ž) m 
b š pošta, telegraf. a žel. stanice Unhošť, f 
Hostouň, dvůr se zámkem a pivovarem 
p. Viktora Daneše. – (Viz Hostouň.) Roku 
1744 koupen velkostatek Nový dvůr kláš
terem Voršilek v Praze. Po zrušení řádu 
toho Josefem II. prodán r. 1787 co maje
tek Matice náboženské Ant. Vítkovi ze 
Salcberka a od něho koupil jej Leopold 
Paul, který tu zámeček k obývání vystavěl 
a r. 1801 ves založil, jíž dáno jméno Pav
lov. Po smrti Paula postoupila vdova Anna 
dvůr schovance Evě, provd. Hoffmanové, 
která 1828 jej prodala Valburze Bergrové. 
Roku 1846 koupil jej od ní manžel Maxm. 
Bergr a prodal jej roku 1860 Václ. a Ka
teřině Kratochvílové. Od nich koupil vše 
r. 1869 Jos. a Kateř. Danešovi. 

Peklov, dvůr, náleží k Řebči, š Pří
točno V. Dvůr tento založen r. 1725 mezi 
Dolany a Řebčí prý „z polí sedlákům 
z trestu odňatých.“ „Koupil nás Breda, 
bude nám běda,“ říkávali sedláci. 

Podkozí Dolní, samota na Kačáku, 
4 d, 29 ob. č. k. (16+13) m b Ptiče, f š 
Svárov, pošta, telegraf. a žel. stanice 
Unhošť, dva vodní mlýny. 

Podkozí Horní, ves, 31 d, 188 ob. 
č. k. (100+88) m b Chyňava, f Železná, š 
Svarov, pošta Unhošť. Ves tato čítala před 
válkou 30letou 8–9 usedlostí na úpatí 
vrchu Kozího. Po válce byla opuštěná; kdy 
znovu osazena, neznámo. 

Přílepy Malé, ves m b (374 J 2 ½) 
54 d, 403 ob. č. k. (194+209) f š Železná, 
pošta Beroun (obecní posel dn) telegraf. a 
žel. stanice Dušníky n. Beroun; dobývá se 
tu se skrovným výsledkem kamenné uhlí. 
– Ves tato r. 1414 náležela k oltáři sv. 
Vojtěcha a sv. Doroty v chrámě sv. Víta, 
později kapitole sv. Víta. Po válkách husit
ských zapsána Zdeňkovi  
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ze Šternberka, nejvyššímu purkrabí praž
skému. Týž dovolil r. 1463 Václavu z Bo
chova, Mikuláši Dalekodomovi a Hanu
šovi, zedníku z Malé Strany uhlí u Přílep 
dobývati a prodávati, začež mu platili 
desátek. Roku 1543 prodali ves bratři 
ze Žďáru. R. 1620 konfiskovány kapitole 
stavy odbojnými a prodány Václ. st. 
Homutovi z Harasova. Týž brzo je vrátil 
kapitole, jíž dosud náležejí. 

Přítočno Malé, ves m b (∆ 400 S 
½) 27 d, 212 ob. č. k. (102+110) š Pří
točno V., f, pošta, telegraf. a žel. stanice 
Unhošť. Sam. Stanice Unhošť. – V pol. 
14. století náleželo Jindřichu Quekovi, 
dvornímu krejčímu Jana Lucemburského; 
týž prodal je r. 1355 Janovi z Kladska, 
písaři královskému. V 15. století byl 
držitelem P. M. Tvrdek z Nedvídkova, 
r. 1489 Jeronym ze Skuhrova, r. 1547 
záduš sv. Pavla u brány Poříčské. Téhož 
r. konfiskováno Ferdinandem I. Praze 
a postoupeno arciknížeti Maxmilianu. 
R. 1562 vrácena Praze polovice vsi, ale 
pod správou císařského rychtáře; druhá 
polovice náležela Žďárským, z nichž Jan 
Jiří prodal díl ten roku 1622 Alžbětě 
z Dubé. Vnuk Florian Jetř. Žďárský 
r. 1626 zpět jej získal. Díl Pražský po 
bitvě bělohorské opět konfiskován, leč 
brzo vrácen. R. 167?20 koupil část tuto 
Maxm. z Martinic, co poručník v Sasku 
žijící evangelické větve Žďárských, a tak 
obě spojil. Při dělení r. 1688 dáno k dílu 
Červ. Újezdskému (viz Č. Újezd.) 

