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HOSTIVICE OBJEKTIVEM
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Miloš Šrámek patří k nejvýznamnějším hostivickým osobnostem. Narodil se 6. listopadu 1914 v Kladně a do 
Hostivice přišel poprvé jako výpomocný učitel na zdejší měšťanské škole od 15. září do 30. listopadu 1938. Znovu, 
již natrvalo se do hostivické obecné školy vrátil 1. ledna 1939. Definitivním učitelem byl jmenován v dubnu 1943. 
Od začátku školního roku 1945/1946 působil jako zástupce řídícího učitele a od 1. ledna 1946 byl na vlastní žádost 
ustanoven jako definitivní učitel hostivické měšťanské školy. Po penzionování Josefa Mansfelda se stal v září 1950 
ředitelem střední školy a po sloučení škol v roce 1953 ředitelem osmileté střední školy. Působil i jako školský 
referent MNV Hostivice a ve školním roce 1964/1965 na školském odboru ONV Praha-západ. V okresním 
a krajském pedagogickém sdružení pracoval v oboru metodiky pro vyučování českého jazyka. Ve funkci ředitele 
hostivické školy setrval až do odchodu do důchodu v roce 1975 a ještě poté ve škole vypomáhal s výukou. Zemřel 
27. listopadu 1998. V roce 2009 po něm byla pojmenována plánovaná ulice u Jenečka. 

 
 

  

 
 
Od svého příchodu do Hostivice se zapojoval do společenského dění v Hostivici, ať už to byl TJ Sokol, 

osvětová beseda, sbor pro občanské záležitosti, výbor Sdružení rodičů a přátel školy či jiné organizace. Byl 
talentovaným literárním autorem, napsal řadu divadelních a rozhlasových her a dalších děl, jejichž úplný přehled 
pravděpodobně neexistuje. Velkou zálibou se mu stala místní historie. Od prvních zpracování dílčích témat 
v Hostivickém zpravodaji v 60. letech vedla jasná cesta k tomu, že se v roce 1971 stal hostivickým kronikářem 
a tuto funkci zastával až do roku 1991. Souhrnný přehled hostivické historie zpracoval v roce 1977 do knihy 
Hostivice – 700 let života a práce a i později publikoval řadu článků o hostivické historii. Počátkem 90. let sestavil 
na základě starších rukopisů litovického kronikáře Ludvíka Pergla a dalších bádání seriál Hostivické grunty, který 
vycházel na pokračování v Hostivickém měsíčníku. Hostivickou minulost popularizoval řadou článků i povídek a své 
znalosti o regionální historii zúročil v 90. letech knihami Stalo se léta Páně, Hostivci a Hříšná paní Kateřina. 

 
Miloš Šrámek byl také zdatný fotograf a zabýval se i filmováním. Zejména v 50. a 60. letech důkladně 

dokumentoval proměny Hostivice a společenské dění. Toto dílo se nenachází v ucelené sbírce a mnohé fotografie 
jsou dnes nedostupné. Byla však objevena sada 15 dosud souhrnně nepublikovaných negativů formátu 6 × 6 cm, 
které pocházejí nejspíše z počátku 50. let 20. století a zachycují hostivický zámek, litovickou tvrz a další místa 
v Hostivici. Většinu fotografií představuje tento kalendář.  

Za digitalizaci negativů děkuji panu Luboši Borovkovi. 
 



 

 
LEDEN 2011

 

 
Zámek na Husově náměstí přes zavezený rybník Pančák, 50. léta 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
so ne po út st čt pá so ne po út st čt pá so ne

                
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  
po út st čt pá so ne po út st čt pá so ne po  



 

 
ÚNOR 2011

 

 
Litovická ulice s bývalou márnicí hostivického hřbitova, nyní areál mateřské školy, 50. léta 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
út st čt pá so ne po út st čt pá so ne po út st 
                

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28     
čt pá so ne po út st čt pá so ne po     



 

 
BŘEZEN 2011

 

 
Vstup do litovické tvrze se znakem Dražických, 50. léta 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
út st čt pá so ne po út st čt pá so ne po út st 
                

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  
čt pá so ne po út st čt pá so ne po út st čt  



 

 
DUBEN 2011

 

 
Husovo náměstí od zámku přes zavezený Pančák a rybník Selčák ke Komenského ulici, 50. léta 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
pá so ne po út st čt pá so ne po út st čt pá so

                
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   
ne po út st čt pá so ne po út st čt pá so   



 

 
KVĚTEN 2011

 

 
Hostivický zámek, 50. léta 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ne po út st čt pá so ne po út st čt pá so ne po
                

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  
út st čt pá so ne po út st čt pá so ne po út  

 



 

 
ČERVEN 2011

 

 
Břve od Chýně, přes bývalé louky v nynější Břevské rákosině a rybníček „Rašelinu“, 50. léta 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
st čt pá so ne po út st čt pá so ne po út st čt 
                

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   
pá so ne po út st čt pá so ne po út st čt   



 

 
ČERVENEC 2011

 

 
Bývalý hostinec U českého lva na Husově náměstí čp. 17, v místech nynějšího obchodního střediska F+F, 50. léta 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
pá so ne po út st čt pá so ne po út st čt pá so

                
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  
ne po út st čt pá so ne po út st čt pá so ne  



 

 
SRPEN 2011

 

 
Litovická tvrz kolem roku 1950 (na ceduli je nápis Litovice, okres Praha-západ – tato kombinace platila jen r. 1949) 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
po út st čt pá so ne po út st čt pá so ne po út

                
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  
st čt pá so ne po út st čt pá so ne po út st  



 

 
ZÁŘÍ 2011

 

 
Mariánský sloup v oploceném parku na Husově náměstí (vrcholová deska je otočena o 90°), 50. léta 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
čt pá so ne po út st čt pá so ne po út st čt pá
                

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   
so ne po út st čt pá so ne po út st čt pá   



 

 
ŘÍJEN 2011

 

 
Zámek s kaplí a část bývalého panského špejcharu čp. 14, 50. léta 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
so ne po út st čt pá so ne po út st čt pá so ne

                
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  
po út st čt pá so ne po út st čt pá so ne po  



 

 
LISTOPAD 2011

 

 
Husovo náměstí s východním křídlem zámeckého dvora, 50. léta 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
út st čt pá so ne po út st čt pá so ne po út st 
                

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   
čt pá so ne po út st čt pá so ne po út st   



 

 
PROSINEC 2011

 

 
Pole a bývalý hřbitov u Litovické ulice, v místech nynějšího stadionu a areálu mateřské školy, 50. léta 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
čt pá so ne po út st čt pá so ne po út st čt pá
                

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  
so ne po út st čt pá so ne po út st čt pá so  

 


