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Publikaci, kterou předkládáme čtenářům, vydal MNV v Hostivici u příležitosti oslav
700. výročí trvání obce. Chceme v ní povědět to nejdůležitější z dějin i současnosti našeho
domova. Publikace není a ani nechce být souhrnem všeho, co lze o Hostivici říci, na to by
nám zdaleka nestačil rozsah knihy. Měli jsme spíše v úmyslu vzbudit zájem veřejnosti
o naši obec, o její minulost i přítomnost, ukázat, jak její dnešní rozkvět měl své počátky
a kořeny v časech minulých. A hlavně bychom si přáli zainteresovat naše spoluobčany na
budoucnosti Hostivice, jak o ní hovoří poslední stať našeho sborníku, na jejím dalším
rozvoji a zvelebení, jehož dosáhneme tím rychleji, čím více rukou se připojí ke společnému
dílu.
Podnětem k oslavám 700. výročí trvání Hostivice byla listina z roku 1277 – je dále
v textu citována –, v níž se poprvé objevuje název naší obce. Naprosto to neznamená, že
tohoto roku byla Hostivice založena, že zde před tím lidé nežili. Článek o pravěku naší
obce, za jehož zpracování děkujeme pracovníku roztockého muzea PhDr. Ludvíku Skružné
mu, ukazuje, že zde lidé sídlili od pradávna. Zmíněným rokem začínají dějiny Hostivice
a další stať chce s nimi čtenáře ve stručnosti a spíše beletristickou než vědeckou formou
seznámit.
Nejvíce prostoru jsme věnovali zachycení událostí tohoto století, naší současnosti.
I tak jsme si vědomi, že zde zdaleka není všechno, co by stálo za zveřejnění. Omezený
rozsah publikace nás nutil k výběru, o jehož vhodnosti by bylo jistě možné diskutovat.
Největší potíž byla se získáváním věrohodných pramenů. Pomohly nám obecní kroniky,
pamětní knihy organizací a spolků, školní kronika, zápisy z porad a schůzí, plakáty a jiný
listinný materiál, ve značné míře pak i osobní vzpomínky a vyprávění pamětníků. Bohužel
ve všech těchto pramenech byly mezery a mnohdy i nepřesnosti, které se při ošidnosti
lidské paměti nedaly vždy uvést na pravou míru. Proto se už předem omlouváme za
nedostatky, které v tomto období pozorný čtenář v naší práci najde. Omlouváme se i za
nerovnoměrné zachycení jednotlivých úseků veřejného života; opět to byly prameny, které
nám nepřímo rozsah jednotlivých statí určovaly.
Dosavadní odborná literatura zachycující dějiny naší obce je dnes nedostupná
a mnohdy i zastaralá, o současnosti pak nebylo dosud publikováno téměř nic. Věříme
proto, že náš sborník přes uvedenou neúplnost nahradí nebo alespoň doplní dosavadní
regionální literaturu o Hostivici a stane se vítaným doplňkem rodinných knihoven našich
spoluobčanů. Jim především ho věnujeme.
Autorský kolektiv
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NĚKOLIK DAT ÚVODEM
Hostivice, podle současného počtu obyvatel třetí největší obec okresu Praha západ,
vznikla sloučením čtyř původně samostatných osad: Hostivice, Litovic, Břvů a Jenečka.
Poslední tři se spojily v jednu obec roku 1849, ke sloučení Hostivice s Litovicemi došlo
1. ledna 1950. Ke společné obci patří ještě Palouky, naše pátá čtvrť, ležící dva kilometry
východně od Hostivice. Jejich historie je velmi mladá; vznikaly postupně od roku 1932.
Hostivice leží v mírně zvlněné rovině západně od Prahy při státní silnici I. třídy č. 6 na
Karlovy Vary. Protékají jí dva potoky: Litovický a Jenečský, které se na Husově náměstí
spojují v jeden. V katastru obce je Břevský a Litovický rybník, v bažantnici pak rybník Kala
a pod Peterkovým mlýnem retenční nádrž.1 Mezi bažantnicí a Litovickým rybníkem je
zalesněný prostor, zvaný Stromečky. Nezastavěnou část katastru, zemědělskou půdu,
obhospodařuje JZD2 Československo sovětského přátelství se sídlem v Chýni a Státní
statek Praha západ. Obcí prochází hlavní železniční trať Praha hlavní nádraží – Chomutov,
k níž se připojují vedlejší trati z Prahy střed, ze Slaného a Rudné.3 V obci je vývojové
a zkušební středisko,4 Strojní a traktorová stanice, Ústřední podnik zemědělské techniky,
cihelna, provozovna závodu Laktos, n. p., Automobilové závody Praga, n. p., podnik
Stavební izolace Praha, Okresní stavební podnik zde má sklady a kanceláře, jsou zde dále
tři provozovny Okresního průmyslového podniku a provozovny a kanceláře Oblastního
podniku služeb se sídlem v Roztokách.
Pro děti jsou zde jesle, dvě mateřské školy, základní devítiletá škola s družinou
mládeže a zvláštní škola. Své sídlo tu má místní lidová knihovna, je zde zdravotní
středisko, lékárna, pošta, spořitelna, hotel, obvodní oddělení Veřejné bezpečnosti, kino,
sokolovna, sportovní stadión, klubovna Svazarmu, Svazu socialistické mládeže a pionýrský
dům. V obci je i řada obchodů. Kulturní a osvětovou činnost organizuje Hostivické kulturní
středisko. Jsou zde dva hřbitovy. Historické pamětihodnosti jsou vyjmenovány a popsány
v samostatné kapitole této publikace.
Hostivice má podle sčítání z roku 1971 4 179 obyvatel a 1 237 rodin. Z dospělých
občanů produktivního věku je 1 347 dělníků, 696 ostatních zaměstnanců a 92 družstevních
zemědělců. Katastrální výměra obce je 1 658 hektarů, nadmořská výška 346 metrů.
Veřejné komunikace jsou dlouhé celkem 16 a půl kilometru, místní rozhlas je rozveden po
celé obci, veřejné osvětlení je ve většině ulic.
6
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Strnad
Jednotné zemědělské družstvo
Hlavní vždy bývala trať z tehdejšího nádraží Praha střed (nyní Masarykovo n.) přes Dejvice, zatímco
trať ze Smíchova byla budována později
Bývalý vojenský areál v Jiráskově ulici
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PRAVĚK NAŠEHO DOMOVA
První početnější nálezy dokládající pobyt člověka na území dnešní obce Hostivice
pocházejí z m l a d š í h o p a l e o l i t u (mladší období starší doby kamenné). Tehdy žil na
našem území předchůdce dnešního člověka nazývaný Homo sapiens fossilis (člověk moud
rý vymřelý). Živil se lovem mamutů, srstnatých nosorožců, jeskynních medvědů, praturů,
jelenů, lišek, zajíců aj. i sběrem divoce rostoucích rostlin a plodin. K lovu zvířat používal již
první dálkové zbraně – luk a bolo (koulemi zatížené vrhací laso). Žil v obydlích stanové
konstrukce, která si budoval ve volné přírodě. Z tohoto období získal K. Žebera sběry na
katastrálním území obce Hostivice četné kamenné čepelovité nástroje štípané z pazourku.
Úrodné sprašové půdy, zastoupené jak v katastru Hostivice, tak připojených Litovic,
Břvů a Jenečka, byly od mladší doby kamenné – n e o l i t u (5 tisíc až 3 či dva a půl tisíce let
př. n. l.) vyhledávanými místy pro sídliště nejstarších zemědělců. Člověk (Homo sapiens
recens) tehdy měnil rozsáhlé lesní porosty v úrodná pole ždářením (vypalováním lesních
porostů). Dřevěným popelem a uhlíky vyhnojená půda se pak obdělávala kopaničářským
způsobem – kamennými motykami opatřenými otvorem pro násadu – a osévala tak
dlouho, dokud se veškeré živiny v půdě nespotřebovaly. Lidé pak vyžďářili v blízkosti
osady další díl lesa a přeměnili jej v nové pole, zatímco bývalé nechali ležet ladem, zarůst
travinami a novými lesními porosty. Takový způsob zemědělského hospodaření byl typický
téměř pro celé období pravěku. Na polích pěstovali zemědělci mladší doby kamenné pře
devším pšenici, ječmen, proso a luštěniny. V nízkých listnatých lesních porostech se volně
pásla stáda poloochočeného skotu a ovcí. Doklady o osídlení Hostivice nejstaršími země
dělci nebyly – s výjimkou několika zlomků hlazených kamenných nástrojů ve sbírce Antoní
na Hakla – dosud zjištěny. Existenci neolitické osady v katastru obce Hostivice nelze však
vyloučit.5
Starousedlé zemědělské obyvatelstvo mladší doby kamenné, existenčně spjaté
s úrodnou půdou, setrvává na původních místech i v pozdní době kamenné – eneolitu
(2500–1800 let př. n. l.), je překryto a postupně splývá s nově příchozím zemědělsko
pasteveckým lidem, s nímž se pak podílí na dalším ekonomickém a kulturním vývoji naší
země.
Na počátku pozdní doby kamenné se z neolitických lengyelských kultur vyvíjí nová
kultura, jejímž nositelem je zemědělsko pastevecký lid s nálevkovitými poháry (název
podle charakteristického tvaru nádob s nálevkovitě rozevřenými okraji). Do prostředí
s kulturou nálevkovitých pohárů proniká z Karpatské kotliny do našich zemí lid s kulturou
kanelovanou (pojmenován podle typické výzdoby povrchu
7
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Neolitické osídlení bylo na území Hostivice skutečně prokázáno pozdějšími záchrannými archeologický
mi výzkumy
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keramiky kanelurami – žlábky). Z obou jmenovaných kultur se vyvíjí v mladším eneolitu
kultura řivnáčská (jméno dostala podle výšinné opevněné osady, vybudované na vrchu
Řivnáči v katastru Roztok II – Žalova). Na sklonku pozdní doby kamenné pronikají do
prostředí s kulturou řivnáčskou bojové skupiny pasteveckého lidu s kulturou zvoncovitých
pohárů (nazvaná podle převládajícího tvaru keramiky), které způsobují zánik řivnáčské
kultury. V novém prostředí přechází lid s kulturou zvoncovitých pohárů k zemědělství
a společně s dalšími příchozími nositeli kultury pozdního eneolitu, s lidem se šňůrovou
keramikou, a převrstveným domácím obyvatelstvem s kulturou řivnáčskou se podílí na
vytvoření kultury starší doby bronzové – kultury únětické (1800–1500 let př. n. l.),
nazvané podle obce, v jejímž katastru v poslední čtvrtině minulého století prozkoumal
roztocký lékař Čeněk Rýzner rozsáhlá pohřebiště s kostrovými hroby, v nichž byli lidé
uloženi ve skrčené poloze.
Nyní, když jsme se alespoň stručně seznámili s vývojovými etapami a následností
pravěkých kultur v pozdní době kamenné a starší době bronzové, můžeme sledovat
doklady o jejich existenci v katastru obce Hostivice.
Ve zdejší cihelně zjistil A. Knor záchranným archeologickým výzkumem sídliště lidu
s kulturou nálevkovitých pohárů. Kromě sídlištních jam zde zjistil i pozůstatky opevnění –
příkop.6 Další sídliště lidu s nálevkovitými poháry bylo zjištěno v Litovicích, v bývalé cihelně
Antonína Hakla,7 sběratele pravěkých památek, které v roce 1968 věnoval Středočeskému
muzeu v Roztokách. Část z nich bude instalována v nové archeologické expozici muzea.
V této cihelně byla zahájena ruční těžba hlíny v r. 1912. Její majitel shromažďoval všechny
nálezy zde odkryté, žádnou odbornou dokumentaci (písemnou, kresebnou ani foto
grafickou) nepořizoval, ale dbal na to, aby nálezové celky, získané z jednotlivých objektů
nebo skupin současných či vzájemně se porušujících objektů z různých dob, které při těžbě
nebyly rozpoznány, tvořily samostatné celky. První odborně vedený archeologický průzkum
zde provedla v roce 1956 dr. Jánská. Pak následovaly další záchranné výzkumy, které pro
váděli dr. Skružný a dr. Moucha. Sídliště s různou intenzitou osídlení se rozkládalo na ploše
zaujímající minimálně 1 hektar.
Z několika desítek objektů pocházejí doklady o styku a snad i soužití lidu s kulturou
nálevkovitých pohárů a kulturou kanelovanou. Vedle několika set zlomků keramiky –
džbánků, koníků, pohárů, amfor a velkých zásobních hrnců byly zde získány: zlomek
ploché kamenné sekyrky a sekyrky s otvorem pro topůrko četné kamenné nástroje – rydla,
škrabadla, čepele štípané z pazourkových valounů, kamenný pískovcový brousek na
hlazení předmětů (především jehel a šídel) vyráběných ze zvířecích kostí, kolekce šídel,
sekáčky, hladítka na vyrovnávání a leštění povrchu nádob, zhotovená z kostí.
Zemědělsko pastevecký charakter litovického sídliště lidu s nálevkovitými poháry
dokládají nálezy drtidel na obilí, nálezy velkých zásobních nádob, kosti, zuby i kopýtka
skotu, koní a vepřů.
8
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Nyní ulice Jarní, Letní, Podzimní a Zimní
Nyní Haklova ulice
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Lov jako doplňkový zdroj obživy dokládají nálezy zlomků výsad jeleních parohů i nálezy
kopýtek.
Z litovické cihelny pochází i kostrový hrob lidu s kulturou zvoncovitých pohárů
objevený r. 1922, z něhož se kromě zlomků mísy dochovaly dva zlomky a dva celé exemp
láře kostěných knoflíků s vrtanými otvory do tvaru písmene V.
V Hostivici, v Kmochově ulici, byla při kopání kanalizace mezi domy čp. 436 a 455
narušena únětická sídelní jáma, z níž se podařilo zásluhou žáka ZDŠ J. Karla zachránit
alespoň dvě hliněná válcovitá závaží tkalcovského stavu z původně nalezených osmi celých
kusů, četných zlomků keramiky i dalších závaží. Bohužel nebyl v tomto případě respekto
ván zákon o kulturních památkách a nález nebyl ohlášen Archeologickému ústavu ČSAV
v Praze nebo Středočeskému muzeu v Roztokách. Je to škoda, protože se tím naše obec
ochuzuje o ucelenější obraz své dávné minulosti.
Na Břvech, v pískovně u koupaliště v místech dnešního automobilového parkoviště,8
bylo při terénních úpravách narušeno mladoúnětické sídliště, z něhož učitelka hostivické
školy Věra Stejskalová opět náhodně, protože narušení nebylo nikým ohlášeno, získala
2 400 zlomků keramiky. V téže osadě, přibližně 800 metrů jihozápadně od jejího středu,
prozkoumal čtyři sídelní objekty únětické kultury PhDr. J. Waldhauser. Další a současně
i poslední evidované doklady o pravěkém osídlení získala systematickými povrchovými
sběry Věra Stejskalová v letech 1970 až 1975 v osadě Břve v místech, zvaných „Na
drahách“. Zlomky keramiky dokládají osídlení v pozdní době kamenné nositeli kultury
nálevkovitých pohárů, kanelované i řivnáčské osídlení doby bronzové lidem s kulturou
únětickou, mohylovou a knovízskou i osídlení v době železné tvůrci kultur halštatské,
laténské i římského období.
9
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Nyní Sportovní areál Břve
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KAPITOLY Z DĚJIN
Těm, kdo se zajímají o události a děje dávno minulé, chceme na stránkách tohoto
sborníku povědět něco o historii našeho domova. Hostivice není nijak velká ani mimořádně
významná obec, přesto se v jejích dějinách najde mnoho zajímavého. Není naším úmyslem
psát o tom vědecké pojednání, to necháme povolanějším. V několika kapitolách, časově
přibližně rozdělených významnými historickými událostmi, chceme čtenáři povědět něco
o lidech, kteří zde kdysi žili (a byli to v několika případech jedinci svým významem daleko
přerůstající naši obec), a seznámit ho alespoň stručně s minulostí, z níž se postupem věků
bolestně a těžce zrodila naše dnešní radostná současnost.

CO NÁM PROZRAZUJÍ NÁZVY NAŠICH OBCÍ
Počátky existence našeho domova se ztrácejí v mlhách dávnověku a lze se o nich
dohadovat jen z několika málo nejistých náznaků. Jedním z nich je název obce. Někdy
nám umožňuje učinit si pravděpodobnou představu o jejím vzniku. U nás se to týká přede
vším L i t o v i c . Jak to tedy s nimi m o ž n á bylo?9
Nejprve je třeba říci, že až do počátku 14. století byl celý náš kraj porostlý souvislým
lesem, táhnoucím se od Strahova přes Bílou horu k Jenči, Unhošti a snad až ke Křivoklátu.
Byl to prales, oživený vší možnou zvěří, včetně vlků a medvědů. Přemyslovská knížata
a později králové v něm měli vítané loviště, ovšem hospodářské důvody je brzy vedly
k tomu, aby les proměňovali v ornou půdu, aby zde dali vzniknout osadám, jejichž obyva
telé by svou prací zvyšovali bohatství země.
Mohlo se tedy stát, že kterýsi přemyslovský kníže měl ve své vojenské družině muže
jménem Luta. Tento vladyka se snad nějak vyznamenal v boji nebo knížeti jinak prospěl
a za odměnu dostal od něho pár lánů lesa v našem kraji, aby je proměnil v pole, osídlil je
a hospodařil tu. Tento Luta sem přivedl své bojovníky, možná i zajatce z kterési bitvy, a ti
les vykáceli, obdělali pole a pro Lutu postavili sídlo – tvrz. Sami si pak zbudovali pár chatrčí
v její blízkosti. Poněvadž to byli lidé Lutovi, říkalo se jim Lutovici. A to byl také první název
vsi, která takto kolem Lutovy tvrze vznikla.
Luta zemřel, ves vlastnili jeho synové, vnuci, pravnuci, až jednoho dne nebylo dědice,
rod Lutů vymřel a ves bez pána se stala znovu majetkem panovníka jako tzv. odúmrť.
A panovník – mohl to být král Václav I. – ji opět za nějaké služby někomu daroval, snad
svému dvořanu Budislavovi. To už bylo 13. století, v němž se dovršila důležitá epocha ve
vývoji českého národního jazyka. V této době zněl
10
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název naší obce L u t o v i c e , jak to dokládá pečeť jednoho ze synů jmenovaného Budisla
va, který se na ní r. 1279 nazývá latinsky Gregorius de Lutowicz. Takhle to tedy m o h l o
b ý t s Litovicemi.
Podobně tomu snad bylo i s J e n e č k e m . Ten se ještě v minulém století nazýval
M a l ý J e n č , na rozdíl od sousedního Velkého Jenče. Tato obec odvozuje svůj název od
prvního majitele, asi opět některého člena knížecí družiny jménem Jenec nebo Jenek, což
je tehdejší zdrobnělina jména Jan. První zpráva o Jenči je už z roku 1115, kdy byl jeho
majitelem jakýsi Tešík, snad z rodu Jenců. Některý jiný jeho člen mohl být zakladatelem
našeho Jenečka. První doklad o jeho existenci je z daleko pozdější doby. Podle jména se
však dá soudit na starobylý původ a kdo ví, zda Jeneček není nejstarším členem naší
společné obce.
Název B ř v ů nám o počátcích obce neříká nic. Naznačuje, že zde byla bažinatá kraji
na, s níž měli lidé asi značné potíže, a aby se tu mohli vůbec pohybovat, museli používat
lávky, břevna. Odtud název osady. Ve Friedrichově sbírce Codex diplomaticus et epistolaris
regni Bohemiae se uvádí okolo r. 1184 ves, latinsky zvaná P r o u w e c h , a o deset let
později ves B r u w i c h jako majetek kláštera waldsaského. Tato podivná jména považují
někteří historikové za písařské zkomoleniny našich Břvů. K. J. Erben, tvůrce „Kytice“, jinak
pražský archivář, však soudí, že jde o Bráník. Kdo má pravdu?
A nyní jak je to s H o s t i v i c í ? Její název přivedl v 16. století kronikáře Václava Hájka
z Libočan k domněnce, že jejím zakladatelem byl Hostivít, bájný přemyslovský kníže. Tento
názor je mylný. Není však vyloučeno, že naše obec vděčí za své jméno nějakému Hosti
vítovi či Hostivicovi. Mohl to být opět člen panovníkovy družiny, který si zde postavil
dvorec a při něm kostel. Ty stavěli tenkrát převážně feudální páni, z čehož plyne, že to byl
dosti významný jedinec. V rozporu s tím je skutečnost, že se o nikom takovém nezachova
la v pramenech zmínka, ačkoliv jich je z té doby již dost.
Pro původ názvu naší obce se nabízí ještě jiné vysvětlení. Zachovala se listina vydaná
králem Přemyslem Otakarem II. a týkající se sousední obce Řepy, v níž stojí psáno:
„... aby později nemohlo dojít k pochybnostem, že některé pozemky, které totiž
v této vesnici (rozuměj Řepích) drželi naši lidé patřící k našemu stolu, kteří jsou obecně
nazýváni h o s t i v c i , připojili jsme tyto pozemky k samému klášteru (rozuměj břev
novskému) a darovali mu je beze vší pochybnosti do věčného vlastnictví. To se stalo L. P.

1264, 25. dubna…“
Zmínění hostivci byli královi poddaní, kteří lovili za propůjčený pozemek zvěř a dodá
vali ji na Pražský hrad. Sídlili zde asi na dosti velkém území, někteří ve zmíněných Řepích.
Možná, že se Hostivice jmenuje právě po nich.
V jiné listině z r. 1309 se hovoří o lese zvaném Hostivec. I on mohl dát jméno naší
obci, pokud se sám nejmenoval po onom předpokládaném Hostivítovi.
11
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Podstatný význam pro vznik Hostivice, zdá se, mělo rozhodnutí krále Přemysla
Otakara II. založit v podhradí Pražského hradu Nové Město pražské, později zvané Menší
Město, dnešní Malou Stranu. Vykázal proto odtamtud dosavadní usedlíky, jimž dal v náhra
du pozemky v Jenči, Unhošti a snad i u nás. To je nejpravděpodobnější možnost vzniku
Hostivice.

Z DOB NEJDÁVNĚJŠÍCH
Každý z nás máme rodný list, jímž úředně začíná náš život. Něčím podobným je pro
obec první písemná zpráva, jí začíná její historie. V případě H o s t i v i c e je takovýmto
rodným listem tento dokument:
„My, bratr Otto, představený špitálu sv. Františka u mostního pilíře v Praze, bratr

Henrikus, převor tamtéž a celá jeho kapitula zplna o své vůli a jednomyslně se usnášíme,
majíce na zřeteli kostel sv. Jakuba v Hostivici, před muži spolehlivými a vskutku důvěry
hodnými, totiž magistrem Řehořem, děkanem pražského kostela, panem Rudolfem, kusto
dem téhož kostela, a panem Řehořem, komořím slovutné paní královny, že místo desátků
z našeho dvora v Kralupech ročně rozumně určovaných pražskou kapitulou, jsme povinni
dávat na svátek sv. Michala panu Abelovi, představenému už zmíněného kostela v Hosti
vici, bratru pana Trojana, kanovníka pražského kostela, dvě hřivny pražského stříbra
a téže váhy i úroky, čímž jsme byli zproštěni všech poplatků a jakýchkoliv nepříznivých
požadavků ze strany pánů. – Svědkové: magistr Řehoř, děkan pražského kostela,…“
a dalších patnáct jmen, z nichž nás zajímají pouze dvě: Trojan, kanovník pražského kostela
a Řehoř, komoří paní královny, což jsou bratři zmíněného faráře Abela. Listina končí větou:
„To se stalo L. P. 1277.“
Tento dokument, který se pro nás stal podnětem k oslavě 700. výročí trvání naší
obce, dosvědčuje, že zde byl v r. 1277 kostel sv. Jakuba, že zde byl farář a snad tedy
i fara. Byla tu i ves zvaná Hostivice, a to vše rozhodně dříve, než uvedeného Léta Páně.
Ves byla malá, tvořilo ji několik svobodných dvorců, založených vystěhovanými pražskými
měšťany nebo dvorskými služebníky. Vedle nich zde bylo možná pár chalup podruhů
a snad i oněch „hostivců“. O dvorcích, které často měnily majitele, se dochovalo několik
písemných zpráv, jsou však tak neurčité a skoupé na fakta, že si z nich nelze udělat
přesnější představu a dokonce ani stanovit počet těchto dvorců. Zdá se však, že jich bylo
šest až osm, z nich nejméně dva byly tvrze.
Určitě to víme o dvorci, který byl později nazván Čeňkovský. Nalézal se pravdě
podobně v těsné blízkosti kostela, který k němu snad příslušel. Byl totiž původně nejspíše
církevním zbožím, neboť r. 1375 ho daroval pražský arcibiskup Jan Očko z Vlašimi špitálu
pro chudé kleriky a žáky, který založil na Hradčanech. Později ho držel jakýsi Lešek, po
něm pak mělnický kanovník Miran, který ho r. 1410 prodal se souhlasem mělnického pro
bošta a celé kapituly pražskému měšťanu Čeň
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kovi, kraječi suken, po němž se dvorec od toho času nazýval. Čeněk si dal tuto koupi
potvrdit kdekým: králem Václavem IV., arcibiskupem Zbyňkem z Hasenburka, olomouckým
biskupem Konrádem a celou mělnickou kapitulou. Ve stvrzujícím listě arcibiskupa Zbyňka
čteme: „... kněz Miran, kanovník, dvuor v Hostivici, kterýž někdy Prokop Lešek držal,

opatrnému muži Čeňkovi, sukna kraječi a měštěnínu Starého Města pražského vložil
v purkrechtní právo…“. Opatrný muž Čeněk je zajímavá a tragická postava, povězme si
proto o něm více.
Byl to bohatý pražský kupec – soukeníci, čili kraječi suken patřili k nejbohatším.
Vlastnil dva velké domy v dnešní Havelské ulici a spolu se svým přítelem Johánkem Ortlů,
řečeným Domšíkem (mimochodem známým z povídky Sv. Čecha „Výlet pana Broučka do
XV. století“) patřil k nejvýznamnějším konšelům Starého Města pražského. Na peníze
a majetek byl skutečně opatrný. Svědčí o tom už okolnost, že si koupi dvorce dal potvrdit
nejen od původních majitelů, církevních hodnostářů, ale i od krále, který se s arcibiskupem
právě dvakrát v lásce neměl. Zdaleka ne tak opatrný byl pan Čeněk na své činy. Z titulu
svého konšelského úřadu dal v lednu r. 1410 pro jakousi hloupost zatknout a uvěznit
králova sekretáře, mistra Zdeňka z Labouně. Tento králův oblíbenec, univerzitní profesor,
který rok předtím zastával úřad rektora vysokého učení, byl z rozkazu pana Čeňka veden
v poutech jako sprostý zločinec v pravé poledne pražskými ulicemi, což byla pro tohoto
významného muže neodpustitelná potupa (nás bude zajímat, že Zdeněk z Labouně pobíral
prebendu ze Sobína, což znamená, že ho sobínští poddaní živili). Od opatrného soukeníka
to rozhodně opatrné nebylo. Chtěl se tím asi zavděčit arcibiskupovi, jehož odpůrcem mistr
Zdeněk byl (možná, že právě za to dostal hostivický dvorec), ale u protivné strany si to
pokazil dokonale. Zdeněk z Labouně musil být brzy bez velké škody propuštěn, ale Čeňkovi
to nezapomněl.
V červenci r. 1412 se náš kraječ suken podílel na podvodu, při němž konšelé vyjed
návající s mistrem Janem Husem slíbili netrestat tři tovaryše zatčené při odpustkových
bouřích v Praze, avšak svůj slib nedodrželi, naopak hned po Husově odchodu ze Staro
městské radnice dali všechny tři popravit. Tohle všechno hrálo asi svou úlohu v neblahém
osudu, který nenadále a bez viditelné příčiny pana Čeňka postihl.
V září r. 1413 byl králem zbaven konšelského úřadu a brzy potom, dne 2. listopadu,
byl spolu se svým přítelem Domšíkem na Staroměstské radnici sťat. Nikdo nezapsal, proč.
O Čeňkovském dvorci máme poměrně nejspolehlivější zprávy. V jeho blízkosti se
nalézal jiný, zvaný „zákostelský“, u něhož je to už daleko složitější. Jeho název naznačuje,
kde se nalézal. Kdo ho založil, se však můžeme jen dohadovat. Mohl to být mistr královské
kuchyně Gotfrýd, který zde r. 1331 koupil lán pozemků od dvorského písaře Jana
z Kamenice. Ten, zřejmě zakladatel jiného hostivického dvorce, dostal listinou z 13. srpna
1315 od krále Jana Lucemburského „šest lánů ostružiní (sex mansus rubetorum) v lese