Přítočno Velké, ves m b š (∆ 396 
S ¾) 75 d, 622 ob. č. (308+314, 7 e, 
11 ž.) f pošta tel. a telegraf. stanice 
Unhošť (obecní posel dn); dvůr Jeho Ve
ličenstva, cihelna. – Ves s tvrzí a dvorem 
roku 1397 byla majetkem Maříka, řečené
ho Řehák. Později náležela Vilému Dub
skému z Třebomyslic, který ji r. 1406 da
roval komoře královské; však již r. 1408–
1434 se připomíná Jan  

  z Přítočna a jeho potomci. R. 1460 bylo 
zbožím Jindřicha z Kladna, r. 1540 dostalo 
se dědictvím Žďárským, až r. 1622 bylo 
prodáno Alžbětě z Dubé od níž r. 1626 
Flor. Jetř. Žďárský opět je získal. R. 1688 
přidáno k dílu Doberskému (viz Dobrá). 

Ptiče Dolní, ves n. pot. Radotín
ským (∆ 309 JV 1½) 29 d, 196 ob. č. k. 
(92+104) m b Ptiče Horní, f š Úhonice, 
pošta Unhošť (obecní posel dn), telegraf. 
a žel. stanice Dušníky n. Jenč. – Ptiče 
náležely r. 1328 Vlkovi, sakristovi u sv. 
Víta, který nadal jimi oltář Panny Marie 
v témž kostele. R. 1358 prodal Hana Be
nešovský dvůr v Pt. D. Oldřichu Tašnerovi; 
r. 1368 se připomíná Beneš Puček ze Ptic. 
R. 1411 náležela ves k oltáři sv. Ducha 
v chrámě sv. Víta. R. 1421 zabrali Pražané 
Pavlovi ze Ptic dvůr co zboží duchovní. 
R. 1437 zapsány Sigmundem Bohuňkovi 
z Olbramovic; jeho Manželka, Markéta 
z Drnova, se synem Janem z Újezda po
stoupila je r. 1454 kapitole Pražské, jíž 
byly r. 1618 stavy konfiskovány a Tiburcí 
Čejkovi z Olbramovic prodány. Po bitvě 
bělohorské vrátil je kapitole a touto 
r. 1713. prodány Anně Barb. Karvínské 
a jejímu manželi Janu Josefu z Karvin. 
Synové jejich prodali zboží toto r. 1730 
K. J. Bredovi. V pol. 16. stol. měl tu statek 
též Zikmund Chrtín z Chrtinova. 

Ptiče Horní, ves m b n. pot. Rado
tínským (∆ 400 JV 1¼) 42 d, 313 ob. č. k. 
(155+158) f š Úhonice, pošta, telegraf. 
stanice Unhošť (obecní posel dn), žel. 
a telegraf. stanice Dušníky n. Jenč, dvůr 
a myslivna Jeho Veličenstva, mlýn, cihel
na. Sam. Rejnovský mlýn. – Ku konci 14. 
stol. náležel dvůr v H. Ptičích Marketě, 
vdově po Zdeňkovi z Kladna, v 16. století 
Abdunu Šlikovi, od něhož jej r. 1599 kou
pil Šebestian Prunar, měšť. Starého města 
Pražského (viz Litovice) a později Kateřině  

                                                 
20  Chyba sazby, poslední číslice nečitelná 
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Kutnauerové. Po smrti manžela odešla 
tato s dětmi ze země a konfiskované zbo
ží prodáno roku 1630 Kryštofu svob. pá
nu z Thunů; od tohoto koupil jej Flor. 
Jetřich ze Žďáru a obdaroval jím r. 1653 
svého služebníka Mik. Negroni z Rízenba
chu. Týž prodal jej téhož roku Jindřichu 
Dobranovskému, načež na dále prodejem 
získaly jej tři sestry Kořenské z Terešova, 
později Klara z Martinic, roku 1673 Anna 
Viltkynová, r. 1679 Václ. Leopold Klaudy, 
měšť. Pražský, r. 1697 Rudolf Renna 
z Renné a r. 1699 Kateřina z Magni, která 
jej připojila k Červ. Újezdci. (Viz Č. Újez
dec.) 

