
Obecní   úřad   Horky  nad  Jizerou pořádá  

v pátek 3. března 2017 od 17.30hod v hospodě na hřišti čtvrtý 
vzpomínkový večer s promítáním dobových fotografií 

„Horky nad Jizerou v proměnách času …“ 

Večerem Vás provede Miloš Repáň 



250-150 tis. lety - pobyt neandrtálců 

(starší doba kamenná), 



Mladší doba kamenná  

- asi 5 tis. př. n.l. 







 

Doba bronzová (2000 – 500 př.n.l.), 

1400 – 1100 př.n.l. nálezy hrobů v Horkách a na Hrušově náležející 

lužické kultuře a lidem popelnicových polí.   

Archeologický průzkum únětických vyzděných hrobek v Brodcích byl 

prováděn v letech 1952- 53. 

 











Vykopávky u Horynů na Hrušově, r. 1956 
lidé lužické kultury (cca 1000 př.n.l.) 







V r.1282 byla ves Brodec majetkem vyšehradské kapituly 

 

    Vladycký statek Brodce je doložen k r. 1346 zemanem 
Hankem či Fraňkem, snad ještě sídlícím v Brodcích. 
Jeho synem byl Pešek, možný zakladatel zdejší tvrze 

 

    1357 – první zmínka o kostele sv. Mikuláše 

 

    Následně je majiteli řada pánů české šlechty 

 

Konec 15. stol. –vystavěna pozdně gotická věž stavitelem 
kameníkem Staňkem z Menšího města Pražského, pro 
Vácslava Klusáka z Kostelce (soudní pře o zaplacení 
stavby) 



 

Horky nad Jizerou se poprvé připomínají v r. 1505, 

kdy je uváděn pod tímto jménem i zámek.  

Tehdy koupil panství od Albrechta z Rychnova  

Mikuláš Vančura z Řehnic.  

 

Za Vančurů z Řehnic došlo k přestavbě tvrze 

v renesanční zámek (současné severní křídlo) , jehož 

dominantou se stala mohutná kamenná čtyřboká věž. 

 Jemu panství náleželo až do r. 1563  

 

Mikuláš prodal Brodec Vojtěchovi a Petrovi, bratřím 

Kaplířům ze Sulevic. 

 

 

 



1575 – Císař Maxmilián II udělil Brodcům, na žádost 

Petra Kaplíře ze Sulejovic, erb a pečeť a mýto bylo 

přeloženo z mostu na silnici  



    Léta 1620 učinil se (pozn. Vácslavov mladší Kaplířovi 

ze Sulevic a na Semči) účastníkem vzpoury, pročež 

polovice statku svého odsouzen jest. Statek jeho 

všechen zabrán a prodán léta 1623 cizozemci Matyáši 

z Kláršteina, c. k. radě a dvorské komory sekretáři. 

 

                                                    Kašpar Kaplíř se Sulevic 



V držení Hartmanův zůstal Brodec až do vymření toho 

rodu. Poslední z rodu, František Mikuláš, postavil 

nynější kostel a dal opraviti i zámek.  

Z renesančního zámku zbyla jen čtyřboká věž. Bylo 

přestavěno celé severojižní křídlo a nově vystavěno 

západní křídlo. Barokní přestavbou tak vzniklo 

výstavní sídlo, které od té doby svůj vnější vzhled 

výrazně neměnilo. Pod zámkem byl rozsáhlý 

anglický park.   

 

František Mikuláš Hartmann z Klarštejna zemřel 

r.1738. 

 

 



Müllerovo mapování – Čechy 1720 







 

Léta1738  

- zřízena fara. 
 

- vystavěn špitál a chudobinec – budova byla postavena Františkem 
Mikulášem Hartmannem z Klarsteinu, a to roku 1738 a měla sloužit 
pro 18 přestárlých a chudých příslušníků bývalého panství, jimž se ve 
stáří stala vítaným útočištěm. Budova, které se říkalo „špitál“ a 
později „chudobinec“, byla původně vystavěna bez střešní nástavby a 
měla pouze dvě velké místnosti: jednu pro muže a druhou pro ženy. 
V každé z nich byla velká plotna. Jednotlivý chovanec tu míval ještě 
počátkem 20. století denně 10 krejcarů, mléko a dříví zdarma. 
V chodbě proti dveřím bylo okno a v něm socha sv. Jana 
Nepomuckého, před kterou byla lavice. Ta sloužila k vystavení těla 
zemřelého chovance před pohřbením.  

 

Panství přešlo na jeho sestru Polyxenu Desfours, rozenou 
Hartmannovou z Klarštejna.  

 

Po hraběnčině smrti v Horkách roku 1760 přešlo panství na jejího vnuka 
hraběte Maxmiliána Jáchyma Karla Desfours. 