Hostovic u vesnice Hostivice, aby obrátě je v pole užíval jich a spravoval se rychtářem No
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vého Města pod hradem Pražským “. Gotfrýd k lánu zakoupeném od Johanni de Kemnicz,
curia mae notario, jak je v listině nazýván, přikoupil šest dalších a založil zde spolu s brat
rem Ojířem dvorec, rozsahem pozemků patrně největší. Gotfrýdovým synem byl Jindřich
z Hostivice, uváděný několikrát za vlády Karla IV. Jím možná začíná rod vladyků z Hosti
vice, sídlící na tvrzi, jíž mohl být dvůr zvaný „zákostelský“.
Vedle těchto tří dvorů byla zde ještě řada dalších. Nejstarší zpráva o jednom z nich je
údajně z roku 1300. Je to list předložený o 150 let později k zápisu do zemských desek,
v němž dává král povolení „apotekáři mistru Bandinovi k dědictví a zboží v Hostivici, úroku

půl desáté kopy s úrokem téhož dědictví, kteréžto jest prodal Mikuláši Hilbrantovi, na
něhožto týž král Jan to dědictví převodí, jakož list týž šíře svědčí. Datum idus Aprilis 1.
1300 “ (sic).
Mistr apotekář Bandin byl bohatý italský peněžník, pocházející z Arezzy, Mikuláš
Hilbrant pak pražský boháč, který musel v bouřlivých časech vlády Jindřicha Korutanského
jakožto přívrženec nového krále Jana Lucemburského utéci z Prahy do Nymburka pod
ochranu mocného šlechtice Jindřicha z Lipé. Datování listiny rokem 1300 je problematické;
z textu vyplývá, že jde o Jana Lucemburského, ten však v tomto roce ještě dávno českým
králem nebyl.
Zpráva o jiném dvorci – byla už o ní zmínka – je z r. 1309. Král Jindřich Korutanský
v ní dává „Rudlinovi, krejčímu a měštěnínu Nového Města pražského pod hradem a jeho

dědicům tři lány lesa řečeného Hostivec ku purkrabství pražskému příslušejícího,
k dědičnému a věčnému držení, aby sobě to vyplenil a vyklučil, jakož list šíře svědčí. “
Jmenovaný krejčí, který takto dostal u nás téměř 100 hektarů lesa, si je zajišťoval na
všech stranách. Dar si dal potvrdit Jindřichovou manželkou, královnou Annou, a dokonce
i Janem Lucemburským.
O dalším hostivickém dvorci hovoří list „měšťanů přísežných Nového Města pod
hradem Pražským, v němž vyznávají, že Aleš řečený Odúc a Anna, manželé z Hostivice,
před nimi ve čtyřech lavicích vyznali svým a dědicům svých jménem, kterak jsou prodali
jedno pole dědin ke dvoru poplužnímu jich tudíž v Hostivici příslušející, jeden lán s pěti
strychy za 47 grošů Jakubovi řečenému Čečík, měštěnínu Starého Města pražského, Mar
kétě jeho manželce a dědicům i budoucím.“ Tento nedatovaný list pocházející podle názvu
pražského podhradí nejpozději z doby vlády Jana Lucemburského (za Karla IV. se podhradí
nazývalo Menší Město pražské) je doplňován druhým „týchž přísežných, vyznávající, že

Jiřík, spoluměštěnín jejich a Margareta, jeho manželka, svým a dědiců svých jménem dvůr
svůj v Hostivici za 250 kop prodali Jakubu řečenému Čečík, měštěnínu Starého Města
pražského a Markétě, manželce jeho, a dědicům i budoucím.“
V letech 1408 až 1410 se připomíná Marek Čotr mladší, syn bohatého pražského kon
šela, který získal se svou manželkou Kateřinou, dcerou jiného pražského měšťana a kon
šela Petra Drobnice, v Hostivici věnem dvůr o třech poplužích s podsedky (poddanými).
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Tolik nám prozrazují či spíše jen naznačují staré záznamy o počátcích Hostivice.
Opusťme ji nyní na chvíli a podívejme se, jak to bylo v těch dávných dobách
s Litovicemi.
Jejich dějiny začínají listinou, která svým obsahem se Litovic vůbec netýká. Je
z 2. července 1266 a je to zápis o majetkové úmluvě mezi břevnovským klášterem a obcí
Broumovem. Pro nás je důležité, že mezi svědky při jednání je jmenován „Rehme10 de
Lutowich “, což není nikdo jiný, než syn onoho Budislava, o němž jsme se zmínili v přede
šlé kapitole. Řehník či Řehoř z Litovic je takto prvním bezpečně známým majitelem Litovic.
Byl to významný šlechtic, oblíbený dvořan Přemysla Otakara II., jedna z nejzajímavějších
osobností v dějinách naší obce.
Byl královým almužníkem, což byl hodnostář, vedoucí agendu spojenou s dary krále
jedincům i institucím. Od r. 1266 je uváděn jako podkomoří a později komoří královny
Kunhuty, což značí, že i jí se staral o finance. Zda mu pomohl ke dvoru jeho otec Budislav
nebo bratr Jan, který byl od r. 1258 jako Jan III. pražským biskupem, nevíme, jisté však
je, že Řehník byl přičinlivý pán, neboť od r. 1264 stavěl až do své smrti ve vsi Dražice na
Mladoboleslavsku mocný hrad, po němž byl jeho rod později zván. Zřejmě úřady, které
zastával, byly velmi výnosné, mohl li si původně nezámožný litovický zeman takovou
stavbu dovolit. Rozhodující pro jeho kariéru bylo, že si dokázal trvale udržet královu
přízeň. Dosvědčuje to nejen jeho jmenování prvním mezi deseti pražskými purkrabími
s právem držet 30 ozbrojenců (což byla tehdy značná vojenská síla), ale především sku
tečnost, že mu Přemysl Otakar při odchodu do boje s Rudolfem Habsburským (v němž pak
na Moravském poli zahynul) svěřil do opatrování to nejcennější, co měl: svého jediného
sedmiletého syna Václava, známého „vězně na Bezdězi“, pozdějšího krále Václava II.
Řehník byl ženat s Annou, dcerou vladyky z Kyšic, s níž měl snad dvě dcery a nej
méně tři syny: Martina, Řehníka a Jana. Martin se stal purkrabím kteréhosi královského
hradu, Řehník byl bouřlivák, krátký čas vězněný mocným panem Berkou z Dubé a vlastnící
nedlouho před smrtí hrad Lipnici na Havlíčkobrodsku, a Jan se stal podobně jako jeho
strýc pražským biskupem.
Řehník otec zemřel r. 1279. Jeho otec Budislav ho přežil; v stáří se dal vysvětit a byl
r. 1264 pražským kanovníkem, r. 1277 mělnickým proboštem a později pražským děka
nem. Zemřel snad v roce 1291. Řehníkův bratr, biskup Jan III., zemřel v říjnu r. 1278,
druhý bratr, kanovník Trojan, někdy před rokem 1305. Farář Abel je v r. 1294 kanovníkem
u sv. Jiří. Tento litovický vladycký rod měl ve znaku tři zlaté vinné listy v modrém štítě.11
Později užívali tento erb Řehníkovi potomci, páni z Dražic.
Z Dražic píše se i Řehníkův syn Jan, který byl r. 1301 na přání krále Václava II.
zvolen pražskou kapitulou 27. pražským biskupem. Už před tím byl jako mladík pražským
a vyšehradským kanovníkem a r. 1274 se uvádí jako žatecký farář. Je to jedna z nejvý
15
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Jde o chybně přečtené jméno „Rehnic“ – Řehník
Znak Dražiců by měl být správněji interpretován jako vinný keř se třemi listy. V nejstarších dobách byl
keř zobrazován včetně kořenů (na mostě v Roudnici nad Labem, kostel sv. Jiljí v Praze i jinde); kořeny
byly před poškozením podle staré fotografie patrné rovněž na znaku umístěném dříve na schodišťo
vém rizalitu litovické tvrze

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada A – svazek č. 1
Kolektiv (1977): Hostivice – 700 let života a práce

18

znamnějších postav českých dějin té doby, poměrně málo známá. Pokusíme se to v dalších
řádcích alespoň poněkud napravit.
Jan IV. z Dražic, poslední pražský biskup (jeho nástupce Arnošt z Pardubic byl už
arcibiskupem), se narodil r. 1250. Podle přídomku se obecně soudí, že se narodil v Draži
cích. Považujeme to za velmi sporné; dražický hrad byl – jak už uvedeno – založen až
v roce 1264. Daleko pravděpodobnějším se zdá, že Janovým rodištěm byly naše Litovice.
Biskupem se stal ve svých jedenapadesáti letech a zastával tento úřad až do své smrti
v roce 1343. Roku 1318 byl obžalován svým osobním nepřítelem Jindřichem ze Šumburka,
že nadržuje kacířům, a byl proto papežem Janem XXII. zbaven biskupského úřadu. Sám
o své újmě odešel do Avignonu k papežskému dvoru, aby se ospravedlnil. Pobyl si tam
11 let. Tak dlouho trval papežův soud na ním (tak dlouho totiž měl peníze, které z něho
mohl papež ždímat). Vrátil se v roce 1329 plně rehabilitován, ale stažen z veškerého rouna
svých peněz, jak o něm napsal kronikář. Z chudoby se však rychle vzpamatoval.
Pobytem v Avignonu se u Jana IV. rozvinul smysl pro tamní kulturu a umění. Co viděl
ve Francii, rozhodl se pak napodobovat doma. Téměř osmdesátiletý se vrhl s udivující
energií do stavebního podnikání, jehož rozsahem daleko předčil všechny své předchůdce
a s nímž lze srovnávat jen následné počínání Karla IV. Přestavěl biskupský dvůr v Praze, ve
svém sídelním městě Roudnici dal vystavět augustiniánský klášter, špitál pro chudé
nemocné, a zvláště pak most, který byl pevnější než most pražský. K těmto stavbám ve
vyspělém francouzském gotickém slohu si pozval z Avignonu mistra Viléma s dalšími třemi
staviteli. Ti zde uvedené stavby započali, a když vyučili svému umění české mistry, vrátili
se domů. Mistr Vilém, umělec velmi blízký papeži, začal na biskupovo přání někdy po roce
1333 s dostavbou dražického hradu a zcela přestavěl do dnešní podoby litovickou tvrz.12
A právě v této skutečnosti, že Jan IV. dal obnovit tvrz v malé, nevýznamné vsi, ačkoliv
podobných měl celou řadu, vidíme doklad jeho citového vztahu k Litovicům. Bylo to jeho
rodiště.
Jan IV. uplatnil svou obdivuhodnou energii nejen ve stavitelství a s ním spojeném
sochařství. Z jeho podnětu vznikla i významná kronika, jedno z pokračování staré kroniky
Kosmovy. Byla psána biskupovým kaplanem Františkem a z ní se právě dovídáme mnoho
o jeho životě i osobnosti. Podle kronikáře byl Jan IV. obdařen dary duchovními i tělesnými,
učeností i moudrostí a podivuhodnou jemností. Byl „národa českého věrným horlivcem
a neúnavným udržovatelem.“ V zakládající listině roudnického kláštera píše: „Nedovoluje

me, aby byl do kláštera někdo jiného národa přijat, leč Čech, z otce i matky jazyka
českého. Neboť zkušenost nás poučila, že národu českému cizí národové jsou nepřátelští,
a jako dvě protivy v jednom subjektu nemohou být zároveň, tak ani národnosti sobě pro
tivné v jednom klášteře“. Takto se vyjadřoval Jan IV. v době, kdy králem v Čechách byl
cizinec Jan Lucemburský. Z toho však nelze vyvozovat, že by byl v opozici proti králi.
Naopak Jan IV. se snažil
16
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Novější stavební průzkumy dokazují, že tvrz v té době vznikla jako novostavba a neobsahuje starší
části zdiva. O umístění původní tvrze nic určitého nevíme. Průzkumy rovněž naznačují, že tvrz stavěla
česká stavební huť bez účasti francouzských mistrů
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mít vůči Janu Lucemburskému poměr co nejlepší. Už také proto, že si velmi vážil jeho
manželky Elišky Přemyslovny.13
Měl mimořádně vyvinutý smysl pro příbuzenské vztahy. Všechny své synovce – a bylo
jich jako máku – opatřil několikanásobnými výnosnými prebendami. Svá práva střehl až
úzkostlivě a běda, když se mu v tom někdo postavil na odpor. Zemřel stár 93 let a byl
pochován vedle svého otce Řehníka a matky Anny v hrobce, kterou dal postavit v chrámu
sv. Víta, předchůdci dnešní katedrály. Tento hrob, ozdobený umně litým a bohatě zlace
ným obrazem Jana IV. v pontifikální výstroji, zmizel bohužel nenávratně při přestavbě
chrámu.
I když to byl člověk, který se výrazně zapsal nejen do českých politických a církevních
dějin, v nichž představuje vrchol českého šlechtického nacionalismu, nýbrž i do dějin
kulturních, nelze ho nijak idealizovat. Jan IV. nebyl jen mecenášem umělců, laskavým
knězem a almužníkem chudých, ale dovedl být i tvrdým protivníkem svých nepřátel. A ne
váhal také urvat příležitostně pro sebe a své příbuzné tučné sousto z královského majetku.
V každém případě to však byla velká a výrazná postava našich středověkých dějin,
a jestliže se, jak věříme, skutečně v Litovicích narodil, pak to byl nesporně náš nejslavnější
rodák.14
Po smrti biskupa Jana byly Litovice nejspíše prodány, snad Peškovi z Příboje, o němž
se ví pouze tolik, že r. 1375 nadal kapli Všech svatých při kostele sv. Haštala na Starém
Městě pražském. Od roku 1391 drželi Litovice společně bratři Pavel a Václav z Jenštejna,
synovci arcibiskupa Jan Očka v Vlašimi. Jejich otec Pavel, arcibiskupův bratr a písař
královské komory císaře Karla IV., byl bohatý zeman, vlastnící v Praze tři domy. Jeho syn
byl v letech 1378–1395 pražským arcibiskupem, a když pro neshody s králem Václa
vem IV. abdikoval, stal se arcibiskupem Pavlův vnuk Olbram, syn Pavlovy dcery. Přes své
bohatství se Pavel zadlužil a musil Litovice prodat. Novým majitelem se stal Zachař ze
Svinař, jímž začíná druhý významný vladycký rod na litovické tvrzi.
První spolehlivá zpráva o B ř v e c h je z r. 1288. Je to doklad o postoupení Břvů
plaským klášterem (u Plzně) pražskému měšťanu Rudlinovi Holému a jeho manželce Hil
degundě na čas jejich života, za což oni odkázali klášteru svůj dům na Starém Městě
pražském poblíž kostela sv. Jiljí. Zda byl tento Rudlin příbuzným krejčího Rudlina, pozděj
šího majitele dvorce v Hostivici, nevíme.
Roku 1306 prodal plaský klášter Břve jinému pražskému měšťanu Fridrichu Bavorovi
za 200 kop pražských grošů a za roční plat 16 kop grošů. Podle jiného dokladu držela však
v této době Břve ještě vdova po Rudlinovi Hildegunda, a to společně s Jindřichem Plane
rem. Ten byl nejspíše otcem Mikuláše Planera, majitele dvorce v Jenči, jehož dcera Alžběta
či Ella se provdala za Oldřicha Rokycanera, řečeného Ula. Jejich syn František vlastnil ke
konci století Břve. Rokycanerové byli další velmi bohatý pražský měšťanský rod. Byli
finančníky Lucemburků a soudí se, že jeden z nich, Frána Rokycaner, postavil hrad Okoř.
Břevský František byl dvakrát ženat, prvně s Kateřinou, podruhé
17
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Interpretace Janova postoje ve 14. století optikou národních rozbrojů obrozeneckého 19. století je
zavádějící
Podrobně hodnotí tuto osobnost Z. Hledíková v díle Biskup Jan IV. z Dražic (Vydavatelství Karolinum,
1991)
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s Markétou řečenou Machnou. Byl několikrát staroměstským konšelem a vlastnil dům
v dnešní Dlouhé třídě. Zemřel asi r. 1410. Břve po něm vlastnil jeho syn Jan s manželkou
Aničkou.
Zpráv týkajících se počátků J e n e č k a je pramálo. Vlastně je to jen jedna. Podle ní
měl v Jenečku chrám a špitál sv. Lazara mezi Prahou a Vyšehradem jisté pozemky, které si
r. 1363 za Karla IV. vyměnil za zboží ve Lhotě u Kouřimi.
A to je v podstatě vše, co můžeme říci o počátcích dějin našich obcí. Lidé, o nichž
byla řeč, byli vesměs feudální páni a bohatí měšťané, vlastnící zde půdu a usedlosti.
O těch, kdo na této půdě pracovali, neříkají prameny nic. O jejich tvrdém, dřinou naplně
ném životě se můžeme jen domýšlet.

OD BOUŘÍ HUSITSKÝCH DO VÁLKY TŘICETILETÉ
Na dřevěné desce na stěně hostivické fary15 je vypáleno sdělení, že fara byla
v husitských válkách zničena chýňskými husity. Je to citát záznamu, který r. 1734 učinil
podle lidového podání do farní pamětní knihy farář Kříž. Těžko říci, zda tomu tak skutečně
bylo. Chýně byla až do husitských válek majetkem strahovského kláštera a byla tedy
katolická. Podobně i bohatí měšťané vlastnící dvorce v Hostivici patřili asi převážně ke
straně pod jednou. Vítězící husité v r. 1421 majetek zkonfiskovali a Chýni prodali jakémusi
Kunšovi, lékárníkovi, v Hostivici pak zabrali dvorce katolických měšťanů, neznámo kterých.
Do jaké míry došlo při tom k poničení těchto usedlostí, nelze říci. I když však k němu
došlo, proč by to musili být právě husité chýňští, kdo se přičinili o zničení hostivické fary,
když husité byli i u nás? Spíše se podobá pravdě, že zmíněné lidové podání mělo na mysli
zkázu fary o dvě stě let později, kdy ji vypálili nejspíše Sasové za svého vpádu do Čech
v r. 1631. Ovšem ani tenkrát není jasné, co by s tím mohli mít Chýňští společného.
Leč nechme dohadů a povězme si, co je vůbec známo o našem domově v těchto
bouřlivých dobách. Vedle měšťanů vlastnících zde dvorce byly zde i vladycké rody, píšící se
z H o s t i v i c e . Nejznámějším z těchto vladyků byl Hospřid z Hostivice, který už r. 1401
vedl soudní majetkovou při s vladyky z Ješína u Velvar. Především však „proslul“ tím, že
byl věrným přívržencem císaře Zikmunda a že byl mezi těmi, kteří mu od r. 1422 hájili
proti husitům Karlštejn. Pražané obléhající Karlštejn hrad nedobyli, ale Hospřidův dvorec
v Hostivici jim sotva ušel. Nadlouho ho však jeho pán neztratil. Po bitvě u Lipan byl už
zase – a s ním i ostatní postižení majitelé hostivických dvorců – bezpečným pánem svého
majetku. Navíc se mu Zikmund odměnil darováním vsí Mezouně, Dobříče, Přílep a Sobína.
Rod vladyků z Hostivice lze dost obtížně sledovat. Po Jindřichovi, který se r. 1361
uvádí jako čeledín Karla IV. a který měl dceru Školastiku, zvanou Škonka, objevuje se
v pramenech další Jindřich, syn této Škonky a jejího manžela Jana Makovce z Měrunic,
18
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Na hostivických památkách byly v 70. letech 20. století vyvěšeny dřevěné tabulky s informacemi
o těchto stavbách
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píše se však z Moravěvsi (ves v severních Čechách) seděním na Hostivici. V r. 1464 kupuje
tento Jindřich od Václava ze Skuhrova jiný dvůr v Hostivici. Měl by to být dvůr kapitulní
(tedy nejspíše Čeňkovský) se dvěma podsedky a lesem. Tak snad došlo ke spojení dvora
„zákostelského“ s Čeňkovským. V r. 1496 se objevuje další Jindřich z Hostivice, který už
r. 1486 drží ves Semčice na Mladoboleslavsku a má v erbu tři stříbrné podkovy na
červeném štítě (tento erb se vyskytuje ještě v r. 1571 až 1603 na pečetích Žofie Břekov
cové z Hostivice). Semčice po něm vlastní v letech 1487 až 1497 Aleš z Hostivice.
Čeňkovský dvorec připadl po tragické smrti Čeňka, kraječe suken, jeho synu Řehořo
vi. Po porážce husitské revoluce však se trochu podezřelým způsobem dostal do rukou
neblaze proslulého pražského primátora Pešíka z Kunvaldu, který zastával protiprávně úřad
hlavy Starého Města pražského po plných devět let. Poznamenal je bezpočetnými bez
právími vůči svým odpůrcům, které zbavoval jmění a často i života. Jeho řádění učinil
konec teprve Jiří z Poděbrad, který r. 1448 dobyl Prahu, Pešíkova ochránce Menharta
z Hradce zajal a purkmistra z Prahy vyhnal. Dvorec v Hostivici pak vlastnil Pešíkův synovec
Jan z Kunvaldu a Dražic, který ho r. 1459 prodal Sekerovi ze Sedčic. Pak ho ještě vlastnili
Martin z Drženic a Zikmund z Libědic a Jenče. To bylo v r. 1462. O dva roky později ho
koupil, jak už řečeno, Jindřich z Moravěvsi. Měl ho však držet jen do své smrti, a aby bylo
patrné, že je to církevní majetek, musil ročně odvádět škole při pražském chrámu sv. Víta
„tři strychy hrachu a polet masa vepřového dobrý.“ R. 1483 byl už tento dvorec zřejmě
opět majetkem kapituly.
Jiný vladycký rod píšící se z Hostivice byli Odúcové. Vedle už zmíněného Aleše
objevují se v pramenech r. 1455 Jan Odúc a v r. 1463 Oldřich Odúc, kterému je „dáno za
právo proti Mikuláši z Lobkovic a Přechovi ze Zahrádky “ v jakési majetkové při. Nic jiného
však o tomto rodu se zajímavým jménem Odúc nám není známo. Podle jména mohl být
jeho členem i Oldřich z Hostivice, který je v r. 1403 uváděn jako maršálek arcibiskupa
Zbyňka Zajíce z Hasenburka. Z kterého rodu pocházel Petr Jordánův z Hostivice, od
r. 1379 sakristan u Panny Marie na Louži, nevíme.
Nevíme také, co bylo s ostatními dvorci, uvedenými v minulé kapitole. Jen z r. 1496
existuje listina, vydaná králem Vladislavem Jagellonským a oznamující, že dvůr v Hostivici,
držený jakousi urozenou Zajímačovu, připadl po její smrti vyšehradskému kostelu. Jestliže
se tato Zajímačová psala z Jevišovic, pak to snad byla dcera Evky, manželky Zdeslava
Tluksy, jednoho z těch, kteří spolu s Hospřidem hájili Karlštejn, podruhé provdána za Jind
řicha Zajímače z Jevišovic a mohla se k hostivickému majetku dostat právě prostřednictvím
Hospřida. Ale to jsou už jen a jen dohady.
V 16. století dochází i u nás podobně jako jinde v Čechách ke spojování jednotlivých
hospodářství v zaokrouhlené celky s jediným majitelem. Rozsah této publikace nedovoluje
sledovat toto sjednocování krok za krokem, koneckonců to ani prameny, které máme
k dis
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pozici, neumožňují. A tak nám budiž prominuto, že řadu dvorců, o nichž byla řeč,
necháváme v dalších odstavcích zmizet jakoby beze stopy, a povíme stručně jen o hlavních
majetkových změnách.
Tak zmíněný už Jindřich z Moravěvsi odkazuje r. 1494 své vnučce Dorotě a jejímu
manželovi Žibřidu Andělovi z Ejstebna dvůr s tvrzí, s dvory poddanskými a krčmami. S Žib
řidovou dcerou Annou vyženil tento majetek člen významného panského rodu Václav
Bezdružický z Kolovrat, jehož vnuci Jan a Zdislav ho r. 1563 prodali Evě Štampachové
z Údrče. Podle kupní smlouvy byla předmětem tohoto prodeje tvrz, dva poplužní dvory,
ves Hostivice a dvě krčmy, dále pak Malý Jeneč, pustá tvrz a ves Hradiště (v místech
dnešního Peterkova mlýna),16 pustý dvůr Nejdek (mezi Hostivicí a Sobínem, v listě
uvedený jako „dvůr druhey pustey slove Neydek aneboližto zámek “) s pustými dvory
kmetcími (poddanskými) a pusté krčmiště v Hradišti. Eva Štampachová zemřela r. 1586
a v držení majetku se vystřídali její zeť Volf z Vřesovic a Karel Sluzský z Chlumu. Po něm
získal Hostivici krajský hejtman Florián Gothard Žďárský ze Žďáru,17 majitel Jenče a Červe
ného Újezda. V soupise majetku při této koupi se naposledy mluví o tvrzi v Hostivici.
L i t o v i c e se na konci 14. stol. staly majetkem významného vladyckého rodu pánů
ze Svinař. Svinaře je malá vesnice jižně od Karlštejna a vladycký rod odtud pocházející měl
ve znaku bílou volskou hlavu na modrém štítě. Nejproslulejšími jeho členy v té době byli
bratři Zachař a Bořivoj, sedící spolu původně na tvrzi v Chrustenicích. Oba si oblíbil král
Václav IV. a pověřil je vysokými dvorskými úřady. Zachař byl v letech 1380–1386 místo
purkrabím Pražského hradu a později byl nejen majitelem Litovic, ale i zástavním držitelem
hradu Radyně u Plzně. Bořivoje pak král pověřoval významnými diplomatickými úkoly. Tak
např. sjednával r. 1380 v Anglii svatbu Václavovy sestry Anny s Richardem II. Později byl
fojtem českých lén v bavorské Falci a od r. 1389 zastával úřad nejvyššího fojta (královské
ho soudního úředníka) v Bavorsku. Současně byl i hejtmanem chebského landfrídu (šlech
tického a městského spolku) pro Bavory a Franky a od r. 1392 zemským fojtem ve
Švábsku a Alsasku. V této činnosti mu pomáhal i litovický Zachař, který byl také zaklá
dajícím členem a v r. 1403 hejtmanem jednoho z nejvýznamnějších církevních spolků té
doby, podporovaného samým králem, Bratrstva těla božího se znamením obruče a kladiva.
Zachařův syn Jan, sympatizující se stranou pod obojí, se oženil s Anežkou ze Rvenice
a měl s ní syny Buška a Bohuslava a dcery Kateřinu a Markétu. Zemřel r. 1451 a Litovice
pak vlastnil jeho syn Bohuslav. To je další významná osobnost mající vztah k našemu
domovu. Byl věrným přívržencem krále Jiřího z Poděbrad, který ho r. 1470 pověřil úkolem
zřídit v kraji Slánském vojenskou hotovost proti Uhrům. Spolu s dalšími sedmi šlechtici měl
opatřit 500 pěších a 50 jízdních, z nich pak 6 kopiníků. Dále to mělo být 28 vozů, z nichž
každý měl mít 18 pěších, z těch 13 střelců, 4 pavézníky a vozataje. Ti všichni měli mít
„lebky s kulkami a s prachem a kopu šípů, dvoje cepy, dvě motyce, dvě lopatě, dvě
20

16
17

Peterkův mlýn patřil ke vsi Hradiště, která se však nacházela severněji, poblíž nynější ulice U Dálnice
Správněji Gothard Florián Žďárský ze Žďáru
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sekeře, jedno kopie s hákem a řetěz pod vozem“. Ke každému vozu pak byli dva jízdní.
Za vlády Vladislava Jagellonského zastával Bohuslav Litovický ze Svinař, jak je všude
uváděn, úřad královského prokurátora. Jeho působení v této funkci dokumentuje řada
zachovaných listin. V lednu 1483 zúčastňuje se jednání mezi stranami pod jednou a pod
obojí ve věci sporu mezi nimi. Tato jeho činnost mu pochopitelně přináší zisk, a tak svůj
majetek rozmnožuje o dvorec v Pticích a o podíl na hradě Borku. V r. 1481 obdržel od
Vladislava Jagellonského podací právo nad hostivickým kostelem, které bylo až dosud
výsadou krále. Od té doby bylo věcí litovických pánů, kdo bude v Hostivici farářem, a toto
právo jim zůstalo až do bitvy na Bílé hoře.
Po Bohuslavovi uvádějí prameny dalšího člena tohoto rodu, Václava Litovického ze
Svinař, jehož manželkou byla Kateřina z Vartenberka. I on se zřejmě těšil přízni krále,
neboť si ho r. 1515 Vladislav Jagellonský zvolil ředitelem svých důchodů, které Václav
spravoval s dalšími třemi muži, zvolenými pány, rytíři a měšťany. Zemřel někdy před
r. 1539, kdy se Kateřina z Vartenberka uvádí už jako vdova po něm.
V tom čase už sedí na litovické tvrzi jiný vladycký rod, Chrtové ze Rtína (dnes Rtyně
v Podkrkonoší).18 Byli zřejmě spřízněni se Svinařskými, jak dokazuje skutečnost, že první
z nich, Bohuslav Chrt ze Rtína, se nazýval poručníkem sirotka Jiříka Litovického ze Svinař.
V letech 1509–1525 byl purkrabím Pražského hradu. Měl dva syny, Zikmunda a Martina,
kterým v závěti rozdělil majetek takto: Zikmund dostal Břve s příslušenstvím, Martin pak
zdědil, jak zapsáno v zemských deskách, „tvrz Litovice se dvorem, štěpnicemi, vinicí

a všemi dědinami, s osmi koňmi se všemi nádobami (tj. vozy), s kravami se vším příslu
šenstvím. Ves Litovice s těmito poddanými: Mrázem, Uhňavým, Říhou, jenž byl kovářem
a měl též za povinnost konopí trhat, Markem kovářem, Havlem, Vávrou a Vondrákem.
K tomu dílu dostal veliký rybník Litovický, pod ním mlýn a velikou louku pode mlýnem.
Také podací právo v Hostivici a dva člověky, které tam měl, totiž Jíru a Zápotočníka. Dále
k tomu dílu patřil jeden člověk v Horních Pticích a některé ptické lesy. Ze svršků dostal
10 stříbrných lžic, síťky ptačí, potom hákovnice všechny, ty které tu byly, i ty, které měl
v Berouně. “19
Martin prodal Litovice r. 1539 Janovi Otě z Losu a na Nižburce, který však záhy
zemřel. Jeho synové přenechali Litovice roku 1546 Albrechtu Šlikovi z Holíče, jehož zeť
Abund Šlik z Holíče pak r. 1559 tvrz dále prodal měštěnínu Starého Města pražského
Šebestiánu Prunarovi. V majetku tohoto měšťanského rodu zůstaly pak Litovice až do
počátku třicetileté války.
Na B ř v e se po válkách husitských vrátil vypuzený Jan Rokycaner; jeho manželka se
po jeho smrti provdala znovu za Oldřicha Medka z Valdeka. Za něho Břve vzkvétaly, Medek
z Valdeka na to zřejmě měl. Zastával totiž významné úřady: r. 1466 byl komorníkem krá
lovny a v letech 1479 až 1483 purkrabím Pražského hradu. Po něm
21

18
19

Správně Rtyně u Bíliny
Citace neodpovídá deskám zemským (DZV 42, listy L4 až L8), kde je zápis podrobnější, ale zhruba
tomu, jak údaje uvádí August Sedláček ve svých Hradech (přepis ve svazku č. 5 řady A Pramenů
k hostivické historii)
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Břve zdědili jeho synové a vnuci, ale na počátku 16. století jsou Břve už v majetku Chrtů
ze Rtína. V polovině století je vlastní rod Údrčských z Údrče, ne však na dlouho, neboť už
r. 1585 je kupuje Florián Gothard Žďárský ze Žďáru, který tím připojuje ke svému majetku
druhou z našich obcí.
O J e n e č k u neznáme ani z tohoto období žádné významnější zprávy. Z těch, v nichž
je o něm zmínka, citujeme alespoň tuto:

„Bohuslav Frana ze Zejzíře, jenž rybníkem svým Jindřichu z Moravěvsi a z Hostivice
dědinu jeho od Jenečka s povolením nebožce Jana Frany otce jeho byl zatopil, dává
k tomu svou dobrou vůli, úmluvou přátelskou s ním o to porovnán byv. Dáno 1465, středa,
den S. Stanislava (8. května).“
I v této kapitole dějin naší obce se hovoří výlučně o feudálních pánech. Vedle nich
nacházíme však už i skromné zmínky o těch druhých, o poddaných, kteří byli vlastními
tvůrci hodnot. Jsou to oni podsedci, což byli poddaní pracující v panských dvorcích, jsou to
„člověci“ Jíra, Zápotočník, Uhňavej či ten nejmenovaný z Horních Ptic. Prameny hovoří
i o poddanských dvorcích, nejmenují však nesvobodné sedláky, kteří na nich hospodařili.
Všichni byli povinni robotovat pro vladyky, ale i pro měšťany, vlastnící svobodné dvorce.
Jakého rozsahu byly tyto roboty u nás, nevíme, ale mnoho se asi nelišily od
povinností chýňských poddaných, jejichž záznam z té doby se zachoval. Roku 1410 musel
každý poddaný z této vsi dvakrát ročně po půl dni orat, musil sekat a kopit seno, sázet na
panském zeleninu, zúčastňovat se všech výlovů rybníků (v Chýni jich bylo devět!), dvakrát
ročně omývat a střihat ovce a pomáhat při honech jako honec. Vedle toho musil odvádět
peněžitou dávku podle výměry propůjčené půdy (na celou Chýni to činilo 27 kop grošů)
a v naturáliích pak slepice a vejce (opět podle výměry). Tak např. jakýsi Nosek platil
pololetně (o sv. Jiří a o sv. Havlu) 1 kopu a 36 míšenských grošů a ročně odváděl
120 vajec a 6 slepic. Na konci 16. století zvýšil opat strahovského kláštera chýňským natu
rální dávky na pětinu sklizně (říkalo se tomu „pod pátý mandel“). Třebaže byli poddaní
kláštera, musili navíc odvádět desátky úhonickému faráři. Z 13 chýňských poddaných tak
činilo osm, pět platilo bez povolení vrchnosti do Hostivice, z čehož vznikaly vleklé spory.
V dalších letech feudální páni neustále tyto robotní povinnosti zvyšovali, čímž zotročení
sedláků, chalupníků a podruhů dosáhlo míry zcela neúnosné. Důsledek toho potom byly
v dalších stoletích selská povstání anebo útěk z hospodářství. Těžký, přetěžký byl život
chudých v těchto „starých zlatých časech“.