Řebeč (Hřebeč), ves m b n. pot. 
Řebečským (∆ 334 SV 1½) 86 d, 851 ob. 
č. (442+409, 8 e, 8 ž) f š Lidice, pošta, 
telegraf. stanice Buštěhrad, žel. stanice 
Unhošť n. Buštěhrad n. Kladno: dvůr 
„Peklov“ Jeho Veličenstva, dva vodní mlý
ny a 1 parní (stojí), cihelna. – Ves s tvrzí 
„Tasov“ náležela poč. 15. stol. Petru 
Meziříčskému z Makotřas, jemuž r. 1429 
Pražany odňata a Jarošovi a Hynkovi 
z Chlumu zastavena. Roku 1545 vložil ji 
co své zboží do desk zemských Zdeněk 
z Kladna a nadal jí záduší a kostel Kla
denský. Po Kladenských dědili Žďárští 
a při dělení r. 1688 připadl Ř. k dílu Lito
vickému (viz Litovice.) 

Rymaň, dvůr Jeho Veličenstva, 
náleží ku Svarovu. Ve stol. 15. stávala tu 
osada a náležela ku Červ. Újezdu. Když 
r. 1525 bratři z Červ. Újezda zboží své 
Žďárským prodávali, byla již ves pustá. 
Jan Žďárský vystavěl dvůr a pivovar. 
Poddanský poplužní dvůr panský náležel 
Michalu Károvi, ku konci 16. stol. bratřím 
Švorcovým a poč. 17. stol. Jiř. Čejkovi 
z Obramovic a po něm r. 1619 Manda
leně Čejkové z Chlumu. Však r. 1622 byla 
Rymaň pusta, až teprve K. J. Breda 
nynější dvůr vystavěl. R. 1622 bylo tu 
šest rybníků. 

  Sobín, ves m b (350 V 2) 13 d, 139 
ob. č. (62+77, 1 e) f š pošta, telegraf. a 
žel. stanice Hostivice (poštovní posel dn) 
žel. a telegraf. stanice též Litovice. Sam. 
Sobínka. – Ves tato ve 14. stol. byla nadá
ním kapitoly u Sv. Víta, v 15. stol. náležela 
Zikmundovi Chrtínovi z Chrtínova, ku konci 
16. stol. Žďárským a při dělení r. 1688 
připadla k dílu Litovickému. (Viz Litovice.) 

Svarov, ves m b f š (390 JV 1) 36 d, 
319 ob. č. k. (150+169) pošta, telegraf. 
a žel. stanice Unhošť (poštovní posel dn) 
žel. a telegraf. stanice též Jenč. Sam. 
Rymaň. 

Původem osada prastará náležela 
r. 1249 klášteru Břevnovskému a směnou 
dostala se Otakarovi II. V stol. 14. a 15. 
byla majetkem panů ze Svárova, kteří zde 
seděli na tvrzi ještě v 15. století. Poč. 16. 
stol. dostala se vladykům z Č. Újezda, 
z nichž známi jsou Šebestian, Jiří a Jan, 
kteří r. 1525 prodali pustou ves Žďárským. 
S. připojen k Červ. Újezdu. (Viz Č. Újezd.) 

