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HOSTIVICE 
ZEMĚDĚLSKÁ 

 
 
Hostivice byla od svých počátků zemědělskou vsí, kde se vše točilo kolem polních prací a zvířectva. 

Nejpozději od 18. století můžeme rozlišit vlastní hospodaření vrchnosti na velkých statcích a drobnější 
hospodaření jednotlivých rolníků, které se čím dál více lišilo finančními možnostmi a tím i zaváděním 
různých strojů. Po předloňském kalendáři věnovaném Hostivici průmyslové se proto tentokrát v kalendáři 
zaměříme na staré i novější snímky zachycující práce v zemědělství včetně rybářství a myslivosti. Snímky 
jsou podle možností řazeny k odpovídajícím ročním období, ne vždy však bylo možné tento záměr 
dodržet. Snímků zachycujících rolnické práce je poměrně málo a navíc velmi často zachycují hlavní 
událost roku – žně a výmlat obilí. Aby se dostalo na všechny zajímavé snímky z této činnosti, začínají 
v tomto kalendáři žně již v červnu. 

Snímky zařazené do tohoto kalendáře pocházejí z digitální sbírky fotografií shromážděných při 
zpracovávání hostivické historie. Získány byly zejména z fotokronik města Hostivice a od hostivických 
občanů včetně hostivického kronikáře Antonína Štětky. Novější snímky pořídil hostivický fotograf Jindřich 
Lukášek. 
 

 
Autorovi předci – zemědělci: Magdalena a Jaroslav Čermákovi z hostivického statku čp. 4 
 

Oprava ke kalendáři na rok 2013: Oba snímky hry Hrátky s čertem nepocházejí z prvního nastudování v roce 
1949, ale z druhého v roce 1955. Jiří Kocourek hrál v obou nastudováních 



 

 

LEDEN 2014 
KRAVÍNY 

 

 
Dojičky před kravínem v roce 1916 
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Hostivický kravín státních statků na rohu ulic Čsl. armády a Cihlářské ve 40. letech 20. století 



 

 

ÚNOR 2014 
DOMÁCÍ ZVÍŘATA 

 

 
Dvůr statku Matěje Čermáka v Hostivici byl nejen ve 30. letech 20. století plný slepic 
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Slepice pobíhaly i na statku Polaneckých v Hostivici v roce 1933, na dvoře u Tomků byly v roce 1948 zase ovce 



 

 

BŘEZEN 2014 
ORBA 

 

 
Kolem roku 1938 se ještě pole orala s využitím koní (jako zde na snímku z alba Jaroslava Čermáka) či volů 
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V roce 1980 tuto práci zastaly traktory V Jenečku se v roce 1951 pole upravovalo při brigádě ručně 



 

 

DUBEN 2014 
MLÉKÁRNA 

 

 
Plnění mléka do lahví v hostivické mlékárně v 60. letech 20. století 
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Z provozu v hostivické mlékárně v roce 1984 



 

 

KVĚTEN 2014 
NA POLI 

 

 
U povozu taženého koněm pracuje ve 30. letech hostivický sedlák a bývalý starosta Tomáš Chlupatý 
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Sklizeň vojtěšky v roce 1954 Sečení obilí samovazem snad v roce 1938 



 

 

ČERVEN 2014 
ŽNĚ 

 

 
Použití traktoru a agregátu dvou samovazů na sečení obilí v roce 1953 
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Kombajn při sklizni obilí v 50. a v 80. letech 20. století 



 

 

ČERVENEC 2014 
VÝMLAT – 1 

 

 
Obilí se mlátilo nejen ve 30. letech u Stádníkova statku v Jenečku, … 
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… ale i jinde v Hostivici. Mlátili i domkáři přímo před svým domem, jako zde v Potoční ulici 



 

 

SRPEN 2014 
VÝMLAT – 2 

 

 
Státní statek mlátil obilí u kůlen nad hostivickým nádražím 
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Ještě jeden výmlat obilí z roku 1953 a stohování slámy moderním strojem v roce 1980 



 

 

ZÁŘÍ 2014 
DOŽÍNKY 

 

 
Okresní dožínkové slavnosti v Hostivici byly nejen v roce 1985 spojeny s přehlídkou zemědělské techniky 
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Dožínkové slavnosti v litovickém dvoře státního statku nejspíše v roce 1945 



 

 

ŘÍJEN 2014 
SKLIZEŇ 

 

 
Na tuto sklizeň kukuřice v roce 1933 se používala jen lidská a zvířecí síla 
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Ruční sklizeň cukrovky u Hostivice a vagónování na litovickém nádraží v roce 1953 



 

 

LISTOPAD 2014 
VÝLOV 

 

 
Výlov Litovického rybníka v roce 1988… 
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… a v roce 1953 



 

 

PROSINEC 2014 
MYSLIVOST 

 

 
Setkání lovců na Husově náměstí před zahájením honu 
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Myslivci na honu na zajíce a výřad kachen po honu u Hostivických rybníků – obojí asi v 60. letech 20. století 