 
1762 - Vystavěna kaple Narození Páně v pozdně barokním slohu. 

Vystavět ji nechal místní farář František Ruppel. 

 







I. vojenské (josefinské) plánování 1764-1768 a 1780-1783 



 

 

 

 

• Maximilian prodal Brodec a Horky hraběti Christianovi Filipovi 
Clam Galasovi (zemřel r. 1805). 

 

• Dědicem panství brodecko-horeckého se stal roku 1805 Fridrich, 
c.k. komorník oberstlientenant a rytíř řádu Malta. Po jeho smrti 3. 
listopadu 1832 stal se dědicem panství jeho starší bratr a dědic 
původního Clam-Gallasova panství v severních Čechách Kristián 
Krištof, tehdejší nejvyšší maršál království českého a kromě 
mnoha řádů též přednosta královské společnosti nauk v Čechách. 
Ještě za svého života dal Kristián Krištof r. 1838, 12. března 
připsati v zemských deskách brodecko-horecké panství i 
s Luštěnicemi své nejstarší dceři Karolíně provdané hraběnce 
Nostitz-Rienecků; Nostitzové jsou původem se Saské Lužice. 

 

• Nová majitelka s manželem a rodinou prohlédli si zděděné panství 
poprvé 28. dubna 1838.  

• Otec majitelčin Kristián Krištof hr. Clam-Gallas, zemřel 21. srpna 
1838 v Plané u Mar. Lázní, kde měli Nostitzové též panství. 
 

 

 





Christian hrabě Clam – Gallas, skutečný tajný rada a komorník jeho 
císařské Milosti, také nejvyšší landmaršál (maršálek?) Českého království, 
dává tímto zarmucující zprávu, že se nejvyššímu zalíbilo k lepšímu životu 
povolat k sobě mého vysoce milovaného bratra, vysoce urozeného pana 

Friedricha, hraběte Clam – Gallas, císařského komorníka, 
oberstleutnanta císařské armády, rytíře maltézského řádu a vládce 

panství Brodce a Luštěnice.  
Zemřel 3. listopadu 1832 o páté hodině ranní na vodnatelnost, následek 

vleklého jaterního onemocnění, po dovršeném 57. roku svého života, 
opatřen svátostí posledního pomazání. 

Jeho tělesná schránka bude podle výslovného přání zemřelého 
převezena 5. listopadu 1832 do Hejnice v hlavním farním chrámu Clam – 
Gallasovského panství – zároveň však téhož dne v 10 hodin dopoledne 
v kostele svatého Egida v Praze, k čemuž se tímto dostává náležitého 

poznání. 
  

Praha, 4. listopadu 1832 
Kostel svatého Egida = svatého Jiljí, Husova ul. 



1833   



Z Pamětní knihy fary v Horkách n.J., 
rok 1833 





 

 

1838 - Sňatkem Karolíny Clam-Gallasové přešlo 

panství na hraběte Jana Nostic-Rienecka. K 

panství tehdy náležely dvory Horky s výměrou 

256ha, Hrušov 278 ha, Josefov 82 h  a Nový 

Dvůr 76 ha.  

 



1842 



1842 



Horky nad Jizerou – překreslený výřez katastrální mapy 
z r. 1842 se zámkem (dřívější tvrzí) a kostelem 



II. vojenské (Františkovo) mapování – 
Čechy 1836-1852 



1849 
 

  Definitivní správní odloučení od Brodců 

 



Také manžel Karolinin Jan Nostitz z Rienecků zemřel 

dříve a to 21. října 1852 na zámku v Horkách. Jeho 

pozůstatky tělesné byly odtud 24. října odváženy do 

rodinné hrobky ve svém panství Rokytnice u 

Vamberka. Smuteční průvod šel ze zámku na rozcestí 

tehdejší císařské silnice pražské, kde bylo rozloučení 

za přítomnosti četného davu lidstva, šlechty, jakož i 

sem ku poslední poctě přišlého vojska císařského. Na 

památku rozloučení, dala ovdovělá hraběnka při 

křižovatce postaviti kamenný pomník. 

 









• Po smrti Karolínině v roce 1877 zdědil celé panství 

fideikomis její syn Karel Ervín. Majetek 

nostitzovský potřeboval finančního posílení, které se 

mu dostalo výhodným sňatkem Karla Ervína. 

Panství pak bylo zaknihováno až do doby parcelace 

a prodeje velkostatku horeckého v roce 1933 na 

manželku Marii Nostitz-Rieneckovou.  

 



• 1871 - Stavba cukrovaru byla zahájena 1. dubna a již 
v říjnu téhož  roku začala výroba.  

• 1874 – Stavba budovy školy byla započata 1. ledna  
a 10. listopadu téhož roku se nová školní budova 
zaplnila svými prvními žáky. 