Tachlovice, ves m b f š n. pot. 
Radotínským (∆ 347 JV 2½) 73 d, 778 ob. 
k. (413+365, 2 n), pošta v místě, žel. a 
telegraf. stanice Dušníky n. Zbuzany; dvůr 
Jeho Veličenstva, 2 mlýny vodní, lomy 
vápencové, pískovny, hrnčířská hlína. 
Sam. Horní a Dolní (u „Kalinů“) mlýn. – 
Ves s tvrzí a dvorem slula dříve Taklovice 
a náležela r. 1234 Gothardovi z Taklovic 
r. 1318 Vchynovi z T. R. 1350 měl zde 
dvůr Tomáš, syn Bernarda, měšť. Pražsk., 
r. 1357 Konrád Klementer, měšť. Pražský, 
který dvůr s tvrzí prodal Oldřichovi 
Příbramskému, Čotr řečenému, měšť. 
Pražsk. Syn Klementera, Šimon, roku 1362 
koupil čásť Tachlovic, a po 20 letech celé 
mu náležely. Počátkem 15. stol. byl ma
jitelem Jan Student z Tachlovic, purkrabí 
na Hrádku (Křivoklátě). Ve válkách husit
ských r. 1434 tvrz dobyta a zbořena. Po 
těchto válkách připomíná se Bušek a jeho 
syn co držitelé T. do r. 1469,  
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načež Přech z Kladna je koupil. Po Kla
denských dědili T. Žďárští a při dělení 
r. 1549 připadly pánu na Červ. Újezdě, 
Janovi Žďárskému, který r. 1570 postou
pil T. synu Albínovi. Tento r. 1580 zemřel 
svoboden a zboží jeho ujal se bratr Petr 
Vok; byl však staršími bratry donucen je 
vydati, načež Ctibor Tiburcí postoupil r. 
1574 T. Gothardu Florianovi, který je 
dal nezletilému synu Janovi. Po smrti 
Janově r. 1574 dědil T. nezletilý syn 
Florian Jetřich, za něhož spravoval vše 
Ctibor Tiburci do r. 1604, pak babička do 
r. 1606 a opět Ctibor Tiburcí do r. 1615 
potom jeho syn Jan Jiří do roku 1618, 
kdy dědic ujal se správy sám. Po něm 
dědil syn František Adam Eusebius, jímž 
r. 1670 česká větev Žďárských vymřela. 
Do r. 1687 spravovali dědictví po Žďár
ských páni z Martinic, kdy 5 sester ze
mřelého ujalo se správy. Však r. 1688 
bylo celé dědictví rozděleno a k dílu 
Tachlovickému přiděleny Tachlovice, Nu
čice, Jinočany, Hostivice, Zlejčín a Řepy. 
Díl tento dostala Barbora hrab. Caretto 
Millesimo, která i s přikoupeným dílem 
Červ. Újezdeckym roku 1697 prodala vše 
Karlu Jachymu hr. Bredovi, a od něho 
koupila zvětšené panství T. r. 1732. Anna 
Marie velkovévodkyně Toskánská, po jejíž 
smrti r. 1741 dědila vše ovdovělá dcera 
Marie Anna Karolina vév. bavorská. Syn 
její Klement František odkázal vše strýci 
Maxmilianu Josefovi, kurfistovi bavorské
mu; jím vymřel rod tento r. 1777. Panství 
přešlo na Karla II. Augusta, vévodu Zwei
brükenského, který r. 1784 prodal vše 
Krystianu Augustovi, knížeti Valdeckému. 
R. 1790 obdržel Karel statky zpět a po 
jeho smrti r. 1795 dostal panství toto 
bratr jeho Maxmilian Josef, kurfist bavor
ský, který po míru Vídeňském r. 1805 
postoupil  

  své statky v Čechách arcivévodovi Ferdi
nandovi, kurfistu salcburskému. Po něm 
dědil syn Leopold, arcivévoda rakouský 
a velkovévoda Toskánský. Dne 17. prosin
ce r. 1847 připadlo rozsáhlé panství Tach
lovické co soukromé jmění Jeho Veli
čenstvu císaři Ferdinandu Dobrotivému 
a po jeho smrti 2. června 1875 Jeho Veli
čenstvu panujícímu císaři a králi Františku 
Josefovi I. 

Tasov, tvrz, stávala na návrší mezi 
Řebčem a Lidicemi a náležela ku panství 
Kladenskému. Zašla snad ve válce 30leté. 

Toskánka, hostinec zájezdný s ně
kolika domy při silnici Karlovarské, m b 
Braškov. Osada tato má jméno po velko
vévodovi Toskánském, ač dle veškerých 
známek vystaven byl hostinec již za Žďár
ských, neboť nad vchodem vytesána orlice 
Žďárských. 

Újezd Červený, ves m b (∆ 395 
JV 1) 105 d, 828 ob. č. (400+428, 2 ž), f š 
Svárov, pošta Unhošt, žel. a telegraf. sta
nice Jenč; dvůr Jeho Veličenstva. Sam. 
Hájek. – Ves s tvrzí asi z 10. stol. náležela 
ve 14. stol. ryt. Hanušovi Milbeimu z Par
dubic, který učinil odtud nadání ku jím 
založené kapli Betlemské v Praze. Století 
později seděli na tvrzi páni z Červ. 
Újezdce, z nichž známi jsou: Pavlík 
r. 1434., Kateřina ze Svinař r. 1478, její 
syn Bohuslav z Újezdce a bratři Šebestian, 
Jiří a Jan, kteří r. 1525 prodali zboží toto 
Janu Žďárskému. Po tomto následoval syn 
Oldřich, který zemřel a zboží toto připadlo 
jeho synům Janovi, Stanislavovi, Jiřímu 
a Zdeňkovi, kteří dědili statky po Kladen
ských roku 1543. Stanislav brzo zemřel 
a zbylí dva bratři hospodařili společně do 
r. 1547, kdy smlouvou postoupili mladší 
Č. Ú. se Svarovem, Rymaní a Podkozím 
Janovi, by dluhy zaplatil. Po něm vládl na 
Č. Ú. syn Gothard 
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Florian, který ho odevzdal synu Janovi. 
Tento zemřel r. 1598; za nezletilého syna 
jeho, Floriana Jetřicha, spravoval rozsáh
lé statky Č. Újezd, Jenč Velký a Malý, 
Hostivice, Hradiště, Sobín, Břve, Jinoča
ny, Tachlovice, Nučice, Libečov, Podkozí, 
Svarov, Rymaň, Ptiče, čásť Nenačovic, 
Řepy, Zlejčín, Pozdeň, Horešovice Velké 
a Malé, Čeradice, Vichrovec a ves nezná
mou – strýc Ctibor Tiburcí, babička, opět 
strýc a konečně bratranec, až r. 1618 ujal 
se správy sám Florian Jetřich, jehož sy
nem Frant. Adamem Eusebiem vymřel 
rod Žďárských v Čechách r. 1670. Po 
r. 1687 spravovali rozsáhlé statky Ždár
ských (viz Kladno) páni z Martinic, až 
5 sester se ujalo správy a r. 1688 se roz
dělily. Č. Újezd, k němuž náležel Svarov, 
Rymaň, Libečov, Ptiče Dolní, Kyšice, 
Přítočno M., Podkozí a Nenačovice, ob
držela Terezie Eleonora hrab. z Ugarde, 
která po dvou letech prodala vše sestře 
Johaně Barboře, z Millesimo, čímž spoje
ny statky tyto s Tachlovicemi. R. 1697 
koupil oba díly K. J. Breda (viz Tachlovi
ce). 

Újezd Pletený, ves m b (∆ 403 
SV ¾) 44 d., 364 ob. č. (173+189, 7 ž) f 
š pošta, telegraf. a žel. stanice Unhošť 
(poštovní posel dn), žel. stanice též Klad
no; 2 cihelny, 2 lomy opukové. – Dříve 
slula ves tato Plotěný Ú. a náležela ve 14. 
stol. Maříkovi z Polan, v první pol. 16. 
stol. Jetřichovi Bezdružickému z Kolovrat 
a na Buštěhradě; po jeho smrti r. 1548 
připadla Vladislavovi, který r. 1569 směnil 
zde se nacházející dvůr kapitoly sv. Víta 
za zboží své v Unhošti, tak že celá ves 
pak stále náležela k Buštěhradu (Viz Buš
těhrad.) 

Úhonice, ves m b f š nad pot. Ra
dotínským (∆ 384 JV 1½) 93 d, 668 ob. 
č. (321+347, 2 ž) pošta, žel. a telegraf. 
stanice Dušníky (obecní posel dn); dvůr 
a myslivna kláštera Strahovského v Pra
ze, parní uměl. mlýn, pískovny, lomy  

  opukové. – Ves tato dostala se r. 1143 
darem od Vladislava II. klášteru Strahov
skému v Praze. Ve válkách husitských 
zapsána Sigmundem Kunátovi ze Sulevic; 
později vrácena klášteru, kterému dosud 
náleží. 

Uněbuzy, zašlá ves tato ležela SZ 
Nenačovic, tam, kde dosud statek a dvě 
chalupy jsou. Ve 14. století náležela Frá
novi ze Žatce, který ji prodal Jordánu 
Rechcerovi, měšťanu Starého m. Pražsk. 
Karel IV.ji koupil r. 1366 a daroval ji uni
versitě Pražské. R. 1518 byly U. již pusté. 