ČAS UTRPENÍ, BĚD A ZKÁZY
Počátek 17. století zastihuje H o s t i v i c i v majetku jediného šlechtice, krajského
hejtmana Floriána Gotharda Žďárského ze Žďáru, příslušníka rodu, který zcelil v souvislé
panství rozsáhlé
22
území téměř celého bývalého kladenského okresu. Vedle kladenského zámku měli Žďárští
ve své državě ještě panská sídla v Červeném Újezdě a v Tachlovicích.
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Florián Gothard koupil Hostivici r. 1601 v rozsahu, v jakém ji získala r. 1563 Eva
Štampachová z Údrče. Vedle tvrze, už neobydlené a pomalu chátrající, a dvora k ní nále
žejícího byly zde ještě dva, nalézající se nejspíše v prostoru dnešního hospodářství JZD při
zámku. Jeden z nich, poddanský (a patřící tedy vlastně také Žďárskému) byl v držení jaké
hosi Chrze, po němž se jmenoval. Roku 1609 ho vyženil s Chrzovou dcerou jistý Jan Pařez,
ale r. 1614 ho po Pařezově smrti získává znovu Matěj Chrz, který ho r. 1617 prodává Janu
Hautovi. Z pozdějšího zápisu je patrno, že při dvoře byla kovárna a poddanská chalupa.
Druhý dvůr, zvaný později Rumpálovský, byl svobodný statek, patřící rodu pánů ze
Štampachu. Roku 1593 se dva jeho členové, Lidmila Vřesovská a David Jiljí Štampach,
dohodli na výměně svých hostivických majetků, jímž byl u Davida dvůr zvaný Rubínovský
a u Lidmily dvůr, „na kterémžto dvoře někdy Jindřich jinak Jindra Mašek bydlel“. Tento
Maškův dvůr získal zřejmě později Nathanael Ropal z Ryfmberku, jehož manželka (nebo
dcera) Kateřina Ropalová z Kvítkova ho prodala Anně Lehnarové z Šimberku. Její syn
Adam z Kouby ho po matčině smrti r. 1610 prodal dále strýci Adamovi. Dvůr byl zván
Ropálovský, časem však byl jeho název zkomolen na Rumpálovský.20
Vedle těchto dvorů byla zde ještě řada dalších usedlostí, vesměs poddanských. Byl to
grunt Tomáše Trněného, řečeného Trnky, chalupa Jana Baše, kterému říkali Krkavec,
grunty Kouby Dobiáše a Matěje, zvaného podle malé postavy Matějíček, grunt Chalupníkův
a grunt Oldřicha Rodeka. Grunt Barbory Vondráčkové koupil r. 1607 Jiří Žepský, řečený
Vtip, který ho r. 1616 prodal dále Barboře Rubínové. Na gruntu po Adamu Starém
hospodařila vdova po něm Mandalena se synem Filipem. Grunt Kateřiny Plškové koupil
r. 1605 Mikuláš Krejčí. Také kovář Jan Železný tu měl hospodářství, to však r. 1605 prodal
Janu Hautovi, vlastníku chrzovského dvorce. Dále tu byly ještě usedlosti Jana Sýce, Průši
Švehly, Jana Smolíka, Jana Valaty a Vondry Rubína. Byly zde i dvě krčmy, „hořejší“
a „dolejší“, ty však byly panské, krčmářům jen pronajímané. „Hořejší“ patřila k dvorci
s tvrzí, „dolejší“ pak ke dvoru Ropalovskému. Tak tedy asi vypadala Hostivice bez
prostředně před bitvou na Bílé hoře.21
Podobná situace byla i v L i t o v i c í c h . Vedle tvrze, o jejíchž majitelích povíme dále,
bylo zde devět poddanských gruntů, z nichž většinu lze na rozdíl od hostivických lokalizo
vat. Tak grunt Pavlův byl vedle dnešního hostince „U litovické tvrze“,22 jímž je bývalý grunt
Vondráčkův. Čp. 36 je bývalý grunt Mrázovský;23 tam, kde býval hostinec „U Heřmánků“,
byl grunt Perníčkův.24 Čp. 4 stojí na místě Vlčkovy chalupy,25 jiná chalupa, řečená kolá
řovská, byla v místech bývalé, dnes už zbořené, rohové stodoly vedle prodejny potravin.
Zykánův statek býval gruntem Jiříka Endra.26 Dům A. Tejnora stojí na místě Osvaldova
gruntu.27 I v Litovicích byla panská krčma; nacházela se ve dvoře tvrze. Dále zde
23
20
21
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24
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Historii těchto dvou dvorů popisuje stavebně historický průzkum zámku z roku 1973
Vlastnictví statků k roku 1610 zachycují Registra gruntovní statku Červenoújezdeckého, nejstarší
dochovaná pozemková kniha se vztahem k Hostivici, která je zveřejněna jako svazek č. 1 řady E Pra
menů k hostivické historii. Statky byly v této edici lokalizovány podle navazujících pozemkových knih.
Údaje z gruntovních register byla převzata do „700 let“ z Melicharových Pamětí okresu Unhošťského
z roku 1890 (přepis ve svazku č. 3 řady A Pramenů k hostivické historii)
Pavlův grunt je nyní nám. 1. máje čp. 630, hostinec býval na nám. 1. máje čp. 631
U Sádek čp. 656
Nyní Litovická čp. 625; hostinci se říkalo „Bezovka“
Nyní Litovická čp. 624
Nyní Litovická čp. 634
Nyní U Sádek čp. 661
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byly dva rybníky, horní, menší, zvaný Mrázovský, a dolní, velký, Litovický. Pod ním byl
panský mlýn.28
Litovickou tvrz koupil, jak už jsme uvedli, r. 1559 Šebestián Prunar. Prunarové byli
bohatá měšťanská rodina, vlastnící v Praze v dnešní Rytířské ulici dům zvaný „U Harantů“
nebo také „U sv. Šebestiána“, „U beránků“ či „U Prunarů“. Po Šebestiánovi Prunarovi
vlastnil Litovice jeho syn Jindřich, který zemřel před r. 1591 a zanechal nezletilé sirotky.
Jeden z nich, Jan Jeroným Prunar, zdědil Litovice. Oženil se s Kateřinou Užidilovou, dcerou
bohatého lounského měšťana Symeona Užidila, který byl r. 1611 královským rychtářem
města Loun. Tento měšťan se r. 1604 oženil s Kateřinou Zákostelskou z Bílejova, vdovou
s rytířským predikátem. Naše Kateřina, která byla Užidilovou dcerou z prvního manželství,
přijala přídomek Zákostelská z Bílejova. Nevlastní matka ji učinila svou dědičkou, jak
svědčí kšaft z r. 1605 z něhož alespoň část citujeme:
„Panně Anně, dceři pozůstalé po dobré paměti Mikulášovi Streytovi, měšťanu Starého
Města pražského (o ní bude ještě řeč) a panně Kateřině Užidilové, dceři vlastní pana

manžela mého oběma po zlatým řetězu, též cedulkami rukou mou vlastní psanými, k tomu
dva páry aurumpantů zlatých, též také společně šaty mé všecky choděcí, buď od suken,
mantlíků, kožichů i jiných všelijakých bílých šatů režných, povlak, ubrusů a ručníků, což
k domovnímu hospodářství přináleží…“
Kateřinino manželství s Janem Jeronýmem netrvalo dlouho. Prunar, soukeník a juris
ta (právník) zasedající v desetipanském soudu Starého Města pražského, zemřel r. 1610
stár pouhých 23 let. Dědicem Litovic se stal jeho jediný syn Jindřich, který se však r. 1617
ve studnici – snad na dvoře litovické tvrze – utopil. Litovice se tak staly majetkem Kate
řiny, která však už byla od r. 1612 znovu provdána. Jejím druhým manželem byl Jan Kut
nauer ze Sonnesteinu, další zajímavá a svým osudem tragická postava dějin naší obce.
Kutnauerové byli také bohatá pražská rodina. Vlastnili erb, jímž byl štít dělený černý
mi a žlutými pruhy, na nichž bylo v červeném klínu zlaté slunce s paprsky. K tomuto erbu
přibrali r. 1595 Simona Sušického, který se stal otčímem Jana Kutnauera, jehož otec Pavel
byl už mrtev. Jan měl staršího bratra Pavla, s nímž vlastnil dům na dnešním Betlémském
náměstí, zvaný Haťapaťovský nebo též Kutnauerovský (dnešní Náprstkovo muzeum). Zde
měli oba bratři velkou vinárnu. Jan Kutnauer vlastnil v Praze ještě několik dalších domů,
s manželkou Kateřinou pak měl ještě další majetek ve Slaném a v Lounech. Stejně bohatý
byl i jeho otčím, jen o málo starší Simon Sušický ze Sonnesteinu. Není divu, že takto
bohatí lidé se chtěli podílet i na vládě v zemi. To je přivedlo k aktivní účasti na politickém
dění té doby. A ta byla velmi bouřlivá. Připravoval se panský odboj proti habsburskému
císaři, který propukl naplno známou pražskou defenestrací 23. května 1618. Při ní se
aktivně uplatnil jak Jan Kutnauer, tak i Simon Sušický. Císařští rychtáři chtěli tenkrát stůj
co stůj zabránit staroměstským konšelům připojit se ke vzbouřencům. Na shromáždění
radních a celé obce na Staroměstské radnici jim
24

28

Údaje o litovických statcích pocházejí až z pozemkových knih založených po třicetileté válce (Registra
purkrechtní rychty Hostivické z roku 1657 a 1662)
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účast rozmlouvali. Simon Sušický a Jan Kutnauer vyzvali měšťany, aby rychtářů nedbali,
opustili jednání a šli všichni společně na Hrad. Sami také okamžitě z jednací síně odešli.
Ukázalo se však, že je následovalo jen čtyřiadvacet dalších. Opatrní měšťané se nechtěli
ukvapovat a raději vyčkávali, jak se situace vyvine. Kutnauer spěchal proto s dalšími ihned
na Hrad, kde to v „zelené světnici“ stavům oznámil. Je možné, že šel potom s nimi nahoru
do „české kanceláře“, kde se pak odehrála známá vzrušující scéna, končící vyhozením
místodržících Slavaty a Martinice spolu s písařem Fabriciem z okna.
Nedlouho potom, 1. června, byli z Prahy vypovězeni jezuité. 8. června opustili kolej
v Klementinu, kde musili zanechat valnou část svého majetku. Jeho správcem byl direktory
ustanoven Simon Sušický spolu s dalším pražským měšťanem Václavem Mašteřovským
z Jizbice. Kolej měla být předána Karlově univerzitě, ale její profesoři opět z opatrnosti
převzetí odkládali. Nakonec umístili direktoři v koleji vojáky, kteří si tam vedli „jako na
Fiderholci“. Ukradli, co se dalo, a ostatní zničili. V té době byl Kutnauer „hejtmanem ve
věcech vojenských“, čímž byl za to, co se v Klementinu dálo, odpovědný.
Stavové vládli dva roky. Zvolili si „zimního krále“ Bedřicha Falckého a vedli válku proti
Ferdinandu II. Ta vyvrcholila a skončila tragickou bitvou na Bílé hoře. A to byla událost
dotýkající se bezprostředně našeho domova.
Bylo to v sobotu 7. listopadu 1620, kdy asi v devět hodin večer se počala po roz
blácené silnici od Jenče valit k Hostivici stavovská vojska. Nepřetržitým pochodem od
Rakovníka přes křivoklátské lesy k smrti utahaní žoldnéři v počtu něco málo přes 20 000
mužů spěchali v nepořádku a zachmuřeném mlčení přes vesnici dále ku Praze, aby se
podle rozhodnutí svého velitele, knížete Kristiána z Anhaltu, připravili k obraně na svazích
Bílé hory. Měl to být plánovaný ústup, ale vypadalo to spíše jako útěk. Temnotou, v dešti
a mrazivém větru brodili se stavovští žoldnéři, sehnaní ze všech koutů Evropy, blátem přes
Hostivici. V jejích dvorcích, zabraných stavy hned počátkem povstání katolíku Žďárskému,
a v doškových chalupách poddaných jakoby živáčka nebylo. Malá okénka byla temná, ani
z komínů se nekouřilo. Mrtvá ves, či spíše polomrtvá strachem, co bude zítra, pozítří, za
týden. Jen psi doprovázeli svým vytím a štěkotem přízračné vojsko, v jehož rukou, aniž to
kdo tušil, ležel osud české země na dlouhá staletí.
Té noci Hostivičtí sotva spali, i když po průchodu stavovského vojska byl až do rána
klid. Za svítání se objevili první císařští. Vedl je svobodný pán Tilly a byla to jen malá
průzkumná skupina mušketýrů asi o 500 mužích. Projeli vesnicí a dorazili až pod úbočí Bílé
hory, kde stavovští střežili jedinou přístupovou cestu na svah, můstek přes Litovický potok,
protékající močálovitou rovinou východně od Hostivice. V 9 hodin dorazil do Hostivice
jeden z vrchních velitelů císařských, hrabě Buquoy a na návsi se konala válečná porada.29
Tilly s ligistickým vojskem, v němž bojoval i francouzský filozof René Descartes, tehdy
čtyřiadvacetiletý, proslavený svým výrokem „Myslím, tudíž jsem“,30 sešikoval
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své vojsko východně od vsi, císařská jízda se připravovala k boji u Jenečka, zatímco
pěchota s dělostřelectvem se teprve blížila od Jenče. Když dorazili, poslal je Buquoy,
zraněný pár dní předtím u Rakovníka bolestivě do genitálií, přesto však energicky vedoucí
bojové operace, k Bílé hoře cestou kolem dnešního Peterkova mlýna, jízdu pak za Tillyho
ligisty po dnešní státní silnici. Ve 12 hodin bylo již všechno vojsko v počtu asi tak 20 000
mužů pod Bílou horou a jeho vůdci je rychle šikovali k bitvě. Strhla se po poledni a hřmění
děl obou stran bylo slyšet až do Hostivice. Za necelé dvě hodiny děla zmlkla a o dalším
osudu české země bylo rozhodnuto.
Jakkoli měla tato bitva pro národ nedozírné následky, náš domov při ní a v čase
kolem ní kupodivu žádnou mimořádnou újmu neutrpěl. Zatímco v Jenči a v Sobíně bylo
několik gruntů císařskými vojáky vypáleno a vyloupeno, v Hostivici se zřejmě nic takového
nestalo. Dosvědčují to kupní smlouvy o prodeji usedlostí v Hostivici, k nimž došlo v příštích
letech a při nichž selské grunty nejen na ceně neztratily, ale naopak byly mnohdy dražší
než před válkou. Dá se to vysvětlit tím, že v Hostivici byl v čase bitvy na Bílé hoře štáb
císařských vojsk a vojevůdci zde nedovolili žoldnéřům drancování (navíc Žďárský, majitel
Hostivice, byl zetěm místodržícího Martinice). Po bitvě byla pak dána vojákům v plen celá
Praha, a proto už neměli zájem zajíždět za problematickým lupem k nám. Tak se stalo, že
ještě celých deset let žila Hostivice v podstatě normálním životem.
Ne tak Litovice. Podle některých náznaků se zdá, že zde bylo v čase bitvy několik
gruntů vypáleno. Jan Kutnauer žil tehdy v Praze. Ví se o něm, že v pondělí po bitvě na Bílé
hoře vyzýval o půlnoci před radnicí shromážděné občany ke vzpouře proti císařským.
Měšťan Václav Magrle, o němž později vyšlo najevo, že byl spolu s několika dalšími
zrádcem stavovského povstání, Kutnauerovi jeho úmysl rozmlouval. Úmysl v tu chvíli jistě
pošetilý, neboť Praha už byla pevně v rukou císařských.
Někdy kolem 20. února 1621 byl Jan Kutnauer spolu s dalšími měšťany zatčen
a uvězněn na Staroměstské radnici. Až do konce května probíhalo vyšetřování. Kutnauer
a jeho druhové byli obviněni z vyplenění jezuitské koleje. V sobotu 19. června byli převe
zeni na Hrad a tam jim oznámen rozsudek. Pak byli odvezeni zpět do vězení.
V neděli 20. června bylo dovoleno manželkám a přátelům odsouzené navštívit. Přitom
prý Jan Kutnauer předpověděl, že v pondělí ráno před popravou dá jim všem Bůh znamení
ochrany a lásky otcovské. Když se pak onoho rána ukázala na jasném nebi dvojitá duha,
měli to všichni za splnění tohoto Kutnauerova proroctví.
Jan Kutnauer byl v jedné cele se Sušickým a Nathanaelem Vodňanským z Uračova,
s nímž byl spřízněn. Všichni tři byli čeští bratři, a proto jim nebyl povolen kněz. Nakonec
přijali svátost pod obojí od kalvínského kněze Viktorina Vrbenského. Od něho máme
svědectví o posledních chvílích Jana Kutnauera. Choval se velmi srdnatě, nejstatečněji ze
všech, „jako lev nějaký se ukazoval “. Když pro něho ráno přišel do cely rychtářský písař,
šel ochotně, podal svým druhům ruku
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a hned nato počal sám sobě zpívat píseň „Již přišla ta hodina, v kterouž já mám umříti.“
Na popravišti dal katu Janu Mydlářovi měšec peněz, aby mu při exekuci pomohl od dlouhé
ho trápení. Kat se mu uctivě omluvil, svázal mu ruce a vedl ho po žebříku nahoru k radnič
nímu oknu, z něhož byl vystrčen trám (Kutnauer, Sušický a Vodňanský byli odsouzeni
k trestu smrti oběšením). Kutnauer ze žebříku volal: „Žádného jsem nezradil, žádného ne

zamordoval, žádného té smrti účinku se nedopustil, ale že jsem vlasti a evangeliu věren
byl, umírám. Bože, odpusť nepřátelům, neboť nevědí, co činí “. Slyšeli ho však jen kněží
a kat, rachot bubnů jeho slova přehlušil. Pak se ještě pomodlil, dal katovi znamení a ten
ho s oprátkou na krku srazil ze žebříku. Stejně zemřel i Šimon Sušický. Nathanael Vodňan
ský byl oběšen na šibenici uprostřed náměstí.
Zatímco hlavy některých sťatých byly pro výstrahu vyvěšeny v klecích na mostecké
věži a dočkaly se pohřbení až r. 1631, mrtvoly tří oběšených byly večer vydány manžel
kám. Pohřeb byl ihned, bez zvonění a zpěvů, jen s velkým pláčem žen, dětí a množství
lidu. Jan Kutnauer byl pohřben v chrámu sv. Havla.
Tak skončil manžel litovické paní Kateřiny. Z několika skromných dat, která se o něm
zachovala, lze si učinit poměrně přesnou představu o jeho osobnosti. Jako jeden z mála
vůdců povstání je bral vážně a nekompromisně. Jeho výstup v noci po bělohorské bitvě,
kdy už bylo všechno ztraceno, naznačuje, co se dálo v jeho duši. Statečnost, kterou proka
zoval do poslední chvíle, dosvědčuje, že měl srdce revolucionáře. Anglický marxistický
historik A. L. Morton napsal, že tento náš stavovský odboj měl jen krůček k úspěšné raně
buržoazní revoluci. Byl by se jí možná stal, kdyby mezi jeho předáky bylo více Kutnauerů.
Co se potom dálo s Kateřinou a dětmi, nevíme. Po hmotné stránce se jim nevedlo
zle. Kateřině zůstal všechen majetek po prvním manželovi (tedy i Litovice). Rodiny všech
tří oběšených byly spřízněny a jejich hlavou byl nyní Jan Vodňanský z Uračova, Nathanae
lův syn. I on byl erbovní měšťan. Narodil se 28. prosince 1588 a 26. ledna 1610 se oženil
s Annou Streytovou, dcerou Mikuláše Streyty a Zuzany, rozené z Varvažova. Byla to ona
panna, která se s Kateřinou podílela na dědictví po Zákostelské z Bílejova. Po matce zdě
dila dům „U stříbrné růže“ v dnešní Rytířské ulici a patřil jí také dvorec v Horních Pticích,
kde trávila hodně času.
Sestra Jana Vodňanského Ludmila měla za muže jakéhosi Martina Hřebíka. To byl
velký ctitel truňku, a když byl „pod raušem“, tloukl Ludmilu a zle haněl celé příbuzenstvo.
Dostal se před soud, když o kterési své švagrové veřejně prohlašoval, že se „svozuje“
v Litovicích a na Pticích. Aniž bychom tuto věc přeceňovali, máme ji za doklad mravního
úpadku poraženého měšťanského stavu, jak ho historikové dosvědčují.
Jan Vodňanský byl obchodníkem. Obchodoval s vínem a snad i jinými produkty. Do
politiky se nepletl, a tak ušel císařským represáliím. S Annou měl jedinou dceru Zuzanu.
Obě mu zemřely, o čemž zaznamenal do rodinného kalendáře:
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„Léta 1626 na čtvrtek po druhé neděli adventní 9. decembris, mezi první a druhou
hodinou na noc na celém orloji, dokonala život svůj v Pánu na dvoře svém v Hořejších
Pticích má ze všeho světa nejmilejší manželka, pobožná, věrná a upřímná paní Anna
Streytová, majíc věku 39 a půl léta, kterýž v pobožnosti, šlechetnosti a ctném, chvali
tebném životě strávila, byvši se mnou, Janem, manželem svým, v stavu sv. manželství
16 let, 45 neděl, a zplodila se mnou Jana Nathanaela a Zuzanu. Jan Nathanael zemřel
v mladistvém věku, byvši stár šest neděl, dcera má Zuzana, ta zemřela v témž dvoře
Hořejších Pticích v létu 1625, majíc věku svého 14 let a 36 týdnů. – Jest mý zlatý srdce
poctivě pohřbena v kostele sv. Jakuba ve vsi Hostivici s průvodem množství přátel a jiných
vzácných lidí v neděli třetí adventní 13. decembris. Pán Bůh rač její milé duši milostiv býti
a veselého zmrtvýchvstání spolu s námi popříti.“
Jan Vodňanský dlouho vdovcem nebyl. V roce 1627 se oženil znovu, a to s Kateřinou
Kutnauerovou. 23. srpna téhož roku mu bylo oznámeno, že musí odejít ze země, jestliže
do 28. září nepřistoupí na katolickou víru. Jan Vodňanský z Uračova odchází s manželkou
a sirotky po Janu Kutnauerovi tři dny před lhůtou, 25. září 1627, a usazuje se v Drážďa
nech. Vrací se odtamtud nakrátko do Čech v roce 1631 se saským vojskem, které tehdy
dobylo Prahu. S ním je tu i Kutnauerův syn Šimon. Dlouho zde však nepobyli. V květnu
r. 1632 byli Sasové z Čech vypuzeni a emigranti musili znovu odejít, tentokrát už navždy.
Jan Vodňanský zemřel v Drážďanech 28. února 1649; co se stalo s Kateřinou Kutnauero
vou nelze zjistit. Majetek, který zde zanechala, byl zkonfiskován 21. června 1628.
Zmíněný saský vpád v r. 1631 byl katastrofou pro náš domov. Naše obce byly v ma
jetku katolických pánů, a tak protestantským Sasům nic nebránilo zničit a zplundrovat, co
se dalo. Zkázu pak dovršila švédská soldateska, která sem zajížděla na lup v době obléhání
Prahy v letech 1634, a zvláště pak v r. 1639 a 1640. Ale i ostatní švédské vpády ku Praze
v letech 1641, 1645 a 1648 přinesly Hostivici další pohromu.
V tomto posledním roce skončila konečně hrůzná třicetiletá válka. Zanechala po sobě
v naší zemi nezměrnou bídu, utrpení lidu a zničení majetku. V Hostivici byl vypálen kostel,
zničena fara a škola, která tu byla už před válkou a stála někde v místech dnešního papír
nictví,31 vypáleny hostivické dvorce a usedlosti. Polovinu selských gruntů jejich majitelé
opustili, ostatní byly zchudlé a poničené. Například Vondráčkovský grunt, který byl ještě
v r. 1629 prodán za 236 kop, měl v r. 1653 cenu pouhých 80 kop, a přitom nebyl vypálen.
Podobně tomu bylo i v Litovicích, kde velmi utrpěla tvrz a kde před vojáky utekli a už se
nevrátili hospodáři ze sedmi gruntů. Na Břvech byl panský dvůr s tvrzí poničen a opuštěn;
zůstaly jen holé zdi. Zničen byl i panský sad a rybníky zle zanedbány. Byl to Břevský při
krčmě, nad ním Nekejcov, Kala v bažantnici a nad ním rybník Nový Čížek. Naproti tomu
selské grunty kupodivu opuštěny nebyly. V krčmě hospodařil Jan Mělnický, manžel vnučky
krčmáře Pavla, který zde seděl v r. 1597. Při krčmě bylo 25 strychů polí.
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Historické prameny ze 17. století o umístění školy vypálené za třicetileté války nic neříkají. V urbáři
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Na gruntě po zemřelém Křížovi byl Vít Čejka, a když r. 1621 zemřel, koupil hospodářství za
600 kop míšenských Jan Kozák. Na třetím gruntu hospodařil po Šimonu Čejkovi Matěj
Štírek, od něhož grunt v r. 1624 koupil Bartoloměj Litovický, aby ho za čtyři roky přenechal
Janu Řezáčovi. V Jenečku, který po Evě Štampachové vlastnili Žďárští, byly tři selské
grunty, z nichž první, Kambovský, byl za válek opuštěn, podobně i druhý, na němž postup
ně hospodařili Jan Sládek, Jan Piplas a konečně Řehoř Tobiáš. Jen třetí, který koupil
r. 1605 od Jana Štírka Jan Nedbal, zůstal v držení této rodiny i po válce.
Takhle to tedy u nás vypadalo, když válečná litice dozuřila. Vylidněné vsi, zničené
usedlosti, trosky, spáleniště, ladem ležící pole. V celém našem katastru zůstalo v r. 1653,
tedy pět let po válce, neobděláno z celkové výměry více než 40 %. Kolik lidí bylo vojáky
pobito nebo zemřelo na nemoci a následky strádání, kolik se jich beze stopy ztratilo, nikdo
nikdy nespočítal. Bylo to nejtragičtější období dějin našeho domova.