 

• 1880 - založeny sbory zdejší a Brodecký hasičský. 

 

• 1884 - Zprovozněna vlečka do cukrovaru vedoucí z 
nádraží v Chotětově. K přemostění Jizery byl pro 
vlečku postaven ocelový most vyrobený kladenskou 
hutí. Zvláštností vlečky byl i krátký tunel. Dopravu 
na vlečce obstarávaly dvě parní lokomotivy „Horka“ 
a „Brodce“. 









III. vojenské mapování - Františko-josefské 1877-1880 



 
• 1885 – založení obecní kroniky 

 
• 1889 – založen Poštovní úřad, 1923 zrušen 

 
• 1895 - Na podzim postaveny veřejné lampy od c.k. pošty až 

k mostu, svítí se petrolejem. 
 

• 1896 - Jest zde ustanoven první strážník. Od r.1895 jest zde 
ustanoven první strážník a znáti lze v obci úbytek tuláků a 
syčáků, jichž se zde denně mnoho hemžilo a pobyt zde 
nesnesitelným se stával. R.1896  žebrota úplně zapovězena 
a zřízeny stravovny v Benátkách a Mladé Boleslavi, zde 
stravu a nocleh cestující práci hledající obdržují, takže 
pouze některý stařec pro almužnu přijde.“ 
 

• 1897 - V květnu počato s opravou a rozšířením špitálu 
 



Zemřel 2. 10. 
1911 



    17. 10 1928 ve tři čtvrtě na 
devět večer zemřela pí 
patronka kostela zdejšího a 
luštěnického pí. hraběnka 
Marie z Nostitz – Rhinecků - 
v Plané u Marianských 
lázní. 









1918 
 
                           1933 





1943                                             2011 







1925 













 
 

7.4. 1933 rozšířila se zpráva, že Nostitzův velkostatek 

se zámkem a akciemi cukrovaru byl prodán panu 

Josefu Hegrovi, rodáku z Chotětova. Nostitz své 

finanční záležitosti svěřil polskému židu Amarantovi, 

který dle novinových zpráv připravil Nostitze o 

majetek 50milionů.  
 





1904 



1915 









1899 - \ Farní kronika \  
11.května proběhla Generální visitace (pozn. - dnes bychom řekli 
inspekce). Oběd byl na faře a pro zajímavost ocituji menu: 
Polévka rybová, kapr černý s kerblíkem, losos marinovaný, smažený 
úhoř se špenátem, sýr, pivo, káva, cukroví, koňak atd.) 

 

1901 -   \ Farní kronika \    KF: „Zima velmi tuhá až -24oR, sněhu a vánic 
dost ale voda nevystoupila. 

 

    Dne 4.dubna zemřel p.Alois Goll patronátní komisař, hosp.  .,… a 
inspektor panství (nar.20.června 1839), přes 40 let ve službách 
hraběcích a veliké přízni se těšil. Škoda že nemohu já tak říci ani 
p.farář z Luštěnic, musel jsem za každou věc do kostela potřebnou 2 
až 3x říkat a ještě se nekoupila, až se mu ráčilo, jinak ….  „prachu 
pokoj – duši milost“. 

 

    Pan hrabě Karel Nostic Reinek jmenován císařem Pánem tajným 
radou s titulem „Excellence.“  

 

1924 – slavnost Božího těla u Starého dvora 
 





















• ... příval vody z r. 1846 se u nás opakoval r. 1911.  

• 17. května přihnala se od západu velká bouře s průtrží mračen. 
Kalné vody se valily údolím „haček“ od Zdětína, z „dolů“ od 
Chotětova, i z „kozinek“ od Hrušova. V „rybníčkách“ se vytvořilo 
za železničním náspem jezero, z něhož vyčnívaly jen koruny 
stromů. Skutečný poplach ve dvoře i na faře. Rychle stoupající 
voda zaplavila stáje z nichž dobytek a koně po krk ve vodě stojící, 
byly rychle vyváděni na výše položený zadní dvůr a do tzv. 
„kočovny“ panské budovy, poblíž chudobince stojící. 

 

• Lidé chodili po silnici před farou po pás ve vodě. Za krátko přihnal 
se strouhou zvanou „Syslova“ druhý proud z „kozinek“ a u fary 
před kanálem „za oslí“ se oba proudy srazily. 

 

• Protože hlavní příval z „rybníček“ se přihnal dříve než druhý, bylo 
největší nebezpečí zažehnáno. Přesto výška vody byla jen o 5 cm 
nižší, než v roce 1846, po níž bylo na průčelí panského stavení 
nakresleno znamení s nápisem „výška vody dne 23. srpna 1846“. 
 









před 1918 













• 1912 - Zavádění elektrické energie do vsi. 

 

• 1915 - Na konci června byla pozorována fata 

morgana – vojenská operace asi ze západní fronty. 

Byla vidět jízda, pěchota a po mostě jedoucí vlak. 

Trvala dva dny. 

 

• 1918 - V I. světové válce zahynulo asi 10 milionů 

lidí. Z naší obce jich bylo 21.     

   Na podzim řádila „španělská chřipka“, na níž 

zemřelo 6 milionů lidí, v naší obci naštěstí nikdo. 

 

 



• 1919 - 11.5. sázení tří „lip svobody“: první u školy, 

druhá u kapličky proti chalupě paní Mrázkové č.p.23, 

třetí u kamenného můstku při farské zdi- „za osly“ 

 

• 1920 – 24.3. před půlnocí je pozorována severní záře. 

 

• 1922 - 30.3. vykopána studna „na rafandě“ 

Došel souhlas ke zřízení telefonní stanice, obec však 

nezajistila místnost. 

Na jaře výstavba konsumu a domů „na rafandě“. 

Na jaře vybudována pod silnicí na Chotětov, pod 

opatrovnou, přes 50m hluboká studna pro zámek. 









7.6. 1922 zahájeny práce na stavbě nového železobetonového mostu přes Jizeru.  

 

26.3. 1923 předám dopravě nový most, který měl být hotov v září minulého roku. 













Konsum vystavěn r. 1922 



1930 



1926, První auto p.Hégra,  
zámek  



1927 – v pivovaru se přestává vařit pivo 

 

1930 - 25.8. – přeletěla přes ves vzducholoď „Zepelín“ 



Pekárna pana Vyhlase, 1928 



Před rokem 1936 



Paní Marie Vyhlasová, 
1933 











Před r. 1933 





1933 



• 1931 - 16.9. – v 22.30 hodin hořel mlýn p.Kopše; 
obrovský žár – na dvoře se nedalo vydržet, na 
oknech vodárny na druhé straně jezu se pálila 
barva. Ještě týž rok prodán objekt Karlu Langerovi, 
nájemci mlýna na Rožátově, podnikateli a 
vynikajícímu odborníkovi. 

 







1932, nově vystavěný mlýn (po požáru 16.9.1931) 















1941 



 
1936 - 28.2. – začato s likvidací domku, kolny a 

parčíku „na větráku“, pomníček převezen do 

rokle. 

 



1937 









1937 - 29.5. – zadána stavba můstku „u kanálu“,  

            21.7. zahájeny práce  

           „v hatích“ se dláždí silnice 

 

1938 - 21.4. – zahájena stavba hasičské zbrojnice,  

            31.5. dostavěna. 

1939 - aby mohla být rozšířena silnice před farou, zmizí 

strouha před ní se nalézající, železným zábradlím opatřená a 

byla nahrazena dvěma vedle sebe položenými betonovými 

rourami o průměru 1metr. Tyto ovšem jsou svrchu zasypány, 

před farou stojící plot i se stávajícím  kamenným křížem 

posunuty  as o 2metry zpět, a tak získáno pěkné 

prostranství. Okrasné keře, jakož i vzrostlé smrky u starého 

plotu stojící, byly vykáceny. 



1937 ? 























































 



Květen 1945 























































1946 







1973 







2.tř.národní školy, 1950/51 





1962 



































V Luhu, 1959 





p. František Nejedlo, 1955 



1959 





1958 



1959 



Žně, paní Mrázková, Kupčinová 

















Před r. 1937 







































Zájezdní hospoda v Brodcích, před r. 1900 



























































1925 



























1969- 70 































paní Zlata Veselá 



























 1973 











1975 

























Viliam Richter, Jiří Simandl, p. Svoboda 















červenec 1976 



Den dětí 1.6.1979 



1949 



1949 



1956 



1957 







1973 













1976 















1987 













Drážďany, 1968 





















Bytovka u cihelny, 1973 

















9.srpna 1936 





























Asi 1954 



Stoletá voda, 11.3.2000  























Otevření sportovního areálu, 6.7.1997 





11.7.1997 





Slavnostní otevření, březen, 2002 







1958 



Oslavy 100.let hasičstva v obci, 1980 











Loučení se ŠH, 1986 







1979 



1977 



1973 



Oprava věže kostela, 30.10.2007 











DĚKUJI ZA POZORNOST. 

Použity byly i snímky z CD Fotoarchiv Benátecka 4, J. Polák – J. Vernerová – M. Polák, 
z publikace Marie Nostitzová, Akvarel jako svědek (Jan Štěpánek, Nakl. Machart, 2013) 
 

Ing. Repáň Miloš, repan@souhorky.cz                 3. března 2017 
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