Unhošť, město, sídlo c. k. okr. sou
du, berního úřadu, finančního komissařství 
pro hejtm. Kladenské a notářství, n. pot. 
Švarcavou (∆ 389 JZ 2 od Kladna) 264 
domy, 2 464 ob. (1 204+1 260, 4 e, 
1 armen. nesjednoceného, 3 jiné, 52 ž, 
3 jiné řeči) f š pošta, telegraf. stanice 
v místě, žel. stanice Unhošť 20 minut; 
dvůr Jeho Veličenstva, dvě záložny, lékař 
obvodní, lékárna, četnická stanice, 3 vodní 
a 1 parní válc. mlýn, olejna, dva pivovary, 
koželovny, mydlárna, závod ku dělání 
třísek k čeření piva, dřevěných zátek a to
půrek, ruční výroba nářadí z ohybaného 
dříví, 2 pily, okresní štěpnice, 2 cihelny, 
3 lomy na kámen. Sam. pivovar, Fialka, 
Nouzov (výlet. místo), Šenbrun a mlýny: 
Dědek, Kalivodův, Markův, Nový, Červený 
a Suchý. 

Unhošť jest město původu starého. 
Když Přemysl Otakar II. (1253–1278) da
roval krajinu okolní měšťanům Malé Stra
ny v Praze, přišla tehdy ves Unhošť pod 
právomoc její. R. 1309. byla Unhošť již 
městečkem a Jan Lucemburský daroval 
faru a právo patronatní řádu Křižovníků 
s červenou hvězdou v Praze. Ve válkách 
husitských byla Unhošť v l. 1438–39 
obsazena hejtmanem husitským Václavem 
Cardou z Petrovic. Radnice byla vystavena 
r. 1380; devět let později majestátem 
krále  
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Vladislava II. byla Unhošť prohlášena 
svobodným měs tečkem s právem 
domácím ve věcech soudních, pouze prá
vo ochranné a přehlížení účtů obecních 
zůstalo vrchnosti Křivoklátské. Zároveň 
dán městečku znak: „v modrém poli jelen 
se zlatými parohy a zlatým obojkem na 
hrdle přirozené barvy a srsti vycháze
jícího z křovin zelených, kteréhožto jelena 
jedné nohy zadní a noh půl též viděti 
jest.“ Též obdrželo právo na dva trhy 
výroční. Majestátem Ferdinanda I. 
r. 1557 bylo uděleno právo vystaviti kol 
městečka hradby, načež mělo býti 
„královským městem.“ To se nestalo. 
R. 1615 obdrželo právo na třetí trh 
výroční. Za války 30leté utrpěla Unhošť 
mnoho. Hned r. 1620 prošli tudy voje 
Fridricha Falckého dvakráte a požárem 
zničeno 60 domů. R. 1631 lid kurfista 
saského, Jana Jiřího, přivedl městečko 
skoro k záhubě, neboť po čtyři léta bylo 
úplně pusto. Když čásť obyvatelstva 
z lesů se navrátila a příbytky upravila, 
přišla nová vojska, která zvláště r. 1639 
Unhošť vydrancovala a spálila tak, že 
obyvatelstvo znovu po 3 léta v lesích se 
ukrývalo. V následujících letech prochá
zela nová vojska, před nimiž r. 1647. 
a 48. obyvatelstvo opět do lesů prchlo. 
Teprvé uzavřením míru Vestfalského 
r. 1648. vrátil se klid do městečka požá
rem v sutiny obráceného (123 domy spá
leny). Obyvatelstvo, jehož před válkou na 
800 duší se čítalo, rozprchlo se a rody 
nejmocnější a nejbohatší pro víru opustily 
domov i vlasť. Čtyři léta po válce čítalo se 
asi 159 obyvatel chudých, z nichž 81 bylo 
starých katolíků a 70 nově na víru kato
lickou obrácených. Za vřavy válečné snad 
jen chrám v l. 1180–1250 vystavený 
zůstal ušetřen. Fara, starého původu, po 
dobu 1628–1660 zůstala neosazena a při
sluhovali duchovní ze špitálu  

  Křížovníků v Praze a duchovní z Kladna. 
Obec nabyla v době této značného jmění 
po vystěhovalcích buď darováním, buď 
tím, že ujala se všech pustých gruntů, 
k nimž nikdo se nehlásil. Zároveň obnoven 
spálený pivovar obecní a vinopalna. Sotva 
se však obyvatelstvo zotavilo z pohrom 
předešlé války, již znovu vřava válečná se 
dostavila. R. 1742 vedena byla mezi voji 
Karla Alberta bavorského a císařovny 
Marie Teresie severně Unhoště bitva 
a v následujících letech vojska rakouská 
tudy procházela, čímž městečku mnoho 
škod vzešlo. R. 1783 povolen čtvrtý trh 
výroční a v l. 1785–90 povýšeno městečko 
za město. Až do r. 1789 stálo před radnicí 
lešení zvané pranýř, na němž stávaly 
osoby veřejné hanbě za trest vystavené. 
R. 1793 koupen pivovar Salcberský, který 
původně náležel kapitole sv. Víta, později 
Antonínu ze Salcberka, majiteli Nového 
dvora, a učiněn z něho právovarečný 
pivovar, kdežto starý obecní prodán 
r. 1799. Počátkem tohoto století dostavily 
se nové strasti válečné, neboť dvakráte 
prošla tudy armáda rakouská a Rusové. 
Od doby této zkvétalo město. R. 1815 
zřízena lékárna, dne 17. června r. 1850 
otevřen c. k. okresní soud a berní úřad. 
R. 1883 prodán právovarečný pivovar 
(nyn. majitel p. Frant. Chvalkovský). 
V místech nynějšího dvoru stávaly dva 
grunty, z nichž jeden náležel v 17. století 
Ondřeji Vlkovi a po něm jeho dědicům, 
kteří prodali spaleniště – bylť r. 1620 vy
pálen – ryt. Tiburci Čejkovi z Olbramovic. 
Ten spojil jej se sousedním svým dvorem 
nazvaným „Čejkovský.“ Po něm hospo
dařili tu jeho synové Karel do r. 1650 
a Václav. Tento r. 1652 prodal dvůr Vilí
movi Albrech. Krakovskému z Kolovrat, 
jehož syn Maxm. Norbert zadluživ statky 
svoje prodal dvůr „Čejkovský“  
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vdově po hrab. Heřm. Černínovi z Chud
enic, Antonii hrab. z Kühnberku a tato 
K. J. Bredovi. Od Bredy koupil dvůr 
r. 1727 Kušta ze Zubří a Lipky a vyměnil 
jej s hrab. Emerichem Metternichem, kte
rý r. 1738 prodal opět dvůr Anně Marii 
velkov. Toskánské. Dvůr připojen pak ku 
panství Tachlovickému (dále viz Tachlo
vice). 

Valdek, ves na pokraji lesa „Horky“ 
16 d, 122 ob. č. k. (66+56) m b Braškov, 
f š pošta, telegraf. a žel. stanice Unhošť; 
myslivna Jeho Veličenstva. Ves tato 
vznikla v době novější. 

Valov (Valev), zašlá ves tato stáva
la SZ Hostivic, směrem k Dobrovízi, kde 
na „Valovských“ se říká. Před r. 1252 
náležela čásť Kunrátovi, příjmím Kejklíři, 
který ji rok později prodal řádu Křížovníků 
s červenou hvězdou. Okolo pol. 14. stol. 
byl držitelem Heřman Vestfál, měšť. 
Starého m. Pražsk. Od něho ji roku 1347 
koupil a klášteru na Slovanech v Praze 
daroval Karel IV. Též arcibiskup 

  Pražský měl tu dvůr, kterým r. 1375 nadal 
špitál pro nemocné a sestárlé duchovní na 
Hradčanech. Po válkách husitských nečiní 
se o V. více zmínka; zašla tedy vesnice 
v bouřích těchto. 

Železná, ves m b f š (∆ 397 J 2½) 
57 d, 402 ob. č. (209+193, 6 e, 6 ž), poš
ta, žel. a telegraf. stanice Beroun (obecní 
posel dn), žel. a telegraf. stanice též Duš
níky n. Stará Huť; dvě cihelny, parní mlýn 
s pilou. – V l. 1235–1348 náležela ves tato 
k biskupství pak k arcibiskupství Pražské
mu. R. 1423 se připomíná Bedřich z Řed
hoště, co majitel vsi. Po válkách husit
ských zapsána Sigmundem r. 1363 Zděn
kovi ze Šternberka. Později soudila se ka
pitola sv. Vita s Adamem ze Šternberka 
o Ž. a r. 1490 skutečně kapitole přiřknuta. 
R. 1543 prodali Ž. bratři ze Žďáru. 
R. 1620 zabrána stavy odbojnými a prodá
na Václavu star. Homutovi z Harasova. Po 
válce přijal týž víru katolickou a Ž. kapitole 
vrátil. 
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