DOBA TEMNA
Nedlouho po míru vestfálském, jímž byla v roce 1648 ukončena třicetiletá válka,
dostalo se celé území našich čtyř obcí do majetku jediného šlechtického rodu. Byli to
Žďárští ze Žďáru, z nichž, jak už víme, Florián Gothard vlastnil už před válkou Hostivici,
Břve a Jeneček, a jehož vnuk Florián Jetřich – mimochodem ten, jemuž byly jakožto kato
líku a zeti místodržícího Martinice ze stavovského povstání zabrány a po bitvě na Bílé hoře
zase navráceny – koupil někdy kolem r. 1640 i Litovice. Prodal mu je Kryštof Šimon
z Thunu, který je získal jako konfiskát od královské komory v r. 1631. Kupní smlouva obsa
hovala zajímavou podmínku, proto nám budiž dovoleno vrátit se jejím citováním o pár let
zpět.
„Přece však jeho Veličenstvo (stojí ve smlouvě) z tohoto majetku pro sebe, své

dědice a budoucí krále české, zvláště a pozorně činí výminku, a pokud se týče rybníku,
dědičně a mocně vyhrazuje a vymiňuje, že pan kupující, jeho dědici a budoucí majitelé
tohoto statku Litovice, v každé době, kdy to bude žádoucí, jsou povinni u tohoto pod
mínečně prodaného rybníka vodu dodávati jak do pražského zámku, tak i do rybníčka
v bažantnici (rozuměj v bažantnici na Pražském hradě), i když by to bylo spojeno pro ně
se škodami na rybách nasazených v rybníku a pro všechny budoucí časy.“
K tomu je třeba říci ještě toto. Za Rudolfa II. byl vybudován příkopový vodovod,
který měl odstranit nedostatek užitkové vody na Pražském hradě, jejíž spotřeba velmi
stoupla budováním fontán. Tento příkopový vodovod prý projektoval slavný hvězdář Tycho
de Brahe, což je sporné, neboť podle některých zpráv byl vodovod dokončen už v r. 1585,
zatímco Tycho de Brahe přišel do Prahy teprve v r. 1599. Vodovod využíval zdejší rybníky
a sloužil Pražskému hradu donedávna.
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Jmenovaný Florián Jetřich Žďárský zemřel r. 1653 a jeho dědicem se stal podivínský
syn František Adam Eusebius. Ten zůstal svobodný, žil na kladenském zámku a o hospo
dářství se mnoho nezajímal.32 Oddával se náboženskému rozjímání a založil klášter
v Hájku. Teprve v r. 1662 dal sepsat svůj majetek. A právě tento soupis, zvaný urbář, nám
umožňuje učinit si obraz o zkáze našeho domova, jak jsme ho naznačili v závěru předešlé
kapitoly a jak se k němu ještě později vrátíme.
Když bezdětný starý mládenec František Adam Eusebius r. 1670 umíral, odkázal svůj
majetek kterémukoliv mužskému členu rodu (všichni byli protestanté a po bitvě na Bílé
hoře emigrovali do Saska), jenž by se vrátil do lůna církve katolické. Z toho vznikly dlouhé
spory, za nichž majetek spravovalo pět sester zemřelého. Nakonec se roku 1688 o po
zůstalost rozdělily. Při tomto dělení připadla Hostivice k Tachlovicům, jež získala Johana
Eusebia Barbora, ovdovělá hraběnka Caretto Millesimová. Litovice dostala Anna Kateřina,
hraběnka z Magni.
V tom čase se už Hostivice vzpamatovávala z běd a úpadku. V dělicí listině je v Hosti
vici uveden dobře udržovaný hospodářský dvůr, obnovený ovčín a 17 osazených poddan
ských statků. Hraběnka Caretto Millesimová získala současně v Hostivici dva další dvory,
o nichž už byla dříve řeč. Dvůr řečený Chrzovský, původně také majetek Žďárských, pro
pustil František Adam Eusebius r. 1670 z poddanství a jeho nový majitel, staroměstský
měšťan a kladenský hejtman Matěj Maxmilián Princ, ho nedlouho potom výhodně prodal
Kateřině Polyxeně z Lamingen, rozené z Lobkovic. Ta k němu přikoupila i dvůr Rumpálov
ský a oba pak r. 1688 prodala hraběnce Caretto Millesimové. Nová majitelka je spojila,
zmodernizovala a postavila při nich nové šlechtické sídlo, dnešní zámek (ne však ještě
v dnešní podobě).
Po deseti letech, r. 1697 prodala hraběnka celé své tachlovické panství radovi české
komory, hospodářskému spekulantu, hraběti Karlu Jáchymu Bredovi. Tento pán, Němec
holandského původu, neblaze proslul vykořisťováním poddaných. Postupně dokázal skou
pit celé okolí a vytvořit tak západně od Prahy rozlehlou hospodářskou državu s centrem
v Tachlovicích. Bylo to na 30 vesnic, k nimž patřili i Litovice, které mu r. 1702 prodal hrabě
z Vrbna, když je téhož roku získal od syna Kateřiny z Magni Josefa Antonína. Tak byla
Hostivice s Litovicemi opět spojena v jednom panství.
Tolik zatím o pánech, kteří vlastnili v tom čase náš domov. Žili si dobře, bohatli
a ubíjeli čas v „sladkém nicnedělání“. Ale co druzí, ti, kdož je v potu tváře živili? Těm bylo
věru neveselo.
Jen válka skončila, přišla další pohroma. Byl to mor, který u nás řádil v r. 1649 a po
druhé r. 1680. Kolik lidí zahubil, není známo, jen v druhém případě to bylo na farním
obvodu tachlovickém, do něhož naše obce patřily, na sto lidí. V unhošťském archívu se
zachovala z r. 1649 listina, v níž Jeho Císařské Milosti radové, komorníci a jiní vzácní páni
nejen objevili, co mor způsobuje, ale nalezli i účinné prostředky proti němu. Budiž nám
opět dovoleno citovat.
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O příčinách této pohromy praví, že „sice vždycky z božího dopuštění pochází, ale
tentokrát mor nepovstal z nakaženého povětří, nýbrž z neřádného chování, z nečistot
a nešetrnosti.“ K jeho zabránění pak nařizují: „Předně a nejprve, aby jeden každý hříchy
a nepravosti své opustil, k Bohu skrze zkroušené a horlivé pokání opravdově se obrátil
a života svého polepšil… Za druhé, aby všechny vrchnosti rozpustilosti, rufiánství a jiné
hanebnosti proti přikázání božímu a církve sv. katolické přivozovati se vynasnažily… nikdež
žádného lání, přísahání, hromování a zlořečení netrpěli a nedopouštěli, ty pak, kdož by
v tom čem postiženi byli, jiným ku příkladu trestali a pokutovali… Za třetí, aby žádný z míst
nakažených do nenakažených nechodil. “
Zda se tyto prostředky osvědčily, nevíme. Výše zmíněný urbář z r. 1662 svědčí, že asi
sotva, i když na úbytku lidí měla jistě větší vinu válka. Podívejme se, jak to toho roku
vypadalo v L i t o v i c í c h . Vedle jmen hospodářů na poddanských gruntech a velikosti
gruntů, seznamuje nás urbář i s mírou jejich robotní povinnosti.33

Grunt Pavla, na němž sedí r. 1662 Jan Novák, potah chová, rolí má za 1 lán, sena
nabírá 3 vozy, votavy 4 kopky. Vrchnosti platí o sv. Jiří a Havlu po 2 kopách a 45 groších,
4 úroční slepice, 1 úroční kuře, 40 vajec a 7 dní ženní roboty.
Grunt Vondráčkův, na němž hospodaří Jiří Zikmund, potah chová, sena nabírá
2 vozy, votavy vozejk, polí má 1 lán, vrchnosti platu vychází: úroku po 2 kopách
30 groších, 4 slepice, 1 kuře, 40 vajec a 7 dní ženní roboty.

Grunt Mráčkovský, pustý, rolí při něm 1 lán. Co kdo na role seje, vrchnosti z toho
platu vychází, i louka se pronajímá a vrchnosti se z ní plat odvozuje. Vrchnosti dříve platu
vycházelo: úroku po 2 kopách a 30 groších, 4 slepice, 1 kuře, 40 vajec a 7 dní ženní
roboty.

Grunt Pěnkavy či Perníčkův, pustý, Matěj Franc byl na něm hospodářem, i zápis měl,
ale pryč z něho utekl, rolí k němu 1 lán, sena se nabírá 3 vozy, v sadě jsou 2 štípky
a 1 hruška. Vrchnosti platil jako předcházející.

Chalupa Evy Vlčkovy, rolí má 50 záhonů (5 korců), sena nabírá 2 kopky, vrchnosti
platí o sv. Jiří 30 a o sv. Havlu 50 grošů, slepice úroční 2 a roboty ženní 2 dny.
Chalupa Kolářovská, Kotouče koláře, pustá, rolí k ní 3 kopy záhonů (18 korců), ta
ladem leží, luk žádných není, při chalupě díl višňový a slíva některá, vrchnosti platu vychází
po 50 groších úroku, 6 úročních slepic a 2 dny ženní roboty.
Grunt Vítovský či Jírovský, pustý, 1 lán rolí, platí vrchnosti jako grunt Pavla.
Grunt Jana Endra, řezníka, potah chová, rolí má 3 kopy záhonů, vrchnosti platí po
1 kopě úroků, 6 úročních slepic a 3 dny ženní roboty. (Jan Endr byl v tom roce litovickým
rychtářem.)

Grunt Jiříka Oswalda, potah chová, rolí má 3 a půl kopy záhonů, platí vrchnosti po
45 groších a 6 slepic úročních.
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Krčma, bývalá panská, jest pustá, jenom zdi stojí. Polí ani luk ani sadu k ní žádného
není, platu také vrchnosti z ní stálého mimo posudné nevycházelo.
Mlejn, byl panský, pod litovickým rybníkem, o dvou kolách, moučný, jest pustý, toliko
zdi zůstaly, jiné všechno zpustošeno jest, rolí ani luk k němu žádných není, však kdyby se
zase vyzdvihl, byl by vrchnosti k užitku.

Tvrz litovická jest pustá, toho roku se spravuje.
Dvůr v Litovicích byl, nyní pustý jest, v tom dvoře se chovalo 9 koní, 20 dojných krav,
10 jalového hovězího, 12 kusů svinského, drůbeže pernaté dle potřeby. Při témž dvoře je
stodola o jednom mlatě, býval tu i ovčín, v němž se chovalo 300 ovcí. Štěpnice jsou čtyři,
když se ovoce urodí, prodává se na stromech. Též dva rybníky, hořeni a kaprový, k němuž
patří sádky na živé vodě.
Na B ř v e c h urbář zjišťuje:

Grunt Jiřího Kozáka, rychtáře ze Břví, potah má, rolí při něm 1 lán.
Krčma Jana Mělnického, krčmáře, polí při ní 25 strychů.
Grunt Jana Řezáče, na němž hospodaří Jan Hašek, rolí při něm 20 strychů.
Dále je zde dvůr panský od kamene vystavěný, ale pustý tak, že toliko zdi stojí.
Ovčín, panský sad a rybníky: Břevský při krčmě, Kala či Kalský, Nekejcov nad Břevským,
pustý, a Čížek nad Kalským.
V Jenečku:

Grunt Kambovský, pustý, role při něm 1 a čtvrt lánu, z nichž platil vrchnosti po
3 kopách úroku a 12 slepic. Louky užívá rychtář Velkojenčský.

Grunt Jiříka Nedbala, potah chová, rolí má za 1 lán, sena nabírá 2 vozy, votavy nic.
Vrchnosti platí po 2 kopách a 30 groších úroku a 4 slepice.

Grunt Jana Popla či Piplase, pustý, nyní na něm hospodaří Václav Kozel, potah chová,
rolí má za 1 lán, sena nabírá dobrý vůz, votavy nic, vrchnosti platí 1 kopu 36 grošů,
4 slepice a dává 20 vajec.
Nejinak tomu bylo i v H o s t i v i c i .
Tyto povinnosti, na poničeném hospodářství už tak dost tíživé, se rychle zvětšovaly.
Tak r. 1680 bylo císařským patentem stanoveno: kdo má 1 lán rolí, pracuje na panském
s párem koní 3 dny, půlláník 2 dny v týdnu. Vedle toho byla robota ruční, žňová, daně a
desátky. Tak např. Jan Novák platil z Pavlova gruntu v Litovicích v r. 1703 3 kopy, 31 a půl
groše, 8 slepic, 1 kuře a 40 vajec. Navíc odváděl hostivickému faráři desátek 3 strychy
pšenice, 9 měřic žita, 1 měřici ječmene a 3 měřice ovsa. Platil také hostivickému kantoru
4 měřice pšenice, 4 mě
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řice žita a 2 bochníky chleba. (Toto je jediná zpráva o škole z té doby. Kde kantor bydlel
a kde vyučoval, nevíme, ze zprávy však vyplývá, že učil i selské děti.) V r. 1703 se roboto
valo s potahem v Litovicích týdně celkem 34 dny, ročně to činilo 1 708 dní, na Břvech
týdně 9 dní, ročně 468 dní, a v Jenečku 21 dní v týdnu, ročně 1 093 dní.
Už jsme uvedli, že se na konci století naše obce dostaly do vlastnictví hraběte Bredy.
Jak se za něho poddaným vedlo, dosvědčuje písnička, kterou se tehdy utěšovali.
„Běda, běda,

koupil nás Breda,
z bohatých sedláků
nadělal žebráků...“
Byl to člověk tvrdý, lakotný a necitelný. Přál si mít pozemky ucelené, a tak prováděl
„urovnávání“ gruntů. Spočívalo v tom, že kde potřeboval, zabral jednoduše sedlákovi pole,
za nějž mu zaplatil 2 kopy za strych bez rozdílu půdy a jakosti.34
Vypráví se, že když sedláci nemohli zaplatit daně, které na nich vymáhal, dal sehnat
všechny mladé ženy na hostivický zámek, kde jim drábové ostříhali vlasy a ty pak Breda
prodal parukáři.
Přes všechnu podnikavost a svérázné metody hospodaření Breda nakonec zkrachoval
a musil tachlovické panství prodat. Koupila je od něho velkovévodkyně Anna Marie Tos
kánská, rozená vévodkyně saskolauenburská.
Tato žena je další zajímavou postavou dějin naší obce. Byla manželkou Gastona
Toskánského, s nímž se rozešla – kronikáři zapomněli zaznamenat proč – a žila pak sama
na svých panstvích v Čechách. Měla jich několik, nejvýznamnější bylo v severočeských
Zákupech, kde se také nejčastěji zdržovala. Jinak sídlívala na Buštěhradě, ve Zvoleněvsi
a později i v Hostivici. Byla v pravém slova smyslu posedlá stavebním podnikáním a na
svých dominiích vybudovala řadu staveb. Byla prodchnuta tehdy panující poslední velkou
vlnou katolického náboženského nadšení, a proto její stavitelská mánie byla zaměřena
především na církevní stavby. U nás to byl kostel, který dala obnovit, a dále pak fara, zcela
nově postavená. Největší stavbou však byl zámek, který přestavěla do dnešní podoby.
Vedle těchto velkých objektů byla postavena i nová škola na místě bývalé, v místech
dnešního papírnictví.35 Byla hotova dokonce dříve než fara, takže farář v ní sdílel po dva
roky příbytek s učitelem. Konečně byl nákladem Anny Marie Toskánské postaven i marián
ský nebo též morový sloup v sadě uprostřed návsi. Všechny tyto stavby byly v podstatě
dokončeny do r. 1737.
Kaple při zámku byla stavěna později a vysvěcena teprve v r. 1756. To už byla Anna
Marie Toskánská dávno mrtvá – zemřela v r. 1741 – a Hostivice byla majetkem její dcery
Marie Anny Karolíny, vdovy po kurfiřtovi a vévodovi bavorském. Dalšími majiteli našich
obcí byli od r. 1751 syn Marie Anny, bavorský vévoda Klement
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František a od r. 1754 bavorský kurfiřt Maxmilián Josef. Roku 1774 převzal panství Karel
August, vévoda z Zweibrückenu, v letech 1784 až 1790 zde hospodařil Kristián August
z Waldecku a od r. 1795 pak znovu Maxmilián Josef. Konečně r. 1805 se majitelem Hosti
vice stal císařův bratr, salcburský kurfiřt a později velkovévoda toskánský Ferdinand. Samí
velcí a vznešení páni, za nichž se poddaným „blaze“ žilo. Oč je nepřipravila nepřízeň příro
dy, neúroda, mor, o to je obrali panští úředníci. Připočteme li k tomu bídu a utrpení, jež
jim přinášely četné války, není divu, že docházelo ke krvavým vzpourám poddaných. U nás
kupodivu ne, ale jinde v Čechách bylo jen v r. 1775 zpustošeno a vypáleno na 30 zámků
a několik stovek panských dvorů. Tak se bránil a mstil zotročený lid svým tyranům.
Nebylo to však jen hmotné ujařmení, kterému byl nás lid podroben. Cizácká šlechta,
vládnoucí po třicetileté válce v naší zemi, zotročovala náš národ i duševně. Jeho převážná
část byla protestantská a po vítězství protireformace byli lidé násilně vraceni k církvi
katolické. Vzdor barokní nádheře chrámů a církevních obřadů, jež měly lid přilákat, se
rekatolizace plně nedařila. Ještě horší to bylo s germanizací, která mezi prostým lidem
vůbec neuspěla. Pomalý postup rekatolizace dosvědčuje řádění jezuitů, kteří hledají
v selských statcích a chalupách podruhů staré českobratrské knihy, zabavují je a veřejně
pálí. V této činnosti proslul zvláště páter Antonín Koniáš, známá postava z Jiráskova
Temna. Málokdo ví, že tento škůdce a ničitel české knihy působil i v Hostivici. Bylo to
v dubnu r. 1755, kdy zde spolu s dalšími třemi jezuity kázal pod širým nebem před zám
kem k 2 742 komunikantům, jak říkali účastníkům takovýchto misií, sehnaným vrchností
z široka daleka.
Zmínili jsme se, že náš lid byl v těch dobách znovu vystaven válečným svízelům. Po
staletí jakéhos takéhos míru začala r. 1740 několikaletá válka o dědictví rakouské, kdy se
proti mladičké královně Marii Terezii spolčili pruský král Bedřich II. a bavorský kurfiřt Karel
Albert, činící si nárok na český trůn. V listopadu r. 1741 přiblížila se nepřátelská vojska ze
tří stran ku Praze a v noci z 25. na 26. listopadu Prahu dobyla. Před tím stály již
francouzské pluky, bojující na straně Karla Alberta, od 14. listopadu na Bílé hoře a odtud
podnikaly výpady do okolních vesnic. Jejich návštěvě neunikla ani naše obec.
Z nepřátelských vojsk zůstali v Praze právě jen Francouzi, kteří zde pak byli od
července r. 1742 obklíčeni rakouskou armádou. Dostali se tím do velmi svízelné situace
a s nimi pochopitelně celá Praha. Propukl hlad, lidé jedli maso zabitých koní, psů, koček,
ale i vrabců a kavek. Francouzi vyráželi do okolí ve snaze získat píci a potraviny. 22. září
přepadli takto Sobín a úplně jej vyplenili. 25. září projelo Hostivicí více než dva tisíce
hladových vojáků, mířících do Jenče, kde doufali získat ve dvoře bohatou kořist. Když
nepochodili, odvlekli s sebou do Prahy bůhvíproč vrchního hejtmana a pana obročního.
29. listopadu přitáhli znovu, ale ani tentokrát neuspěli.
Situace Francouzů v Praze se stala neudržitelnou, a tak se jejich velitelé rozhodli
město opustit. Odtáhli v několika eta
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pách, poslední na počátku ledna r. 1743. Táhli přes Hostivici a zle tu řádili, zvláště na faře,
do níž násilím vnikli. Odchod Francouzů z Prahy však neznamenal ještě konec války. Už
v příštím roce, v září 1744, byla Praha znovu dobyta, tentokrát Bedřichem II. a jeho
pruská vojska opět drancovala a loupila v Hostivici a okolních vesnicích. Rakouská armáda
je z Prahy vypudila sice už v listopadu, ale konec války o rakouské dědictví nastal teprve
mírem uzavřeným v Cáchách 18. října 1748.
12. června toho roku přitáhlo k Hostivici početné ruské vojsko, rozložilo se táborem
v lukách východně od obce, zatímco jeho důstojníci se ubytovali na faře a v zámku. Hned
druhého dne však Rusové opět odtáhli. Objevili se tu ještě jednou, a to 8. listopadu, tedy
krátce po uzavření cášského míru.
Mír neměl dlouhé trvání. Roku 1756 vtrhl Bedřich II. znovu do Čech a bez vypovězení
začal proti Marii Terezii novou válku, zvanou sedmiletá. U nás se Prusové objevili 2. května
1757. Přijelo na tisíc husarů s tasenými palaši a jejich cílem byla opět fara a zámek.
Tehdejší farář Metta napsal o tom do farní pamětní knihy: „Abych si je naklonil, nabídl

jsem jejich sluhům několik pěkných bochníků chleba se sýrem a natočil půl sudu dobrého
piva. Ale byli ještě hladovější. Nemohouce ode mne 12 zlatých vynutiti, hrozili opět a opět,
že mě s sebou do tábora odvedou, a skutečně se o to pokoušeli. Krutým rabováním
postihli po deset dní Hostivici, zvláště faru a zámek. Ani farníků neušetřili. Kromě dranco
vání i Jana Zelenku na poli u Jenče probodli, na Břvech uťali jistému člověku tři prsty
a krčmáře litovického byli by jistě probodli, kdyby, podpořen ochranou blahoslavné Panny
Marie, nebyl uhnul.“
V ten čas byli Prusové poraženi a musili se z Čech stáhnout. Ale r. 1762 zde byli opět
a znovu loupeživě navštívili naši obec. V r. 1778 tu pro změnu zase řádili císařští, pro
jejichž zraněné byl v příštím roce pozměněn hostivický zámek v nemocnici. Zemřelí vojáci
byli pohřbívání „u dubu“, což bylo někde v prostoru východně od budov dnešního hosti
vického vojenského útvaru.
Vzpoury poddaných donutily Marii Terezii a jejího syna Josefa II. k některým opatře
ním ke zlepšení jejich postavení. V roce 1775 vydala Marie Terezie robotní patent, jímž
byla podstatně zmírněna robotní povinnost poddaných. Dalším zlepšením byl patent Jose
fa II. z února r. 1780. 1. listopadu 1781 pak tento panovník zrušil nevolnictví, čímž se
dostalo i těm nejnižším vrstvám našeho národa základních lidských práv. Josef II. se poku
sil zlepšit i hmotnou situaci zoufale zbídačeného lidu. Aby zabránil opakování hladomoru,
kterým byla naše země zvlášť krutě postižena v roce 1770, nařídil stavět tzv. kontri
bučenské špýchary, v nichž mělo být uloženo obilí pro případ neúrody. U nás byl takový
špýchar postaven v Litovicích a dochoval se až do 50. let našeho století. Do něho musili
litovičtí sedláci ukládat podle výměry polností obilí, podobně jako Břevští odváděli do
Hostivice a z Jenečka do Jenče.36 Josef II. zavedl i školní docházku pro všechny děti od
6 do 12 let a nařídil stavět školy všude tam, kde byly fary. U nás byla tehdy dvojtřídní
škola, pro níž byla r. 1791 postavena nová, přízemní budova v místech
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dnešního MNV.37 Smělou reformou bylo i povolení náboženské svobody, vyhlášené
13. října 1781 tolerančním patentem.
Těmito změnami, předzvěstí blížícího se svítání, končilo se 18. století, století nej
většího ujařmení a bídy našeho lidu, skutečná doba temna.

SVÍTÁNÍ
Nesměle, s častými návraty do temnot, se blížila chvíle, kdy měly spadnout člověku
okovy a on se mohl volně rozletět ke svobodě a štěstí.
V první polovině 19. století dožívá u nás feudalismus. Nevolnictví bylo sice zrušeno,
ale robota – i když mírnější – zůstává. Obecní samospráva je zcela závislá na vrchnosti,
která jmenuje podle své libovůle rychtáře i konšely a přísně kontroluje obecní hospo
dářství.
Rychtář i konšelé měli za výkon svého úřadu nárok na odměnu. Například v Jenečku
to bylo v těchto dobách u rychtáře 5 zlatých ročně a u konšelů po 1 zlatém. Vrchnostenská
revize však tyto položky v obecních účtech v r. 1833 škrtla s tímto odůvodněním:
„V takovej malej obci může rychtář ze cti sloužit (tj. zadarmo) a nemá právo sobě
služby dle libosti ustanovit.“
I v příštích dvou letech byly tyto položky revidentem škrtnuty, k čemuž r. 1835
rychtář připsal:
„Předně prosím, kdy už pan revident bude sloužit ze cti, jak on na nás žádá, kdyžto
nemám dost ani na boty a ta služba je už od Slavný Revise přes 60 let pasírovaná.“
A vida, pomohlo to! V dalších letech byly položky za službu rychtáře a konšelů
uznávány.
Také v břevských obecních účtech se najde řada připomínek, tzv. „vejstavků“
vrchnostenských revidentů. Tak r. 1826 není v počtu uveden příjem z obecní louky. Nebylo
pachtýře a louka zůstala nepronajatá. To se vrchnosti nelíbilo, proto pan revident připsal:

„Když Jiřík Šimáček pacht obecního gruntu nechal, proč zůstal bez užitku ležet, což
početvedoucí a rychtář vykáže, proč grunt ihned zase pachtován nebyl?“
Jmenovaný Šimáček byl zároveň rychtářem a početvedoucím, tj. účetním obce, a tak
mu nezbylo, než louku sám sobě propachtovat.
Roku 1829 je v účtě položka 25 zlatých za službu pastýře. K tomu je tato „vejstavka“:
„Sousedi mají sami obecního pastýře vydržovat a jej platiti, protože on jedině k užitku
sousedstva držen jest. Sousedi tedy musejí sami od pasení dobytka onu sumu společně
složiti, která by vejlohu na vydržení pastýře přikryla.“
V r. 1833 je v účtech položka 25 krejcarů na almužny chudým. Položka je však
škrtnuta a k tomu připsáno: „Almužny může každý sám ze svého vlastního majetku dávat.“
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Pod to břevští sousedi připsali: „Mnoho máme na osadě chudých, které vyživujeme! “
V r. 1841 byla na Břvech postavena nová zvonička. Za 9 loket dubového kůlu
a kolářovi od práce zaplaceno 12 zlatých, za provaz ke zvonu 30 kr. a od zvonění klekání
6 zlatých. K tomu revident poznamenal:
„K takovému vydání musí dřív povolení Slavného Vrchního Auřadu vymoženo býti,
sice by těch 18 zl. 30 kr. v příštím aučtu k příjmu přikázáno bylo.“38
O hospodaření hostivických rychtářů a konšelů nelze nic povědět. Obecní archiv se
nezachoval, možná ani neexistoval, a první listiny jsou až z r. 1892. Jediným pramenem
z té doby je hostivická farní pamětní kniha a některé jiné církevní doklady, jako tachlovická
kniha zádušní, z níž pro zajímavost volně podle historika Melichara citujeme údaje
pocházející sice ještě z minulého století, ale názorně ukazující závislost lidí na církvi.39
Ta totiž měla právo pokutovat je za nejrůznější prohřešky, zvláště pak za nesvěcení
nedělí a svátků a za přestupky proti šestému přikázání. Byl li kdo, třeba i nekatolík,
přistižen, že v neděli konal hrubou práci, byl povolán do vrchnostenské kanceláře a tam
mu uložena peněžitá pokuta, jako se stalo kterémusi židovi z Dobré, když vezl v neděli
domů kůže a v Jenči ho přitom chytili. Za prohřešení proti zmíněnému šestému přikázání
musil r. 1748 zaplatit jakýsi Matěj Hynek do hostivické kostelní pokladny 4 zlaté. Za totéž
však Josef Šťastný zaplatil 30 zlatých. Tolik proto, že byl ženat! Martin Smrčka, hostivický
soused, zaplatil 4 zl. 40 kr. za to, že zbil svého tchána. Hostivický rychtář Matěj Hošek byl
pokutován 1 zl. 10 kr., protože přechovával podezřelého cizince. Manželka litovického
sedláka Vochlipky nařídila děvečce sbírat rosu na panském ječmeni, aby mohla čarovat, za
což zaplatil její muž 2 zl. 20 kr. pokuty. Rychtář z Jenečka opil se spolu s dolanským rych
tářem na den sv. Jana Nepomuckého v době sv. mše, což je stálo 4 zl. 40 kr. Tak velikou
pokutu dostali proto, že se jako hlavy svých obcí tak velice zapomněli. Naproti tomu
11 jenečských sousedů zaplatilo hostivickému faráři jen po 17 krejcarech, když se „ulili“
z nařízené pouti do Hájku.
Z hostivické farní knihy se dovídáme také o pohromách, které tehdy náš domov
postihly. Tak 19. dubna r. 1794 na Bílou sobotu při vzkříšení vypukl u sedláka Jakuba
Smrčky požár, který zachvátil panský dvůr, nejspíše ten, kterému se kdysi říkalo
„zákostelský“, novou školu, tři další grunty, kostelní věž, a nemýlíme li se, i faru. V r. 1805
byla velká drahota a r. 1832 řádila u nás cholera. V Hostivici na ni zemřelo 16 lidí,
v Litovicích a v Jenečku po čtyřech. R. 1841 shořela tu panská stodola s více než 1 000
mandeli obilí. V r. 1847 přišla další vlna drahoty a 19. června 1848 poničilo krupobití
hostivická a litovická pole tak, že se musilo obilí zaorat.
Kdo byli v té době rychtáři v Hostivici, nevíme. Na Břvech rychtářoval od r. 1826 do
r. 1842 Josef Novotný, po něm byl po
37
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Ukázky z účetních knih Břvů a Jenečka, které jsou nyní uloženy v SOkA Praha západ ve fondu Archiv
obce Litovice, převzal Miloš Šrámek z litovické pamětní knihy sepsané ve 30. letech 20. století
Ludvíkem Perglem. Účetní knihy jsou zveřejněny v řadě G a obecní kroniky v řadě H Pramenů
k hostivické historii
Melicharovy Paměti okresu Unhošťského z roku 1890 jsou zveřejněny jako svazek č. 3 řady A
Pramenů k hostivické historii. Třetí pamětní kniha hostivické farnosti je vydána jako svazek č. 3 řady F
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sledním rychtářem zmíněný už Jiří Šimáček. V Litovicích byl posledním rychtářem Josef
Vlček. Od 7. března 1849, kdy byl vydán nový obecní řád, byly rychtářské a vrchnostenské
úřady zrušeny a občané si potom sami volili starosty, či jak se zpočátku říkalo obecní
představené. Volit ovšem mohli jen ti, kdož platili daně. Tato změna byla důsledkem
zákona ze 7. září 1848, jímž byla úplně zrušena robota, nejtíživější břemeno, které po
staletí dusilo náš lid.40
Současně se zavedením nového obecního řádu došlo u nás ke sloučení až dosud
samostatných obcí Litovic, Břvů a Jenečka v obec jedinou s jediným obecním před
staveným. Stal se jím rolník Václav Vlček, kterého pak vystřídal Josef Linek. V Hostivici byl
prvním obecním představeným Josef Bartoš, po něm František Trýb.41 Naše, teď už jen
dvě obce, byly přivtěleny k okresu unhošťskému a hejtmanství smíchovskému. Tachlovické
panství a s ním i panské dvory u nás se staly osobním majetkem císaře Ferdinanda V., po
jeho smrti r. 1875 pak Františka Josefa I.
Z roku 1850 se zachoval Popis obecního vlastenství osad Litovic, Břvů a Jenečka,
podle něhož činil majetek těchto spojených obcí 2 122 zlatých 50 krejcarů. Mezi nemo
vitostmi je mimo jiné uvedena tzv. Skalka, což byl lom bílého a tvrdého kamene mezi
Litovicemi a Jenčí. O tento pozemek vedli noví litovičtí páni radní dlouholetý spor
s tachlovickým panstvím, které v r. 1847 zakázalo do lomu přístup a využívalo ho jako
vlastní majetek. Litovičtí spor sice prohráli, ale není bez zajímavosti, jak svou při
s vrchností vedli.
Nejprve se v dubnu r. 1848 obrátili na vrchnostenský úřad v Jenči, aby jim byla
Skalka vrácena. Tento úřad stanovil komisi, která měla věc vyšetřit a postoupit vyšší
instanci. Litovičtí se ke komisi nedostavili, poukazujíce na to, že kdyby vrchnost skutečně
nějaká práva na Skalku měla, snadno by je mohla dokázat i bez komise. Vrchnost protestů
nedbala a hospodařila na Skalce dále, což pobouřilo litovické radní do té míry, že dne
12. května 1848 sepsali na rychtě supliku na Slavný Vrchní Auřad, v níž doslovně stojí:
„My tady, netakovým způsobem, jako páni Auředníci, bezprávně, ale že tato občina
naše vlastní jest a tu samou od dneška, to jest 12ho května, za své nám patřící na ní
vlastní mocí, kterouž jako na své vlastní obecní jmění máme, v užívání se uvazujeme.
Z těchto všech výše uvedených příčin z a p o v í d á m e všem vzácným pánům Auředníkům,
oby oni se na n a š í S k a l c e ode dneška nic ve prospěch milostivé vrchnosti počínati, tím
méně vlastniti n e o p o v a ž o v a l i . Jakož i, že činže z tam pronajatých dílců nám tam patří,
tu samou také do našich obecních příjmů pokládáme a patřičnou daň gruntovní na sebe
přijímáme. Na důkaz celého obsahu této přítomné listiny jsou naše vlastnoruční podpisy
v svých povinnostech poslušných občanů.“ A pod tím 12 podpisů.
V druhé polovině 19. století se mnohé v našich obcích změnilo. Byla např.
vybudována řada nových silnic. Tak v r. 1878 bylo započato se stavbou silnice Hájek –
Sobín, vedoucí přes Břve. Od ní byla v r. 1883 zřízena odbočka do Litovic. V témže roce
došlo také ke
38
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V Hostivici byl rychtářem v letech 1824–1832 Václav Pachman, v roce 1840 Josef Trýb
Po vzniku obecní samosprávy byl k Hostivici připojen i Sobín, k rozdělení došlo v roce 1868
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stavbě silnice z Litovic do Hostivice a silnice z Jenečka přes náves ke karlovarské silnici.
Konečně v r. 1899 postavili silnici od litovického nádraží k dnešnímu hřbitovu.
Trať, procházející tímto nádražím z Prahy do Duchcova, byla stavěna v letech 1872
až 1877, zatímco Hostivicí projížděla „koňka“ z Brusky na kladenskou Výhybku a potom dál
až do Lán už od r. 1830. Parní vlaky zde začaly jezdit r. 1863.
A ještě jedno historické datum související s dopravou: Pošta je v Hostivici od r. 1868.
Škola po přístavbě 1. patra v letech 1837–1838 se dočkala v r. 1879 patra druhého.42
Do r. 1871 byla dvojtřídkou, třetí třída přibyla ve školním roce 1871/72, čtvrtá pak
v r. 1877 a konečně pátá třída v r. 1887. V té době se od žáků vybíralo školné. Za chudé
platila obec, ostatní žáci platili 17 a půl krejcaru měsíčně. V r. 1875 platily Litovice za
84 dětí 170 zlatých 56 krejcarů, za 60 dětí ze Břvů 124 zlatých 80 krejcarů a za 52 dětí
z Jenečka 108 zlatých 10 krejcarů. V r. 1879 to bylo z Litovic 62 dětí, ze Břvů 41 a z Je
nečka 45.
Zajímavý je i růst počtu obyvatel v našich obcích, jak byl kronikáři zachycen a jak ho
ukazuje tato tabulka.
Hostivice
Litovice
Břve
Jeneček

r. 1700
asi 120
100
30
15

r. 1847
589
350
193
204

r. 1870
801
345
233
307

r. 1890
1 122
515
239
276

r. 1900
údaj chybí

}

935

Hostivicí, ležící při karlovarské silnici, projíždělo v minulosti mnoho významných
osobností. Zmíníme se alespoň o třech.
Koncem ledna nebo počátkem února r. 1796 to byl největší hudební skladatel všech
dob Ludwig van Beethoven, který tudy projížděl se svým mecenášem knížetem Karlem
Lichnovským z Chebu do Prahy. Byla to první návštěva tehdy šestadvacetiletého skladatele
u nás. Poštovní vozy s cestujícími odbočovaly tehdy ve Mšeci na Slaný, ale kníže
Lichnovský si najal zvláštní vůz a jel přímo, tj. přes Hostivici.43 Beethoven se v Praze
ubytoval v hostinci „U zlatého jednorožce“ na Malé Straně. Knížetem Lichnovským byl
uveden do pražské šlechtické společnosti, jíž byl neobyčejně vřele přijat.
Druhým z trojice byl Karel Havlíček Borovský. Podle ústní tradice byl u nás účasten
jakési veselice v hostinci „U koruny“. Skutečnost byla daleko bolestivější. Po návratu z bri
xenského vyhnanství onemocněl Karel Havlíček Borovský tuberkulózou a léčil se v malých
lázních Šternberk nedaleko Smečna. Poslal ho tam dr. Josef Podlipský, jeho osobní lékař.
Spisovatelova nemoc nebyla k vyléčení a Havlíčkův stav se rychle horšil. Když dostal
dr. Podlipský do rukou dopis příteli Jarošovi, v němž nalezl hrubou gramatickou chybu,
pochopil, že nemoc zachvátila spisovatelova ducha a že se přiblížil konec. Vypravil se proto
pro něho a v kočáře ho blouznícího převážel do Prahy. Bylo to
39
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Výkresy zachycující stav školní budovy před přístavbou v letech 1837–1838 dokládají, že budova byla
již před přestavbou patrová. Přestavbou byl zvětšen půdorys této stavby
Císařská karlovarská silnice vedla z Ruzyně přes Slaný do Řevničova a dále v současné trase. Cesta
mezi Řevničovem a Ruzyní přes Hostivici byla soukromou cestou
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koncem července roku 1856. Havlíček zmítaný horečkou chtěl vyskočit z jedoucího kočáru,
a když mu v tom lékař zabránil, rozbil alespoň okno. „Když bylo okno rozbito, usedl
Havlíček do koutku a byl od té chvíle tichým,“ píše dr. Podlipský ve stati Upomínky léka
řovy na poslední chvíle Karla Havlíčka a pokračuje: „V Hostivicích mu dle zdání naposledy

svitlo světlo života rozumu. Bylo tam slyšet z hostince zpívání českých písní. On se po
usmál a položil na mé rámě ruku, neřekl však ničeho. Když jsme přijeli na Hradčana,
neznal ničeho více.“ Karel Havlíček Borovský zemřel 29. července 1856 stár 35 let. Za celý
český národ se s ním písničkou rozloučili neznámí hostivičtí občané.
Třetím slavným, který svým zrakem spočinul na hostivickém kostele a chalupách
kolem něho, nebyl nikdo menší než zakladatel vědeckého socialismu, německý filozof Karel
Marx. Projížděl tudy vlakem v sobotu 11. září 1875 v ranních hodinách na cestě z Karlo
vých Varů, kde se léčil, do Prahy. Zde se ubytoval u Maxmiliána Oppenheima v Truhlářské
ulici.
Shodou okolností všichni tři byli lidé bojující svým způsobem a možnostmi za lidský
pokrok. Zaváté stopy, zůstávající po nich v prachu hostivických cest, jsou světlou stránkou
historie našeho domova.
Ani v 19. století nebyla Hostivice ušetřena válečných strastí. Hned na počátku, za
napoleonských válek, se v našem kraji několikrát objevili Rusové, táhnoucí v letech 1814
a 1815, jak říkali, „pro Mikulku do Parýzu “ (rozuměj: ve službách cara Mikuláše proti
Napoleonovi). V r. 1866 to pak byli Prusové, kteří zde byli v půli července. Nejprve přijeli
huláni. Ti obstarali ubytování pro větší část vojska a zakrátko odjeli. Po nich přitáhli pruští
dragouni. Byli ubytováni skoro v každém čísle. Zpočátku se jich lidé báli, ale za čas si
zvykli, a když po delší době vojáci odjížděli, leckterá děvuška se těžce loučila. Přinesli
s sebou kávu, svůj oblíbený nápoj, který naši lidé dosud neznali. Hospodyně ji vařily
v celých zrnkách, teprve po vysvětlení ji tloukly v moždířích. S Prusy však přišel ještě jiný,
horší host – cholera. Řádila zle, takže v některém čísle vymřeli všichni obyvatelé, ani
Prajzy nevyjímajíc.
Potom bylo u nás ubytováno vojsko ještě v r. 1878 za rakouské okupace Bosny
a Hercegoviny. Vojáci zde byli několik týdnů, ale jejich pobyt proběhl už bez větších škod.
Politický a společenský život, dušený po r. 1848 bachovským reakčním absolutismem,
se počal rozvíjet teprve po Bachově pádu, u nás až koncem století.44 Kronikáři našich obcí
zaznamenali volby do obecního zastupitelstva v r. 1885 a 1888, v dalším roce pak do
zemského sněmu. Volební právo měli při nich pouze ti, kdo platili alespoň 5 zlatých daní.
Chudší volit nemohli. Volby v r. 1892 měly v Litovicích dramatický průběh. Konaly se
6. ledna, ale protože byl proti nim vznesen protest, byly prohlášeny za neplatné a vypsány
nové na 13. listopad. Při nich byl zvolen obecní posel Antonín Melcr, což vyvolalo nový
protest a volby se musily opakovat potřetí. Stalo se tak až v příštím roce.
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Politický a společenský život byl v Hostivici a v Litovicích bouřlivý již v 60. letech 19. století. Na konci
tohoto desetiletí pak vznikly první spolky. Tyto údaje však nejsou zachyceny v obecních kronikách,
které byly založeny až později
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Jak je obecně známo, byl v r. 1890 poprvé slaven 1. máj jako svátek dělnické třídy.
Stalo se tak na pokyn II. Internacionály a je pro nás jistě potěšitelné, že byl slaven i u nás
v Hostivici. Lze v tom vidět doklad narůstajícího třídního uvědomění proletariátu v naší
obci. Není bez zajímavosti, co o této první oslavě svátku práce zapsal do farní pamětní
knihy tehdejší farář Sirůček:
„Den 1. května 1890 slaven všeobecnou stávkou co samozvaný svátek všech řemesl

nických a průmyslových pracovníků a dělníků. Jen nepatrná jich částka, zvláště na venko
vě, tento novopečený a zlořádem rozličných nihilistů, socialistů a nespokojenců diktovaný
svátek nesvětila úplnou zahálkou a popíjením. I zde někteří dělníci stávkovali, ale přítom
nosti v chrámu Páně při mši svaté viděl jsem jenom jediného takového dělníka, ostatní ten
den svého života marně utratili.“
V tom čase byly už zakládány první spolky. V r. 1889 to byl Červený kříž, založený
z popudu kladenského okresního hejtmana. Členů musilo být nejméně dvacet a každý
platil 1 zlatý ročně příspěvku. Roku 1892 začala svou činnost tělovýchovná jednota Sokol.
R. 1891 byl v Hostivici založen sbor dobrovolných hasičů, v Litovicích se tak stalo
r. 1899.45
Významnou událostí, bohužel nikde podrobněji nezapsanou, bylo založení sociálně
demokratické strany, první politické organizace dělníků. Došlo k tomu někdy před r. 1900,
jak dosvědčuje opět zápis faráře Sirůčka, pověřeného při volbách r. 1896 funkcí vládního
komisaře v Hostivici, „při čemž jsem zažil několik úšklebků od sociálních demokratů, jež se
při volbě všemožně činili dostati vrch, ale vzdor tomu přece jen podlehli.“
19. století skončilo a s ním uzavíráme i kapitoly z dějin naší obce. Co následovalo –
20. století – to už je pro mnohé naše spoluobčany spíše přítomnost než historie, doba,
kterou prožívali a kterou proto znají z vlastních zážitků. O ní se čtenáři dovědí na dalších
stránkách tohoto sborníku.
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V roce 1889 byl založen Čtenářsko podporující spolek „Hostivít“ pro Hostivici a okolí. Hostivický sbor
dobrovolných hasičů vznikl již v roce 1890

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada A – svazek č. 1
Kolektiv (1977): Hostivice – 700 let života a práce

44

PAMĚTNÍCI DÁVNÝCH ČASŮ
Pamětníky dávných časů jsou historické památky. I když jich u nás není mnoho, stojí
za to povědět si o nich něco bližšího.
Nejvzácnější je bezesporu l i t o v i c k á t v r z , mohutná třípatrová budova, tyčící se na
západním okraji naší obce v nádvoří litovického statku. Její prastarý původ dosvědčují
gotická okna a střílny na přístavku na jižní straně budovy. V této podobě stojí zde od
třicátých let 14. století, kdy byla postavena na místě původní, zpola dřevěné stavby, po
cházející z dob vlády posledních Přemyslovců.46
Jak bylo uvedeno v historii naší obce, byl jejím projektantem a možná i stavitelem
mistr Vilém z Avignonu.47 Tento umělec byl snad totožný s mužem zvaným Guillelmus či
Gwillius de Cucurone, operarius papeže Jana XXII. a patřící mezi „familiares domini nostri
papae “ (do rodiny našeho pána papeže). Do Čech prý přišel jen z výjimečné ochoty, aby
splnil slib daný biskupu Janu IV. za jeho pobytu v Avignonu. Existuje však bohužel doklad,
který toto pro nás jistě lichotivé zjištění zpochybňuje. Podle něho uvedený Vilém z Cucu
rone, což je malá obec v departementu Vancluse, zemřel už r. 1323 a nemohl tedy být
oním Vilémem, který stavěl litovickou tvrz. Kdo to tedy byl? V každém případě mistr svého
oboru, což dosvědčuje elegance stavby tvrze, dodnes patrná a nápadně se lišící od těžko
pádných budov z té doby jinde zachovaných.
Byla to tvrz znamenitá, vystavěná z tvrdé opuky, se stěnami 120 a 145 cm silnými.
Do prvního patra, kde bylo několik místností hospodářského charakteru, se vcházelo po
dřevěných schodech, krytých stříškou, které mohly být v případě nebezpečí rychle odstra
něny a tvrz se tak stala zcela nepřístupnou. K obraně byla navíc opatřena mohutnou zdí
s příkopem, po nichž dnes už není ani památky. Také výzbroj měla dobrou, jak dosvědčuje
zmínka o hákovnicích, zděděných Martinem, synem purkrabího pražského Hradu Bohu
slava Chrta ze Rtína. Tyto hákovnice byly až 20 kg těžké pušky ráže až pěticentimetrové.
V druhém patře byl velký sál, nejspíše hodovní síň, jejíž stěny byly zdobeny arabes
kami. Ještě v r. 1890 zde prý byly patrny obrazy postav v životní velikosti. Síň měla šest
gotických oken, v jejichž výklencích byla kamenná sedátka. Na nich trávily volné chvíle
paní s dcerkami, zabývajíce se ručními pracemi a pohlížením z oken daleko do kraje, až
k Bílé hoře. Ze síně, vytápěné v zimě krbem, se vcházelo do malé kaple s gotickým oknem
a druhým ve tvaru rozety. Odtud pak bylo možno vstoupit do kulaté věže s točitými schody
a se střílnami ve stěně. Ve třetím patře byla nejspíše zbrojnice.
V podzemí tvrze byly tři sklepy, jeden podlouhlý, zaujímající asi dvě třetiny celé
stavby, druhé dva menší. Všechny
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Budova tvrze neobsahuje zdivo z doby před Janem IV. z Dražic, o původní podobě tvrze ani o jejím
umístění tak nemůžeme nic bezpečně tvrdit
Současné poznatky účast Viléma z Avignonu vyvracejí
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byly klenuté, otvory do nich zvenčí úzké, uvnitř rozšířené. Nad vchodem do sklepa je zasa
zen tympanon s erbem litovických a dražických pánů.
Původní barvy zlatých vinných listů na modrém štítě kdosi přemaloval na zelené
v červeném poli. Tento štít – nejcennější historická památka naší obce – zde vydržel
640 let bez úhony; teprve v našich časech byl rukou neznámého vandala zničen.48
Tvrz jako jediná v širokém okolí přečkala bez větší úhony bouře husitské i válku
třicetiletou. I když byla mnohokrát poškozena (např. r. 1591 je o ní zapsáno v deskách
zemských, že to „bylo stavení zlé, dobré střechy nebylo a všechno na upadení téměř
viselo, kuchyně klenutá po vrchu trhlá je a okolo ní tráva zelená roste…“), vždy byla zase
opravena a pány obývána. Teprve ve vlastnictví tachlovické vrchnosti byla opuštěna a pro
měněna v sýpku, jíž je v podstatě dodnes.
Druhou nejstarší hostivickou pamětihodností je k o s t e l s v . J a k u b a . První listovní
zpráva o něm je z r. 1277, ale stál zde nepochybně už nějaký čas před tím. Dokladem toho
je románské kvádříkové zdivo z opuky, odkryté v jeho jižní stěně při adaptaci v letech
1973 až 1976. Podle názoru odborníků pochází z první poloviny 13. století, kdy byl kostel
nejspíše postaven.
Byl daleko menší, než je dnes, a z původního zdiva zůstala právě jen zmíněná jižní
strana. Jeho románský sloh pozdější přestavby zcela setřely. Došlo k nim po třicetileté
válce, kdy byl – někdy po r. 1660 – přistavěn gotický presbytář, sakristie a asi také věž.
Původní kostel ji totiž neměl. Snad jen opodál stála dřevěná zvonice. K dalším změnám ve
vzhledu kostela došlo při opravách v letech 1737 a 1738 a zvláště pak r. 1817. Tehdy bylo
zbudováno oratorium pro vrchnostenské úřednictvo a opraveny také varhany pocházející
z r. 1778, zhotovené pražským stavitelem varhan Janem Matem. V r. 1870 byly na severní
a jižní straně přistavěny dvě kaple, zcela rušící slohovou harmonii stavby. Bylo to zle
kritizováno, dokonce prý i spisovatelem Zikmundem Wintrem. Přitom snad byl zazděn
pseudorománsky sklenutý vchod do kostela na západní straně věže, který byl odkryt při
zmíněné současné adaptaci. K jeho zazdění použili tenkrát náhrobní kameny, vzaté ze zdí
a z podlahy chrámové lodě a nešetrně stavitelem zničené. Kdoví, zda mezi nimi nebyl
i náhrobní kámen dcery a manželky Jana Vodňanského z Uračova, pochovaných zde pod
mužskými lavicemi v letech 1625 a 1626. V r. 1755 zaznamenal farář Metta do farní
pamětní knihy nápisy osmi z těchto náhrobků. Jsou otištěny v Melicharově díle Paměti
okresu unhošťského na str. 193. Jen dva se zachovaly vcelku v ohradní zdi na západní
straně, jsou však velmi zvetšelé a prakticky nečitelné.
Kostel měl před třicetiletou válkou tři zvony, o něž byl vojáky připraven. Po válce
získal postupně nové, ale i ty došly zkázy. Roztavily se při požáru r. 1794. Další zvony,
z r. 1802, byly zrekvírovány v první světové válce. Hodiny byly na věž zavěšeny roku 1871.
V r. 1933 byly pořízeny nové z dobrovolné sbírky věřících. Dosloužily v 70. letech a byly
r. 1975 nahrazeny novými, pořízenými nákladem
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Tympanon je nyní uložen uvnitř tvrze. Jeho umístění nad schodištěm bylo rovněž druhotné
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120 000 Kčs. Vnitřní vybavení kostela je vesměs z doby po obnově chrámu v 17. století
a nemá valnou uměleckou cenu.
Přes slohovou nesourodost stavby je kostel charakteristickou dominantou naší obce
a svou dávnou minulostí, spravován faráři katolickými i podobojí, zničen ve válkách
a znovu obnovován, je cennou a významnou historickou památkou, což koneckonců
dosvědčuje i nákladná adaptace, jíž byl v těchto letech renovován.
Podobně je tomu i s dalším pamětníkem časů minulých, h o s t i v i c k o u f a r o u .
V dnešní podobě pochází z let 1734 až 1736, kdy ji dala vystavět velkovévodkyně Anna
Marie Toskánská. Její znak, erb vévodů saskolauenburských, zdobí také farní průčelí. Před
chůdkyně tohoto příbytku hostivických farářů, stará snad jako kostel, byla zničena v třiceti
leté válce tak, že jen pár holých zdí ukazovalo, kde stála. Velkovévodkyně zadala projekt
stavby pravděpodobně významnému italskému architektu Ottavio Brogiovi, kterého
zaměstnávala.49 Celkový charakter této barokní stavby to alespoň naznačuje. Spolu se
zámkem na protilehlé straně návsi a sloupem uprostřed sadu tvoří harmonický celek,
vytvořený zřejmě podle jednotné koncepce.
M o r o v ý či m a r i á n s k ý s l o u p na poloviční cestě od fary k zámku byl postaven
nejspíše také v r. 1734. Takovéto sloupy byly tenkrát v oblibě a zdá se, že měly sloužit
jako ochrana před morem a hladem. Na našem sloupu jsou čtyři sochy svatých, sv. Vavřin
ce, sv. Kateřiny, sv. Floriána a snad sv. Víta. Na kartuších mezi nimi býval prý znak sasko
lauenburský a monogram, na ploché desce na vrcholu je pak reliéf prosící patronky Anny
Marie Toskánské a z druhé strany jakýsi církevní výjev.50 V r. 1971 byl – dříve než kostel
a fara – střediskem památkové péče opraven a uveden do původního stavu.
Poslední objekt z tohoto komplexu – z á m e k – na opravu ještě čeká. Byl postaven
ve stejném čase jako fara. Vznikl přestavbou původního jednopatrového panského sídla,
jak je dala postavit v letech 1687 až 1697 hraběnka Johana Eusebia Barbora Caretto
Millesimová. Během dvou let, od r. 1733 do r. 1735, bylo přistavěno druhé patro, přičemž
byla uvnitř vytvořena rozsáhlá hala, zabírající 1. a 2. patro a osvětlená okny v altánové
nástavbě na střeše. Ze středu této nástavby vyrůstala ještě věžička se zvonkem a dvoj
ciferníkovými hodinami, vrcholící tyčí s koulí a osmicípou hvězdou (viz obrázek před titul
ním listem).
Stavba neměla asi přímého projektanta. Polír Jan Jiří Bauer, který vedl zednické
práce, se nejspíše řídil pokyny velkovévodkyně, jež se inspirovala podobným zámečkem
v sídle vévodů saskolauenburských v Ostrově u Karlových Varů. Podobný zámek postavil
také r. 1708 v Ratibořicích náchodský kníže Vavřinec Picolomini.
Pro zajímavost uvádíme některé další budovatele zámku, jak se jejich jména
zachovala v účtech za vykonané práce. Tak tesařské práce prováděl litovický tesař Jan
Wettinger se svými tovaryši. Osmnáct nových kamen, z nich pět větších, kachlových,
instaloval pražský kamnář Jan Wolf Rödlein. Freskové malby v hale, na schodišti a v by
tech zhotovil malíř Karel Josef Moravini. Použil při nich historické náměty
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Z pozdějších stavebně historických rozborů vyplývá, že Broggiova účast na stavbě fary je nepravdě
podobná. V současné době je stavba připisována pražskému staviteli Václavu Špačkovi
Reliéf neznázorňuje Annu Marii Toskánskou, ale Pannu Marii Polickou – Horní Police bylo jedno
z panství Anny Marie a již její otec zde budoval mariánské poutní místo. Církevní výjev narození Ježíše
Krista je zřejmě kopií bělohorského obrazu
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a v hale zpodobnil císařské vítěze v bitvě na Bílé hoře. Za své dílo dostal 620 zlatých,
dalších 22 zlatých pak obdržel za pozlacení koule a číslic na cifernících věžních hodin.
Pracovala zde ještě celá dlouhá řada dalších řemeslníků, a když pak velkovévodkyně
sečetla všechny účty, vyšlo jí, že celé přestavba zámku stála 4 350 zlatých.
Po velkovévodkyni Toskánské vlastnila zámek její dcera Marie Anna Karolína a po ní
vnuk velkovévodkyně, bavorský vévoda Klement František. Za nich výstavba ještě
pokračovala, posledně jmenovaný přistavěl kapli a založil při zámku okrasnou zahradu. Ale
už další majitel, bavorský kurfiřt Maxmilián Josef, ztrácí o zámek zájem. Stavba neodpo
vídá totiž představě rokokového panstva, neboť z jejích oken nebyl výhled ani na les, ani
na vodu. V r. 1797 je ještě upravována zahrada, v níž je zřízena nová fontána, ale zámek
počíná už upadat. V r. 1823 musela být stržena věžička s hodinami, nejhorší nedostatky se
sice opravovaly, ale šlechta už zde nebydlela, zámek byl pronajímán na soukromé byty.
Chátrání nezadržitelně pokračovalo, zub času hlodal, a tak dnes stojí tato cenná historická
památka, kdysi honosné šlechtické sídlo, před námi jako žebrák, čekající na dobrodince,
který ho zachrání před úplnou zkázou.
Poslední jakžtakž zachovanou historickou památkou (nepočítáme li nadobro zchátralé
a zřejmě k zániku odsouzené barokní poutní kapličky vedoucí přes naši obec od strahov
ského kláštera do Hájku) je mlýn pod hrází Litovického rybníka. Býval zde od pradávna.
V třicetileté válce byl zničen a pak obnoven v barokním slohu dodnes patrném.51 Byl to
mlýn panský a litovická vrchnost ho pronajímala do dědičného držení. Nájemce mlýna
musil za to tachlovickému panství „každoročně při svatém Jiří jménem činže z mlejna na

věčné časy padesát zlatých platili a šest dní ruční práce v čas žitných a pšeničných žní bez
platu a stravy s osobou k práci dostatečně řádně vybejvati; pak při lovení jednoho každého
kaprového rybníka tak, jak při prvopočátečním prodeji mlejna stanoveno jest, rozvážeti
ryby povinen jest.“ Na mlýně se mlelo asi do šedesátých let minulého století. V r. 1875
slouží už jako obydlí hajného. Posledním mlynářem byl od r. 1840 Václav Herda.
Historickou pamětihodností, dnes už neexistující, byl i k o n t r i b u č e n s k ý š p ý c h a r ,
který stával v Litovicích proti parčíku a byl po první světové válce majitelem Antonínem
Kafkou přeměněn na prádelnu. R. 1957 byl zbořen. Podobný špýchar stával také v Hostivi
ci na místě dnešního mlýna.
Tolik lze ve stručnosti říci o historických památkách naší obce. Zásluhou našeho
socialistického státu se postupně obnovují, aby i příštím generacím připomínaly dávnou
minulost a těžký život našich předků.
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Současné budovy byly postaveny kolem roku 2000 v původním duchu na místě zdemolovaných staveb
bývalého mlýna

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada A – svazek č. 1
Kolektiv (1977): Hostivice – 700 let života a práce

48

NAŠE OBEC VE DVACÁTÉM STOLETÍ
Jakkoliv byly osudy lidí, kteří žili v naší obci v minulých stoletích, často pohnuté, jsme
ve dvacátém století svědky nebývalého zrychlení vývoje ve všech směrech života.
Zatímco dříve zůstávala práce zemědělců i řemeslníků po dlouhé věky takřka beze
změny, dochází nyní v průběhu života jedné generace k úplné změně ve způsobu výroby
hned několikrát. I k nám proniká průmysl a stále více lidí hledá obživu mimo obec,
v pražských továrnách, kladenských a nučických dolech, ve stavebnictví. Mění se tak
i třídní složení hostivického obyvatelstva. Začátkem dvacátých let je už dělnická třída
nejpočetnější skupinou ve všech částech obce a začíná uplatňovat svůj vliv na správu
veřejných záležitostí.
Mnohem bohatší je také společenský a kulturní život.
Pokusíme se nyní zaznamenat průběh našeho bouřlivého století. Protože základem
života každé lidské pospolitosti je výroba, všimneme si i my nejprve ekonomického vývoje.
Ve dvou kapitolách se budeme věnovat zemědělství i vývoji průmyslu, řemesel
a obchodu u nás. Další kapitola nás zavede do středu politických zápasů, které vedla od
konce 1. světové války dělnická třída a její předvoj – Komunistická strana Československa.
Budeme sledovat osudy obce v těžkých letech okupace i radostnou práci po osvobození
Sovětskou armádou až do současných dnů.
Pak se podíváme, jak se v Hostivici cvičilo i cvičí a sportuje dnes. Jaký byl a je spole
čenský a kulturní život. Jakou činnost vyvíjely různé spolky a čemu se věnují současné
zájmové a společenské organizace Národní fronty. Zvláštní kapitola je věnována škole.
V závěrečné kapitole porovnáme, jak žijeme dnes a jak se v Hostivici žilo vlastně
ještě docela nedávno, v období první republiky.

