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Úvodem
Uplynulo již téměř půl století od vydání díla Fr. Boh. Škorpila: „Popis okresního
hejtmanství kladenského“ a přes padesát let od vydání díla Fr. Melichara: „Paměti okresu
unhošťského“. V obou dílech jest obsažen místopis, v prvém celého politického okresu,
v druhém jen soudního okresu unhošťského, z něhož se mohl každý o jednotlivých obcích
poučiti. Ale od vydání obou děl se poměry velice změnily a uvedená tam data statistická
neodpovídají dnešku. Proto přijde snad každému vhod příručka, zpracovaná s použitím
nejnovějších statistických dat a nových knižních zpráv o obcích našeho okresu. Tomuto
účelu má sloužiti tento
MÍSTOPIS OKRESU KLADENSKÉHO.
Bylo v něm pamatováno také na archeologické nálezy, jež nám podávají obrázek
osídlení našeho kraje v době předhistorické, jsou tu ve formě pokud možno nejstručnější
shrnuty dějiny obcí (podrobnosti patří do místních kronik), podán krátce popis historických
a uměleckých památek – kostelů, škol aj., a pro seznání dnešního stavu uvedeny úřady,
továrny, mlýny, doly, lomy a pod. a připojeny výsledky posledního sčítání. (Někde je také
uveden neoficielní počet domů a obyvatelstva v r. 1940.) Ke konci jsou přidány statistické
tabulky a sčítání, rozdělení zemědělské půdy, teplotě a srážkách.
K zpracování bylo použito knih, pořadateli přístupných.
Fr. Melichar: Paměti okresu unhošťského.1
Fr. B. Škorpil: Popis okresního hejtmanství kladenského.2
[7]
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Svazek č. 3 řady A Pramenů k hostivické historii (výtah)
Svazek č. 8 řady A Pramenů k hostivické historii
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V. V. Tomek: Dějepis města Prahy.
A. Sedláček: Hrady a zámky, VII. díl, Rakovnicko.3
F. A. Heber: Böhmens Burgen und Vesten.
Dr. Zd. Wirth: Soupis památek v okresním hejtmanství kladenském.4
Dr. A. Podlaha: Posvátná místa Čech. VII. díl.5
Dr. A. Stocký: Věk kamenný.
Památky archeologické a místopisné.
F. Vacek: Dějiny města Nového Strašecí.
T. V. Bílek: Dějiny konfiskací po roce 1618.
Dr. Z. Winter: Děje vysokých škol pražských.
J. Mottl: Články ve výročních zprávách kladenských škol.
V. Kočka: Rakovnicko.
Statistický lexikon obcí v zemi České.
Dr. inž. J. Voženílek: Předběžné výsledky býv. pozemkové reformy.
Vlastivědný sborník okresu slánského a kladenského.
Kromě toho nalezl jsem drobné zmínky i v jiných spisech a časopisech. Vím, že
v historické části bude jistě v budoucnosti nutno mnohé doplniti a opraviti, což ponechá
vám povolanějším pracovníkům, kteří archivním badáním nové zprávy na světlo vynesou.
Děkuji panu okresnímu školnímu inspektoru Karlu Polánkovi za laskavou pomoc, jíž
mi umožnil dokončení příručky, a správám škol za ochotné zrevidování a případná doplnění
látky o místech školního obvodu.
Příručka pak sama nechť splní úkol jí vytčený: Přispěti k poznání našeho kraje a pro
buzení lásky k rodné hroudě, jejím památkám a krásám.
(Čísla za jmény obcí udávají nadmořskou výšku.)

Ša
[8]
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Rakovnicko a Slánsko je správně VIII. díl této edice; svazek č. 5 řady A Pramenů k hostivické historii
(výtah)
Svazek č. 4 řady A Pramenů k hostivické historii (výtah)
Svazek č. 6 řady A Pramenů k hostivické historii (výtah)
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Buštěhrad (342 m)
Ves se nazývala zprvu B u š t ě v e s . Roku 1497 byla povýšena na městečko s názvem
B u c k o v . Toho roku se také po prvé objevuje jméno Buštěhrad pro zámek. Roku 1880
bylo obci povoleno užívati místo Buckov jména Buštěhrad a roku 1911 byla povýšena na
město.
Jsou odtud známy četné nálezy předhistorické, jak z mladší doby kamenné, tak
i z kultur pozdějších. Byla tu zjištěna keramika volutová, vypíchaná, bernburská, jordans
mühlská, zvoncových pohárů, únětická, knovízská, bylanská, pomalovaná moravská
i laténská.
Ve 14. století měli část Buštěvsi s právem podacím pražští měšťané Rokycanští
k Okoři, po nich Petr a Mikuláš Štuk. Část patřila vládykům z Braškova, z nichž se uvádí
Hašek. Roku 1390 se připomíná Bedřich ze Rvěnice. Obě části spojil počátkem 15. století
Petr z Mezimostí, jinak z Konipas. Roku 1418 držel ji Bedřich z Ředhoště, pak syn Albrecht.
Potom dostala se v držení pražského měšťana Pešíka z Kunvaldu, sňatkem jeho dcery
přešla před rokem 1440 na Jindřicha Liebšteinského z Kolovrat. Od roku 1548 měli Buště
ves opět na dva díly rozdělenou Bezdružičtí z Kolovrat. Roku 1602 spojil zase obě části Jan
Novohradský z Kolovrat. Jeho syn Jan Zbyněk byl za konfiskací pobělohorských jako
katolík od pokuty osvobozen, ač na Buštěhradě dne 30. října 1619 hostil zimního krále
Bedřicha, ale zemřel bezdětek roku 1630 a rozsáhlý majetek, k němuž i Zákupy patřily,
dědila vdova Anna Magdalena, rozená z Lobkovic, která se provdala roku 1632 za vévodu
Jindřicha Julia Saskolauenburského. K rozšíření panství nejvíce přispěla Anna M. Fr. velko
vévodkyně Toskánská, jež přikoupila rozsáhlé panství tachlovické. Sňatkem přešlo panství
roku 1741 na vévody bavorské, roku 1805 na rod habsburský a roku 1847 bylo připojeno
k soukromým statkům císařským v Čechách.
Bývaly tu dvě tvrze. Kolovratové vybudovali z nich po válkách husitských opevněný
zámek, který roku 1450 Jiří Poděbradský marně obléhal. Značné přestavby na něm
prováděl druhý manžel Kateřiny B. z K. – Zdeněk z Vartmberka. Ale za války třicetileté byl
roku 1632 zpustošen a propadl zkáze. Nový zámek dala po roce 1700 vybudovati velko
vévodkyně A. M. F. Toskánská, ale na jiném místě. V letech 1833 a 1835 přebýval tu na
čas bývalý francouzský král Karel X. s družinou, v níž byl i později slavný znalec českého
siluru inž. Jáchym Barrande. Fara byla tu již ve 14. století, v dobách válečných zanikla
a byla obnovena až roku 1899. O kostele není zpráv. Snad jím byla nějaká kaple při tvrzi,
jako se nyní farním kostelem stala rozšířená zámecká kaple Povýšení sv. Kří
9
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že. Na náměstí stojí osmiboká kaple sv. Maří Magdaleny, u zámku morový sloup. Ve staré
době přiváděla se voda do zámku od studánky Limburny u Dříně. Nyní má město vlastní
vodovod s vodojemem při silnici Kladno – Buštěhrad.
Je tu pošta, lékař, lékárna, pivovar a státní dvůr, od něhož bylo při pozemkové refor
mě rozparcelováno 66 ha půdy. Je zde vrchní správa hospodářská a pivovarů, četnická
stanice (s pohotovostním oddílem četnické školy), živnostenské společenstvo, obchodní
gremium a živnostenská záložna.
Škola je v Buštěhradě od roku 1834, dříve chodily děti do Lidic, kam byla obec přifa
řena. Měšťanská škola je tu od roku 1920. Nyní byla zřízena i škola mateřská a městská
hudební škola.
Katastrální výměra činí 772 ha.
K Buštěhradu patří osada B ů h z d a ř , lidově Buzdař, vystavěná v místech, kde prý
někdy stávala tvrz Bůhzdař. Jméno Bůhzdař se po prvé připomíná r. 1602 – „cihelna a vá
penice při silnici pražské s krčmou při ní vystavěnou, která Bůhzdař slove“. Osada je
přifařena do Dřetovic a přiškolena do Zájezda. Patří sem „Bouchalka“ (6 d. a 39 obyv.).
R. 1930 bylo tu 16 domů a 106 obyvatel.
Roku 1930 měl sám Buštěhrad 443 domy a 3 120 obyvatel, roku 1940 s připojenou
osadou 565 domů a 3 765 obyvatel.

Dřetovice (253 m)
Ves jmenovala se dříve D ř í t o v i c e , pak Řetovice a Vřetovice. Byla tu prokopána
velká nordická jáma sídelní s kamennými nástroji a střepy nádob. V obvodu obce byla
zjištěna keramika volutová, nordická, kanellovaná a laténská (bronzy). V bývalé cihelně
Kohlíkově byly hroby s kostrami skrčenými.
Dějiny obce možno vylíčiti jen kuse. R. 1354 se připomíná Běta po Oldřichovi z Dří
tovic, pak František, měšťan pražský, r. 1384 Mikuláš a jeho syn Jan. Jak se zdá, bylo tu
několik zemanských dvorců a ves byla v úzkém rodovém spojení se zaniklou sousední vsí
či městečkem K r a l o v i c e m i , kde rovněž bylo několik zemanských dvorců. Kralovice se
připomínají již r. 1285, kdy na tvrzi seděl vládyka Držek. Pak jmenují se Boheš, Jan, Beneš
a Ješek z Kralovic.
Na počátku 15. století měly tu roční plat 10 kop jeptišky kláštera u sv. Anny v Praze.
Část vsi získal roku 1409 po Vilému Zajíci z Valdeka s dvěma lány lesa „V milém“ Hanuš
Nešpor a směnil ji r. 1414 s Václavem Benešovským z Vrapic za Vrapice. Pak byly zapsány
Dřetovice a Kralovice Jaroslavovi z Buděhostic a Jetřichovi z Blahotic. R. 1437 prodal Pešík
z Blahotic svůj díl na Kralovicích za 124 kopy gr.
10
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Haškovi z Bysně. Po Janu z Chlumčan měl část r. 1457 Jindřich Mičan z Klinšteina. R. 1521
prodal Dřetovice Čeněk Mičan s podacím kostelním a platem 6 kop na Kralovicích za
850 kop gr. Markétě Jednorožcové a synu Viktorinovi. Potom získali Dřetovice a Kralovice
pánové z Kolovrat k Buštěhradu. Roku 1548 uvádí se k Buštěhradu jako zástavní zboží –
„pustá ves Kralovice s podacím kostelním“. Roku 1566 uvádí se jako majitel Dřetovic
Zdeněk z Vartmberka na Buštěhradě a při něm zůstaly Dřetovice až do zrušení poddanství.
Pozemky zaniklých Kralovic byly přiděleny sousedům ve Dřetovicích.
Jako jediná památka po zaniklé vsi zůstal do dnešní doby kostel známý dnes jako
farní kostel dřetovický. Stojí s farou o samotě nad Dřetovicemi a je založení sv. Václava.
Malá, původně gotická, r. 1730 zbarokovaná stavba je obklíčena hřbitovem a je v ní něko
lik náhrobků se znaky (Pětipesští na Libochovičkách). Fara byla v Kralovicích již ve 14. stol.
a farář odváděl 18 gr. papež. desátku. Za válek husitských zanikla. Koncem 18. stol. byla
tu as 10 let lokalie, pak byl kostel přidělen zase jako filiální k Lidicům a teprve r. 1858 byla
fara obnovena.
Škola je v Dřetovicích od r. 1858, ač tu již dvě desetiletí předtím byla stanice pomoc
nická. Budova školní byla přestavována r. 1882 a 1933. Na návsi je kaplička se zvonkem.
Obec má výměru 546 ha a je poštou přidělena k Brandýsku.
Jako samota patří sem Pilský mlýn a dvůr Brodce, od něhož bylo při pozemkové
reformě rozděleno 30,5 ha. Brodce měl již v 15. stol. zástavně s Kolčí Václav Carda z Pet
rovic. Býval tu i mlýn.
R. 1930 měly Dřetovice 160 domů s 843 obyvateli (Brodce 4 d. a 22 ob.), r. 1940 již
174 d. a 926 obyvatel.

VELKÉ KLADNO
Od 1. ledna 1941 bylo vytvořeno sloučením Kročehlav, Dříně, Dubí, Újezda pod Klad
nem a Rozdělova s městem Kladnem V e l k é K l a d n o v rozloze 2 511 ha s 5 224 domy
a 43 482 obyvateli podle posledního sčítání. Dnes je tu již značně přes 50 000 obyvatel.

Kladno (384 m u zámku)
Pod Bukovkou nalezeny byly zlomky kamenných nástrojů, při stavbě nového kostela
dva hroby s esovitými záušničkami, v roce 1854 při kopání základů pro hutě 8 slovanských
hrobů kostrových, z nichž jen jedna nádobka se zachovala. V zemském museu jsou z Klad
na dvě esovité záušničky.
11
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Kronikář Hájek uvádí, že Kladno se jmenuje již při zakládáni biskupství pražského, ale
doklady pro to scházejí. Ves byla sídlem vladyckým. Roku 1250 byli popraveni Ctibor
a Jaroš z Kladna, že pomáhali Přemyslu Otakarovi při vzpouře proti otci jeho, Václavovi I.
Roku 1306 se připomíná Vrchota z Kladna a Slavibor z Kladna. Podle prof. A. Sedláčka byly
tu tři tvrze. Odděleně stála tvrz na Ostrovci, kterou měli od roku 1464 jako odúmrť po jed
né větvi Kladenských z Kladna páni z Kolovrat k Buštěhradu. Počátkem 16. století ji prodali
Bořitům z Martinic ke Smečnu, od nichž tvrz a dvůr získal Zdeněk Kladenský z Kladna. Pět
usedlých v Kladně si Martinicové ponechali a ti odváděli po zřízení děkanství smečenského
roku 1602 k tamnímu kostelu roční plat na světlo (do zrušení výkupem v 19. století 25 zl.
44 kr.). Rod vládyků Kladenských měl majetek i v okolních vsích a ve 14. století velmi se
rozvětvil. Někteří členové zastávali významná místa světská i církevní. Hlavní větev zůstala
na Kladně a vymřela po meči Zdeňkem Kladenským z Kladna roku 1543. Rozsáhlé statky
dědili potomci jeho sestry Maruše, provdané za Jana Jiří Žďárského ze Žďáru na Červeném
Újezdě. Kladenská tvrz byla někde v místech dnešního zámku a byla v 16. století nahra
zena zámečkem o dvou poschodích, který byl v polovině 18. století přebudován v dnešní
podobu. Žďárští získaný majetek značně zvětšili, dostali se ze stavu rytířského do pan
ského a byli spřízněni s předními rody českými. Za třicetileté války byli povýšeni do stavu
hraběcího. Po posledním mužském potomku kladenské větve, Fr. Adamovi Eusebiovi, zem
řelém roku 1670, měla statky děditi větev, která se pro víru vystěhovala do Saska (dosud
jsou tam potomci rodiny „von Sahr“), ale po dohodě vyplatily sestry, zemřelého těmto
příbuzným 53 000 zl. a roku 1688 rozdělily statky na pět dílů a podělily se o ně. Kladno,
Kročehlavy, Cvrčovice, Hnidousy, Saky, Motyčín (bez 1 osedlého) a dílčí vsi Olšany, Dubí,
Újezd pod Kladnem a větší díl vsi Žižic dostala Marie Maxm. Eva Hieserlová z Hieserle, po
ní roku 1690 dědili vnuk Karel Ben. a Ant. Isab. z Lamberku, pozdější hraběnka Isserlinová
a snacha Anna L. M., roz. z Lamberku, pak hraběnka Weissenwolfová, ale již roku 1701
prodali kladenské panství za 140 000 zl. velkovévodkyni A. M. Fr. Toskánské k Buštěhradu.
Od té je za stejnou cenu koupil roku 1705 klášter řádu sv. Benedikta v Břevnově, v jehož
majetku pak Kladno zůstalo až do zrušení poddanství.
Ves Kladno byla za pana Jiří Žďárského ze Žďáru roku 1561 povýšena na městečko
s právem trhu týdenního a dvou trhů výročních. Do znaku dostalo v modrém poli v pravé
půli polovici bílé orlice Žďárských, v levé půli rysa. Vrchnost měs
12
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tečku přála. Byly vystavěny brány a radnice, městečku povoleno uvařiti v panském pivo
varu tři várky piva ve prospěch obecních důchodů, měšťané konali jen nepatrnou robotu
a řemesel přibývalo. Ani za panství klášterního nevedlo se Kladnu zle. Zhoubně do rozvoje
zasáhly požáry v r. 1620 a 1814. Povýšení na město dočkalo se až roku 1870, když po
zřízení uhelných dolů a železáren rychle vzrůstalo. Roku 1878 dostalo okresní soud a berní
úřad. Další rozkvět nastal, když po rozdělení okresního hejtmanství smíchovského stalo se
roku 1893 sídlem nového politického okresu kladenského. Roku 1898 dostalo se Kladnu
názvu „královské horní město“. Poslední kladenská brána zbořena byla roku 1850. Radnice
byla do roku 1883 v budově dnešní občanské záložny, jež je však již přestavěna. Pak byla
radnice přemístěna na východní stranu náměstí a v letech 1897–8 byla vybudována
v dnešní podobě.
Starý kladenský kostel stával napříč kostela nynějšího. Roku 1897 byl zbořen a nová
budova kostelní ve slohu románském podle návrhu inž. L. Láblera byla dostavěna roku
1900. Věž kostela je od chodníku k vrcholu 56,5 m vysoká. Ze starého kostela jsou zacho
vány některé náhrobky (část je umístěna nyní v zámku) a cínová křtitelnice, darovaná od
M. M. Evy Hieserlové. Fara byla v Kladně již ve 14. století a farář odváděl 18 gr. papežské
ho desátku. Roku 1900 byla povýšena na děkanství.
Kolem starého kostela býval hřbitov, na němž se přestalo pochovávati roku 1812, pak
bylo používáno hřbitova u kaple Floriánské až do r. 1831 (byl to již od r. 1679 hřbitov
nouzový), pak zřízen byl hřbitov u dnešního divadla a od roku 1885 se používá dnešních
hřbitovů. S nimi souvisí samostatný hřbitov židovský.
Kaple Floriánská byla postavena za Rakovnickou branou u špitálu neboli chorobince,
zřízeného pro několik osob od hraběte Floriána Jetřicha Žďárského a jeho manželky
Alžběty, roz. z Martinic, v roce 1630, ale za opata Benno Löbla byla zbořena a roku 1751
na jejím místě podle plánu slavného stavitele I. K. Dintzenhofera postavena dnešní pěkná
barokní kaple s kopulí a dvěma věžemi, která pro úmrtí zakladatele, bohužel, přes 120 let
zůstala nedostavěna.
V zámku, který byl rovněž v polovině 18. století přestavěn, je domácí kaple sv. Vav
řince. Návrh na pěkné sousoší Panny Marie na náměstí, v roce 1741 postavené, přičítá se
také Dintzenhoferovi. Bylo roku 1940 důkladně opraveno. Klášter Školských sester de
N. D., jimž bylo r. 1863 svěřeno vyučování dívek v Kladně, postavený roku 1885, obnove
ný a rozšířený roku 1904, má domácí barokní kapli Neposkvrněného Početí
13
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Panny Marie. V budově reálného gymnasia (vzniklo přeměnou z reálky, založené roku
1900), postavené podle návrhu inž. A. Dryáka a stavitele T. Ameny v letech 1904–5, je
školní kaple sv. Kříže.
Škola se v Kladně připomíná již v 16. století a Ctibor Žďárský s manželkou Sybilou
založili roku 1588 nadání pro učitele. Dnes jsou na Kladně tři školy obecné pro hochy a tři
pro dívky a stejný počet škol měšťanských pro obojí pohlaví, rozdělených, ve vlastní
budově škola mateřská, reálné gymnasium, koedukační učitelský ústav, nižší a vyšší
průmyslová škola strojnická s dílnami, rodinná škola pro dívky, v samostatné budově školy
práce živnostenské školy pokračovací pro učně. Pro žactvo národnosti německé je tu obec
ná a měšťanská škola německá.
Slávu Kladna založilo Janem Váňou roku 1846 objevené bohatství uhelné. Těžila se
několika jamami, dávno již opuštěnými, z nichž uvedeny buďte Josefa Kateřina, Václavka,
Layerka, František, Hergetka, Amálka, Thinnfeld, Bresson, Průhon. Nové doly byly zaklá
dány dále od Kladna – Kübeck, Barre, Engerth, Ronna, Mayrau… Zásoby uhelné přivedly
na Kladno průmysl železářský. Několika jednotlivci (Novotný, Lanna, bratří Kleinové)
založeny byly vysoké peci, z nichž byla prvá zapálena v lednu 1855. Dobrá jakost železa
přilákala jiný kapitál a tak byla roku 1857 založena Pražská železářská průmyslová
společnost a roku 1889 druhá akciová společnost – ocelárny Poldina huť. Po roku 1918
byla zřízena jako samostatný podnik akciová společnost Kablo na výrobu ocelových lan
a kabelů. Dříve měla výrobu ocelových lan bývalá Společnost státních drah, které patřily
i některé uhelné doly. Po postátnění drah a přeměně společnosti v Kamenouhelné
těžařstvo zakoupila její doly roku 1936 Pražská železářská společnost, takže soustředila
kromě dolů „Prago“ u Dubí veškerou uhelnou těžbu u Kladna ve svém majetku. Ve stínu
těchto velikých podniků ztrácejí se ostatní podniky průmyslové a obchodní na Kladně, ač
jest jich tu hodně.
Z význačných budov třeba jest uvésti budovu radnice, městské spořitelny, městského
divadla, poštovního úřadu, kasáren i mnohé moderní budovy školní. Daleko široko známá
jest rozsáhlá v. v. okresní nemocnice, spjatá se jménem svého dlouholetého prvého
primáře prof. Dr. B. Niederle ho. Z peněžních ústavů je v popředí Městská spořitelna,
Občanská záložna, Okresní hospodářská záložna.
V Kladně je úřad Oberlandrata (vrchního zemského rady),6 okresní úřad, okresní
soud, berní správa, berní úřad, okresní školní výbor a jiné úřady.
Je tu sídlo revírní rady hornické, bratrská pokladna, okresní
14
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nemocenská pojišťovna s velkým ambulatoriem, několik tiskáren, biografů, četní lékaři,
zvěrolékaři, advokáti, 2 notáři, 4 lékárny.
Tělocvičná jednota Sokol má vedle sokolovny biograf a za městem velké cvičiště,
hojně navštěvované občanstvem. Kromě katolického kostela jsou tu i modlitebny jiných
církví.
Vodovod přivádí do Kladna vodu od Dobré, byl vybudován v letech 1890–91 a má
k svému rozšíření zajištěny prameny u Žiliny. Směrem k Rozdělovu zvedá se vysoko jeho
vodojem. Elektrický proud vede se do města od dolů Anna Laura u Lán. V bývalé elektrár
ně jsou městské lázně. V zámku jsou umístěny sbírky Sládečkova městského musea,
knihovna a čítárna. V Kladně se narodili spisovatelé V. Štulc a Václav Štech, kteří zde mají
pamětní desky. Deska byla zasazena i na dům tragicky zahynulého starosty amerického
města Chicaga, Antonína Čermáka. Působili zde dlouholetý starosta města MUDr. Jar.
Hruška, básnický pseudonym H. Uden, hutní chemik prof. techniky Fr. Wald a j. vynikající
muži.
Kladenské nádraží „Výhybka“ jest na katastru kročehlavském a od města vzdáleno;
proto se k němu používá autobusového spojení. Autobusová doprava je z Kladna vybudo
vána také všemi směry a hojně používána. Ku Praze odjíždějí autobusy každou půlhodinu.
Na spojovací trati Kladno – Kralupy je nádraží Nové Kladno a zastávka Kladno město.
K hutím a Poldině huti vede dráha od stanice Dubí a od Výhybky do stanice Staré Kladno,
užívané jen pro náklady. Sem připojuje se i hutní dráha, zvaná Nučická, a dráha od uhel
ných dolů. Železárny mají vlastní vodovod od dolů, Poldina huť až od Vltavy, takže mají
užitkovou vodu vlastní.
O bezpečnost ve Velkém Kladně se stará vládní policie. Na západě se dotýkají Kladna
lesy, do nichž jsou pěkné vycházky, zvláště směrem k rozhledně, vybudované Klubem
turistů, „Na Kožové“.
Týdenní trhy se konají v Kladně v úterý, ve čtvrtek a v sobotu. Výročních trhů jest
pět.
Kladno mělo katastrální výměru 981 ha. Poněvadž pozemky východně od náměstí
zabraly hutě, musilo se město rozšiřovati směrem ke Kročehlavům, k Rozdělovu a k Výhyb
ce. Část vybudována na Ostrovci a na Bressonu.
Roku 1850 mělo Kladno 277 domů a 2 361 obyvatel, r. 1930 již 2 391 dům a 20 751
obyvatel.
Nejdůkladněji se dějinami Kladna dosud zabýval farář J. Mottl. Souborně dosud
vydány nebyly, ač mnoho nové látky nashromáždil městský archivář Josef Vašata, z jehož
pera se snad co nejdříve obsáhlé monografie města Kladna dočkáme.
15
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Kročehlavy (370 m)
O nálezech předhistorických není zpráv.
Počátkem 14. století měli část Kročehlav vládykové Byřven a Bohuslav ze Dříně. Prvý
měl za manželku Zdeňku, dceru Dcheře ze Mšece. Část patřila k biskupství pražskému (asi
tři dvorce kmecí) a něco tu měl Hanek, syn pražského měšťana Eliáše. Hanek směnil své
zboží s kanovníkem Štěpánem, jenž na něm zajistil 2 ½ kopy ročního úroku ke kapli Panny
Marie na hradě pražském. Na tvrzi se pak uvádí Zdislav z Kročehlav. Roku 1398 odváděl
Vrchota z Kvíce peníze pro sirotka Zdeňku z Kročíhlav. Roku 1375 dal arcibiskup Jan Očko
z Vlašimě s povolením kapituly důchod 14 kop gr. z Kročehlav špitálu sv. Antonína
a sv. Alžběty na Hradčanech. V polovině 15. století měli Kročehlavy i s platem špitálním
Kladenští z Kladna, dědictvím přešly roku 1543 na pány Žďárské ze Žďáru. Při dělení kla
denských statků po posledním mužském členu české větve, Fr. Ad. Eusebiovi, jeho pěti
sestrám roku 1688 připadly s Kladnem do dílu hr. M. Maxm. Evy Hieserlové z Hieserle,
roku 1690 je dědily snacha a dcera Lamberková a dědicové je roku 1701 prodaly s panst
vím kladenským velkovévodkyni A. M. Fr. Toskánské k Buštěhradu a ta již roku 1705 řádu
benediktinskému v Břevnově, při němž již ves zůstala až do zrušení poddanství. V tu dobu
byly tu jen chalupnické živnosti.
S Kročehlavy splynula v poslední době opatem Štěpánem Rautenstrauchem roku
1780 založená osada Štěpánov, která měla r. 1814 již 18 domů a 108 obyvatel, zatím co
Kročehlavy vzrostly jen na 22 domy a 141 obyvatele. Ale v posledních padesáti letech obě
osady neobyčejně vzrostly, takže Kročehlavy byly největší vesnicí v zemi a roku 1931 byly
povýšeny na město. V témže roce byl tu vybudován kostel v moderním slohu, jenž je filiál
ním ke Kladnu.
Roku 1899 byla tu zřízena škola s kaplí sv. Víta a roku 1900 byl postaven klášter pro
členky řádu Školských sester, které tu vyučovaly dívky. Byl nyní věnován kongregaci Kala
santinů, kteří tu mají noviciát. Dnes jsou v Kročehlavech dvě školy obecné a dvě školy
měšťanské, oddělené pro hochy a dívky, a dále okresní opatrovna.
V posledních letech vybudovala obec značným nákladem vodovod, jehož vodojem
jest zdaleka patrný, poblíže kladenského nádraží „Výhybka“, které jest také na kroče
hlavské půdě. Pivovar byl tu postaven v letech 1855–8 před zrušením panského pivovaru
v Kladně. Zbytkový statek klášterní zakoupilo s kladenským při pozemkové reformě město
Kladno, se kterým jsou Kročehlavy tak těsně spojeny, že tvoří sou
16
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vislé jeho předměstí. Velkou část katastru zabraly hutě. Je tu pošta, lékaři, lékárna, biograf
a několik menších továren. Katastrální výměra byla 368 ha. Oddělené části jsou Výhybka,
Svépomoc.
Roku 1930 bylo tu 1 449 domů a 11 434 obyvatel (roku 1940 již 1 726 domů
a 12 764 obyvatel).

