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ABSTRAKT 

Ve své diplomové práci jsem se zaměřila na celkový pohled na panství. Chroustovice 

nikdy nebyly významným panstvím. Díky tomuto faktu nikdy nebyla sepsána práce 

podobného charakteru. Téma má pro mě osobní význam, protože jsem v Chroustovicích 

strávila svůj dosavadní život. V práci jsem se snažila zmapovat historický, umělecký, 

hospodářský, sociální a církevní vývoj panství. Popsala jsem střídání majitelů panství. 

Pokusila jsem se zmapovat obchody týkající se okolních vesnic a jejich správní 

sounáležitost s panstvím. Zaměřila jsem se na budovu chroustovického zámku, která byla 

centrem panství, a dodnes je dominantou vesnice. Snažila jsem se zachytit osudy 

nejvýznamnějších místních rodáků. Pokusila jsem se o syntézu pramenů a literatury. Práci 

jsem obohatila o pověsti a historky, které ve zdejším kraji kolují dodnes.   

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Chroustovice, panství, šlechta, zámek, majitelé, vesnice, rodáci 
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ABSTRACT  

I focused on the general view of the manor in my thesis. Chroustovice wasn´t an important 

manor. Due to this fact, it has never been written the work of a similar character. This 

thesis is personal to me because I have spent my life in Chroustovice. In the thesis I 

described historical, artistic, economical, social and ecclesial development of the manor. I 

described the changing of the owners of the manor. I tried to map trade with the 

surrounding villages and their belonging with the manor. I focused on the building of 

Chroustovice manorhouse, which was the centre of the manor, and it still dominates the 

village. I tried to collected the fate of the most prominent local natives. I tried to synthesize 

sources and literature.  I enriched my thesis with rumors and stories that are still circulating 

in the region until today. 

 

KEYWORDS  

Chroustovice, domain, aristocracy, manor house, owners, villages, natives 
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1 Úvod, prameny a literatura 

 

1.1 Úvod 

 Městys Chroustovice se nalézá v Pardubickém kraji, přibližně 16 km východně od 

Chrudimi. Jedná se o nevelkou obec s počtem obyvatel okolo 1 200. Obcí protéká řeka 

Novohradka. Zajisté nejzajímavější a nejdominantnější stavbou celé vesnice je zámek, 

který svůj současný vzhled získal v 18. století. Z hlediska dějin země a českého národa se 

zde neodehrálo nic přelomového. Místo je to však významné z hlediska regionálních dějin. 

Toto téma jsem si vybrala proto, že z Chroustovic pocházím. Prožila jsem zde svůj 

dosavadní život, devět let jsem navštěvovala místní základní školu (škola pochází z roku 

16231) a několikrát jsem měla možnost se dostat do interiéru místního zámku. Příliš jsem si 

neuvědomovala, co předcházelo současnému stavu. Místní základní škola mě nevedla 

k získání informací o regionálních dějinách. Toto místo má dlouhou psanou historii, která 

začíná ve 14. století, ne-li dříve.  

 Tento kraj byl však obydlen dlouho předtím, o čemž svědčí pazourky a nože, které 

byly v blízkosti nalezeny.2 Jednalo se o nálezy z 20. let 20. století. Při opravách zdi 

u školní zahrady byly dále nalezeny čtyři obětní nádoby.3 Jen pár kilometrů od Chroustovic 

se nachází obec Platenice. Podle této obce se jmenuje kultura ze starší doby železné, která 

se vyvinula ze slezské kultury.4 Toto vše dokládá, že osídlení tu bylo už pár století před 

stavbou zámku, nejprve tedy tvrze.  

 Cílem mého bádání bude utvořit ucelený náhled na historii místního kraje. Pokusila 

jsem se vytvořit syntézu všech dostupných pramenů a literatury. Jelikož se jedná o oblast 

méně významnou, nikdo nic podobného zatím nesepsal. Svou práci jsem zaměřila na 

dějiny panství Chroustovice (po zrušení patrimoniální správy – velkostatku) 

a stejnojmenného městysu. Po vzniku Československé republiky byl velkostatek 

rozparcelován a jeho majetek zčásti spravovaly jednotlivé obce. Thurn-Taxisové, poslední 

                              
1 Vysokomýtsko: vlastivědné čtení o okrese vysokomýtském a skutečském, Vysoké Mýto 1931. 598 s. 59. 

2 Tamtéž, s. 59. 

3 Tamtéž, s. 207 

4 Tamtéž, s. 203. 
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majitelé velkostatku, zámek opustili v roce 1919. Zámecká budova poté přešla do rukou 

Československého státu. 

Ve 20. století prošly Chroustovice vývojem, který, dle mého názoru, nelze 

opominout. Pokusila jsem se tedy práci dovést až do současnosti. 

 

Ves Chroustovice tvořila střed a centrum celého panství Chroustovice. Podle této 

obce se panství jmenovalo. Původ názvu obce se může zdát být jednoznačný. Dnešní 

obyvatelé jsou přesvědčení, že název je odvozen od brouků chroustů. Tak tomu však není.  

Původ názvu vysvětluje Antonín Profous ve své knize Místní jména v Čechách: 

jejich, vznik, pův. význam a změny, díl 2. Podle Profouse se název odvozuje od slovního 

spojení ves lidí Chrústových.5 Pravděpodobně v době raného středověku zde žili lidé, kteří 

používali toto přízvisko. 

Ve zdejším kraji koluje ještě jiné vysvětlení původu jména. Necelých sedm 

kilometrů od Chroustovic se nachází městečko Chrast. V dobách raného středověku byly 

Čechy většinově zarostlé lesy. Tyto lesy se kácely, aby se utvořil prostor pro vesnice 

a pole. Na místě takto vykácených lesů zůstaly chrasti/chrastiny. Od nich byl odvozen 

název městečka Chrast. Název Chroustovic s Chrastí souvisí. V okolí dnešních 

Chroustovic bylo chrastiny více než okolo Chrasti, proto se vsi začalo říkat Chrastivíce. 

Později jméno procházelo obměnou. Přes Chrastavíce až k dnešnímu názvu obce 

Chroustovice.6 Tento výklad však není přesný. 

 

  

                              
5 PROFOUS, Antonín. Místní jména v Čechách: jejich vznik, pův. význam a změny; díl 2. Praha 1949, s. 64. 

6 KUBÁT, F. Kronika: Záznamy z panství a farnosti v Chroustovicích: Historie tvrze a obce Ostrova: 

Historie obce Městecz = Městce, Turov 1964, s. 6.  
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1.2 Prameny, literatura a metodologie 

Ve své práci jsem čerpala zejména z primárních pramenů. Snažila jsem se 

na základě kronik, dobových knih a historických dokumentů vytvořit celkový pohled 

na historii zdejšího regionu. 

Primárních pramenů, ze kterých lze čerpat, je velké množství. Problémem je jejich 

dostupnost. Prameny jsou roztroušené po několika archivech v republice. Předně jsem 

čerpala ze Státního oblastního archivu v Zámrsku, kde se nachází fond velkostatku 

Rychmburk - Chroustovice – Košumberk. Jedná se o rozsáhlý fond. Velká část místních 

dokumentů je psána v němčině a mnoho z nich je špatně čitelných. Zde jsem studovala 

pozemkové knihy, knihy poddaných, urbář a gruntovní knihy. Urbář pro celé panství je 

pouze jeden. Dále se v Zámrsku nachází pozemkové knihy Okresního soudu Vysoké Mýto, 

ze kterých se dají vyčíst zajímavé informace. V neposlední řade zde nalezneme matriky 

pro ověření informací nejrůznějšího druhu. 

Navštívila jsem také nedaleký Státní okresní archív v Chrudimi. Zde jsem tvrdě 

narazila na zákon o ochraně osobních údajů, který striktně nedovoluje půjčovat materiály, 

ve kterých by se mohly objevovat informace o lidech, kteří mohou stále žít. Některé 

kroniky mi nebyly vůbec půjčeny, jiné knihy byly dostupné jen z části. Dozvěděla jsem se 

i o tom, že kronika místní školy shořela při požáru budovy. Informace jsem zde čerpala 

z několika kronik a pamětní knihy. 

Osobně velkým zážitkem pro mě byla návštěva archivu Kongregace Milosrdných 

sester sv. Karla Boromejského v Praze ve Šporkově ulici. Zde jsem byla velmi mile přijata 

sestrou Fidelis a byly mi poskytnuty veškeré materiály, které měly sestry k dispozici. 

Za dobu působení sester řádu sv. Karla Boromejského v Chroustovicích, zde vznikly dvě 

kroniky, které jsou plné informací nejen o životě sester a jejich chovanek 

v Chroustovicích. Dozvídáme se také o tom, jaký byl denní řád na zámku v době první 

republiky. Kroniky jsou doplněny fotografiemi zámku a jeho okolí. Tyto kroniky nebyly 

dosud prozkoumány, proto jsem měla jedinečnou příležitost z nich čerpat informace, které 

ještě nebyly nikde použity.  

Během svých studií v Praze jsem měla možnost navštěvovat Národní archív, který 

uchovává berní ruly, tereziánský, josefinský katastr a mnoho dalšího. 
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Kromě všeobecně známých archívů a institucí jsem navštívila také Úřad městyse 

Chroustovice. Zde jsem požádala o předložení matrik, které ještě nejsou uloženy 

v oblastním archívu. Jedná se o tzv. živé matriky. Nahlížení do živých matrik je upraveno 

novelou zákona. Právo nahlížet do těchto matrik by měli mít potomci hledaných osob, 

které se prokážou příslušným dokladem. Při psaní této práce jsem neměla problém 

s hledáním v živých matrikách. Na úřadě v Chroustovicích mi vyšli maximálně vstříc.  

K dispozici mám také tři místní kroniky. Jedná se o kroniky, které psali místní 

obyvatelé. Nutno dodat, že velmi často vychází jedna z druhé a citují se navzájem. Jedná se 

však o velmi cenné dokumenty, neboť v každé z nich jsem nalezla množství velmi 

zajímavých informací. Jedna z těchto kronik má pro mě osobní význam. Jejím autorem je 

Bohumil Hemerka, což byl můj pradědeček. Těch několik málo vzpomínek, které na něho 

mám, jsou velmi pozitivní a slovy těžko popsatelné. Nebylo nám vyměřeno dostatek 

společného času, abychom se více poznali. Po přečtení jeho kroniky mi na mysl vytanuly 

desítky otázek. 

S kronikami ostatních obcí na někdejším chroustovickém panství je problém. 

Některé vůbec neexistují, některé nejsou k dispozici. Některé mají u sebe stále obecní 

úřady daných obcí, které nejsou vždy ochotny knihy zapůjčovat. Dalším velkým 

problémem je porušování zákona na ochranu osobních údajů, kvůli kterému je nahlížení 

do některých pramenů zakázáno. 

Studium pramenů nebylo jednoduché. Množství pramenů je psáno německy. 

Větším problémem se ale ukázalo čtení rukou psaných zápisů. Písaři měli velice odlišné 

styly psaní. Některé listiny a knihy byly velice dobře čitelné, jiné se daly číst obtížně, 

některé nešly přečíst vůbec. Příkladem mohou být pozemkové knihy Okresního soudu 

Vysoké Mýto. Ta psaná pro městys Chroustovice byla velice dobře čitelná, zatímco 

ta, která vznikla ve stejné době pro obec Městec, se čte opravdu velice těžce.  

Na nedostatek pramenů si nemohu stěžovat. Jeho čtivost a dostupnost je však věcí 

druhou. Primárních pramenů však je mnohem více. Některé se ale nenachází v České 

republice. Na počátku 20. století, kdy velkostatek vlastnili Thurn-Taxisové, bylo jasné, 

že situace v Rakousku-Uhersku se pro šlechtické rody nevyvíjí nejlépe. V této době Karel 

Thurn-Taxis, tehdejší majitel panství, nechal odvést cennosti, obrazy, mobiliář a další věci 

do rodového sídla v německém Řezně. Spolu s movitými majetky odvezl také značné 



13 

 

množství listin a dokumentů. Tyto prameny jsou dnes stále uloženy v Řezně v rodovém 

archivu. 

 

Co se týče sekundárních pramenů, tak těch je k tématu hodně. Žádná kniha se ale 

nezabývá přesně mým tématem práce. Hned od prvopočátku psaní práce jsem vycházela 

z publikací Augusta Sedláčka. Ten se zabýval dějinami panských sídel, takže jsem zde 

našla mnoho informací k chroustovickému zámku. Cenným zdrojem informací pro mne 

byl Ottův slovník naučný. Při shánění informací o šlechtických rodech jsem hledala 

v knihách Aleše Valenty Dějiny rodu Kinských, dále třeba v knihách Jana Halady 

v Lexikonu české šlechty: erby, fakta, osobnosti, sídla a zajímavosti nebo u Petra Maška 

v knihách Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od Bílé hory do současnosti.  

Kromě množství knih jsem čerpala i z novin a také několika internetových zdrojů.  

Co nejvíce jsem se snažila využít metodu přímého historické výzkumu. Maximálně 

jsem pracovala s prameny, dobovými dokumenty a listinami.  

Dále jsem pracovala s literaturou současnou (MAŠEK, Petr. Šlechtické rody 

v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od Bílé hory do současnosti nebo VALENTA, 

Aleš. Dějiny rodu Kinských) i starší. 

Využila jsem také metodu orální historie. Tato metoda zažívá v posledních letech 

velký boom, protože je velmi komplexní. Informace získané touto metodou se porovnávají 

s informacemi získanými dalšími metodami, případně se doplňují.7 Přesně takto jsem s ní 

pracovala já. Při zjišťování informací jsem mluvila s místními pamětníky.   

                              
7 VANĚK, M. Orální historie ve výzkumu soudobých dějin. Praha 2004, s. 15. 
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2 Dějiny zámku 

 

2.1 První zmínky 

 První zmínka o této lokalitě pochází z poloviny 14. století, konkrétně z roku 1349. 

Daná listina pochází z 3. prosince a vydal ji pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic a sbor 

kanovníků pražských. Listina je adresovaná někdejšímu papeži Klementu VI.8, který tou 

dobou pobýval v Avignonu. Toto období dějin se označuje jako avignonské zajetí papežů. 

Jednalo se o dobu mezi lety 1309 až 1376, kdy sídelním městem papežů nebyl Řím, 

ale právě Avignon.  

 Tato listina primárně upravuje nové majetkové rozložení v oblasti dnešních 

východních Čech. V úvodu jsou zmíněni Jan, biskup olomoucký se svou kapitulou, Jan, 

biskup litomyšlský se svou kapitulou a Arnošt z Pardubic, pražský arcibiskup. Ti se 

nedokázali dohodnout na novém rozdělení majetků. Majetek původně patřil pražské 

a olomoucké diecézi. Do sporu musel vstoupit vládce Svaté říše římské a český král 

Karel IV. Listina dále vyjmenovává jednotlivé vsi a jejich nové uspořádání.  

 Můžeme si všimnout několika zajímavostí, které se v listině objevují. Listina 

zmiňuje benediktinské opatství v Podlažicích. Roku 1349 tam pobývalo kromě opata ještě 

dvacet mnichů: „ …. monasterium in Podlazicz, ord. s. Ben., abbatem et conventum viginti 

personarum …“.9 Kromě Podlažic jsou zmíněny i dva další kláštery.  

 Tím prvním je klášter cisterciaček v Sezemicích nedaleko Pardubic: 

„… monasterium sanctimonialium in Sezemicz, ord. s. Bernhardi …“.10 Okolo tohoto 

kláštera je mnoho nejasností, neboť neexistuje dostatek pramenů, které by osud kláštera 

blíže popisovaly. Klášter stál, jako menší šlechtická fundace, stranou zájmů královské 

                              
8 RYNEŠOVÁ, B., ed. a SPĚVÁČEK, J., ed. Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et 

Moraviae. Pars V, 1346-1355. Fasciculus 2, 1348-1350. Praha 1960, s. 381. 

9 Viz. Příloha č. 1, s. 112. 

10 RYNEŠOVÁ, B., ed. a SPĚVÁČEK, J., ed. Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et 

Moraviae. Pars V, 1346-1355. Fasciculus 2, 1348-1350, s. 381. 
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komory, což zřejmě přispělo k tomu, že se o něm nedochovalo příliš zpráv. Navíc utrpěl 

velké škody během husitských bouří a poté již nebyl obnoven.11   

Druhým zmíněným klášterem je klášter v Pardubicích: „ … monasterium in 

Pordubicz fratrum ord. De penitencia bb. martt. …“.12 Listina pojednává o klášteře, který 

se nacházel v části Pardubic dnes nazývané Pardubičky. Klášter patřil cyriakům, tedy 

konventu křižovníků s červeným srdcem.13 

Pro nás jsou důležité vsi, které byly přiřazeny k děkanátu chrudimskému: Jezbořice, 

Včelákov, Tuněchody, Hošťálovice, Stojice, Heřmanův Městec („Hermanni opidum“)14, 

Trojovice, Slatina, Bítovany, Synčany, Markovice („Sanctum Marcus sive Minus 

Caplicz“)15, Slepotice, Chroustovice („Chrustovicz“)16, Přelouč, Honbice, Hrochův 

Týnec („Tynecz“)17, Lepějovice, Morašice, Nasavrky, Řestoky, Seč a opevněné město 

Chrudim („Chrudim opidum muratum“). V tomto výčtu je zmíněna i ves 

Kameničky/Kamenice, která se nacházela mezi městy Skuteč a Luže. Tato ves již zanikla a 

to pravděpodobně tak, že splynula s nedalekou Luží.18 Tento seznam obcí je zajímavý také 

tím, že v něm nalezneme obce, které nejsou nikterak geograficky dohledatelné, nebo se 

nachází na opačné straně republiky, a tím pádem nespadají do okruhu východních Čech. 

Jsou to obce: „Hostomyericz“, „Puchobrad“, „Trzebussicz“ a „Costel“.19 Je možné, 

že obce již zanikly, ale nejsou o nich žádné zmínky.  

  

                              
11 CHARVÁTOVÁ, K. Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142-1420. II., Kláštery založené ve 13. a 14. 

století, Praha 2014, s. 405. 

12 RYNEŠOVÁ, B., ed. a SPĚVÁČEK, J., ed. Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et 

Moraviae. Pars V, 1346-1355. Fasciculus 2, 1348-1350, s. 381. 

13 VLČEK, P., SOMMER, P. a FOLTÝN, D. Encyklopedie českých klášterů. Praha 2015, s. 412. 

14 PROFOUS, A. Místní jména v Čechách: jejich vznik, pův. význam a změny; Díl 3., Praha 1951, s. 53. 

15 Tamtéž, s. 26. 

16 PROFOUS, A. Místní jména v Čechách: jejich vznik, pův. význam a změny; 2, s. 64. 

17 PROFOUS, A. Místní jména v Čechách: jejich vznik, pův. význam a změny; 4, s. 409. 

18 PROFOUS, A. Místní jména v Čechách: jejich vznik, pův. význam a změny; 2, s. 196. 

19 RYNEŠOVÁ, B., ed. a SPĚVÁČEK, J., ed. Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et 

Moraviae. Pars V, 1346-1355. Fasciculus 2, 1348-1350. Praha 1960, s. 381. 
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Další zmínka o Chroustovicích se v pramenech objevuje hned následující rok. První 

litomyšlský biskup Jan poslal listinu tehdejšímu papeži Klementu VI. Listina je datována 

k 4. listopadu 1350.20 Řeší především majetkové záležitosti a převody obcí pod správu 

jiných farností. Opět je v úvodní části listiny zmíněno, že se biskupovi Janovi nepodařilo 

tyto záležitosti vyřešit, proto musel zakročit pán Karel, římský a český vládce, 

aby se záležitosti rozřešily. Pokud pomineme úvod listiny, můžeme její obsah rozdělit 

na čtyři části. 

V první části jsou zmíněny Chroustovice. Těm, spolu s dalšími vesnicemi, zde byl 

potvrzen status, který získaly v listině z předchozího roku. Těmito vesnicemi byly 

například: Lepějovice („Lepeyeowicz“)21, Pardubice („Pordawicz/Porduwicz/ 

Pordubicz“)22, Sezemice („Czezemicz“)23, Dašice („Dassicz“)24, Moravany 

(„Morawan“)25, Slepotice („Slepoticz“)26, Chroustovice („Crostowicz“)27, Rosice 

(„Rossicz“)28, Podlažice („Podlaschicz/Podlasicz“)29, Heřmanův Městec („Hermanstat“)30 

a další vesnice.  

Ostatní části listiny již majetkové poměry mění. Nové majetky získal děkanát 

Mladočov při Vysokém Mýtě. Vysoké Mýto („Altamuta“)31 tehdy ještě neexistovalo 

ani sto let. Zde ležící osada byla králem Přemyslem Otakarem II. v roce 1264 povýšena 

na město.32 V listině je zmíněn klášter, který se ve Vysokém Mýtě nacházel. O něm však 

máme velice málo písemných památek. Jednalo se o minoritský konvent, který 

                              
20 RYNEŠOVÁ, B., ed. a SPĚVÁČEK, J., ed. Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et 

Moraviae. Pars V, 1346-1355. Fasciculus 2, 1348-1350. Praha 1960, s. 489. 

21 PROFOUS, A. Místní jména v Čechách: jejich vznik, pův. význam a změny; 2, s. 503. 

22 PROFOUS, A. Místní jména v Čechách: jejich vznik, pův. význam a změny; 3, s. 321. 

23 PROFOUS, A. Místní jména v Čechách: jejich vznik, pův. význam a změny; 4, s. 48. 

24 PROFOUS, A. Místní jména v Čechách: jejich vznik, pův. význam a změny; 1, s. 366. 

25 PROFOUS, A. Místní jména v Čechách: jejich vznik, pův. význam a změny; 3, s. 132. 

26 PROFOUS, A. Místní jména v Čechách: jejich vznik, pův. význam a změny; 4, s. 103. 

27 PROFOUS, A. Místní jména v Čechách: jejich vznik, pův. význam a změny; 2, s. 64. 

28 PROFOUS, A. Místní jména v Čechách: jejich vznik, pův. význam a změny; 3, s. 586.  

29 Tamtéž, s. 399. 

30 Tamtéž, s. 53. 

31 Tamtéž, s. 167 - 168 

32 Ottův slovník naučný: illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Díl 17. Praha 1901, s. 950. 
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pravděpodobně vznikl krátce po povýšení osady na město a zanikl na počátku husitských 

válek.33  

Dalšími dvěma děkanáty, které získaly majetky na základě listiny ze 4. listopadu 

1350, byly děkanát poličský a lanškrounský. 

V listině samotné je zmíněno několik klášterů. Do dnešních dní nepřetrval žádný 

z nich. Za zmínku stojí například počty členů konventů, které jsou v listině zmíněny. 

Klášter v Podlažicích za necelý rok nezměnil počet mnichů. Stále jich bylo dvacet: „ …. 

monasterium in Podlaschicz, abbatem et conventum viginti personarum…. “. Oproti 

předchozí listině je zde nově zmíněn i počet jeptišek v sezemickém klášteře. Sezemice byly 

menším a ne příliš významným klášterem, o čemž svědčí i nízký počet řeholnic. V roce 

1350 jich tam bylo deset: „ … monasterium in Sezamicz abbatisam et conventum decem 

personarum ……“.34  

 

 

2.2 Raná historie regionu 

V době první zmínky o Chroustovicích se tam nacházel farní kostel, který náležel 

k litomyšlskému biskupství.35 Prvním opravdu doloženým majitelem vsi byl Hereš 

z Chroustovic.36 Toto přízvisko používal mezi lety 1380 – 1382. První zmínky o dřevěné 

tvrzi máme z roku 1378. Tvrz stála na místě, kde dnes stojí zámek.37 Hereš roku 1372 

působil na dvoře české královny jako hofmistr.38 Dle data se tedy mělo jednat o dvůr 

královny Alžběty Pomořanské, čtvrté manželky českého krále a římského císaře Karla IV. 

Zastávat úřad hofmistra bylo prestižní záležitostí. Prvně je tento úřad prameny doložen 

roku 1269. Úřad vznikl jako reakce na stále rychleji se rozrůstající královský dvůr. 

Magister curie, tedy úřad hofmistra, měl za úkol hlavně organizační záležitosti dvora.39 

                              
33 VLČEK, P., SOMMER, P. a FOLTÝN, D. Encyklopedie českých klášterů. Praha 2015, s. 688. 

34 Viz. Příloha č. 2, s. 114. 

35 SEDLÁČEK, A. Místopisný slovník historický království českého, Praha 1998, s. 337. 

36 ŠIMEK, T. a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Praha 1989, s. 167. 

37 HEMERKA, B. Kronika Chroustovic, Chroustovice – Městec, 1987, s. 32. 

38 SEDLÁČEK, A.. Hrady, zámky a tvrze Království českého, 1, s. 235. 

39 HLEDÍKOVÁ, Z., JANÁK, J. a DOBEŠ, J.. Dějiny správy v českých zemích: od počátků státu po 

současnost, Praha 2005, s. 47 
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Krátce po svém vzniku nebyl úřad příliš významným. Důležitost nabyl až od poloviny 

14. století. Za vlády Karla IV. se stal úřadem velice významným. Hofmistr odpovídal 

za veškeré záležitosti dvora. Výjimku netvořily ani otázky zahraničně-politické.40  

 Později byla chroustovická tvrz v držení hradeckých měšťanů. Sídlil zde Bernart 

(Ringwiert) a později Bartlin.41 Dalšími majiteli byli Petr a Přibík z Týnce, později 

nazývaný z Chroustovic. Ti od roku 1397 vlastnili část obce a tvrz. V následujících letech 

se cesty těchto bratrů rozdělily. Petr spravoval Hrochův Týnec a okolí. Chroustovice 

do své správy získal Přibík.42 Roku 1418 se Chroustovice stávají městečkem.43  

Husitské války se zdejší oblasti bohužel nevyhnuly. Roku 1421 touto oblastí táhla 

vojska Jana Žižky z Hradce Králové na Moravu. V této době nalezneme původ pověsti, 

která je v okolí Chroustovic známá dodnes. Na katastrálním rozhraní obcí Městec, Ostrov 

a Uhersko se nachází malý lesík se studánkou. Tomuto místu se od pradávna říká 

„Stříbrník“. Pověst o „Stříbrníku“ pochází okolo roku 1421, kdy se u tohoto lesíka údajně 

utábořilo vojsko Jana Žižky z Trocnova. Žižka si nechal na stříbrném nádobí připravit 

jídlo. Během hostiny byli vyrušeni blížícím se nepřítelem, proto velitel nakázal stříbrné 

nádobí skrýt v remízku. Nádobí zanechali na místě a odtáhli pryč. Následující rok tudy 

vojsko Jana Žižky opět táhlo.  Utábořili se na stejném místě. Vojevůdce vyzval jednoho 

ze svých vojáků, aby mu přinesl vodu ze studánky. Vojákovi podal stříbrný pohár. Když 

se voják sehnul ke studánce, aby nabral vodu, stříbrný pohár mu vyklouzl z ruky. Vojáci se 

snažili pohár ze studánky vytáhnout, jenže na dně nic nenašli. Dokonce vybrali 

ze studánky všechnu vodu, ale pohár nebyl k nalezení. Žižka se svým vojskem poté odtáhl. 

Stříbrné nádobí bylo vesničany nalezeno. Pohár se však nikdy nenašel. Právě podle 

stříbrného poháru se tomuto místu začalo říkat „Stříbrník“.44  

Majitel panství Přibík byl sympatizantem litomyšlského katolického biskupa Jana 

Železného. Husitská vojska pod vedením Jana Žižky z Trocnova zpustošila Chroustovice 

i malou ves Městec, která stála nedaleko. Žižkova vojska neměla slitování. Chroustovice 

                              
40 HLEDÍKOVÁ, Z., JANÁK, J. a DOBEŠ, J.. Dějiny správy v českých zemích: od počátků státu po 

současnost, Praha 2005, s. 63. 

41 SEDLÁČEK, A.. Hrady, zámky a tvrze Království českého, 1, s. 235. 

42  Tamtéž, s. 235.       

43 SEDLÁČEK, A.. Místopisný slovník historický království českého, s. 337. 

44 KUBÁT, František. Kronika: Záznamy z panství a farnosti v Chroustovicích: Historie tvrze a obce 

Ostrova: Historie obce Městecz = Městce, s. 89. 
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a Městec údajně vypálili do základů, chroustovický kostel vydrancovali a faráře zabili. 

Přibík po této události opustil Chroustovice a do konce života s vervou bojoval proti 

husitům.45 Právě díky této události získala vesnice Městec přízvisko „Odraný“.46 Toto 

přízvisko Městci zůstalo po staletí. Používalo se ještě ve 20. století. Místní pamětníci ho 

mají stále v paměti.47  

 

 

2.3 Doba po husitských válkách 

 Po husitských bouřích vlastnil tvrz Jan Šlechtic z Mrdic a Chroustovic. Konkrétně 

to bylo mezi lety 1440 – 1457.48 Manželkou tohoto zarytého husity byla Klára 

ze Střeziměřic.49 Od roku 1481 vlastnil Chroustovice Jan Kdulinec z Ostroměře.50 Později 

se zde vystřídali vladykové z Mezilesic.51 Jan řečený Mikuláš z Mezilesic prodal roku 

1488 tvrz a tři vsi Bernartovi z Petrkova. Zde je známa i cena, za kterou si Bernart tvrz 

a vsi koupil. Obchod byl uzavřen za 1 615 kop.52 Bernartovou manželkou byla Anežka 

z Chlumu.53 Po manželově smrti zdědila tvrz a ostatní majetky.  

 

  

                              
45 HEMERKA, B. Kronika Chroustovic, s. 45. 

46 DRBAL, Jiří. Z historie i současnosti místní části Městec. Chroustovický zpravodaj. 6. 2012, č. 65, str. 1. 

47 Rozhovor s Hanou Němečkovou, 20. 10.2017. 

48 SEDLÁČEK, A.. Místopisný slovník historický království českého, s 337. 

49 SEDLÁČEK, A. Hrady, zámky a tvrze Království českého, 1, s. 236. 

50 Také psáno: z Ostromíře. 

51 SEDLÁČEK, A. Hrady, zámky a tvrze Království českého, 1, s. 236. 

52 Tamtéž, s. 236. 

53 SEDLÁČEK, A. Místopisný slovník historický království českého, s. 337. 
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2.3.1 Slavatové z Chlumu a Košumberka54  

 Anežka z Chlumu byla několikrát vdaná. Prvním manželem byl Jan Pardus z Horky 

a Vratkova. Po něm Anežka zdědila nedaleko ležící Rychmburk. Posledním manželem 

Anežky z Chlumu byl, již zmíněný, Bernard z Petrkova. Sňatek byl uzavřen roku 1488. 

Po Bernardově smrti zdědila Anežka Chroustovice.55 Po smrti Anežky z Chlumu přešla 

chroustovická tvrz na jejího bratra Albrechta z Chlumu a z Košumberka.  

 Albrecht zemřel okolo roku 1521 a jeho majetky přešly na jeho bratra Slavatu. 

Právě tento majitel připojuje Chroustovice k panství Košumberk. Po roce 1534, kdy zdědil 

statky po svém strýci Michalovi, se stal velmi zámožným mužem. Díky tomu si mohl 

dovolit přikoupit ke svým majetkům v roce 1539 podlažické klášterství.56 Slavatové 

přenesli vrchnostenskou správu fakticky zaniklého kláštera do nedalekého městečka 

Chrast. Podlažické panství bylo tedy přeměněno na panství chrastecké.57 

 Slavata zemřel v roce 1539 a jeho majetky přešly na jeho syna Diviše. V  roce 1539 

se Diviš oženil s Alžbětou z Hradce. Alžběta byla katolička, i když všichni Slavatové 

včetně Diviše vyznávali od roku 1415 víru podobojí. Diviš dokonce přestoupil k Jednotě 

bratské. Během stavovské bouře mezi lety 1546 – 1547 byl Diviš velmi aktivní na straně 

stavů, za což byl posléze potrestán zabavením mnoha majetků a domácím vězením 

na Košumberku.58 Slavatové se o Chroustovice příliš nestarali. Sídlili na Košumberku 

a v Chroustovicích se nezdržovali. Za jejich správy tvrz pustla. Svědčí o tom i fakt, 

že když v roce 1573 vyhořel po veliké bouřce hrad Košumberk, Slavatové místo přesídlení 

do Chroustovic, začali hned Košumberk opravovat. Netrvalo dlouho a Košumberk byl 

                              
54 Rod Slavatů z Chlumu a Košumberka odvozuje svůj název od hradu Chlumu, který se nachází v blízkosti 

Čáslavi, a Košumberka, který se nachází na Chrudimsku. Prvním představitelem rodu byl jakýsi Bleh, který 

se žil na pomezí 11. a 12. století. Někteří představitelé rodu se při stavovském povstání stavěli na stranu 

stavů, za což byli později potrestáni konfiskací majetku. Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka před 

vypuknutí stavovského povstání zastával úřad královského místodržícího. Spolu s Bořitou z Martinic a 

písařem Fabriciem byl vyhozen z okna Pražského hradu při defenestraci v květnu 1618. Pád přežil a po bitvě 

na Bílé hoře připravoval plán na potrestání povstalců, který byl velmi krutý. Na počátku 18. století rod 

Slavatů z Chlumu a Košumberka vymřel. 

55 Ottův slovník naučný: illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí, 23, s. 340.   

56 Tamtéž, s. 340.  

57 FOLTÝN D. in: BOLDAN, K. a kol. Codex gigas - Ďáblova bible: tajemství největší knihy světa. Praha 

2007, s. 70. 

58 Ottův slovník naučný: illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí, 23, s. 340  
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znovu obyvatelný. Hrad byl dokonce přestavěn a značně rozšířen.59 Roku 1547 jsou 

Chroustovice označovány jako “pustá tvrz“.60 Diviš Slavata z Chlumu zemřel 20. srpna 

1575.61 Pochován je v Luži v kostele sv. Bartoloměje.62 Rok před svou smrtí rozdělil 

panství mezi své 4 syny, kteří se dožili dospělosti – Adama63, Jindřicha64, Albrechta65 

a Zachariáše. Adam získal vesnice okolo Chlumu. Jindřichovi připadl Košumberk, 

Albrechtovi Podlažice, Chrast a Jeníkov. Rodový hrad Chlum připadl cizím rodům. 66  

 Chroustovice dostal do správy poslední zmiňovaný, tedy Zachariáš Slavata 

z Chlumu. Společně s Chroustovicemi získal také Radhošť.67 Zachariáš na místě 

zdevastované tvrze postavil velkolepý renesanční zámek.68 Stavba probíhala mezi lety 

                              
59 SEDLÁČEK, A. Hrady, zámky a tvrze Království českého, Praha 1993, 1, s. 99. 

60 Tamtéž, s. 237. 

61 Ottův slovník naučný: illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí, 23, s. 340.   

62 http://www.luze.cz/mesto/kostel-sv-bartolomeje/  [online] 2016 [cit. 9. 2. 2016] 

63 Adam získal obec Čestín-Kostel. Dnešní obec Čestín se nachází přibližně sedm kilometru severně od Zruče 

nad Sázavou. Adam byl dvakrát ženatý. První ženou byla Dorota Kurcpachovna, která zemřela v roce 1586, 

a druhou ženou byla Sibyla z Mansfeldu. S první ženou Dorotou měl dceru Alžbětu, syny Michala, Jáchyma, 

Adama Gothelfa a Viléma. První tři synové neměli dědice a jejich linie vymřely po meči. Vilém Slavata 

z Chlumu je nejznámějších představitelem Slavatů vůbec. Zastával velmi vysoké úřady. Nejprve byl 

komořím císaře Rudolfa II., poté maršálkem dvorským. Díky výhodnému sňatku s Lucií Otílií (1602) z rodu 

pánů z Hradce zdědil skrze svou ženu velké majetky. Stal se tedy velmi bohatým mužem. Od roku 1611 byl 

dvorský sudím. O čtyři roky později se stal nejvyšším sudím zemským. Po odjezdu krále Matyáše 

a Ferninanda Štýrského z Prahy se Vilém stal královským místodržícím. 23. května 1618 byl však spolu 

s Janem Bořitou z Martinic a císařem Fabriciem vyhozen z oken Pražského hradu při třetí pražské 

defenestraci. Dlouho se léčil ze zranění, která utrpěl při pádu z okna Hradu. Pobýval nejprve v Lobkovickém 

paláci u Polyxeny z Lobkovic, později v Teplicích, Duchcově, Pasově, kde vytvořil plán na konfiskaci 

majetků vzbouřených stavů. Za peníze, které získal, koupil hrad Košumberk, Domanice a Červenou Lhotu. 

Nadále zastával vysoké úřady. Byl například tajný radou, nejvyšším komorníkem království českého, 

nejvyšším hofmistrem a nejvyšším kancléřem. Dožil ve Vídni, kde také zemřel v roce 1652. Pohřben byl 

v Jindřichově Hradci.  

64 Jindřichovi připadl hrad Košumberk. Jeho manželkou byla Kunka Černčická z Kácova. Jindřich byl prý 

velmi ctnostný muž, byl císařským radou, sedal na moravském zemském soudu a byl několik let hejtmanem 

chrudimského kraje. Často ho na Košumberku navštěvoval Vilém Slavata, syn Jindřichova bratra Adama.  

65 Albrecht získal majetky kláštera v Podlažicích a několik statků na čáslavsku. S manželkou Annou 

ze Smiřic měl tři syny – Jindřicha, Jaroslava a Jana Albrechta. Nejstarší ze synů, tedy Jindřich, se oženil 

s Markétou Saloménou ze Smiřic. Jindřich zahynul při výbuchu střelného prachu na jičínském zámku 

1. února 1620. 

66 Ottův slovník naučný: illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. 23, s. 340.   

67 SEDLÁČEK, August. Hrady, zámky a tvrze Království českého, 1, s. 237. 

68 ŠIMEK, Tomáš a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, s. 167. 
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1578 až 1594.69 Zachariáš byl dvakrát ženatý. Jeho první manželkou byla Anna Křinecká 

z Ronova. Od roku 1593 byl ženatý podruhé a to s Eliškou Robmhápovnou ze Suché. Měl 

dvě děti, Magdalénu Kateřinu a Krištofa Šťastného.70  Obě děti byly moc malé a nebyly by 

schopné panství spravovat. Proto krátce před svou smrtí roku 1599 stanovil ve své závěti 

jejich poručníky.  Ti však nevěděli, co dělat se zadluženým panstvím, a proto ho prodali.71 

 Ještě za života Zachariáše Slavaty postihla panství a okolí živelná katastrofa. Roku 

1595 v sobotu 23. prosince obyvatele zdejšího kraje vyděsilo velké zemětřesení. Přišlo 

v několika vlnách. První otřes přišel v sedm hodin ráno. Další poté v jedenáct, ve dvě 

odpoledne a poslední v devět hodin večer. Nejprve byl slyšet silný rámus jako při bouřce. 

Lidé se budili ze spaní a utíkali ze svých domovů, protože se obávali, že se domy zboří. 

Zvuky, které se při zemětřesení ozývaly, lidé popisovali jako pukání skal, hřmot koní 

a jezdců v plné zbroji nebo jako souvislou střelbu. Vyděšení lidé se domnívali, že nadešel 

soudný den.72  

 Rod Slavatů se o zámek prakticky vůbec nestaral, a proto se ze zámku stala ruina. 

Byl to právě Zachariáš Slavata z Chlumu, který začal na místě zpustlé tvrze stavět 

renesanční zámek. Jednalo se o čtyřkřídlou budovu, která měla uprostřed malé nádvoří. 

Nádvoří bylo s budovou spojeno pravidelnými arkádami.73 V dnešním jádře zámku je tato 

dispozice stále ještě zachovaná, i když dnes to již neodpovídá půdorysně. Později bylo 

strženo jedno z křídel budovy. 

  

                              
69 HEMERKA, B. Kronika Chroustovic, s. 55. 

70 Ottův slovník naučný: illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. 23,s. 340.   

71 SEDLÁČEK, August. Hrady, zámky a tvrze Království českého, 1, s. 237. 

72 HEMERKA, B. Kronika Chroustovic, s. 56 – 57. 

73 ŠIMEK, T. a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, s. 167. 
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2.4  Doba 17. století  

Panství roku 1600 kupuje Kunka Slavatová, rozená Černčická z Kácova.74 Jejím 

manželem byl již zmíněný Jindřich Slavata z Chlumu, jeden ze čtyř synů Diviše Slavaty.75 

Při koupi chroustovického panství byla Kunka již vdovou. Zaplatila za něho 23 000 kop 

českých grošů.76 Po její smrti roku 1603 připadlo panství jejímu synovi Diviši 

Lacembokovi z Chlumu a Košumberka. Ten však o tři roky později prodává panství 

s vesnicemi, které k němu patřily, Janu Diviši ze Žerotína za 26 250 kop českých grošů.77  

Jan Diviš byl synem Bedřicha Židlochovského a Magdalény Slavatové78 z Chlumu. 

Jan Diviš studoval v Basileji. Roku 1607 k chroustovickým statkům přikoupil nedaleké 

Žilovice.79  

Záhy však, v roce 1612, prodal panství Jiříkovi Gerštorfovi z Gerštorfu. Jiřík byl 

hejtmanem chrudimského kraje, defensorem, tedy obhájcem, radou a soudcem zemským.80 

Jeho manželkou byla Johanka z Rokyc, která mu porodila 3 syny – Bernarta Mikuláše, 

Štěpána a Jindřicha. Ve své závěti Jiřík rozdělil své panství a Chroustovice získal Štěpán.81 

Štěpán se při stavovském povstání postavil na stranu stavů a po bitvě na Bílé hoře mu byly 

odebrány dvě třetiny majetku.82 Poté prchnul z Čech a usadil se v Sasku, kde jsou o něm 

zmínky ještě v roce 1629.83 

V době třicetileté války přes panství procházely vojska přátelských i nepřátelských 

armád. Několik vesnic bylo vypáleno, obyvatelé většinou před armádami utíkali a skrývali 

se, kde to bylo jen možné. Některým se nepodařilo uprchnout a byli vojáky pobiti. 

                              
74 August Sedláček ve své knize Hrady zámky a tvrze království českého, díl 1. zkomolil Kunčino přízvisko. 

Na straně 237 je uvedeno: „ … a tvrz pustou Jestříbec s příslušenstvím Kunce Slavatové roz. Čeručické 

z Kácova a na Košumberce …“. Zda se jedná Sedláčkovu nebo tiskařskou chybu, není známo. 

75 Ottův slovník naučný: illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. 6, s. 615. 

76 SEDLÁČEK, August. Hrady, zámky a tvrze Království českého, 1, s. 237. 

77 Tamtéž, s. 237. 

78 Někdy bývá označována také jako Mandalena Slavatková z Chlumu. 

79 Ottův slovník naučný: illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí, 27, s. 818. 

80 Ottův slovník naučný: illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí, 10, s. 83. 

81 SEDLÁČEK, August. Hrady, zámky a tvrze Království českého, 1, s. 237. 

82 Tamtéž, s. 237. 

83 Ottův slovník naučný: illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí, 10, s. 83. 
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V domech vojáci hledali potraviny, ošacení a cokoli, co by jim zlepšilo život uprostřed 

války. Domy po jejich řádění bývaly velmi často neobyvatelné.84  

Od roku 1620 je majitelem Chroustovic Jan/Johann Baptista Weber z Pisenbergu 

a Krumbachu. Zastával funkci komorního rady a roku 1623 byl povýšen do stavu 

svobodných pánů. K panství přikoupil vesnici Zaječice.85 V Městci, vesnici patřící 

k panství, se tehdy na okraji vesnice nacházela krčma. Krčma se nacházela u významné 

cesty, která tudy procházela. Prvním nájemcem krčmy byl Josef Straka. Tato krčma, o niž 

je první zmínka z roku 162686, stojí do dnešní doby. Dnes už budova neslouží jako 

hostinec. Stojí blízko velice frekventované silnice a je ve velmi špatném stavu. O tom, že 

se ve vesnici jednalo o jednu z nejvýznamnějších budov, dodnes svědčí fakt, že tato 

polorozpadlá budova stále nese číslo popisné 1. 

Jan Baptista Weber zemřel roku 1655, dědila po něm dcera Kateřina Voršila, vdaná 

z Abensperka a Traunu.87 Ještě v tom samém roce prodává Chroustovice Karlovi 

Ferdinandovi z Valdštejna. Se svými majetky však nezacházel nejlépe a roku 1661 o část 

přišel. Zůstaly mu jen Chroustovice. Karlovou manželkou byla Alžběta Barbora Eusebie 

z Valdštejna, rozená Berkovna z Dubé.88 Po manželově smrti prodala panství Františku 

Karlovi Libštejnskému z Kolovrat a Rychnova.89 Tento obchod se uskutečnil v roce 1663.  

František Karel Libštejnský z Kolovrat a Rychnova byl již v době této transakce 

říšským hrabětem. Do tohoto stavu byl povýšen roku 1658 a to na základě toho, že se 

zasloužil o zvolení Leopolda I. císařem. Byl úspěšným diplomatem, získal Řád zlatého 

rouna a finančně podporoval výstavbu chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně.90 Zastával 

významné funkce v království. Byl komorníkem, radou, místodržícím a prezidentem rady 

nad apelacemi.91 Byl také zemským hejtmanem na Moravě.92 Držel nejrůznější statky 

                              
84 HEMERKA, B. Kronika Chroustovic, s. 63. 

85 MAŠEK, P. Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od Bílé hory do současnosti. Díl II. N – Ž, 

Praha 2010, s. 429. 

86 DRBAL, Jiří. Z historie i současnosti místní části Městec. Chroustovický zpravodaj. 6. 2012, č. 65, str. 1. 

87 SEDLÁČEK, August. Hrady, zámky a tvrze Království českého, 1, s. 237. 

88 Ottův slovník naučný: illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí, 26, s. 341. 

89 SEDLÁČEK, A. Hrady, zámky a tvrze Království českého, 1, s. 238. 

90 JUŘÍK, P. Encyklopedie šlechtických rodů, Praha 2014, s. 75 

91 SEDLÁČEK, A. Hrady, zámky a tvrze Království českého, Praha 1993, 1, s. 238. 

92 Ottův slovník naučný: illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí, 14, s. 601. 
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a majetky. Po svém otci zdědil Rychnov, spravoval však také Líšeň na Moravě, 

Černíkovice a Chroustovice.93 

František Karel získal panství, zámek, dvůr v Chroustovicích a šest vesnic, kterými 

byly: Městec, Stradouň, Žika, Týništko, Radhošť a Ostrov.94 Ves Městec tehdy tvořilo 

pouze čtrnáct domů.95 Ještě v roce 1677 se v dobových pramenech objevuje jako součást 

panství ves Rakovec. Ta stávala jihozápadně od Chroustovic. V obci žilo okolo čtyřiceti 

obyvatel. Nacházel se tam poplužní dvůr a pivovar.96 Obyvatel této obce postupně 

ubývalo. O stavení se nikdo dále nestaral, až byla ves kompletně vylidněna. Stavení 

chátrala, v 18. století byla zbourána a ves zanikla.97 

Urbář z roku 1675 uvádí, že k panství patřily tyto obce: Chroustovice, Městec, 

Opočno, Ostrov, Stradouň, Týništko, Radhošť a Žika.98 Víme, že při koupi v roce 1663 

mělo panství pouze sedm vesnic. Zde je patrné, že během prvních dvanácti let vlastnictví 

panství přikoupil majitel ještě ves Opočno. František Karel přikoupil roku 1694 k panství 

další vesnice: Mentour, Lozice, Mravín, Sedlice, Jenišovice a Roubovský statek.99  

František Karel se zasloužil o vznik nové vesnice na panství. Nechal vysušit rybník 

Kapřivec a na jeho místě vzniklo jedenáct nových domů. Jejich obyvatelům přidělil okolní 

pozemky. Na oplátku museli obyvatelé nově vzniklé obce Nové Holešovice robotovat 

na panském alespoň padesát dní v roce.100 

 Dalším, kdo začal zámek v Chroustovicích přestavovat, byl František Karel 

Libštejnský z Kolovrat a Rychnova. V roce 1663 koupil zdejší panství, ke kterému náležel 

zámek, dvůr, městečko Chroustovice, další dvory a několik vesnic. Tehdy se jednalo 

o čtyřkřídlou jednopatrovou budovu se šindelovou střechou. Celý zámek byl podsklepený. 

V přízemí zámku se nacházely kanceláře, kuchyně, byty úředníků, skladiště, sklepy 

                              
93 Ottův slovník naučný: illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí, 14, s. 601. 

94 SEDLÁČEK, A. Hrady, zámky a tvrze Království českého, Praha 1993, 1, s. 238. 

95 VÍCH, J. Kronika obce Městec, s. 4. 

96 HEMERKA, B. Kronika Chroustovic, s. 77. 

97 Tamtéž, s. 77. 

98 SOA Zámrsk, Velkostatek Rychmburk – Chroustovice – Košumberk, oddělení Chroustovice 1625 – 1854, 

Urbář panství Chroustovického, 1675, inv. č. 5351, č. knihy 1633, s. 3 – 20. 

99 SEDLÁČEK, A. Hrady, zámky a tvrze Království českého, 1, s. 238. 

100 VÍCH, J. Kronika obce Městec, s. 79. 
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a zámecká kaple. Do části patra zámku byly umístěny obytné pokoje. Druhá část sloužila 

jako sýpka.101  

 Chroustovický zámek měl v té době podobu jednopatrové čtyřkřídlé budovy 

s šindelovou střechou. Za Františka Karla Libštejnského z Kolovrat a Rychnova dochází 

k rozsáhlé přestavbě zámku v barokním duchu. Barokní přestavba je datována k roku 

1676.102 Jméno architekta není známo, je však pravděpodobné, že se jedná o stejnou osobu, 

která pro Františka Karla Libštejnského přestavovala zámek v Rychnově nad Kněžnou. 

Na zámku v Chroustovicích byla zachována čtyřkřídlá dispozice budov. Střecha se však 

mění na mansardovou a do ní je vsazeno úzké patro. Střecha byla pokryta šindelem. 

V patře se nacházely nádherné pokoje s kazetovými nebo klenutými stropy. V zámku se 

nacházela i klenotnice.103 Při této přestavbě vzniká také hospodářské zázemí v podobě 

lomených bočních křídel. Do těchto prostor byla přemístěna zámecká kaple a kuchyně.104 

 

  

                              
101 VÍCH, J. Kronika obce Městec, s. 168. 

102 SEDLÁČEK, A.. Místopisný slovník historický království českého, s. 337. 

103 WIRTH, Z. Soupis památek historických a uměleckých v království Českém od pravěku do počátku XIX. 

století. XVI, s. 38. 

104 ŠIMEK, T. a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, s. 168. 
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2.5 Kinští105 v Chroustovicích  

 František Karel Libštejnský zemřel roku 1700. Dědil po něm syn Norbert Leopold 

z Kolovrat. Norbert byl císařovým vyslancem v Madridu, Braniborsku a Kolíně nad 

Rýnem.106  Zemřel v roce 1716.107 Od roku 1716 Chroustovice vlastnil jeho syn František 

Karel.108  

 Roku 1721 kupuje panství a mnoho vesnic italský šlechtic markýz Jeroným Capece 

de Rofrano.109 Panství to bylo v té době opravdu rozsáhlé. Svědčí o tom i cena, kterou 

Jeroným Capece za panství zaplatil: 426 100 zlatých a 1 000 dukátů. Panství obsahovalo 

zámek Chroustovice, městečko a 22 vsí: Městec, Stradouň, Žika, Týništko, Radhošť, 

Ostrov, Opočno, Uhersko, Trusnov, Franclinu, Janovičky, Vinary, Sedlec, Pěšice, Mravín, 

Mentoury/Mentour, Jenišovice, Martinice, Lozice, Turov, Staré Holíšovice, Nové 

Holíšovice/Holešovice.110 

Jeho dcerou byla Marie Terezie Capece de Rofrano (1712/5 - 1778). Ta si v roce 

1736 vzala Leopolda Kinského (1713 - 1760), který získal Chroustovice věnem.111 

  

                              
105 Tento rod patřil k přední aristokracii po dlouhá léta. Rod pocházel ze severních Čech, pravděpodobně 

z okolí Litoměřic. Nejstarším doloženým představitelem rodu byl rytíř Bohuslav ze Žernosek a ze Vchynic. 

Zmínka se o něm objevuje v roce 1282. V počátcích nebyli moc vlivným rodem, to se však obrací 

v 16. a hlavně v 17. století, kdy se představitelé rodu hojně angažují ve všech sférách. Například Oldřich 

Vchynský se aktivně podílel, spolu s hrabětem Thurnem a dalšími, na defenestraci v roce 1618. Že se 

nejednalo o zanedbatelný rod v našich dějinách je patrné i z toho, že se snažili být vždy v centru dění a dávat 

svou moc a své majetky na odiv ostatním. Roku 1768 kupuje František Oldřich Kinský barokní Golz palác, 

dnes palác Kinských, na Staroměstském náměstí v Praze. Rod vlastnil množství zámků a sídel po celé 

republice. Kinští byli původně označováni jako páni Vchynští z Vchynic a Tetova. Jméno Vchynský bylo 

postupně zkomoleno a prvním členem rodu užívajícím jméno Kinský byl Vilém. Toho jako hraběte Kinského 

tituluje Ferdinand II. ve své listině z roku 1628. Potomci tohoto rodu stále žijí a žádají o navracení majetků, 

což se již v několika případech stalo. 

106 JUŘÍK, P. Encyklopedie šlechtických rodů, s. 74. 

107 Ottův slovník naučný: illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí, 14, s. 601. 

108 SEDLÁČEK, A. Hrady, zámky a tvrze Království českého, 1, s. 238. 

109 MAŠEK, P. Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od Bílé hory do současnosti, 2, s. 133. 

110 SEDLÁČEK, A. Hrady, zámky a tvrze Království českého, 1, s. 238. 

111 VALENTA, A. Dějiny rodu Kinských, České Budějovice 2004, s. 278. 
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2.5.1 Leopold Kinský  

Leopold Kinský byl synem Františka Ferdinand Kinského a jeho první ženy Marie 

Terezie z Fünfkirchen. Stal se dědicem panství i přes to, že se narodil jako čtvrtý syn. Jeho 

tři bratři totiž zemřeli ve velmi mladém věku.112 Rok 1733 strávil v Paříži, kde pobýval na 

své kavalírské cestě.113 Sňatek uzavřel s již zmíněnou Marií Terezií Capece-Rofrano. 

Spolu měli několik dětí. Jejich dva synové – František a Filip – studovali ve Vídni na 

tereziánské rytířské akademii.114 

 Vraťme se zpět do Chroustovic. Od roku 1736 vlastnil zámek Leopold Kinský. 

Se svou manželkou Marií Terezií Capece de Rofrano měl 4 děti – Františka Ferdinanda, 

Filipa, Marii Terezii a Mariannu.115 Po smrti Leopolda v roce 1760 po něm majetky zdědili 

synové. Od roku 1779 je však jediným majitelem panství Filip Kinský, který odkupuje díl 

svého bratra Františka Ferdinanda.116   

  V době Leopoldova působení v Chroustovicích mělo panství značnou rozlohu. 

Patřilo do něho 22 vesnic. Byly to: Chroustovice, Turov, Městec, Ostrov, Opočno, 

Uhersko, Trusnov, Franclina, Radhošť, Žika, Týništko, Janovičky, Stradouň, Vinary, 

Sedlec, Mravín, Mentour, Jenišovice, Martinice, Lozice, Nové a Staré Holešovice.117 

 

 

2.5.2  Filip Kinský  

 Filip Kinský je velmi významnou postavou v dějinách chroustovického panství. 

Narodil se jako druhorozený syn. Vystudoval vojenskou akademii ve Vídni a později se 

stal dokonce generálem rakouské armády. Jako druhorozenému synovi mu otec ve své 

závěti odkázal značné množství majetku. Tímto aktem získal Filip polovinu 

                              
112 VALENTA, A. Dějiny rodu Kinských, s. 81. 

113 Tamtéž, s. 108.  

114 Tamtéž, s. 134. 

115 Tamtéž, s. 304.  

116 ŠIMEK, T. a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, s. 168. 

117 SOA Zámrsk, PozK OS Vysoké Mýto, 1570 – 1885, Kniha gruntovní na prodané panské a na obecním 

drnu vystavěné chalupy založená v roku 1759, 1759 – 1815, inv. č. 199, č. knihy 172., s. 1. 
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chroustovického panství. Druhou polovinu vykoupil od svého bratra Františka až v roce 

1779 za nemalou částku 213 tisíc zlatých.118  

 Manželství s Terezií Dietrichsteinovou nebylo vůbec šťastné a skončilo rozvodem, 

což byla tehdy velmi zdlouhavá záležitost. Známá je událost, která se traduje dodnes 

v okolí Chroustovic. Dnes již má spíše charakter pověsti, přesto má jistý historický základ. 

Incident se odehrál údajně roku 1780 nebo 1790 ve Vídni. Filip byl znám svou 

problematickou povahou. Často byl označován za šílence. Filip pojal podezření, že mu je 

jeho žena nevěrná. Na plese ve Vídni ji přistihl při rozhovoru s hrabětem Savčinským. 

Tento rozhovor se mu zdál až příliš důvěrný, a proto okamžitě zakročil. Hraběti uťal 

pořádný políček před všemi hosty plesu. Záhy se dal na útěk, až dorazil na své panství 

v Chroustovicích. Jeho pronásledovatelé mu však byli v patách. Začal se tedy ukrývat 

v okolních lesích. Místní obyvatelé mu nosili jídlo a pití. Po uplynutí měsíce mu hrabě 

Savčinski odpustil.119 

 Na svých panstvích byl Filip velmi tolerantní k nekatolíkům. Dokazuje to i pozvání 

dvou uherských evangelických pastorů. Filip je pozval na blízké panství Rychmburk.120 

Filip tímto činem po vydání tolerančního patentu pravděpodobně sledoval vlastní zájmy. 

Sám byl katolíkem a nikdy víru nezměnil. Domníval se, že pokud budou mít poddaní 

svého duchovního a místo, kde se mohou v klidu a míru modlit, budou poté lépe plnit 

poddanské povinnosti.121  

 Pro své panství dokázal získat také císařské povolení na pořádání trhů. Na Filipovu 

žádost vydal František II. 15. prosince 1793 listinu, ve které potvrzuje právo na čtyři trhy 

ročně. Toto právo bylo uděleno městečku Chroustovice. Jednalo se o tyto dny v roce: první 

čtvrtek před svátkem očišťování Panny Marie (čtvrtek před 2. únorem), čtvrtek před 

svátkem Filipa a Jakuba (čtvrtek před 3. květnem), čtvrtek před Vavřincem (čtvrtek před 

10. srpnem) a poslední trh se měl konat na den svátku sv. Kateřiny (25. listopad). Kromě 

                              
118 VALENTA, A. Dějiny rodu Kinských, s. 135. 

119 Tamtéž, s. 138 – 139. 

120 Tamtéž s. 143. 

121 Tamtéž, s. 142. 
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těchto čtyř trhů Chroustovicím připadlo právo na pořádání trhů s obilím, a to každý 

týden.122 

Filip Kinský započal roku 1779 zámek v Chroustovicích přestavovat. Jednalo 

se o rokokovou přestavbu, která výrazně změnila podobu celé stavby. Asi nejvýraznějším 

zásahem bylo zbourání východního křídla zámku. To způsobilo prosvětlení a otevření 

nádvoří do zahrady. Na místo zbořeného křídla byla umístěna rokoková mříž a brána 

z roku 1881.123  

K přední, tedy jižní, části zámku byl přistavěn střední rizalit, který byl zakončen 

tympanonem.124 Přední část zámku je ta, která je otevřená do zahrady. Panstvo do zámku 

přijíždělo přes zahradu, tudíž ta část, dnes otevřená do vesnice, je zadní částí zámku. Ještě 

před samotným rizalitem vznikla terasa se schodištěm, které ústilo na balkón, který byl 

spojen se zrcadlovým sálem. Právě tento sál je v současné době jediným místem na zámku, 

kde se dochována štuková výzdoba, dobová kamna a vybavení. V současné době slouží 

tento sál pro pořádání společenských akcí, svateb a pro potřeby učňovské školy, která 

v zámku sídlí.  

Všechny fasády byly při této přestavbě bohatě rozčleněny a ozdobeny pilastry 

a římsami.125 Interiér zámku byl opatřen mnohými štuky a výmalbami. 

V přízemí zámku, v jedné z budov přiléhajících k zámku se nacházela zámecká 

kaple sv. Kříže. Nacházel se zde mramorový oltář z roku 1785 a figurální malby.126 Tato 

kaple se však nedochovala. Dnes se v místě kaple nachází sborovna školy. 

Hospodářské budovy z doby přestavby zámku Františkem Karlem Libštejnským 

z Kolovrat byly doplněny dalšími budovami, které na ty předchozí nasedají. Vznikl zde 

čestný dvůr, který uzavíral vstup do zámku. Úpravy se dočkal také francouzský park, kde 

došlo mimo jiné k regulaci říčky Novohradky. Její tok byl rozdělen na tři části, přičemž 

jedno rameno se do areálu vůbec nedostalo, druhé tvořilo hranici areálu a třetí protékalo 

skrz areál v části s hospodářskými budovami. Zde byly vybudovány tři mostky. V zámku 

                              
122 SOkA Chrudim, Archiv městečka Chroustovice, 1832 – 1945(1949), listina vydaná Františkem II., inv. č. 

1A, čas. rozsah 15.12.1793. 

123 POCHE, E. Umělecké památky Čech, s. 537. 

124 ŠIMEK, T. a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, s. 168. 

125 Tamtéž, s. 168. 

126 POCHE, E. Umělecké památky Čech, s. 537. 
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vzniklo dokonce divadlo, které zde však dlouho nevydrželo. Tyto úpravy byly dokončeny 

kolem roku 1780 a od té doby se areál zámku prakticky nezměnil.127 

 

 Za vlády Filipa Kinského spadalo pod zdejší panství celkem 10 obcí. Byly to: 

Chroustovice, Bor u Chroustovic, Lhota u Chroustovic, Městec, Žilovice, Březovice, Staré 

a Nové Holešovice, Ostrov a Turov, který byl k panství přidán po povodních roku 1750.128 

Ves Městec v té době ležela na frekventované cestě z Chrudimě do Vysokého Mýta 

a dále směrem na Moravu. Cesta tudy vedla už odpradávna. Jednalo se pouze o kamenitou 

vyšlapanou cestu. Mezi lety 1812 až 1815 byla silnice zpevněna a vydlážděna. Zkvalitnění 

cesty způsobilo to, že od té doby tudy prošlo velké množství vojsk a vojenských povozů. 

Tento fakt ještě více zvýšil vytížení panského hostince, který stál v Městci hned vedle 

silnice.129 

 Filip během svého života získal mnoho výnosných panství, jako například Sloup, 

Prášily a Dobrou Vodu na Šumavě. Prášily a Dobrou Vodu výhodně prodal roku 1799 

knížeti Josefu Schwarzenbergovi. Chroustovice společně s panstvím Rychmburk prodal 

roku 1823 rodu Thurn-Taxis. Ponechal si pouze panství Sloup, které vlastnil až do své 

smrti.130 Toto panství po smrti Filipa přešlo na jeho synovce generála Karla Kinského.131  

  

                              
127 ŠIMEK, T. a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, s. 169. 

128 KUBÁT, F. Kronika: Záznamy z panství a farnosti v Chroustovicích: Historie tvrze a obce Ostrova: 

Historie obce Městecz = Městce, s. 65. 

129 Tamtéž, s. 96. 

130 VALENTA, A. Dějiny rodu Kinských, s. 135. 

131 Ottův slovník naučný: illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí, 14, s. 241. 
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2.5.3 Marie Terezie Poniatowská 

Mezi lety 1773 až 1790 v Chroustovicích střídavě žila sestra Filipa Kinského Marie 

Terezie Poniatowská, rozená Kinská (1740 - 1806).  

Marie Terezie se narodila 14. dubna 1740 v Praze.132 Pocházela z významného 

českého šlechtického rodu Kinských u Vchynic a Tetova. Jejím otcem byl hrabě Leopold 

Kinský. V roce 1761 se provdala za Ondřeje Poniatowského (1735 - 1773). Ondřej byl 

bratr Stanislawa II. Augusta Poniatowského († 1798), posledního polského krále. Ondřej 

Poniatowski působil úspěšně v rakouské armádě a roku 1763 se stal polním maršálem.133 

Synem Ondřeje Poniatowského a Marie Terezie rozené Kinské byl Josef Poniatowski 

(1763 - 1813). Josef je velmi významnou postavou polských dějin. Sloužil nejdříve 

v rakouské armádě. V roce 1789 se vrátil do Polska, aby tam zorganizoval armádu 

a bojoval proti Rusům při marných pokusech o udržení celistvosti Polska. Byl velkým 

sympatizantem císaře Napoleona Bonaparta. Doufal, že se díky Napoleonovi podaří 

obnovit nedávno rozdělené Polsko.134 Později se připojil se svým vojskem k Napoleonově 

armádě. Napoleon ho dokonce v roce 1813 jmenoval francouzským maršálem. Josef byl 

jedním z nejlepších Napoleonových maršálů. Zahynul však po bitvě u Lipska 18. října 

1813 v řece Halštře.135 Pohřben je v Krakově ve Wawelské katedrále po boku polských 

králů.136 

Marie Terezie Poniatowská se do Čech vrátila roku 1773 po smrti svého manžela 

Ondřeje Poniatowského.  Střídavě pobývala v Praze a na panstvích svého mladšího bratra 

Filipa. Na zámku v Chroustovicích žila několik let. Velmi se zde angažovala. Prý sama 

navrhla podobu rokokového zámečku Theresienlust, později nazývaného Neulust, který 

nechal Filip nedaleko Chroustovic vystavět.137 Zámeček se nacházel nedaleko obce 

Uhersko, přibližně šest kilometrů od Chroustovic. Neulust s původním anglickým parkem 

dnes už nestojí.  Roku 1908 rozhodla vrchnost o tom, že Neulust bude zbořen. Materiál 

                              
132 SZABO, M. Pražské hřbitovy. Olšanské hřbitovy I. & II., Praha 2010, s. 126. 

133 Ottův slovník naučný: illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí, 20, s. 213. 

134 VALENTA, A. Dějiny rodu Kinských, s. 143. 

135 Ottův slovník naučný: illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. 20, s. 214. 

136 Miloš Czabo uvádí ve své knize Pražské hřbitovy, Olšanské hřbitovy I. & II., že Josef Poniatowski je 

pochován po boku své matky na Olšanských hřbitovech. To však není pravda. Josef Poniatowski je jako 

polský národní hrdina pochován v katedrále Wawelu v Krakově. O datu pohřbu Poniatowského v Krakově 

české historické knihy mlčí. 

137 VALENTA, A. Dějiny rodu Kinských, s. 143. 
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ze zámečku byl znovu použit. Drobné kusy se použily na stavbu silnice z Turova 

do Uherska a velké kvádry se použily na zpevnění náhonu uherského mlýna. Stát zůstala 

pouze budova č. p. 64, ve které nadále bydlel údržbář prostoru bývalého zámečku.138 Dnes 

už nestojí ani domek údržbáře a místo je velmi zarostlé a neudržované.   

O pobytu Marie Terezie Poniatowské v Chroustovicích a okolí koluje pověst. 

Kněžna Poniatowská navštěvovala místo u břehu říčky Žejbro nedaleko vesnice 

Chacholice. Tam rozjímala a přemýšlela v místě, kde ji nikdo nerušil. Jednou se tam 

sešla s královehradeckým biskupem Janem Leopoldem Hayem, kterého údajně tak 

vyděsila, že se biskup dal na útěk. Je otázkou, do jaké míry je tato historka pravdivá, 

protože se z kněžny a biskupa poté stali přátelé. Biskup Hay nechal dokonce na památku 

jejich setkání vyrobit nápis na veliký kámen v místě, kde se měli sejít. Kámen i s nápisem 

dnes nalezneme na původním místě. Toto místo, které nese název U Vany, je součástí 

naučné stezky Chrastecka. Nápis je psaný v němčině. V překladu zní takto: 

Zde 

toto odlehlé 

místo 

spanilá kněžna Poniatowská 

dne 28. srpna 1781 

svou přítomností 

obšťastnila. 

Kolem byl háj klidný jako její duše. 

Nebe dobrotivé jako její srdce, 

chrám dobročinnosti. 

Od tohoto dne budiž 

zde toto odlehlé místo 

mne i lidstvu stále 

                              
138 KUBÁT, F. Kronika: Záznamy z panství a farnosti v Chroustovicích: Historie tvrze a obce Ostrova: 

Historie obce Městecz = Městce, s. 50. 
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posvátné. 

Biskup Jan Leopold z Haye.139 

 

Marie Terezie Poniatowská vlastnila také jeden dům v Praze, konkrétně v Široké 

ulici.140 Po roce 1790 odjíždí do Doksan, kde její stavební aktivita nekončí. Ještě téhož 

roku si pronajala od náboženského fondu na deset let panství bývalého doksanského 

kláštera premonstrátek. Zde přebudovala prelaturu na zámek a v blízkosti nechala 

vybudovat velkolepou stavbu s názvem Terespol. Tento areál se také nedochoval.141  

Doksany definitivně opustila roku 1797 a dožila na zámku v Roudnici nad Labem, 

kde roku 1806 zemřela.142 Na památku jejího pobytu v Chroustovicích byl kolem roku 

1800 do zámeckého parku umístěn mramorový pomník.143 Ten se tam již v současné době 

nenachází. Někdy v 50. letech 20. století se, dle výpovědí místních, ztratil.144  

 Marie Terezie Poniatowská, rozená Kinská, je pohřbena v Praze na Olšanském 

hřbitově. Je vcelku překvapivé, že tak významná šlechtična, matka polského maršála, 

švagrová posledního polského krále, není pohřbena v některé z rodových hrobek. Hrob 

                              
139 HIER 

DIESENUNBETRETENEN 

ORT 

HAT DIE EDLE PONIATOWSKA 

AM XXVIII AUGUST MDCCLXXXI 

DURCH IHRE GEGENWART BEGLÜCKT 

RUHIG WAR. 

DER HAYN UMHER WIE IHRE SEELE. 

DER HIMMEL MILDE WIE IHR HERZ. 

DER TEMPEL DER WOHLTHÄTICKEIT 

VON DIESEM TAGE SEY. 

HIER DIESER UNBETRETENE ORT 

MIR UND DER MENSCHHEIT STETS 

EIN HEILIGTHUM 

L. L. B 

140 MAŠEK, P. Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od Bílé hory do současnosti, 2, s. 102. 

141 VALENTA, A. Dějiny rodu Kinských, s. 144 – 145.  

142 MAŠEK, P. Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od Bílé hory do současnosti, 2, s. 102. 

143 ŠIMEK, T. a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, s. 169. 

144 Rozhovor s Jaroslavem Mrázkem, 7. 3. 2014.  
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ji nechala zřídit Napoleonská společnost v Praze. Na náhrobku nalezneme nápis ve dvou 

jazycích, v češtině a francouzštině. Text na náhrobku zní: 

 

Zde odpočívá uprostřed svého lidu, jak si sama přála  

MARIE TEREZIE kněžna PONIATOWSKÁ,  

rozená hraběnka KINSKÁ z VCHYNIC a TETOVA. 

* 14. IV 1740 v Praze  †26. IX 1806 

Matka Josefa knížete a maršála Francie věrného spolubojovníka císaře Napoleona. 

Péčí Napoleonské společnosti v Praze 

17. května 1936 

 

Dnes již není na první pohled patrné, že se jedná o hrob šlechtičny. Místo není 

upravované, francouzský nápis není vůbec čitelný. Ve vrchní části náhrobku se nachází 

latinský citát, který je velmi těžce rozpoznatelný, protože přes něho roste bujná květena. 

Portrét, který se na náhrobku nacházel, chybí vůbec.  Místo by si jistě zasloužilo lepší péči. 
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2.6  Rod Thurn-Taxis145 

Filip Kinský byl posledním majitelem panství z rodu Kinských. Roku 1823 panství, 

zámek, dvůr, městečko a přilehlé obce koupil Karel Alexandr Thurn-Taxis (1770 - 

1827).146  

Zámek Thurn-Taxisům nesloužil jako stálé sídlo, jezdili sem pouze na léto. Od roku 

1832 zde sídlila stavební kancelář, která spravovala všechny zámky patřící rodu Thurn-

Taxis na našem území.147 O vlastnictví zámku jejich rodem hovoří i dobové prameny.148 

Další majitel panství Maxmilián Karel (1802 - 1871) přikoupil ke svým statkům zadlužené 

panství Litomyšl.149   

Po roce 1848, kdy došlo k zániku patrimoniální správy, se změnilo panství 

ve velkostatek a někdejší poddanské vsi nahradily samosprávné obce.  

Thurn-Taxisové na zdejším panství a velkostatku nebydleli. Přebývali v německém 

Řezně a do Čech přijížděli, pouze pokud bylo potřeba vyřešit nějaké záležitosti týkající se 

jejich zdejších majetků. Z doby, kdy byl majitelem velkostatku kníže Karel Thurn-Taxis, 

pochází úsměvná historka. Při jedné ze svých návštěv kníže v roce 1899 projížděl v kočáře 

skrz Chroustovice. Když projížděl kolem obchodu pekaře Klapka, všiml si ve výloze 

preclíků. Poručil zastavit kočár a poslal kočího pro preclíky. Knížeti preclíky tak 

zachutnaly, že poslal kočího pro recept. Pekař však nechtěl prozradit tajemství preclíků, 

proto se kočí dvakrát vrátil s nepořízenou. Na naléhání knížete prozradil pekař Klapka 

kočímu, že jsou preclíky zadělávané psím a koňským sádlem. I když se kočí bál, 

co na tajnou přísadu kníže řekne, nakonec mu ingredienci prozradil. Kníže se tomu smál se 

slovy, že je jedno, z čeho jsou, když jsou tak dobré. Prý se zařekl, že si je nechá upéct 

                              
145 Tento původem nečeský rod pocházel ze severní Itálie, konkrétně z okolí Bergama, a k nám se dostává až 

v polovině 16. století. Jedním z nejznámějších představitelů tohoto rodu u nás byl Jindřich Matyáš Thurn, 

který byl vrchním velitelem stavovských vojsk a hlavní organizátor defenestrace z roku 1618. Thurn-

Taxisové po roce 1945 nedobrovolně odcházejí z Československa a natrvalo se usazují v cizině. Jak již 

napovídá jméno, rod vznikl spojením dvou rodů, a to Thurnů-Valsassinů a Taxisů. Taxisové pocházejí také 

z Itálie a odvozují svůj původ od rodu Torriani. 

146 VALENTA, A. Dějiny rodu Kinských, s. 169. 

147 ŠIMEK, T. a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, s. 169. 

148 SOA Zámrsk, fond velkostatku Rychmburk – Chroustovice - Košumberk, oddělení Chroustovice 1625-

1854, Soupis obyvatel 1830-1833, inv. č. 5468, č. kart. 1750.  

149 MAŠEK, P. Modrá krev: minulost a přítomnost 445 šlechtických rodů v českých zemích, Praha 2003, s. 

285. 
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v Řezně. Historka však neříká, zda si je kníže nechal skutečně ve své domovině 

připravit.150  

 Chroustovický zámek roku 1861 vyhořel. Mezi lety 1863 až 1864 byl opravován. 

Značná část fasád při této rekonstrukci dostala pseudobarokní podobu. Opravy se dočkala 

i vstupní brána z vesnice. Ta prošla rekonstrukcí v roce 1881. Malou rekonstrukcí prošla 

i zámecká kaple. Na počátku 20. století byl opraven její interiér.151 

První polovina 19. století byla významnou dobou pro české země. V této tobě došlo 

ke vzniku a samotnému rozvoji železniční sítě. První železnice na našem území vedla 

z Brna do rakouské Vídně. Významnou postavou, spojenou se stavbou železnice u nás, byl 

Josef Perner. Perner se stal inženýrem železničních staveb u nás. Podílel se na stavbě trati 

z Brna do Prahy a dále do Drážďan.152 Právě na trati z Pardubic do České Třebové, tedy 

na hlavní trati, se nachází železniční stanice Uhersko. Uhersko patřilo k panství 

Chroustovice, tudíž se stavba železnice dotkla i zdejšího panství. Perner a jeho 

spolupracovníci se potýkali s mnoha překážkami, mezi které patřilo vykupování pozemků, 

překonávání bažin, kopců a rozlehlých budov. Při stavbě železnice v Uhersku vznikla roku 

1840 jednopatrová budova a dřevěné skladiště. Strážní budova v Uhersku disponovala 

dvěma byty v prvním patře, v přízemí byly čekárny pro cestující, kancelář a místnost 

k prodeji lístků. Postaveny byly také dva drážní domky pro zaměstnance železnice. Jeden 

se nacházel v blízkosti železniční stanice Uhersko, druhý stál asi o kilometr dále směrem 

na Pardubice, v blízkosti obce Turov.153 

Zrušení roboty roku 1848 přineslo změny do života poddaných na panstvích po celé 

zemi. Došlo například i ke sčítání obyvatel a domů ve vesnicích. Například ves Městec 

tehdy obývalo 275 obyvatel, kteří bydleli v 54 domech. Všichni byli české národnosti. 

V letech následujících byl Městec stižen hned několik požáry a dalšími přírodními 

katastrofami. První požár propukl už v roce 1846. Při tomto požáru byl zničen místní 

hostinec. Roku 1855 byly požárem zničeny tři statky. Největší požár vypukl v listopadu 

1875. Při tomto požáru bylo zničeno devatenáct statků a usedlostí. Obyvatelé několika 

okolních obcí se složili a materiálně i finančně pomohli rodinám postiženým požárem. 

                              
150 HEMERKA, B. Kronika Chroustovic, s. 202. 

151 Tamtéž, s. 169. 

152 Ottův slovník naučný: illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí, 19, s. 504. 

153 KUBÁT, F. Kronika: Záznamy z panství a farnosti v Chroustovicích: Historie tvrze a obce Ostrova: 
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Další požár propukl roku 1891, kdy v Městci shořely tři usedlosti. Finanční podporu 

postiženým rodinám poskytl i majitel velkostatku kníže Karel Thurn-Taxis. 154 V únoru 

1889 se přihnala prudká bouře, která poničila stromy a střechy v okolí. Kromě větru 

způsobil škodu i vytrvalý déšť, který rozvodnil řeky Novohradku, která protéká 

Chroustovicemi, a Loučnou, která protéká mezi železniční stanicí v Uhersku a obcí 

Uhersko. Stejné řeky se rozlily i na jaře 1891, poté co v zimě napadlo velké množství 

sněhu. Při jarním tání se řeky rozlily a zaplavily pole a louky v okolí. Došlo také 

k zatopení domů, které stály v blízkosti řek. Stejná situace nastala i v roce 1900. Kromě 

velkého množství sněhu se tato zima vyznačovala i extrémně nízkými teplotami. Zamrzla 

dokonce i řeka Loučná, která má vždy dostatek vody a v zimě skoro vůbec nezamrzá. 

V jarních měsících tání sněhu způsobilo opětovné zatopení polí, luk a usedlostí stojících 

v blízkosti. Některé rodiny musely s vodou bojovat opakovaně. Například rodina 

Macháčkova, která bydlela v domě vedle železniční stanice Uhersko, musela s vodou 

bojovat za krátkou dobu hned dvakrát.155  

Také okolní vesnice se dočkaly některých změn. Například nedaleký Městec, který 

byl součástí panství, se roku 1884 dočkal vysvěcení místní kapličky. Kaplička, která do 

dnešních dob stojí nedaleko návsi, byla zasvěcená Navštívení Panny Marie. Její stavba 

byla financována částečně z obecních výdajů (583 zlatých) a částečně ze sbírky, kterou 

uspořádali místní. Místní na kapličku přispěli částkou 266 zlatých.156  

Ani tragické události se chroustovickému velkostatku nevyhýbaly. V březnu 1866 

byl nedaleko obce Bor zavražděn truhlář František Chalupa. Vrah byl nedlouho poté 

dopaden. Byl jím František Hauenschlied, místní podivín, který už byl ve vězení 

za loupežnou vraždu. Zavražděnému sebral kabát a několik krejcarů. Po dopadení byl 

převezen do krajské věznice v Chrudimi a v říjnu roku 1866 popraven.157  

Další vražda se na velkostatku odehrála 19. října 1906. Zavražděn byl obecní 

policista František Pitra. Pitra byl ženatý a bylo mu 37 let. K vraždě došlo v noci, při noční 

                              
154 KUBÁT, F. Kronika: Záznamy z panství a farnosti v Chroustovicích: Historie tvrze a obce Ostrova: 
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obchůzce polí. 158 Matriční záznam o úmrtí uvádí, že byl: „přepaden cikány a potlučen tak, 

že sedm hodin po útoku podlehl následkům ranění“.159 Nic konkrétnějšího se však neví. 

Otázkou zůstává, kdo a proč vraždu skutečně spáchal.  

Dnes je místní část Městec vesnicí s nulovou sociální vybaveností. Nenajdeme zde 

žádný obchod, školku ani pracovní příležitosti. Roku 1913 tomu bylo právě naopak. Ve 

vesnici se nacházely čtyři hostince. Všechny se dokázaly uživit a fungovaly dlouhodobě. 

Dále se zde nacházela výrobna cementového zboží, kovářství, řeznictví a dva obchody se 

smíšeným zbožím.160 

Zánik Rakousko-Uherska a vznik Československé republiky se v Chroustovicích 

slavil s velkým nadšením. 29. října na náměstí hudebníci, kteří šli z pohřbu, zahráli několik 

písní. Mezi nimi například i hymnu nebo píseň Hej, Slované. 8. listopadu přinášeli 

obyvatelé Chroustovic na náměstí různé předměty, které připomínaly Rakousko-Uhersko. 

Byly to například různé prapory, mapy a obrazy. Tyto předměty byly za přítomnosti 

mnoha obyvatel obce spáleny.161  

Rod Thurn-Taxis vlastnil zámek až do roku 1919. Veškerý majetek byl posléze 

zkonfiskován Československou republikou. Konfiskace se týkaly šlechtických rodů, které 

měly cizí státní příslušnost, převážně německou a rakouskou. Kromě Thurn-Taxisů 

se konfiskace týkaly i Hohenzollernů nebo Loewensteinů.162  

Poslední majitel chroustovického velkostatku a dalších majetků kníže Albert 

Thurn-Taxis (1867 - 1952) se pokoušel soudit s Československou republikou kvůli 

zabaveným majetkům. Soudní spor byl řešen až u mezinárodního soudu v Haagu, avšak 

neúspěšně. Thurn-Taxisům se však podařilo velkou část majetků krátce před konfiskací 

ze svých statků odvézt. Většina těchto předmětů je dodnes uložena v hlavním sídle rodu 

                              
158 KUBÁT, F. Kronika: Záznamy z panství a farnosti v Chroustovicích: Historie tvrze a obce Ostrova: 

Historie obce Městecz = Městce, s. 111. 
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Chroustovice, inv. č. 3648, sign. 7767, matrika zemřelých, 1845 – 1926, územní rozsah: Městec, Turov, 

Ostrov, s. 76. 

160 VÍCH, J. Kronika obce Městec, s. 49. 
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v Řezně. Tam můžeme nalézt i původní chroustovickou knihovnu a množství listin 

a dokumentů.163 

 

 

2.6.1 Železniční neštěstí u Uherska 

Obec Uhersko byla vždy součástí velkostatku Chroustovice. Dnes má obec 

přibližně 250 obyvatel a její dominantou je kostel Nanebevzetí Panny Marie. Uhersko je 

od Chroustovic vzdáleno přibližně čtyři kilometry. Půl kilometru od Uherska, směrem 

na Chroustovice, se nachází železniční stanice Uhersko. Ta leží na hlavní trati z Prahy na 

Českou Třebovou a dále na Brno a Olomouc. Právě u této železniční zastávky se roku 1909 

odehrálo největší železniční neštěstí Císařských a Královských železničních drah Říše 

Rakousko-Uherské. 

Železniční neštěstí se odehrálo na Boží hod vánoční 25. prosince 1909 kolem 

deváté hodiny ranní. Tehdy v Uhersku byly pouze dvě koleje. Právě tato událost dala 

později impuls k tomu, aby se počet kolejí v této frekventované železniční zastávce zvýšil.  

Roku 1909 byly Vánoce bez sněhu. Na Boží hod vánoční ráno byla hustá mlha. 

Před devátou hodinou z Chocně do Uherska přijel nákladní vlak č. 351, který byl vpuštěn 

na vedlejší kolej, aby uvolnil místo z Brna jedoucímu rychlíku, který jel mimořádně v tento 

den. Nákladní vlak byl přesunut na opačnou kolej a měl počkat, než se kolej uvolní, aby 

mohl pokračovat v jízdě. Z druhého směru, tedy od Prahy se k Uhersku blížil rychlík č. 2, 

který měl být návěstidlem zastaven, aby počkal, než se kolej uvolní. Návěstidlo však 

dovolilo rychlíku z Prahy, aby pokračoval v cestě. Ten se plnou rychlostí blížil k železniční 

stanici v Uhersku. Strojvedoucí nákladního vlaku Starý slyšel, že se něco blíží, ale přes 

hustou mlhu nic neviděl. V poslední chvíli stihl zahoukat sirénou na poplach a společně 

s topičem a obsluhou nákladního vlaku vyskočit a utíkat do polí. Strojvůdce rychlíku 

od Prahy Schneider stojící vlak zpozoroval na poslední chvíli, kdy už srážce nešlo zabránit. 

Schneider se pokusil vlak ještě zastavit. Bezprostředně před srážkou začal mohutně brzdit 

a sám se chytil střechy vlaku, což mu zachránilo život.164 
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Následky srážky byly strašlivé. Obětmi byli lidé z pražského rychlíku, jelikož 

obsluha nákladního vlaku vyskočila chvíli před srážkou. Bezprostředně po srážce bylo 

nalezeno devět mrtvých, další tři lidé zemřeli cestou do nemocnice a jeden v nemocnici 

v Pardubicích. Zraněno bylo přes čtyřicet lidí. Z cestujících rychlíku bez úhony vyvázl 

pouze balič Kinovič, který pracoval v poštovním voze. Ve chvíli srážky stál mezi vagony 

a cpal si dýmku. Při srážce byl vymrštěn z vlaku na louku, což mu zachránilo život. 

Takové štěstí neměl topič Kubík, který byl bezprostředně po srážce zasypán žhavým uhlím 

z pece, do které právě přikládal.165 Mrtví i zranění byli ukládáni do nádražního skladiště, 

odkud byli zranění odváženi do nemocnic. Ještě téhož dne byli všichni operováni.166  

Vlak měl jedenáct vagonů a 290 tun zatížení. Na počátku 20. století jezdily 

po železnici vagony, které byly vyrobeny ze dřeva. Při srážce se tyto dřevěné vagony 

doslova rozsypaly. Trosky vagonů byly rozesety daleko po okolí. Lokomotivy obou vlaků 

zůstaly stát na kolejích, protože se do sebe zaklínily tak silně, že se je podařilo roztrhnout 

až tři dny po srážce. Kolejnice v místě srážky byly zohýbané, některé dokonce vytrhané. 

Pražce byly rozmetané po okolí a železniční násep byl hluboko rozryt.167  

Na místo neštěstí přijel hasičský sbor a četnictvo. Srážku slyšeli i obyvatelé 

nedalekého Uherska, kteří také přispěchali na pomoc. Hasiči museli nejprve uhasit požár, 

který vznikl při srážce. Hned poté začaly záchranné a vyprošťovací práce. Všude bylo 

slyšet sténání zraněných. Místní obyvatelé se snažili pomoci zraněným a poté při odklízení 

škod. Četníci museli místo neštěstí nepřetržitě hlídat. Přicházeli sem také místní, kteří 

nepřišli pomáhat, ale obohatit se na cizím neštěstí. Několik z nich bylo zadrženo 

a předvoláno k soudu ve Vysokém Mýtě.168 

Na několik hodin byla úplně přerušena železniční doprava. Poté se podařilo 

částečně odklidit škody a podařilo se alespoň částečně dopravu obnovit. Vlaky však 

Uherskem stále neprojížděly. Doprava probíhala tak, že vlaky z Chocně a Pardubic přijely 

a zastavily před stanicí. Cestující z vlaků vystoupily a byli zaměstnancem drah převedeni 

po louce, kolem řeky a železniční budovy do přistaveného vlaku. Tento vlak poté couval 
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zpět do své výchozí stanice. Jelikož se jednalo o prosinec, byli cestující nuceni procházet 

loukami v tuhém mrazu.169 

Ještě téhož dne večer přijela do Uherska komise ze Správy drah z Prahy a začala 

vyšetřovat neštěstí. Hostinskému v hostinci Na Žabce, který stál hned vedle železniční 

zastávky, nařídili, aby všem lidem, kteří se podíleli na odstraňování škod, dával jídlo a pití 

na účet Správy drah. Odklízení škod trvalo tři dny.170 

Soudní proces se konal 5. a 6. září 1910 v nedaleké Chrudimi. Na lavici 

obžalovaných seděl asistent Zeis, který byl obviněn z toho, že zapomněl správně nastavit 

distanční žerď tak, aby byl rychlík č. 2 zastaven a počkal, než bude nákladní vlak postaven 

na správnou kolej. Zeis dostal přiděleného obhájce. Byl jím dr. Hübschmann z Prahy. 

Polehčujícími okolnostmi pro Zeise bylo to, že do té doby s ním nebyl sebemenší problém. 

Byl to otec tří dětí. V daný den přišel do práce v 7 hodin ráno. Předchozí směnu však 

sloužil celodenní, protože se dráha potýkala s velkým nedostatkem pracovních sil.  

Soud vyslýchal několik svědků. Prvním byl Karel Škop, skladní dozorce v Uhersku, 

dále pak výhybkář Říha a hlídač trati Josef Kubát. Kubát dosvědčil, že před příjezdem 

vlaku viděl distanční znamení nastaveno za „halt“, tedy „stůj“. Tito všichni muži 

se pohybovali 25. prosince 1909 v kanceláři železniční stanice Uhersko. Vyslýchán byl 

i pan Pelhřimovský z Greifenfelsu, který dříve pracoval jako přednosta stanice v Uhersku. 

Ten vylíčil asistenta Zeise jako velmi svědomitého a pracovitého člověka. Svědčil také 

strojvůdce rychlíku č. 2 Schneider, který srážku přežil jen díky tomu, že se chytil střechy 

lokomotivy a při srážce byl vymrštěn z vlaku. Podle jeho výpovědi jel vlak plnou rychlostí 

a mírně zpomalil, když se blížil k distančnímu znamení. Viděl, že distanční znamení je 

nastaveno na „volno“, tudíž zase přidal. Vyslýcháni byli ještě další lidé. Největším 

problém se při procesu ukázalo to, jak bezpečně zjistit, kdo nastavil distanční znamení na 

„volno“. K tomu se ani obžalovaný, ani nikdo z lidí, kteří se pohybovali v daný den 

v kanceláři, nepřiznal. Zmíněna byla událost, která se odehrála rok před tím, kdy distanční 

znamení samovolně změnilo nastavení. Tato změna však proběhla opačně. Znamení 

se změnilo z „volno“ na „halt“ a závada byla hned opravena. 171 
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Můžeme se pozastavit nad tím, proč před soudem stanul pouze jediný člověk. 

Drážní systém už v té době nebyl ničím jednoduchým a je jen těžko uvěřitelné, že by 

jednání jednoho člověka nebylo nikým jiným ověřené. V Uhersku v době srážky byli ještě 

další lidé, kteří si měli nesrovnalostí všimnout a upozornit na ně, ne-li je odstranit. Nikdo 

jiný však na lavici obžalovaného neseděl.  

Soud nakonec uznal vinným pouze obžalovaného asistenta Zeise. Ten byl uznán 

vinným přečinem proti bezpečnosti života tím, že opomněl povinnou péči ve službě, a tím 

způsobil katastrofu. Odsouzen byl k šesti měsícům ve vězení, přičemž tři měsíce měl být 

ve věznici pod zostřeným dohledem. Polehčujícími okolnostmi bylo to, že Zeis živil rodinu 

se třemi dětmi. Proto mu byl uložen nejnižší možný trest.172 

  

                              
172 Katastrofa v Uhersku před soudem. Osvěta lidu, 7. 1910, č. 103 – 104, s. 7. 
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2.7  Po vzniku Československé republiky 

 Po vzniku Československé republiky byly šlechtické velkostatky zčásti 

rozparcelovány v rámci pozemkové reformy. Na našem území byly navíc zrušeny 

šlechtické tituly a část šlechty se vystěhovala do zahraničí. V rámci pozemkové reformy 

proběhla parcelace velkostatku také v Chroustovicích (viz. kapitola Hospodářský vývoj). 

Zámek byl státem vykoupen.  

 Po vzniku Československé republiky připadla budova chroustovického zámku 

pobočce tuberkulózní léčebny z nedaleké Luže. Na počátku září 1938 se tato instituce 

z budovy zámku odstěhovala a ještě na konci tohoto měsíce se do Chroustovic nastěhovaly 

sestry řádu sv. Karla Boromejského se svými chovankami. Boromejky se svým ústavem 

musely uprchnout z Kostomlat, kde do té doby sídlily, protože to pro ně nebylo 

bezpečné.173 

 

 Na schůzi obecního zastupitelstva v dubnu 1923 bylo rozhodnuto o elektrifikaci 

obce. Ze třinácti přítomných zastupitelů pro návrh hlasovalo jedenáct. Obec přistoupila na 

návrh Východočeského elektrárenského svazu v Pardubicích na výstavbu sekundární sítě. 

Zároveň obec poskytla částku 125 700 Kč. 1. září byla zakázka zadána firmě Sedláček 

a Votruba z Dvora Králové. V polovině října byl položen první kabel a na Štědrý den byl 

již kostel a některé části obce osvětleny.174  

Během voleb v roce 1923 bylo utvořeno nové zastupitelstvo a samozřejmě zvolen 

i nový starosta. Tím se stal Josef Brdíčko.175 Brdíčko nečekaně zemřel v roce 1926. 

Starostou byl dočasně zvolen člen obecní rady Josef Smejkal. Oficiální volba nového 

starosty proběhla 1. srpna. Zvolen byl obchodník Emanuel Lidický.176 Pro nemoc podal 

Libický rezignaci v roce 1930. Novým starostou byl zvolen odborný učitel František 

Fišar.177 Svou funkci složil následující rok v listopadu. Novým starostou se stal Josef 

Starý.178 

                              
173 SOkA Chrudim, Archiv městečka Chroustovice, Pamětní kniha obce Chroustovice, 1918 – 1938 (1962), 

č. př. 282/00, s. 149. 

174 Tamtéž, s. 45 – 46. 

175 Tamtéž, s. 48. 

176 Tamtéž, s. 59 – 60. 

177 Tamtéž, s. 82. 
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Pro zlepšení a zrychlení komunikace všeho druhu byl zaveden telefon. 

Do Chroustovic byla zavedena linka, která obec spojovala s Vysokým Mýtem. Na zřízení 

telefonické linky přispěli někteří místní obyvatelé (krejčí František Konrád 

nebo obchodník Jindřich Tuček) i okolní obce (Holešovice, Bor, Městec). Stále bylo 

ponecháno i telegrafní spojení.179  

Velmi zajímavá událost se odehrála v roce 1925. Na žádost místních obcí byla 

povolena stavba železniční tratě z Moravan do Luže. Tato trať měla začínat v Moravanech, 

dále vést přes Slepotice, Chroustovice, Zalažany, Lozice, Radim a končit měla v Luži. 

Komise Ministerstva železnic nejprve zkoumala poměry na zamýšlené trati. Tato trať by 

byla jistě velmi využívanou i v dnešní době. Spojení v této oblasti je velmi špatné. Trať 

však nebyla nikdy postavena. Veškerá realizace byla ukončena v témže roce. Její stavba 

nikdy ani nezačala, i když důvody nejsou zcela zřejmé. Pravděpodobně se jednalo o rozpor 

v tehdejším zákoně, který vadil stavbě podobného druhu.180  

 Další novinka, která byla prosazena v roce 1928 bylo autobusové spojení. O zřízení 

pravidelné linky z Uherska, přes Chroustovice až do Luže, se mluvilo už na počátku 

20. let. Nové dopravní spojení zajišťovala firma S. Müller autodoprava. Na lince Uhersko 

– Luže byly zřízeny čtyři spoje tam i zpět. Na trase jezdily autobusy značky Škoda, které 

pojaly okolo čtrnácti pasažérů. Cena jízdy z Uherska do Chroustovic byla 3.50 Kč. 

Vzdálenost mezi těmito obcemi je přibližně čtyři kilometry.181 Dnes cestující za stejnou 

trasu zaplatí okolo patnácti korun.  

 Další autobusová linka byla zřízena v roce 1930. Ta jezdila na trase Chroustovice – 

Ostrov – Stradouň – Vraclav – Vysoké Mýto a zpět. Jednalo se o soukromou linku, kterou 

zřizoval Jan Doubrava ze Sloupnice. Tato linka byla velmi vytížená. Téměř všechny 

autobusy byly plně obsazeny. Za cestu Z Chroustovic do Vysokého Mýta a zpět zaplatil 

cestující 13,-. Dnes by podobná cesta stála okolo 50,-. V této době se jednalo o zřízení 

další linky, a to z Chroustovic do Pardubic. K tomu však ještě nedošlo.182  

                                                                                         
178 SOkA Chrudim, Archiv městečka Chroustovice, Pamětní kniha obce Chroustovice, 1918 – 1938 (1962), 

č. př. 282/00, s. 97. 

179 Tamtéž, s. 66, 72. 

180 Tamtéž, s. 56. 

181 Tamtéž, s. 72. 

182 Tamtéž, s. 85. 
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 Po celém území Československé republiky docházelo k rozvoji automobilové 

dopravy. Nelze říci, že by ve 20. letech 20. století byl automobil dopravním prostředkem 

velké masy lidí. Automobily si mohli dovolit jen bohatší vrstvy. Se vzrůstající životní 

úrovní se automobilů objevovalo více. Na tuto situaci reagovali i v Chroustovicích. 

Na náměstí vznikla v roce 1929 malá čerpací stanice. Tu zřizovala firma Bratří Zikmundů 

z Prahy. O její provoz se staral místní drogista Josef Grégr. Stanice sloužila osobní 

i autobusové dopravě.183 

Situace v druhé polovině 30. let 20. století se pro Československo nevyvíjela 

nejlépe. V sousedním Německu naplno demonstrovala svou moc vládnoucí strana v čele 

s Adolfem Hitlerem. Další evropské státy se právem obávaly následujícího vývoje. Pro 

Československo se situace razantně změnila, když bylo v březnu 1938 obsazeno Rakousko. 

Obavy Čechoslováků vyústily až ve vyhlášení všeobecné mobilizace v září 1938. 

Z Chroustovic muselo odejít bojovat za vlast asi padesát mužů. Většinou se jednalo 

o zemědělce a dělníky, takže nastal problém s pracovními silami. Odevzdáno muselo být 

dvacet koní. Pro ilustraci zmíním, že v celé vesnici zbyli koně pouze tři.184  

Podepsáním mnichovské dohody se poměry v Československu razantně změnily. 

ČSR ztratilo téměř třetinu území a množství obyvatel.  

Rok před koncem 2. světové války se v Holešovicích, vesnici, která dříve patřila do 

panství Chroustovice, stala málo známá událost. V srpnu 1944 muselo nouzově přistát na 

poli u Holešovic bojové letadlo nacistické Luftwaffe. Pilot z letadla vyskočil a uprchl. 

Jednalo se o letoun Focke-Wulf Fw 190, které Luftwaffe hojně používala. Jednotka těchto 

letadel působila v roce 1944 na letišti v nedalekých Pardubicích. Druhý den po události 

bylo letadlo odstraněno a zbyly po něm pouze brázdy rozryté půdy v místě, kde přistálo.185 

Občané Chroustovic prokázali i velkou odvahu a osobní statečnost. Připomněla 

bych jednu událost z počátku roku 1945. V této době se nezadržitelně blížil konec 

největšího a nejkrvavějšího konfliktu v dějinách lidstva, a to 2. světové války. Asi čtyři 

kilometry od obce Chroustovice se nachází železniční zastávka Uhersko. Ta se nachází na 

hlavní trati z Prahy na Českou Třebovou a dále na Brno nebo Olomouc. Jedná se o jednu 

                              
183 SOkA Chrudim, Archiv městečka Chroustovice, Pamětní kniha obce Chroustovice, 1918 – 1938 (1962), 

č. př. 282/00, s. 75. 

184 Tamtéž, s. 148. 

185 SKUPIEN Z., VLADAŘ J. Focke – Wulf u Chroustovic. Chroustovický zpravodaj, 3. 2014, č. 70, s. 10. 
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z nejfrekventovanějších a nejdůležitějších tras u nás. Nejinak tomu bylo už od dob 

19. století, kdy tato železniční trasa byla postavena. Není proto nikterak překvapujícím 

faktem, že právě po této trase jezdily transporty s vězni na konci 2. světové války. V lednu 

1945 to byly transporty směřující na západ. Byly to transporty, které vyklízely 

koncentrační a vyhlazovací tábory v Polsku a dalších zemích. Vězni v těchto transportech 

byli v nelidských podmínkách přepravováni hodiny a dny bez poskytnutí základních 

potřeb. Velmi často se stávalo, že vězni transport nepřežili a jejich těla byla z vlaků 

vyhozena. Tento případ se stal 24. ledna 1945 ve zmíněné železniční stanici v Uhersku. 

Z vlaku smrti č. 6226 byla vyhozena tři těla vězňů z koncentračního tábora v Osvětimi. 

Přes přísný zákaz místních německých orgánů se občané Chroustovic rozhodli těla pohřbít. 

Všechna tři těla byla pohřbena do společného hrobu v Chroustovicích na hřbitově 

u hřbitovní zdi. Všechna těla dohromady vážila pouze 78 kilogramů. Po válce byl hrob 

označen náhrobkem s textem: 

Zde odpočívají neznámé oběti z koncentračního tábora v Osvětimi 

čís. A-12 270 

čís. A-16.832 

čís. A-6.681 

Zemřeli ve vlaku smrti dne 24. 1. 1945 

O tichou vzpomínku prosíme Vás poutníče, postůj a polituj nás ! 

 

 Pokoušela jsem se o obětech zjistit bližší informace. Vězni u sebe neměli žádné 

identifikační prvky, pouze vytetované číslo. Podle počátečního písmene „A“ lze usoudit, 

že se jednalo o židovské vězně. Databáze obětí „konečného řešení židovské otázky“ 

v českých zemích na serveru www.holocaust.cz nezná oběti s těmito čísly.186 

Pravděpodobně se jednalo o oběti pocházející z jiných evropských států. Ani americký 

institut United States Holocaust Memorial Muzeum nepomohl oběti identifikovat.187  

Hledala jsem i v databázi Memoriam and museum Auschwitz-Birkenau (Památníku 

a muzea Osvětim-Březinka). V databázi se nachází vězeň s číslem 12270, což odpovídá 

první oběti z chroustovického hrobu. Údajně se jednalo o polského studenta Tadeusze 

Tarka z Częstochowe. Další informace o něm však říkají, že byl roku 1942 v Osvětimi 

                              
186 http://www.holocaust.cz/databaze-obeti/ [online] 2018 [cit. 13. 1. 2018] 

187 https://collections.ushmm.org/search/ [online] 2018 [cit. 13. 1. 2018] 

http://www.holocaust.cz/
http://www.holocaust.cz/databaze-obeti/
https://collections.ushmm.org/search/
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zavražděn. Tudíž se nemohl dostat do vlaku smrti v roce 1945. Stejný problém 

s identifikací je i s druhým vězněm. Stejná databáze našla vězně s číslem 16832. Byl jím 

elektrikář z Varšavy Erazm Peciak. Ten do Osvětimi dorazil v květnu 1941 a ještě téhož 

roku v září byl, podle osvětimské databáze, zavražděn.188 Databáze číslo třetí oběti 

nedokázala spojit se jménem vězně. Vězni pohřbení v Chroustovicích však mají před 

číslem ještě označení „A“. Takto se označovali vězni až od roku 1944 a tím pádem 

se nemůže jednat ani o jednoho ze zmíněných polských vězňů. Dokumenty, které by je 

identifikovaly, mohly být před koncem války zničeny.  

Snad budou v budoucnosti objeveny nějaké dokumenty, které by alespoň jmenovitě 

identifikovaly oběti, které nalezli klid daleko od svých domovů na hřbitově 

v Chroustovicích. O jejich hrob se stará Městys Chroustovice a je ve velmi dobrém stavu.  

                              
188 http://auschwitz.org/en/museum/auschwitz-prisoners/ [online] 2018 [cit. 13. 1. 2018] 

http://auschwitz.org/en/museum/auschwitz-prisoners/
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2.8 Dějiny zámku ve 20. století 

 

2.8.1  Tuberkulózní léčebna Košumberk  

 Roku 1919 se stal zámek majetkem Československé republiky. Obec Chroustovice 

měla v plánu získat budovu zámku pro nově zřízenou měšťanskou školu. Než se tato 

transakce podařila dojednat, projevil o budovu zájem dr. František Hamza, který 

v nedalekém Košumberku u Luže otevřel zemské sanatorium.  Hamza zámek získal 

a umístil do něho pobočku zemského sanatoria.189 Jednalo se o pobočku tuberkulózní 

léčebny pro děti.190 Sanatorium zde začalo působit 1. července 1919. Mezi sanatoriem 

a místními obyvateli nebyly nejlepší vztahy. Důvodů bylo několik. Prvním důvodem bylo 

to, že sanatorium obsadilo budovu, se kterou měla obec jiné plány. Dále se místním 

nelíbilo, že pro účely zajištění bezpečnosti chovanců ústavu, byl uzavřen zámecký park 

a nebylo vůbec možné se do areálu dostat.191  

  

  

2.8.2  Dívčí výchovný ústav Kostomlaty 

   V Kostomlatech pod Milešovkou sídlil Dívčí výchovný ústav, který 

spravovaly sestry z Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Kostomlaty 

se nachází přibližně 15 kilometrů jihozápadně od Ústí nad Labem. Jednalo se o nápravný 

ústav pro problémové dívky. Sestry proto často čelily dívčím pokusům o útěk, dokonce 

také pokusům o žhářství.192 Dívky/chovanky zde byly pod zostřeným dohledem, dostávalo 

se jim základního vzdělání, učili se ručním pracím a pomáhaly s údržbou objektu. „Podle 

statistiky ústavu za uplynulá léta byly nejčastějšími delikty dodaných potulka, prostituce, 

                              
189 SOkA Chrudim, Archiv městečka Chroustovice, Pamětní kniha obce Chroustovice, 1918 – 1938 (1962), 

č. př. 282/00, s. 19. 

190 ŠIMEK, T. a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, s. 169. 

191 SOkA Chrudim, Archiv městečka Chroustovice, Pamětní kniha obce Chroustovice, 1918 – 1938 (1962), 

č. př. 282/00, s. 19 – 20. 

192 Archiv Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze, č. kn. K6, Kronika II. 

Kostomlaty – Chroustovice 1938 – 1948, zápis ze 24. 6. 1948. 
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krádeže, lhavost, zahálka a podvody.“193 Sestry se snažily na ně působit tak, aby až v 21 

letech opustí ústav, mohly se stát samostatnými a plnohodnotnými členkami společnosti.  

 Kostomlatský ústav se nacházel v Sudetech. Po podepsání Mnichovské dohody 

30. září 1938 se sestry právem obávaly o další osud ústavu. Ústavu bylo záhy nařízeno 

se vystěhovat. 7. října dostaly sestry pokyn k přesunu do Chroustovic u Vysokého Mýta. 

Jednalo se o velmi rychlý přesun, neboť o dva dny později do zámku v Kostomlatech přišli 

jeho noví obyvatelé, kteří se ke zbylým sestrám a chovankám nechovali vůbec přívětivě.194  

 Sestry a chovanky dorazily do Chroustovic 8. října 1938. Jednalo se přibližně o sto 

osob, které nově obývaly areál zámku.195 Zde působící boromejky spadaly pod polepšovnu 

pro mládež v Kostomlatech pod Milešovkou.196 Areál ani zámek nebyly pro podobný ústav 

vhodným prostředím. V následujících měsících probíhaly nutné opravy, zvelebování 

a zabezpečení před útěky chovanek. Umisťovány zde byly dívky starší 6 let. Ty si prošly 

povinnou školní docházkou, kterou absolvovaly v areálu. Nenavštěvovaly tedy základní 

školu v Chroustovicích. Po absolvování povinné školní docházky byly dívky rozděleny 

do pracovních skupin, kde se věnovaly různým pracím. Učily se ručním a domácím 

pracím, jako například vyšívání a vaření. Vypomáhaly v okolí zámku, při žních a podobně. 

Několikrát do roka dívky nacvičovaly akademie nebo různá divadelní představení, která 

jim měla zpříjemnit čas. Dny v ústavu v Chroustovicích plynuly podle přesně daného 

rozvrhu: 

 

 Půl 6 – budíček, cvičení, ranní toaleta, úklid ložnic. 

 Půl 7 – snídaně, pobyt na čerstvém vzduchu. 

 Půl 8 – rozchod jednotlivých pracovních skupin do dílen, do prádelny, zahrady. 

 Půl 10 – přesnídávka, učňovské dílny, čtvrt hodiny pobyt na čerstvém vzduchu. 

 Tři čtvrtě na 10 – pokračování pracovního programu. 

                              
193 Archiv Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze, č. kn. K7, Kronika I. Učňovská 

škola v Chroustovicích, dodatečný souhrn vložený na konci kroniky, s.d. 

194 Archiv Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze, č. kn. K6, Kronika II. 

Kostomlaty – Chroustovice 1938 – 1948, zápis ze 7. října 1938.  

195 Tamtéž, zápis z 8. října 1938. 

196 ČÁŇOVÁ, E. Činnost řeholních řádů a kongregací v Čechách (1848-1918). Praha 1997, s. 42.  
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 Půl 12 – oběd. Po obědě úklid jídelny, volno, procházka po zahradě. Volný čas je 

věnován sportovním hrám, koupání, slunění. 

 Půl 2 až 2 – nástup do práce. 

 Půl 4 – svačina. 

 6 hod. – sraz všech pracovních skupin ke společné večeři. Po večeři hodinka 

společné ústavní besedy, společenská výchova, hry, koupání, libovolné zaměstnání, 

četba. Končí se večerkou nebo písněmi. 

 9 hod. – noční klid.197  

 

Několik dní po skončení 2. světové války se v Chroustovicích zastavila Rudá 

armáda. Sestry řádu sv. Karla Boromejského jim poskytly slamníky na přespání.198  

Po skončení 2. světové války se sestry dožadovaly návratu do Kostomlat. To jim 

bylo zamítnuto, kvůli neutěšené situaci v regionu. Významnou událostí, spjatou s pobytem 

boromejek v Chroustovicích, byl požár, který zámek zasáhl v létě 1948. Požár zasáhl celé 

podkroví a rychle se šířil budovou. Shořela velká část vybavení učňovské školy, 

soukromého majetku sester, chovanek a mobiliáře zámku. K požáru bylo povoláno 

osmnáct jednotek hasičů, kterým se sice podařilo požár uhasit, ale budova se stala z velké 

části neobyvatelnou.199 Krátce na to bylo rozhodnuto, že se celý ústav přestěhuje zpět 

do Kostomlat pod Milešovkou. Sestry a chovanky sbalily vše, co ještě zbylo a na přelomu 

května a června 1948 nadobro opustily zámek v Chroustovicích.200 Areál a hlavně zámek 

zanechaly v neobyvatelném stavu a pro jeho další užívání byla nutná rozsáhlá 

rekonstrukce. 

 Následovala rozsáhlá rekonstrukce zámku i celého areálu. Rekonstrukce trvala 

několik let. Když byl zámek opět obyvatelný, přesídlil do něho Zvláštní chlapecký domov 

                              
197 Archiv Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze, č. kn. K7, Kronika I. Učňovská 

škola v Chroustovicích, dodatečný souhrn vložený na konci kroniky, s.d. 

198Archiv Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze, č. kn. K6, Kronika II. Kostomlaty 

– Chroustovice 1938 – 1948, zápis ze dne 10. května 1945.  

199 VÍCH, J. Kronika obce Městec, s. 79. 

200 Archiv Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze, č. kn. K6, Kronika II. 

Kostomlaty – Chroustovice 1938 – 1948, zápis z května 1948. 
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pro mentálně postiženou mládež a Zemědělský domov pro mládež vyžadující zvláštní péči. 

Roku 1955 tam vznikla Zvláštní učňovská škola internátní. Tato instituce několikrát 

změnila název, ale v podstatě v areálu zámku sídlí dodnes.201 Dnes se označuje jako 

Odborné učiliště Chroustovice. Od roku 2001 je majitelem objektu Pardubický kraj. 

 

   

2.8  Současná podoba zámku 

 V objektu dnes sídlí Odborné učiliště Chroustovice, které však budovu nevlastní. 

Tato instituce nemá prostředky na správu areálu.  Je patrné, že se starají o údržbu parku, 

bohužel to samé se nedá říci o samotných budovách. V zámku se i přesto konají různé 

společenské akce a svatby. Programy probíhají uvnitř v zrcadlovém sále, v zahradách a na 

nádvoří zámku.    

 Dnešní podoba zámku se v podstatě dochovala od dob Filipa Kinského. Jedná 

se tedy o pseudobarokní zámek. Umístěn je uprostřed městyse Chroustovice. Zámek je 

obklopen ze dvou stran hospodářskými budovami, které náležejí k zámku, ze zbývajících 

stran francouzským parkem. Celý areál je ohraničen korytem řeky Novohradky.202 Jak již 

bylo zmíněno, řeka protéká i samotným areálem zámku. Zámek je trojkřídlou budovou, 

uprostřed s nádvořím, které je ukončeno arkádami. Pro potřeby školy byly arkády 

zaskleny. Budovy mají mansardové střechy. Severní střecha je doplněna uprostřed 

věžičkou. Budova je jednopatrová s podkrovím. Prostory zámku jsou upraveny pro potřeby 

školy, z původního vybavení se prakticky nic nedochovalo, s výjimkou sálu v prvním 

patře. K severní straně zámku přiléhají z obou stran hospodářské budovy. V těch se dnes 

nalézají dílny a učebny školy. Fasáda budovy je z části barokní, pseudobarokní 

a rokoková.203 Na všech budovách pozorujeme střídání oranžové a sytě červené barvy.  

 Zajímavostí v dispozici areálu je linie, která je vedena skrze celý zámek. Linie měří 

něco přes kilometr a začíná v bažantnici za zámkem. Dále pokračuje přes zámeckou 

zahradu, zámkem, který tvoří střed linie, dále pokračuje přes nádvoří zámku ven z areálu, 

kde pokračuje dále ulicí až k místnímu hřbitovu.  

                              
201 https://chroustovice.cz/historie/ [online] 2018 [cit. 15. 3. 2018] 
202 Ta je také označována jako Olšinka. 

203 ŠIMEK, T. a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, s. 169. 

https://chroustovice.cz/historie/
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3  Hospodářské dějiny 

 Na úvod této kapitoly je nutno říci, že panství Chroustovice patřilo 

do Chrudimského kraje. Tyto větší správní celky vznikly už ve středověku.204 Za vlády 

krále Václava IV. v Čechách existovalo dvanáct krajů. Původně se jednalo o celky vzniklé 

hlavně pro berní účely, čili pro výběr daní. Až koncem 14. a hlavně v 15. století se měnily 

na správní jednotky. Ty mohly být dále děleny na okresy ale pouze z důvodu 

efektivnějšího výběru daní.205 

Pro tuto kapitolu jsem informace čerpala hlavně z Tereziánského a Josefského 

katastru. Dále z berní ruly, urbářů a pozemkových knih. 

První pokusy o daňovou výměru můžeme nalézt v době krále Václava I. Postupem 

let byla tato výměra navyšována. První opravdovou výměrou daní byla berní rula, která 

byla sestavena roku 1654.206 

Tereziánský katastr poprvé danil i dominikál, čili panskou půdu. Tento nový katastr 

prosadila císařovna Marie Terezie. Daň z rustikálních pozemků a statků byla 33,3% 

hrubého výnosu, z dominikálního nemovitého majetku se odvádělo 25%, později 29% 

hrubého výnosu.207  

 Nedlouho po svém zavedení se Tereziánský katastr dočkal své revize a to v podobě 

Josefinského katastru. Císař Josef II. jej zavedl patentem, který byl vydán 20. dubna 1785. 

Ten rozděloval pozemkové daně, aby bylo jejich vybírání spravedlivější v ohledu rozdílu 

výnosu jednotlivých obyvatel. Daně se počítali podle výměry pozemků a čistého výnosu 

z nich. Po nástupu Leopolda II. došlo ke zrušení Josefinského katastru jako celku a došlo 

ke sloučení s Tereziánským. Vznikla tak společná Tereziánsko-Josefinská soustava daně 

pozemkové. 208 

                              
204 BAHLCKE, J., EBERHARD, W. a POLÍVKA, M. Lexikon historických míst Čech, Moravy a Slezska. 

Praha 2001, s. 176. 

205 HLEDÍKOVÁ, Z., JANÁK, J. a DOBEŠ, J.. Dějiny správy v českých zemích: od počátků státu po 

současnost. Praha 2005, s. 67. 

206 Ottův slovník naučný: illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí, 14, s. 66. 

207 Tamtéž, s. 66 – 67. 

208 Tamtéž, s. 67. 



54 

 

 Dalším významným zdrojem informací jsou pozemkové knihy. Ty byly vedeny 

a vydávány okresními soudy. Zapisovalo se do nich právní změny na nemovitostech. Tyto 

knihy měly zpřehlednit a zveřejnit majetkový stav, což mělo napomoci dalšímu obchodu 

s pozemky. Knihy byly veřejně přístupné, písaři si zakládali na platnosti a věrohodnosti.209 

 Knihy purkrechtní obsahují informace o nemovitém poddanském majetku. 

Od 12. do 19. století, respektive do roku 1848, byla vlastníkem veškerého majetku 

vrchnost. Ta propůjčovala jednotlivým statkářům část půdy. Na oplátku museli statkáři 

vrchnosti odvádět dávky nebo plnit různé služby.210 

 

Dodnes se ve zdejším kraji hovoří o bájné Trstenické stezce, která přes kraj vedla 

už od raného středověku. Mělo se jednat o důležitou obchodní cestu, která spojovala Čechy 

a Moravu. Stezka údajně pokračovala dále do Polska nebo Uher. Dodnes nemůžeme 

s jistotou určit, kudy Trstenická stezka vedla. Pravděpodobně byla rozvětvena do několika 

cest, navíc se jejich trasa měnila.211 Pro naše téma by měla význam stezka, která začínala 

v Praze, odtud pokračovala přes Kolín, Pardubice, Moravany, Slepotice, Vraclav, Vysoké 

Mýto, Litomyšl a dále na Moravu.212 Právě mezi Slepoticemi a Vraclaví mohla Trstenická 

stezka přecházet přes chroustovické panství. Tématem Trstenické stezky se zabývalo 

množství autorů. Nikdy však nedošli k názorovému konsenzu. Směry a autoři se rozcházejí 

natolik, že je vysoce pravděpodobné, že žádná taková stezka přes území panství 

Chroustovice nevedla. Dokonce je možné, že žádná Trstenická stezka nikdy 

neexistovala.213  

                              
209 Ottův slovník naučný: illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí, 14, s. 436. 

210 Ottův slovník naučný: illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí, 19, s. 999-1000.  

211 SEVERIN, K. Trstenickou stezkou cestou necestou (K vývoji názorů na průběh středověké komunikace). 

Pomezí Čech a Moravy: sborník prací ze společenských a přírodních věd pro okres Svitavy. 4. sv. Litomyšl 

2000, s. 373. 

212 HRAŠE, J. K.. Zemské stezky, strážnice a brány v Čechách. Nové město nad Metují 1885, s. 34. 

213 SEVERIN, K. Trstenickou stezkou cestou necestou (K vývoji názorů na průběh středověké komunikace). 

Pomezí Čech a Moravy: sborník prací ze společenských a přírodních věd pro okres Svitavy. 4. sv. Litomyšl 

2000, s. 383. 



55 

 

Chroustovice214 byly největší vsí celého panství. To bylo logické, neboť byly 

centrem panství a později dokonce získaly status městysu. Po roce 1687 zde bylo 

26 statkářů, mlýn, sladovna a hospoda. Ti jsou vypsaní v purkrechtní knize.215  

 Od roku 1687 vrchnosti v Chroustovicích odvádělo dávky dvacet pět 

statkářů a jedna statkářka. Byla to konkrétně Anna Vavřincová (Wawrzincowa), která 

statek zdědila po svém manželovi Jiřím, který zemřel roku 1685. Postupně majetek rodiny 

přešel na Matěje Vavřince a později, jak se píše v purkrechtní knize, na rodinu Loskotovu, 

konkrétně na Martina Loskota. 216   

V urbáři z roku 1675 můžeme, kromě obvyklých informací, vyčíst, které obce v tu 

dobu patřily k panství. Byly to obce Chroustovice, Městec, Ostrov, Opočno, Stradouň, 

Týništko, Radhošť a Žika. Urbář dále popisuje, kdy docházelo k placení panských úroků. 

Bývalo zvykem, že se úrok platil dvakrát ročně, a to na sv. Jiří a na sv. Václava. Místní 

urbář však hovoří o třech ročních platbách. Platilo se na sv. Jiří (24. dubna), sv. Havla 

(16. října) a na sv. Martina (11. listopadu). Svatojiřský a svatohavelský úrok byl pouze 

finanční. Na sv. Martina se kromě peněž odváděly i naturální dávky v podobě slepic 

a vajec. 217 

 V téže gruntovní knize založené roku 1687 vyčteme, že rychtářem v Chroustovicích 

byl Jan Dušánek (Jann Dussanek).218 Rychtář byl velmi váženou osobou. Byl 

to zeměpanský neboli vrchnostenský úředník. Do své funkce byl dosazován vrchností. 

Dostávalo se mu zvláštní vrchnostenské ochrany a trestné činy proti němu byly přísněji 

trestány.219 

 

                              
214 V pramenech se ves, později městys, vyskytuje pod německým označením Chraustowic. 

215 SOA Zámrsk, PozK OS Vysoké Mýto, 1570 – 1885, Velkostatek Chroustovice, Knihy purkrechtní městys 

Chroustovice, založená roku 1687, Chroustovice 1666 – 1827 (podle gruntů), inv. č. 170, č. knihy 168, s. 1. 

216 Tamtéž, s. 48. 

217 SOA Zámrsk, Velkostatek Rychmburk – Chroustovice – Košumberk, oddělení Chroustovice 1625 – 1854, 

Urbář panství Chroustovického, 1675, inv. č. 5351, č. knihy 1633, s. 1 – 89. 

218 Tamtéž, s. 1. 

219 Ottův slovník naučný: illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí, 22, s. 428. 
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Vesnice se v průběhu let zvětšovaly. Přibývali poddaní a stavěly se nové domy. 

V roce 1820 v Chroustovicích bylo třicet dva čísel popisných. V roce 1829 to bylo už o pět 

domů více. Mimo jiné se přistěhovali Josef Svoboda a Josef Dušánek.220 

Dle zápisů z roku 1825 v Městci (součást panství) bydlelo devět sedláků, kteří 

odváděli vrchnosti daně. Během šesti let, které zápisy uvádějí (1823 až 1828) změnilo osm 

usedlostí majitele, tedy všechny kromě čísla popisného 14, které i nadále patřilo Josefu 

Mlíkovi.221 Do zápisu byl připsán Josef Novák, který se přistěhoval do Městce roku 1829 

a bydlel v čísle popisném 53.222 Dnešní dům s tímto číslem popisným již rodina 

Novákových neobývá.  

Během 1. světové války měly všechny obce a jejich obyvatelé povinnost 

odevzdávat odvody, které byly posílány na frontu nebo využívány, kde bylo potřeba. 

Nejprve se jednalo o část úrody, později o potraviny, výrobky, dobytek, seno, slámu 

a mnoho dalšího. Během války se lidem ve zdejším regionu dařilo velmi špatně. Odvody 

se neustále zvětšovaly a lidem už toho mnoho nezbývalo. Nezřídka kdy se stávalo, že se 

u dveří objevil komisař, četník a několik vojáků, kteří přišli zkontrolovat, zda v domech 

není ještě něco, co by se dalo zrekvírovat. Většinou nic nenašli. Pokud našli zásoby, které 

měli lidé schované, okamžitě jim je zabavili. Lidé byli ochotni za trochu mouky nebo 

jiných potravin vyměnit poslední kusy oblečení, které měli.223  

Na podzim roku 1917 byl zrekvírován a odvezen zvonek z městecké kapličky. 

Zvonek byl později nahrazen jiným.224 

Během války se v regionu pracovalo od šesti hodin ráno do šesti odpoledne. 

Pracující měli během dne dvě půlhodinové pauzy na svačinu a jednu hodinovou pauzu 

na oběd. Pracovalo se tedy deset hodin denně. Platy byly velmi nízké a rozlišovaly 

se podle stáří pracujících. Mladší a méně zkušení dělníci měli menší plat (3 K) než 

pracující, kteří byli starší a zkušenější (4 K).  

                              
220 SOA Zámrsk, fond velkostatku Rychmburk-Chroustovice-Košumberk, oddělení Chroustovice 1625-1854, 

Rejstřík domů s předpisem domovní daně – Chroustovice, 1825, duplikát, inv. č. 5509, č. kn. 1791, s. 4. 

221 SOA Zámrsk, fond velkostatku Rychmburk-Chroustovice-Košumberk, oddělení Chroustovice 1625-1854, 

Rejstřík domů s předpisem domovní daně – Městec, 1825, inv. č. 5514, č. kn. 1796, s. 1. 

222 Tamtéž, s. 2. 

223 VÍCH, J. Kronika obce Městec, s. 64. 

224 Tamtéž, s. 65. 
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Po vzniku Československé republiky se toho hodně změnilo. Změnu společnosti 

pocítili velmi znatelně pracující, kteří nově pracovali pouze osm hodin denně. Postupně 

se zvyšovaly i mzdy pracujících. V roce 1919 byla průměrná mzda pracujících 7 Kč, o rok 

později 14 Kč a v roce 1922 dokonce 20 Kč za den.225  

Pro bývalé panství byl významný rok 1922. V tomto roce započala parcelace 

velkostatku. Jednalo se přibližně o 315 hektarů. V červnu 1922 se do Chroustovic 

přistěhoval komisař Pozemkového úřadu Otakar Veleba. Touha po půdě a majetku se 

projevovala vzájemnou nevraživostí mezi obyvateli, sobectvím a pomluvami. Václav 

Morávek svým diplomatickým jednáním dokázal pro svou obec Staré Holešovice získat 

12,5 hektarů polí a luk. Obec Městec získala 19 hektarů do vlastnictví a dalších 8,5 ha 

do nájmu. Obce dále přerozdělovaly majetek mezi své obyvatele, případně bylo 

rozhodnuto o nakládání s obecním majetkem. Zde přikládám přehled obcí a jejich 

nabytého majetku. 

Chroustovice   238 ha 

Mentour   3 ha 

Poděčely   6 ha 

Ostrov    2 ha 

Lhota u Chroustovic  4 ha 

Staré Holešovice  12 ha 

Městec    19 ha226 

  

Parcelace probíhala v době, kdy to bylo opravdu potřeba. Lidé po 1. světové válce 

žili ve velmi nuzných podmínkách. I když se na našem území přímo nebojovalo, lidé 

na přídělech museli odevzdávat množství potravin a majetku, který jim poté velmi chybělo. 

Pozemky, které získávali během parcelace, byly velmi levné. Korec (1 korec = 28,77 arů = 

2 877 m2)227 dobrého pozemku se prodával za 400 Kč. Stejný druh pozemku v horší kvalitě 

                              
225 VÍCH, J. Kronika obce Městec, s. 65. 

226 SOkA Chrudim, Archiv městečka Chroustovice, Pamětní kniha obce Chroustovice, 1918 – 1938 (1962), 

č. př. 282/00, s. 38. 

227 HLAVÁČEK, I., NOVÝ, R. a KAŠPAR, J.. Vademecum pomocných věd historických. Jinočany 2002,  
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za 300 Kč. Pozemky nejvyšší kvality byly prodávány po hektarech (1 ha = 10 000 m2). 

Cena takového pozemku byla 7 200 Kč nebo 6 200 Kč za pozemek horší kvality. Brzy 

po dokončení parcelace se ukázalo, že splnila očekávání. Válečná a poválečná bída začala 

být překonávána a lidem se začalo lépe dařit. V Chroustovicích byla pro Chroustovice 

a okolí zřízena Kampelička. Starostou byl zvolen Alois Martínek, bývalý odborný učitel.228 

Během parcelace nebyly rozděleny veškeré pozemky. Skoro 180 ha bylo 

ponecháno pro tzv. zbytkový statek. Úkolem zbytkového statku bylo hospodářsky zajistit 

zemské sanatorium Luže, jehož pobočka sídlila v budově chroustovického zámku. Tato 

situace nedělala dobrotu v obci, protože po majetku zbytkového statku toužilo mnoho 

drobných rolníků. Nakonec se ukázalo, že sanatoriu pozemky nestačí a začali se rozhlížet 

po získání dalších polí.229  

Ve dvacátých letech se lidem dařilo velmi dobře. Stále rostly platy, zásobování se 

ustálilo a celkově se vše zlepšovalo. Tato situace však netrvala dlouho. Už v roce 1928 

zasáhla svět hospodářská krize, která se později dostala i do Československa. Pocítili ji 

všichni obyvatelé. Rychle stoupal počet nezaměstnaných, protože továrny začaly 

hromadně propouštět dělníky. Některé z továren poskytovaly propuštěným dělníkům 

určitou podporu v nezaměstnanosti. Jednalo se o peněžní příspěvek 10 Kč na den. Této 

podpoře se přezdívalo „žebračenky“. Na ně však měla právo pouze malá část propuštěných 

dělníků. Ostatní si museli hledat práci jinde, což v situaci, kdy se propouštělo úplně všude, 

nebylo vůbec jednoduché.230 V okolí obcí bývalého panství Chroustovice se žádná větší 

továrna nenacházela. Místní obyvatelé se většinou živili zemědělstvím, proto tu 

k masivnějšímu propouštění nedocházelo. I přesto zde skončila doba prosperity a lidem se 

opět začalo dařit hůře.231  

Zhoršení životních podmínek podpořila i zima roku 1929. Během této zimy padaly 

teploty až k minus třiceti stupňům. V lednu 1929 byla naměřena nejnižší teplota zimy. 

Teploměr se zastavil na téměř - 40 ºC. Přes den nevystoupila teplota nad - 20 ºC. Tyto 

kruté mrazy trvaly až do dubna. Mrazy byly doprovázeny sněžením. V průměru nasněžilo 

                                                                                         
s. 173.  

228 SOkA Chrudim, Archiv městečka Chroustovice, Pamětní kniha obce Chroustovice, 1918 – 1938 (1962), 

č. př. 282/00, s. 39. 

229 Tamtéž, s. 40. 

230 VÍCH, J. Kronika obce Městec, s. 66. 

231 Tamtéž, s. 67. 
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50 cm. Tato situace komplikovala silniční i železniční dopravu. Velkým problémem 

se ukázalo zásobování. Na vesnicích se potýkali s nedostatem uhlí. Respektive nemožností 

včasného dodání uhlí. Nezřídka se stávalo, že si lidé ztopili veškeré zásoby uhlí i dřeva 

a neměli čím topit. V těchto případech vypomáhali sousedé a lidé z celé vesnice. Řeky 

Novohradka a Loučná zamrzly na některých místech až ke dnu. Velké škody při této zimě 

utrpěli i myslivci. Mnohá zvěř pomrzla nebo pomřela hlady. Zoufalá zvířata se stahovala 

k lidským obydlím, kde například zajíci okusovali kůru ovocných stromů. Obleva naštěstí 

nepřišla náhle, takže nedošlo k záplavám.232 Během těchto mrazů pomrzlo 75% ovocných 

stromů, takže úroda v následujícím roce byla velmi špatná.233  

Důsledky krize byly na území Československa překonány až kolem roku 1933. Poté 

došlo k opětovnému rozvoji. Konjunktura byla zastavena přibližně kolem roku 1937. 

V této době se začalo stavět opevnění na hranicích s Německem. Právě tam se dostala 

k moci nacistická strana vedená Adolfem Hitlerem. V květnu 1938 byla vyhlášena 

částečná mobilizace československé armády. Po odtržení Sudet v září 1938 přišlo obsazení 

zbytku Československa v březnu 1939. 

V padesátých letech 20. století vznikalo v Chroustovicích Jednotné zemědělské 

družstvo. Naprostá většina obyvatel byla proti.234 Bylo to logické, jelikož zde většina 

obyvatel pracovala v zemědělství a byli zvyklí pracovat sami na sebe. I přes odpor 

místních zde JZD vzniklo. Do dnešních dní však JZD neexistuje. Ve stejném areálů a na 

stejných pozemcích dnes hospodaří společnost Chroustovická a.s.  

  

                              
232 SOkA Chrudim, Archiv městečka Chroustovice, Pamětní kniha obce Chroustovice, 1918 – 1938 (1962), 

č. př. 282/00, s. 77 – 78. 

233 VÍCH, J. Kronika obce Městec, s. 67. 
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4  Sociální a společenský vývoj 

 

4.1. Školství 

4.1.1 Škola v Chroustovicích 

 Nejdůležitější školou, která na panství fungovala, byla škola v Chroustovicích. 

Do té chodily děti skoro ze všech vesnic panství. 

 Chroustovická škola, zprvu farní, se nachází velmi blízko zámku. Postavena byla 

roku 1623.235 Učitel z počátku nedostával žádný plat. Musel doznat, že je katolického 

vyznání a teprve poté mohl být přijat do funkce. Za stravou chodil na faru. Učitel byl 

zároveň i prvním ze čtyř kostelníků.236   

 O této škole máme velmi málo informací, jelikož kronika školy shořela a jiné 

prameny podobného charakteru o této instituci neexistují. 

 Řídícím učitelem se v roce 1904 stal Václav Holub. Před tím dvacet čtyři a půl roku 

působil jako řídící učitel ve vedlejším Ostrově. V Chroustovicích strávil dalších patnáct let. 

Roku 1919 odešel do zaslouženého důchodu. Holub byl velmi aktivní v obecní 

samosprávě, velmi dobře znal místní kraj i jeho obyvatele.237   

Od 1. listopadu 1919 byly v Chroustovicích dvě školy. Právě v tento den byla 

otevřena měšťanská škola. Jelikož obě instituce nemohly z prostorových důvodů sídlit 

v jedné budově, byla zřízena nová budova. Ředitelem nové školy se stal Otakar Svoboda, 

který už před tím působil jako učitel v nedalekých Skořenicích.238 

 8. listopadu 1918 byla pořádána připomínka bitvy na Bílé hoře. Na náměstí se 

pořádal tábor lidu a pro připomenutí významné bitvy našich dějin byly vysázeny dvě lípy. 

Jedna před budovou školy, druhá na Závodí, což je označení pro část Chroustovic.239  

                              
235 Vysokomýtsko: vlastivědné čtení o okrese vysokomýtském a skutečském, Vysoké Mýto 1931. 598 s. 59 

236 HEMERKA, B. Kronika Chroustovic, s. 127. 

237 SOkA Chrudim, Archiv městečka Chroustovice, Pamětní kniha obce Chroustovice, 1918 – 1938 (1962), 

č. př. 282/00, s. 22. 

238 Tamtéž, s. 18. 

239 Tamtéž, s. 12. 
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 Budova staré školy se dočkala v roce 1922 rekonstrukce. Na její rekonstrukci bylo 

vyčleněno 80 000 Kč. Oprava staré školy stála 30 000 Kč, zbylé peníze byly uloženy 

a v budoucnu měly být použity na stavbu nové budovy.240 

 Než byla postavena budova nové školy, učilo se v provizorních podmínkách, kde se 

dalo. O výstavbě nové budovy bylo rozhodnuto v lednu 1924. Stavba byla naplánována 

na rok 1924 a 1925. Zastupitelstvo zároveň schválilo i půjčku 1 000 000 Kč na stavbu 

školy. Celkový náklad na stavbu byl vyčíslen na 2 422 881 Kč. Na místě stavby školy byly 

provedeny nezbytné úpravy, jako například byly pokáceny stromy, které na témže místě 

stály. Základní kámen budovy byl položen 16. května 1924.241 Stavba nové školy byla 

dokončena 31. srpna 1926. 12. září byla slavnostně zahájena její činnost. Slavnostního aktu 

se zúčastnil i místní rodák Albert Pražák, který v té době působil v Bratislavě jako profesor 

literatury. Slavnostní událost provázely proslovy, vystoupení spolků a mnoho žákovských 

výstupů.242 

   

 

4.1.2 Škola v Ostrově 

Roku 1783 vznikla v obci Ostrov samostatná škola. Od tohoto roku chodily děti 

z Ostrova a z Městce do školy do Ostrova, místo do Chroustovic. Prvních deset let 

se v Ostrově vyučovalo v místnosti na panském statku. Teprve roku 1793 byla nákladem 

vrchnosti postavena dřevěná škola.243 Ani dřevěná budova však požadavkům vyučování 

nevyhovovala. V sedmdesátých letech 19. století se tedy začalo jednat o přestavbě školy. 

Nová zděná budova byla vysvěcena a začala se užívat od 1. září 1875. Chodily do ní děti 

z Ostrova, Městce a Opočna.244 Roku 1881 byla škola rozšířena o další třídu. Nově 

se jednalo o dvoutřídní školu. Řídícím učitelem byl Jan Holub, jako druhý učitel byl přijat 

                              
240 SOkA Chrudim, Archiv městečka Chroustovice, Pamětní kniha obce Chroustovice, 1918 – 1938 (1962), 

č. př. 282/00, s. 43. 

241 Tamtéž, s. 49. 

242 Tamtéž, s. 60 – 61. 

243 KUBÁT, F. Kronika: Záznamy z panství a farnosti v Chroustovicích: Historie tvrze a obce Ostrova: 
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62 

 

Jan Cejp.245 O šest let později byla škola opět rozšířena o jednu třídu. Byl přijat nový učitel 

– Antonín Knap. Do první třídy chodilo 41 žáků, do druhé 46 žáků a do třetí 62 žáků.246  

Řídicími učiteli v ostrovské škole byli: 

 Jakub Nezbeda (1788 - 1797) 

Jan Stehlík (1797 - 1841) 

 Jan Solnička (1841 - 1846) 

Josef Štefec (1846 - 1880) 247 

Václav Holub (1880 - 1904) 

Antonín Hrnčál (1904 - 1928) 

Jan Šeda (1928 - 1935) 

Jan Jetmar (1935 - 1953) 

Josef Stráník (1953 - 1972)248 

 

Ne všichni rodiče sdíleli názor, že je potřeba poskytnout dětem dostatečné vzdělání, 

a tudíž je posílat do školy. Zde na velkostatku jsou známy případy, kdy rodiče dětí dostali 

pokutu, za to, že děti neplnily povinnou školní docházku. Často se stávalo, že ani pokuta 

ve výši 2 K školní docházku nezlepšila. Pokud se tak stalo, přistupovalo se k dalšímu 

kroku. Místní občan Čeněk Váňa nezaplatil pokutu 2 K za neposílání dětí do školy. Poté 

nezaplatil ani navýšenou pokutu 5 K. Situace se vyhrotila až natolik, že byl okresní školní 

radou vyzván k nastoupení osmnáctihodinového trestu vězení.249  

Po obsazení zbytku Československa nacistickým Německem v březnu 1939 se toho 

změnilo hodně. Jednou z výrazných změn bylo prohlášení němčiny jako úředního jazyka. 

                              
245 HEMERKA, B. Kronika Chroustovic, s. 136. 

246 Tamtéž, s. 139. 

247 Tamtéž, s. 130. 

248 Tamtéž, s. 140 – 142. 
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Němčina se tedy stala novým vyučovacím jazykem i na území bývalého panství 

Chroustovice.250  

Od počátku 20. století se počet žáků školy v Ostrově postupně snižoval. V roce 

1899 jich bylo 124. Téměř na polovinu se snížil počet žáků v roce 1924. Zdejší školu tehdy 

navštěvovalo 67 dětí. V roce 1935 to bylo 55 žáků, v roce 1960 50 dětí, v roce 1969 

29 žáků až se situace vyhrotila v roce 1971, kdy k 1. září do školy nastoupily 4 děti.251 

Roku 1972 byla škola v Ostrově zrušena pro nedostatek žáků. Tato škola byla zavřena 

po téměř sto devadesáti letech svého fungování.252 Děti z Ostrova museli přestoupit 

do školy ve Stradouni, děti z Městce začaly chodit do Chroustovic.253  

 

 

4.2 Sociální služby 

 Až do počátku 20. století neexistovaly na vesnicích téměř žádné sociální služby 

v podobě starobinců, sirotčinců a podobných institucí. Starobince vznikaly původně 

zejména ve městech a byly obvykle zřizovány městskou radou. Také na vesnicích 

sirotčince prakticky nebývaly. Zde uvádím příklad situace, která se stala na území panství, 

a bylo potřeba ji neprodleně vyřešit. 

Roku 1910 se na Uhersku odehrála nešťastná událost. Na panském dvoře zde 

bydlela rodina Klementova. Rodiče Václav a Marie Klementovi pracovali jako dělníci. 

Měli čtyři děti: syna Františka (12 let), dceru Antonii (8 let), syny Josefa (3 roky) 

a Václava (1 rok). Počátkem roku 1910 oba rodiče onemocněli po nachlazení a namáhavé 

práci. Otec byl převezen do nemocnice v Pardubicích. Převoz však nepřežil a zemřel 

cestou do nemocnice. Matka zemřela o čtyři týdny později. O osudu nezletilých dětí 

muselo rozhodnout obecní zastupitelstvo a místní občané. Tři nejstarší děti byly přiděleny 

do statků v Uhersku. Tam měly být vychovány, strava a ošacení jim bylo poskytnuto 

na náklady obecní kasy. Antonie Klementová u své nové rodiny spala na půdě. Nejhorší 

osud stihl nejmladšího syna rodiny Klementových, Václava. O něm bylo rozhodnuto tak, 

                              
250 VÍCH, J. Kronika obce Městec, s. 69. 
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že bude cestovat po jednotlivých domech v Uhersku. V každém domě stráví jeden měsíc 

a poté si ho převezme další dům. Tak tomu mělo být až do jeho čtrnácti let. František 

Klement ve čtrnácti letech odešel do služby k hospodářům v nedalekých Platěnicích. 

Antonie Klementová ve svých čtrnácti letech odešla do Městce do služby k manželům 

Hemerkovým. Josef Klement v dospělosti pracoval na pozemcích, které získal od manželů 

Solilových. Nejmladší Václav po dovršení čtrnácti let byl přijat k řeznickému řemeslu 

v Uhersku, kde se vyučil a bylo o něho dobře postaráno.254 V době Rakousko-Uherska 

neexistovaly na vesnicích žádné domovy pro sirotky, případně žádné zařízení podobného 

typu. Vesnice, kde měly děti domovské právo, měly povinnost se o své občany postarat. 

Na tomto příkladu vidíme, že to fungovalo jen částečně. Nelze říci, že by se dětem dostalo 

náležité výchovy. Antonie spala na půdě a malý Václav jistě nemohl získat citové pouto 

k žádnému ze svých opatrovníků, když nikde nestrávil více jak jeden měsíc.  

Ve prospěch obyvatel zasáhla obec v roce 1933. Místní obyvatel Bohumír Mikan 

působil po celé obci problémy. Mikanovi bylo 22 let a pravděpodobně trpěl duševní 

chorobou. Obyvatelé se ho báli. Byl velmi dotěrný a nebránil se ani malým krádežím. 

Údajně mravně ohrožoval ženy, dívky a školní mládež. Z rozhodnutí obce byl umístěn 

do ústavu pro choromyslné v Německém, dnešním Havlíčkově, Brodě.255 

Vyživovací povinnost ke svému občanovi měla i obec Městec. Její občané měli 

povinnost poskytnout stravu Petru Novákovi. Ten byl chromý na obě nohy a pohyboval 

se tak, že se od země odstrkoval rukama. Novák se pohyboval od domu k domu a prosil 

o jídlo. Někde mu ho poskytli ochotně, protože jim ho bylo líto. Jinde se setkal s výtkami, 

že musí být živen, jinde dokonce s urážkami.256 

 V Městci se nacházela obecní pastouška. Jednalo se o malé stavení, kam se 

umisťovali lidé, kteří neměli kam jít. Byli to místní občané, kteří různými způsoby přišli 

o své obydlí. Pastouška byla malý domek o pár místnostech. Často se stávalo, že v jedné 

místnosti bydlelo i několik rodin najednou.   

  

                              
254 KUBÁT, F. Kronika: Záznamy z panství a farnosti v Chroustovicích: Historie tvrze a obce Ostrova: 
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4.3 Počty obyvatel  

Sčítání obyvatel se nedělala pravidelně. I přes to máme díky nim velmi cenné 

informace nejen o počtech obyvatel, ale také o jejich náboženském vyznání a další 

informace, které dokumentují život lidí v dřívějších dobách. Pro informace o obyvatelích, 

případně k jejich výčtu, nám může sloužit také urbář. Urbář je kniha, do které vrchnost 

zapisovala povinnosti poddaných vůči vrchnosti. V případě urbáře z Chroustovic se jedná 

o soupis obyvatel a výčet jejich platební povinnosti.257  

Počty obyvatel se v průběhu staletí měnily. V roce 1671 na panství žilo 

724 obyvatel. V Chroustovicích to bylo 181 obyvatel, v Městci 74, v Ostrově 116, 

v Rakovci 40, v Turově 125, v Holešovicích a v Březovicích 126, na Lhotě a v Žilovicích 

62 obyvatel.258  

V obci Městec v roce 1890 pobývalo 351 obyvatel. Naprostá většina z nich (335) 

bylo katolického vyznání. Dále zde žilo deset evangelíků a šest židů. Poměr mužů a žen 

byl velmi vyrovnaný. Mužů bylo 180, z nichž bylo sedm vdovců, žen bylo 171. Pět z nich 

byly vdovy. Více jak sto let po zavedení povinné školní docházky se ve společnosti 

vyskytovali negramotní lidé. V Městci jich při tomto sčítání lidu bylo napočítáno 59. 

Vzhledem k celkovému počtu obyvatel v této vesnici je to vysoké číslo. Všichni obyvatelé 

byli Češi. Celkem se ve vesnici nacházelo 166 kusů hovězího dobytka, 25 koz a koní, 

37 prasat a 23 včelstev.259 

Roku 1913 bylo v obci Chroustovice 158 domů, ve kterých bydlelo 978 obyvatel. 

Naprostá většina obyvatel byli Češi. Těch zde bydlelo 974. Bydlela zde však i jedna 

německá rodina, kterou tvořily čtyři osoby.260  

V sousedním Městci v roce 1914 bydlelo 325 obyvatel v 58 domech. Všichni byli 

české národnosti. Naprostá většina (319) obyvatel bylo katolického vyznání. Bydlelo zde 

i šest lidí evangelického vyznání.261 
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 Podle sčítání obyvatel a informací, které byly při tomto sčítání zjištěny, víme, 

že roku 1913 žilo v obci Chroustovice 978 lidí. Z toho jich bylo 925 římsko-katolického, 

8 evangelického a 5 židovského vyznání.262 

Další sčítání obyvatel bylo provedeno v roce 1921. V Chroustovicích bylo 

napočítáno 995 obyvatel. 990 bylo československé národnosti. Pět obyvatel je označeno 

jako obyvatelé židovské národnosti. Většina obyvatel bylo římskokatolického vyznání, 

19 evangelického a 8 vyznání židovského. 65 obyvatel nevyznávalo žádné náboženství.263 

Zde stojí za připomenutí počet obyvatel židovské národnosti a počet obyvatel židovského 

vyznání. Pět obyvatel se cítilo být Židy. Osm obyvatel vyznávalo judaismus. To značí, 

že tři praktikující židé se cítili být Čechy, nikoli Židy.  

Vládní nařízení přikazovalo provést sčítání obyvatel v roce 1930. Sčítacími 

komisaři byli ustanoveni učitelé Bohdan Cibulka a Josef Starý. V Chroustovicích bylo 

napočítáno 1 071 obyvatel. Většina obyvatel stále zůstávala římskokatolického vyznání, 

47 se hlásilo k evangelickému vyznání, 4 byli židovského vyznání, 3 řeckokatolického 

a 64 obyvatel bylo bez vyznání. V obci žilo 1 009 Čechů, 3 Rusíni, 4 Němci a 1 Žid.264 

Během tohoto sčítání došlo také k soupisu živností. Celkový počet živnostníků byl 

vyčíslen na 86. Těchto 86 soukromníků pracovalo ve 48 druzích živností. Nalezli bychom 

zde klasické živnosti, jako například kovář, truhlář, kolář, pekař, cukrář, obuvník, sklenář, 

sadař, lékárník, holič a další. Překvapením mohou být živnosti pro tak malou obec 

nečekané. Působil zde krejčí pro pány i dámy, prodejce žárovek, obchodník s uhlím, 

obchodník s vejci, prodejce tabáku, soukromý učitel hudby a další.265  

 Na těchto záznamech můžeme ilustrovat, že počty obyvatel zdejšího kraje se stále 

zmenšují. V dřívějších dobách byly počty obyvatel v jednotlivých vesnicích daleko vyšší. 

Tuto urbanizaci lze snadno vysvětlit. Na bývalém panství Chroustovice se nachází jen 

velmi málo pracovních příležitostí a lidé proto musí za prací dojíždět. Pro mnoho z nich je 

mnohem výhodnější se za prací přestěhovat než dojíždět. Tento pohyb se týká převážně 

mladších lidí, kteří se ze zdejších vesnic stěhují na prahu dospělosti.   
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4.4 Spolková činnost 

4.4.1 Sokol 

 Nejznámější tělovýchovnou organizací na našem území byl spolek Sokol. Ten byl 

založen v roce 1862 Miroslavem Tyršem a Jindřichem Fügnerem. Spolky postupně 

vznikaly i v dalších městech, městečkách a vesnicích po celém území Čech. 

V Chroustovicích byl Sokol založen až 8. prosince 1912. V době 1. světové války místní 

organizace nefungovala. Její činnost byla brzy po válce znovu obnovena.266  

 Hned po vzniku Československé republiky zahájil svou činnost Divadelní spolek 

Tyl. Spolek odehrál několik her, například „Květy v bouři“, „Ach, ta láska“ nebo „Za 

hlasem srdce“. Svou činnost spolek ukončil následujícího roku. Majetek divadelního 

spolku přešel na spolek Sokol.267  

 Během parcelace majetku ve 20. letech 20. století docházelo k častému kácení 

stromů a alejí. Lidé z nově získaných pozemků chtěli vytěžit maximum, a proto se snažili 

odstraňovat veškeré překážky, které jim ve výnosu bránily. V tomto ohledu světlou 

výjimku představoval majetek, který získala tělovýchovní jednota Sokol. Sokolové část 

svého nově nabytého majetku přetvořili v sad. Roku 1924 v sadu vysázeli okolo 

180 ovocných stromů (80 jabloní, 90 švestek, 10 hrušní) a téměř 50 okrasných stromů, 

převážně lip.268  

 Tělovýchovná jednota Sokol odkoupila hostinec č.p. 27 od Františka Popelky. 

Spolek budovu vlastním nákladem přestavěl a upravil tak, aby vyhovovala požadavkům 

tělovýchovným, divadelním i tanečním. Finančně se na stavbě podíleli někteří členové 

Sokola, kteří si na přestavbu vzali osobní půjčky. Částkou 4 000 Kč přispěl místní 

učitelský sbor, který na oplátku získal nárok používat budovu pro účely divadelních 

představení a jiných akcí. Vysokou částku 30 000 Kč přispěl na stavbu i tehdejší předseda 

vlády František Udržal. Udržal pocházel z nedaleké Dolní Rovně, proto měl k místnímu 

kraji vztah. Osobně se zúčastnil prozatimního otevření sokolovny v roce 1931.269 Oficiálně 

byla sokolovna otevřena v roce 1933. Slavnostního otevření se zúčastnilo několik 

                              
266 SOkA Chrudim, Archiv městečka Chroustovice, Pamětní kniha obce Chroustovice, 1918 – 1938 (1962), 

č. př. 282/00, s. 18.  

267 Tamtéž, s. 19, 21. 

268 Tamtéž, s. 41. 

269 Tamtéž, s. 93 – 94. 
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významných osobností. Do Chroustovic dorazil senátor Václav Klofáč nebo senátorka 

Anna Chlebounová, která pronesla krátký projev. Otevření provázel slavnostní průvod, 

koncert a sokolské cvičení.270  

 V dalších letech Sokol zajišťoval kulturní činnost v obci. Členové Sokola 

organizovali přednášky, besídky, divadelní představení, hudební a pěvecké kroužky.  

Sokol funguje v Chroustovicích do dnešních dní. Ve svém majetku má místní 

sokolovnu, ve které se pořádají kulturní akce všeho druhu. Dnes má organizace 

42 členů.271  

 

 

4.4.2 Čtenářský spolek 

 Kromě spolku Sokol v Chroustovicích fungoval i čtenářský spolek. Byl určen 

převážně pro dívky a dámy. Roku 1904 byl změněn ve Čtenářskou besedu. Beseda 

spravovala vlastní knihovnu. Knihovna byla v roce 1922 prohlášena za veřejnou. Byl 

stanoven roční příspěvek 40 Kč za člena. Knihovníkem byl stanoven bývalý řídící učitel 

Václav Holub.272 

 Knihovna se v Chroustovicích nacházela v budově fary. Dnes už nefunguje. 

Zanikla počátkem 21. století. Důvodů zániku je několik. V první řadě to byl nezájem 

čtenářů, zastaralé tituly a náročnost práce knihovníka, o kterou nikdo neprojevil zájem. 

Podobný osud postihl i knihovnu v nedalekém Městci. Knihy byly vyhozeny a knihovna 

zrušena. 

  

                              
270 SOkA Chrudim, Archiv městečka Chroustovice, Pamětní kniha obce Chroustovice, 1918 – 1938 (1962), 

č. př. 282/00, s. 107. 

271 http://www.obec-chroustovice.net/volny-cas/spolky-sdruzeni/tj-sokol-chroustovice/ [online] 2018  

[cit. 15. 3. 2018] 

272 SOkA Chrudim, Archiv městečka Chroustovice, Pamětní kniha obce Chroustovice, 1918 – 1938 (1962), 

č. př. 282/00, s. 42. 
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4.4.3 Sbor dobrovolných hasičů 

 Sbor dobrovolných hasičů má v Chroustovicích dlouhou tradici. Založen byl v roce 

1881. Mnoho obyvatel Chroustovic a přilehlých obcí bylo jeho členy. Padesáté výročí 

založení oslavil SDH velkým župním cvičením, které se konalo 13. července 1930. Tato 

velkolepá akce se konala před zámkem a zúčastnilo se jí velké množství obyvatel nejen 

z Chroustovic, ale i ze vzdálených obcí a měst.273 

 Dnes má Sbor dobrovolných hasičů v Chroustovicích 70 členů. Část z nich tvoří 

děti. Další SDH se nacházejí i v Městci, Holešovicích, Mentouru a na Lhotě.274 

 V obci fungovaly i další spolky. Byly to například rybářský, lovecký, strojní nebo 

sportovní spolek.275 Roku 1935 byl zřízen Okrašlovací spolek. Jeho úkolem bylo pečovat 

o vzhled obce.276 

 Do dnešních dní přetrvaly tyto spolky: Sbor dobrovolných hasičů, Sokol, 

Myslivecké sdružení Háje, Zahrádkářský svaz a CHRPA – sdružení chroustovických 

patriotů.277 

 

 Různé druhy zábavy na panství a velkostatku se neodehrávaly každý den. 

Nejpravidelnější zábavou byly tancovačky a hraní karet v hostincích. Občas se stalo, 

že přijeli ochotníci nebo jiný druh rozptýlení. V sobotu 29. prosince 1888 přijel 

do Chroustovic člověk, který vlastnil zvěřinec. Pro tehdejší obyvatele to bylo něco 

neobvyklého, proto se dočkal značného zájmu. Za své vystoupení si samozřejmě nechal 

zaplatit.278 
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4.5  Městec 

 Vesnice vznikla před rokem 1307.279  Její vývoj není po celou dobu totožný 

s vývojem panství Chroustovice. Městec od svého vzniku patřil k nedalekému Ostrovu, 

kde byla tvrz. Později přešla na Vilém z Pernštejna, který své majetky spravoval 

z nedalekých Pardubic. Královská komora v Praze odkoupila roku 1493 Městec spolu 

s dalšími vesnicemi a později je prodala chroustovickému panství.280 

 Po vyhlášení první světové války se  ve zdejším regionu začaly objevovat 

mobilizační plakáty, různé vyhlášky o zdražování potravin, seznamy padlých a raněných. 

Z každého domu musel narukovat minimálně jeden muž.281 

 Během válečných let chodily do Městce rozkazy o dávkách, které musela 

obec odevzdat. Jednalo se o potraviny, ošacení, seno, slámu a další.  

V 1. světové válce padlo několik městeckých občanů. Jejich památku připomíná 

pomník, který se nachází na kraji místní návsi. Pomník je obehnán nízkým plotem a místo 

je celkově dobře udržované. Na kamenném pomníku nalezneme zlatý nápis: 

 

Za osvobozenou vlast místním padlým 

1914 – 1918 

Myška Fr.   Roček Jos. 

Fajmon Jos.  Socha Jan 

Váňa Jos.  Novák Frant. 

Hutla Jos.  Provazník Jind. 

Špaček Fr.  Jeřábek Jan 

Novák Jan  Linhart Václ. 
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280 Tamtéž, s. 47 – 48. 

281 VÍCH, J. Kronika obce Městec, s. 51. 
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 Krátce po vzniku Československé republiky v roce 1918 došlo k pozemkové 

reformě. Šlo o zestátnění majetků vlastníků, kteří měli nad 250 h půdy. Její následné 

přerozdělování méně movitým vlastníkům. Takto bylo naloženo i s panstvím Chroustovice. 

Panský statek v Uhersku byl přidělen manželům Novákovým z Uherska č. p. 9. Kromě 

panského statku získali také mlýn a pivovar. Potomci Novákových úspěšně využívají 

bývalý panský statek dodnes. Panský dvůr v Chroustovicích převzala Československá 

republika.282  

 Během 2. světové války odjelo na nucené práce do Říše několik obyvatel 

z okolních obcí. Všichni místní zemědělci byli zatíženi přísnými dodávkami pro německou 

armádu. Při nedodržení dodávek byli stiženi vysokými pokutami nebo dokonce vězením. 

Lidé trpěli hladem, jelikož zásoby jídla, které byly k dispozici, byly žalostně malé. Lidé 

si schovávali jídlo do různých skrýší, aby ho nenašli příslušné orgány, které chodily často 

na kontroly. Mnohdy rodiny z vesnic posílali potraviny svým příbuzným do měst, jelikož 

tam byla situace ještě horší. Nebezpečí hrozilo jak těm, kteří potraviny uchovávali 

a posílali příbuzným, tak těm, kteří ho přepravovali. I v tomto období se hojně rozšířila 

„šmelina“, čili černý obchod. Lidé se snažili prodávat potraviny za předražené ceny. 

Zoufalým lidem často nezbývalo nic jiného, než takovéto potraviny koupit, protože neměli 

co jíst. Tento způsob prodeje a nákupu potravin byl velmi nebezpečný a hrozily oběma 

stranám přísné tresty. 

 Na konci války spontánně vznikaly partyzánské skupiny, které měly za cíl bojovat 

proti německým okupantům. Partyzáni se skrývali v lesích a bojovali jednotlivě nebo 

v malých skupinkách. Ve východních Čechách působili partyzáni v okolí města Holic. 

Holice se nacházejí přibližně patnáct kilometrů od Chroustovic. Na Holicku působila 

partyzánská skupina 5. oddíl brigády Mistra Jana Husa. Začátkem května 1945 vypuklo 

v Holicích povstání, které mělo za cíl zastavit postupující německé vojáky, kteří šli pomoci 

svým spolubojovníkům, kteří se snažili udržet Prahu. Holice byly dokonce bombardovány 

německými letadly a během povstání zemřelo 58 holických občanů. Partyzáni zde však 

dokázali velmi účinně odporovat německým okupantům.283 Druhá významná partyzánská 

odnož působila v lesích okolo hradu Rychmburk, který byl dříve součástí panství 

                              
282 KUBÁT, F. Kronika: Záznamy z panství a farnosti v Chroustovicích: Historie tvrze a obce Ostrova: 

Historie obce Městecz = Městce, s. 53. 

283 FALTYSOVÁ, H. Holický odboj za druhé světové války, Pardubice 2012, s. 1-2. 
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Chroustovice. K partyzánům se přidávali nejen místní, ale také uprchlí zajatci, kteří se 

chtěli postavit okupantům, a bylo jim jasné, že jako jednotlivci toho moc nezmůžou. 

V Městci se o tom traduje příběh. V prvních měsících roku 1945 se v Městci objevili tři 

ruští zajatci, kteří uprchli z transportu. Pohybovali se pouze v noci, proto zaklepali na okno 

jednoho z domů, když už byla úplná tma. Lidé byli vyděšení, ale posléze je vpustili 

dovnitř. Pomocí posunků se spolu začali bavit a zjistili, že se jedná o uprchlíky, kteří se 

chtějí připojit k partyzánům v rychmburských lesích. Měli u sebe mapu a ptali se na cestu. 

Josef Vích, autor jedné z místních kronik, je osobně v noci převedl k obci Bělá, odkud se 

mohli bezpečně připojit k partyzánům.284 Uprchlíci i jejich průvodce tímto přechodem 

riskovali své životy.  

 V dubnu 1945 místní obyvatelé přihlíželi tomu, jak se silnicemi přes obce táhnou 

dlouhé kolony obyvatel německé národnosti, kteří prchali před postupující frontou. 

Postupně se k nim přidávaly i jednotky německých vojáků, které směřovaly na západ. 

Jejich cílem bylo zajetí americkými jednotkami. V opačném případě by se dostali do 

sovětského zajetí, které bylo známé krutým zacházením s válečnými zajatci. První 

sovětská vozidla se v Městci objevila 8. května. Místní nadšeně vítali sovětské vojáky 

a nabízeli jim jídlo a vodu. Prchající Němci, kteří byli zde dostiženi, se vzdávali bez boje. 

Na hlavní silnici, která Městcem prochází, se objevil transparent s nápisem psaným 

v azbuce: „Vítáme Rudou armádu“. Nikdo z obyvatel Městce azbuku v té době neovládal, 

proto je pravděpodobným autorem transparentu Polák, který pracoval u místního statkáře 

Františka Ročka jako kočí. Místní obyvatelé vítali konec války s velkým nadšením. Na 

většině domů visely československé vlajky. Pokud je lidé neměli, snažili si je sehnat, kde 

se dalo, případně sešít z různých kusů látek, které měli.285  

 Roku 1965 bylo Místním národním výborem rozhodnuto o zbourání místní 

pastoušky. Pastouška měla č.p. 22. 286 Na jejím místě byl poté postaven dům, který byl 

však zbourán, protože stál v cestě rychlostní silnici, která je právě ve výstavbě.  
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4. 6  Lhota u Chroustovic 

Jednou z dalších obcí, které patřily do panství Chroustovice, byla Lhota 

u Chroustovic. Jedná se o malou obec, která se nachází přibližně kilometr a půl 

od Chroustovic. Dnes zde žije okolo sto padesáti obyvatel. Lhota svůj název odvozuje 

od slova „lhůta“. Obyvatelé nově vzniklé vesnice měli určitou dobu, tedy lhůtu, po kterou 

mohli půdu spravovat bez toho, aby platili vrchnosti. Po uplynutí této lhůty platili 

vrchnostenské poplatky jako obyvatelé ostatních obcí.287 U nás se v současnosti nachází 

stovky vesnic, které mají v názvu modifikaci slova Lhota. Pro odlišení se k názvům 

přidávají další slova, aby se odlišilo, o jakou Lhotu se jedná. Lhota na území bývalého 

panství Chroustovice nesla název podle panství, kde se nacházela, tedy Lhota 

u Chroustovic.288  

 

 

4.7 Uhersko 

Dnes správně samostatná obec Uhersko patřila také do panství Chroustovice. Původ 

názvu obce je velmi zajímavý. Ves se značně odlišovala od ostatních vesnic v kraji. 

Všechny vesnice zde byly selského charakteru. Obyvatelé těchto vesnic se většinou živili 

zemědělstvím. Obyvatelé obce Uhersko, tehdy ještě obce bez jména, se však věnovali ve 

větší míře obchodování. Často odjížděli do Uher, kde skupovali koně a vozili je zpět do 

Čech. Koně pak prodávali po celých východních Čechách. Koně dováželi výhradně 

z Uher, proto se začalo obci, ze které pocházeli prodejci těchto koní, začalo říkat 

Uhersko.289 První zmínky o této obci jsou z roku 1308, kdy se v okolí obce měla odehrát 

bitva s Němci. Tuto bitvu popisuje Dalimil ve své kronice (viz. kapitola 4.9 Turov)290. 

  

                              
287 Ottův slovník naučný: illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí, 15, s. 991. 
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4.8 Ostrov 

Ves Ostrov má velmi dlouhou historii. Nelze s určitostí říci, ze které doby máme 

první zmínky o této obci. Dle archeologických nálezů z této lokality můžeme soudit, že zde 

lidé žili už před rokem 1000 našeho letopočtu. Ve 14. století zde byly dvě zemanské tvrze. 

Větší z nich stála v blízkosti rybníka na konci obce. Vedle tvrze stál dvůr, který na 

původním místě stojí dodnes.291 Prošel jistými úpravami, ale stále stojí na původním místě. 

Významnou osobou pocházející z Ostrova byl Jan Talafús z Ostrova. Talafus byl 

husitským bojovníkem, zemanem chrudimského kraje a hejtmanem ve vojsku Jana Jiskry 

z Brandýsa. Působil na Slovensku a v Uhrách, odkud se vrátil do Čech bez jakýchkoliv 

finančních prostředků.292 Postava Jana Talafúse z Ostrova se objevuje i v české literární 

tvorbě. Vybral si ho Alois Jirásek jako jednu z ústředních postav do své trilogie Bratrstvo. 

Svůj název vesnice odvozuje od malého ostrůvku, který se nachází uprostřed 

obecního rybníka.  
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4.9 Turov 

Přibližně čtyři kilometry od Chroustovic se nachází obec Turov. Dnes má obec 

přibližně 140 obyvatel a správně patří pod obec Moravany. Název se údajně odvozuje od 

slova „thur“, neboli „na tuřím poli“.293 

Mezi Turovem a Opočnem se na počátku 14. století odehrála bitva mezi Čechy 

a Němci. Tato bitva je zmíněna v Dalimilově kronice. Dalimil popisuje, že Němci, které 

odznačuje jako Šváby, měli značnou přesilu. České vojsko vedl zeman Ctibor z Uherska. 

V tvrdém boji nakonec Češi přeci jen zvítězili.294 Zápis v této kronice je první zmínkou 

o obci. 

Roku 1513 byla ves prodána Vilémovi z Pernštejna. Počátkem 18. století se ves 

připojila k panství Chroustovice, když byla koupena Norbertem Libštejnským z Kolovrat, 

který byl v té době pánem chroustovického panství.295  

Záznamy z farního úřadu v Chroustovicích se o Turově nevyjadřují moc lichotivě. 

Údajně se prý jednalo o nábožensky zpustlou vesnici. Administrátor tuto myšlenku 

dokládá historkou z roku 1888. Kateřina, dcera turovského sedláka Pýchy, se odstěhovala 

ke svému milému. Nevzali se, ale narodilo se jim dítě. Údajně prý z lenosti a netečnosti se 

nedali oddati.296 V dnešní době by se nejednalo o žádný problém. Tehdy byli však takoví 

rodiče společností odsouzeni. Náboženskou neaktivitu dokládá i fakt, že z Turova 

do kostela nechodil ani jeden člověk.297 Na konci 19. století to opravdu není nic 

obvyklého. Nutno dodat, že do Chroustovic to měli okolo čtyř kilometrů.  

  

                              
293 HEMERKA, B. Kronika Chroustovic, s. 94. 

294 DAŇHELKA, J, ed. et al. Staročeská kronika tak řečeného Dalimila: vydání textu a veškerého textového 

materiálu. Praha 1988. 2 sv, s. 492.  

295 HEMERKA, B. Kronika Chroustovic, s. 96. 

296 SOkA Chrudim, Farní úřad Chroustovice, Memorabilia, 1733 – 1889, č. knihy 1., s. 30. 

297 Tamtéž., s. 34. 
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5  Církevní dějiny 

 

5.1 Katolictví 

  Až do roku 1665 neměla chroustovická fara stálé obyvatele. Do tohoto roku 

chroustovickou farnost spravovali faráři a kaplani z nedaleké Luže. Do Chroustovic pouze 

dojížděli. Roku 1665 byl místní kostel uznán jako farní a místní fara byla obsazena prvním 

farářem, kterým byl František Švec. Švec v úřadu zůstal pouze rok.298  

Mezi lety 1606 až 1964 se na chroustovické faře vystřídalo třicet jedna farářů. Doba 

jejich funkce na zdejší faře se velmi lišila. Ve výčtu farářů najdeme případy, kdy farář 

nesetrval ve funkci ani pět let. Takových případů bylo jedenáct. Tito faráři byli z funkce 

odvoláni vyšší instancí. Naopak mezi nejdéle sloužícími faráře patřil benediktín Kordík 

Kladrubský, který v Chroustovicích působil mezi lety 1631 - 1665, dále třeba Jan Josef 

Božan (1683 - 1716). Nejdelší dobu v Chroustovicích strávil farář Antonín Škrochovský. 

Působil zde celých čtyřicet let (1739 - 1780).299  

V době barokní religiozity se velmi věřilo ve význam poutí a procesí. Takovéto 

akce se konaly například, pokud bylo potřeba zahnat nemoci. Pro zahnání moru se stavěly 

morové sloupy, které nalezneme v mnoha českých i moravských městech. V nedaleké 

Chrudimi se nacházel obraz Ježíše Krista, kterému se přezdívá Chrudimský Salvátor. 

Už v 17. století se rozšířila informace, že tento obraz je zázračný. Existuje doklad o tom, že 

z chroustovického panství bylo vypraveno procesí k obrazu. Procesí bylo vypraveno 

21. října 1713 právě v době, kdy v kraji řádil mor. Procesí se zúčastnilo 989 osob z celého 

panství.300 

V dnešní době se církev potýká s velkým nedostatkem věřících. Zde můžeme na 

příkladu doložit to, že ani v dobách starších více jak sto let tomu nebylo jinak. Počty 

věřících byly daleko vyšší, ale církevním představitelům to stále připadalo málo. V knize 

                              
298 KUBÁT, F. Kronika: Záznamy z panství a farnosti v Chroustovicích: Historie tvrze a obce Ostrova: 

Historie obce Městecz = Městce, s. 66. 

299 Tamtéž, s. 67. 

300 Nebeský Lékař Krystus Gežjss W Zázračném a Milosti plném Obraze swém v Kostele Farním Na 

Nebewzeti Nejswětěgssij Rodičky Boži, Hradec Králové, 1735, s. 33. 
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farního úřadu v Chroustovicích nalezneme zápisy, které psal administrátor Dvořák. Ten si 

například stěžuje, že v neděli 15. února 1888 přišlo na kázání 110 lidí. Podle jeho zápisu to 

bylo velmi málo. Dále si postěžoval, že podlahu v sakristii požírá jakási houba a nedá se 

vyhubit.301 Zápisy podobného charakteru zde nejsou ničím výjimečným. V dubnu 1888 

v kostele řešili problém se dvěma vlaštovkami, které vlétly do kostela a nebylo možné je 

dostat ven. Vlaštovky nakonec v kostele vydržely čtyři dny. Jelikož se je nepodařilo 

vyhnat, byl pozván lesní Riegl. Čtvrtou ranou jednu vlaštovku zastřelil a druhou zastřelil 

dvěma ranami mladý Kolek, chlapec z vesnice.302 

  

  

5.1.1 Kostel v Chroustovicích 

 Pomineme-li chroustovický zámek, tak nejdominantnější stavbou obce je místní 

kostel zasvěcený sv. Jakubu Většímu. Sv. Jakub Větší byl apoštolem a misionářem nejen 

v oblasti Palestiny, ale také ve Španělsku. Údajně zasedl s Kristem při Poslední večeři 

a doprovázel ho i na Olivetskou horu. Za své skutky byl sv. Jakub Větší odsouzen 

a popraven.303 Jeho tělo bylo odvezeno do Španělska a pohřbeno v oblasti dnešní Galicie. 

Nad jeho hrobem vzniklo později město, a dnes jedno z nejvýznamnějších evropských 

poutních míst, Santiago de Compostela. Sv. Jakub Větší je nejčastěji zobrazován jako 

poutník. Vyobrazen je tedy v poutnickém rouchu, s tykví na vodu, holí a mušlí. Právě tyto 

mušle (hřebenatky) jsou symbolem tohoto světce a všech poutníků, kteří putují k jeho 

hrobu.  

S postavou tohoto apoštola jsou spojeny i symboly městyse Chroustovice. Znakem 

městyse je zlatý španělský štít. Ve štítě na zelené trávě stojí postava sv. Jakuba Většího 

v poutnickém rouchu s poutnickou holí opřenou o levé rameno. Druhým symbolem 

městyse Chroustovice je vlajka. Ta také odkazuje ke světci, kterému je zasvěcen místní 

kostel. Vlajku tvoří dva vodorovné pruhy. Spodní čtvrtinu tvoří zelený pruh, zbytek je 

žlutý. Uprostřed žlutého pruhu se nachází červená hřebenatka, symbol sv. Jakuba Většího. 

                              
301 SOkA Chrudim, Farní úřad Chroustovice, Memorabilia, 1733 – 1889, č. knihy 1., s. 24. 

302 Tamtéž., s. 25 – 26. 

303 ROYT, J. Slovník biblické ikonografie. Praha 2013, s. 87-88. 
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Vraťme se zpět ke kostelu. První zmínka o něm pochází z roku 1349. V té době se 

zde nacházel kamenný kostel postavený v gotickém slohu. Uvnitř kostela se nacházela 

krypta s dvěma náhrobky rodu Haugwitzů. Kostel stál uprostřed hřbitova, jak to bylo 

ve středověku typické. Dnes už tomu tak není. Hřbitov byl přesunut na okraj vesnice 

a někdejší hřbitov byl zrušen. Důvodem podobných přesunů hřbitovů, postupně probíhající 

od josefinského období, bylo hlavně hygienické hledisko.  

Kostelní vybavení bylo skromné. Roku 1677 se v kostele nacházel stříbrný kalich, 

mosazná monstrance a čtyři zvony.304 Původní kostel byl zbořen roku 1744 a nahrazen 

novým. Nový kostel nechala vystavět Marie Terezie Capece de Rofrano, provdaná Kinská. 

Kostel byl postaven za 7 000 zlatých. Z této sumy největší část dodala donátorka, dále se 

podílely kostely v Uhersku a Radhošti. Manuální práci na kostele odvedli poddaní, kteří 

zde pracovali v rámci povinné roboty.305 

Stavba kostela byla dokončena 22. října 1744. Ještě jako nedodělaný byl kostel 

vysvěcen královehradeckým biskupem Janem Josefem Vratislavem z Mitrovic. Svěcení 

kostela proběhlo v červenci téhož roku. Po dokončení byl kostel bohatě vybaven. Měl 

celkem pět oltářů a pět zvonů. Váha zvonů je uváděna v tehdejších jednotkách, tedy 

v centech (centnéřích) a librách. Jeden centnéř se rovná 61,6 kilogramů. Libra se rovná 

513 gramů.306 Největší zvon vážil 12 centů, tedy 740 kilogramů. Na zvonu byl nápis: 

„Tento zvon ulitý ku slávě sv. Jakuba byl pořízen z podnětu tolerance, z niž naší vlasti 

poplyne pramen ustavičného míru“.307 Druhý zvon vážil 9 centů a 30 liber, tedy 

570 kilogramů. Zasvěcen byl sv. Václavu. Třetí zvon byl bez nápisu a zasvěcen byl 

sv. Františku. Ozdoben byl znakem rodu Kinských. Vážil 1 centr a 50 liber, což v přepočtu 

na dnešní jednotky odpovídá 87 kilogramům. Čtvrtý zvon vážil 6 centů (370 kilogramů) 

a byl zasvěcen sv. Vavřincovi a Floriánovi. Pátým zvonem byl umíráček, který vážil 

40 liber (přibližně 21 kilogramů). Věž měla šedou barvu.308 

                              
304 WIRTH, Z. Soupis památek historických a uměleckých v království Českém od pravěku do počátku XIX. 
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Roku 1856 stihl kostel požár. Zničena byla střecha kostela a zvony. Střecha byla 

opravena do dvou let. Právě během těch oprav se přihodila tragická událost. Při 

dokončovacích pracích v roce 1858 spadl z lešení zedník Josef Jeřábek a byl na místě 

mrtev. Jeřábek pocházel z Chroustovic, byl ženatý a v době jeho smrti mu bylo třicet let.309 

Současný chroustovický kostel byl postaven v pozdně barokním slohu. Jedná se 

o jednolodní stavbu s hranolovou věží nad průčelím. Kostel není orientován, což znamená, 

že oltář není na východní straně kostela. Věž s hlavním vchodem směřuje na sever. Hlavní 

oltář se nachází na protější straně kostela, čili na jižní straně. Na hlavním oltáři můžeme 

vidět obraz sv. Jakuba Většího. Uvnitř se nachází ještě další tři oltáře s obrazy/sochami 

sv. Jana Nepomuckého, Piety a Krista s trnovou korunou. V průčelí kostela v portálu se 

nachází nově osazené dřevěné dveře, nad kterými se nachází segmentová římsa, 

a polokruhovitě zaklenuté okno v centrální části. Z bočních stran věže můžeme vidět dvě 

slepá okna. Nad okny věže probíhá mohutná římsa, která odděluje spodní část věže 

od horní části s hodinami. V horní části věže se nachází tři polokruhovitě zaklenutá 

zaslepená okna. Nad všemi třemi okny se nachází mohutné hodiny. Nad hodinami po celé 

šířce věže probíhá korunní římsa, která je nad hodinami segmentově prohnuta. Plechová 

střecha věže byla postavena do tvaru šestibokého jehlanu, který je zakončený křížem. 

Střecha kostela je sedlového typu a v přední části je zakončena barokním štítem s vázami. 

Západní a východní strana kostela má vždy tři okna a malý boční vchod s jednoduchým 

portálem. Nad půlkruhovým presbytářem se nachází pultová střecha se sanktusníkem.310  

V interiéru stojí za zmínku vyřezávaná rokoková kazatelna, která se však již 

v dnešní době nepoužívá, kvůli špatnému technickému stavu. V kostele se dále nacházejí 

dvě vyřezávané rokokové zpovědnice, varhany stojící na kůru kostela a dřevěné kostelní 

lavice.  

Roku 1907 se v okolích Chroustovic prohnala větrná smršť. Kromě toho že 

napáchala škody na majetku místních, tak byl jejím řáděním postižen také chroustovický 

kostel. Vítr byl tak silný, že shodil kostelní věž. Při neštěstí nebyl nikdo zraněn. Ještě téhož 

roku byla věž kostela opravena a do jejích útrob byla ukryta schránka s doklady o dané 
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době. Do schránky byly vloženy noviny, matriční doklady a peníze.311  Oprava kostela 

stála celkem 6 900 K. Většinu, tedy 6 300 K, zaplatil hrabě Thurn-Taxis, jako patron 

kostela. Zbylých 500 K doplatily obce, které spadaly pod chroustovickou farnost.312 V září 

1930 byl kostelní inventář doplněn o tři nové zvony. Jejich svěcení bylo spojeno s velkou 

slavností.313 Kostel je od roku 1958 veden jako kulturní památka.314 

Již zmíněné náhrobky rodu Haugwitzů se do dnešních dní dochovaly a nachází se 

v prostoru již zrušeného hřbitova u farní zdi. Náhrobky jsou dnes již prakticky nečitelné. 

První z nich obsahuje jméno rodu, které lze s jistotou přečíst: „HAVGRWICZ Z 

BISKUPICZ“. Identifikovat se dá i rodový znak, na kterém se nachází beraní hlava.315 

Další text na náhrobku je nevýrazný, tudíž nečitelný. Druhý náhrobek je naprosto 

nečitelný. Ve spodní části se nachází jakýsi znak, který však postrádá jakékoli identifikační 

symboly. Na náhrobku není patrné ani jedno písmeno.  

Původní hřbitov stával právě na tomto prostranství mezi kostelem a farou. Byli tam 

pohřbíváni zemřelí z celého panství. Roku 1893 byl hřbitov již přeplněný a nebylo zde 

místo pro uložení dalších těl. Místní farář Augustín Rychtr svolal do Chroustovic zástupce 

všech obcí, které spadaly pod panství. Ti se společně domluvili na vybudování nového 

hřbitova, který měl stát na okraji Chroustovic. Během roku 1894 byla vybudována 

hřbitovní zeď a kamenný kříž uprostřed. Finančně se podílely všechny obce spadající pod 

panství. Na podzim téhož roku byl hřbitov vysvěcen a krátce na to se začal využívat.316  

Prostranství, na kterém se nacházel původní hřbitov, bylo během následujících dob 

využíváno různými způsoby. Uprostřed tohoto prostoru o rozměrech necelých 200 m2 se 

dnes nachází pomník obětem 1. světové války. Nalezneme na něm 27 jmen místních 

obyvatel, kteří ve válce padli. Na zadní straně pomníku se nachází nápis: „Postaveno péčí 

občanů Chroustovic 1934“. Slavnostního odhalení se zúčastnil místní rodák profesor 
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Albert Pražák. Pražák pronesl krátký projev.317 Před nedávnou dobou se na prostoru 

bývalého hřbitova nacházelo dětské hřiště. Zde vyvstává otázka, do jaké míry je vhodné na 

místě bývalého hřbitova budovat volnočasový prostor tohoto typu. Dětské vybavení však 

nevydrželo příliš dlouho a bylo později odstraněno. Dnes je prostor osázen stromy, 

vybaven lavičkami a slouží k odpočinku místních. Vznikl tady udržovaný klidový prostor. 

To je jistě pozitivní změnou, oproti hlučnějšímu dětskému hřišti. 

 

 

5.1.2 Fara 

Fara se nachází přímo ve středu vesnice na návsi. Stojí v blízkosti zaniklého 

hřbitova necelých padesát metrů od kostela. Dříve zde stála dřevěná budova, která byla 

později stržena. Roku 1783 na témže místě nechal Filip Kinský vystavět dnešní budovu. 

Stavba fary stála 7 699 zlatých a 34 krejcarů.318 Jedná se o patrovou budovu 

s obdélníkovým půdorysem. Mezi okny v patře se v nice nachází socha sv. Jana 

Nepomuckého. Polychromovaná socha v kněžském rouchu drží v levé ruce palmovou 

ratolest a v pravé kříž. Nika, ve které socha stojí, je ozdobena volutami. 

V trojúhelníkovitém štítě, vsazeném do střechy, nalezneme štukovaný erb rodu Kinských. 

Rod Kinských má ve svém znaku tři stříbrné vlčí zuby jdoucí zleva doprava na červeném 

štítě. Zde však není erb polychromován. Čtyři z pěti spodních oken jsou opatřeny 

kovanými rokokovými vydutými mřížemi.319 Bezprostředně na faru z pravé části přiléhá 

kulisová brána do dvora. 

Dnes je budova fary majetkem Městysu Chroustovice. Své zázemí zde mají 

technické služby městyse a sběrný dvůr. Tento účel nasvědčuje i stavu, v jakém se budova 

nachází. Budova je využívaná k jinému účelu, než byla navržena, a není tudíž udržována 

tak, jak by bylo vhodné. V roce 2004 byla budova opravována. Obnovena byla fasáda 

a krytina střechy. 
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I přes všechny tyto faktory je fara Národním památkovým ústavem od roku 1958 

vedena jako kulturní památka.320 

 

 

5.1.3 Sloup se sochou Panny Marie 

V parku hned vedle kostela se nachází sloup se sochou Panny Marie Immaculaty. 

Panna Marie je oděna do nařaseného roucha. Pod levou rukou je patrný hluboký záhyb 

šatů. Ruce má na hrudi sepnuté a hledí vzhůru. Na hlavě má roušku, která jí spadá až 

na ramena. Svatozář je tvořena pěti šesticípými hvězdami. Socha Panny Marie stojí 

na zeměkouli, patou drtí hlavu hadovi a pod nohama má půlměsíc. Socha má svatozář 

o pěti hvězdách. Sloup se sochou je vyroben neznámým autorem z pískovce.321 Podstavec 

sochy je tvořen třemi částmi. Nejspodnější část tvoří třístupňová kamenná podesta, 

na kterou nasedá sokl ve tvaru kvádru. Na tomto soklu jsou z přední a zadní strany nápisy. 

Třetí část podstavce tvoří osmiboký sloup, který se směrem k soše zužuje.  Dílo bylo 

vztyčeno v době baroka a je vysoké přibližně 6 metrů. Na hranolovém podstavci 

nalezneme dva nápisy.  

Přední strana: 

O MARIA 

TVTO STATVI 

OBIETVGE OBEC 

CHRAVSTAVSKA 

TVE STAŽI A OPA 

TROVANI SE TESSI 

DIVKA TVA ~ 
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Zadní strana: 

POSTAWENA ZA 

CZASV DVSTOGNIE 

WELEBNEHO A WI 

SOCZE VCZENEHO 

PANA ANTONINA 

STROCHOWSKEHO 

FARARZE CHRAV 

STAVSTOWSKEHO 

POSWECENA GEST 

ZA RICHTARZE 

FRANTCE NOWANA  

A MARTINA LOSKOTA 

 OBECZNIHO 

  1752322 

 

 Na sloupu můžeme vidět chronogram, který odkazuje k roku 1752, tedy k roku, kdy 

byl sloup vztyčen. Celé toto dílo je od roku 1958 zařazeno do souboru kulturních 

památek.323  

Oba texty jsou velmi špatně čitelné. Text na zadní straně je čitelný lépe. Lze to 

připisovat jeho poloze. Zadní strana je obrácena do malého parku, na jehož okraji se socha 

nachází. Naopak přední strana je otevřena do silnice a tudíž i všem náporům přírody. 

Socha samotná je porostlá mechem a její spodní část již není tak zřetelná. Kamenná 

podesta, která tvoří základ celého sloupu, je ve velmi špatném stavu. Dá se předpokládat, 

že podloží, na kterém celý sloup stojí, je nestabilní, jelikož se základové kameny od sebe 

                              
322 WIRTH, Z. Soupis památek historických a uměleckých v království Českém od pravěku do počátku XIX. 

století. XVI, s. 43. 

323 http://pamatkovykatalog.cz/ [online] 2018 [cit. 7. 1. 2018] 

http://pamatkovykatalog.cz/?presenter=ElementsResults&action=element&element=772194
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oddálily. Vytvořily se mezi nimi štěrbiny, které napomáhají dalšímu ničení sloupu. Voda 

(v podobě deště i ledu) může základy sloupu dále narušovat a nelze vyloučit, že sloup 

časem spadne. Ostatně už se tak stalo při vichřici v roce 1804, kdy se sloup pod náporem 

větru vyvrátil. Nevelký park, kde se sloup nachází, prošel v nedávné době drobnou 

rekonstrukcí. Opraveny a zpevněny byly cesty. Sloup se však opravy nedočkal, i když by ji 

nutně potřeboval.  

 

 

5.1.4  Socha Nejsvětější Trojice 

 Přibližně 500 metrů za Chroustovicemi podél cesty vedoucí do Luže stojí mezi 

stromy schovaná socha Nejsvětější Trojice. Trojici tvoří Bůh Otec, Syn a Duch svatý.324 

Na hranolovém podstavci můžeme vidět sochu Nejsvětější Trojice. Celý monument je 

přibližně tři metry vysoký. Na podstavci je dobře čitelný nápis: 

 

 Sláva budiž Bohu Otci 

 Synu i Duchu svatému 

 Jakož byla na počátku 

 nyní i vždycky až na věky 

 věků  Amen 

 

 postaveno nákladem  

 dobročinných občanů 

 chroustovických r. 1891 

 

 Celý monument byl zhotoven místním sochařem Dušánkem v roce 1891. Samotná 

socha Nejsvětější Trojice je však ve stavu tak špatném, že pokud by nebyl nápis pod ní tak 

dobře čitelný, bylo by velmi těžké rozpoznat, o jakou sochu se jedná. S jistotou je možné 

                              
324 ROYT, J. Slovník biblické ikonografie, s. 170. 
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pozorovat dvě sedící postavy. Postavy však nemají hlavy, proto je nemůžeme identifikovat 

a vyobrazení Ducha svatého chybí vůbec, nebo není rozpoznatelné. Ani umístění postav 

není jisté. Je patrné, že soše nebyla již dlouhá léta věnována žádná péče. Přitom se nachází 

u frekventované cesty. 

 

 

5.1.5 Socha sv. Jana Nepomuckého 

 Postava tohoto světce zaznamenala největší popularity v době baroka. Právě v této 

době totiž došlo k jeho svatořečení. Papež Benedikt XIII. jej prohlásil za svatého 

19. března 1729.325 Tento český světec se těšil obrovské popularitě. Jeho sochy 

se nacházejí ve městech i na venkově. Jan Nepomucký, též Johánek z Pomuka, je postavou 

spíše nejasnou. Byl zatažen do sporu mezi pražským arcibiskupem Janem z Jenštejna 

a českým králem Václavem IV. Spor o potvrzení kladrubského opata dospěl až k výslechu 

generálního vikáře Johánka a dalších osob. Tento výslech však roku 1393 Johánek 

nepřežil. Jeho tělo bylo vhozeno do Vltavy.326 Pozdější doby tento příběh pozměnily. 

Z Johánka se stal zpovědník královny, který životem doplatil na to, že udržel zpovědní 

tajemství. Nejčastěji je světec zobrazován s pěti hvězdami ve svatozáři. Tyto hvězdy 

se údajně objevily v místě, kde jeho tělo dopadlo do řeky Vltavy. 

 S touto symbolikou je sv. Jan Nepomucký vyobrazen na soše, která se nachází 

nedaleko vesnice Březovice. Socha se nachází přibližně jeden a půl kilometru 

od Chroustovic. Jedná se o kamennou sochu světce, která stojí mezi čtyřmi lípami. 

Na podstavci pod sochou jsou z obou stran latinské nápisy. 

  

                              
325 VLNAS, V. Jan Nepomucký: česká legenda. Praha 2013, s. 162. 

326 Tamtéž, s. 38 – 40. 
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Přední strana: 

 ANNO QVO 

 IOANNESDENE 

 POMVCPATRO 

NVSNOSTERIN 

TERSANCTOS 

INSERTVSFV 

ERATPOSITA 

 EST 

(Překlad: Jan z Nepomuku, patron náš mezi svatými, stojí zde ) 

 

Zadní strana:  STATVA 

   ERECTASAN 

   CTIIOANNIS 

   DIEXIIIINO 

VEMBRIS 

(Překlad: Socha sv. Jana vztyčena 14. listopadu) 

 

 Oba nápisy jsou velmi dobře čitelné. V obou nápisech nalezneme chronogram, 

který je v obou případech shodný. Uvádí rok 1729, což je rok svatořečení sv. Jana 

Nepomuckého a v tomto případě i rok vztyčení sochy. Což dokládá to, jak byla popularita 

a úcta k tomuto světci rozšířená. V březnu byl sv. Jan Nepomucký prohlášen za svatého 

a už v listopadu jsou na venkově vztyčovány jeho sochy. Tato socha byla postavena 

14. listopadu, jak se píše na zadní části podstavce.  

 Samotná socha Sv. Jana Nepomuckého je přibližně v životní velikosti. Socha stojí 

na soklu, který je ve spodní části zakončen volutami. Mírně esovitě prohnutá postava je 

oblečena do řeholního roucha a hledí k nebi. Pravou nohu má pokrčenou, pravá ruka 

směřuje k zemi a drží kněžskou pokrývku hlavy, nebo-li kvadrátek. V říjnu 2008 byla 
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socha poškozena tak, že jí byla uražena levá ruka. Právě tato ruka byla pokrčená a držela 

pozlacený kovový kříž. Kolem hlavy má socha svatozář s typickými pěti šesticípými 

hvězdami. 

 I když socha po deseti letech od vandalského útoku nebyla opravena, stále se jedná 

o jednu z nejudržovanějších soch v okolí. Nápisy na obou stranách jsou dobře čitelné 

a evidentně obnovované. Bezprostřední okolí sochy je také udržované. Od roku 1958 je 

vedena jako kulturní památka.327  

 

 

5.1.6 Kostel v Uhersku 

 Dominantu obce Uhersko představuje kostel, který se nachází na návsi. Kostel je 

situován do jednoho z nejvyšších bodů v okolí, tudíž je na něho vidět z širokého okolí. 

Jedná se o jednolodní stavbu s věží, která se nachází v průčelí kostela. Kostel byl 

vybudován roku 1704.328 Postaven je v duchu baroka. Jedná se však o umírněné venkovské 

baroko. Kostel je zasvěcen Nanebevzetí Panny Marie a je orientován. Na věži kostela 

můžeme vidět hodinový stroj, který pohání čtyři hodiny, které se na věži nacházejí. Věž 

kostela je ukončena cibulovou věží, která je pokryta plechem. Nad závěrem kostela se tyčí 

sanktusník. Kostel je od roku 1958 kulturní památkou.329 

Kostel stojí uprostřed původního hřbitova. Kostel i hřbitov jsou obehnány 

kamennou, v některých místech přes dva metry vysokou, zdí. Původní hřbitov v Uhersku 

potkal stejný osud jako chroustovický hřbitov. Roku 1900 byl původní hřbitov zrušen 

a přesunut za vesnici, kde stojí dodnes. Hřbitov začal být využíván až po vysvěcení 

místním farářem Janem Zemanem.330 

  

                              
327 http://pamatkovykatalog.cz/ [online] 2018 [cit. 7. 1. 2018] 

328 HEMERKA, B. Kronika Chroustovic, s. 83. 

329 http://pamatkovykatalog.cz/ [online] 2018 [cit. 10. 2. 2018] 

330 KUBÁT, F. Kronika: Záznamy z panství a farnosti v Chroustovicích: Historie tvrze a obce Ostrova: 

Historie obce Městecz = Městce, s. 70. 

http://pamatkovykatalog.cz/?presenter=ElementsResults&action=element&element=772194
http://pamatkovykatalog.cz/?presenter=ElementsResults&action=element&element=772194
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5.1.7 Kostel v Radhošti 

 Obec Radhošť patřila k panství už prakticky od jeho vzniku. Společně 

s Chroustovicemi je zmíněna v první zmínce z roku 1349. V Radhošti se nachází kostel, 

který byl označován jako filiální, tedy vedlejší kostel.331 Kostel je zasvěcen sv. Jiří. 

Původně se jednalo o raně gotický kostel, který byl ke konci 18. století barokně přestavěn. 

Jedná se o jednolodní orientovaný kostel. Zvláštností je to, že kostel nedisponuje žádnou 

věží v průčelí kostela. Nad závěrem se nachází sanktusník zdobený křížem. Fasáda je 

zdobena pouze nenápadnými pilastry. Průčelí kostela je jednoduché. Ve vrchní části je 

průčelí doplněnou nikou.  

 Kostel stojí uprostřed stále funkčního hřbitova. Kostel i hřbitov jsou obklopeny 

kamennou zdí. Uvnitř se nachází další stavby, které stojí za připomenutí. Jedna z nich je 

dřevěná zvonice.  Zvonice má čtvercový půdorys, v patře se nachází zvon. Stavba je 

zakončena sedlovou střechou s křížkem na vrcholu střechy. Ve zvonici bývaly tři zvony. 

Do dnešních dnů se dochoval pouze jeden. Největší ze zvonů byl zrekvírován během první 

světové války. Nejmenší zvon se ztratil neznámo kdy.332 Zvon vyzvání pouze několikrát za 

rok. Celá zvonice je pokryta šindelem. U hřbitovní zdi se nachází další stavba, 

a to márnice. Jedná se o čtvercovou nízkou budovu, bez výraznějšího zdobení. Pouze 

v rozích můžeme vidět nepatrné pilastry. Na bočních stěnách z každé strany je vždy jedno 

oválné okno. Kostel spolu se zvonicí a márnicí stojí na kraji vesnice a tvoří dominantu celé 

vesnice. Všechny tři stavby jsou od roku 1958 kulturními památkami.333   

  

                              
331 NA Praha, Tereziánský katastr, 1684 – 1790 (1848), TK, Kraj Chrudimský, inv. č. 1139, Chroustovice a 

Hroubovice, panství, stará sign. 4, karton č. 364, Duchovní, s. 1. 

332 http://www.obec-radhost.cz/informace-o-obci/zvonice/ [online] 2018 [cit. 10. 2. 2018] 

333 http://pamatkovykatalog.cz/ [online] 2018 [cit. 10. 2. 2018] 

http://www.obec-radhost.cz/informace-o-obci/zvonice/
http://pamatkovykatalog.cz/?presenter=ElementsResults&action=element&element=772194
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5.1.8  Další sakrální památky 

 V Chroustovicích se dále nacházejí dva železné kříže z doby nedávné. Jeden se 

nachází na návsi přímo před obecním úřadem, druhý v parku hned vedle sloupu se sochou 

Panny Marie. 

 

 Každá okolní vesnice má vlastní církevní stavbu. Jedná se o malé kapličky, ve 

kterých už se bohoslužby nekonají. Kapličku najdeme v Městci, Holešovicích, Lhotě 

u Chroustovic, Boru u Chroustovic, Turově a v dalších vesnicích. Vždy se jedná o malé 

stavby obdélníkového půdorysu s věžičkou, často zakončenou lucernou. Kapličky vznikaly 

v podobné době, tudíž ve zdejším kraji nalezneme velmi podobné stavby.  

 Kaplička v Městci byla postavena roku 1884. O její stavbě začal jednat výbor 

obyvatel Městce v březnu téhož roku. Na stavbu kapličky byla uspořádána sbírka. Místní 

obyvatelé se složili částkou 266 zlatých a 15 krejcarů. Zbytek potřebné částky, tedy 583 

zlatých a 99 krejcarů, se doplatilo z obecní pokladny. Stavba byla dokončena a slavnostně 

vysvěcena v červenci 1884 chroustovickým farářem Josefem Bezděkem. Do dnešních dní 

je kaplička zasvěcena Navštívení Panny Marie. Městecká pouť se tedy slavila první neděli 

v červenci.334 Během pouti se do vesnice sjeli komedianti a prodejci všemožných 

laskomin. Na návsi se sešla celá vesnice. Po vesnici hráli flašinetáři a večer se všichni 

přesunuli do hostince, kde se tančilo až do rána.335 V dnešní době se tato tradice již nedrží.  

 

 Při cestě z Městce do Uherka se po levé straně cesty nachází kamenný podstavec 

s železným křížem. Monument se nachází nedaleko silnice, přesto není z cesty patrný, 

protože je kryt čtyřmi statnými lipami. Jedná se asi o tři metry vysoký památník. Spodní 

část je vyrobena z kamene. Na přední straně můžeme vidět postavu Panny Marie s křížem. 

Ve spodní části se nachází špatně čitelný nápis:   

Tento svatý kříž jest postaven  

nákladem počestné obce Městecké 

                              
334 KUBÁT, F. Kronika: Záznamy z panství a farnosti v Chroustovicích: Historie tvrze a obce Ostrova: 

Historie obce Městecz = Městce, s. 104. 

335 VÍCH, J. Kronika obce Městec, s. 34. 
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Rok vztyčení kříže nelze přečíst. Vrchní třetinu tvoří železný kříž s postavou 

ukřižovaného Ježíše Krista. Tato část je ve špatném stavu. Na první pohled je patrné, že ve 

vrchní části chybí destička s nápisem. Celá železná část je pokryta rzí. Ve špatném stavu je 

i železný plot, který má celý monument chránit. Vzadu na kříži můžeme spatřit letopočet 

1831. Pravděpodobně se jedná o rok postavení monumentu. 

K místu se váže jedna pověst. Před kamenným křížem dodnes můžeme vidět 

chatrnou dřevěnou lavičku. V dobách dřívějších se na stejném místě nacházela podobná 

lavička. Nesloužila však k odpočinku pocestným. Na lavičce byli trestáni robotující 

poddaní, kteří špatně plnili své povinnosti nebo chodili pozdě do roboty.336 

 

 V Městci, obci od Chroustovic vzdálené asi 2 kilometry, se nachází další 

připomínka rozšířené religiozity v tomto kraji. Na okraji Městce, hned vedle frekventované 

silnice z Chrudimi do Vysokého Mýta, stojí mezi dvěma vzrostlými stromy pískovcový 

kříž. Kříž stojí na kvádrovém soklu. V jeho spodní části je umístěn nápis:   

Postaveno ke cti a chvále Boží,  

  nákladem Josefa a Majdaleny  

  Sedmikovy z Městce číslo 1. 

   Roku 1892. 

 

V prostřední části se nachází prostorná nika, která je však prázdná. Uvnitř se 

nacházela socha, která byla před mnoha lety ukradena. K obnovení sochy už nedošlo. 

V horná polovině monumentu můžeme vidět ukřižovaného Ježíše Krista a nad ním nápis 

INRI. Tento nápis je zmíněn v Janově evangeliu a je překládán jako: Ježíš Nazaretský, král 

židovský („Iesus Nazarenus Rex Iudeorum“).337 

 Donátory, nebo-li objednavateli, byli manželé Sedmikovi (na sloupu nápis: 

„Sedmikovy“). Sedmikovi se brali 24. června 1888 v Městci. Oba byli již vdovci a shodně 

                              
336 HEMERKA, B. Kronika Chroustovic, s. 199. 

337 ROYT, J. Slovník biblické ikonografie, s. 298. 
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jim bylo 46 let. Hned po svatbě žili v Městci 25, což bylo dům rodičů nevěsty.338 Pět let 

poté, když financovali svatbu kříže u silnice, už bydleli v Městci č. p. 1, tedy v hostinci 

po ženichových rodičích. 

  

             Na kraji obce Chroustovice se nachází další pozoruhodná památka. Nejedná se 

o památku církevního charakteru, ale je zde natolik ojedinělá, že ji zařazuji právě v této 

části. Jedná se o kamenný rozcestník z 19. století. Díky němu můžeme vidět, jak vypadalo 

značení cest v 19. století. Rozcestník je unikátní i tím, že se stále nachází na svém 

původním místě. Stojí na rohu školní zahrady, na malém zatravněném plácku obklopeném 

tújemi. Nachází se na křižovatce, která navádí do Chroustovic, dále na Městec a na Luži. 

Rozcestník je přibližně metr a půl vysoký. Vyroben byl z místního pískovce. Skládá se ze 

tří částí. Spodní část je tvořena hladkým válcem, který není nikterak zdoben ani popsán. 

Prostřední část je kvádrovitého tvaru s vyrytým dopravním značením. Vrchní část 

rozcestníku je tvořena opět hladkým válcem, který se pozvolna rozšiřuje a je zakončen 

římsou a mírnou stříškou. Hlavní nápisy a čísla jsou do kamene vytesány, doplňující 

informace jsou pouze napsány. To způsobuje špatnou čitelnost některých slov. K nátěru se 

používaly různé barvy. Při detailnějším zkoumání lze rozpoznat stopy červené nebo žluté 

barvy. Rozcestník navádí „DO UHERSKA“. Pod tímto textem je drobnějším písmem 

napsáno: „NÁDRAŽÍ“, dále vidíme vytesanou šipku a číselný údaj: „4º1 KM“. Jižní strana 

rozcestníku je tlustou rýhou rozdělena na dvě části. Horní část obsahuje informace: „DO 

LUŽE, 8º7 KM“ a šipku daným směrem. Šipka a nápis: „DO HR.TÝNCE, 6º7 KM“ 

navádí spodní část rozcestníku. Statut kulturní památky má rozcestník až od srpna roku 

2012.339 Na přelomu roku 2017 a 2018 byl rozcestník vyjmut a opraven.  

  

                              
338 SOA Zámrsk, Sbírka matrik Východočeského kraje 1587 – 1949, Farní úřad římskokatolické církve 

Chroustovice, inv. č. 3642, sign. 7766, matrika oddaných, 1845 – 1926, územní rozsah: Městec, Turov, 

Ostrov, s. 36. 

339 http://pamatkovykatalog.cz/ [online] 2018 [cit. 7. 1. 2018] 

http://pamatkovykatalog.cz/?presenter=ElementsResults&action=element&element=772194
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5.2 Židé na panství 

Na panství Chroustovice se, dle záznamů z roku 1724, nenacházel nikdo 

židovského vyznání.340 

 Nedaleký statek Březovice341, který však nepatřil do panství Chroustovice, měl na 

svém území početnou židovskou komunitu. V roce 1724 tam bydlely celkem čtyři 

židovské rodiny. Konkrétně to byla rodina Wilhelma Michela, který měl čtyři děti: Herschl 

(28 let), Michl (22 let), Joseph (14 let) a Estera (12 let), která byla sirotek. Dále rod okolo 

Isaca Samuela. Samuel měl šest dětí: Eliase (16 let), Marcuse (10 let), Moschise (5 let), 

Salomona (2 roky), Khatarinu (6 měsíců) a Jacoba (16 let). Třetí židovskou rodinou 

v Březovicích byla rodina Jacuba Samuela. Ten měl pouze dvě dcery: Ludmilu (14 let) 

a Rosinu (11 let). Nejméně početnou byla rodina Daniela Jacuba, který měl pouze syna 

Herzmana.342 Díky vysokému počtu židů byla komunita v Březovicích jednou z největších 

v okolí.  

 Březovice jsou od Chroustovic vzdáleny vzdušnou čarou necelé dva kilometry. 

Chroustovice přišli do kontaktu s lidmi, kteří vyznávali židovské náboženství. Není však 

doloženo, že by židé na panství pobývali.  

 Ani během druhého soupisu židovského obyvatelstva v roce 1783 nebylo zjištěno, 

že by se na území panství nějací židé nacházeli.343 Zpráva o soupisu je datována 

k 11. červenci 1783. Podepsána je Frantzem Johannem Frauenfeldem.344  

 Jediná židovská rodina, která prokazatelně na panství bydlela, pocházela z obce 

Uhersko. Tato rodina se v pramenech poprvé objevuje roku 1793 a její hlavou byl Herman 

                              
340 NA Praha, Soupis židů Praha, 1724 – 1811 (1833), inv. č. 9, sign. S VII, kart. 2, Soupisy židů kraje 

Chrudimského dle panství (statků a měst), 1724, 10 p. Chroustovice, s. 1. 

341 Dost rozsáhle se o Březovicích zmiňuje August Sedláček v 1. díle Hradů, zámků a tvrzí Království 

českého. Svého času zde stávaly dokonce dvě tvrze, které se postupem času sloučily do jediné. 

Pravděpodobně nejvýznamnějším majitelem Březovic byl Václav Haugvic z Biskupic, který se stal majitelem 

celého statku roku 1649. Kromě Březovic vlastnil i nedaleké Brčekoly a po několik let byl hejtmanem 

Chrudimského kraje.  

342 NA Praha, Soupis židů Praha, 1724 – 1811 (1833), inv. č. 9, sign. S VII, kart. 2, Soupisy židů kraje 

Chrudimského dle panství (statků a měst), 1724,  2 st. Březovice, s. 1.  

343 „Auf obbesagten Herrschaft befind[et] sich keine Judenschaft, folgbahr zufolge dessen kein b[B]ericht 

abgestattet worden kann.“ 

344 NA Praha, Soupis židů Praha, 1724 – 1811 (1833), inv. č. 42, sign. S VII, kart. 12, Soupisy židů kraje 

Chrudimského dle panství (statků a měst), 1783, 10 p. Chroustovice, s. 1. 
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Sobotka, který na Uhersku pracoval jako: „Branntweinhauspachter“ čili podnikatel neboli 

nájemce lihovaru. Herman měl čtyři svobodné syny (Wilhelm, Samuel, Abraham a Josef) 

a jednu dceru (Elisabeth).345 

  Z Chroustovic pocházela jedna oběť holocaustu. Jednalo se o jednašedesátiletou 

Idu Flašnerovou. Ta se narodila 25. října 1882. Nenarodila se však v Chroustovicích, 

protože o ní nejsou v místních matrikách žádné záznamy.346 Ida Flašnerová před válkou 

měla trvalý pobyt v Chroustovicích. Transportem Cf 63 byla v prosinci 1942 přepravena 

z Pardubic do Terezína. Odtud v lednu 1943 odjela transportem Cq 1872 do vyhlazovacího 

tábora v Osvětimi, kde téhož roku zahynula.347 Žádné jiné zprávy o ní nejsou.  

  

                              
345 NA Praha, Soupis židů Praha, 1724 – 1811 (1833), inv. č. 69, sign. S VII, kart. 18, Soupisy židů kraje 

Chrudimského dle panství (statků a měst), 1793, 7 p. Chroustovice – ves Uhersko, s. 1.  

346 SOA Zámrsk, Sbírka matrik Východočeského kraje 1587 – 1949, Farní úřad římskokatolické církve 

Chroustovice, inv. č. 3631, sign. 6953, matrika narozených, 1865 – 1905, územní rozsah: Chroustovice, s. 

114. 

347 https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/140320-ida-flasnerova/ [online] 2018 [cit. 15. 3. 2018] 

https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/140320-ida-flasnerova/
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 6 Osobnosti  

 Mezi osobnosti působící nebo pocházející ze zdejší oblasti se řadí i několik 

významných osobností. Jsou to osobnosti z různých odvětví. V této kapitole záměrně 

vynechávám osoby, které jsou v práci již zmíněny a mají na dějiny panství významný vliv. 

Mezi ně řadíme třeba Marii Terezii Poniatowskou, rozenou Kinskou nebo jejího bratra 

Filipa Kinského. Těm je v této práci vyhrazena samostatná kapitola. Nebudu na tomto 

místě připomínat ani postavu Jana Talafúse z Ostrova, protože bych jen parafrázovala již 

zmíněnou část. 

  Městys Chroustovice se na svých webových stránkách chlubí dalším 

rodákem. Měl by jím být matematik a profesor Karel Čupr. Ten byl profesorem na České 

vysoké škole technické v Brně a mezi lety 1933 až 1935 dokonce jejím rektorem. Údajně 

se měl narodit 27. prosince 1883 ve Lhotě u Chroustovic. Lhota v té době patřila 

do velkostatku Chroustovice. V příslušné matrice narození však žádný zápis, který by 

to dokazoval, nenajdeme.348 Naopak v matrice narození obce Nové Hrady nalezneme 

27. prosince 1883 zápis o tom, že se narodil chlapec, jenž byl pojmenován jako Karel Jan. 

Jeho rodiči byli Antonín Čupr (mladší učitel v Nových Hradech) a Antonie, rozená 

Kulhavá.349 Tento zápis dokazuje omyl na oficiálních stránkách Městysu Chroustovice.350 

O významném „rodákovi“ se píše i v Chroustovickém zpravodaji, tedy v místních 

novinách.351 

  

                              
348 SOA Zámrsk, Sbírka matrik Východočeského kraje 1687 – 1949, Farní úřad římskokatolické církve 

Chroustovice, inv. č. 3634, sign 3757, matrika narození, 1845 – 1883, územní rozsah: Bor u Chroustovic, 

Lhota u Chroustovic, Žilovice, s. 118. 

349 SOA Zámrsk, Sbírka matrik Východočeského kraje 1687 – 1949, Farní úřad římskokatolické církve Nové 

Hrady, inv. č. 6715, sign. 3800, matrika narození, 1856 – 1890, územní rozsah: Nové Hrady + Dudychov + 

Roudná, s. 160. 

350 http://www.obec-chroustovice.net/mestys/informace-o-mestysu/historie/osobnosti/ [online] 2018  

[cit. 14. 1. 2018] 

351 L.S. Lhota u Chroustovic má také svou významnou osobnost. Chroustovický zpravodaj, 6. 2013, č. 68, s. 

9. 

http://www.obec-chroustovice.net/mestys/informace-o-mestysu/historie/osobnosti/
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6.1  Jan Josef Božan 

Významnou postavou působící v Chroustovicích byl Jan Josef Božan. Ten byl 

místním farářem. Božan byl velkým milovníkem hudby. Sbíral náboženské písně a vytvořil 

z nich kancionál, který nese název Slavíček rájský na stromu života, slávu Tvorci svému 

prozpěvující. Božan zemřel roku 1719 a sám se vydání kancionálu nedočkal. K vydání 

velmi přispěl hrabě František Antonín Špork, který poskytl prostředky. Kancionál později 

rozdával českým kostelům.352  

Špork byl velmi významnou osobností své doby. Na svém sídle na Kuksu 

ve východních Čechách zřídil špitál pro chudé poddané a vysloužilé vojáky. Kromě 

podpory poddaných se věnoval i podpoře umění. Na již zmíněný Kuks pozval přední 

umělce té doby. Například sochaře Matyáše Bernarda Brauna, architekta Giovanniho 

Battistu Alliprandiho nebo rytce Michela Heinricha Rentze.353  

Slavíček rajský je velmi významné dílo barokní hudby. Jedná se o unikátní soubor 

825 písní a 317 nápěvů.354 Kancionál začíná adventními písněmi, dále jsou zastoupeny 

písně vánoční, postní, velikonoční, písně modlitební, písně uctívající svaté a nejrůznější 

svátky. Kancionál končí písněmi týkající se konce života.355  

K uctění památky Jana Josefa Božana nechala obec vyrobit pamětní desku. Její 

slavnostní odhalení proběhlo 23. srpna 1937.356 Deska je vyrobena z kameniny a umístěna 

byla na východní stranu farní budovy. Na desce nalezneme nápis: 

NESMRTELNÉ PAMÁTCE 

BUDITELE ČESKÉHO LIDU 

OSVÍCENÉHO KNĚZE 

JANA JOSEFA BOŽANA 

SPISOVATELE KANCIONÁLU 

SLAVÍČEK RAJSKÝ 

                              
352 Ottův slovník naučný: illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. díl 4., Praha 1891, s. 520. 

353 https://www.hospital-kuks.cz/cs/o-hospitalu/historie [online] 2017 [cit. 15. 10. 2017] 

354 TRÖSTL, M. Jan Josef Božan: Slavíček rájský (1719), písňový repertoár barokního kancionálu. České 

Budějovice, 2009, Diplomová práce (Mgr.). Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, Katedra hudební 

výchovy, 2009-11-25, s. 57. 

355 STUDNIČKA, P. Naše Chroustovice: dvanáct kapitol z kulturních dějin obce. Pardubice 2006, s. 35. 

356 SOkA Chrudim, Archiv městečka Chroustovice, Pamětní kniha obce Chroustovice, 1918 – 1938 (1962), 

č. př. 282/00, s. 136. 

https://www.hospital-kuks.cz/cs/o-hospitalu/historie
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VĚNOVALI OBČANÉ MĚSTYSU CHROUSTOVICE R. 1937 

*27. XII. 1656 VE FRÝDKU VE SLEZSKU 

PŮSOBIL V CHROUSTOVICÍCH JAKO FARÁŘ R. 1683 – 1716 

POHŘBEN BYL NA TOMTO MÍSTĚ 

 

 

6.2 Václav Melezinek 

Roku 1774 se v Chroustovicích narodil Václav Melezinek, který je známý jako 

český básník a samouk. Vyučil se perníkářskému řemeslu a později žil v Praze. Zde se 

v době národního obrození setkal s bratry Thámovými a dalšími českými vlastenci. 

Melezinek se ztotožnil s myšlenkami národního obrození a sám se snažil češtinu 

povzbudit. Sám psal pochvalné texty na české vlastence.357 

 

 

6.3 Hana Šklíbová 

Oblast chroustovického velkostatku se dostala i do literární tvorby. Ve svém 

románu ji popsala Hana Šklíbová. Tato spisovatelka se narodila 14. prosince 1897 

v nedalekém Ústí nad Orlicí. Část dětství prožila v obci Uhersko, které je od Chroustovic 

vzdálena asi čtyři kilometry. V Hradci Králové absolvovala jazykové gymnázium. 

Pracovala jako učitelka a později novinářka. Psala například pro Národní listy nebo 

Svobodný zítřek. Po únoru 1948 společně s bývalým ministrem Hubertem Ripkou odešla 

do exilu. Určitou dobu žila v Mnichově. Nakonec se však usadila v Oslu, kde i roku 1987 

zemřela.358  

Mezi její díla patří i román Na Žabce, který vyšel roku 1941. Děj tohoto románu 

je situován do okolí obce Uhersko, kde autorka prožila část svého dětství. Název románu je 

odvozen od místa, kde Šklíbová trávila své dětství. Jedná se o hostinec, kterému se říkalo 

„Na Žabce“. Hostinec se nacházel pár metrů od železniční zastávky Uhersko. Pro tuto 

                              
357 Ottův slovník naučný: illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí, 17, s. 62. 

358 STUDNIČKA, P. Jana (Hana) Šklíbová a východní Čechy. Chrudimské vlastivědné listy, 3. 1994, č. 6, s. 

10-12. 
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budovu se název vžil a používá se dodnes. Silný vztah k tomuto kraji dokládá předmluva 

románu: 

 

„Na spletitých cestách strádání, když se srdce třese zimou a ohně lásky jsou vyhaslé, 

vracíme se tam, kde to zní prameny mládí. Osamocený dům u silnice, dunění vlaků, 

lepkavá vůně topolů a žhavé dny žní, to je nezapomenutelný odkaz dětství, jediná pevná 

opora na kolotoči života, bod, z něhož možno dobývat svět. 

Toť Uhersko.“359 

 

 

6.4 Albert Pražák 

 Bezesporu nejvýznamnějším chroustovickým rodákem je profesor Albert Pražák. 

Pražák se v Chroustovicích narodil 11. června 1880. Pokřtěn byl 19. června. Otec Josef 

Pražák byl zahradníkem na zámku. V areálu zámku rodina také žila. To dokládá i zápis 

z matriky narození, kde je jako číslo domu uvedeno číslo „1“, což je do dnešní doby číslo 

popisné budovy zámku. Pražákova matka Marie byla dcerou správce zámku.360  

Pražák se stal profesorem české a slovenské literatury na Komenského univerzitě 

v Bratislavě a později působil na Karlově univerzitě v Praze. Roku 1945 stanul v čele 

revoluční České národní rady.361 Právě tento orgán vyjednával s německými jednotkami 

jejich odchod z Prahy v květnu 1945. Za tento krok byl Pražák po necelém týdnu ze své 

dosud jediné politické funkce odvolán.  

 Albert Pražák se ve své literární činnosti věnoval hlavně národnímu obrození a to 

jak v Čechách, tak také na Slovensku. Na Slovensku vybudoval literární vědu jako 

samostatnou disciplínu a zpracoval látky z dějin slovenské literatury. Mezi jeho 

nejznámější díla patří: Dějiny spisovné slovenštiny po dobu Štúrovu (1932), monografie 

                              
359 ŠKLÍBOVÁ, H. Na Žabce: román. Praha 1941, s. 7. 

360 SOA Zámrsk, Sbírka matrik Východočeského kraje 1687 – 1949, Farní úřad římskokatolické církve 

Chroustovice, inv. č. 3631, sign. 6953, matrika narození, 1865 – 1905, územní rozsah: Chroustovice, s. 101. 

361 KUTNAR, F. a MAREK, J. Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví: od počátků národní 

kultury až do sklonku třicátých let 20. století. Praha 1997, s. 891. 
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Jaroslav Vrchlický (1945), O národ (1946), České obrození (1948), Dějiny slovenské 

literatury (1950) a další knihy.362 

 Chroustovice jsou na svého rodáka náležitě pyšné. Jedna z místních ulic nese jeho 

jméno. Zde je nutno podotknout, že Chroustovice jsou spíše menším městysem a není zde 

mnoho ulic. Pouze některé nesou vlastní pojmenování. Ulice Dr. Alberta Pražáka je 

důkazem úcty k tomuto rodákovi. Pouze Albert Pražák a malíř Josef Hašek (náměstí Josefa 

Haška) jsou zmíněni v místních jménech. 

 Další připomínkou na osobu Alberta Pražáka můžeme nalézt na domě, kde se 

narodil. Dům se nachází v areálu zámku, kde jeho otec pracoval jako zahradník. Dnes tento 

areál spravuje Pardubický kraj, který je zřizovatelem odborného učiliště působícího 

v areálu. Na pamětní desce nalezneme, kromě Pražákova portrétu, nápis: 

 

Zde se narodil univ. prof. PhDr. 

ALBERT     11. 6. 1880     PRAŽÁK 

český literární historik a předseda ČNR 

v době květnového povstání r. 1945 

 

 Albert Pražák zemřel v roce 1956 v Praze. Pohřben je v Praze na Vinohradském 

hřbitově.363  

Chroustovice však na svého rodáka nezapomínají. U příležitosti 50. výročí 

Pražského povstání, byl v Chroustovicích uspořádán vzpomínkový večer s hudebně-

literárním programem. Pozvání na tuto akci přijala i dcera Alberta Pražáka Hana 

Drábková, rozená Pražáková.364 

  

                              
362 KUTNAR, F. a MAREK, J. Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví: od počátků národní 

kultury až do sklonku třicátých let 20. století, s. 892 – 893. 

363 http://www.hrbitovy.cz/vyhledavani_hrobu/ [online] 2018 [cit. 15. 3. 2018] 

364 STUDNIČKA, P. Naše Chroustovice: dvanáct kapitol z kulturních dějin obce. Pardubice 2006, s. 38. 

http://www.hrbitovy.cz/vyhledavani_hrobu/
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6.5 Josef Hašek 

 Dalším velmi významným místním rodákem je akademický malíř Josef Hašek. 

V Chroustovicích se narodil 27. listopadu 1907. Jeho otec Josef Hašek byl krejčím, matka 

Marie, rozená Prášilová, se starala o domácnost.365 Maloval technikou akvarelu a místní 

krajina mu byla velkým tvůrčím zdrojem. Není tedy překvapením, že se tato krajina 

objevuje na několik jeho obrazech. Zemřel 20. února 1967 v Pardubicích.366  

 Jméno tohoto místního rodáka nese náměstí v centru Chroustovic.  

 

 

6.6 Jaroslav Remeš 

Jaroslav Remeš se v Chroustovicích narodil 14. dubna 1909. Jeho rodiči byli 

František Remeš a Františka Remešová, rozená Tejmarová.367 Získal učitelskou 

způsobilost pro tělesnou výchovu, matematiku a zeměpis. Se svým bratrem Františkem se 

věnovali volnočasovým aktivitám a dokázali pro ně nadchnout i mnoho lidí v okolí. Byl 

členem Sokola. V Chroustovicích žil jen krátkou dobu. V době 2. světové války se účastnil 

sokolského odbojového hnutí. Byl však prozrazen a poslán do koncentračních táborů. 

Zahynul v roce 1944 v koncentračním táboře Buchenwald na následky neléčeného zranění 

v kombinaci se zánětem. 

Profesor Jaroslav Remeš se významnou měrou zasloužil o rozvoj tělovýchovy 

a sportu. Jako připomínka na tohoto rodáka se každoročně v Chroustovicích pořádá 

fotbalový turnaj Memoriál profesora Jaroslava Remeše.368  

 

  

                              
365 Obecní úřad městysu Chroustovice, Křestní matrika městečka Chroustovice, 1905 – 1949, s. 12. 

366 http://www.obec-chroustovice.net/mestys/informace-o-mestysu/historie/osobnosti/ [online] 2018 [cit. 15. 

3. 2018] 

367 Obecní úřad městysu Chroustovice, Křestní matrika městečka Chroustovice, 1905 – 1949, s. 21. 

368 STUDNIČKA, P. Naše Chroustovice: dvanáct kapitol z kulturních dějin obce. Pardubice 2006, s. 53 – 55. 

http://www.obec-chroustovice.net/mestys/informace-o-mestysu/historie/osobnosti/
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7  Závěr 

 Pokusila jsem se vypracovat práci, která by shrnovala celkový vývoj panství 

a velkostatku Chroustovice. O tom, že jsem si vybrala nelehký úkol, svědčí i fakt, že jsem 

práci psala téměř tři roky. Až při psaní práce jsme zjistila jak komplikované je psát 

podobnou syntézu. Snažila jsem se pracovat s maximem zdrojů, které jsem měla 

k dispozici a vytěžit z nich co nejvíce informací.  

 Na zámku, který byl centrem panství, se vystřídalo velké množství majitelů, kteří 

na něm zanechali své stopy, někteří pozitivní, někteří negativní. Nejvýznamnějšími rody, 

které vlastnily zdejší panství, byli Kinští a Thurn-Taxisové. Kinští panství zvelebovali 

a starali se o něho. Za panování Filipa Kinského byly Chroustovice významným místem. 

Spolu s Filipem zde žila i jeho sestra Marie Terezie Poniatowská, která se zasloužila 

o stavební a kulturní rozvoj regionu. Za panování Thurn-Taxisů byly Chroustovice pouze 

správním centrem jejich panství, ale i tak došlo v této době ke stavebnímu rozvoji panství 

a pozdějšího velkostatku.  

Chroustovice jsou významné hlavně z hlediska regionální historie. Osobně jsem se 

o tomto místě chtěla dozvědět více. Přestože jsem chodila v Chroustovicích na základní 

školu, nikdy jsem o zdejším regionu nedostala dostatek informací. Na základní škole jsem 

se nedozvěděla o zdejším kraji a zámku vůbec nic. Právě proto jsem si vybrala toto téma.  

Velkou část své práce jsem věnovala budově zámku v Chroustovicích. Jedná se 

o budovu postavenou v barokním slohu, později rokokově přestavěnou. Stavba je to 

opravdu krásná a unikátní svou architekturou a jednotlivými detaily. Současným majitelem 

je Pardubický kraj, který do budovy umístil odborné učiliště. Pro účely školy byly 

upraveny interiéry, což historický ráz budovy velmi poškodilo. Naprosto zničena byla 

kamna, která se nacházela v podloubí pod arkádami, a kterými se vytápěly místnosti 

zámku. Dále byly zaskleny arkády, z nádvoří a haly zámku se staly tělocvičny. Omítka na 

mnoha místech odpadává, sochařská výzdoba byla poničena a malby byly zamalovány. 

V zámku chybí mobiliář, který by umožnil alespoň částečně budovu otevřít veřejnosti. 

V současné době není ani možné se dostat do zámeckých zahrad, které jediné mají co 

nabídnout. Je to velká škoda, neboť ve zdejším regionu je tento zámek unikátem.  

 V práci jsem se nezbývala pouze budovou zámku. Pokusila jsem se vytvořit 

syntézu informací, které by popisovaly zdejší kraj z různých oblastí. Nakonec se jako 
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nejsnazší ukázalo zpracovat historii panství. I když se jednalo o velmi náročnou práci, tak 

v tomto případě se historie panství odvíjela od historie zámku. Budova zámku byla snáze 

dohledatelná v pramenech. Poměrně obtížnou prací bylo zjišťování zbylých informací. 

Vypracovat kapitoly týkající se hospodářského a sociálního vývoje, pro mě nebylo nic 

jednoduchého. Upřímně musím přiznat, že informace, které by zapadaly do těchto kapitol, 

jsem získávala velmi těžce. V závěru jsem se pokusila shrnout životní osudy 

nejvýznamnějších místních rodáků. S výjimkou Alberta Pražáka se nejednalo o obecně 

známé osobnosti. Snažila jsem se popsat osobnosti, které byly významné pro místní region. 

Při hledání informací k práci jsem narazila na drobnou chybu. Městys Chroustovice 

se na svých oficiálních stránkách chlubí rodákem dr. Karlem Čuprem. Podle jejich 

informací se narodil na Lhotě u Chroustovic. Lhota byla součástí chroustovického panství. 

Tuto informaci jsem si chtěla ověřit. V příslušné matrice narození jsem ale žádnou 

informaci o narození dítěte s takovým jménem nenašla. Pátrala jsem proto dál a nalezla 

jsem zápis v matrice narozených v Nových Hradech. Tento zápis potvrdil, že se Karel Čupr 

nenarodil na chroustovickém velkostatku a je na místních stránkách uváděn neprávem.  

Nalezla jsem také drobnou chybu v knize Augusta Sedláčka Hrady, zámky a tvrze 

království českého, díl 1. Sedláček popisuje dějiny Chroustovic a zmiňuje jméno Kunky 

Čeručické z Kácova. Zde se Sedláček upsal, neboť žádné Čeručice neexistovaly. Kunka 

pocházela z Černčic.369  

Dalším omylem, na který jsem přišla, je informace o tom, že Josef Poniatowski, syn 

Marie Terezie Poniatowské, je pohřben společně se svou matkou v Praze na Olšanských 

hřbitovech. S touto informací přišel Miloš Szabó ve své knize Pražské hřbitovy. Olšanské 

hřbitovy I. & II.370 Josef Poniatowski je jako polský národní hrdina pohřben po boku 

polských králů v Krakově v katedrále sv. Stanislava na Wawelu.  

 Po zániku šlechtického velkostatku v roce 1919 jsem se výlučně zaměřila na vývoj 

obce Chroustovice, k němuž se dochovalo nejvíce pramenů. V archivu v Chrudimi jsem 

nalezla Pamětní knihu obce Chroustovice. Ta popisuje 20. a 30. léta 20. století 

v Chroustovicích. Jedná se o jedinečný materiál, který mě nadchl. Pro studium 20. století 

jsem dále používala tři místní kroniky. Zánik velkostatku po roce 1919 měl 

                              
369 SEDLÁČEK, A. Hrady, zámky a tvrze Království českého. 1. díl, s. 237. 

370 SZABO, M. Pražské hřbitovy. Olšanské hřbitovy I. & II., Praha 2010, s. 126. 



102 

 

na Chroustovice pozitivní dopad. Došlo k hospodářskému rozvoji obcí. Místní obyvatelé 

i obce samotné získaly půdu, díky které se mohli dále rozvíjet.  

 Zdejší kraj je velmi poklidný a vesnice tiché. Někdy se může zdát, že je tu klidu až 

moc. Vesnice, které patřily do panství, jsou dnes méně početné a potýkají se se silným 

odlivem obyvatel. Čas zde plyne velmi pomalu. Tak tomu bylo i v dobách dřívějších. 

Dějiny zde nebyly překotné, vše se vyvíjelo pomalu až do dnešních dní.  

 Tato práce je pro mě osobně velmi důležitá. Sama pro sebe jsem si ucelila 

informace, které jsem o zdejší oblasti měla. Dozvěděla jsme se samozřejmě mnoho 

nového. Chroustovice a okolí mně provázely celým dosavadním životem. Symbolicky tuto 

práci dopisuji v době, kdy se po pětadvaceti letech z Chroustovic stěhuji. Přes některé 

útrapy a drobné kotrmelce, jsem zde strávila nezapomenutelné dětství. Snad i další 

generace odtud budou odcházet se stejně pozitivními myšlenkami.   
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SOA Zámrsk, Sbírka matrik Východočeského kraje 1587 – 1949, Farní úřad 

římskokatolické církve Nové Hrady, inv. č. 6715, sign. 3800, matrika narození, 1856 – 

1890, územní rozsah: Nové Hrady + Dudychov + Roudná. 

SOA Zámrsk, Sbírka matrik Východočeského kraje 1587 – 1949, Farní úřad 

římskokatolické církve Chroustovice, inv. č. 3642, sign. 7766, matrika oddaných, 1845 – 

1926, územní rozsah: Městec, Turov, Ostrov. 
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9  Textové přílohy 

Příloha č. 1371 

První písemní zmínka o Chroustovicích 

746) 1349 dec. 3 Pragae. 

Arnestus archiepiscopus et capitulum ecclesiae Pragensis Clementi papae VI. Supplicant, 

ut certam partem archidiaconatus Gradicensis, Pragensis dioec., dioec. Litomyšl 

incorporet. 

Sanctissimo in Chr. Patri et domino d. Clementi, digna dei providencia --, Arnestus 

archiepiscopus, Przedwogius decanus, Sdeslaus scolasticus et capitulum eccl. Pragensis, --. 

Dudum snactitas vestra Pragensem eccl. In archiepiscopalem et monasterium 

Luthomislense campmocarum regularium, ord. Prem., in eccl. Cathedralem erigendo 

providit, statuit etdecrevit, eidem eccl. et episcopatui pro dyoc. Luthomislensi ceres partes 

cleri et ecclesiarum plus eidem eccl. adiacencium de Pragenci et Olomucensi dyoc. 

deputandas, de guibus ego et capitulum eccl. mee ac rev. Pater d. Johannes episcopus et 

capitulum Olomucense cum rev. patre d. Johanne episcopo et capitulo Luthomislensi 

hactenus nequivimus concordare. Nunc autem interveniente serenissimo principe et 

domino d. Karolo – – rege, concordes effecti, sanctitati vestre una cum predictis dd. 

episcopis et capitulis instanter et humiliter supplicamus, quatenus dicte eccl. Luthomislensi 

pro dyoc. subscriptum clerum et populum, monasteria et parrochiales eccl. cum universis 

eorum iuribus et pertinenciis in quatuor infrascriptis decanatibus archidyaconatus 

Gradicensis, mee Pragensis dyoc., constitutum situatas atque sitas limitare, incorporare 

inperpetuum dignemini et unire, videlicet in decanatu Chrudimensi dicti archidyaconatus 

Gradicensis, monasterium in Podlazicz, ord. s. Ben., abbatem et conventum viginti 

personarum obtinens et ultra, et monasterium sanctimonialium in Sezemicz, ord. s. 

Bernhardi, et monasterium in Pordubicz fratrum ord. De penitencia bb. martt., 

Jessutborzicz, Czelakow, Hostomyericz, Tunochod, Hostyalovicz, Stogyecz, Hermanni 

opidum, Puchobrad, Troiovicz, Slatyna Swanconis, Beytowan, Swinczan, Sanctum Marcus 

                              
371 RYNEŠOVÁ, Blažena, ed. a SPĚVÁČEK, Jiří, ed. Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et 

Moraviae. Pars V, 1346-1355. Fasciculus 2, 1348-1350. 1. vyd. Praha: Sumptibus Academiae scientiarum 

Bohemoslovenicae, 1960, s. 381 – 382. 
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sive Minus Caplicz, Slepoticz, Chrustovicz, Przelucz, Trzebussicz, Hombicz, Tynecz, 

Iwanovicz, Lepeiovicz, Morassicz, Nassawrk, Zestok, Syecz, Camnicz, Costel, Chrudim 

opidum muratum cum eccl. s. Crucis et domo fratrum ord. Pred., Dassicz, Rozhonicz, 

Costelecz, Swidnicz, Boyanow, Lucziboricz, Pordubicz, Stolan, Capliz, Morawan, 

Chribotow, Rossicz, Miczow, Zumberk, Smyrzecz, in decanatu Policensi Policzka opidum 

muratum, Trzemusna cum Latovalli, Ugezd, Czirkovicz, Lutrbach cum Strynicz, 

Abbatisvilla, Cunczdorf, Bystrel cum Tripina, Pulcherfons, Korovia, Borovia sive 

Ulricivilla, Morassicz, Jansdorf, Karlsprun cum filia, Laubndorf, Banyna cum filia, 

Rohozna, Abbatisvilla cum Filia, Theodricivilla. In decanatu Lanscronensi Lanscona 

opidum muratum cum eccl., Tribovia, Luthovia, Tawiksdorf, Kunygsweld, Tribovicz, 

Rytavia, Wylhelmswerd, Knapndorf, Lybntal, Kunczndorf, Michaelis villa,a) Ruffa aqua, 

Dytrychspach, Rudolfivilla. In decanatu Mutensi Muta opidum Muratum cum parrochia et 

domo fratrum Minorum, Kmyerzow, Hermanicz, Tyczmanni villa, Plotycz, Bozidom, 

Prossiecz, Rowna sive Waltherivilla, Jevissovicz, Slupnycze, Lhota, Platynycz, Radhoscz, 

Uhersk, Holicz sive Eklinivilla, Lusa cum Camnicz, opidum Rzepnik, Styepanow, Grunaw 

inferior, Grunaw superior, Skucz, Janovicz, Rana, Wratislavia, Muczina, Makow, Lyusk, 

Submersa Ecclesia, Zamysk, Ugezd, Hermannivilla, Braczkovicz, Mladoczow, Bernarticz, 

Wlaticz,a) Lazan. Dat. Prage sub meis et capituli mei predicti sigillis, a. d. millesimo 

trecentesimo quadragesimo nono, ind. Sekunda, die IIIa. M. dec. 
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Příloha č. 2372  

Druhá písemní písemná zmínka o Chroustovicích  

985) 1350 nov. 4. Litomyšl 

Johannes episcopus et capitulum ecclesiae in Litomyšl [Luthomislensis] Clementi 

papae VI supllicat, ut ecclesiae in Litomyšl nominatas ecclesias parochiales in quattuor 

decanatibus diocesi Luthomislensi situatas incorporet. 

Santissimo in Christo patri et domino, d.Clementi, -- Johannes episcopus, Ditmarus 

prior, Waltherus custos, Johanes cantor, Conradus scolasticus et capitulum eccl. 

Luthomislensis cum condigna reverencia pedum oscua beatorum. Dunum sanctivas vestra 

Pragensem ecclesiam in archiepiscopalem et monasterium Luthomislense canoninorum 

regularium, ord. Prem., in ecclesiam cathedralem erigendo providit, statuit et decrevit, 

eidem ecclesie et episcopatui pro dyoc. Luthomyslensi certas partes cleri et ecclesiarum 

plus eidem ecclesie adiacencium de Pragensi et Olomucensi dyocesibus deputandas, de 

quibus ego et capitulum ecclesie mee ac reverendus pater d. Johannes episcopus et 

capitulum Olomucense cum reverendo patre domino Johanne episcopo et capitulo 

Luthomislensi hactenus nequivimus concordare. Nunc autem interveniente serenissimo 

principe et domino d. Karolo Romanorum et Boemorum rege concordes effecti sanctitati 

verste una cum predictis dominis episcopis et capitulis instanter et humiliter supplicamus, 

quantenus dicte eccl. Luthomislensi pro dyocesi subscriptum clerum et populum, 

monastera et parrochiales ecclesias cum universis eorum iuribus et pertinenciis in quatuor 

infrascriptis decanatibus arcidiaconatus Gradicensis mee Pragensis dyoc. constitutas 

situatas atque sitas limitare, incorporare imperpetuum dignemini et unire: videlicet in 

decanatu Chrudimensi dicti archidiaconatus Gradicensis monasterium in Podlaschicz, 

abbatem et conventum viginti personarum obtinens, ord. s. Ben., et monasterium in 

Sezamicz abbatissam et conventum decem personarum obtinens, ord. Cist., et monasterium 

Crucif. in Purdawicz de penitencia ad sanctos martyres, et in opido Chrudim parrochialis 

eccl. et domus fratrum Pred. et in suburbiis eiusdem opidi parrochialis eccl. s. Crucis. Et 

infrascripte parrochiales ecclesie in eodem dacanatu situate: s. Marci Roslawicz, Jolucz, 

Lepyeowicz, Tryebussicz, Chlumek, Nouaciuitas, Pordawicz ibidem cum filiali, Tunchaad, 

                              
372 RYNEŠOVÁ, Blažena, ed. a SPĚVÁČEK, Jiří, ed. Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et 

Moraviae. Pars V, 1346-1355. Fasciculus 2, 1348-1350. 1. vyd. Praha: Sumptibus Academiae scientiarum 

Bohemoslovenicae, 1960, s. 489 – 490. 
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Hostowicz, Czezamicz, Dassicz, Morawan, Slepoticz, Crostowicz, Tynecz, Ywanowicz, 

Troyawicz, Sestak, Kaplicz, Honwicz, Rossicz, Podlaschicz cum filiali, Chrasticz, 

Costelecz, Celetaw, Campnicz cum filiali ad s. Nicolaum, Slassawirk, Byetowan, Syecz, 

Sunenberk, Slatyn, Swydnicz, Lyeyboricz, Boyanow, Comyrk, Chyrbatow, Puchobrad, 

Stolan, Morassicz, Costel, Hermanstat, Mitkow, Hostalowicz, Stoyecz, Switau. Et in 

decanatu Muttensi in opido Altamuta parrochialis eccl. cum filiali et domus fratrum 

minorum et infrascripte parrochiales ecclesie per eundem decanatum: Wratislawia, 

Radhost, Hwherstk, Platynicz, Hryedicz, Helicz, Robna cum filia, Hostyestin com filia, 

Sampricz, Poloticz, Submersa ecclesia, Hermanicz, Elhota, Slupnicz, Brescowicz, 

Mladoschow, Kmyrow, Buczin, Macow, Kothowicz, Bozydom, Borschicz, Srepnik, 

Pharacz, Grenna superior, Grenna inferior, Lazan, Hlyncz, Rana, Kaucz, Czepanow, 

Jenowicz, Lucza, Wolaticz, Jenschowicz, Cameniczka, Swratavia. Et in dacanatu Policensi 

in opido Policzka parrochialis eccl. et subscripte ecclesie eiusdem dacanatus Stremusna 

cum filia, Latauallis, Vygesd, Curowicz, Luterbach cum filia, Strenicz, Abbatisuilla cum 

filia, Theodriciuilla, Cunczendorf, Bystrel cum filia, Tripina, Pulcherfons, Korouia, 

Morassicz, Jansdorf, Karlsprun cum filia in Blumnow, Lauwendorf, Banyna cum filia, 

Rohozna, Albertiuilla. Et in decanatu Lantskronensi in opido Lantskron parrochialis eccl. 

et. subscripte parrochiales ecclesie eiusdem 

decanatus: Tribouia, Luthouia, Tamynksdorf, Cuniksfeld, Tribowicz, Rytauia, 

Wilhelmswerd, Knapdorf, Libental, Cunczendorf, Michelsdorf, Ruffa aqua, Tytrichspach, 

Rudolfiuilla, Gablona. Dat. Luthoyslii a. d. Millesimo trecentesimo quinquagesimo iubileo, 

ind. tercia, die quarta m. Novebris. 
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10 Mapy a plány 

 

Mapa 1- Přibližná rozloha panství v roce 1721. 

Zdroj: www.mapy.cz  

 

 

Mapa 2 - Chroustovice na mapě stabilního katastru z roku 1838. 

Zdroj: Ústřední archiv zeměměřičství a katastru [online]. Dostupné z: 

http://archivnimapy.cuzk.cz/  

http://www.mapy.cz/
http://archivnimapy.cuzk.cz/
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Plán 3 - První patro zámku s německým popisem místností, 30. léta 19. století.  

 

Plán 4 - Střešní patro zámku s popisem místností, 30. léta 19. století. 

Zdroj: SOA Zámrsk, fond velkostatku Rychmburk – Chroustovice - Košumberk, oddělení 

Chroustovice 1625 – 1854, Vztah vrchnosti k panství č. 2-10 (cesty a pobyt na panství, 

záležitosti týkající se zámku), v č. 7 je plán chroustovického zámku, 1830 – 1848,  inv. č. 

5628, sign AI, č. kart. 959.  
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11 Obrazová příloha 

 

Obrázek 1 - znak hrabat Libštejnských 

z Kolovrat v gruntovní knize z roku 1687. 

 

Zdroj: SOA Zámrsk, PozK OS Vysoké 

Mýto, 1570 – 1885, Velkostatek 

Chroustovice, Knihy gruntovní městys 

Chroustovice, založené roku 1687, 

Chroustovice 1666 – 1827 (podle gruntů), 

inv. č. 170, č. knihy 168, s. 1. 

 

 

 

 

Obrázek 2 - urbář chroustovického panství 

– stránka týkající se Chroustovic. 

  

Zdroj: SOA Zámrsk, Velkostatek 

Rychmburk – Chroustovice – Košumberk, 

oddělení Chroustovice 1625 – 1854, Urbář 

panství Chroustovického, 1675, inv. č. 

5351, č. knihy 1633. 
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Obrázek 3 - nečitelný 

dokument týkající se 

školních staveb z roku 

1850. 

 

 

 

 

Zdroj: SOA Zámrsk, Velkostatek Rychmburk – Chroustovice – Košumberk, oddělení 

Chroustovice 1625 – 1854, Školy a školní stavby (Schulen und Schulbauten) č. 2, 1850, 

inv.č. 5639, sign. C I d, č. kart. 965. 

 

 

Obrázek 4 - zámeček Neulust v dobovém vyobrazení. 

Dostupné z: http://www.uhersko.cz/index.php?nid=955&lid=cs&oid=1135994  

http://www.uhersko.cz/index.php?nid=955&lid=cs&oid=1135994
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Obrázek 5 - fotografie jižního průčelí zámku se sestrami řádu sv. Karla Boromejského a 

jejich chovankami. 

Zdroj: archiv Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze, s. d. 

 

Obrázek 6 - unikátní fotografie zámecké kaple z doby první republiky.  

Zdroj: zdroj: archiv Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze, s. d.  
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Obrázek 7 - Sbor dobrovolných hasičů v Chroustovicích v roce 1930. 

Zdroj: SOkA Chrudim, Archiv městečka Chroustovice, Pamětní kniha obce Chroustovice, 

1918 – 1938 (1962), č. př. 282/00, s. 103. 

 

Obrázek 8 - pohled do náměstí v Chroustovicích ve 30. letech 20. století. 

Zdroj: SOkA Chrudim, Archiv městečka Chroustovice, Pamětní kniha obce Chroustovice, 

1918 – 1938 (1962), č. př. 282/00, s. 143.  
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Obrázek 9 - letecký pohled na areál zámku v Chroustovicích.  

Zdroj: www.maps.google.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 10 -  pohled na severní křídlo zámku a jeden ze tří mostků.  

Autor: Jiří Izaiasz.  

http://www.maps.google.com/
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Obrázek 11 – pohled do nádvoří zámku. Patrné jsou zasklené arkády.  

Autor: Jiří Izaiasz. 

Obrázek 12 - pohled na mříž a bránu stojící na místě zbořeného východního. 

Autor: Jiří Izaiasz. 
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Obrázek 13 - hlavní průčelí zámku.   Autor: Jiří Izaiasz. 

 Obrázek 14 - pohled na severní křídlo zámku.   Autor: Jiří Izaiasz. 
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Obr. 15 - detail na rizalit, tympanon 

a terasu. 

Autor: Jiří Izaiasz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 16 - pohled do zámeckých zahrad.   Autor: Jiří Izaiasz. 
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Obrázek 17 – dochovaná štuková výzdoba Zrcadlového sálu. Autor: Tereza Schejbalová. 

 

 

Obrázek 18 – jedny z posledních dochovaných kamen na zámku. 

Autor: Tereza Schejbalová.  
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Obrázek 19 – kostel sv. Jakuba Většího 

v Chroustovicích.  

Autor: Tereza Schejbalová. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 20 – budova fary v Chroustovicích. Autor: Tereza Schejbalová.  
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Obrázek 21 – sloup se sochou 

Panny Marie v parku vedle kostela 

v Chroustovicích.  

Autor: Tereza Schejbalová. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 22 – socha sv. Jana 

Nepomuckého nedaleko vesnice 

Březovice.  

Autor: Tereza Schejbalová. 
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Obrázek 23 – kaplička v Městci. 

Autor: Tereza Schejbalová. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 24 - hrob Marie Terezie 

Poniatowské v Praze na 

Olšanských hřbitovech. 

Autor: Tereza Schejbalová.  
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Obrázek 25 – kámen v místě, kde údajně Marie Terezie Poniatowská vyděsila 

královehradeckého biskupa. Místo je označováno jako „U Vany“. Autor: Jiří Izaiasz. 

 

 

Obrázek 26 – pamětní deska na rodném domě prof. Alberta Pražáka v areálu zámku 

v Chroustovicích. Autor: Jiří Izaiasz. 


