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V roce 1892 byl v Hostivici založen nejstarší sportovní spolek – Tělocvičná jednota „Sokol“ 

Hostivice, jejímž pokračovatelem je v současnosti Tělovýchovná jednota Hostivice, z. s. Výročí 
125 let založení Sokola a tedy organizovaného cvičení a sportování v Hostivici přímo vybízí 
k tomu, aby se Hostivický historický kalendář na rok 2017 zaměřil právě na tyto činnosti. 
V jednotlivých měsících se tak výběrem fotografií představí různé sporty, které jsou nebo 
v minulosti byly v Hostivici provozovány. Zařazeny byly i méně obvyklé sporty, jako jsou terénní 
motocykly, a některé sporty jsou jen zmíněny v textech, ale na všechny se nedostalo. 
V kalendáři nenajdete například plavání, turistiku, lyžování (ano, hostivický Sokol měl v roce 
1976 i lyžařský oddíl), orientační běh, košíkovou či kulturistiku. 

Snímky zařazené do tohoto kalendáře pocházejí z digitální sbírky fotografií shromážděných 
při zpracovávání hostivické historie. Získány byly zejména z fotokronik města Hostivice, ze 
sbírek TJ Hostivice, z. s., s nimiž jsem se blíže seznámil před pěti lety při přípravě výstavy ke 
120 letům Sokola, z rodinných alb a od hostivických občanů. Popisy mají za cíl uvést základní 
souvislosti, ale rozhodně nejde o vyčerpávající historii provozování těchto sportů v Hostivici. 
Řada snímků již byla použita na výstavě ke 120 letům Sokola, ale určitě si zaslouží být 
představeny i takto samostatně v kalendáři. 
 

 
K obvyklým činnostem Sokola patřila veřejná cvičení, stejně jako to na snímku z 20. let 20. století, které se konalo 
na letním cvičišti u hostivické sokolovny. 
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Pod Sportovním klubem Hostivice ustaveným v roce 
1930 vznikl i hokejový odbor, hostivičtí hokejisté však 
hráli v letech 1931 až 1936 pod jinými kluby. Ke 
tréninkům sloužila zatopená a zamrzlá louka pod 
armaturkou Zicha, případně se využíval Břevský rybník. 

Hokej se po druhé světové válce již v Hostivici 
nerozvíjel, protože hra venku je závislá na počasí 
a krytá hala pro tento účel v Hostivici nevznikla. 
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Automotoklub Svazarmu zorganizoval v 60. letech něko-
lik závodů terénních motocyklů, které se nazývaly Hosti-
vické strže. Jezdilo se v bývalých lomech nad Jeneč-
kem, které byly později zavezeny (z takového závodu 
pochází malý snímek) nebo v hliništi hostivické cihelny 
– v místech, kde nyní stojí ulice nazvané podle ročních 
období (na velkém snímku). 

V roce 1986 se konala v Hostivici jiná soutěž s terén-
ními motocykly – AMK trial. Závodníci na Husově 
náměstí překonávali různé překážky – dráhu přes 
koryto potoka, staré nákladní auto apod. 
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Kopaná patří k nejhranějším sportům (nejen) v Hostivi-
ci. V letech 1922 až 1928 se hrálo pod AFK Hostivice, 
v roce 1930 vznikl SK Hostivice. Zatímco v jiných 
činnostech se občané Litovic připojovali k aktivitám hos-
tivických spolků, ve fotbale tomu tak nebylo. V roce 
1933 vznikl SK Meteor Litovice, a když byl z války 
sloučen s SK Hostivice, hned po osvobození si Litovičtí 
svůj SK obnovili. Zatímco SK Hostivice vybudoval za 
války hřiště u Bažantnice (na velkém snímku zápas 
v roce 1944 řízený Vlastou Burianem), SK Litovice si 
postavil hřiště pod hrází Litovického rybníka (malý 
snímek). Oba kluby byly v roce 1950 začleněny do TJ 
Sokola Hostivice a jako oddíl kopané TJ Hostivice, z. s., 
působí i v současnosti, a to na stadionu, který vznikl 
počátkem 60. let.  
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Volejbal se v Hostivici hraje již tradičně. Oddíl odbíjené 
působí v TJ Sokol již od 50. let 20. století. Právě z této 
doby pocházejí snímky ze zápasů žen i mužů na dvou 
různých hřištích na letním cvičišti u sokolovny. 

Koncem 80. let měl oddíl odbíjené 15 členů a v roce 
1986 se stal přeborníkem okresu Praha-západ. Trénoval 
v létě na letním cvičišti a v zimě v sokolovně. 

Kromě odbíjené se v Hostivici hraje i nohejbal. Z nohej-
balového oddílu, který hrál na hřišti v bývalé pískovně 
na Břvích, se ustavila samostatná TJ Sokol Břve. 
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K tradičním sportovním aktivitám patří běh. Již za první 
republiky přes Hostivici vedly různé běžecké závody, 
např. Masarykův maraton. V místě však měly delší 
tradici dva závody. 

V roce 1946 vznikl běh družstev Litovický okruh, který 
se konal v květnu na počest osvobození a zanikl 
v 50. letech. 

V letech 1981 až 1989 pořádal v Hostivici lehkoatletický 
oddíl začátkem prosince Mikulášský běh. 

Na tradici těchto závodů navazuje běh Hostivice RUN, 
který pořádá od roku 2014 vždy v květnu MKSH, 
příspěvková organizace. 
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První zmínkou o lehkoatletickém oddílu TJ Sokol je 
zpráva, že v roce 1956 pořádal běh Mladé fronty a Běh 
vítězství. Znovu vznikl v lednu 1977, ale udržel se jen 
několik málo let. V roce 1980 vznikl oddíl lehké atletiky 
mládeže, měl vysokou úroveň. Sportoviště si vybudoval 
svépomocí na stadionu, v letech 1981 až 1989 pořádal 
Mikulášský běh a zorganizoval i lehkoatletické soutěže 
krajského významu. 

Snímky zachycují podzimní atletický víceboj mládeže, 
který se konal na hostivickém stadionu 17. září 1983. 
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Tenisový odbor Sokola byl prvně ustaven 8. září 1928, 
jeho činnost však nejspíš netrvala dlouho. V roce 1982 
vybudoval oddíl lehké atletiky na stadionu tenisové 
kurty, na nichž záhy vznikl tenisový oddíl. V roce 1986 
byla zahájena stavba kurtů pod hrází Litovického 
rybníka, kde oddíl působí v současnosti. 

Snímky ukazují tenisové hřiště na stadionu při otevření 
v roce 1982. 
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Již v roce 1896 se v Hostivici zorganizovali cyklisté – na 
Břvích vznikl Klub českých velocipedistů „Kmit“. O čin-
nosti tohoto spolku mnoho nevíme, každopádně o mno-
ho nepřežil Ladislava Novotného, zakladatele a vůdčí 
osobnost. Přestože se hostivičtí občané cyklistice běžně 
věnují, neměli již potřebu se k této činnosti organizovat. 
Výjimkou byl jen v 80. letech 20. století oddíl Svazarmu 
zabývající  se jízdou na terénních kolech (BMX). 

Přes Hostivici několikrát projel cyklistický Závod míru. 
Na malém snímku jsou zachyceni cyklisté, kteří někdy 
v 70. letech vyjížděli z Prahy. Velký snímek pak ukazuje 
hlavní peloton 15. května 1987 na cestě do Prahy. Před 
tímto Závodem míru uspořádáno soustředění českoslo-
venských cyklistů se zkoušením trasy. Etapa do Prahy 
při nácviku končila právě v Hostivici.  
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První spolek šachistů nazvaný Šachový klub Hostivice- 
-Litovice se ustavil v roce 1949, ale hned rok poté byl 
začleněn do Závodního klubu ROH zdejší armaturky. 
Později se ustavil šachový oddíl při TJ Sokol, který 
funguje až do současnosti. V roce 1960 se oddíl probo-
joval do krajského přeboru a získal zde čtvrté místo. 
V posledních letech pořádá pravidelně v září otevřený 
turnaj „o pohár města Hostivice“. 

Velký snímek zachycuje simultánní šachovou partii pře-
bornice republiky Suché s hostivickými šachisty 2. pro-
since 1956. 

Šachový kroužek se ustavil rovněž ve škole. Na malém 
snímku vidíme simultánní partii velmistra Vlastimila 
Horta se žáky konanou 26. dubna 1972. 
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Oddíl stolního tenisu vznikl poprvé v 50. letech. Znovu 
byl ustaven v roce 1975. V lednu 1977 se v sokolovně 
konal okresní přebor ve stolním tenise za účasti 
64 mužů a osmi žen. TJ Sokol Hostivice získala 
4. místo. V roce 1982 měl oddíl dvě družstva dospělých 
v okresní soutěži, předtím však hrál i ve vyšších soutě-
žích. 

Oba snímky zachycují stolní tenis u hostivické sokolovny 
asi v 50. letech 20. století. 

V současné době v Hostivici nepůsobí žádný oddíl stol-
ního tenisu, ale vybavení pro hru je k dispozici v Soko-
lovně. 
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Ke sportovní střelbě využíval střelecký klub Svazarmu 
střelnici v bývalém lomu v Jenečku. Bylo zde vybudo-
váno kryté střeliště a bezpečnost zajišťovaly svahy 
lomu. 

Členové klubu se účastnili střeleckých soutěží a podíleli 
se i na výcviku branců. 

Fotografie zachycují střelnici v Jenečku kolem roku 
1967. 
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Sokol si zakládal na různém prostném cvičení a na cvi-
čení s nářadím, kterým se prezentoval i na veřejnosti. 
Veřejná cvičení se konala celkem často a jejich 
vrcholem bývaly sokolské slety. 

Velký snímek zachycuje cvičení mužů na hrazdě na 
letním cvičišti u sokolovny. Na malém snímku vidíme 
skok přes bednu. Obě fotografie pocházejí nejspíše 
z 50. let 20. století. 

 
 