Dubí (332 m)
Byly tu nalezeny střepy keramiky vypíchané, sídliště kultury knovízské a žárové hroby
slovanské.
Ve 14. století měl odtud plat oltář sv. Ondřeje na hradě pražském. Roku 1364 se
připomínají Oldřich a Diviš z Dubí, kolem roku 1370 Ješek z Dubí na Tuchlovicích. Kol roku
1400 se z Tuchlovic vyprodal Jan Cuntora a pojistil na Dubí plat k oltáři sv. Michala
v Praze, ale roku 1405 přenesl jej na své zboží ve Slatině. Koncem 14. století koupil Dubí
Mikuláš Benešovský z Vrapic, ale v peněžní tísni je zastavil v ročním platu 10 kop. Roku
1402 prodal Ješek z Kralovic (zaniklá ves u Dřetovic) asi těch 10 kop platu faráři ve
Zvoleněvsi. Po Václavovi Benešovském z Vrapic ujal roku 1414 Dubí „mimo jednoho
člověka“ Hanuš Nešpor z Vrapic. Roku 1418 měli část Dubí (as toho jednoho člověka)
Zdislava Havel ze Dříně. Po roce 1543 získal jej ke Kladnu Jiří Žďárský ze Žďáru. Při dělení
kladenských statků roku 1688 připadl tento díl D. M. Maxm. Evě Hieserlové z Hieserle, od
jejích dědiců koupila jej A. M. Frant. velkovévodkyně Toskánská roku 1701 a již po čtyřech
letech prodala jej s kladenským panstvím řádu benediktinskému v Břevnově, jemuž až do
zrušení poddanství patřil. (Bylo to čís. pop. 1 a po jeho rozdělení ještě čís. pop. 7.) Druhou
větší část Dubí (podle pozdějšího číslování čp. 2 až 6, tudíž 5 gruntů) získali v 15. století
Kolovratové k Buštěhradu. Roku 1465 se v ní uvádí pět dvorců kmetcích. Zůstala při
Buštěhradu již nepřetržitě a sdílela veškeré jeho osudy. Z majetku Kolovratů dostala se
sňatkem A. Magdaleny, roz. z Lobkovic, vévodům saským roku 1632, opětně sňatkem roku
1741 přešla na vévody bavorské, roku 1805 získal ji rod habsburský a roku 1847 byla při
dělena k soukromým statkům císařským.
Roku 1620 byla celá ves od vojska císařského vypálena. Na počátku 19. století měla
jen 7 čísel popisných a vzrostla teprve po vzniku uhelných dolů a hutí kladenských. Je
přifařena, přiškolena a poštou přidělena do Vrapic a měla společnou správu se Dříní
a Újezdem pod Kladnem. S nimi měla katastrální výměru 760 ha.
Na katastru je nádraží spojovací dráhy Kladno – Kralupy zvané Dubí a u něho doly
Prago. Je tu lékař. Nad sokolovnou je urnový háj.
17
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Roku 1930 mělo Dubí 341 domů a 2 743 obyvatel.
Od středu jsou odděleny: Na vysokém, Pod vysokým, Pod sv. Janem, U sv. Kateřiny,
důl Prago a nádraží.
Nad obcí Dubí je v okolí lesy zarostlém o samotě stojící kostelík sv. Jana Křtitele,
zbytek to zaniklé vsi Ú j e z d c e n a d K l a d n e m č i u s v . J a n a .
Ves ta byla ve 14. století v držení Oldřicha z Dubí, pak Pavlíka z Újezdce, Jana z Dub
ňan, rodu Benešovských a Stuků z Pitkovic. Počátkem 15. století náležela Václavovi
z Plotišť, pak Jindřichovi z Kolovrat na Buštěhradě. As roku 1450 zanikla a roku 1548 se
jen podotýká – „u sv. Jana bývala někdy ves“. Zůstal jen zmíněný kostelík. Je to jednolod
ní stavba, původně gotická, postavená v letech 1384–5 místo starého kostelíka. Osamo
cená zvonice byla postavena v 18. století. Při kostele bývala ve 14. století fara. Dnes je
filiálním kostelem Vrapic a je obklopen starým hřbitovem, používaným pro Dubí a Dříň.

Dříň (332 m)
Byly tu nalezeny kamenné nástroje a vykopány žárové hroby slovanské.
Ves Dříň stávala poblíže studánky „Limburny“ a bývala v ní tvrz, kterou klade prof.
Sedláček blízko ke křižovatce směrů Buštěhrad – dnešní Dříň a Hřebeč sv. Jan. Počátkem
14. století se připomínají vládykové Bohuslav, Pavlík a Byřven ze Dříně. V polovině téhož
století měli časté spory pro výtržné chování. Václav ze Dříně měl za manželku Kateřinu;
dceru Mikuláše z Vrapic. Koncem 14. století měl část Dříně Zdislav či Drslav, část Petr ze
Dříně. Část tohoto připadla jako odúmrť králi a získal ji Herbort z Kolovrat k Buštěhradu,
část Zdislavovu drželi pak Petr a Havel ze Dříně. Při obléhání Buštěhradu roku 1450 byla
as ves zpustošena a zanikla. Ještě roku 1548 se k Buštěhradu uvádí – „pustá ves a dvůr
Dříň“. Vladykové ze Dříně se objevují i mimo rodinné sídlo. Roku 1401 jmenuje se Beneš
ze Dříně, seděním na Tuchlovicích, roku 1464 Václav v Praze, r. 1457 Martin v Lidicích, pak
v Hostouni, kde svůj díl roku 1481 prodal proboštovi pražské kapituly. Roku 1480 měl spor
o zboží po Smilovi z Jedomělic a ze Dříně. Připomíná se ještě roku 1487.
Nynější ves Dříň byla založena roku 1681 nedaleko zaniklé staré Dříně za panství
vévodů saských na Buštěhradě a sdílela až do zrušení poddanství osudy téhož panství.
Roku 1741 přešla na vévody bavorské, roku 1805 na rod habsburský a roku 1847 byla při
dělena k soukromým statkům císařským v Čechách.
S rozvojem průmyslu kladenského vzrůstala v druhé polovině 19. století i Dříň, kde se
usazovalo početně průmyslové
18
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dělnictvo. Je tu státní dvůr, od něhož bylo při pozemkové reformě v drobném přídělu roz
děleno 38 ha půdy. Obec je přifařena do Vrapic, pochovává na hřbitůvek u sv. Jana,
poštou přidělena k Újezdu pod Kladnem, s nímž a s Dubím měla společnou správu.
Roku 1930 měla 208 domů a 1 870 obyvatel.

Újezd pod Kladnem (322 m)
Vsi říkalo se také Újezdec nebo Oujezdeček. O nálezech předhistorických není zpráv.
Ves se připomíná rozdělená již ve 14. století, kdy zde měli něco zboží vládykové z Dříně,
později Bozděch z Újezda a Benešovští k Močidlanům. Po Anně – později z Plotišť – dědila
tu dcera Kateřina dva dvory kmetcí, jež přešly v majetek Kolovratů na Buštěhradě. Roku
1542 patřily tu tři usedlosti ke statkům nejvyššího purkrabství a byly při něm až do zrušení
poddanství – byla to pozdější čís. pop. 1 až 3, část vsi patřila počátkem 16. století Kla
denským z Kladna a od roku 1543 Žďárským ze Žďáru. R. 1688 při dělení statků pěti
sestrám posledního mužského člena připadla do dílu M. M. E. Hieserlové, dědicové ji pro
dali s Kladnem r. 1701 velkovévodkyni Toskánské a ta r. 1705 klášteru břevnovskému,
který ji držel rovněž až do zrušení poddanství – čp. 5 a 7, později rozdělením ještě čp. 9,
kdežto panství buštěhradské mělo tu grunty čp. 4 a 6 a později ještě 8. Patřila tudíž ves
třem vrchnostem. Takovým vsím říkalo se „dílčí“. Obvod obce zabírá i část pozemků zanik
lé vsi Močidlan, v níž ve 14. století bývala zemanská tvrz a dva dvory. Vládla tu jedna
větev Kladenských z Kladna. Roku 1374 měl jeden dvůr Pavlík z Újezda u sv. Jana, druhý
roku 1382 Hrdoň z Močidlan. Pavlíkův díl měl pak Jan z Dubňan a potom Benešovští.
Připomínají se ještě Jan řečený Dítě z Praček a Modliboh z Močidlan či Heřmanic. Po Anně
Domčíkové, pak provdané za Václava z Plotišť, dědily dcery Hedvika a Kateřina. Část
Močidlan získal Jindřich z Kolovrat, a když byla ves r. 1450 zpustošena, zakrátko i zbytek
od Kateřiny z Plotišť. Část pozemků dostali v užívání osadníci z Újezdce a z Dubí, část byla
připojena k novému dvoru u Vrapic.
Velkou část pozemků zabírá Poldina huť, která v poslední době téměř celou ves –
Starý Újezd – vykoupila, aby se mohla rozšířiti. Dosud je tu část v. v. nemocnice v dřívější
t. zv. Váňovské nemocnici. Hodně půdy zabrala i halda dolu Prago. Na katastru je nákladní
nádraží Staré Kladno. Je tu poštovní úřad. Správou byla ves spojena s Dubím a Dříní. Části
jsou Na cikánce, Thinnfeld a Prokopův důl.
Roku 1940 byla pro Újezd postavena samostatná škola.
Roku 1930 bylo tu 281 domů a 2 674 obyvatel.
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Rozdělov (415 m)
O nálezech předhistorických není zpráv.
Rozdělov je z nejmladších obcí v okresu kladenském. Vznikl teprve ke konci 18. sto
letí. Když benediktini břevnovští koupili roku 1705 panství kladenské, založili v místech
dnešního Rozdělova poplužní dvůr, když předtím dali kus lesa vykáceti. Říkalo se mu
Veteřov. Aby měli dosti pracovních sil, postavili při něm i domky pro čeleď, kterou sem
z panství broumovského přesídlili. Osadníkům dali rozděliti kus pole u dvora a osada
dostala jméno Rozdělov. Roku 1785 tu bylo 15 čísel popisných a 114 obyvatel. Katastrálně
byla připojena se Štěpánovem ke Kročehlavům. Jinak byla součástí Kladna až do roku
1874, kdy povoleno bylo zřízení samostatné obce. Rychlý vzrůst obce nastal teprve po vy
hloubení dolu „Max“ u Libušína v roce 1888.
Kostel založení sv. Václava byl dostavěn roku 1927 a je filiálním kostelem Kladna.
Obecní hřbitov je za obcí u lesa.
Škola je tu od roku 1908 a do postavení kostela byla při ní školní kaple, roku 1909
zveřejněná.
Poštovní úřad byl tu zřízen v roce 1907.
Obec měla katastrální výměru 404 ha, z toho nejvíce lesa, má od roku 1902 vodovod
několikrát již rozšiřovaný, posledně prameny z „Krnčí“ u Motyčína. Jsou tu dvě cihelny. Při
strojní je i výroba dehtové lepenky. Od dvora bylo při pozemkové reformě rozděleno
18,5 ha a zbytek se stal majetkem města Kladna. Lesy zůstaly majetkem kláštera břevnov
ského. Je tu myslivna.
Roku 1930 měl Rozdělov 544 domů a 4 008 obyvatel, r. 1940 již 723 domů a 4 635
obyvatel.

Stehelčeves (271 m)
Lidově se užívá pojmenování Stelčoves.
Stehelčeves je z nejvýznačnějších předhistorických nalezišť v našem kraji. Byla tu
zjištěna sidliště i pohřebiště z různých období. Nejvýznačnější bylo opevněné sidliště
z konce doby kamenné „Na homolce“. Byly tu vykopány nástroje kamenné i bronzové,
keramika volutová, vypíchaná, šňůrová, zvoncových pohárů, z období kulatých amfor,
knovízská, hradištní – žárové hroby a u pivovaru kosterné hroby s esovitými záušnicemi.
Bývala tu tvrz, na které seděl roku 1316 Jan ze St., ale ves byla rozdělena. Něco
zboží tu měl Jindřich, farář ve Štěpánově, který je roku 1345 s částí Vrapic dal kostelu
Všech svatých na hradě pražském. Pak patřila ves s Vrapicemi bohatým měšťanům
pražským Benešovským. Václav Beneš z Vrapic
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zastavil část vsi Stehelčevsi za 50 kop gr. Mikuláši Freitlichovi, jinak Frolichovi, a dědicové
drželi tu roční plat 11 kop do roku 1457, kdy jej prodali Janovi z Doupova. Počátkem
15. století získal ostatní část s Vrapicemi Hanuš Nešpor z Bischofswerthu, pak ji měl krátce
Čeček z Pakomilic a po sporu získali zboží vrapické čtyři držitelé, jimž se roku 1465
odvádělo ze Stehelčevsi 40 kop 7 gr. ročního úroku, 66 slepic, 19 kop vajec a 3 strychy
hrachu. Ještě v 15. století dostala se tato část Stehelčevsi v majetek pánů z Kolovrat na
Buštěhradě a sdílela od té doby všechny osudy tohoto panství.
Druhá část vsi (asi tři usedlosti – snad někdy Doupovcovy) patřily od 16. století ke
Kladnu pánům Žďárským ze Žďáru. Při dělení statků kladenských po posledním mužském
členu české větve rodu toho připadly roku 1688 do dílu hraběnky Anny Kateřiny z Magni
k Litovicům, roku 1702 ji získal hrabě Karel Jáchym Breda k Tachlovicům a s panstvím
tachlovickým ji roku 1732 koupila velkovévodkyně A. M. Fr. Toskánská k Buštěhradu
a spojila tak celou ves ve svém majetku. Roku 1741 přešla na vévody bavorské, roku 1805
na rod habsburský a roku 1847 byla přidělena s celým panstvím k soukromým statkům
císařským v Čechách.
Před zřízením samostatné školy byla tu již od roku 1732 expositura. V obvodu obce
byl postaven ve 20. století pivovar, zvaný Středočeský, v němž je nyní výroba zastavena.
Jsou tu dva mlýny a cihelna. Obec je přifařena ke Vrapicům, s nimiž má společnou správu,
a poštou patří k Brandýsku. Katastrální výměru má 836 ha. Obcí vede státní silnice od Sla
ného ku Praze. Jako samoty patří sem bývalé doly uhelné Ludmila a Vítovka.
Roku 1930 bylo tu 170 domů a 1 013 obyvatel.

