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Rok 2020 je bohatý na kulatá výročí různých spolků působících 
v Hostivici. Před 150 lety vznikla Jednota učitelská „Budeč“ v Hos-
tivici, která sdružovala učitele ze smíchovského okresu, a Řemeslnic-
ko-živnostenská jednota Hostivice, o které skoro nic nevíme. V roce 
2020 uplyne přesně 100 let od založení Dělnické tělocvičné jednoty 
v Litovicích, která se již rok nato proměnila na Federovanou dělnic-
kou tělocvičnou jednotu v Litovicích a v roce 1930 na Jednotu prole-
tářské tělovýchovy Litovice-Hostivice. Rovněž od roku 1930 se píše 
historie hostivické i litovické obce Baráčníků a spolku Červeného kříže v Hostivici (tyto spolky 
nepřežily změnu poměrů po roce 1989), stejně jako Sportovního klubu Hostivice, k jehož 
odkazu se dodnes hlásí fotbalový oddíl Tělovýchovné jednoty Hostivice. Kalendář se však věnuje 
nejstaršímu dosud fungujícímu hostivickému spolku, sboru dobrovolných hasičů založenému 
v roce 1890, před 130 lety. Jeho výročí před 10 lety bylo připomenuto důstojně závody v požár-
ním útoku, pamětní publikací i medailí. 

Tak jako byly do roku 1950 samostatné obce Hostivice a Litovice, působily zde i dva samo-
statné sbory dobrovolných hasičů. Stanovy hostivického sboru byly úředně schváleny 19. září 
1890 a spolek byl založen 16. listopadu 1890. Litovický sbor byl založen 14. ledna 1899, úřední 
schválení stanov proběhlo 2. června 1899. Na začátku druhé světové války byly názvy všech 
sborů dobrovolných hasičů přejmenovány na hasičské sbory, pod změněným názvem působily 
i po válce. V roce 1950, již po sloučení obcí, vznikl třetí hasičský sbor v Jenečku, ale již v roce 
1951 byly všechny sbory spojeny do jedné jednoty Českého svazu hasičstva. Organizace se pak 
přejmenovala na Československý svaz požární ochrany a po federalizaci republiky na Český svaz 
požární ochrany. I v této době se rozlišovala spolková činnost odehrávající se v místní jednotě, 
později zvané základní organizace, a vlastní hasičská činnost zajišťovaná místním požárním 
sborem. Po roce 1989 se hasiči mohli vrátit k historickým pojmenováním. Sbor dobrovolných 
hasičů Hostivice je nyní pobočným spolkem Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a Jednotka 
sboru dobrovolných hasičů města Hostivice je organizační složkou města Hostivice. 

Tak jako v historii každého spolku se střídala období rozkvětu a bohaté činnosti, a naopak 
období útlumu. Za první republiky byl přispívajícím členem hostivického sboru zástupce 
prakticky každého domu. Za druhé světové války se litovičtí hasiči ujali pořádání divadelních 
představení, když už to jiným spolkům bylo zakázáno. Konaly se i hasičské plesy, zábavy či 
koncerty. Naopak v roce 1952, když Místní národní výbor Hostivice hodnotil na výzvu okresu 
činnost jednotlivých organizací, byl u hasičů nejstručnější: 

 
V současnosti patří Sbor dobrovolných hasičů Hostivice k velmi dobře fungujícím spolkům. 

Žije bohatým vnitřním životem, pomáhá s organizací řady kulturních a sportovních akcí, pořádá 
soutěž v požárním útoku o pohár starosty města. Jednotka je na vysoké úrovni a u požárů 
a dalších událostí zasahuje stejně dobře jako profesionálové. Ať to tak dlouho vydrží… 

Hlavní motiv každého měsíce v kalendáři tvoří snímek z činnosti hostivických a litovických 
hasičů před sloučením sborů v roce 1950. Různé dokumenty vpravo dole – plakáty, novinové 
články apod. – se k hlavnímu motivu vážou jen v případě snímků divadelních představení 
a litovické hasičské zbrojnice. Vlevo dole jsou bez návaznosti na hlavní motiv zařazena dostupná 
razítka řazená chronologicky, nejprve litovická, pak hostivická a společná. Protože se jich 
nenašlo dvanáct, v lednu a v prosinci jsou místo nich uvedeny znaky hasičstva. 



 

 
LEDEN 2020 

 

 
Hostivičtí hasiči kolem roku 1895. 
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Divadelní představení litovických hasičů Naši furianti 23. dubna 1944. 
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Hostivičtí hasiči před hasičskou zbrojnicí za druhé světové války. 
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Hostivičtí hasiči v roce 1935. 
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Litovická hasičská zbrojnice za druhé světové války. 



 

 
ČERVEN 2020 

 

 

Hostivičtí hasiči před hasičskou zbrojnicí za druhé světové války. 
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Hostivičtí hasiči v roce 1935. 
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Hostivičtí hasiči za druhé světové války. 
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Litovičtí hasiči 21. srpna 1938. 
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Hostivičtí hasiči před hasičskou zbrojnicí za druhé světové války. 
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Divadelní představení litovických hasičů Vrah jsem já 1. ledna 1944. 
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Litovičtí hasiči u pomníku padlých s bustou T. G. Masaryka po roce 1945. 
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