Chrustenice
Kraj: Středočeský

Okres: Beroun

Správní obvod: Beroun

GPS souřadnice: 50.006045N, 14.152225E

Nadmořská výška: 275 m n. m.

První pís. zmínka: 1037 (985 let)

Počet obyvatel: 974

PSČ: 267 12

Adresa URL: www.chrustenice.cz

Historie obce Chrustenice
Historické prameny Chrustenice poprvé uvádí v roce 1037, kdy kníže Břetislav, po smrti poustevníka
Ivana, ustanovil lidi z Chrustenic a Nučic za hlídače kaple Sv. Jana pod Skálou.Chrustenice jsou také
zmiňovány v souvislosti s bitkou karlštejnské posádky s Bedřichem Libštejnským, kdy v chrustenickém
údolí byli dva Libštejnského vojáci zabiti a čtyřicet jedna jich bylo zajato. Obec v 19. a 20. století proslula
těžbou železné rudy. Chrustenický důl patřil k největším a nejvýznamnějším dolům Barrandienu. Již
ve 4. století před naším letopočtem se těžbou a zpracováním železa zabývali Bojové, což byl
keltský kmen, který se usídlil v Čechách ve 4. století. Z této doby pocházejí nálezy tavících pecí a
železných výrobků z okolí Loděnic a Krušné hory. Rok 1861 byl počátkem kutání v Chrustenicích.
Podnikatel a nálezce kladenského uhelného ložiska Jan Váňa získal kutací povolení. Kladenským
podnikatelům byla zde propůjčena dvě dolová pole a v roce 1905 nastal počátek těžby. V době, kdy
nastoupili k moci komunisté byl důl znárodněn a přešel do nově vytvořeného podniku Středočeské
uhelné a železnorudné doly v Kladně.Od ledna roku 1950 byl důl začleněn pod správu národního podniku
Železnorudné doly Nučice a tři roky poté začala těžba stagnovat. V červnu roku 1965 se těžba
ukončuje. Důl měl 84 podzemních pater zasahujících až do hloubky 426 m, což činí 120 m pod hladinou
moře. Nyní jsou důlní prostory do výšky 8. patra zatopeny. Za sto let usilovné práce se z něho vytěžilo
bezmála 8 milionu tun rudy. 23. června 1995 přesně třicet let od okamžiku, kdy vyjel poslední vůz, se na
dole sešli dosud žijící horníci se svými rodinami, aby slavnostně zatlačili první vůz po třech desítkách
let. Pamětníci předali do expozice fotografie a další osobní památky. Důlní expozice byla veřejnosti
otevřena v červnu roku 1997.

Zdroj: https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/824/chrustenice/historie/
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