Vrapice (310m)
V polovině minulého století vykopal tu kněz V. Krolmus kamenné nástroje a střepy
nádob. V obvodu je sidliště z doby římské.
Roku 1345 měl tu nějaké zboží Jindřich farář ve Štěpánově a daroval je kanovníkům
koleg. kostela Všech svatých v Praze. Roku 1362 patřila ves pražským měšťanům Bene
šovským, kteří přikoupili půl vsi Olšan a měli statky i v okolních vsích – Újezd, Močidlany.
Od Václava z Vrapic koupil roku 1410 část a roku 1414 směnil ostatek za Kralovice Hanuš
Nešpor z Bischofswerthu. Roku 1437 dostal od císaře Zikmunda zápisně druhou část Olšan
a Holousy s Vyšínkem. Vdova Markéta prodala vše roku 1448 Jindřichovi Čečkovi z Pakomi
lic, ale roku 1454 provolána byla ve Slaném odúmrť po Hanuši Nešporovi z Vrapic a jeho
zboží dostali čtyři držitelé, jimž se po sporu
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odvádělo roku 1465 z Vrapic ročně 8 kop gr., 24 slepice a šest kop vajec. Koncem 15. sto
letí získali Vrapice Bezdružičtí z Kolovrat k Buštěhradu. Roku 1548 uvádějí se při tamním
panství Vrapice s pustou tvrzí a podacím kostelním. Sňatkem vdovy po Janu Zbyňkovi
Novohradském z K., Anny Magd., rozené z Lobkovic, přešly roku 1632 na vévody saské,
roku 1741 na vévody bavorské, roku 1805 do majetku rodu habsburského a roku 1847
byly přiděleny k soukromým statkům císařským.
Při dnešním kostele bývala tvrz, dva dvory poplužní a selské dvorce. Válečným
během vše zpustlo, nejdříve obnoven dvůr a koncem 18. století ves poněkud odděleně.
Vzrostla značněji teprve po objevení uhlí, které se tu štolami dolovalo již roku 1772, a po
založení železáren v Kladně.
Kostel sv. Mikuláše zůstal zachován z původní vsi a v dnešní podobě zachoval i část
románské rotundy někdy z 10. století, jež tvoří presbytář a část lodi. Ostatek je pozdější
přístavba. Hřbitov je nyní opodál při lese. Fara byla tu již ve 14. století a farář platil 12 gr.
papežského desátku. Za husitských válek zanikla a po třicetileté válce přisluhovali sem
faráři z Lidic a františkáni z Hájku až do r. 1858, kdy byla opět obnovena. Škola je tu od
roku 1858.
V obci je pošta, četnická stanice, stanice dráhy Kladno – Kralupy, zv. Buštěhrad,
a myslivna. Od státního dvora, který vznikl z pozemků dvorů a osad v okolí zaniklých
v 17. století, bylo při pozemkové reformě rozparcelováno 29 ha. V prvé polovině 18. století
byl při něm značný chov koní.
Patří sem samoty Ludmilin důl, Vrapický dvůr, Pod Janem, Pod kostelem.
Roku 1930 bylo tu 98 domů a 756 obyvatel.
Poblíže dnešního vrapického kostela bývaly za husitských válek nebo brzo po nich
zaniklé osady B ř í z k a (Břesko) a B u š t í v k a či Buštivek. Při dělení buštěhradského panství
roku 1548 uvádějí se v druhém dílu: „Břesko a Buštívek, pusté vsi, platu peněžitého není,
než dědiny po gruntech kmetcích“ a „dědiny, co jich k Břesku a Buštívku náleželo, též
dědiny Dřínské, Močidlanské a něco od sv. Jana (dříve Újezd nad Kladnem), ty všecky se
dávají k vystavění dvora na místě, kde studnice stojí“. – Roku 1602 se uvádí při panství
„dvůr Vřísko“.
Do okolí dvora klade farář kladenský J. Mottl i zaniklou osadu Ú j e z d B u c k o v s k ý
neboli K n ě ž s k ý , kterou Fr. Palacký v Popisu království českého neuvádí.

Dolní Bezděkov (350 m)
O nálezech předhistorických není zpráv.
Ve 13. století patřil Bezděkov blíže Unhoště ke statkům
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biskupským. Král Přemysl Otakar II. daroval jej roku 1268 městu Berounu, pak král Jan
Lucemburský svému komorníku Elblingovi, po jeho smrti roku 1331 jej dostal Petr
z Rosenberka. Potom byl připojen k Hrádku Křivoklátu, po prodeji téhož roku 1685 přešel
v majetek Arn. hraběte z Waldšteina a roku 1731 sňatkem na rod fürstenberský, který ves
podržel až do zrušení poddanství. Bylo to pět usedlostí (roku 1552 uvádí se 3 osedlí, roku
1653 jen 1 osedlý).
Dvůr Bezděkov s mlýnem koupil Jaroslav Bořita z Martinic od krále na počátku
17. století za 2 142 kopy 20 gr. m. Část Bezděkova vyměnila si roku 1652 Veronika Poly
xena z Martinic od Václava Jiří ze Šternberka za část Chrášťan. Tak mělo tu smečenské
panství při zrušení poddanství poplužní dvůr, mlýn, dva grunty a dvě chalupy. Dvůr byl od
Smečna prodán roku 1871.
Obec je od roku 1924 samostatná, je přifařena a poštou přidělena do Družce, přiško
lena do Horního Bezděkova. Katastrální výměry má 340 ha. Je tu dvůr a na Lodenickém
potoku (Kačáku) mlýn.
Roku 1930 bylo tu 49 domů a 269 obyvatel.

Horní Bezděkov (437 m)
O nálezech předhistorických není zpráv.
Bezděkov býval dříve jediný, nynější Dolní Bezděkov. Dnešní Hořejší či Horní Bezdě
kov bývala prý samota, zvaná „Na hatích“, poněvadž močálovitá cesta k ní bývala spravo
vána svazky klestí, hatěmi a dřívím, aby byla sjízdná. Svými osudy byla spjata s Dolním
Bezděkovem a patřila ke Křivoklátu. Časem vzrostla na osadu větší než Bezděkov původní.
Škola je tu od roku 1871, školní expositura Unhoště byla tu již řadu let předtím.
Obec má katastrální výměru 458 ha, je přifařena a poštou přidělena do Unhoště.
Roku 1930 byla tu 55 domů a 273 obyvatel.
(Bezděkovů se ve Statistickém lexiku obcí v zemi České z roku 1934 uvádí 28. Jest
proto obtížno některé zprávy, pokud se uvádějí bez bližšího určení, přiděliti tomu neb ono
mu. F. Melichar i F. B. Škorpil uvádějí Horní Bezděkov ve 13. století v majetku biskupství,
pak města Berouna a ve 14. století v rukou dvořenína Elblinga a pak Petra z Rosenberka,
ale domnívám se, že se našeho H. Bezděkova tyto zprávy netýkají.)

Braškov (430 m)
O nálezech předhistorických není zpráv, ačkoliv je možno počítati Braškov
k nejstarším osadám.
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Bývala tu tvrz, od níž se psala od roku 1249 připomínaná rodina vládyků z Braškova,
jejíž členové měli hlavně ve 14. století různé zboží v širokém okolí, ale byly tu i jiné
svobodné dvorce, takže se zachovala z té doby řada jmen. Roku 1285 se připomíná
Zdislav, roku 1331 Linhart, který měl najatý les u Řisut, roku 1376 Mareš Malíkovec (držel
dvůr, řečený Odranec, pak snad Hospozín), Beneš z Vrbna, Vaněk z Lužce, Jaroslav
z Nevida, Jan z Nedvídkova a vladyka z Braškova Hašek, Grinvald, Oldřich, Albert. Vdova
po Grinvaldovi Škonka prodala roku 1412 svůj podíl na Braškově a Kyšicích za 300 kop gr.
Janovi z Kladna. Jako poslední členové rodu připomínají se Vítek a Sartor z Braškova. Část
Vítkovu získal v 50 kopách Václav Mladota ze Solopisk, Sartorovu ve 100 kopách Beneš
z Kolovrat na Buštěvsi. Kolovratové sjednotili pak celou ves ve svém majetku. Po Jetřichovi
Bezdružickém z Kolovrat dědil Braškov „s pustou tvrzí“, Pletený Újezd a mlýn „Pod teplým“
synovec Vladislav z Kolovrat. Po Zbyňkovi Novohradském z Kolovrat dědila panství buště
hradské vdova Anna Magdalena, rozená z Lobkovic, která se po druhé provdala roku 1632
za Jindřicha Julia, vévodu Saskolauenburského. Roku 1741 přešel Braškov s panstvím na
vévody bavorské, roku 1805 na rod habsburský a roku 1847 byl s ním přidělen k soukro
mým statkům císařským.
Za třicetileté války byly tu spáleny dvě usedlosti. Poslední zmínka o tvrzišti děje se
roku 1602.
K Braškovu patří „Toskánka“, zájezdní hostinec s řadou domů a osada „Valdek“
s myslivnou a skupinou domů. V Braškově je státní dvůr, od nějž bylo při pozemkové
reformě se směnou rozděleno 28 ha půdy drobným zemědělcům. Obec má katastrální
výměry 477 ha, je přifařena, přiškolena a poštou přidělena do Unhoště.
Roku 1930 měl Braškov 157 domů a 901 obyvatel (z toho Toskánka 21 domů
a 143 obyvatel, Valdek 38 domů a 198 obyvatel).

Břve (350 m)
V polovině minulého století kopal zde kněz V. Krolmus a zjistil pohřebiště „Na
Krahulově“ a získal pro zemské museum různé předměty předhistorické. Později nalezeny
tu bronzové náramky, lignitový kruh, bronzové jehlice a j. V sídelní jámě byla zjištěna ve
žlutce vypálená pec. V obvodu obce je zastoupena kultura volutová, únětická, bylanská
a laténská.
Bývala tu tvrz a poplužní dvůr. Ve 13. století patřila ves klášteru plasskému. Roku
1288 najal ji pražský měšťan Rudlin Holý s manželkou Kunigundou do života. Pak se drži
telé stří
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dali. Sňatkem přešla na rodinu Rokycanských. Roku 1442 ji měla vdova po Janu Roky
canském Anna Křížova ze Břve, která se znovu provdala za Oldřicha Medka z Valdeka.
Kolem roku 1530 patřila pustá tvrz se dvorem a vsí Chrtům ze Rtína k Litovicům, brzo
potom byla prodána Jeronýmu Bošickému z Bošic, roku 1545 Janu st. z Valdšteina, roku
1555 Zikmundu Údrckému z Údrče, odkazem přešla na Evu Štampachovou z Údrče, pak na
synovce Zikmunda a Jiří z Údrče, kteří ji roku 1585 prodali Gothardovi Floriánu Žďárskému
ze Žďáru. Při dělení statků po posledním mužském členu české větve rodiny Žďárské ze
Žďáru roku 1688 připadla do dílu hraběnky Anny Kateřiny z Magni, od jejíhož syna ji roku
1702 získal hrabě Karel Jáchym Breda ze Špandavy k Tachlovicům. Roku 1732 koupila ji
s panstvím tachlovickým A. M. Fr., velkovévodkyně z Toskány k Buštěhradu, roku 1741
přešla na vévody bavorské, roku 1805 na rod habsburský a roku 1847 byla přidělena
k soukromým statkům císařským v Čechách.
Obec je přifařena, přiškolena a poštou přidělena do Hostivic. Správou je spojena
s Litovicemi. U rybníka je nyní oblíbené koupaliště.
Roku 1930 bylo tu 52 domů a 261 obyvatel.

Velká Dobrá (380 m)
R. 1935 byla Malá Dobrá sloučena s Velkou pod jménem Velké Dobré, a to provede
no přečíslováním domků Malé Dobré o 100 výše, takže čísla do 100 zůstala ve Velké Dobré
nezměněna.
V lese „Hoře“ u Velké Dobré prokopáno bylo několik mohyl z mladší doby bronzové,
z nichž se část předmětů dostala do vídeňského, část do zemského musea v Praze. Poblíže
vodárny „Hrázský“ bylo prozkoumáno zčásti příslušné mohylové sidliště.
Dříve byla ves zvána také Hořejší Dobrá. Ve 14. století připomínají se různí zemané
z Dobré, jež je obtížno k některé Dobré přičleniti, ježto byla tu ještě Malá či Dolejší Dobrá
a nedaleko Pustá Dobrá a zhusta se vyskytuje jen označení „z Dobré“. Jmenují se roku
1381 Otík, Haláč, který seděl roku 1395 jako man na Kamenných Žehrovicích, Ješek, Jiřík,
Styr a Zdislav, roku 1396 Smil z Chrášťan na Dobré. Počátkem 15. století seděl Přibík
z Dobré na Údešicích, roku 1408 na místní tvrzi Jan Stír. Roku 1393 patřila část bratřím
Zikmundu Hullerovi z Orlíka, podkomořímu, a Ondřejovi, kteří zapsali na ní a na Malé
Dobré oltáři sv. Jeronýma v kostele týnském 14 kop ročního platu. Část vsi měli pak
vládykové z Braškova a roku 1412 prodala svůj díl po Grinvaldovi vdova Škonka Janu
Kladenskému z Kladna a po nich dědili jej Žďárští ze Žďáru. Při dělení statků kladenských
po Fr. Adamu Eusebiovi,
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posledním mužském členu české větve rodu toho, pěti jeho sestrám, roku 1688 připadla
do dílu hraběnky Polyxeny ze Šternberka, jejíž syn Jaroslav Florián Švihovský z Ryzmberka
jej prodal roku 1705 hraběti Karlu Jáchymovi Bredovi k Tachlovicům. S těmi jej roku 1732
koupila velkovévodkyně A. M. Fr. Toskánská k Buštěhradu. Roku 1741 přešlo panství na
vévody bavorské, roku 1805 na rod habsburský a roku 1847 bylo přiděleno k soukromým
statkům císařským v Čechách. Celá ves však to nebyla. Roku 1579 dala Ludmila Žďárská
ze Žďáru, roz. z Martinic, dvě zdejší usedlosti ke Smečnu, při němž již zůstaly až do zruše
ní poddanství.
Roku 1700 zřídil prý ve tvrzi Jar. Flor. Švihovský domácí kapli. Pak byla tvrz promě
něna v sýpku. Za třicetileté války byly tu zničeny tři usedlosti. Roku 1805 zřízena tu byla
židovská modlitebna. Je tu myslivna a samota Hrázský, vodárna města Kladna.
M a l á D o b r á , která s Velkou Dobrou splynula, bývala s ní již v nejstarší době majet
kově spojena, ač tu bývala také tvrz. Roku 1320–1356 byl Zdislav z Dobré místopísařem
zemským, počátkem 15. století se připomínají Jan a Vojtěch z Dobré, kteří jménem zemře
lého bratra Jiříka obdarovali kostel v Družci. Kolem roku 1400 seděl na tvrzi vládyka Drch,
část vsi měli koncem 14. století vládykové z Braškova a bratří Hullerové, o nichž byla
zmínka již při Velké Dobré. Pak připomíná se do roku 1457 Bohuslav ze Tmáně, po něm
Vilém Hromada z Boršic, zemřelý roku 1499; roku 1519 Jiří Kfelíř ze Zakšova, poručník dětí
Boršových, prodal ji Zdeňkovi Kladenskému z Kladna. Po tom dědili ji r. 1543 Žďárští ze
Žďáru. Od té doby měla již společné osudy s Velkou Dobrou a stejné držitele.
Část Malé Dobré patřila však již před tím Bořitům z Martinic. Při dělení smečenských
statků roku 1536 připadla k Okoři a roku 1595 zase zpět ke Smečnu. Byla to asi zájezdní
krčma, jež tam patřila až do zrušení poddanství.
Za třicetileté války bylo v Malé Dobré zpustošeno 6 usedlostí. Místní kaplička Nalezení
sv. Kříže byla postavena roku 1765, ale počátkem 19. století byla zbořena a postavena
nová.
Škola je ve Velké Dobré od roku 1893. Obec má katastrální výměry 919 ha, je přifa
řena a poštou přidělena do Družce. Od státního dvora bylo při pozemkové reformě roz
děleno v drobném přídělu 60 ha půdy.
Roku 1930 bylo ve Velké Dobré 92 domů a 511 obyvatel, v Malé Dobré 128 domů
a 808 obyvatel. Roku 1940 měly spojené Dobré 283 domů a 1 521 obyvatel.
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Doksy (396 m)
Z nálezů předhistorických možno uvésti jen bronzovou dýku.
Bývala tu tvrz, která zašla již v 16. století. Roku 1385 se připomíná Jakoubek
z Dokes, roku 1405 Petr a Jan z Dokes a Myslína, roku 1413 Chval z Dokes a také z Očína,
který dostal roku 1417 odúmrť v Pusté Dobré. Roku 1454 bylo ve Slaném provoláno věno
po Markétě, manž. Chvala z Očína na Doksech. Dostal je roku 1464 Jindřich z Vraního
a z Kladna, pak je měl Bepták z Nedvídkova, r. 1485 Rudolf z Nedvídkova, ale ves již byla
rozdělena. Polovinu pusté tvrze s pustým dvorem a vsí měl počátkem 16. století Delfín
Haugvic z Haugvic, jehož syn Ruprecht ji roku 1545 prodal za 500 kop Jiřímu Zejdlicovi
z Šenfeldu na Zvoleněvsi. Vnukovi téhož Ladislavu Zejdlicovi z Šenfeldu byla za pobělo
horských konfiskací zabrána a roku 1623 prodána za 550 zl. r. (krčma a pět osedlých)
Jaroslavovi Bořitovi z Martinic na Smečně a při panství smečenském zůstala již trvale.
Druhou část získali Kladenští z Kladna a po nich přešla dědictvím roku 1543 na Žďárské ze
Žďáru. Při dělení kladenských statků po Fr. Adamovi Eusebiovi Žďárském jeho pěti
sestrám připadla roku 1688 do dílu hrab. Polyxeny ze Šternberka k Dobré. Její syn Jaroslav
Florián Švihovský z Ryzmberka prodal díl ten roku 1705 hraběti Karlu Jáchymovi Bredovi
k Tachlovicům, s panstvím tachlovickým koupila jej roku 1732 velkovévodkyně A. M. Fr.
Toskánská k Buštěhradu, jehož osudy nadále sdílel. Roku 1741 přešel na vévody bavorské,
roku 1805 na rod habsburský a roku 1847 byl přidělen k soukromým statkům císařským
v Čechách. Ves zůstala rozdělena až do zrušení poddanství. Za třicetileté války byla větších
pohrom ušetřena.
Kaplička ve vsi byla postavena roku 1763 místními občany ke cti sv. Jana Nepomuc
kého.
Škola je tu od roku 1932. Obec je přifařena a poštou přidělena do Družce, má výmě
ru 291 ha, je tu mlýn a parní pila, lomy žehrovického pískovce, v nichž pracovalo před lety
sta kameníků a rybník Nohavice. Patří sem samota Krahujec.
Roku 1930 bylo tu 226 domů a 1 373 obyvatel, roku 1940 již 266 domů a 1 470
obyvatel.

Dolany (345 m)
O nálezech předhistorických není zpráv.
Bývala tu zemanská tvrz, na níž seděl roku 1354 Mařík z Dolan, který roku 1396
daroval půl kopy ročního platu kostelu v Unhošti. V prvé polovině 15. století patřila ves
Dorotě, manželce mladého Ješka Pehma (Ješek z Perna). K pod
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nětu poručníka Jana Rečka z Ledče, který při universitě založil kolej, zvanou Rečkovu, pro
12 studentů a kněze, dána byla ves Dolany s 10 osedlými této koleji. Universita brala
odtud ročního platu 23 kopy a z krčmy 10 kop. Roku 1727 směnila ji s Drahelčicemi a Ne
načovicemi s hrabětem K. Jáchymem Bredou za Malešice a Štěrboholy. S panstvím tachlo
vickým koupila ji roku 1732 A. M. Frant. velkovévodkyně Toskánská k Buštěhradu, při
němž ves trvale zůstala až do roku 1848. Přešla roku 1741 s Buštěhradem na vévody
bavorské, r. 1805 na rod habsburský a r. 1847 byla přidělena k soukromým statkům císař
ským. K panství buštěhradskému patřily tu již koncem 16. a počátkem 17. století čtyři
usedlosti. Za války třicetileté ves značně utrpěla. Po ní měla tu universita jen 3 osedlé.
Tvrz zašla již v 15. století, snad za válek husitských, a není po ní stop.
Obec má katastrální výměry 300 ha, je přifařena do Hostouně, přiškolena do Velkého
Přítočna a poštou přidělena do Unhoště.
Roku 1930 měla 65 domů a 315 obyvatel.

Drahelčice (370 m)
Kněz Václav Krolmus prokopal tu v polovině minulého století sidliště a pohřebiště
u studánky „Vručka“ a získal různé předměty, střepy a nádobku římskou, kterou si zvlášť
cenil. Později byly tu prokopány hroby únětické.
Roku 1186 darováno bylo odtud pět strážců ke kapli sv. Havla u Zbraslavě. Roku
1259 patřila ves klášteru kladrubskému. Roku 1316 prodal tu své zboží Diviš z Kyšic, roku
1357 svou část Fráňa ze Žatce Jordanovi Rechcerovi. Král Karel IV. dal Drahelčice pražské
universitě (šest osedlých a dvůr). Část, jak patrno, byla vladycká. Roku 1455 se tu při
pomíná pustá tvrz a dědičná rychta. Dvůr mívala universita ve své správě. Roku 1620
pronajala jej Jindřichovi Šťastnému Homutovi z Harasova na čtvrtý mandel. Roku 1727
směnila universita Drahelčice, Nenačovice a Dolany s hrab. K. Jách. Bredou za Malešice
a Štěrboholy. S panstvím tachlovickým roku 1732 koupila ves velkovévodkyně A. M. Fr.
Toskánská k Buštěhradu, s nímž pak Drahelčice sdílely další osudy. Přešly roku 1741 na
vévody bavorské, roku 1805 na rod habsburský a roku 1847 byly s celým panstvím připo
jeny k soukromým statkům císařským v Čechách.
Tvrz zašla za válek husitských. Kaplička sv. Jana Nepomuckého byla postavena
občany roku 1840.
Obec je přifařena a přiškolena do Hořelice, poštou přidělena
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do Dušník. Katastrální výměry má 478 ha. Je tu státní dvůr, od nějž bylo při pozemkové
reformě rozparcelováno 23 ha.
Roku 1930 měly Drahelčice 97 domů a 496 obyvatel, roku 1940 již 129 domů a 627
obyvatel.

Družec (370 m)
V zaniklé cihelně byly zjištěny hroby z poslední doby esovitých záušnic (hradištní),
v čp. 40 nalezena nádobka, stříbrné mince a pec na tavení rudy, na jednom poli střepiny
nádob předhistorických.
Ve 14. století patřila větší část Družce ke Křivoklátu, poněvadž králové vykonávali tu
právo podací. Pak patřila ke kapli Všech svatých na hradě pražském. Roku 1466 dal král
Jiří Poděbradský Družec za věrné služby zástavně Bořitům z Martinic na Smečně a král
Vladislav jim jej roku 1514 dědičně potvrdil a ves zůstala při Smečně do zrušení pod
danství. Ale celá ves jim nepatřila. Ve 14. století měli tu nějaké zboží i vladykové z Braško
va, z nichž Grinvald roku 1387 kostel obdaroval a pojistil tu věno manželce Škonce, jež
však později na Braškov přenesl. Tato část přešla as roku 1412 s Braškovem ke Kladnu,
neboť roku 1540 měl tu Zdeněk Kladenský z Kladna kmetcí dvůr s krčmou a rovněž i jeho
nástupcové a dědici Žďárští ze Žďáru. Při dělení kladenských statků roku 1638 připadla
část ta k Dobré do dílu hraběnky Polyxeny ze Šternberka. Její syn Jaroslav Florián Švihov
ský z Ryzmberka prodal díl ten roku 1705 hraběti Karlu Jáchymu Bredovi k Tachlovicům
a s nimi jej koupila roku 1732 velkovévodkyně A. M. Fr. z Toskány k Buštěhradu. Roku
1741 přešel na vévody bavorské, roku 1805 na rod habsburský a roku 1847 přidělen byl
k soukromým statkům císařským. Byla to dnešní čís. pop. 38 a 39.
Kostel, podle presbytáře původně gotický ze 14. neb z počátku 15. století, byl
koncem 17. století přestavěn a přistavěna barokní věž. Je v něm starobylá dřevěná soška
Panny Marie s Ježíškem z doby vzniku kostela. K Panně Marii Družecké a k blízké studánce
konaly se dříve pouti. Fara byla tu již ve 14. století. Za války třicetileté zanikla a byla obno
vena roku 1664. Patří k ní od 14. století filiální kostelík v Žilině, kterážto obec z okresu
slánského je sem přifařena a do r. 1888 byla sem i přiškolena.
Za třicetileté války byla ves větších pohrom ušetřena.
Škola je tu od konce 17. století. Je tu pošta, lékař, tři mlýny a při nich koupaliště,
hojně používaná, lom buližníkový.
Roku 1930 bylo tu 175 domů a 904 obyvatel.
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Dušníky (384 m)
Byl tu nalezen sekeromlat šňůrový a nordický a zjištěno sidliště kultury knovízské.
Roku 1228 patřily Dušníky panenskému klášteru u sv. Jiří v Praze, roku 1295 daroval
je král Václav II. kapitule u sv. Víta. Počátkem 15. století užívali jich kanovník Henzl ze
Sulejevic, pak Jan z Kralovic. Roku 1417 připomíná se Petr Křivý z Dušník, který koupil od
Habarta z Nedvídkova 2 kopy platu v Hostouni. Roku 1423 zastavil arcibiskup Konrad ves
Dušníky s jiným zbožím Markétě z Minic, řečené Bedřichově z Ředhoště na Buštěvsi. Roku
1474 měl ji v zástavě Zdeněk ze Šternberka a po delším sporu byla kapitule navrácena. Na
počátku války třicetileté zabrali ji stavové a prodali Albrechtovi Hrzkovi ze Mšena Hrádku.
Jemu byla roku 1623 konfiskována, ale do roku 1628 ponechána v užívání jeho zeti Pře
chovi Mitrovskému z Nemyšle a vrácena pak kapitule, která ji připojila k panství chrášťan
skému, při němž již zůstala až do zrušení poddanství.
Na kopečku „Homole“ byl kostelík sv. Jiří, postavený na místě staré kaple v letech
1688–90, ale roku 1894 byl pro trhliny zbořen a pak v roce 1908 vybudován nový.
Škola je tu od roku 1897, měšťanská škola od roku 1940. Pošta byla sem přeložena
roku 1715 z Hořelice. Je tu železniční stanice dráhy Pražskoduchcovské, do níž ústí i spojo
vací dráha od Berouna a hutní dráha kladensko nučická, četnická stanice, 2 lékaři, lékárna,
dvůr a cihelna.
Obec má katastrální výměru 504 ha a je přifařena do Hořelice.
Roku 1930 měly Dušníky 292 domy a 1 601 obyvatel, roku 1940 již 432 domy
a 2 147 obyvatel.

Hořelice (374 m)
Byly tu vykopány kamenné nástroje, nádoby a střepy s bílou náplní – nordické –
a hrob laténský.
Roku 1052 dal kníže Břetislav kostelu staroboleslavskému důchody ze vsi „Zhořelice“.
Pak byla ves v majetku ženského kláštera u sv. Jiří v Praze (1228), ve 14. století kláštera
sv. Tomáše. Roku 1400 dostal Henzlin z Hořelice (Kunclin Laufers z Hořelice) od krále Vác
lava IV. povolení vařiti zde pivo. Ale ves získal brzy potom purkrabí karlštejnský Vilém
Dubský z Třebomyšle a roku 1407 přešla na komoru královskou. Císař Zikmund zastavil ji
roku 1436 ve 200 kopách bratřím Jeronýmu, Janovi a Buškovi z Čečelic. Pak patřila ke
Křivoklátu a od roku 1597 ke Dvoru Královu. Roku 1540 byla držena
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ke klášteru ostrovskému a dána na ni výplata Janu Popelovi z Lobkovic. Od císaře Rudolfa
získal ji roku 1607 Zikmund Měsýček z Výškova, ale roku 1612 prodal ji Bořivoj Měsýček
z Výškova paní Kateřině Zapské z Chlumu, opět provdané Strakové z Nedabylic. V době
pobělohorské byla jí zkonfiskována, ale roku 1633 vrácena a přešla na dcery, které roku
1636 prodaly „zpustošenou ves“ za 7 000 kop míš. Ondřeji Erlovi z Erdšteina. Vdova
Ludmila se provdala za Jana Jiří Karvinského z Karvin a potomci prodali ji s Ptici roku 1730
hraběti K. Jách. Bredovi k Tachlovicům, s nimiž ji r. 1732 koupila A. M. Fr. velkovévodkyně
Toskánská k Buštěhradu, jehož osudy pak sdílela až do zrušení poddanství. Roku 1741
přešla na vévody bavorské, roku 1805 na rod habsburský a roku 1847 byla přidělena
k soukromým statkům císařským.
Kostel Stětí sv. Jana Křtitele obnoven byl roku 1605, pak zbořen a roku 1747 od
základů znovu postaven jako jednolodní barokní budova. Fara byla tu již v polovině
14. století a farář odváděl 24 gr. pap. desátku. Za válek zanikla a byla obnovena až roku
1696.
Počátkem 19. století byla tu početnější obec židovská, jež si tu zřídila roku 1842 mod
litebnu a školu.
Bývalá tvrz se připomíná ještě roku 1728. Karvinští z Karvin si postavili při poplužním
dvoru zámeček. Pivovar a vinopalna zanikly. V 17. století byla tu poštovní stanice, ale
počátkem 18. století byla přemístěna do Dušník.
Škola se tu připomíná od konce 17. století.
Jsou tu lomy vápencové a státní dvůr, od nějž bylo při pozemkové reformě se
směnou rozděleno 18 ha. Katastr měří 327 ha. Poštou patří obec do Dušník.
Roku 1930 měla Hořelice 266 domů a 1 528 obyvatel, roku 1940 již 297 domů
a 1 620 obyvatel.

Hostivice (340 m)
Z nálezů předhistorických se připomínají stopy sidliště ze starší doby kamenné
v cihelně, pazourky a nástroje kamenné, sidliště nordické, keramika únětická, koštěné
knoflíky z kultury zvoncových pohárů, římský hřeben.
Vznik obce se klade do 13. století, kdy dostali zde pozemky někteří pražští měšťané,
takže tu vznikla řada svobodných dvorců, jichž osudy sledovati a je spojiti jest obtížné.
Nejvýznačnější byl onen, při němž vznikla tvrz. Roku 1315 daroval král Jan Lucemburský
písaři dvorskému Janovi z Kamenice šest lánů porostlin u vsi Hostivice. Ten prodal jeden
vyklučený lán mistru kuchyně Gotfrýdovi, jenž tu s bratrem Ojířem ještě šest jiných
přikoupil a vybudoval tvrz. Zavázali
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se ke službám manským. Zboží držel pak syn Jindřich, jenž se ještě roku 1371 připomíná.
Škonkou z Hostivice přešlo pak na Jindřicha z Moravěvsi, jehož syn získal od císaře Zik
munda zástavně další část vsi. Vnučka se vdala za Žibřida Anděla z Ejstebna a dcera téhož
za Václava Bezdružického z Kolovrat. Po synovi Ludvíkovi dědili Jan a Zdislav z Kolovrat,
kterým byla Hostivice propuštěna z manství. Roku 1563 prodali tvrz Hostivici, dvory
poplužní a ves, Malý Jeneč, tvrz pustou Hradiště s dvorem pustým a vsí pustou, dvůr pustý
Nejdek s dvory kmetcími, s dvěma krčmami v Hostivici a pustým krčmištěm v Hradišti –
Evě Štampachové, rozené z Údrče, ovdovělé Žďárské. Ta odkázala vše Jindřichovi Štam
pachovi ze Štampachu, po něm dědila dcera Ludmila Vřesovcová z Vřesovic. Za krátko
přešla H. na Karla Služského z Chlumu a od poručníků jeho sirotků byla prodána Floriánu
Gothardovi Žďárskému ze Žďáru, jemuž byla koupě roku 1608 vložena v desky. Pak byl
přikoupen i dvůr kapitulní a později dvory Rumpalovský a Chržovský.
Dva osedlí patřili tu v 16. století Chrtům ze Rtína k Litovicům a s těmi po pánech
z Losu přešly na Šliky z Holíče, od nichž je s Litovicemi a dvorem v Hor. Pticích koupil roku
1559 pražský měšťan Šebestyán Prunar. Po předčasné smrti jeho syna Jarolíma a vnuka
Jindřicha dědila je snacha Prunarova Kateřina, rozená z Bílejova (pak Kutnauerova ze
Sonnenšteina a po třetí vdaná Vodňanská z Uračova). Poněvadž se pro víru vystěhovala,
byl jí majetek konfiskován a koupil jej s Litovicemi Kr. Šimon z Thunu v roce 1631. Zane
dlouho však vše prodal Žďárským ze Žďáru, kteří tak celou ves ve svém majetku spojili.
Při dělení kladenských statků po vymření české větve toho rodu po meči pěti sestrám Fr.
Adama Eusebia, připadla roku 1688 do dílu hrab. Johany Barbory z Millesimo, která ji roku
1697 s ostatními statky prodala Karlu Jáchymovi hr. Bredovi. Roku 1732 ji s tachlovickým
panstvím koupila velkovévodkyně A. M. Fr. Toskánská k Buštěhradu, roku 1741 přešla
s panstvím na vévody bavorské, roku 1805 na rod habsburský a roku 1847 byla přidělena
k soukromým statkům císařským v Čechách.
V okolí Hostivic směrem k Jenči a Dobrovízi připomíná se ves V a l o v , která zanikla za
válek husitských. Roku 1252 patřila část Konradovi, zv. Kejklíř, pak klášteru křižovníků.
Roku 1347 koupil ve Valovu dvůr o třech lánech král Karel IV. od Heřmana Vestfála a da
roval jej klášteru na Slovanech. Také arcibiskup měl tu dvůr, který roku 1375 dal kněžské
mu špitálu na Hradčanech. Dnes není po Valovu stopy.
Katastr hostivický zabírá také území někdejší vsi H r a d i š ť k a , kde bývala i tvrz. Ves
patřívala královské komoře
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a roku 1318 zastavil tu král Jan Lucemburský plat 5 hřiven ze zdejšího dvora Anně, dceři
po Mikuláši Radostovi. Král Karel IV. dal roku 1366 plat ten mansionářům při chrámu
svatovítském, aby si jej za 50 kop vyplatili. Roku 1405 měl ves s tvrzí pražský měšťan Jan
Pleier, po něm Mikuláš Zárovský ze Zárova, na čas Jan Cholpický z Cholpic a pak Mičanové
z Klinšteina. V 16. století měli Hradišťko již celé pusté Kolovratové, jak již bylo uvedeno.
Ke Hradišťku patříval mlýn dříve na Hradišťku řečený, v 18. století přezvaný Peter
kův, který jako samota dosud u Hostivic je.
Dvůr N e j d e k , také již zmíněný, býval rovněž v obvodu Hostivic a připomíná se již
roku 1325 s třemi lány orných polí, kusem lesa, zv. „Stáj“, a ostatním příslušenstvím. Měl
jej Mikuláš Bavorův a odváděl královské komoře půl druhé hřivny stříbra. Roku 1563 pro
dávali jej Kolovratové s Hostivicí, ale dnes není po něm stopy.
Kostel v Hostivici je založení sv. Jakuba V., byl původně gotický, ale četnými oprava
mi ztratil svůj ráz. Stál již ve 13. století, kdy měl roku 1277 desátky v Kralupech. Hřbitov
byl od kostela přemístěn roku 1839. Fara připomíná se v polovině 14. století. Za válek
zanikla a byla obnovena až roku 1733.7
Místo tvrze byl zde roku 1734 postaven zámeček a později k němu kaple. V zámečku
jsou freskové malby. Od státního dvora bylo při pozemkové reformě rozděleno 71,5 ha.
Škola byla tu již počátkem 17. století a po třicetileté válce obnovena až roku 1734.
Měšťanská škola je tu od roku 1920.
Obec má katastrální výměru 821 ha. Je tu stanice dráhy s odbočkou ke Smíchovu,
pošta, četnická stanice, lékař, lékárna, parní mlýn, moderní mlékárna, cihelna, lomy pís
kovcové a opukové, vojenské sanitní skladiště, továrna na šrouby a továrna na linoleum
a isolační hmoty.
Roku 1930 měla Hostivice 338 domů a 2 263 obyvatel.

Hostouň (345 m)
Při vykopávkách byla tu zjištěna keramika vypíchaná, jordansmühlská a únětická,
sidliště kultury knovízské a hroby pozdně laténské. Roku 1782 byl tu vykopán hromadný
nález bronzových palstavů, z nichž se nic nezachovalo.
Ve staré době se dělila Hostouň na díly, při nichž byly tvrze a dvory. Ve 13. století
patřila část ženskému klášteru u sv. Jiří k prebendě kněževeské, pak připadla ke komoře
královské a roku 1320 dal ji král směnou kapitulnímu probošství. Roku 1437 zastavil císař
Zikmund část Pešíkovi z Kunvaldu, roku 1455 ujal ji Bušek Sekerka ze Sedčic, roku 1462
Martin ze Dříně, který ji roku 1481 prodal proboštu Hanušovi. Druhou
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část měl v zástavě Burián z Gutšteina, pak Beneš z Kolovrat a teprve roku 1621 získal ji od
Vladislava Bezdružického z Kolovrat Šimon z Hornšteina k probošství, při němž pak již
s prvou částí spojena zůstala.
Druhou část se dvorem měl roku 1360 královský krejčí Jindřich Quek, potom Šimon
ze Dvor a po něm Fridlin Rolle. Roku 1417 měl ji H. Habart z Nedvídkova a prodal na ní
roční plat dvou kop gr. Petru Křivému z Dušník. Roku 1612 zvala se Šafránov a patřila kos
telu na Karlově. Roku 1678 prodal ji opat Isidor Anně Dorotě Čejkové z Olbramovic, roku
1687 získal ji vévoda saský, od něj Jan Ondřej z Kotvic, jeho syn Rudolf ji prodal Maxmi
liánovi Liebšteinskému z Kolovrat, roku 1699 ji měla Maxmiliána Kustošová ze Zubří a pro
dala ji r. 1706 hraběnce Marii Berlepšové pro řád Anglických panen. Dvůr Š a f r á n o v jako
samostatný celek střídal pak často majitele a v době zrušení poddanství patřil Janu
Kalinovi z Jäthenšteina.
Třetí část s tvrzí a dvorem měl v 15. století Zikmund z Libědic a Jenče, pak kněz
Matyáš, mistr špitálský, dále Dorota z Velkého Lysna (Lipna?), od niž ji koupila kapitula
svatovítská roku 1519. Ale roku 1715 ji zase odprodala Hronovi a další její osudy jsou
uvedeny u Pavlova.
Kostel v Hostouni je založení sv. Bartoloměje a byl vybudován počátkem 18. století
místo kostela starého v podobě barokní. Fara byla při něm již ve 14. století a farář odváděl
30 gr. papežského desátku. Po třicetileté válce byla zdejší fara obnovena roku 1680.
Škola byla v Hostouni již před rokem 1785, nyní je šestitřídní a při ní lidová škola
hospodářská.
V 18. století byla v Hostouni početná kolonie židovská, která tu měla modlitebnu
a hřbitov a od roku 1795 také vlastní německou školu.
Katastrální výměra obce je 1 033 ha, je tu pošta, lékař, biograf, dvůr kapitulní,
cihelna a továrnička na opravu strojů.
Jako samoty patři sem Koryntov, dříve mlýn, a t. zv. rasovna. Roku 1930 bylo zde
235 domů a 1 352 obyvatel.

Hřebeč (354 m)
Byla tu zjištěna sidliště s keramikou volutovou a jordansmühlskou.
Hřebeč byla ves vladycká s tvrzí. F. Melichar klade ji mimo ves s názvem T a s o v .
Roku 1544 byla již pustá. Roku 1285 připomínají se Bobeš a Václav z Hřebče, roku 1333
Martin, který prodal roku 1351 své zboží ve Pcherách k nadání oltáře sv. Bernarda v kos
tele pražském, roku 1380 zapsal jiný Bobeš ze Hřebče mešní nadání ke kostelu buštěhrad
skému. Později
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se připomínají mimo Hřebeč Jan Hřebecký z Krchleb a Oldřich Hřebecký z Pibru. V prvé
polovině patřila část k Makotřasům pražskému měšťanu Petru Meziřičskému, jemuž
r. 1420 odňali statky Pražané. Zastavili je Jarošovi a Hynkovi z Chlumu. Pak ji získali
Kladenští z Kladna a po nich přešla roku 1543 dědictvím na Žďárské ze Žďáru. Při dělení
statků kladenských po posledním mužském členu české větve rodu toho připadla roku
1688 do IV. dílu hrab. Anně Kateřině z Magni. Syn ji s Litovicemi roku 1702 prodal hraběti
Karlu Jáchymovi Bredovi k Tachlovicům a s těmi ji získala roku 1732 velkovévodkyně A. M.
Františka Toskánská k Buštěhradu, při němž již zůstala až do zrušení poddanství. Přešla
roku 1741 na vévody bavorské, roku 1805 na rod habsburský a roku 1847 byla přidělena
k soukromým statkům císařským.
Ke Hřebči patří osada N e t ř e b y a d v ů r P e k l o v y , založený roku 1725 prý z polí
hrabětem Bredou sedlákům v trestu odňatých. Do roku 1730 neměl jména. Osada Netřeby
vznikla v době novější. Roku 1880 měla s dvorem Peklovy 12 domů a 105 obyvatel, roku
1930 jen 15 domů a 77 obyvatel.
Škola je v Hřebči od roku 1929. Obec má katastrální výměru 584 ha, je přifařena do
Lidic a poštou patří do Buštěhradu. Je tu pila a dva mlýny (jeden jen šrotuje).
Roku 1930 měla ves s Netřeby a dvorem Peklovy 295 domů a 1 614 obyvatel, roku
1940 již 345 domů a 1 723 obyvatel.

Chrášťany (393 m)
Roku 1854 učinil tu kněz V. Krolmus nějaké menší archeologické nálezy, z novější
doby není zpráv.
Roku 1228 patřily Chrášťany s tvrzí ženskému klášteru u sv. Jiří v Praze, ve 14. sto
letí a počátkem 15. století kapitule pražské. Po válkách husitských byly v držení Zdeňka ze
Šternberka a kapitula měla o ně spor do roku 1507. Na počátku třicetileté války je koupil
od stavů Václav st. Homut z Harasova, ale po konfiskaci roku 1623 musil je bez náhrady
vrátiti. Ale celou ves asi kapitula neměla. Od roku 1540 patřila část Chrášťan bratřím z Pu
chova. Florián z Puchova postoupil ji po roce 1557 věřitelům. Měl ji v zástavě Mikuláš
Sulek ze Mšena Hrádku, pak díly skoupil roku 1561 Ctibor Služský z Chlumu, s tvrzí nově
postavenou ji ujal Vratislav Trmal z Toušic, po něm Václav Údrcký z Údrče, pak Kateřina
Hornatová ze Škrovad, která ji prodala roku 1602 Hedvice Pichlové z Pichlsberka. Od
Doroty Pichlové ji ujal Jan Čabelický ze Soutic, který svůj díl Chrášťan roku 1629 prodal
Janu Redelfestrovi z Vildersdorfu. Pak jej měla Anna K. Švarcpartová, rozená z Minic, roku
1650 jej koupila Veronika Polyxena z Martinic a směnila jej s bratrem Jiřím hrabětem ze
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Šternberka za část Bezděkova. Dalším držitelem byl od roku 1654 Fr. Karel Liebšteinský
z Kolovrat, který Chrášťany roku 1667 prodal za 8 500 zl. a 200 zl. klíčného kapitule svato
vítské, která tak ovládla celou ves, učinila ji středem svých vůkolních statků a podržela ji
až do zrušení poddanství.
Škola se tu připomíná od roku 1829, veřejná od roku 1866. V poslední době se
odškolila obec Třebonice.
Obec je přifařena do Ořecha, příslušníci církve českomoravské do Hořelice, poštou je
přidělena do Dušník, má katastrální výměru 405 ha. Je tu kapitulní dvůr, mlýn a cihelna.
Roku 1930 bylo tu 111 domů a 676 obyvatel, roku 1940 již 131 domů.

Chrustenice (285 m)
O nálezech předhistorických není zpráv.
Již za knížete Bořivoje byli prý lidé z Chrustenic určeni za strážce ke kapli sv. Jana.
Pak darována byla ves knížetem Břetislavem klášteru ostrovskému. Na tvrzi seděli vlády
kové z Chrustenic, z nichž jmenuje se roku 1320 Přibík, roku 1378 Blahut, pak Zachariáš
a Bořivoj, bratři ze Všeradic, kolem roku 1400 Mikšík. Za husitských válek seděl tu Zdislav
z Malovar a jeho synové do roku 1468. Na počátku 16. století ji měl Vavřinec Zvon z Drast,
pak Ctibor ze Svojkova, který ji roku 1527 prodal Jindřichovi Prefátovi z Vlkanova. Potom
patřila Jindřichovi Hrobčickému z Hrobčic. Roku 1560 ji koupil Tomáš Pichl z Pichlsberka,
roku 1580 ji měl Jiří Pichl, roku 1616 Jana Pichlová a Bedřich Pětipeský z Chyš a Egrberka,
pak Eva Matyášova z Hutenova, roku 1629 Dorota Pichlova a Jan Matěj z Glauchova.
Dcerou Annou z Glauchova přešla roku 1652 na Jana Pavla Valderode z Eckhauzu, který
vykoupil za 600 kop věčný plat 7½ kopy gr. č., který tu měla pražská kapitula. Roku 1668
koupil ves se Lhotkou Lambert Hřebenář z Harasu, roku 1671 Antonín Augustin Binago na
Chocenicích, roku 1676 Jan Jiří Karvinský z Karvin. Od Karvinských ji získal roku 1727
Humprecht F. A. hrabě Černín z Chudenic a od jeho vdovy téhož roku hrabě K. Jáchym
Breda k Tachlovicům. S těmi koupila ves roku 1732 velkovévodkyně A. M. Fr. z Toskány
k Buštěhradu, jehož osudy ves nadále sdílela. Roku 1741 přešla v majetek vévodů bavor
ských, roku 1805 na rod habsburský a roku 1847 byla přidělena k soukromým statkům
císařským.
Při tvrzi a dvoru býval pivovar.
Roku 1432 poražen byl u Chrustenic Bedřich Liebšteinský z Kolovrat od karlštejnské
ho purkrabí Zdeňka Tluxy z Buřenic. Od roku 1908 dobývá se na území obce železná ruda.
Je tu mlýn a myslivna. Obec má katastrální výměry 894 ha. Při
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pozemkové reformě byl zdejší státní dvůr o výměře 72 ha rozdělen celý drobným země
dělcům.
Chrustenice jsou přifařeny, přiškoleny a poštou přiděleny do Lodenic. Oddělené části
jsou Radost s 12 domy a Důl V. se 14 domy.
Roku 1930 bylo tu 101 domů a 689 obyvatel.

Chyňava (384 m)
Dříve říkalo se také Chvyňava. O nálezech předhistorických není odtud zpráv.
Za krále Jana Lucemburského byla ves v zástavě rodiny Benešovských a král ji roku
1341 vysadil Peškovi Benešovskému právem zákupním. Od roku 1347. patřila ke hradu
Karlštejnu, pak byla s povolením sněmovním roku 1587 připojena ke Křivoklátu. Osadníci
nic neplatili, ale musili hlídati lesy. Roku 1658 byly tři chalupy postoupeny ke Dvoru Králo
vu, ostatek zůstal při Křivoklátu, byl s ním téhož roku zastaven Fr. Adolfu ze Schwarzen
berka a roku 1685 prodán hraběti Arnoštu z Valdšteina. Roku 1731 dědila panství vnučka
Marie Anna, provdaná za Josefa Viléma z Fürstenberka, a v majetku této rodiny zůstala
ves až do zrušení poddanství.
Kostel založení sv. Prokopa je jednolodní budova s věží při západním průčelí a byl
opravován v letech 1779–82. Ve 14. století byla tu fara, která za dob válečných zanikla
a nebyla již obnovena. Kostel byl přidělen jako filiální k Železné. Nyní je tu také kostelník
církve českomoravské.
Zdejší škola je z nejstarších v okrese. Již r. 1683 činil farář v Železné, Augustin
Vojtěch Hájek z Libočan, návrh na její zřízení, ale byla tu zřízena jen expositura, na níž
vyučoval pomocník ze Železné. Roku 1711 prý sem přinesl prvé brambory k pěstování.
Samostatná budova školní byla tu zřízena až roku 1744.
Za třicetileté války byla ves větších pohrom ušetřena, neboť roku 1653 bylo všech
27 gruntů osazeno. Roku 1686 byly v okolí vápenice. Obec má katastrální výměry
2 559 ha, většinou lesů, je přifařena do Železné, má poštovní úřad, lékaře, parní pilu
a mlýn.
Jako součást Chyňavy je číslováno vzdálené Horní Podkozí se 40 domy, jež se od let
domáhá svého osamostatnění s Dolním Podkozím. Přidělené samoty jsou Jakubinka,
Karlova či Zelená bouda, Matějíček, V líse, mlýn zvaný Kyšický, myslivna a dvě cihelny.
Roku 1930 měla ves 314 domů a 1 406 obyvatel, roku 1940 již 361 domů a 1 486
obyvatel, z toho v Podkozí 40 domů a 164 obyvatel.
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Chýně (360 m)
Lidově se užívá jména Chejň. Z nálezů předhistorických známa je keramika volutová,
lužická a bylanská z obvodu obce. Byly tu prozkoumány peci na tavení železa v několika
vykopaných skupinách a patřící podle střepů přilehlé kulturní jámy do doby kolem počátku
našeho letopočtu. Vyskytly se i hroby se skrčenými kostrami a prozkoumán tu hrob
laténský s bronzovými předměty.
Roku 1228 patřila ves klášteru plasskému, který ji postoupil na dožití měšťanu
Rudlinovi. Pak ji měl Mikuláš Puš a od roku 1362 syn Seidlův z Písku výměnou za Šestlice.
Část patřila klášteru Strahovskému. Roku 1400 připomíná se Chval z Dokes, který vystavěl
tvrz, a pak Zdeněk z Chýně, který přikoupil některé dědiny, předtím selské, k rozmnožení
luk a polí klášterního dvora. Za válek husitských zabrali ves Pražané a roku 1436 zapsal ji
císař Zikmund s Hostouní ve 300 kopách Pešíkovi z Kunvaldu (od stříbrné hvězdy), ale
klášter ji získal zpět. Za války třicetileté ji stavové klášteru odňali a prodali za 5 838 kop
Johaně Žďárské, rozené z Ottopachu, ale roku 1623 byla jí konfiskována bez náhrady
a vrácena klášteru, který ji pak podržel až do zrušení poddanství.
Zdejší tvrz byla v 15. století objata šesti rybníky a mimo to byly tu ještě tři rybníky
jiné. Dvůr o dvou poplužích byl r. 1515 pustý. Z rybníka „Bašta“ vedl starý vodovod do
pražského hradu. V poslední době byla vrtem poblíže rybníka zjištěna mocná vrstva želez
né rudy ve hloubce asi 160 m.
Samostatná škola byla zde postavena v roce 1869, ač již počátkem 19. století vyučo
vali tu pokoutně různí řemeslníci a před rokem 1839 byla tu zřízena expositura.
Obec má katastrální výměru 500 ha, je přifařena do Úhonic a poštou přidělena do
Hostivice. Je tu klášterní dvůr a cihelna. – Roku 1930 měla Chýně 133 domů a 667 obyva
tel, roku 1940 již 152 domů a 722 obyvatel.

Jeneč (368 m)
„Na skalkách“ bylo sidliště z mladší doby kamenné – kamenný mlat a bronzová
jehlice.
Užívalo se také jména Velký Jenč na rozdíl od Jenečku, kterému se říkalo Malý Jenč.
V nejstarší době bývalo tu několik svobodných dvorů, při nichž vznikly dvě tvrze.
Roku 1115 dostal tu klášter kladrubský od Těšíka pět dvorců. Ve století 14. dostával odtud
chrám svatovítský k oltáři sv. Ducha roční plat 7 kop, 24 gr., 12 kur a 340 vajec. Roku
1253 dal tu král Václav I. dvůr řádu křižovníků na spásu duše Ojíře z Friedberka, který se
hlavně o po
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řádání turnajů zasloužil. Roku 1400 dostal jej Jindřich ze Všetat a Kojata. Na jiném
hospodařil Jindřich Planer a pak syn Mikuláš. Markéta z Jenče postoupila jej bratřím Janu,
Habartovi a Mikuláši z Nedvídkova. Jan Tvoch z Nedvídkova jej prodal roku 1452 Janu
z Křečova. V letech 1342–61 měl tu svobodný dvorec s 6 lány pražský měšťan Jindřich
Šváb. Roku 1347 daroval tu král Karel IV. klášteru na Slovanech dvůr o pěti lánech, koupe
ný od písaře Leubla, s jiným o třech lánech v blízkém Valově, který koupil od Heřmana
Vestfála. Roku 1409 měl oba dvory směnou za platy v Čakovicích konšel Kašpar Čotr. Za
válek husitských měl zde nějaké zboží Vaněk, řečený Zelený z Rakova, jemuž císař Zik
mund církevní část Jenče zastavil. Tvrz měl pak bakalář Prokop zv. Jidášek. Roku 1444 ji
oblehl a dobyl Aleš ze Šternberka. Roku 1460 ji měl s dvorem Theodor Reichl z Reichu,
pak Jana ze Skuhrova, potom Vilém Chlumčanský z Přestavlk, který ji prodal roku 1553 se
svobodnou krčmou Volfovi z Vřesovic na Doubravské Hoře (roku 1545 měli tu krčmu Kolo
vratové. Roku 1547 byl tu konfiskován dvůr Starému městu Pražskému).
Na druhé tvrzi byl v polovině 15. století Hašek z Jenče, pak Leonard, Zikmund z Libě
dic a Jenče. Po Martě z Kinšperka ji dědili Šebestyán Plánský ze Žeberka, Oldřich Hroch
z Mezilesic a Majdalena Žďárská z Jesenice a prodali ji roku 1567 Volfovi z Vřesovic, který
tak spojil celou ves ve svých rukou. Dcery prodaly Jeneč roku 1576 Janovi Vchynskému
z Vchynic a ten Gothardovi Žďárskému ze Žďáru, který téhož roku žádal o dříví z Křivoklá
tu na opravu. Při dělení kladenských statků roku 1688 připadl Jeneč do dílu hrab. A. Kat.
z Magni, jejíž syn jej roku 1702 prodal Josefu hrab. z Vrbna a ten téhož roku Karlu Jáchy
movi hr. Bredovi k Tachlovicům. S panstvím tachlovickým koupila ves roku 1732 velko
vévodkyně A. M. Fr. z Toskány k Buštěhradu, s ním přešel roku 1741 na vévody saské,
roku 1805 na rod habsburský a roku 1847 byl přidělen k soukromým statkům císařským.
Prvá zmínka o škole děje se již roku 1604. Počátkem 19. století byla tu expositura
a po roce 1839 samostatná škola. Nová budova byla postavena roku 1934. Je v ní nyní
i škola mateřská.
Obě tvrze zanikly již v 17. století. Je tu vrchní správa statků, pivovar, parní mlýn
a lomy opukové. Od státního dvora bylo při pozemkové reformě rozparcelováno se smě
nou 80 ha. Obec má katastrální výměru 734 ha, je přifařena do Hostivice a má od roku
1838 poštovní úřad (roku 1753 připomíná se tu poštmistr Kubeš). Je tu četnická stanice
a stanice dráhy. Patří sem samota – hostinec „Na dolíku“.
Monografii obce Jenče napsal roku 1936 Karel Duda, úředník v Unhošti, ale nebyla
vydána tiskem.
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Roku 1930 měl Jeneč 213 domů a 1 498 obyvatel, r. 1940 již 266 domů a 1 700 oby
vatel.

Jeneček (350 m)
Byla tu nalezena provrtaná kamenná koule z mohylky, hladké bronzové náramky
a nádoby bylanské.
Dříve se ves nazývala také Malý Jenč.
Ve 14. století měl tu chrám a špitál sv. Lazara v Praze pozemky, které s jinými
v Knovízi směnil se svolením královým roku 1363 za nějaké zboží ve Lhotě u Kouřimě. Na
začátku 16. století patřil se zbožím v zaniklém Hradišti Ludvíkovi Bezdružickému z Kolovrat.
Jan a Zdislav z Kolovrat jej roku 1563 prodali Evě Štampachové, rozené z Údrče, odkazem
přešel na Jindřicha Štampacha ze Štampachu, roku 1586 na Ludmilu Vřesovcovou z Vře
sovic, načež se dostal Žďárským ze Žďáru k Červenému Újezdu. Při dělení kladenských
statků roku 1688 připadl do dílu hrab. Anny Kat. z Magni. Roku 1702 jej s Litovicemi koupil
hr. Karel Jáchym Breda k Tachlovicům, s nimiž jej získala roku 1732 A. M. Fr. velkovévod
kyně Toskánská k Buštěhradu, při němž již zůstal až do zrušení poddanství. Roku 1741
přešel na vévody bavorské, roku 1805 na rod habsburský a byl roku 1847 přidělen k souk
romým statkům císařským.
Obec je spojena správou s Litovicemi, je přifařena, přiškolena a poštou přidělena do
Hostivice.
Roku 1930 bylo tu 57 domů a 334 obyvatel.

Jinočany (368 m)
O nálezech předhistorických není zpráv. Roku 1410 připomíná se ves v majetku
kláštera břevnovského, za války husitské dal ji roku 1436 císař Zikmund zápisně Starému
městu Pražskému. Roku 1547 byla mu konfiskována a prodána pražskému měšťanu Marti
novi Smilovi ze Stoješic. Koncem 16. století patřil díl se 4 osedlými Žďárským ze Žďáru
a 2 usedlosti ke statkům nejvyššího purkrabství Pražského. Při dělení kladenských statků
po smrti Fr. Adama Eusebia Žďárského jeho pěti sestrám připadly Jinočany do dílu hraběn
ky Johany Barbory z Millesimo k Tachlovicům a roku 1697 koupil je s celým panstvím
hrabě Karel Jáchym Breda, ale pro velké zadlužení musel panství roku 1732 prodati velko
vévodkyni Anně Marii Františce Toskánské k Buštěhradu, jehož všechny další osudy ves
sdílela. Roku 1741 přešla na vévody bavorské, roku 1805 na rod habsburský a roku 1847
byla přidělena k soukromým statkům císařským v Čechách, až do zrušení poddanství.
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Škola je tu od roku 1898.
Od roku 1888 doluje se v obvodu obce železná ruda, která se dopravuje drahou do
hutí kladenských. Je tu státní dvůr, od nějž bylo při pozemkové reformě rozparcelováno
31 ha půdy.
Obec má katastrální výměru 305 ha, je přifařena do Ořechu a poštou přidělena do
Dušník.
Roku 1930 měly Jinočany 111 domů a 674 obyvatel, v roce 1940 již 131 domů a 709
obyvatel.

Kyšice (389 m)
O nálezech předhistorických není zpráv.
Bývala tu vládycká tvrz. Roku 1316 se připomíná Diviš z Kyšic, který toho roku prodal
Drahelčice, 1318 Heřman, roku 1331 Zdeslav a Buzek z Kyšic. Koncem 14. století měli
Kyšice vládykové z Braškova. Vdova po Haškovi z Braškova Drahna odkázala počátkem
15. století na statku kyšickém 150 kop klášteru v Lounech a roku 1412 prodala Škonka,
vdova po Grinvaldovi z Braškova, své věno na Braškově a tvrzi Kyšicích za 300 kop Janovi
Kladenskému z Kladna. Počátkem 16. století připomíná se tu Zikmund Léva z Brozánek,
pak Jan Hrzek ze Mšena a Václav z Chvojence. Potom se dostaly Kyšice kolegiátní kapitule
u Všech svatých, která vysadila je za roční plat 25 kop č. Martinovi Kozlovi z Kozlova. Ten
zemřel roku 1540 a dcera Salomena odstoupila tu svůj díl za 60 kop Maceše Anně z Fiš
bachu, která se po druhé provdala za Jindřicha Malikovského z Bysně. Roku 1557 koupil
tvrz v Kyšicích se dvorem, vsí a příslušenstvím za 2 200 kop Jiří Žďárský ze Žďáru k Čer
venému Újezdu a jeho vdova, Ludmila Žďárská, roz. z Martinic, zemřela tu roku 1579. Při
dělení kladenských statků pěti sestrám Fr. Ad. Eusebia, posledního mužského člena české
větve Žďárských, připadly s Červeným Újezdem do dílu hraběnky Terezie El. z Ugarte.
Tehdy byla zdejší tvrz – od kamene postavená a šindelem krytá – již přeměněna na sýpku.
Roku 1690 koupila díl ten sestra hraběnka Joh. Barb. z Millesimo, ale roku 1697 prodala
všechny své zdejší statky hraběti K. Jách. Bredovi, který dalšími nákupy statků vytvořil
veliké panství tachlovické. Ale pro velké zadlužení musel je roku 1732 prodati velko
vévodkyni A. M. Frant. z Toskány k Buštěhradu, při němž již Kyšice zůstaly až do zrušení
poddanství a sdílely všechny jeho další osudy. Roku 1741 přešly na vévody bavorské, roku
1805 na rod habsburský a roku 1847 byly přiděleny k soukromým statkům císařským v Če
chách.
Po tvrzi není dnes stopy. Ve vsi je kaplička sv. Floriána, postavená roku 1862,
cihelna, lomy opukové a státní dvůr, od kterého bylo se směnou rozděleno při pozemkové
reformě celkem 32 ha půdy.
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Obec je přifařena, přiškolena a poštou přidělena do Unhoště, má katastrální výměru
480 ha.
Roku 1930 měla 128 domů a 614 obyvatel.

Malé Kyšice (360 m)
O nálezech předhistorických není zpráv.
Obec bývala zvána také Kyšičky na rozdíl od Velkých Kyšic a pravděpodobně vznikla
v době pozdější jako jejich odlehlá část. Do roku 1924 byla správou spojena s Bezděko
vem.
Patří sem osada P o t e p l y s myslivnou, mlýnem a koupalištěm a řadou vilek a chat,
neboť dnes jsou Malé Kyšice s Poteplym oblíbeným letoviskem pro svou polohu u lesů
a Kačáku.
Katastr měří 423 ha.
Roku 1930 bylo tu 62 domů a 288 obyvatel – z toho v Poteply 5 domů a 22 obyvatel,
ale v posledních letech obec značně vzrostla.

Lhotka (400 m)
O nálezech předhistorických není zpráv.
V dřívější době byla obec také zvána Lhotka Březová.
Byla roku 1320 vysazena právem zákupným o 9 lánech a odváděla 7 kop 12 gr.
ročního úroku. Roku 1324 měl část Přibík z Chrustenic, roku 1331 patřila Štěpánovi
z Tetína, který ji daroval ke kapli sv. Filipa a Jakuba při kostele sv. Tomáše v Praze. Pak
byla v majetku města Berouna. Roku 1629 zastavili ji berounští za 1 500 zl. Janu Matějovi
z Glauchova a nemohouce ji v čase válečném vyplatiti, postoupili ji roku 1652 ve 2 000 zl.
r. Anně z Glauchova a manželu Janu Valderodovi z Eckhauzu ke Chrustenicům, s nimiž již
zůstala stále spojena. Roku 1668 koupil ji s nimi Lambert Hřebenář z Harasu, roku 1671
Ant. Augustýn Binago na Chocenicích, 1676 Jan Jiří Karvinský z Karvin, syndik malostran
ský, od jeho dědiců roku 1727 Humprecht Černín z Chudenic a od jeho vdovy ujal ji téhož
roku Karel Jáchym Breda ze Špandavy k panství tachlovickému. Roku 1732 koupila od něj
zadlužené panství velkovévodkyně Anna Marie Fr. Toskánská k Buštěhradu a ves zůstala
při něm až do zrušení poddanství, sdílejíc všecky jeho další osudy. Roku 1741 přešla na
vévody bavorské, roku 1805 na rod habsburský a roku 1847 byla přidělena k soukromým
statkům císařským.
Obec je přifařena a přiškolena do Železné, poštou přidělena do Berouna a do roku
1940 měla společnou správu s Chrustenicemi. Katastrální rozdělení není dosud provedeno.
Roku 1930 bylo tu 39 domů a 190 obyvatel.
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Libečov (400 m)
O nálezech předhistorických není zpráv.
Ves patřila ženskému klášteru u sv. Jiří v Praze a pak kapitule svatovítské. Po válkách
husitských se dostala zápisně v držení pánů ze Šternberka. Před třicetiletou válkou bylo
v ní mnoho obyvatel s německými jmény. V 17. století byla v majetku Žďárských ze Žďáru
a patřila k Červenému Újezdu. Při dělení statků kladenských roku 1688 připadla do dílu
hraběnky Terezie Eleonory z Ugarde a roku 1790 jej od ní koupila sestra hraběnka Johana
Barbora z Millesimo k Tachlovicům. Panství tachlovické koupil pak roku 1697 hrabě Karel
Jáchym Breda a dále je rozšiřoval. V roce 1732 koupila jej od něj A. M. Frant. velkovévod
kyně Toskánská a Libečov zůstal pak při panství buštěhradském až do zrušení poddanství,
1741 přešel v majetek vévodů bavorských, roku 1805 na rod habsburský a roku 1847 byl
přidělen s celým panstvím k soukromým statkům císařským v Čechách.
Místní kaple byla postavena roku 1887. Obec má katastrální výměru 579 ha, je přifa
řena a přiškolena do Železné, poštou je přidělena do Chyňavy.
Roku 1930 měl Libečov 46 domů a 193 obyvatel.

Lidice (330 m)
V obvodu obce byla zjištěna keramika volutová.
Ve starší době rozlišovaly se v našem kraji Lidice Menší a Větší. V obou byl kostel.
Proto bylo dlouho sporno, kterým náleží označení Větší a kterým Menší a obce se zaměňo
valy. Po vývodech faráře J. Mottla patřilo pojmenování Menší Lidicům u Slaného.
Ve 14. století měl tu oltář sv. Chrisogona v chrámu svatovítském roční plat 2 kop gr.
V té době se připomínají odtud někteří vládykové. Tak roku 1309 Pavlík, roku 1357 Smil,
roku 1377 Čížek z Lidic, Martin z Lidic, Zdislav, Slavibor zv. Křížek z Lidic, Herš z Lidic, roku
1396 Miláček. Roku 1355 měl část vsi klášter sv. Anny v Praze, nějaký dvůr měl tu pražský
měšťan František zv. Koza. Roku 1390 spadl odúmrtí na krále a dostal jej Pachole z Lidic.
Roku 1434 se připomíná Peledne z Lidic, který byl místopurkrabím na Karlštejně, roku
1448 měl část vsi k Makotřasům Jindřich Čeček z Pakomilic, vdova Kateřina prodala tu
platy Jeronymu ze Skuhrova a Václavu Hindrákovi z Habrovan, načež se dostala celá ves
v ruce Kolovratů k Buštěhradu. Vdovou po Janu Zbyňkovi Novohradském z Kolovrat přešla
s ním roku 1632 na vévody saské, roku 1741 na vévody bavorské, roku 1805 na rod habs
burský a roku 1847 byla přidělena k císařským statkům.
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Malý starý kostelík byl roku 1729 zbořen a péčí velkovévodkyně A. M. Fr. Toskánské
byl vybudován dnešní barokní kostel založení sv. Martina. Fara byla tu již ve 14. století
a farář odváděl 15 gr. papežského desátku. Po třicetileté válce byla osazena roku 1670
a byl jí přidělen široký obvod farní – dnešní fary Vrapice, Dřetovice a Buštěhrad, na čas
i Zvoleněves.
Po tvrzi, která se roku 1309 připomíná, není stop. Škola byla zde zřízena brzo po
osazení fary koncem 17. století.
Obec má katastrální výměru 479 ha, poštou je přidělena k Buštěhradu. Je tu mlýn.
Roku 1930 měly Lidice 89 domů a 446 obyvatel, roku 1940 již 97 domů a 485 oby
vatel.

Litovice (390 m)
Ves zvala se ve starší době Letovice.8 V polovině minulého století vykopal tu kněz
Václav Krolmus kamenný klín a kostru se střepy nádob. Později byly tu zjištěny hroby
z období bernburského a keramika bylanská.
Roku 1213 připomíná se Bořita z Letovic, syn Bořity z Ředhoště, roku 1266 Řehník
z Letovic, jehož potomci přešli na Dražice a odtud se psali. Dále držel ves Pešek z Příboje.
Roku 1372 ji měl arcibiskup Jan Očko, roku 1390 bratří Pavel a Václav z Jenštejna.
Z dalších držitelů známi jsou Smil z Ronova, Martin z Letovic a Lutovec z Letovic, Zachař
a Bořivoj bratři ze Svinař (dříve ze Všeradic). Za husitských válek měl Litovice Jan ze
Svinař a Letovic s manželkou Anežkou ze Rvěnice (Seeberka), roku 1464 jejich syn Bohuš.
Počátkem 13. století měli tu nějaké zboží Václav z Kozmic a Mikuláš Percifal, kteří roku
1413 prodali část lesa Chrbiny Mikuláši z Okoře. V 16. století drželi Litovice Chrtové ze
Rtína, od nich je roku 1539 koupil Jan Otto z Losu, synové je prodali roku 1546 Albrechtovi
Šlikovi z Holiče a roku 1559 dcera Barbora a zeť Abund Šlik zase pražskému měšťanu
Šebestyánu Prunarovi. Pak měl Litovice syn Jan Jarolím a po smrti nezletilého syna Jindři
cha vdova Jarolímova, Kateřina Zákostelská (Uřidilova) z Bílejova, znovu provdaná za Jana
Kutnauera ze Sonnenšteina, který byl roku 1621 popraven na Staroměstském náměstí.
Vystěhovala se pro náboženství (po třetí provdaná za Vodňanského z Uračova), majetek
její byl konfiskován a roku 1631 prodány Litovice s příslušenstvím Kryšt. Šimonu sv. pánu
z Thunu, od něhož je nedlouho potom koupili Žďárští ze Žďáru. Při dělení statků kladen
ských po posledním mužském členu české větve rodu toho pěti sestrám roku 1688 přišly
do dílu hraběnky A. Kateřiny z Magni. Roku 1702 prodal je syn Josef hraběti Karlu Jáchy
mu Bredovi k Tachlovi
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„z Litovic“
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cům, s těmi koupila je roku 1732 A. M. Fr. velkovévodkyně Toskánská k Buštěhradu,
s nímž přešly roku 1741 na vévody bavorské, roku 1805 na rod habsburský a roku 1847
byly přiděleny k soukromým statkům císařským.
Tvrz zdejší bývala dobře opevněna a vyzbrojena. Byla to budova třípatrová z tvrdé
opuky a přečkala bouře války husitské i třicetileté. Roku 1662 byla opravována. Stála při
dvoru. Od rybníka Gala vedl odedávna vodovod k Liboci a na hrad pražský. Je tu myslivna
a státní dvůr, od nějž bylo rozděleno v drobném přídělu 44,5 ha, továrna na Lindbeton
a elektrická prádelna a žehlírna. Obec má katastrální výměru 837 ha. Je přifařena, přiško
lena a poštou přidělena do Hostivice.
Roku 1930 měla ves 213 domů a 1 390 obyvatel.

Makotřasy (300 m)
Byla tu zjištěna keramika volutová, bernburská, zvoncových pohárů, únětická,
bylanská a z období kultury římské. V zemském museu jest z doby dřívější starobylá seker
ka a hromadný nález bronzů (kruhy či hřivny).
Roku 1316 měl Makotřasy Dětřich ze Skuhrova na Stochově, pak se připomínají
Štěpán a Pešek z Makotřas, v letech 1348 až 1356 patřilo tu něco zboží synu Štěpána
z Tetína, kanovníku a nejvyššímu písaři zemskému. Od něho a bratra Peška koupil plat na
Makotřasech měšťan pražský Seidl z Píska. Počátkem 15. století patřila ves s tvrzí odpůrci
podobojích Petru Meziřičskému, jemuž byla na počátku husitských válek (roku 1420)
vypálena a zabrána. Roku 1429 zapsány byly Makotřasy bratřím Jarošovi a Hynkovi
z Chlumu, část měl roku 1438 Zikmund Sláma z Nezřeva, pak Pešík z Kunvaldu, potom se
tu připomíná Jindřich Čeček z Pakomilic (také z Pakoměřic zvaný). Roku 1455 je získala
Anna ze Schwarzenberka, vdova po Petrovi ze Šternberka, roku 1460 připadly Zdeňkovi ze
Šternberka a roku 1487 je měl Zikmund Strauch z Chlumka. V 16. století patřila ves Jetři
chovi Bezdružickému z Kolovrat, roku 1544 ji měl v zástavě Václav Valkoun z Adlaru, načež
ji drželi opět Kolovratové. Po Janu Zbyňkovi Novohradském z Kolovrat dědila ji roku 1630
vdova A. Magdalena roz. z Lobkovic, která se roku 1632 po druhé provdala za vévodu
Jindřicha Julia Saskolauenburského. Roku 1741 přešla na vévody bavorské, roku 1805 na
rod habsburský a byla pak roku 1847 přidělena k soukromým statkům císařským.
Bývala tu pevná tvrz a pod ní rybník. Zbytky její byly roku 1732 rozmetány k získání
staviva. Za třicetileté války lehlo ze 16 usedlostí 6 popelem.
Obec má katastrální výměru 426 ha, je přiškolena a přifařena do Lidic, poštou přidě
lena do Buštěhradu. Je tu cihelna
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a lom opukový. Jako samota patří sem Koníčkův mlýn poblíže státní silnice.
Roku 1930 bylo tu 82 domů a 463 obyvatel, roku 1940 již 98 domů a 505 obyvatel.

Nenačovice (270 m)
O nálezech předhistorických není zpráv.
Roku 1239 patřila ves klášteru kladrubskému. Roku 1357 prodal ji pražský měšťan
Fráňa ze Žatce Jordanovi Rechcerovi, který ji roku 1360 vysadil právem zákupným rychtáři
Henzlinovi a sedlákům, kteří se tak stali dědičnými nájemci. Darováním krále Karla IV.
přešla roku 1366 v majetek university pražské. V 16. století patřila část purkrabím
z Donína, kteří ji prodali s polovinou louky a lesy, které slovou Chrbiny, s polovinou huti
železné tamtéž Mikuláši Sulkovi ze Mšena a Štěpánovi z Voškobrh. Ten prodal svůj díl roku
1568 Kateřině ze Žďáru, Sulek pak jednoho člověka a krčmu kapitule svatovítské. Roku
1589 prodal tu Jiří Bořita z Martinic s Lány jednoho člověka králi Rudolfu II. Kapitula
prodala svůj díl roku 1713 Josefu Karvínskému z Karvína. Universitní díl vyměnil si roku
1727 hrabě Karel Jáchym Breda s jiným zbožím – Drahelčice a Dolany – za Malešice
a Štěrboholy a po koupi Hořelice roku 1730 od Karvínských získal i ostatní díl vsi. Roku
1732 koupila ves s panstvím tachlovickým velkovévodkyně A. M. Fr. Toskánská k Buště
hradu, při němž již ves zůstala až do zrušení poddanství. R. 1741 přešla s ním na vévody
bavorské, roku 1805 na rod habsburský a roku 1847 byla přidělena k soukromým statkům
císařským v Čechách.
Severně od Nenačovic stávala zaniklá ves H o l o n o h y . Ve 14. století patřila s nimi
Fráňovi ze Žatce, který ji r. 1357 prodal Jordánovi Rechcerovi. Roku 1410 měl v ní dva
úročníky klášter strahovský. Roku 1462 zapsala na vsi Holonohy vdova po Bohunkovi
z Olbramovic, Markéta z Drnova, kopu ročního platu kapitule svatovítské. Ves zanikla tudíž
až po válkách husitských. Roku 1548 se připomíná co pustá. Za odlehlý zbytek jest
považována samota Kalousův mlýn. Poblíže něj bývaly hamry pro železnou huť Chrbiny.
O C h r b i n á c h je zpráva z roku 1413, kdy je Václav z Kozmic a Mikuláš Percifal prodali
Mikuláši Rokycanskému z Okoře, pak je měl Bořivoj z Lochovic a po něm vnuci purkrabí
z Donína, načež jak uvedeno sdílely osudy Nenačovic.
Roku 1863 byla v Nenačovicích školní expositura, která pak proměněna byla v samo
statnou školu, pro kterou byla r. 1880 zřízena školní budova přestavbou hospody.
Nenačovice mají výměru 298 ha, jsou přifařeny a poštou přiděleny do Lodenice. Jako
samota patří sem uvedený mlýn.
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Roku 1930 bylo tu 63 domů a 292 obyvatel, roku 1940 pak 68 domů a 280 obyvatel.

Nučice (352 m)
Byly tu nalezeny dva kamenné mlaty a roku 1922 zjištěna tu učitelem Černým a Ro
solem pec na tavení rudy a střepy hradištní. I jinde byly takové peci nalezeny.
Ves se jmenovala dříve také Nučnice a Nudčice. Kníže Bořivoj dal prý lidi odtud za
strážce ke kapli sv. Jana a kníže Břetislav daroval je klášteru ostrovskému. Roku 1295
daroval král Václav II. ves kapitule svatovítské, která ji měla až do válek husitských. Celá
ves jí as nepatřila, neboť se připomíná roku 1358 Jan z Nudčic, který byl poručníkem po
Janu z Vraního a Kladna, roku 1373 Boček z Nudčic, roku 1390 Michálek. Roku 1398 naří
dili pražští konšelé Křížkovi Klukaři, aby prodal své statky v Nučicích. K roku 1419 uvádí se
Jan Novák z Nučic. Za válek husitských držel asi kapitulní část Jindřich Ciglheim. Později
získal „pustou tvrz, dvůr poplužní a část vsi“ s Tachlovicemi sňatkem s Eliškou z Hostivice
Přech Kladenský z Kladna, dědictvím přešla po Zdeňkovi Kladenském roku 1543 na pány
Žďárské ze Žďáru. Při dělení kladenských statků po posledním mužském členu české větve
této rodiny pěti sestrám připadla do dílu hraběnky Johany Barbory z Millesimo a s Tachlo
vicemi koupil ji roku 1697 hrabě Karel Jáchym Breda. Zadlužené panství tachlovické
koupila od něj roku 1732 velkovévodkyně Anna Marie Františka Toskánská k Buštěhradu,
při němž již zůstalo až do zrušení poddanství. Roku 1741 přešlo na vévody bavorské, roku
1805 na rod habsburský a roku 1847 bylo přiděleno k soukromým statkům císařským
v Čechách.
Po tvrzi, která byla již v 15. století pustá, není stop. V obvodu obce dobývá se již
téměř po 100 let známá železná ruda nučická (chamoisit), která obsahuje 35–48 % železa
a jíž se vytěží do roka několik milionů centů. Ruda se zde připravuje pražením, aby byla
lehčí k dopravě do železných hutí v Kladně a Králově Dvoře u Berouna. Doly patří Pražsko
železářské akciové společnosti a vede k nim z kladenských železáren soukromá dráha, zv.
kladensko nučická.
Obec má katastrální výměru 573 ha. Je tu kaple sv. Prokopa, jež byla postavena
v sedmdesátých letech 19. století, parní mlýn a dvě cihelny. Obec je přifařena do Tachlovic
a poštou přidělena do Dušník.
Škola je tu od roku 1904, měšťanská škola byla zřízena roku 1920 a od r. 1921 je tu
i odborná pokračovací škola hornická.
Roku 1930 měly Nučice 245 domů a 1 455 obyvatel. (Jako části jsou Krahulov,
Vinice, Starý důl a doly čís. 3, 4 a 10.)
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Pavlov (370 m)
O nálezech předhistorických není zpráv.
Obec vznikla z části Hostouně, kde býval dvůr kapituly svatovítské. Roku 1560 získala
k němu kapitula mlýn v Poteply a 3 domy v Unhošti. Po přikoupení nového domu v Unhošti
postavila pivovar a celý tento majetek prodala roku 1715 Hronovi, roku 1717 získala jej
Terezie ze Siegburka a roku 1726 Ferdinand Kustoš ze Zubří a Lipky, který tu vytvořil
statek, zvaný Nový Dvůr. Roku 1744 jej koupil klášter Voršilek v Praze. Po zrušení kláštera
připadl Náboženské matici, od níž jej koupil roku 1787 za 19 000 zl. Antonín Vítek ze
Salcberku. Pak jej získal Leopold Paul, který tu vystavěl zámeček (roku 1801) a založil ves,
která po něm nazvána byla Pavlov.
Obec má katastrální výměru 156 ha, je přifařena do Hostouně, přiškolena a poštou
přidělena do Unhoště. Je tu zámeček, dvůr a pivovar, který byl postaven roku 1870. Pro
obec je nyní i zastávka dráhy Praha – Chomutov.
Roku 1930 bylo tu 52 domů a 311 obyvatel.

Malé Přílepy (374 m)
O nálezech předhistorických není zpráv.
Ve 14. století patřila ves k oltáři sv. Vojtěcha a Doroty ve chrámu svatovítském, pak
kapitule. Císař Zikmund zastavil ji Hospřidovi z Hostivice, avšak po čase získala ji kapitula
zpět. Při počátku války třicetileté zabrali ji kapitule stavové a prodali Václavovi st. Homu
tovi z Harasova, ale ten musil ji po konfiskaci roku 1623 bez náhrady vrátiti. Ves stala se
pak součástí kapitulního velkostatku v Chrášťanech až do zrušení poddanství v roce 1848.
Na jednom poli vystupují tu vrstvy silurské se zkamenělinami trilobitů v malých pecič
kách, jež zůstaly ze zvětralých břidel. Již roku 1463 připomíná se tu dobývání kamenného
uhlí. Nalezli je Václav Henuk (Homut) z Bochova, Mikuláš Dalekodomův a Hanuš z Malé
Strany, kteří dostali povolení od Zdeňka ze Šternberka, dobývati je i u Železné. Byly to
vrchní vrstvy špatného uhlí, jež se dlouho dobývaly a jejichž dobývání bylo nyní zase obno
veno (důl Karolina).
K Malým Přílepům patří samota N ě b u z blíže Libečova se dvěma selskými usedlost
mi, jež možno považovati za zbytek zaniklé vsi U n ě b u z , jež patřila Fraňovi ze Žatce,
který ji roku 1357 prodal Jordánu Rechcerovi, načež byla roku 1366 darována Karlem IV.
pražské universitě. Za husitských válek zanikla.
Obec má katastrální výměru 377 ha, je přifařena a přiškole
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na do Železné, poštou je přidělena do Chyňavy. Trpí značným nedostatkem pitné vody,
ježto voda, prošlá uhelnými vrstvami, je nechutná.
Roku 1930 bylo tu 78 domů a 380 obyvatel.

Malé Přítočno (400 m)
Ves bývala dříve zvána také Menší nebo Dolejší Přítočno. O nálezech předhistorických
není zpráv.
V polovině 14. století patřila královskému krejčímu Quekovi, který ji roku 1355 prodal
královskému písaři Janovi z Kladska. Roku 1405 byla vysazena od Habarta z Chrasti, jinak
z Malého Přítočna, právem zákupním a osadníci byli poukázáni říditi se právem města
Slaného. Pak ji měl Tvoch z Nedvídkova, roku 1460 Jindřich z Vraního a Přítočna, roku
1489 ji získal Jeronym ze Skuhrova. Část byla zbožím manským a patřila k záduší sv. Havla
za branou Pořičskou. Roku 1547 byla městu odňata, ale zase vrácena. Za konfiskací po
bělohorských byla městu opět vzata a teprve roku 1626 ji měšťané pražští přijali znovu
v léno. Brali odtud 14 kop ročního platu. Roku 1672 byla získána ke kladenskému panství,
jež tu již dávno předtím mělo čtyři osedlé. Při dělení kladenských statků po posledním
mužském členu české větve pánů Žďárských F. Ad. Eusebiovi roku 1688 připadla do dílu
hr. Teresie Eleonory z Ugarde, od té jej roku 1690 koupila sestra hr. Johana Barbora
z Millesimo k Tachlovicům, načež roku 1697 prodala celé toto panství hr. Karlu Jáchymovi
Bredovi. Od toho zadlužené panství tachlovické roku 1732 koupila A. M. Fr. velkovévod
kyně z Toskány k Buštěhradu. Roku 1741 přešla ves s buštěhradským panstvím na vévody
bavorské, roku 1805 na rod habsburský a roku 1847 byla s ním přidělena k soukromým
statkům císařským v Čechách.
Za třicetileté války byla celá ves vypálena a nebyla pak dlouho osazena.
Místní kaplička je z druhé poloviny 18. století. Obec má výměru 186 ha, je přifařena
a poštou přidělena do Unhoště, přiškolena do Velkého Přítočna. Na katastru je železniční
stanice Unhošť, při ní skladiště Hospodářského družstva a část obce.
Roku 1930 bylo tu 75 domů a 415 obyvatel.

Velké Přítočno (396 m)
Znám jest odtud nález z období kultury knovízské.
Vsi říkalo se dříve také Hořejší Přítočno. Prostřed vsi, kde se říká „Na zámku“, bývala
prý dříve tvrz.
Počátkem 14. století měl ves Jan z Dražic a prodal ji za 285 kop 44 gr. knězi Janu
z Chrudimě, který ji asi roku 1342 da
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roval kapitule u Všech svatých v Praze. Pak ji získal Jan Dubský z Třebomyšle a roku 1406
přešla na královskou komoru. Byla to asi jenom část vsi, neboť vládykové z Přítočna měli
tu poplužní dvůr. Roku 1357 odkázal Mařík, řečený Řehák neb Rachník na Hoř. Přítočně,
kostelu unhošťskému roční plat půl kopy gr. na dvou dvorech v Unhošti. Roku 1408 se
uvádí syn Jan z Přítočna, příjmím Kobyla, roku 1410 Kateřina z Přítočna, pak Jan z Tetína,
seděním na Přítočně. Roku 1460 měl ves Jindřich Kladenský z Kladna, po Kladenských ji
dědili roku 1543 Žďárští ze Žďáru. Při dělení kladenských statků po posledním mužském
členu české větve rodu toho pěti sestrám přišla ves do II. dílu k Dobré, jejž ujala Polyxena,
hraběnka ze Šternberka. Syn Jaroslav Florián Švihovský z Ryzmberka prodal díl ten roku
1705 hraběti K. Jáchymovi Bredovi k Tachlovicům, s těmi koupila ves Přítočno roku 1732
velkovévodkyně A. M. Fr. Toskánská k Buštěhradu. Roku 1741 přešlo panství na vévody
bavorské, roku 1805 na rod habsburský a roku 1847 bylo přiděleno k soukromým statkům
císařským. Škola je tu od roku 1841.
Čtyřboká kaplička zdejší postavena byla koncem 18. století. Obec má katastrální vý
měry 417 ha, je přifařena do Unhoště, kam i poštou patří. Je tu státní dvůr, od kterého
bylo při pozemkové reformě rozparcelováno 24 ha půdy.
Roku 1930 mělo Velké Přítočno 164 domů a 977 obyvatel.

Horní Ptice (400 m)
Bylo tu prokopáno sidliště z doby kultury píchané.
Dříve nebyly Ptice rozlišovány na Horní a Dolní, proto je zařaďování starých zpráv
značně nejisté. Kaple Božího Těla měla tu roku 1407 roční plat 10 kop gr. a roku 1411
oltář sv. Ducha nějaké důchody. Počátkem 17. století dostával odtud kostel sv. Jiljí v Praze
5 kop 40 grošů. Část vsi patřila kapitule svatovítské. Za povstání ji roku 1619 koupil od
stavů Tiburci Čejka z Olbramovic, ale musil ji bez náhrady vrátiti. Roku 1713 prodala ji
kapitula s jiným zbožím Karvínským z Karvín a ti roku 1730 hraběti Karlu Jáchymovi Bredo
vi k Tachlovicům. S těmi ji roku 1732 koupila A. M. Fr. velkovévodkyně Toskánská k Buště
hradu, s nímž sdílela další osudy.
Dvůr v Horních Pticích patřil v 15. století vdově Markétě z Kladna a ta na něm zapsala
roku 1408 plat k oltáři Panny Marie v chrámu svatovítském. Zůstal v držení Kladenských
z Kladna do roku 1543, kdy jej po Zdeňkovi z Kladna dědili Žďárští ze Žďáru. V 16. století
měli tu jednoho člověka Chrtové ze Rtína k Litovicům a prodali jej s nimi roku 1539 Janu
Otovi z Losu, synové téhož roku 1546 Albrechtovi Šlikovi z Holiče a zeť téhož Abund Šlik
z Holiče roku 1559 s Litovicemi a
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2 lidmi v Hostivici pražskému měšťanu Šebestyánu Prunarovi. Tehdy jmenuje se jako dvůr.
Po synu Janu Jarolímovi a předčasně zemřelém jeho synku Jindřichovi dědila jej vdova
Kateřina z Bílejova (pak vdaná za J. Kutnauera ze Sonnenšteina, popraveného roku 1621,
a po třetí za Vodňanského z Uračova). Protože se pro víru vystěhovala, byl majetek její
konfiskován a dvůr v Horní Ptici koupil s Litovicemi roku 1631 Krištof Šimon, svobodný pán
z Thunu, ale záhy jej prodal Floriánu Žďárskému ze Žďáru. Od toho dostal dvůr roku 1653
Mikuláš Negroni z Riesenbachu, který jej roku 1669 prodal Jindřichovi Dobranovskému
a majitelé se na něm rychle střídali. Postupně jej drželi sestry Terešovské z Terešova, Klá
ra hraběnka z Martinic, Anna Vildkynová, Václav L. Klaudián, Renz z Renné až roku 1699
přešel v majetek Anny Kateřiny z Magni na Litovicích. S těmi jej roku 1702 koupil hrabě
Karel Jáchym Breda a s Tachlovicemi roku 1732 velkovévodkyně A. M. Fr. Toskánská
k Buštěhradu. Roku 1741 přešlo panství na vévody bavorské, roku 1805 na rod habs
burský a roku 1847 byly Horní Ptice připojeny k soukromým statkům císařským v Čechách.
Obojí Ptice jsou přifařeny, přiškoleny a poštou přiděleny do Úhonic.
V obvodu bývala dříve dobývána železná ruda z povrchových žil a zpracovávána až
snad do třicetileté války v železné huti v Chrbinách, po níž není znatelnějších stop.
V r. 1662 se o nich uvádí: „… hutě železné nade mlýnem Jiříka Kalouse, však pusté tak, že
nyní toliko samé místo jest.“
Státní dvůr v Horní Ptici byl při pozemkové reformě zrušen a se směnou 39 ha bylo
celkem rozděleno v drobném přídělu 138 ha. Mají s Dolními Pticemi výměru 782 ha. Jako
samoty patří sem myslivna, mlýn zvaný Rejnovský a koupaliště na Kačáku, Dolní Podkozí
s několika domy a letními chatami. Bývala tu osada s 2 mlýny, krčmou a 5 chalupami.
V urburní knize z roku 1662 se praví: „A jest dosti pravdě podobno, že dokud hamr železný
pod Chrbinami byl, že řemeslníci v těch chalupách zůstávati a bydliti mohli.“ Roku 1410 byl
jeden z mlýnů poplatný klášteru strahovskému. Ves zanikla ve válce třicetileté, jsouc
v majetku Žďárských a později byly obnoveny jen mlýny a krčma. Nyní se tu konají pokusy
o dobývání železné rudy.
Katastrem Pticů probíhá trať kladensko nučické dráhy. Roku 1930 měly Horní Ptice
79 domů a 327 obyvatel.

Dolní Ptice (309 m)
Znám jest odtud nález z mladší doby kamenné a knovízské. Sledovati osudy Dolních
Pticů jest obtížné, protože se ve starší době užívalo jen názvu Ptice nebo Ptíče bez
rozlišení.
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Od roku 1320 měl tu oltář Panny Marie v chrámu svatovítském od sakristana Vlka
dvůr o pěti lánech a část vsi s platem 15 kop 52 gr., 22 slepic a 100 vajec. Roku 1358
prodal pražský měšťan Hána Benešovský v Dolní Ptici dvůr s poplužím Oldřichovi Tašne
rovi. Roku 1386 připomíná se Beneš Puček ze Pticí. Roku 1378 koupil tu a ve Středoklu
kách klášter sv. Tomáše od komorníka Pešla roční plat 6 kop 15 gr. Byla zde tudíž vedle
části církevní část zemanská. Císař Zikmund zapsal roku 1437 Dolní Ptice s Kubínem,
člověkem kláštera strahovského z Holonoh, Bohunkovi z Olbramovic. Vdova Markéta
z Drnova se synem Janem vrátila roků 1462 zápis kapitulnímu děkanovi Hilariovi. Za
povstání na počátku války třicetileté koupil Dolní Ptice od stavů Tiburci Čejka z Olbramovic,
ale po konfiskaci roku 1623 musil je bez náhrady vrátiti. Kapitula pak držela svůj díl až do
roku 1713, kdy Ptice s Nenačovicemi a Kozolupy prodala za 12 500 zl. r. Anně Barboře
a Janu Karvínskému z Karvín. Synové prodali je však roku 1730 hraběti Karlu Jáchymovi
Bredovi k Tachlovicům.
Část Dolní Ptice koupil roku 1475 Bohuš z Litovic a část ta sdílela pak další osudy
s Litovicemi. Bylo to asi pět osedlých, kteří se v 16. století připomínají v držení Chrtů ze
Rtína. Po nich vystřídala se pak v krátké době řada majitelů, až roku 1585 tuto část získal
Gothard Florián Žďárský ze Žďáru. Na díle tom měl na počátku 17. století kostel sv. Jiljí
roční plat 4 kop u sedláka Němce. Po rozdělení statků kladenských roku 1688 pěti sestrám
zemřelého Fr. Adama Eusebia Žďárského ze Žďáru získal jej s Tachlovicemi roku 1697
hrabě Karel Jáchym Breda a spojil tak ve svých rukou celou ves. Od té doby byly osudy její
společné s Horními Ptici.
Roku 1930 měly Dolní Ptice 34 domů a 167 obyvatel.

Sobín (350 m)
V polovině minulého století byla tu rozkopána mohyla, v níž byla velkým kamenem
krytá nádoba s popelem a kostmi.
Ve 14. století měl tu klášter sv. Kateřiny poplužní dvůr, který roku 1380 směnil za jiný
v Běchovicích s Jindřichem Seidlovým. Roku 1421 prodal tu měšťan novoměstský Kliment
měšečník dědinu Maříkovi ze Sobína. Část patřila kapitule svatovítské a byla přidělena ke
kanovnické prebendě, jíž roku 1367 užíval Přibyslav, pak Štěpán mistr Fridman, Václav syn
Kolmanův a roku 1431 Zdeněk z Labouně. Císař Zikmund zastavil Sobín s jiným zbožím
Hospřidovi z Hostivice. Počátkem 16. století nalézáme dědinu v držení Chrtů ze Rtína.
Roku 1544 ujal ji Zikmund Chrt ze Rtína, ale záhy prodal. V krátkém čase se vystřídala
řada držitelů, načež přešla asi 1585 do majetku Žďárských ze Žďáru. Při dělení kladen
ských statků
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pěti sestrám posledního mužského člena rodu připadl Sobín do dílu hraběnky A. Kateřiny
z Magni k Litovicům, s nimiž byl prodán od jejího syna roku 1702 hraběti Karlu Jáchymovi
Bredovi k Tachlovicům a s těmi roku 1732 A. M. Frant. velkovévodkyni Toskánské k Buště
hradu. S ním přešla ves roku 1741 na vévody bavorské, roku 1805 na rod habsburský
a roku 1847 byla přidělena k soukromým statkům císařským.
Obec má katastrální výměry 325 ha, je přiškolena a přifařena do Hostivice, kam
i poštou přísluší.
Patří sem samota Sobínka.
Roku 1843 měl Sobín 13 domů a 70 obyvatel, při posledním sčítání roku 1930 jen
23 domů a 152 obyvatel, takže za 90 let vzrostl jen nepatrně.

Svárov (390 m)
Byl tu nalezen bronzový kroužek, zdobený kuličkami.
Roku 1249 se připomíná ves v majetku kláštera břevnovského, který ji však směnil za
jiné zboží. Na tvrzi hospodařili vladykové ze Svárova, z nichž se připomínají ve 14. století
Beneš, Zdislav, Pešek, Svatoslav, Jakub a pak Jan, který roku 1434 pojistil manželce
Markétě z Přítočna 200 kop věna a Drahoslav ze Svárova. Roku 1445 prodal své práva na
Svárově a Kačici Jan Tvoch z Nedvídkova Janu Štětinovi z Choltic. Po válkách husitských
měl tu nějaké zboží Bohuněk z Olbramovic. Další držitelé vsi zvali se Karlové ze Svárova,
měli ve znaku telecí hlavu a v 17. století zastávali dědičnou hodnost strážců dveří. V tu
dobu žili však již mimo rodové sídlo. Roku 1532 byl Oldřich Karel ze Svárova na Tmáni
u Berouna a měl za manželku Ludmilu z Řehnic (syn Jan Myška ze Žlunic). Svárov zatím
získali vladykové z Červeného Újezdce. Roku 1525 prodali bratří Šebestyán, Jiří Jan z Čer
veného Újezdce Červený Újezd se Svárovem a Rymání Janu Jiří Žďárskému ze Žďáru.
Žďárští získali pak r. 1543 dědictvím statky po Zdeňku Kladenském z Kladna. Při dělení
statků kladenských po posledním mužském členu české větve rodu toho roku 1688
připadla ves do dílu hraběnky Teresie Eleanory z Ugarte, která ji roku 1690 prodala sestře
hraběnce Johaně Barbaře z Millesimo k Tachlovicům. S těmi koupil ves roku 1697 hrabě
Karel Jáchym Breda. Prodlužené jeho panství koupila roku 1732 velkovévodkyně A. M. Fr.
z Toskány k Buštěhradu a při něm zůstal Svárov již až do zrušení poddanství. Roku 1741
přešel na vévody bavorské, roku 1805 na rod habsburský a byl roku 1847 přidělen
k soukromým statkům císařským v Čechách.
Kostel sv. Lukáše Evangelisty je jednolodní gotická budova, jež byla roku 1687
důkladně opravena při přístavbě věže v průčelí. Fara byla zde již ve 14. století a odváděla
9 gr. papež
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ského desátku. Po válce třicetileté byla osazena teprve roku 1734. V kostele jsou náhrobky
rodiny Žďárských ze Žďáru.
O škole je zmínka již počátkem 17. století. Za třicetileté války byla s farou pobořena
a nová zřízena roku 1671.
Obec má katastrální výměru 420 ha i s Rymání a je poštou přidělena do Unhoště.
Ke Svárovu patří dvůr R y m á ň , který vznikl na místě zaniklé osady o třech usedlos
tech. V 16. století získali Rymáň Žďárští a přistavěli pivovar. Za hraběte Bredy byl dvůr
přestavěn a připojeny k němu pozemky zaniklých usedlostí. Byl tu nalezen kulovitý mlat
a dva bronzové meče rázu möringenského a jiné předměty.
Roku 1930 byly ve Svárově 52 domy a 270 obyvatel. Roku 1940 již 58 domů a 330
obyvatel.

Tachlovice (347 m)
Byly tu vykopány předměty z mladší doby bronzové.
Ves zvala se dříve také Taklovice. Bývala tu vládycká tvrz. Roku 1234 se připomíná
Gebhard z Tachlovic, roku 1318 Vchyna. Část vsi patřila ke kanovnické prebendě, které
užíval ve 14. století kanovník Petr ze Všerub. Také tu měli dvorce pražští měšťané. Roku
1350 měl zde dvůr a dvou poplužích Tomáš, syn Bernharda, roku 1357 Konrád Klementer,
který prodal tvrz a polovinu dvora Oldřichovi, zv. Čotr, roku 1382 ji měl synovec Petr Čotr,
počátkem 15. století Jan Student z Tachlovic. Roku 1422 dobyl tvrze Hanuš z Kolovrat,
potom se jí zmocnil Oldra ze Zhudovic. Roku 1434 byla dobyta opětně stranou
Zikmundovou. Získal ji Bušek z Tachlovic. Později měl díl Tachlovic s pustou tvrzí Přech
Kladenský z Kladna. Po Zdeňkovi Kladenském z Kladna ji roku 1543 dědili Žďárští ze Žďáru
a drželi ji k Červenému Újezdu. Při dělení kladenských statků po Fr. Ad. Eusebiovi
Žďárském jeho pěti sestrám roku 1688 připadla ves do dílu Johany Barbory hraběnky
z Millesima, která ji s ostatní částí panství roku 1697 prodala hraběti Karlu Jáchymovi
Bredovi. Ten přikoupil ještě četné statky vůkolní a vytvořil veliké panství tachlovické. Ale
značně se zadlužil a roku 1732 prodal panství velkovévodkyni A. M. Fr. Toskánské k Buště
hradu. S tím přešla panství roku 1741 na vévody bavorské, roku 1805 na rod habsburský
a roku 1847 byla přidělena k soukromým statkům císařským v Čechách.
Tvrz byla v 16. století pustá, byla obnovena, ale brzo zase zpustla a dnes není po ní
památky. Místo starého kostelíka byl péčí velkovévodkyně Toskánské vybudován roku
1741 nynější jednolodní kostel barokní založení sv. Jakuba Většího. Fara byla tu již ve
14. století a farář odváděl 21 groš papežského desátku. Za třicetileté války zanikla a byla
obnovena r. 1673.
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Škola se roku 1662 připomíná jako pustá a znovu roku 1737. Pošta je tu od roku
1869. Obec má katastrální výměru 636 ha. Je tu dvůr, od nějž bylo při pozemkové reformě
se směnou rozparcelováno 45 ha. Jako samoty patří sem Horní a Dolní mlýn. Od poloviny
minulého století těží se v obvodu železná ruda a láme vápenec. Je tu ložisko dobré
hrnčířské hlíny.
V obci jsou staré lípy, jejichž stáří se přeceňuje.
Roku 1930 měly Tachlovice 149 domů a 884 obyvatele, roku 1940 již 161 domů
a 855 obyvatel.

Úhonice (384 m)
Byly tu nalezeny dva kamenné klíny a bronzové perly.
Roku 1143 obdržel ves Úhonice, osedlou 20 rodinami, se dvorem a třech poplužích,
pěti lukami a 15 lány a 7 jitry lesa klášter strahovský. Roku 1421 zapsal ji císař Zikmund
Kunátovi ze Sulevic, ale klášter získal ji zpět a v majetku jeho zůstala pak až do zrušení
poddanství. Podle Urbáře z roku 1410 odvádělo se ze vsi ročně 20 kop 1 gr. úroku,
81 kuře a 13 kop 40 kusů vajec. Osadníci byli povinni konati některé práce pro klášterní
dvůr.
Původní kostel byl počátkem 17. století zbořen a postaven nový, který opět roku
1896 ustoupil nynějšímu. Poblíže stojí osmihranná kaple, bývalá to hrobka řádu premonst
rátského. Hřbitov byl od kostela přemístěn roku 1829. Fara byla tu již ve 14. století a po
třicetileté válce byla již roku 1654 znovu osazena.
Škola připomíná se již koncem 17. století.
Obec má výměru 993 ha. Je tu pošta, četnická stanice, dvůr, myslivna, parní mlýn,
elektrická pila a dvě pískovny.
Roku 1930 bylo tu 174 domů a 811 obyvatel, roku 1940 již 189 domů.

Červený Újezd (359 m)
O nálezech předhistorických není určitých zpráv, ale jsou prý v obvodu hroby
mohylové. Ves se ve starší době zvala také Újezdec.
Ve 14. století měl tu oltář sv. Prokopa v chrámu svatovítském roční plat 10 kop gr. Po
shoření desk zemských nechtěli jej páni ze Žďáru odváděti, až roku 1549 sám král ve
prospěch kapituly zakročil. (Prof. A. Sedláček klade sem i nadání kaple Betlémské, jež farář
J. Mottl umístěním gruntů kolem návsi odůvodňuje pro Pletený Újezd.)
Roku 1318 připomíná se Dluhovoj z Újezdce, roku 1379 Čeněk, roku 1407 Martin
Stochovec z Újezdce, roku 1434 Pavlík, roku 1475 Bohuslav Litovský ze Svinař, roku 1478
vdova Ka
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teřina z Červeného Újezda, dcera Jana ze Svinař a Litovic. Bratři Šebestián, Jan a Jiří
Újezdečtí z Červeného Újezda prodali roku 1525 tvrz, dvůr poplužní a ves Červený Újezd
a pusté vsi Svárov a Rymáň s podacím kostelním ve Svárově Janu Jiřímu Žďárskému ze
Žďáru. (Jan Újezdecký z Červeného Újezdce připomíná se ještě roku 1565, kdy koupil
Krakovec.) Při dělení kladenských statků po Fr. Adamu Eusebiovi Žďárském jeho pěti
sestrám roku 1688 připadl do dílu hrab. Teresie Eleonory z Ugarde (Ugarte), ta však svůj
díl již po dvou letech prodala sestře Johaně Barboře hr. z Millesimo k Tachlovicům. Roku
1697 koupil panství tachlovické hrabě Karel Jáchym Breda ze Špandavy. Od něho koupila
zadlužené panství roku 1732 velkovévodkyně Anna M. Fr. Toskánská k Buštěhradu. Roku
1741 přešlo na vévody bavorské, roku 1805 na rod habsburský a roku 1847 bylo přiděleno
k soukromým statkům císařským v Čechách.
Před třicetiletou válkou byl na místě tvrze postaven zámeček, ale za běhů válečných
zpustl a byl koncem 17. století užíván za sýpku. V poslední době byla na něm při opravě
objevena sgrafita.
Jako samota patří sem františkánský klášter Hájek, založený od hraběte Fr. Adama
Eusebia ze Žďáru roku 1663 při kostelíku Panny Marie Loretánské, jejž založil jeho otec
roku 1623 v háji, který dal vysázeti r. 1589 Gothard Florián Žďárský ze Žďáru. Kostelík stal
se záhy oblíbeným místem poutnickým, kam věřící z daleka putovali. Od kláštera až na
Bílou horu bylo později vystavěno při cestě 20 kapliček. Je tu dvůr kapituly vyšehradské
a hospoda. (5 domů, 22 obyvatel.)
Červený Újezd má výměru 535 ha, je přifařen a přiškolen do Svárova, poštou přidě
len do Unhoště. Při pozemkové reformě bylo od dvora se směnou rozděleno 15,5 ha.
Roku 1930 bylo tu 150 domů a 794 obyvatel, roku 1940 již 165 domů a 865 obyva
tel.

Pletený Újezd (403 m)
Byly tu nalezeny střepy keramiky volutové. Dříve se ves jmenovala také Plotěný
Újezd.
Roku 1354 se připomíná Mařík z Dolan a Újezda. Kolem roku 1400 patřil díl dvoření
nu krále Václava IV. Hanušovi Milheimovi z Pardubic, spoluzakladateli kaple Betlemské
v Praze, který tu zapsal této kapli roční plat osmi kop 50 gr na šesti dvorech, ale záhy
přenesl plat ten jinam. (Prof. Sedláček klade plat ten do Červeného Újezda.) Díl vsi měla
pražská kapitula. V prvé polovině 16. století měl Pletený Újezd Jetřich Bezdružický z Kolo
vrat, který připojil i dvůr kapitulní, který směnil za jiné zboží pozemské v Unhošti. Zbyněk
Novohradský z Ko
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lovrat daroval roku 1630 za věrné služby „celý vypálený a pustý Újezd“ Adamovi ze Sobětic
na dožití jeho dítek, načež připadl zase Újezd Pletený k Buštěhradu a sdílel všecky další
jeho osudy. Roku 1632 přešel sňatkem vdovy po Zbyňkovi A. Magd. roz. z Lobkovic na
vévody saské, roku 1741 na vévody bavorské, roku 1805 na rod habsburský a byl roku
1847 přidělen k soukromým statkům císařským.
Má katastrální výměru 168 ha, je přifařen, přiškolen a poštou přidělen do Unhoště.
Roku 1930 bylo tu 101 domů a 613 obyvatel.

Unhošť (389 m)
V obvodu byla zjištěna keramika vypíchaná, sídliště jordánsmühlské a mohylové.
Ves Unhošť připomíná se ve druhé polovině 13. století, kdy zde dostali pozemky
pražští měšťané malostranští, jejichž právem se pak Unhošť řídila. Roku 1309 byla již
městečkem. Ve 14. století plynuly odtud četné platy rozličným oltářům kostela svatovít
ského i jiných kostelů pražských. Roku 1382 byly některé platy v zástavě Konráda z Losin,
pak je měl Mikuláš Kapoun ze Smiřic. Císař Zikmund zastavil tu některé platy Jeronymovi
z Unhoště a Jankovi z Javornice za 80 kop gr. Roku 1460 zapsal král Jiří Poděbradský roční
plat 49 kop 28 gr. Bořivojovi z Lochovic na Okoři (snad ochranný plat ke Křivoklátu,
v jehož ochraně Unhošť byla a který v 18. století činil 57 zl. 42 kr.). Pak jej měli dědicové
purkrabí z Donína. Roku 1557 dostalo městečko právo ohraditi se hradbami. Poněvadž se
tak nestalo, nedosáhlo plně městských práv. Na město byla Unhošť povýšena teprve kon
cem 18. století.
Farní kostel sv. Petra a Pavla je jednolodní budova z počátku 13. století, původně
gotická, pak zbarokovaná, s věží postavenou v boku presbytáře v letech 1655–57. Hřbitov
ní kaple sv. Barbory je z doby zřízení nového hřbitova z roku 1702. Fara byla tu již počát
kem 14. století a farář odváděl 45 gr. papežského desátku. Podací právo měli křižovníci
s červenou hvězdou. Po třicetileté válce byla osazena roku 1661.
Škola se tu připomíná již ve 14. století. Dnes jsou tu dvě školy obecné a dvě měšťan
ské. Roku 1936 postavena byla nová budova školní. Městské museum jest umístěno v bu
dově okresní hospodářské záložny.
V Unhošti je okresní soud, berní úřad, notářství, poštovní úřad, četnická stanice,
advokáti, lékaři, lékárna, zvěrolékař, parní mlýn a tři vodní, pivovar, cihelna, opukový lom,
státní dvůr, od nějž bylo při pozemkové reformě v drobném přídělu rozděleno 41,5 ha
půdy. Železniční stanice je od města vzdálena a leží v katastru Malého Přítočna. Jako sa
moty patří sem
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letoviska Nouzov, Neumannova samota, Fialka a mlýny (Dědkův s koupalištěm, Červený).
U Nouzova je zřidlo umělé minerální vody, zvané „Čeperka“.
Katastr měří 1 739 ha, z nichž je dosti lesů.
Ředitel Fr. Melichar napsal roku 1888 „Monografie města Unhoště“. Jos. Hochman
v čas. „Unhošťsko“ (I. a II. roč.) shromáždil pěkný historický materiál.
Roku 1930 měla Unhošť 504 domů a 2 886 obyvatel.

Železná (397 m)
O nálezech předhistorických není zpráv.
Ve 13. století patřila ves ke statkům pražského biskupství, na to kapitule pražské.
Roku 1423 ji arcibiskup Konrád zastavil a měla ji na čtyři leta Markéta z Minic, manželka
Bedřicha z Ředhoště na Buštěvsi, roku 1463 Zdeněk ze Šternberka. Po delším sporu vrátil
ji roku 1507 Ladislav ze Šternberka opět kapitule. Nějaké zboží měli tu pak v 16. století
také Žďárští ze Žďáru. Na počátku třicetileté války zabrali ves stavové a prodali ji roku
1620 Václavovi st. Homutovi z Harasova. Ale po konfiskaci roku 1623 byla zase vrácena
kapitule, která ji pak držela až do zrušení poddanství.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie nevyniká stavbou. Je ta jednolodní budova gotická,
často opravovaná, takže původní ráz jest úplně setřen. Fara byla tu již ve 14. století, ale
poměrně chudá, neboť farář platil jen 7 grošů papežského desátku. Za válek zanikla, ale
byla brzo po třicetileté válce osazena. Jako filiální je k ní od té doby přidělen kostel v Chy
ňavě a fara patří nyní k nejlepším beneficiím vikariátu. I záduší jest bohaté, neboť mu
patří velký les.
Škola byla zde zřízena záhy po osazení fary. Nová budova pro ni byla postavena roku
1841.
Obec má katastrální výměru 401 ha, poštou je přidělena do Chyňavy. Jsou tu dvě
cihelny. Do doby Josefinské musili poddaní mlíti ve Staré Huti. Později byl zde zřízen mlýn,
ale zanikl a byl zbořen. Poblíže bývalého mlýna dobývá se nyní uhlí z povrchových vrstev,
zabíhajících sem od Malých Přílep (důl Carbon). Roku 1930 byla tu 69 domů a 329 obyva
tel.
58

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada A – svazek č. 9
ŠVEJDA Josef (1941): Místopis politického okresu Kladenského

58

Výsledky sčítání z 1. prosince 1930
podle Statistického lexika obcí v zemi České

3210

3196

107

bez vyzn.

443

134

jiné

106

1930

izraelské

106

českomor.

16

evangel.

3302

řím. kat.

3316

cizozemci

česká

459

Náboženství

jiná

obyvatel

772

německá

domů

Okres, obec, osada

Národnost

Výměra v ha

Počet

Soudní okres Kladno:
Buštěhrad
Bůhzdař
Buštěhrad
Dřetovice

546

160

843

840

Dubí

760

6

8

8

10

66
6

1127
40

8

1864

134

107

3

542

8

22

8

830

7289

7051

168

21

49

3880

193

212

12

Dříň

208

1872

1863

4

2

3

1094

47

52

4

Dubí

341

2743

2716

17

4

6

1231

85

58

Újezd pod Kladnem

281

2674

2472

147

15

40

1555

61

102

10

1087

2

269

21

2971
675

7

1362

8

14

934

Kladno

981

2 391

20751

19705

789

65

192

11981

492

1702

210

103

6263

Kročehlavy

366

1 449

11434

10849

510

11

64

6476

364

901

11

35

3647

Rozdělov

404

544

4008

3986

4

2

16

1824

23

385

1

5

1770

Stehelčeves

836

268

1769

1755

5

3

6

1005

46

29

5

2

682

170

1013

1009

1

3

587

17

19

5

1

384

98

756

746

5

2

3

418

29

10

1

298

4665

6101

49410

47488

1482

102

338

27638

1260

3358

247

178

16729

Dolní Bezděkov

341

49

269

269

7

5

Horní Bezděkov

459

55

273

272

Braškov

477

157

901

900

Velká Dobrá

919

Stehelčeves
Vrapice

Soudní okres Unhošť:
209
1
1

254

2

4

672

10

43

48
13
2

174

220

1319

1318

1

638

1

123

557

Malá Dobrá

128

808

807

1

424

1

53

330

Velká Dobrá

92

511

511

70

227
783

Doksy

291

226

1373

1372

Dolany

301

65

315

315

Drahelčice

478

97

496

494

Družec

712

175

904

901

Dušníky

504

292

1601

1568

214
1

22

436

3

151

234

1

11

1

142

3

1

1

318

3

407

9

224

2

1

10

960

20

440

2

66
1

34
262

7

59

172

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada A – svazek č. 9
ŠVEJDA Josef (1941): Místopis politického okresu Kladenského

1514

4

1

9

916

13

477

Hostivice

821

338

2263

2190

31

22

20

1642

32

Hostouň

1033

265

1352

1338

8

2

4

1056

10

Hřebeč

574

295

1614

1611

2

1

888

Hřebeč

280

1537

1535

1

1

Netřeby

15

77

76

1
9

jiné

izraelské

evangel.

jiná

řím. kat.

3

106

337

5

29

218

140

17

2

127

86

58

3

1

578

836

79

55

3

1

563

52

7

3

498

10

77

15

405

111

676

648

Chrustenice

894

140

879

879

686

73

120

101

689

689

526

64

99

39

190

190

160

9

21

2559

314

1405

1402

Chýně

500

133

667

665

Jeneč

734

213

1498

1479

15

Jinočany

305

111

674

662

1

Kyšice

480

128

614

610

1

Malé Kyšice

419

62

288

288

Libečov

579

46

193

193

Lidice

479

89

446

445

Litovice

837

322

1985

1961

52

261

261

Lhotka
Chyňava

Břve

3

1

11

57

334

334

Litovice

213

1390

1366

11
1

2

2

Makotřasy

426

82

463

454

Nenačovice

398

63

292

291

Nučice

573

245

1455

1437

3

1

Pavlov

156

52

311

309

1

1

Malé Přílepy

377

78

380

375

Malé Přítočno

186

75

415

396

19

Velké Přítočno

417

164

977

966

1

Horní Ptice

782

113

494

Dolní Ptice

34

Horní Ptice
325

60

799

5

491

2

478

15

4

1169

10
3

1

Jeneček

Sobín

17

13

Chrášťany
Chrustenice

2

bez vyzn.

1528

českomor.

266

Hořelice

cizozemci

česká

327

Okres, obec, osada

německá

obyvatel

Náboženství

domů

Národnost

Výměra v ha

Počet

59

11

9

4

104

123

1

50

13

84

1

231

456

3

65

6

144

470

2

19

1

121

236

7

9

36

142

38

13

351

43

1401

27

256

217

1

3

2

1

3

8

44

6

292
40

219

2

48

1

11

695

24

205

2

8

327

7

1

239

14

1113
245

5

82

64
6

188

15

3

111

9

1

43

9

93

8

232

7

28

3

28

113

1

22

244
288

1

39

562

19

24

494

452

5

20

17

167

167

147

5

9

6

79

327

327

305

11

11

23

152

148

10

4

126

5

10

87
10

2

1

360

10
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149

884

875

4

993

174

811

798

9

Červený Újezd

535

150

794

794

Pletený Újezd

168

101

613

610

Unhošť

1739

504

2886

2851

Železná

401

69

329

320

23970

6233

35059

34681

Soudní okres Kladno

4665

6101

49410

Soudní okres Unhošť

23970

6233

Polit. okres Kladno

28635

12334

bez vyzn.

636

Úhonice

jiné

Tachlovice

izraelské

1

českomor.

269

evangel.

270

řím. kat.

52

cizozemci

420

Náboženství

jiná

Svárov

domů

česká

německá

Národnost

obyvatel

Okres, obec, osada

Výměra v ha

Počet

60

200

4

47

5

769

2

27

3

83

3

627

4

66

1

113

575

1

98

3

481

4

15

4

1

108

4

27

2327

43

200

26

5

285

2

7

304

2

8

4

11

149

45

184

24195

383

4247

96

114

6024

47488

1482

102

338

27638

1260

3358

247

178

16729

35059

34681

149

45

184

24195

383

4247

96

114

6024

84469

82169

1631

147

522

51833

1643

7605

343

292

22753

1

4

19

120

Náboženství podle sčítání v procentech

řím. kat.

českomor.

izraelské

jiné

1,66

2,04

0,62

0,19

42,65

55,93

2,55

6,80

0,50

0,36

33,86

64,15

0,86

5,79

0,37

0,20

28,63

69,01

1,09

12,12

0,27

0,33

17,18

Polit. okres Kladno

57,34

1,34

3,54

0,52

0,19

37,07

61,36

1,94

9,

0,41

0,35

26,94

Podle % bylo

bez vyzn.

bez vyzn.

52,34

Soudní okres Unhošť

evangel.

jiné

Soudní okres Kladno

řím. kat.

izraelské

1930

českomor.

1921

evangel.

Podle sčítání

Soudní okres Kladno

Soudní okres Unhošť

Polit. okres Kladno

Národnosti české

96,8

99,5

97,9

Národnosti německé

3,0

0,4

1,9
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Dodatek
Od sčítání lidu dne 15. února 1921 do 15. dubna 1934 nastaly v politickém okrese
kladenském tyto změny v rozloze a správním rozdělení:
Dubí – z obce vyloučena místní část Nová Dříň a připojena k obci Kročehlavům v roce
1925.
Kročehlavy – osady Kročehlavy a Štěpánov byly sloučeny v jednu osadu s názvem
Kročehlavy v roce 1931.
Horní Bezděkov – rozloučen v obce: 1. Dolní Bezděkov, 2. Horní Bezděkov a 3. Malé
Kyšice v roce 1923.
Hostivice: Jeneček není osadou, nýbrž místní částí v r. 1930.9
Pavlov: Změna hranic s obcí Červený Újezd v roce 1924.
Od 1. ledna 1941 bylo vytvořeno sloučením Kročehlav, Dubí, Dříně, Újezda pod
Kladnem a Rozdělova s Kladnem tak zvané Velké Kladno o výměře 2 511 ha plochy
s 5 224 domy a se 43 482 obyvateli podle posledního sčítání. Obyvatelstvo německé
národnosti, jehož bylo 1 471 duší, bylo soustředěno kolem hutí, procentně nejvíce
v Újezdě pod Kladnem, Kročehlavech a Kladně, a tvořilo z celkového počtu 3,38 %.
Osada Malá Dobrá byla sloučena s Velkou Dobrou v jedinou obec.
V poslední době osamostatnila se obec Lhotka odloučením od Chrustenic.
Srovnáme li obyvatelstvo podle tabulky o náboženském vyznání v roce 1921 a 1930,
shledáme, že ubylo obyvatelstva bez vyznání a vyznání izraelského a přibylo všech vyznání
ostatních, nejvíce příslušníků církve českomoravské. Těch je v některých obcích na okrese
unhošťském i nad 30 % a procentně téměř dvakrát tolik, co v okrese kladenském. Naopak
jest tu osob bez vyznání o polovinu méně v procentech.
Rozloha okresu unhošťského jest pětinásobná plochy okresu kladenského, v čemž
jest značná část půdy lesní.

Doplňkem ještě trochu čísel.
Zeměpisná poloha okresu určena je 49°59´49" a 50°11´40" severní šířky a 31°40´
47" ku 31°57´30" východní délky (od Ferra).
Výška kladenského okresu pohybuje se mezi 250 až 450 m; tuto výšku přesahují jen
některé kopce v okolí chyňavském: Vysoký vrch 481 m, Tuchonín 479 m, Kamenná 457 m,
Hůrka 455 m, Chrbina 461 m a Březová 451 m. Na výšce je závislá teplota. Podle knihy
docenta Dra Aloise Gregora („Tepelné poměry“, Praha 1929) připadá naší oblasti
průměrná teplota
62

9

Pokud se změnou statutu osady na místní část míní mj. zrušení samostatné číselné řady pro hostivic
kou část Jenečka, pak k této změně došlo v roce 1920
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ve výšce
v lednu
v červenci
roční
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250 m

300 m

350 m

400 m

450 m

2°
19°
8,4°

2,1°
18,5°
8,1°

2,3°
18,1°
7,8°

2,4°
17,7°
7,5°

2,6°
17,4°
7,2°

Podle výšky jsou rozdílné i začátky, trvání a konce určitých teplot:
ve výšce

250 m

300 m

350 m

400 m

450 m

0 °C

začíná dne
trvá dní
končí dne

2. XII.
87
26. II.

1. XII.
90
28. II.

30. XI.
94
3. III.

38. XI.
98
5. III.

27. XI.
102
7. III.

10 °C

začíná dne
trvá dní
končí dne

26. IV.
167
8. X.

29. IV.
161
5. X.

1. V.
156
3. X.

3. V.
152
1. X.

5. V.
148
29. IX.

15 °C

začíná dne
trvá dní
končí dne

31. V.
101
8. IX.

4. VI.
94
5. IX.

7. VI.
87
1. IX.

10. VI.
80
28. VIII.

13. VI.
73
24. VIII.

O vlhkosti dovídáme se z pozorování srážkoměrných stanic.1)
Stanice:
Kladno
Dříň
Vrapice
Dřetovice
Buštěhrad
Mrákavy
Velká Dobrá
Malá Dobrá
Přítočno Velké
Unhošť
Červený Újezd
Svárov
Poteplí
Chrbina
Chrustenice
Hořelice
Tachlovice
Jeneč
Lidice
Hostivice
Litovice

Pozorování od r.:
1875
1877
1877
1877
1877
1879
1877
1877
1877
1877
1877
1877
1896
1877
1877
1877
1877
1877
1877
1877
1877

Průměr ročních srážek:
541 mm
537 mm
438 mm
494 mm
543 mm
543 mm
545 mm
544 mm
522 mm
540 mm
525 mm
449 mm
571 mm
549 mm
532 mm
536 mm
536 mm
529 mm
501 mm
592 mm
556 mm

1

)
Beiträge zur Hydrographie Österreichs X. Helf: Die Niederschläge in den österr. Flussgebieten.
Lieferung III. Das österr. Elbe – und Oder – gebiet, Wien 1914.
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Stanice Mrákavy leží v okrese slanském těsně na hranicích okresu u Rozdělova. Její
měření jsou důležitá pro obec Rozdělov.
Podle sčítání půdy zemědělských závodů v roce 1930 je na Kladensku zemědělské
půdy 24 336,20 ha. Z toho připadá na:
Ornou půdu
Louky
Zahrady
Pastviny
Lesní půdu
Vodní plochy
Zastavěné plochy
Neplodnou půdu
Znázorněno diagramem:

64

17 737,76
929,25
292,70
432,39
4 417,16
81,51
292,68
152,75

ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
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Z orné půdy připadá na:
Obiloviny
Okopaniny
Pícniny

10 170,23 ha, t. j. 57,34 %
3 570,56 ha, t. j. 20,13 %
3 408,21 ha, t. j. 19,21 %

Zbytek připadá na luštěniny, průmyslové plodiny (mák, chmel), zeleniny a úhor.
Z plochy, věnované obilovinám, připadá po 1/3 na pšenici ozimou a ječmen jarní, po
1
/6 na žito ozimé a oves. U okopanin připadají 2/3 plochy na cukrovku, 1/3 na brambory.
Z pícnin se pěstují stejným dílem vojtěška a jetel, nepatrné je procento, připadající
na ostatní druhy.
Počet kusů hospodářského zvířectva činil v roce 1930: koní 2 052 (většinou tříletí
a starší), skotu 10 404 (býků, jalovic, krav, volů – nejvíce dojných krav), koz 3 826, ovcí
116 (většinou jehňat), vepřového dobytka 5 552 (hlavně mladšího šesti měsíců), drůbeže
95 929 (kohoutů a slepic, houserů a husí, kačerů a kachen, krocanů a krůt a perliček).
Velice řídké jsou jiné druhy hospodářského zvířectva, na příklad: muli, jen asi sedm kusů
v celém okresu.
Zemědělských závodů bylo napočteno 4 534. Zemědělský podnik o velikosti do 5 ha
nepovažuje se za schopný uživiti celou rodinu. Takových závodů je na Kladensku 83 %.
Tito lidé hledají si druhé zaměstnání.
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22

Bezděkov Horní

23
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26

Doksy

27

Dolany

27

Drahelčice

28

Družec

29

Dřetovice

10

Dříň
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Jeneč
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Jeneček
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48
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Podkozí Dolní
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Podkozí Horní
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Přílepy Malé
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Přítočno Malé
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Přítočno Velké
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20
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Šafránov

34

Štěpánov

16

Tachlovice

54

Tasov

34

Toskánka

24
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Úhonice

55

Újezd Červený

55

Újezd Pletený

56

Újezd pod Kladnem

19

Újezd nad Kladnem

18

Újezd Buckovský (Kněžský)

22

Uněbuzy (Něbuz)

48

Unhošť

57

Valdek

24

Vrapice

21

Železná

58

Výsledky sčítání

59

Trochu čísel ze statistiky hospodářské

62
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VLASTIVĚDNOU KNIHOVNU KLADENSKA VYDÁVÁ OKRESNÍ OSVĚTOVÝ SBOR NA KLADNĚ.
– S REDAKČNÍM KRUHEM ŘÍDÍ A ZA REDAKCI ODPOVÍDÁ PŘEDSEDA ING. JAROMÍR
DUCHAČ, KLADNO, ALEŠOVA ULICE Č. 1774. – TYPOGRAFICKY UPRAVIL A OBÁLKU
NAVRHL (S UŽITÍM STARÉ RYTINY) KAREL JANOUT. TISKNE TISKÁRNA „SVOBODY“ NA
KLADNĚ, ŠKOLNÍ UL. 2175. ŠTOČKY JANOUTŮV GRAFICKÝ ZÁVOD, KLADNO, ČÍSLO 1357.
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Stará mapa našeho kraje
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Starobylá kaple sv. Floriána na Kladně
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Romantické údolí Kačáku u Dědkova mlýna
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Partie z unhošťských lesů
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Poutní kaplička Žlábek
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