OD KOSY A CEPU KE KOMBAJNU
Hlavním zdrojem obživy obyvatel našich obcí bylo po staletí zemědělství. Na začátku
předmnichovské republiky zde byly dva státní dvory, které byly do roku 1918 vlastnictvím
císařské rodiny. V Hostivici bylo asi 7 větších zemědělských usedlostí s výměrou nad 5 ha.
Stejný počet větších usedlostí byl i v Litovicích. Menších hospodářství, jejichž majitelé byli
výhradně odkázáni na zemědělství, bylo dohromady asi 16. Pak zde byli domkáři
s kouskem pole, někdy i kravkou, kteří provozovali ještě různá řemesla.
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Pokud naše paměť sahá, obdělávala se pole koňským či kravským potahem. Státní
dvory používaly parní oračky. Ve třicátých letech se začaly používat traktory. Obilí se ve
větších usedlostech sklízelo potahovou sekačkou zvanou hrsťovka. Drobní zemědělci sekali
kosou. Mlátilo se zpravidla až v zimě. Používaly se mlátičky poháněné parním strojem,
později benzínovým motorem a elektromotorem. Cepy se mlátilo žito, aby byla sláma na
došky a k jinému použití. Obilí se prodávalo obchodníkům, vozilo se do hospodářského
družstva nebo do mlýna. Drobným zemědělcům zapůjčoval ruční mlátičku p. Volf. Sedláci
si brali za úplatu mlátičku s parním, později elektrickým pohonem p. Vébra z Hostouně. Ve
větší míře ovlivnily stroje nejdříve sklizeň obilí. Začaly se používat samovazače, které
převládaly až do padesátých let. Cukrovka se vyorávala potahem, shazovala na hromady
a pak okrajovala. Vozila se na nádraží do Hostivice i do Litovic. V deštivém počasí to byla
práce velice namáhavá. Brambory se vyorávaly pluhem, sbíraly do košíků a odvážely pak
do stodol, kde se přebíraly.
Hospodářská krize na počátku třicátých let zasáhla i zemědělství. Monopolní spo
lečnosti stlačovaly ceny zemědělských výrobků na úkor zemědělců. Zemědělcům byly
stanoveny kontingenty na výkup výrobků a za vyšší dodávky byly nižší ceny.
Za okupace nařídili Němci přísnou evidenci zemědělské půdy. Byly zavedeny hospo
dářské výkazy, ve kterých bylo popsáno takřka celé hospodářství. Podle výkazů se
vyměřovaly dodávky všech zemědělských produktů, včetně vajec, masa a mléka. I drobní
držitelé slepic byli povinni odevzdávat vejce. Dodávky stanovila podle pokynů nadřízených
úřadů zvláštní komise. Členové komise se vždy snažili ulevit drobnějším zemědělcům.
Přestože byly přísné prohlídky a hrozilo se velkými tresty, můžeme říci, že kromě dvou
případů nedošlo k žádným represím. I při prohlídkách a kontrolách, díky našemu občanu
V. K., který včas podal zprávu o chystané kontrole, dopadly naše obce celkem dobře.
Před scelováním pozemků bylo v Hostivici 323 soukromých hospodářství s celkovou
výměrou 516 hektarů orné půdy. Valná většina, 201 hospodářství, neměla však více než
2 hektary. 18 usedlostí mělo výměru od 2 do 10 hektarů, dále zde bylo 25 statků s 11 až
25 hektary a 6 statků s více než 25 hektary orné půdy. Dva státní dvory obhospodařovaly
asi 550 hektarů.
Vlivem technického pokroku se začaly v zemědělství používat různé stroje. Protože
takový stroj byl pro jednotlivce drahý a nemohl být ani využit, bylo v Hostivici kolem roku
1929 ustaveno strojní družstvo. Zakoupilo mlátičku s lisem a elektromotorem, později
přibyl secí stroj na řepu, žací stroj a další stroje. Po osvobození bylo založeno Strojní
zemědělské družstvo i v Litovicích.
Po osvobození se brzy ukázalo, že roztříštěná zemědělská malovýroba nemůže stačit
požadavkům plynulého zásobování obyvatelstva, a proto dochází začátkem padesátých let
ke sdružování zemědělských závodů ve větší celky. Po sloučení obcí došlo v roce 1950 i ke
sloučení zemědělských strojních družstev a pod patronací Jednotného svazu českých
zemědělců k založení přípravného výboru Jednotného
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zemědělského družstva v Hostivici. V květnu 1950 požádala rada MNV o provedení
hospodářsko technické úpravy půdy. Po dohodě se státním statkem bylo rozhodnuto, že
JZD Hostivice bude hospodařit na 537 hektarech v souvislých honech a asi 28 hektarech
půdy mimo hony, bez ohledu na vlastníka, meze či katastr. Po těchto úpravách hospodařily
ve sloučených obcích: JZD, státní statek, 29 soukromých zemědělců s výměrou do 50 arů,
9 s výměrou do 1 hektaru a 1 s výměrou 5 hektarů. Podle platného zákona byly od velkých
zemědělců vykoupeny zemědělské stroje, které u nich nebyly plně využity. Část strojů byla
předána JZD, zbytek Strojně traktorové stanici v Břevnově.
Zemědělcům byly v té době stále ještě předepisovány povinné dodávky různých
výrobků. Protože někteří větší rolníci nesplnili v roce 1949 předepsané dodávky a nebyla
ani záruka, že je budou nadále plnit, rozhodla rada MNV v létě 1950 zavést povinný nájem
na 5 zemědělských usedlostech a předat je, včetně veškerého inventáře, do užívání JZD.
Členy JZD se stali téměř všichni malí a střední rolníci. Družstvo přijalo v srpnu 1950
provozní řád II. typu a usídlilo se v bývalé Lindbetonce, kde si zřídilo kanceláře, dílny
a sklady. Po převzetí povinných pachtů byl sveden do společných stájí skot i prasata.
Družstvo mělo 16 koní, 143 kusů skotu, 163 prasat a 262 slepic.
Díky pomoci místních organizací KSČ počet členů družstva stále rostl a první valné
hromady se zúčastnilo už 160 členů. V družstvu pracovali majitelé menších usedlosti,
bývalí deputátníci a námezdně pracující. Zpočátku byli placeni hodinovou mzdou. Valná
hromada družstva odhlasovala přechod na III. typ hospodaření a usměrnila tak budoucí
vývoj družstva.
Vzhledem k tomu, že z obou obcí odešlo mnoho lidí, zvláště zemědělských dělníků,
do pohraničí, projevil se nedostatek pracovních sil při sklizni zemědělských plodin. Proto
byly pod patronací místních organizací KSČ a MNV organizovány dobrovolné brigády. Byla
to vydatná pomoc. Například v neděli 17. června 1951 okopávalo řepu celkem 651 osob.
Během dalšího období sbíralo družstvo zkušenosti ze společného hospodaření. Ukázalo se,
že jak v rostlinné, tak i v živočišné výrobě je činnost družstva stále ještě roztříštěna. Proto
požádala rada MNV v únoru 1951 o novou úpravu pozemků a budov mezi JZD a státním
statkem. Došlo k ní až v roce 1957. V tomto roce byl také postaven kravín v Jenečku a na
scelená pole v Hostivici vyjel první kombajn sovětské výroby. Průměrné výnosy pšenice
byly tehdy 26 centů z hektaru a u ostatních zrnin se pohybovaly kolem 20 centů.
V roce 1952 přesídlila do naší obce Strojně traktorová stanice. JZD pro ni uvolnilo
objekt Lindbetonky, když získalo volné hospodářství v domě čp. 100 v Hostivici I.
Do vývoje jednotlivých zemědělských družstev zasáhlo ozdravujícím způsobem
opatření vlády, podle kterého členové JZD neobdrželi potravinové lístky a byly jim kráceny
body na šaty. Zpočátku
48

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada A – svazek č. 1
Kolektiv (1977): Hostivice – 700 let života a práce

51

to způsobilo dosti rozruchu, ale později většina členů smysl opatření pochopila. Z družstva
odešli stavozemědělci a kovozemědělci, takže členy zůstali jen ti, kdo skutečně pracovali
na polích a ve stájích. Bývalí členové však družstvu při špičkových pracích nadále pomáha
li.
Družstvo za účinné pomoci místní organizace KSČ a národního výboru překonávalo
potíže růstu a koncem roku 1952 přijalo nové stanovy, které značně pomohly upevnit
kázeň a pořádek. Pro své členy i ostatní občany zřídilo JZD svépomocnou prádelnu
v objektu bývalého kontribučenského špýcharu v Litovicích a zavařovnu ovoce a masa
v Hostivici. Družstvo také zkusilo pěstování kaučukodárné rostliny koksa gys. Určitou dobu
pěstovalo námel v žitě a zeleninu. V živočišné výrobě byl pokusně zaveden chov husí, ale
po krátké době byl zase zrušen. Delší trvání měl chov ovcí. Na bývalém hřišti V čekale byla
zřízena drůbežárna.
Družstevníci navštěvovali školu práce na MNV, kde se dozvídali o nových metodách
socialistické velkovýroby v zemědělství. Novou organizaci dostaly v té době státní statky.
Dvory se mění na farmy, ale ředitelství státního statku, kam farma v Hostivici i farma
v Litovicích patří, je i nadále v Jenči. Po úporných jednáních došlo počátkem roku 1957
k předání hostivické farmy jednotnému zemědělskému družstvu. V té době byla značná
část orné půdy družstva i farmy státního statku zabrána pro stavbu letiště a obě hospo
dářství by těžko mohla existovat samostatně. Do správy JZD přešly všechny hospodářské
budovy i polnosti. Bylo to správné rozhodnutí, které podporovaly hlavně organizace KSČ.
Začíná tím vlastně nová éra v hospodaření JZD.
Ke konci roku 1958 bylo již v Hostivici 97 % půdy v socialistickém vlastnictví. Farma
Litovice měla 430 hektarů, jednotné zemědělské družstvo 654 hektarů. Ostatní půdu
obhospodařovaly Státní lesy, rybníky a zbytek připadal na domácí zahrady a na plochu
letiště.
S rozvojem zemědělské velkovýroby ubývá v obci chovatelů drobného zvířectva,
zejména koz, husí a jiné drůbeže. Mezi tím se neustále zlepšuje organizace práce družstev
níků. V roce 1956 dosáhly již hektarové výnosy pšenice 30,5 centů a brambor 140 centů.
Hodnota pracovní jednotky činila v tomto roce 21,50 Kčs a naturálie v ceně 5 Kčs. Proto
k nám v září 1958 zavítala na výměnu zkušeností početná skupina sovětských turistů –
kolchozníků. Hosté si prohlédli hospodářství a srdečně pobesedovali s hostivickými
družstevníky. Podobné návštěvy přijely v příštích letech ještě několikrát. V ocenění práce
JZD Hostivice se zde v roce 1958 pořádaly také celookresní dožínky. Ve stejném roce přišel
do STS občan africké Guineje, aby se zde vyučil mechanizátorem.
V roce 1960 byla v JZD ustavena základní organizace KSČ. Do té doby řídil politickou
práci v družstvu MV KSČ. V témže roce přijalo JZD tzv. přerovskou výzvu ke zvýšení plánu
v rostlinné výrobě. Výroba byla skutečně zvýšena o 36,8 %. Pod vedením nového před
sedy Fr. Kohouta pokračovaly úspěšně i ostatní práce. Za zmínku stojí, že v následujícím
roce, přes trvale nepříznivé počasí, vyjednotilo JZD
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cukrovku v rekordním čase 16 dnů. Obdrželo tak mimořádnou odměnu 2 000 Kčs od ONV,
která byla rozdělena mezi členky JZD a Svazu žen, které při jednocení pomáhaly. K záso
bování obyvatelstva bylo v té době třeba zvýšit dodávky vajec. Na pokyn vyšších orgánů
přistoupilo družstvo ke stavbě velkokapacitní haly pro chov slepic na vysoké podestýlce.
Zařízení však mělo technické závady, které se projevily zejména v zimních měsících. JZD
pak od chovu slepic upustilo, protože potřeby obyvatelstva za čas zcela uspokojovaly nově
budované velkodrůbežárny. Z podobných důvodů zrušilo JZD Hostivice i chov prasat.
Nastupující specializace v zemědělské výrobě omezuje u nás také pěstování brambor
a cukrovky. Zvyšuje se naopak počet dojnic a pěstuje se více pícnin, včetně kukuřice.
V 60. letech se vyskytla ve stáji ovčína tzv. Bangova nemoc. Dobytek se musel
prodat na jatky, stáje byly dezinfikovány a po určitou dobu zůstaly prázdné.
Přes tyto potíže se družstvo zdárně rozvíjelo. Počátkem sedmdesátých let mělo
120 členů a i když průměrný věk družstevníků byl poměrně vysoký, dosahovalo pozoru
hodných výsledků jak v rostlinné, tak i živočišné výrobě. V roce 1970 se například
hektarové výnosy pšenice už blíží 40 centům, ječmene 35 centům a brambor se sklidilo
přes 170 centů z jednoho hektaru. Dojivost na 1 krávu činila 2 343 litrů. Družstvo
obhospodařovalo celkem 604 hektarů zemědělské půdy, z toho 582 hektarů orné. Dobré
výsledky vedly představenstvo JZD k rozhodnutí postavit novou administrativní budovu na
ovčíně, kam přesídlilo vedení družstva z hostivického zámečku. Družstvo také zřídilo po
mocnou výrobu, zejména stavební četu.
1. ledna 1974 došlo ke sloučení JZD Hostivice, Chýně, Zličín, Řeporyje a Třebotov
v jedno velké družstvo s názvem Jednotné zemědělské družstvo Československo sovět
ského přátelství se sídlem v Chýni. Nové družstvo vytvořilo se státním statkem v Jenči
kooperační seskupení, jak se nazývá nová fáze rozvoje zemědělské velkovýroby. Touto
změnou bylo u nás dovršeno první čtvrtstoletí socialistického zemědělství. V Hostivici jsme
25. výročí založení JZD vzpomněli v roce 1975. To už bylo naše družstvo součástí zmíně
ného kolosu, který obhospodařuje 3 703 hektarů zemědělské půdy. Abychom si udělali
představu o rozsahu sloučeného družstva, uveďme alespoň několik údajů o jeho strojním
vybavení. Družstvo vlastní 130 kolových traktorů, 17 těžkých pásových traktorů, 24 obil
ních kombajnů, 63 nákladních aut, 39 osobních aut a desítky dalších strojů. K usnadnění
řídicí práce slouží všechna dostupná technika, včetně počítacích strojů a krátkovlnné vysí
lačky.
V hostivickém středisku má družstvo velký kravín a malý ovčín s kapacitou 200 kusů,
v Sobíně je ustájeno 200 kusů krav a na Břvech 50 kusů skotu. V Hostivici je dále teletník
a v Jenečku stáj pro jalovice.
V roce 1974 pěstoval tento zemědělský gigant například ozimou pšenici na 935 ha,
jarní ječmen na 600 ha, cukrovku na 400 ha a kukuřici na siláž na 335 ha.
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Družstvo má i přidruženou výrobu, sloužící především k jeho potřebám. Je to napřík
lad pískovna, autoservis a autoopravna v Řeporyjích a vazba květin v Řeporyjích.
Družstvo spravuje představenstvo v čele s předsedou. Rodinné přídavky, podporu
v nemoci a při úrazech vyřizuje sociální komise družstva. Bytová komise se stará o dobré
bydlení družstevníků. Družstvo poskytuje půjčky na výstavbu bytů až do výše 30 000 Kčs
na 10 let jako půjčky nenávratné a bezúročné. O kulturní život členů družstva pečuje
kulturní komise. Sloučené družstvo má celkem 891 členů, z toho je 571 mužů a 320 žen.
92 družstevníků je z Hostivice. Průměrný věk je 42 roků. Družstvo se také stará o výchovu
dorostu v několika učebních oborech. V učební době dostávají učni kapesné a za produk
tivní práci část mzdy. Po vyučení dostane učeň, uzavře li smlouvu na dva roky, příspěvek
ve výši 800–1 000 Kčs. Příspěvek obdrží také každý voják, který se zaváže po skončení
vojenské služby pracovat v družstvu další 3 roky. Novomanželům, kteří uzavřou pracovní
smlouvu na 5 let, poskytne družstvo příspěvek ve výši 5 000 Kčs.
Tak tedy vypadá naše socialistické zemědělství dnes. Jaký to nebetyčný rozdíl proti
dřívějším časům, kdy se na rozdrobených pozemcích lopotili až do pozdního stáří nádeníci,
chalupníci i sedláci bez pomoci strojů, bez jakýchkoli sociálních výhod, jen s výhledem
nikdy nekončící dřiny.
Závěrem kapitoly o zemědělství ještě několik slovo myslivosti. V době rakousko
uherské monarchie náležel výkon myslivosti v naší obcí panovníkovi. K tomu účelu byl
zřízen c. k. lesní úřad. Do zdejší honitby dojížděla honit šlechta a vysocí úředníci. Ani za
první republiky se mnoho nezměnilo. Jen místo panovníka nastoupili kancléř prezidenta
republiky, zbytkoví statkáři a další nové panstvo. Pro dělnickou třídu a ostatní pracující
byla myslivost i nadále nepřístupná. Jen deputátníci, tj. zemědělští dělníci v trvalejším pra
covním poměru, dostali občas na vánoce zajíce.
Honební revír v katastrálním území Litovice i Hostivice sloužil jako diplomatická
honitba. Byli sem zváni cizí diplomaté, nejvíce Francouzi. V roce 1928 se v Hostivici utvořil
samostatný honební výbor, který získal právo honitby na katastrálním území Hostivice
a části Jenečka. Honitba v Litovicích zůstala diplomatickou honitbou až do roku 1960.
V prvních letech po našem osvobození byly honební výbory nahrazeny honební spo
lečností, do které mohli vstoupit i dělníci a družstevní rolníci. Všichni členové však museli
složit zkoušky z myslivosti.
V roce 1952 převzalo na svých pozemcích právo výkonu myslivosti JZD. Za tři roky
honitbu pronajalo nově utvořené myslivecké společnosti Jestřáb v Hostivici. Tato společ
nost získala v dalších letech honitbu Nekejcov na katastru Litovice a po sloučení s honební
společností v Chýni získává i tzv. diplomatickou honitbu, tj. bažantnici,
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lesíky kolem rybníků a rybníky. Zaplatila však podniku Státní lesy Zbraslav za různá
zařízení sloužící myslivosti 50 000 Kčs.
Od roku 1966 byli při odstřelu kachen častými hosty i zahraniční turisté. Za jednu
zastřelenou kachnu zaplatili Čedoku 150 Kčs. Byl to pěkný devizový příjem do státní
pokladny.
V Hostivici se loví hlavně zajíci. V poslední době se odchytávají koroptve a posílají do
zahraničí. Dále se střílejí kachny, bažanti a objevuje se zde i přebíhavá zvěř srnčí, ba
i černá.
Členové společnosti zachovávají při jednání myslivecké zvyky, mluvu a výrazy. Samo
zřejmě přijde občas i řeč na různé historky. Tak prý těsně před první světovou válkou byl
v Hostivici na honu kníže Windischgrätz, který s oblibou házel hrst krejcarů mezi honce,
aby se o ně poprali. Udělal prý to tak i v Hostivici a hostivičtí honci – za honce chodili
chudí kluci – se poprali opravdu náležitě. Projevil také přání „bouchnout si černou“.
V bažantnici se sice černá zvěř nechovala, ale vyhovět se muselo. Vzali tedy domácí prase,
načernili je sazemi a nadehnali milostpánovi do rány. Ten je střelil a aniž se na skolené
zvíře podíval, spokojeně odešel. Černé prase pak příslušníci veselé kopy upekli a snědli
v hostinci „U Ptáčků“ na Břvech.

PRŮMYSL, ŘEMESLA A OBCHOD
Do dosud poklidného života obyvatel Hostivice a okolních obcí zasáhla na přelomu
devatenáctého a dvacátého století velká událost. V roce 1899 tu začal Antonín Staněk,
absolvent vídeňské průmyslové školy strojnické a lodní inženýr, se s t a v b o u t o v á r n y
n a v ý r o b u š r o u b ů a n ý t ů pro potřeby železnic a pošt.52 Od roku 1900 tu již pracova
lo 20 dělníků, 12 žen a několik učňů. Podnik prosperoval a Staněk jej v krátké době rozšířil
o kapitálovou účast Františka Ponce. Rádcem mu byl ing. Živna, profesor české techniky
v Praze, který zkonstruoval speciální obráběcí stroje. V roce 1908 již firma Staněk a Ponec
zaměstnávala 100 dělníků. To už byl počet, který umožňoval vznik vědomí dělnické
soudržnosti. A tak byla v roce 1906 založena první odborová organizace v naší obci. Měla
bezpochyby velký podíl na třídním uvědomění hostivického dělnictva. Sociálně demo
kratická strana měla tehdy v Hostivici jen několik členů. Byli to nejuvědomělejší dělníci
a scházeli se u zámečníka Kopky blízko nádraží. Kovodělník, jak se nazývala odborová
organizace dělníků hostivické továrny, brzy dosáhl stoprocentní organizovanosti. Majitelé
továrny s ním museli počítat. Však také měl Kovodělník zač bojovat. V té době se pracova
lo 10 hodin denně, mzda se pohybovala od 1 do 3 rakouských korun. V úkole bylo možné
si vydělat trochu více, ale svobodní dělníci a ženy dostávali polovinu sazby. Sociální zajiš
tění neexistovalo, nebyly žádné dovolené, nemocenské pojištění nebo důchodové zabezpe
čení. Dělníci žádali především vyšší mzdy. Staněk je odmítl, a proto došlo v letních měsí
cích roku 1911 ke stávce. Trvala 12 týdnů a přinesla dělníkům jen částečný úspěch. Zato
měli plné ruce
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práce četníci, kteří odváděli demonstranty v železech k unhošťskému soudu. Vedení
závodu si totiž zvalo stávkokaze, s nimiž mladí dělníci sváděli časté šarvátky. Stávkující
měli štěstí, že právě v té době se stavěly v Hostivici kasárny. Na stavbě nalezli stávkující
přechodně náhradní obživu.
Sotvaže se obec poněkud uklidnila, vypukla světová válka. Život v Hostivici se výraz
ně změnil. Muniční kolony se střelivem z pracháren, rekvizice koní a povozů, odchod mužů
do války, to bylo nyní na denním pořádku. Hostivická šroubárna pokračovala ve výrobě
šroubů a nýtů. Potřebovala je bojující rakouská armáda. Na místa mužů nastoupily ženy
a děti, začalo se pracovat 12 hodin denně. Ženy nastoupily také do pracháren, kde pod
dozorem vojáků plnily munici. Od roku 1915 byl zaveden tvrdý vojenský dozor i ve šrou
bárně. Toho se však již Antonín Staněk nedočkal. Zemřel na jaře roku 1915 a zanechal dva
syny, kteří po dosažení zletilosti vedli podnik dále.
Válka přinesla brzy značné hospodářské potíže. Již v prvním roce se přihlásil hlad
a chaos. Byly zavedeny potravinové lístky, avšak příděl na ně byl nepravidelný. Vojenský
komisař tvrdě zasahoval proti rebelantům, snažil se opatřit dělníkům potraviny, aby
zabránil růstu nespokojenosti, ale mohl opatřit jen hnijící tuřín. Hlad a potíže v zásobování
využívali ti, kdo měli k potravinám nejblíže a keťasili, jak se tehdy říkalo. Vyměňovali
základní životní potřeby za zlato, šperky a jiné cennosti.
Válečným hospodářstvím byly poznamenány i hostivické mlýny. Střídaly se tu neustá
le kontroly a rekvizice. Tvrdá opatření vojenských úřadů se však netýkala jen potravin.
Byly zabaveny i zvony hostivického kostela. Došlo dokonce i na mosazné kliky ode dveří,
nádobí, ba i pivní trubky. Epidemie a nemoci krutě stíhaly zbědované obyvatelstvo. O hos
tivickém posvícení v roce 1918 bylo dokonce 5 pohřbů vyhladovělých občanů.
Konec války byl proto v Hostivici přijat s nesmírnou úlevou. Dělnice v kulovně prachá
ren zastavily práci a spolu s ostatním obyvatelstvem vítaly svobodu a mír.
První poválečná léta přinesla dělnické třídě určité úlevy. Buržoazie, zastrašená
zprávami o Velké říjnové socialistické revoluci, na čas ustoupila. Jakmile však měla pevně
v moci policejní aparát, který převzala z rakouské monarchie, nelítostně zasáhla. Dělnická
třída, zrazena sociálně demokratickými vůdci, se stala opět objektem bezmezného vykořis
ťování. Proto si vytvořila vlastní, skutečně revoluční stranu, Komunistickou stranu Česko
slovenska. Dělnické hnutí i odbory byly rozštěpeny. V hostivické šroubárně však postu
povaly obě dělnické strany v bojích za dělnická práva společně. Narůstající koncentrace
kapitálu i určitá nerozvážnost Staňkových nástupců brzo přivedly šroubárnu k bankrotu.
V roce 1924 byla zastavena výroba, stroje odvezeny a dělnictvo propuštěno.
Hostivická šroubárna měla beze sporu pronikavý vliv na vývoj dělnického hnutí u nás.
Bylo především zásluhou kováků, že se v roce 1912 slavil v Hostivici 1. máj jako sváteční
den s táborem lidu
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a manifestací. D ě l n i c k ý k o n z u m tu bylo založen už v roce 1907 a o 5 let později již
stála prodejna V č e l y na vlastním pozemku na čísle popisném 24.53
Dvacátá léta přinesla přechodnou hospodářskou konjunkturu. Někteří jednotlivci se
pokusili rychle zbohatnout. Takovým pokusem byla i stavba K r o p á č k o v y h ř e b í k á r n y
nedaleko hostivické železniční stanice. Kapitálově slabý podnik měl bez podpory monopolů
jen jepičí trvání. Objekt hřebíkárny tak známe z předválečných let spíše jako zahradnictví.
Teprve na sklonku třicátých let jej koupil pražský podnikatel Zadák, který tu zavedl výrobu
podlahových krytin.
Konec dvacátých let je již poznamenán hospodářskou krizí. Stojí Staňkova šroubárna
i Kropáčkova hřebíkárna. Hostivičtí občané – podle údajů z přelomu let 1929–1930 jich
bylo už 2 267 – dojíždějí převážně za zaměstnáním do Prahy, z menší části do Kladna,
nebo hledají obživu v zemědělství. Péče o nezaměstnané padala tehdy na bedra jednotli
vých obcí.
Vedení hostivické obce, podobně jako v Litovicích, se snažilo podle svých možností
čelit narůstající nezaměstnanosti. Zadalo například úpravy státní silnice a úpravu rybníka
ve skále za částku 34 000 Kč, ale to byla jen malá pomoc.
V březnu 1930 zahájila opět činnost továrna, kterou jsme opustili v roce 1924, kdy
byla uzavřena. František Zicha, původně soustružník Škodových závodů v Plzni, přenesl do
Hostivice výrobu parních a vodních armatur. Byla to zajímavá a atraktivní výroba lázeň
ských baterií, stojánkových kohoutků a jiných zdravotních armatur. Výrobky se značkou
ARZI byly dodávány do zdravotnických zařízení, škol i bytů. V pozlaceném provedení je
Zicha dodal i pro Vatikán. Zichovým společníkem se stal Jan Heim. Firma Zicha, společnost
s ručením omezeným, se však i přes kapitálovou účast Heimovu dostala brzy do potíží.
Krize si našla cestu i sem. Bohužel dělníci, organizovaní v několika odborových organiza
cích se nemohli bránit propouštění, omezování práce na tři dny v týdnu a drastickému
snižování výdělků. Přesto šli do stávky. Její průběh i výsledek byl zcela jiný než v roce
1911. V roce 1932 vykazuje Hostivice 64 nezaměstnaných, z nich však jen 24 pobírá pod
poru. Ostatní dostávají pouze poukázky na potraviny za 10 Kč týdně, trefně tehdy nazýva
né žebračenky. Otevřeně píše hostivický kronikář, že je „korupce a demoralizace ve všech
vrstvách, velká nespokojenost lidu se stávajícími poměry a řády.“ Sbírka na místní chudé
vynesla v roce 1932 jen 1 700 Kčs na hotovosti, nějaké šatstvo a obuv. Za této situace
nemohla stávka zichováků skončit jinak než prohrou. Pokud byli stávkující znovu přijati do
práce, tak jen za cenu dalšího snížení mezd a beze všech nároků z předchozího zaměstná
ní. Práce v armaturce zbyla jen pro několik desítek dělníků a ani ti neměli jistotu, že se
v zaměstnání udrží.
Obec Hostivice se i v těžkých letech krize nadále rozrůstala. V červnu 1932 byl
postaven první osmidomek v nově budované části obce, v Paloukách. Mnozí se podivovali
činu stavebníka. Parcela těsně na hranici ruzyňského katastru a řadový osmidomek, to
bylo v teh
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dejší době neobvyklé. Vznik této části Hostivice byl však zřejmou spekulací v souvislosti
s tehdy budovaným ruzyňským letištěm.
V roce 1935 byl zahájen provoz v nové m l é k á r n ě postavené nákladem jeden a půl
miliónu Kč v sousedství objektu státního statku. Technický pokrok tu navázal na téměř sto
letou tradici ošetřování a zpracování mléka v Hostivici. Mlékaři s koňskými potahy po léta
dováželi mléko, smetanu nebo máslo ze statků jenečské důchodové správy, kam patřil
hostivický i litovický velkostatek, do pražských obchodů a domácností. V nově vybudo
vaném objektu, vybaveném moderní technikou, se soustředil sběr mléka, které se tu dále
ošetřovalo pasterizací, a vyráběly se tu také další mléčné výrobky. Hostivická mlékárna se
důstojně zařadila do historie českého mlékárenství a po celá desetiletí zásobují její pracov
níci spotřebitele mlékem i širokým sortimentem kvalitních mlékárenských výrobků.
Přestože jsme v předchozích řádcích hovořili o několika průmyslových podnicích, ne
byla u nás nikdy větší továrna, tedy ani větší počet pracovních příležitostí. Značný význam
tu vždy, kromě zemědělství, měly drobné soukromé ž i v n o s t i . Charakter práce v živnos
tenských dílnách byl tehdy zcela jiný. Zdrojem energie byla lidská síla, jen ve mlýně měli
parní stroj a od třicátých let elektrický motor. Nástroje byly jednoduché, mistr pracoval ve
své dílně sám nebo jen s jedním či dvěma dělníky a učni. V obchodě byl typický „obchod
se smíšeným a koloniálním zbožím“, kde bylo možno koupit vše, co tehdejší venkovan
mohl potřebovat. V době před první světovou válkou nikdo z obchodníků či řemeslníků
z výtěžku své práce nezbohatl; stačil tak tak ke skromné obživě rodiny.
Výhodná poloha obce v blízkosti Prahy způsobila, že obyvatel přibývalo. V roce 1912
měla jen samotná Hostivice 1 600 lidí. V té době tu bylo na 50 živnostníků a 26 učňů, kteří
chodili do školy v Praze nebo Unhošti. Z popudu místních živnostníků byla proto zřízena
Živnostenská pokračovací škola. Vyučování začalo 17. října 1912 a zúčastnilo se ho
38 učňů z Hostivice a okolí. Škola měla místnost v prvním patře budovy dnešního MNV
a působili zde první správce školy J. Suchoradský a učitelé Pechlát, Uhlík, Počkay a Saifrt,
jenž byl také posledním správcem, když byla škola roku 1942 zrušena. Nejvíce učňů, cel
kem 39, měla škola v roce 1927 a nejméně, jen 22, v době hospodářské krize v roce 1933.
V třicátých letech řada drobných živností zanikla a udrželi se jen finančně silnější
jedinci. Z nich například A. Mráz vytvořil v Hostivici první „obchodní dům “, kde bylo možno
nakoupit nejen potraviny, ale také železářské zboží, a kde už byla oddělena prodejna od
skladu. V Litovicích54 byla otevřena „Jarešova tržnice“, jejíž majitel denně vlastním vozem
přivážel čerstvé zboží z pražského trhu. Koncem dvacátých let vznikla také v Litovicích
prodejna dělnického spotřebního družstva Včela a v Hostivici Konzum železničních
zaměstnanců. V třicátých letech doplnily obchodní síť ještě dvě prodejny Rovnost, jedna
v Hostivici, druhá v Litovicích. V roce 1929 bylo jen v Hostivici 5 hostinců, které vytočily za
rok celkem 2 536 hektolitrů piva.
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V roce 1928 postavil ing. Havel z Prahy v místech dnešní STS továrničku, kde
zaměstnával 36 dělníků při výrobě „lindbetonu “. Podle švédského inženýra Lindmana se
cihlářská hlína pálila na 1 350 stupňů Celsia a roztavením vznikla lehká, pórovitá hmota,
lehčí než voda. Ta se drtila, míchala s cementem a vápnem. Vzniklo hodnotné stavivo,
jehož předností byla tvrdost a schopnost tepelné izolace při poměrně malé váze. Z lind
betonových tvárnic byly například postaveny filmové ateliéry na Barrandově a rodinný dům
čp. 182 v Hostivici.55
V téže době byl obnoven m l ý n v Hostivici. Původně panská sýpka, postavená
v 18. století, byla v polovině 19. století přestavěna na mlýn. Od devadesátých let minulého
století se tu vystřídali majitelé Tausig, Štíbr a Záborec, za něhož mlýn v roce 1923 do
základů vyhořel. Několik let zde trčely jen holé zdi s propadlými stropy, až mlýn koupil
Bohumil Snětina, znovu postavil, vybavil nejmodernějšími stroji a uvedl v roce 1929 do
provozu. Pracovalo tu 7 zaměstnanců. V roce 1937 koupila mlýn firma Kooperativa, parní
pohon změnila na elektrický, přistavěla obilní silo a železniční vlečku. V roce 1954 byl mlýn
upraven na loupání a mletí rýže pro pivovary. V roce 1961 jej převzaly Mlýny a těstárny
v Pardubicích. Protože zde nebylo možné zavést moderní mlýnskou velkovýrobu, zastavil
pardubický podnik provoz, stroje byly demontovány a silo pronajato Zemědělskému
nákupnímu podniku v Ruzyni.
Stavební ruch po první světové válce obratně využil podnikatel A. Hakl a vytvořil
menší kombinát s výrobou červených cihel, cementového zboží a střešní krytiny, prodejem
vápna, písku a paliva. Zhotovoval také plány na stavbu rodinných domků, dokonce i silnic.
Výstavba vyžadovala materiál z místních zdrojů. Byly otevřeny p í s k o v n y v prostoru
severně od železniční trati, lomy na kámen mezi Jenečkem a Hostivicí, a především
c i h e l n y . Cihelna státního velkostatku se modernizovala a dodávala cihlářské zboží do
širokého okolí. Poskytovala obživu několika rodinám. Cihlářství však zůstalo nesmírnou
dřinou. Tvrdí chlapi i jejich ženy bosýma nohama hnětli hlínu, aby ji připravili pro
formování do pecí. Stejně se pracovalo i v cihelně Antonína Hakla v Litovicích. O intenzitě
cihlářské výroby svědčí některé pronikavé terénní změny, především v prostoru mezi státní
silnicí a železniční tratí v Hostivici.
Zajímavý vývoj řemesel a obchodu v obci je patrný srovnáním stavu v rozmezí
necelých 20 let.
podnikatelé staveb
truhláři
klempíři
malíři pokojů
zámečníci
kováři
kolář – bednář
lakýrníci
čalouníci

1934 1950
3
1
3
4
2
1
4
2
3
3
3
1
1/1
1
2
2
1
2

košíkář
elektrotechnici
sedlář
koželuh
instalatér
mechanici
krejčí – švadlena
obuvníci
zubní technik

1934
1
2
1
1

3/5
4
1

1950
2
1
1
1
4/4
4
1
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Nemůže jít o dům čp. 182 v Hostivici, protože toto číslo patří vedlejšímu stavení ve statku čp. 4
v Pelzově ulici. Možná je míněn dům čp. 182 v Litovicích, který postavil Vlastimil Janotka v roce 1928,
tedy v roce vzniku továrny
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řezníci a uzenáři
cukráři
pekaři
papírnictví
hodináři
fotograf
obchod s potravinami
textilní obchod

1934 1950
5
3
1
2
3
2
2
1
2
1
9
7
2
1
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zahradníci
restaurace
prádelna
drogérie
autoopravna
spořitelna
prodej tabáku
holiči – kadeřníci

1934
2
11
1
2
1
2
5
5

1950
1
6
1
1
2
3
4

Rozvoji soukromého podnikání a výstavbě rodinných domků po 1. světové válce
pomohlo založení Kampeličky a otevření pobočky Městské spořitelny v Unhošti, kde
hostivičtí občané získali úvěr za přijatelný úrok. Kampeličku založili v Hostivici v roce 1906
občané Hladík, Ibl, Kubr a Saifrt. Poskytovala nejen levný úvěr, ale proplácela také řepu,
mléko, prodávala uhlí a hospodářské nářadí. Začala v hostinci „U Neradů“, později působila
ve staré škole, až si postavila vlastní jednopatrovou budovu, kde sloužila veřejnosti až do
sloučení peněžních ústavů a vytvoření Státní spořitelny.
Po roce 1950 se soukromí živnostníci postupně začleňovali do národních nebo
družstevních podniků. Nad obchody a řemeslnickými provozovnami se objevily názvy jako
Bratrství, Pramen, Jas, Narpa, Chemodroga, Chronor a podobně. Mnohé z těchto názvů
byly zavedeny byrokraticky a lidový humor je zesměšnil vytvořením žertovných názvů.
Podle názvu Masna vytvořil slova Bafna pro prodejnu kuřiva nebo Chlastna pro restauraci.
A tak po čase řada nepodařených názvů zmizela a byla nahrazena srozumitelnými pojme
nováními, která už patří do naší současnosti.
Bývalí soukromí obchodníci a řemeslníci získali zařazením do socialistického sektoru
lepší pracovní, platové i zásobovací podmínky. Měli nyní nárok na bezplatné léčení, rodinné
přídavky a další vymoženosti, které naše socialistická společnost postupně zaváděla pro
všechny skupiny pracujících.
Vrátíme se však ještě k hostivickým průmyslovým podnikům. Největší hostivická
továrna, Zichova armaturka, změnila majitele v roce 1937, kdy František Zicha zemřel.
Koupil ji berlínský Němec Bedřich Lubik, který v Československu hledal útočiště před raso
vými zákony Hitlerovy říše. V Hostivici se však dlouho neudržel. Stačil sice ještě prodat
závod Legiobance, ale po příchodu okupantů byl zatčen. V továrně byla zavedena zbrojní
výroba již v roce 1940. Pracovalo se ve dvou směnách po 12 hodinách. I v těžkých letech
okupace se našla skupina nejodvážnějších, která udržovala spojení s ilegálním hnutím
vedeným KSČ a rozšiřovala v závodě letáky a Rudé právo. Několik mladších dělníků bylo
zapojeno v odbojové skupině Železo a podílelo se na různých odbojových akcích.
Po osvobození v roce 1945 přešla firma Zicha pod přímé vedení Legiobanky. Pracující
zde zakrátko obnovili činnost stra
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nické organizace a odborů. Výroba armatur se opět rozjela. Velmi vhod přišly zásoby
barevných kovů, které dělníci ukrývali před okupanty po celou válku. Závod nebyl v roce
1945 znárodněn, protože nepatřil mezi podniky klíčového průmyslu. A tak není divu, že
hostivickou armaturku sledovali se vzrůstajícím zájmem různí spekulanti. Mladá generace
kováků však nepřipustila žádné machinace s výsledky své práce.
Únor 1948 a následující znárodnění rázně ukončilo všechny soukromokapitalistické
pokusy o získání továrny. Nová organizace průmyslu ji zařadila na krátkou dobu do n. p.
Janka Radotín. Hostivický závod byl pak začleněn do národního podniku Povážské strojár
ne. Dokonce se uvažovalo o jeho likvidaci. Na přímý zásah Antonína Zápotockého byla
však likvidace odvolána. A tak si hostivičtí kováci mohli v roce 1950 jako první na okrese
Praha západ zvolit dělnického ředitele.
V roce 1953 byla výroba armatur ukončena a závod se stal na přechodnou dobu
součástí podniku Motorlet Jinonice. Od počátku roku 1954 je hostivický závod již trvale
organizačně zařazen do národního podniku P r a g a , Automobilové závody Klementa Gott
walda, Praha Vysočany.
Tato, již poslední organizační změna, byla vyvolána potřebou zbavit naše strojírenství
závislosti na dovozu valivých ložisek z kapitalistických států. Zavedení výroby valivých
ložisek nebylo jednoduché. Šlo o velmi přesnou výrobu, s níž nebyly v Hostivici žádné zku
šenosti. Přesto se závod již v prvním roce výroby se svými úkoly vypořádal a kryl potřebu
valivých ložisek nejen pro AZKG Praga, ale dodával je i ostatním odběratelům. Ložiska se
zde vyráběla až do konce roku 1957, kdy již požadavky odběratelů byly v plném rozsahu
uspokojeny nově vybudovanými závody.
Ke cti hostivických kováků trvale zůstane, že se svými zkušenostmi podíleli na zprů
myslnění Slovenska. Předali tam jak tradiční výrobu armatur, tak i výrobu ložisek.
Na přelomu šedesátých a sedmdesátých let pracovali v Hostivici mladí vietnamští
praktikanti. Připravovali se u nás na obnovu válkou zničené vlasti. Svou pracovitostí,
ochotou a příkladnou kázní získali sympatie celé obce.
V současné době zajišťuje hostivický provoz stanovený výrobní program Automobilo
vých závodů Praga a dosahuje velmi dobrých výsledků.
Také o mlékárně jsme se již zmínili. Původní kapacita závodu byla 15 tisíc litrů mléka
denně, avšak zpočátku se přijímalo jen 9 tisíc litrů od ostatních statků. Mléko se sváželo
koňskými potahy, nákladní automobily nebo po železnici. Mlékárna měla 12 vlastních pro
dejen v Praze. Jejími odběrateli byly pražské nemocnice, ústavy a vojenské útvary. Po
technických úpravách, které byly v mlékárně provedeny začátkem války, vzrostla kapacita
až na 25 tisíc litrů. V roce 1948 přešla mlékárna z vlastnictví státních statků do nově vytvo
řeného národního podniku L a k t o s , jehož součástí je až dosud. Modernizace strojního
vybavení postupně umožňovala další zvyšování kapacity. V současné
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době zpracovává mlékárna 50–60 tisíc litrů mléka denně. Expeduje se odtud konzumní
mléko, plnotučné mléko, šlehačka, smetana, jogurty a tvaroh do Prahy, Kladna a celého
okresu.
Na dlouholetou tradici cihlářství v našich obcích navazuje i současný provoz
P r a ž s k ý c h c i h e l e n v Hostivici. Zpočátku se i zde cihly vyráběly ručně. Jedinou mecha
nizací byl korečkový bagr a pár kolejových vozíků. Teprve v roce 1947 se započalo se
strojní výrobou, která z největší části odstranila těžkou dřinu. Další investice v následu
jících letech umožnily pak zvyšovat ruční výrobu cihel tak, že nyní činí roční produkce
5 200 000 kusů dutých, dvouděrových cihel. Surovinové základny pro cihlářství v Hostivici
jsou však dnes již téměř vyčerpány a závod stojí před vážným rozhodnutím o svém dalším
výrobním programu.
Jedním z nejmladších, ale také nejdůležitějších podniků v Hostivici je S t r o j n í
a t r a k t o r o v á s t a n i c e . Naše STS vznikla jako jedna z prvních. Sídlila však nejdříve
v Malešicích, pak v Břevnově a od roku 1952 je u nás, v objektu bývalé Lindbetonky. Dnes
už by těžko někdo hádal, jaká výroba tu byla dříve. Celý areál se změnil k nepoznání.
Traktorové stanice měly důležitou úlohu v procesu socializace vesnice a budování
zemědělské velkovýroby. V padesátých letech odpovídaly za obdělání půdy a sklizeň země
dělských plodin. Poskytovaly družstvům i odbornou agrotechnickou a zootechnickou
pomoc. Od začátku šedesátých let se poslání STS postupně mění. Jednotlivé zemědělské
závody jsou již dostatečně vybaveny vlastními stroji, a tak se traktorové stanice zaměřují
především na opravy zemědělské techniky a zřizují se také střediska pro ochranu rostlin.
Strojní a traktorová stanice v Hostivici je však i v současné době nepostradatelným
pomocníkem zemědělců. Specializuje se na výrobu a technický servis zařízení pro mechani
zaci živočišné výroby a vychovává ve svém učňovském učilišti vysoce kvalifikované mladé
odborníky pro všechny zemědělské závody okresu Praha západ.
Od roku 1965 sdílí se strojní a traktorovou stanicí prostor bývalé Lindbetonky poboč
ka Ú s t ř e d n í h o p o d n i k u z e m ě d ě l s k é t e c h n i k y . 22 pracovníků pobočky zásobuje
zemědělské závody okresu Praha západ, v některých případech i celého Středočeského
kraje, zemědělskými stroji a náhradními díly. Provádějí se tu záruční opravy dodávaných
strojů.
Také bývalá hřebíkárna, později Zadákova továrna na podlahové krytiny, má dnes
nové uplatnění. Národní podnik S t a v e b n í i z o l a c e zde zřídil sklady materiálů a vybudo
val dopravní středisko. Objekt se ještě rozšiřuje, protože sem Stavební izolace přemisťují
sklady z hlavního města.
Drobné řemeslnické dílny a obchody jsme v našem líčení hospodářského vývoje
opustili ve chvíli, kdy se i zde začaly uplatňovat socialistické výrobní vztahy. Potravinářské
obchody i obchody průmyslovým zbožím byly začleněny do obchodních organizací, jejichž
sídlo
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nikdy nebylo v naší obci. Výjimkou je jen krátké období v první polovině padesátých let,
kdy zde sídlilo okresní ředitelství družstva Bratrství.
Jinak tomu je ve sféře řemeslnických služeb, které postupně převzaly komunální
podniky.
V naší obci byl zřízen S d r u ž e n ý k o m u n á l n í p o d n i k v roce 1951. Soustřeďoval
takřka veškerá řemesla a poslužné živnosti, včetně hostinců a trafik. Brzy na to byl však
začleněn do O k r e s n í h o p o d n i k u , kde nastalo třídění na obory stavební, řemesla,
poslužné živnosti a podobně. Byl vytvořen Okresní stavební podnik Praha západ, Okresní
průmyslový podnik Praha západ, Okresní kovopodnik Praha západ a drobné služby jako
holiči, mandly a podobně byly postupně předávány zpět do správy místních národních
výborů. Národní výbory soustředily služby obyvatelstvu do tzv. neplánovaných provozoven.
V naší obci byla tato organizace utvořena 15. 1. 1957. Pracovali zde většinou občané ve
vedlejším pracovním poměru, krejčí, švadleny, obuvník, zámečník, zedník, truhlář, malíř,
instalatér a jiní. Později přibylo i šrotování obilí, obstarávání stavebního materiálu, prodej
plynu, oprava elektrospotřebičů a televizorů, správa koupaliště a další činnosti. Organizace
dostala název Ú d r ž b a a s l u ž b y , s v é p o m o c n ý p o d n i k M N V v H o s t i v i c i . Kromě
toho však existovala v Hostivici ještě další organizace místního hospodářství, kde byli za
členěni holiči, mandly, oprava kol a motocyklů a fekální služba.
22. listopadu 1962 byly obě organizace rozhodnutím pléna MNV sloučeny a od roku
1963 zahájil činnost nový podnik s názvem K o m u n á l n í s l u ž b y v H o s t i v i c i . Po doho
dě s MNV v Jenči převzal i kadeřnictví a mandl v Jenči.
Počátky nebyly snadné. Veškerý majetek podniku měl hodnotu 352 000 Kčs a vedení
dostalo k dispozici jeden starší psací stůl, jeden manipulační stůl a jeden starý psací stroj.
Ale v následujících letech se k hostivickému komunálnímu podniku připojují organizace
služeb obyvatelstvu ze Řep, Zličína, Chrášťan, Řeporyj, Suchdola a posléze i Komunální
služby ve Stodůlkách. V roce 1965 má tak v osmi obcích 72 provozoven a finanční hodnota
výkonů činí již více než tři milióny Kčs. V letech 1966 a 1967 podnik založil různé nové
výroby a rozšířil nákladní a osobní autodopravu. Některé výrobky se dostávaly i na
zahraniční trhy. V roce 1969 už výkony podniku dostoupily hodnoty jedenácti miliónů Kčs
při 191 pracovnících. V té době používá název U N I O N , podnik místního hospodářství pro
služby a výrobu v Hostivici a zúčastňuje se různých výstav a veletrhů spotřebního zboží
v Brně.
V následujících letech roste obrat i počet pracovníků a zvyšuje se částka, kterou
podnik odvádí do rozpočtu MNV. V souladu s potřebami obyvatelstva i směrnicemi nadříze
ných orgánů se nyní více věnuje službám pro místní obyvatelstvo a ruší některé výroby,
které neslouží bezprostředně místnímu obyvatelstvu. Ve shodě s tím se v roce 1973 vrací
také k původnímu názvu K o m u n á l n í s l u ž b y v H o s t i v i c i . Proces koncentrace a integ
race, tak charakteristický pro
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celou ekonomiku naší vyspělé socialistické společnosti, vedl v roce 1976 k vytvoření
větších celků i v oblasti služeb obyvatelstvu. Od poloviny tohoto roku existují na okrese
Praha západ dva oblastní podniky služeb. Náš hostivický komunál je nyní součástí severní
oblasti, jejíž sídlo je v Roztokách u Prahy. Vytváření větších celků dává pracovníkům služeb
možnost poskytovat obyvatelstvu i specializované služby, které se nemohly menším podni
kům vyplácet, a přecházet postupně i k zprůmyslnění některých činností. Věřme, že to při
nese hostivickým občanům prospěch v podobě lepšího uspokojování jejich potřeb.
Do odvětví místního hospodářství patří v naší obci ještě 3 provozovny Okresního prů
myslového podniku. V největší z nich se šijí plachty, stany, transportní pytle a obří pytle.
V truhlářské provozovně, zřízené v bývalé soukromé octárně ve Školské ulici, se kromě
základní truhlářské výroby zhotovuje také pěkný zakázkový nábytek. Ve třetí a nejmenší
provozovně se šijí péřové přikrývky a spací pytle.
Zdraví a půvabu žen slouží výroba kosmetických přípravků v bývalém sále restaurace
Sport u nádraží. Rozsahem malý provoz Ústavu kosmetiky v Praze zásobuje výrobky špič
kové úrovně nejnáročnější zákaznice v celé republice i v zahraničí.
Obraz hospodářského života v naší obci doplníme ještě poznámkou o ž e l e z n i c i .
Hostivice je i v současné době významným železničním uzlem. Méně už je známo, že přes
Hostivici vedla druhá koňská železnice na území našeho státu. 31. března 1830 byla
uvedena do provozu koněspřežná dráha z pražského předměstí Bruska, dnešních Dejvic,
na Vejhybku u Kladna, prodloužená o 7 let později až do lánských lesů. První hostivické
nádraží, postavené roku 1830, stojí dodnes, i když již dávno neslouží původnímu účelu. Je
to dnešní dům čp. 90 v Hostivici I.56 Dnešní staniční budova pochází z roku 1870. To už
byla trať modernizována, přeložena poněkud severněji a upravena pro parní provoz.
Zatímco koňskou dráhou se dopravovalo do Prahy dříví, nová, tzv. Buštěhradská dráha,
dopravovala do Prahy již kladenské uhlí. V roce 1870 byla postavena také druhá trať,
z Hostivice do Prahy Smíchova. Dodnes odborníci oceňují její zajímavé a na svou dobu
odvážné řešení. Smíchovská trať má však ještě jeden primát. 1. srpna 1928 se tu začaly,
poprvé v Československu, používat osobní motorové vlaky.
K další významné změně v hostivické železniční síti došlo koncem okupace. Válečné
důvody přiměly okupanty ke spojení Moldavské trati, vedoucí ze Smíchova přes Rudnou do
Podlešína a Mostu, s buštěhradskou dráhou zřízením společné služebny v Jenečku.
V šedesátých letech si vyžádal rozvoj letiště v Ruzyni ještě přeložení severní spojky. Po
dokončení stavby získal železniční spojení Dobrovíz a Jeneč další zastávku.
Dnes má železniční doprava největší význam pro přepravu zboží. V dopravě osob jí
vyrostl silný konkurent v autobusové dopravě. Uveďme proto v této souvislosti, že před
chůdcem dnešních autobusových spojů do Prahy byla linka Jeneč – Hostivice – Břevnov,
provozovaná již v roce 1931. Dlouho se však neudržela.
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TĚLESNÁ VÝCHOVA, SPOLEČENSKÝ A KULTURNÍ ŽIVOT
Hostivičtí občané pomýšleli na založení sokolské jednoty už v roce 1890. První pokus
však nebyl úspěšný a převládlo přesvědčení, že má li se zakládat nějaká občanská
organizace, bude nejprospěšnější sbor dobrovolných hasičů. Na tom také zůstalo. Jednota
požární ochrany byla založena v roce 1891 a je tak nejstarší dosud působící organizací
v Hostivici.
Myšlenka na založení tělocvičné jednoty však nezanikla. Po prvním sletě sokolské
župy Podbělohorské v roce 1892, do jejíž oblasti patřila i naše obec, se sešla společnost
místních občanů v Ptáčkově hostinci na Břvech. Znovu se tu uvažovalo o založení
s o k o l s k é j e d n o t y . Tentokrát následoval skutek, a tak po přípravných pracích byla
svolána na 17. 9. 1892 ustavující valná hromada, jíž se zúčastnilo 20 členů z Hostivice, ale
také z Jenče, Břvů, Jenečka, Zličína a Chýně. Byl zvolen výbor jednoty, zadány stanovy
a 20. října 1892 se konala první cvičební hodina v sále hostince „U chmelového keře“. Do
konce roku čítala jednota 56 členů.
Zpočátku cvičili jen muži, ale již roku 1893 začalo i cvičení žactva, později přerušené
zákazem místní školní rady. V r. 1896 začal cvičit řemeslný dorost. Ženský odbor byl
založen teprve v roce 1906. Přihlásilo se 21 členek. Pravidelné cvičení žactva začalo až
13. dubna 1909 na zvláštní povolení okresního hejtmanství na Kladně. Sokolu se nepoda
řilo plně zachytit zájem o tělesnou výchovu v řadách pracujícího lidu a jeho členy se stala
jen část dělnictva. V roce 1897 vznikají první d ě l n i c k é t ě l o c v i č n é j e d n o t y , které si
kladou za cíl provádět tělesnou výchovu v zájmu proletariátu. V tomto duchu byla v roce
1905 založena Dělnická tělocvičná jednota i v Hostivici. V roce 1921, po rozkolu v dělnic
kém hnutí, se rozpadla a vytvořila se vedle ní F e d e r o v a n á d ě l n i c k á t ě l o c v i č n á
j e d n o t a , jejíž cvičenci se zúčastnili památné Maninské spartakiády.
Roztříštěnost tělovýchovného hnutí byla dovršena na počátku dvacátého století, kdy
vznikaly samostatné klerikální tělocvičné odbory a jednoty, které se v roce 1909 sjednotily
v organizaci O r e l . Její jednota se ustavila i v Hostivici. Ve třicátých letech byly založeny
i dva f o t b a l o v é k l u b y , a to S. K. Hostivice, který měl hřiště v Hostivici u bažantnice,
a Rudá Hvězda, později S. K. Meteor Litovice, který hrával na různých místech – naposledy
měl upraveném prostoru pod hrází Litovického rybníka – do doby, než se sloučil s S. K.
Hostivice.
Nejrozsáhlejší činnost vyvíjela jednota S o k o l , která se po třiceti letech trvání do
mohla za pomoci členstva i úvěru vlastního stánku – sokolovny. Stojí za zmínku, že plány
na stavbu sokolovny byly schváleny na členské schůzi dne 7. června 1921, 20. července
1921 se začaly kopat základy a již 17. června 1922 byla sokolovna slavnostně otevřena.
Jednota získala licenci na provoz kina, které svými výtěžky
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napomáhalo hradit provoz a údržbu sokolovny až do roku 1950, kdy začala adaptace
tělocvičného sálu, obou přístavků a jeviště. Přestavěná sokolovna byla předána veřejnosti
na slavnostní dvoudenní akademii v listopadu 1952, v době šedesátého výročí trvání
jednoty. Ani pak se práce na úpravách objektu nezastavily. Z havarijních důvodu bylo
nutno zbourat přední část sokolovny. Přestavba této části, kde je malý sál, sociální zařízení
a byt sokolníka, byla dokončena v roce 1972, při osmdesátém výročí založení jednoty.
Ostatní tělocvičné jednoty neměly vlastní tělocvičny. DTJ a FDTJ používaly sál Dělnic
kého domu v Litovicích a Orel sál v dnes již zbořeném hostinci „U Šroubků“.57 Pro velký
počet obyvatel se ustavila v roce 1937 sokolská jednota i v Litovicích a také ona používala
ke cvičení sál v Dělnickém domě.
Vedle cvičební činnosti prováděla se ve všech jednotách i činnost vzdělávací jako
přednášky, filmová představení, výlety do okolí. V Sokole, FDTJ a Orlu byly ustaveny dra
matické odbory, které sehrály každoročně 2 až 3 představení. Pro děti bylo v sokolovně
loutkové divadlo. Po první světové válce působil na čas v Sokole i pěvecký kroužek, který
sice zanikl, ale přesto dal základy dodnes činnému pěveckému sboru Bendl. Oblibě se těšil
také velký sokolský orchestr, který účinkoval na mnoha koncertech a při operetách uvede
ných na scénu divadelním odborem.
Z úcty k zakladateli Sokola byl postaven na letním cvičišti u sokolovny Tyršův památ
ník. Byl odhalen při veřejném cvičení a stém výročí Tyršova narození 15. května 1932, ale
za okupace byl zničen. 2. října 1932 byla na budově bývalé obecné školy odhalena také
pamětní deska hudebnímu skladateli Františku Pelzovi, který v této budově učil a je znám
jako autor textu sokolského pochodu „Lví silou“. Desku vytvořil zdejší učitel František
Pechlát. Na počátku okupace byla deska před okupanty ukryta. Nalezena byla teprve po
dlouhé době a znovu odhalena 9. května 1969.
V době nacistické okupace byla veškerá tělovýchovná činnost zastavena. Velký počet
tělocvikářů a sportovců se postavil do boje proti okupantům. Již v době okupace se
objevuje myšlenka sjednotit tělovýchovu a sport do jedné tělovýchovné organizace. Po
osvobození byl v tomto duchu utvořen Ústřední národní tělovýchovný výbor. Místní
tělovýchovné výbory vznikaly pak v jednotlivých obcích a dostaly za úkol organizovat
pravidelnou tělovýchovnou činnost. Podobný výbor se ustavil 24. května 1945 také
v Hostivici. Rozhodl zahájit tělovýchovnou a sportovní činnost v jediné jednotě, a to v tělo
výchovné jednotě Sokol. V důsledku tlaku reakčních sil se Ústřední národní tělovýchovný
výbor po krátké době rozešel a došlo k pouze formálnímu federativnímu sjednocení.
Teprve únorové vítězství v roce 1948 umožnilo skutečné sjednocení tělovýchovy. Určitou
dobu se ještě hledala vhodná organizační struktura, jak o tom svědčí i několikeré přejme
nování naší jednoty: Sokol Hostivice Litovice, Spartak Hostivice, Spartak AZKG Hostivice,
Sokol Armaturka
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Hostivice a od roku 1957, kdy byl ustaven Československý svaz tělesné výchovy, opět
Sokol Hostivice.
Na paměť povstání českého lidu byl v letech 1946–1952 v naší obci organizován
běžecký závod tříčlenných družstev. Trať, dlouhá asi 7 km, vedla z osady Jeneček k litovic
kému parku, dále k litovickému nádraží, na křižovatku k Chýni, ke Břvům, cestou k hájov
ně v bažantnici, po pěšině kolem rybníka a zpět k továrně Lindbeton. Škoda, že závod pro
malý zájem zanikl. Má však své místo v historii tělesné výchovy a sportu u nás.
V roce 1968, přes útoky pravicových sil proti socialistickému systému tělesné výcho
vy, setrvaly široké řady členstva na sjednocení a ani u nás v Hostivici nedošlo k žádným
rozporům a jednota si uchovala svoji celistvost.
Tělovýchovná jednota Sokol po celou dobu svého trvání věnovala největší péči
mládeži. V nově upravené sokolovně s ústředním vytápěním najde mládež i ostatní občané
příležitost k uplatnění v nejrůznějších sportech. Cvičí se zde na nářadí, na trampolině,
pěstuje sportovní gymnastika, hraje stolní tenis, košíková a šachy. Na letním cvičišti
u sokolovny, jehož horní část byla v poslední době opatřena asfaltovým povrchem, se hra
je odbíjená, košíková, tenis, nohejbal a je tu trojdráha pro běh na 50 a 60 metrů. V dolní
části byl upraven areál zdraví s nejrůznějšími prolézačkami, skluzavkou a houpačkou pro
děti, antukové hřiště na odbíjenou, prostor pro skok daleký a vrh koulí. Oddíl kopané získal
v šedesátých letech nový sportovní stadión. V roce 1976 byl stadión vybaven běžeckou
dráhou a zařízením pro všechny lehkoatletické discipliny.
V současné době má jednota 625 členů. Z toho je 210 členů do 19 let. Zřízeny jsou
tyto odbory a oddíly: odbor základní a rekreační tělesné výchovy, odbor turistiky, oddíl
kopané, šachový oddíl, odbíjená, stolní tenis a posilování. Z celkového počtu obyvatel
Hostivice je 14,9 % příslušníky tělovýchovné jednoty.
V Hostivici tak máme předpoklady založit i další oddíly podle zájmu obyvatel. Počítá
se také s další úpravou všech sportovišť. Na stadiónu kopané budou vybudovány ochozy
na východní straně a brzy má být dokončeno tréninkové hřiště pod hrází Litovického
rybníka. Do roku 1980 zamýšlí jednota postavit na stadiónu tribunu a ubytovnu pro
60 osob.
V předchozích řádcích jsme se obšírněji věnovali zvláště T. J. Sokol nejen proto, že je
zdaleka nejpočetnější společenskou organizací v Hostivici, ale také pro časovou shodu
700. jubilea obce a 85. výročí vzniku Sokola v Hostivici.
Nyní alespoň stručně o spolcích a zájmových sdruženích, která u nás působila
v dřívějších letech, i o činnosti dnešních společenských organizací, sdružených v Národní
frontě.
Hospodářský rozmach, politický i kulturní ruch konce devatenáctého století byl
v českých zemích doprovázen i živým zájmem o spolkovou činnost. Tento zájem zazname
náváme i v Hostivici.
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Nejstarším spolkem v naší obci byl H o s t i v í t , založený v dubnu 1889.58 Měl 47 členů
a předsedou byl kovář Antonín Ibl. Spolek měl vlastní knihovnu, pořádal představení
a přednášky. Z příspěvků a výnosu své činnosti podporoval nemocné a zestárlé členy
i sirotky po svých členech. Náboženskému charakteru spolku odpovídal jeho červenobílý
prapor se znakem české země na jedné straně a obrazem sv. Jakuba na druhé straně.
Druhým nejstarším spolkem byl již zmíněný sbor dobrovolných hasičů, založený roku
1891.59 Jeho posláním bylo chránit majetek před požáry a pomáhat při živelních pohro
mách. O něco později vznikly hasičské sbory také v Litovicích a v Jenečku. Především
litovický sbor vyvíjel také bohatou kulturní činnost. Pořádal divadelní představení a měl
i vlastní půjčovnu knih. V roce 1951 byly všechny sbory na území dnešní obce sloučeny
v jedinou místní J e d n o t u p o ž á r n í o c h r a n y .
V roce 1896 byla v Hostivici založena N á r o d n í j e d n o t a S e v e r o č e s k á . Pořídila si
jeviště v sále „U Neradů“ a z výnosu divadelních her podporovala českou menšinu v Ha
berspirku u Sokolova. Jednota byla rozpuštěna až v letech nacistické okupace. V roce 1899
ustavili bývalí domobranci s p o l e k H a v l í č e k pro Hostivici a okolí s podobným posláním
jako Hostivít.60 Později oba spolky splynuly.
Po první světové válce vznikaly další spolky, takže v roce 1928 působilo v Hostivici,
kromě již zmíněných spolků, ještě 6 dalších a z politických stran KSČ, sociální demokraté,
národní socialisté, lidovci, agrárníci se svým dorostem selskou jízdou, živnostenská strana
a strana národně demokratická. Z dosud existujících organizací byla v roce 1929 založena
skupina Č e s k o s l o v e n s k é h o č e r v e n é h o k ř í ž e . Členové skupiny vykonali pro obec
mnoho dobrého. Nejednou pomáhali při záchraně zdraví a životů. Starají se o zdravotní
osvětu. V sedmdesátých letech byla záslužná činnost Červeného kříže v naší obci oceněna
udělením titulu Vzorná skupina ČČK. O udělení tohoto titulu se zasloužilo zvláště 35 dobro
volných dárců krve, mezi nimi i jeden nositel Janského medaile.
V roce 1930 vznikla V l a s t e n e c k o d o b r o č i n n á s d r u ž e n í b a r á č n í k ů v Hosti
vici, Litovicích a na Břvech.61 Baráčníci si vzali za úkol pečovat o zachování starých
lidových zvyků, písní a krojů. Pořádali staročeské máje, přitažlivé maškarní průvody, které
ještě v šedesátých letech byly středem zájmu širokého okolí. Dodnes jsou pestré kroje
baráčníků ozdobou májových průvodů a dalších veřejných slavností.
O něco později se utvořilo S d r u ž e n í z a h r á d k á ř ů P r e i s s l e r a S p o l e k c h o v a
t e l ů d r o b n é h o z v í ř e c t v a . Obě organizace pořádají pravidelně výstavy výsledků své
práce a napomáhají rozvoji ušlechtilých zájmů občanů. Jejich činnost má i svůj hospo
dářský význam, stejně jako činnost včelařů. Včelařský spolek pro Hostivici a okolí byl
založen v roce 1933. Pořádal odborné přednášky, ale také např. kursy pečení medového
pečiva a společně se zahrádkáři různé výstavy.
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Čtenářsko podporujícímu spolku „Hostivít“ založenému v roce 1899 předcházela Čtenářsko ochotnická
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Ustavující valná hromada se konala 16. listopadu 1890
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Dnes jsou všechny uvedené spolky již dávno začleněny do zájmových společenských
organizací s celonárodní působností.
Ve třicátých letech vzniklo také několik spolků kulturního zaměření. V roce 1932 to
byl p ě v e c k ý s p o l e k B e n d l , sdružující milovníky zpěvu a hudby. Bendl, dnes pěvecký
sbor závodního klubu Praga, nechybí při žádné významné kulturní události. Jeho vystoupe
ní mají vždy vysokou úroveň a pečeť hlubokého citového vztahu k české písni.
S p o l k y d i v a d e l n í c h o c h o t n í k ů se ustavily hned dva. Hostivický se jmenoval
J. K. Tyl, zatímco litovický spolek měl název Hlahol. Sídlem Hlaholu byl Dělnický dům.
Spolek se skládal ponejvíce z členů a přívrženců komunistické strany, a proto také štědře
přispíval z výnosů divadelní činnosti nejen na provoz Dělnického domu, ale i na financování
stranické práce.
Představení obou spolků se střídala s vystoupeními dramatického a hudebního
odboru Sokola i jiných organizací. Uměleckým vyvrcholením bohaté divadelní činnosti
v Hostivici bylo uvedení klasických operet Polská krev, Netopýr a operety Sen noci
karnevalové,62 kterou složil hostivický občan Josef Kaplánek.
Když byl za nacistické okupace kulturní a společenský život utlumen, udržoval hudeb
ní život chrámový sbor vedený již od konce 19. století ředitelem kůru A. Saifrtem. Nacvičil
několikrát klasickou Rybovu vánoční mši Hej, mistře a melodické skladby Říhovského,
Lahůlkovy, Laštovičkovy aj.
Po roce 1945 a zejména po roce 1950 prošel spolkový život v obci řadou proměn.
V současné době sdružuje Národní fronta nejen společenské a zájmové organizace, které
mají svůj původ v dřívějších spolcích, ale také organizace, jež vznikly až po osvobození.
Jednou z nejvýznamnějších složek Národní fronty je organizace žen. Ihned po výzvě
strany a vlády v padesátých letech byla při MNV ustavena komise žen, později přejmeno
vaná na výbor žen. I když v něm bylo jen několik málo členek, dokázaly získat řadu dalších
žen a zapojit se do budovatelského úsilí. Pomáhaly především našim zemědělcům při
jednocení a sklizni cukrovky a při žňových pracích. Vedle toho však rozvíjely i kulturní
a vzdělávací činnost mezi hostivickými ženami. Pořádaly kursy šití, přednášky a další
podobné akce. Významnou byla i jejich internacionální pomoc bojující Koreji, Vietnamu
a v r. 1956 Maďarsku, postiženému kontrarevolucí.
V těchto letech to nebyla ještě řádná a pevná organizace, která by měla své stanovy
a byla řízena z jednoho centra. Teprve v r. 1967 došlo u nás k založení místní odbočky
Č e s k é h o s v a z u ž e n . Při založení měla odbočka 15 členek, které však v krátké době
dokázaly aktivní a iniciativní prací získávat další, takže v r. 1977 má Svaz žen už
176 členek. Je zapojen v Národní frontě a své členky vyslal do všech komisí nového MNV,
takže může uplatňovat zájmy především pracujících žen a aktivně se zúčastňovat na řešení
bolavých problémů obce.
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Vedle brigádnické činnosti vyvíjejí dnes hostivické ženy velké úsilí i na poli kulturním.
Pořádají přednášky, především zdravotnické a o výchově dětí, zúčastňují se přípravy všech
celostátních oslav, jako je MDŽ, 1. máj, MDD či VŘSR, pomáhají pionýrské organizaci,
jednou ročně navštěvují naše občany žijící v domovech důchodců, kde jim předávají
drobné dárky, pořádají vlastivědné autokarové zájezdy, jimiž umožňují ženám navštívit
krásná a památná místa naší země.
U příležitosti MDŽ navštěvují členky výboru ČSŽ všechny občanky starší 80 let, aby
jim blahopřály a předaly dárky výboru. Nezapomínají ani na ženy v zemích, kde ještě trvá
útlak vykořisťovatelů, a pravidelně přispívají na Fond solidarity.
Ještě mnohé by bylo možno napsat o činnosti žen v Hostivici: o jejich brigádnické
práci na zvelebení obce, o pomoci našemu hospodářství sběrem odpadových surovin,
apod. To, co bylo řečeno, však jistě postačí k potvrzení skutečnosti, že ženy nijak nezůstá
vají za muži v budování socialistické Hostivice.
Místní odbočka S v a z u č e s k o s l o v e n s k o s o v ě t s k é h o p ř á t e l s t v í se sice usta
vila až po květnu 1945 z přirozeného zájmu o zemi našich osvoboditelů, z touhy poznat
život sovětského lidu, ale navazuje v mnoha směrech na tradice předválečného S v a z u
p ř á t e l S o v ě t s k é h o s v a z u , který měl dost členů i u nás.
Krizová léta 1968–1969 postihla i hostivickou odbočku. Jen několik soudruhů odolalo
prudkým útokům směřujícím k rozpuštění této organizace. Dnes je život odbočky již plně
konsolidován. Její činnost zahrnuje přednášky a besedy, které mají široký ohlas zejména
v tradičních oslavách Měsíce československo sovětského přátelství. Do své činnosti odboč
ka zahrnula i pravidelné zájezdy za krásami naší vlasti.
Podobně i jednotná organizace mládeže, která vznikla v roce 1945, hledala vzory
v hnutí komunistické mládeže v období buržoazní republiky a současně organicky vyrostla
z aktivity mladých účastníků protifašistického odboje.
S v a z č e s k é m l á d e ž e , jak se první jednotná organizace mládeže jmenovala, získal
pro svou činnost konfiskovaný dům čp. 207 v Hostivici II,63 kde je dnes kadeřnictví. Mladí
lidé dokázali svým nadšením, temperamentem a aktivitou naplnit nejen tento objekt, ale
doslova celou obec. Jednota mladých byla sice narušena v roce 1947 založením organizace
mladých národních socialistů, ale únor 1948 zmařil všechny plány na zneužití mladé gene
race pro reakční cíle. Jednotná organizace mládeže, nyní už pod názvem Č e s k o s l o v e n
s k ý s v a z m l á d e ž e , mohla nerušeně vyvíjet politickou, kulturní, sportovní i společen
skou činnost mezi chlapci a děvčaty. Ne vždy se všechno dařilo. Vždyť organizace mládeže
bude mít vždy nevýhodu v tom, že její členská základna i kádr funkcionářů se rychle ob
měňuje, ale svazáci v Hostivici vždy patřili mezi nejaktivnější na okrese Praha západ.
Krizová léta 1968–1969 přerušila i v naší obci činnost jednotné organizace mládeže.
Podařilo se ji však opět obnovit a již v roce 1970 se přihlásila k životu hostivická organi
zace S o c i a l i s t i c k é
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h o s v a z u m l á d e ž e . V roce 1975 dostala k dispozici vlastní klubovnu v sousedství
pionýrského domu v Hostivici II a má tak všechny předpoklady k úspěšné činnosti.
Místní odbočka S v a z u p r o t i f a š i s t i c k ý c h b o j o v n í k ů se v Hostivici utvořila po
celostátním sloučení odbojových organizací v padesátých letech. Má nyní 41 členů. Sdružu
je politické vězně a jejich pozůstalé, zahraniční vojáky a účastníky pražského povstání.
Jejími členy jsou i účastníci prvního odboje, bývalí legionáři. Je to uzavřená organizace
a věnuje se dnes především práci s mládeží. Pořádá přednášky a besedy s protifašistickou
tématikou.
Zcela novou organizací je S v a z p r o s p o l u p r á c i s a r m á d o u nebo, jak krátce
říkáme, Svazarm. Vznikla v roce 1951 a již o rok později se vytvořila z iniciativy místního
národního výboru základní organizace Svazarmu i v Hostivici. Zprvu byli členy Svazarmu
jen chovatelé poštovních holubů a radisté a organizace se také starala o středisko pro
výcvik branců. O rok později založili branci a jejich instruktoři střelecký kroužek. Členská
základna čítala pouze 35–40 členů. Organizace neměla vlastní místnosti a všechny její
odbornosti se scházely v prostorách MNV. Střelci prováděli výcvik v bývalé pískovně nad
nádražím. Na počátku šedesátých let přibyl k rozvíjející se organizaci automotoklub, do té
doby působící v Rudné. To byla značná posila členské základny. Rovněž modeláři vytvořili
vlastní odbornost, která obohatila činnost organizace.
MNV a MV NF v Hostivici pomohly Svazarmu k získání klubových místností. I když se
jednotlivé odbornosti během doby několikrát stěhovaly, zakotvily nakonec v těchto
prostorách: automotoklub si zřídil atraktivní klubovnu z vyřazeného letadla IL 12, radisté,
dnešní Hifi klub, se usídlili v Dělnickém domě, střelci mají střelnici, byť zatím bez klubovny,
v Jenečku, kynologové mají pro výcvik k dispozici pozemek pod závodem Praga a výcviko
vé středisko branců získalo díky pochopení TJ Sokol přechodné ubytování v sokolovně.
Některé odbornosti byly během doby ze Svazarmu vyčleněny, jiné zanikly. Jádro
organizace však neustále rostlo a dnes má hostivický Svazarm 150 aktivně pracujících
členů.
Za dobrou politicko výchovnou práci i činnost na úseku branné výchovy byla organi
zace několikrát vyznamenána. Hostivičtí svazarmovci jsou nositeli nejvyššího svazarmov
ského vyznamenání Za obětavou práci 1. stupně a v roce 1976 dostala hostivická organi
zace čestné uznání Federálního výboru Svazarmu.
V současných prostorách nemá svazarmovská organizace mnoho možností dalšího
rozvoje. Bude proto usilovat o vybudování nového střediska, které bude vybaveno kabi
nety pro výchovu obyvatelstva k civilní obraně a kde bude také výcvikové středisko branců
i klubovny pro jednotlivé odbornosti svazarmovské práce.
Po národní a demokratické revoluci a osvobození naší vlasti Sovětskou armádou
nastal čilý ruch i v oblasti kultury.
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Jakoby si lidé chtěli vynahradit oněch šest let potlačování české kultury a českého jazyka.
První se o slovo přihlásili ochotníci. Z předválečné doby zde byly dva soubory: J. K.
Tyl Hostivice a v Litovicích pak soubor, který byl poměry několikrát donucen změnit
hlavičku, aby se už 5. srpna 1945 představil jako divadelní odbor Národního tělovýchov
ného výboru Gogolovou Ženitbou. Ještě v létě téhož roku se sloučil s hostivickým J. K.
Tylem. Sloučený soubor si vedl velmi dobře a v krátké době sehrál řadu hodnotných her.
Byl to např. Šimáčkův Jiný vzduch, Šamberkovo Jedenácté přikázání, Lope de Vegy Sedlák
svým pánem a zvláště pak Čapkova Matka. Touto inscenací zvítězil v soutěži ochotnických
spolků. Dalšími hrami byly Drdovy Hrátky s čertem, Tylova Fidlovačka, Simonovovi Ruští
lidé a řada dalších. Po reorganizaci kulturní činnosti po r. 1948 připojili se hostivičtí diva
delníci k Osvětové besedě a později k TJ Sokol. Při volbě repertoáru zůstali věrni zásadě
hrát jen hodnotné hry a každému představení věnovali i nadále největší péči. Postupem
času počal však, podobně jako všude jinde v okolí Prahy, upadat zájem o ochotnické
divadlo. Ubývalo návštěvníků, ubývalo herců. A tak činnost slábla, až ustala docela. Je to
velká škoda, neboť ochotnické divadlo není a nikdy nebylo jen zábavou k ukrácení dlouhé
chvíle, ale záslužnou a těžko zastupitelnou politicko výchovnou činností.
Podobně tomu bylo i s hudbou. V minulosti se u nás pěstovala na velmi slušné úrov
ni. Byla to zásluha řady vynikajících hudebníků, jako byl Adolf Kubát, učitel zdejší školy
a později profesor pražské konzervatoře, Josef Kaplánek, Karel Veselý, Karel Bratrych,
Václav Kadeřábek a mnozí další. Ti všichni se po osvobození vrhli s velkým elánem do
práce a výsledkem byla řada pěkných koncertů, které u nás vlastními silami uskutečnili.
Zmínku zaslouží především hudební akademie na počest našich největších skladatelů
Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka, ze světových skladatelů pak Wolfganga Amadea
Mozarta, jehož výročí v roce 1956 vzpomněli naši hudebníci samostatným koncertem.
Vedle těchto velkých, vpravdě reprezentativních podniků, účinkovaly naše hudební soubory
při nejrůznějších jiných příležitostech, při oslavách státních svátků a významných výročí,
při některých divadelních hrách, při půlnočních šibřinkových scénách TJ Sokol. Bohužel
i zde došlo postupně k úpadku činnosti a z bohatého hostivického hudebního života vytrval
do dnešních dnů jen pěvecký sbor Bendl.
Osvětovou a kulturní činnost řídila od r. 1950 O s v ě t o v á b e s e d a , jejíž funkci
převzalo v roce 1973 H o s t i v i c k é k u l t u r n í s t ř e d i s k o . Vedle zmíněné lidové umělecké
tvořivosti organizovaly tyto dvě instituce nejrůznější kursy pro dospělé i mládež, řídily
činnost místního rozhlasu, která zvláště v poslední době dosáhla vynikající úrovně. Také
pravidelně vysílaný Hostivický rozhlasový týdeník se stal neodmyslitelnou součástí života
obce, podobně jako Hostivický měsíčník, vydávaný kulturním střediskem místo původního
Hostivického zpravodaje. Uspořádáno bylo i několik výstav – např. Alšova výstava, výstava
k 40. výročí založení KSČ apod. Výstavní činnost navazuje na pů
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sobení bývalé litovické osvětové komise, která v roce 1948 připravila k oslavě 30. výročí
ČSR výstavu, symbolicky nazvanou „Píseň práce“. Výstava zabírala svým rozsahem velký
sál Dělnického domu a zahájil ji národní umělec E. F. Burian s manželkou, herečkou a spi
sovatelkou Zuzanou Kočovou.
Významným kulturním zařízením obce je místní k n i h o v n a . Z původních dvou, lito
vické a hostivické, vznikla v r. 1962 společná, profesionálně vedená knihovna, umístěná
nejprve v budově bývalé záložny v Potoční ulici, od roku 1970 pak v pavilónu na Husově
náměstí. V roce 1962 měla 356 čtenářů, z toho 73 dětí, a 3 150 svazků. Nyní vlastní
celkem 14 544 knih, z toho 3 520 dětských a 3 205 naučných. Má 620 zapsaných čtenářů,
z toho 201 dětí. Zatímco v roce 1962 si čtenáři vypůjčili za rok 11 070 knih, v roce 1976 se
počet výpůjček blíží 25 000.
Knihovna nezůstala jen při půjčování knih. Od počátku pořádá pro čtenáře i ostatní
občany besedy se spisovateli, literární večery s herci, výstavky knih a přednášky. Tak zde
např. vystoupila národní umělkyně Otýlie Beníšková, spisovatelky Františka Pecháčková,
Marie Podešvová a Helena Šmahelová, spisovatelé Miroslav Ivanov a Rudolf Luskač.
Stálým spolupracovníkem knihovny je i herec kolínského divadla Jiří Brož.
Už ne tak dobré je to s místním k i n e m . Po válce byla zde kina dvě, v sokolovně
a soukromé kino v Dělnickém domě. Po převzetí kin Státním filmem bylo postaveno nové
kino, které mělo od počátku řadu nedostatků a dnes už zdaleka nevyhovuje požadavkům
diváků. I z tohoto důvodu trpí poměrně malou návštěvností.
Vlastní kulturní zařízení má také největší hostivický závod, provoz AZ Praga. V roce
1959 byla v areálu továrny postavena dřevěná budova s hezkým sálkem a již o rok později
zřídil závodní výbor ROH Závodní klub. Činnost klubu organizuje výbor, který se volí na
klubovní konferenci. V současné době má klub kroužek rekreační kopané, stolního tenisu
a fotografický kroužek. Organizuje společenské a kulturní akce především pro zaměstnan
ce závodu a jejich rodinné příslušníky, ale podílí se i na veřejných kulturních pořadech.
Součástí klubu je nyní dechová hudba, instrumentální skupina a pěvecký sbor Bendl.
V závěru této kapitoly je na místě se alespoň stručně zmínit o dvou umělcích, kteří
v naší obci žili a svým dílem se uplatnili v kulturním dění své doby. Prvním byl akademický
malíř Antonín Borovička, rodák z Chýně, který bydlel na Břvech. Jeho obrazy, většinou
krajiny, jsou dnes větším dílem v unhošťském muzeu a v soukromých rukách. U nás je
vlastní MNV a škola. Antonín Borovička žil nuzným životem umělce proletáře a zemřel na
tuberkulózu 6. února 1944 ve věku 53 let.
Druhým byl Arno Kraus, člen překladatelské sekce Svazu českých spisovatelů, který
u nás dožil svůj plodný život. Byl překladatelem maďarské a norské krásné literatury.
Z jeho literárního odkazu jmenujme alespoň překlad světoznámého románu Jolany Folde
sové „Ulice rybařící kočky“, Ference Móra „Věřím v člověka“ a knihy
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pro děti Sandora Tataye „Pušky a holubi“. Poslední jeho prací byla „Mytologie“, kterou
přeložil společně s Ladislavem Hradským. Věnoval se i vlastní literární tvorbě; psal povídky
a básně. Zemřel 5. května 1974 ve věku 80 let.

ŠKOLA – ZÁKLAD I OBRAZ ŽIVOTA OBCE
V životě každého člověka má natrvalo zvláštní místo období, kdy sedával ve školních
lavicích. Právě tak má škola do značné míry výlučné postavení mezi institucemi, které činí
ze shluku domů obec, ono neopakovatelné lidské společenství našeho domova.
Náš vztah ke škole se přirozeně s léty mění. Nejdříve je pro nás takřka celým světem,
o několik let později prožíváme znovu vzrušení, když do školy vkročí naše děti. A ještě
později nám zůstanou alespoň vzpomínky, spjaté opět velmi často se školou.
V osudu školy, v její vzdělávací a výchovné práci se pak odráží vývoj celé obce i cha
rakter jednotlivých společenských systémů.
V Hostivici jsme měli štěstí, že mezi učiteli zdejší školy se vždy našel někdo, kdo uměl
barvitě zachytit všechny události, které prožívala škola i obec. Proto mohla vzniknout tato
kapitola.
Na začátku 20. století, ve školním roce 1900–1901, byla škola v budově, kde je dnes
MNV. Tehdy to bylo dvoupatrové stavení, podstatně nižší než dnes, s malými dvoukřídlými
okny. Z tmavé chodby v přízemí se vcházelo vlevo do třídy, vpravo do bytu řídícího učitele.
Na konci chodby přímo vedly dveře do dvora, vlevo stoupaly kamenné schody do 1. patra,
kde byly dvě třídy. Po dřevěných dunivých schodech bylo možno vystoupit do 2. patra, kde
byly rovněž dvě třídy. Záchody, suché a v přístavku obráceném ke kostelu, byly odděleny
od chodby dvoukřídlými kyvadlovými dveřmi. Bylo je tedy cítit v celé budově. V této škole
bylo 5 tříd. Jedna třída byla umístěna v tzv. „laboratoři“ ve dvoře (dnes za vrátnicí
mlékárny). Ve třídách bylo průměrně 80 dětí. Nejpočetnější byla 4. třída se 104 dětmi, ve
které vyučoval tehdy nejmladší člen sboru A. Saifrt, otec dnešního ředitele ZDŠ. Jaká to
byla práce, dovede si představit i laik. Učil za 360 zlatých ročně a bydlel v místnosti
z druhé strany oné „laboratoře“, kde v zimě do rána zamrzala voda v umyvadle. Navíc
patřil k povinnostem učitele – v době silného vlivu církve – i dozor nad školními dětmi, jež
se musily účastnit bohoslužeb, a to vždy ve svátek a v neděli, ve všední den pak denně od
1. září do 15. října a od 1. května do konce školního roku, tj. do 15. července. Kromě toho
musely být děti v obvyklých průvodech na sv. Marka, o křížových dnech, o vzkříšení,
o Božím těle apod., dále třikrát za rok u zpovědi. Měly však i jiné povinnosti, především
v hospodářství, a dostávaly „úlevu“ od vyučování v době jarních prací od 15. dubna do
15. června a na podzim od 20. září do 31. října. Bylo to vždy kolem 50 až 70 dětí. Kolik
námahy stálo učitele i děti dohnat zameškané učivo v přeplněných
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třídách, chudě vybavených pomůckami. Těžko se opatřovalo i to málo knih a učebních
pomůcek z darů místní školní rady (v roce 1906 50 korun) či jednotlivců, ale také
z výtěžků hudebních večírků (v roce 1907 za spoluúčasti učitelů z Řep a z Lidic – výnos
30 korun), dětských divadelních představení (7 představení hry Tři halíře o vánocích 1912
vyneslo 570 korun), promítání světelných obrazů apod. Bylo však třeba nasytit i polo
hladové děti, jež při celodenním vyučování měly k obědu vesměs jen kus chleba. Dobro
volnou prací hostivických žen byla zřízena polévková kuchyně, ale k jejímu provozu bylo
nutno opatřit svépomocí peníze (dva plesy s čistým výtěžkem 502 koruny), aby mohlo 180
nejchudších dětí dostávat denně polévku. (Od 9. 12. 1903 do 19. 3. 1904 bylo podáno
12 426 porcí.)
Rostoucí počet dětí ve škole (v roce 1904 jich bylo 458 v šesti třídách) přiměl místní
školní radu k rozhodnutí postavit novou školu. Byla navržena 4 místa, a to na pozemku
Antonína Tůmy za stodolou Josefa Chlupatého (tam dnes škola stojí), proti statku Josefa
Kozáka (dnes tam stojí sokolovna), za ovčínem (dnes cihelna) a na farním poli za
kovárnou Josefa Henycha. Jako nejvhodnější byl vybrán pozemek první a Antonínu Tůmovi
bylo za 1 000 m² zaplaceno 5 000 korun. Stavba byla zadána zednickému mistru Slabému
ze Smíchova s podmínkou, že zaměstná hostivické dělníky a řemeslníky. