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K 1. lednu 1978 byla Hostivice povýšena na město a ještě v témže roce rada městského národního výboru 

schválila podobu městského znaku. Kromě motivů odvozených z historie vsí tvořících nynější město Hostivice ve 
znaku nacházíme i ozubené kolo, které má připomínat místní průmyslovou výrobu. Jak to bylo s hostivickým 
průmyslem, to je téma hostivického historického kalendáře na rok 2012. 

Hostivice se nachází v blízkosti Prahy a Kladna, ale i bývalých rudných dolů v okolí Nučic. Ve všech těchto 
místech nacházeli hostivičtí dělníci práci již od posledních desetiletí 19. století, kdy ještě bývalo zvykem chodit do 
práce pěšky. Velmi brzy vstoupila do Hostivice železnice, koněspřežní dráha z Prahy do lánských lesů byla po 
koněspřežce z Českých Budějovic do Lince teprve druhou tratí v českých zemích. Potravinářskou i stavební výrobu 
rozvíjely i císařské a posléze státní statky, které zřídily mlékárnu a cihelny. V Litovicích existovala od počátku 
20. století další, soukromá cihelna a zdejší hlíny využil ve 30. letech i podnikatel Ing. Havel k výrobě tvárnic z tzv. 
lindbetonu podle švédského patentu. Z lindbetonky v 50. letech vznikla strojní traktorová stanice. Strojírenskou 
výrobu představovala šroubárna Staněk a Ponec, později armaturka Zicha a Kropáčkova hřebíkárna, v níž se ale od 
konce 30. let začaly vyrábět podlahové krytiny. Dále lze mezi průmyslové závody zařadit už snad jen parní mlýn… 
 

 
Hostivický mlýn v křižovatce ulic Cihlářské, Palackého a Za Mlýnem vznikl 1884 přestavbou z obecní kontribučenské 
sýpky. Pohlednice z roku 1909 zachycuje mlýn patřící tehdy Josefu Štýbrovi. Ničivý požár v roce 1923 mlýn zničil, 
ale v roce 1929 ho Bohuslav Snětina obnovil. Dominantní bývalá obilná sila přistavěla v letech 1940–1941 
společnost Agrasol. Nyní slouží budova jako sklad. 
 

Titulní strana: Zřízenci Buštěhradské dráhy u lokomotivy č. 262 na hostivickém nádraží na počátku 20. století 
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Nejstarší továrnu v Hostivici založil v roce 1899 Antonín 
Staněk, vyráběla šrouby a nýty. Zanedlouho Staněk 
přibral do firmy Františka Ponce. Po Staňkově smrti 
synové neudrželi výrobu a po několikaleté odstávce 
výroby koupil areál František Zicha, který zde vyráběl 
armatury. Po 2. světové válce továrna vícekrát změnila 
zařazení, až se stala součástí automobilky Praga. 
V současné době zde belgická rodinná společnost Jaga 
N. V. vyrábí radiátory. Snímek pochází z prospektu 
z roku 1933, používal ho však již Staněk a Ponec. 
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Jako první průmyslová činnost vstoupila do Hostivice 
železnice. Již v roce 1830 byla vybudována koněspřežní 
železnice z Prahy přes Kladno do lánských lesů, která 
přes počáteční obtíže a přestávky fungovala až do roku 
1863, kdy ji společnost Buštěhradské dráhy přestavěla 
na parní provoz. Po výstavbě odbočky do Prahy-
Smíchova, tedy trati přezdívané Pražský Semmering, se 
z Hostivice stal roku 1870 železniční uzel a na novém 
nádraží byla postavena největší typová výpravní budova 
používaná Buštěhradskou dráhou. Od roku 1871 vede 
přes Litovice Pražsko-duchcovská dráha, která byla 
s tratí Buštěhradské dráhy propojena až za druhé 
světové války.  

Dráha poskytovala práci mnoha hostivickým občanům 
a patřila k největším zdejším zaměstnavatelům. 
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Továrna na lindbeton (pozdější STS) ve 30. letech 20. století 
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Naváté spraše v Hostivici a okolí se hodily jako cihlářské 
hlíny. Nejstarší panská cihelna vznikla již před polovinou 
19. století na Břvích a zanikla snad na přelomu 19. a 20. 
století. Cihlářskou tradici přenesl c. k. velkostatek do 
Hostivice. Cihelna v místě nynější Zimní ulice využívala 
materiál z hliniště, které se z nynějších ulic Letní 
a Podzimní rozšířilo přes nynější park Ke Skále až 
k Jenečku. V závěru výroby v 80. letech se převážela hlína 
i z bývalé Haklovy cihelny v Litovicích.  

Cihelna byla nejprve soukromým císařským majetkem 
a po vzniku Československa byla zestátněna. V 90. letech 
na místě cihelny i části bývalého hliniště vznikla nová 
obytná zástavba. Z původního areálu se zachovala jen 
bývalá administrativní budova čp. 337. 

Snímek zachycuje cihlářské dělníky v době první republiky. 
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Ve 20. letech 20. století vznikla severně od 
železniční trati Kropáčkova hřebíkárna. Podnik brzy 
zkrachoval a areál byl využíván jako zahradnictví. 
Teprve na sklonku třicátých let jej koupil pražský 
podnikatel Jan Zadák, který tu zavedl výrobu 
podlahových krytin. Tento závod byl ve druhé 
polovině 20. století začleněn do národního podniku 
Stavební izolace. Po restituce zde Antonín Zadák 
zřídil prodejnu stavebnin a část areálu pronajímá. 
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Dělníci továrny na nýty Staněk a Ponec na počátku 20. století a hlavičkový papír z 20. let 
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Továrna na lindbeton, tzv. lindbetonka v ulici Sportovců ve 30. letech 20. století 
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Hostivický dvůr císařských a po roce 1918 státních 
statků choval krávy v kravínu na rohu ulic Čsl. armády 
a Cihlářské a dodával mléko i do Prahy. Po zpřísnění 
požadavků na zdravotní nezávadnost mléka vybudoval 
státní statek v části bývalé zámecké zahrady v roce 
1935 moderní mlékárnu. Mlékárna se svého času 
prosadila výrobou ochucených jogurtů. V roce 1997, 
když tvořila pobočku Trojské mlékárny, byl provoz 
ukončen. Mlékárna byla zbořena v roce 2003 a na jejím 
místě postavila společnost Lidl svou prodejnu. 

Velký snímek pochází z roku 1946, menší snímek byl 
pořízen za druhé světové války. 
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Drážní zaměstnanci před skladištěm hostivického nádraží na počátku 20. století 
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Pracovnice hostivické cihelny v provozu a vnější pohledy na cihelnu v roce 1987. Všechny snímky Jindřich Lukášek 
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Někdy na přelomu 19. a 20. století si litovický rolník František Linek zřídil 
malou cihelnu, kterou od jeho syna Ladislava koupil v roce 1923 hostivický 
zednický mistr Antonín Hakl. Hakl patřil k nejvýznamnějším stavitelům 
v Hostivici a okolí a působil v obecním zastupitelstvu i v řadě spolků. Jeho 
sbírku archeologických nálezů z cihelny získalo Středočeské muzeum 
v Roztokách. Po druhé světové válce byla výroba ukončena a v areálu 
cihelny byla postavena provizorní drůbežárna. V 90. letech na místě bývalé 
cihelny vznikly rodinné domy a ulice nese jméno po Antonínu Haklovi. 

 



 

 
PROSINEC 2012 

 
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  

 

 

 
Provoz v mlékárně v 60. a v 80. letech 20. století a válečná cedule  
 


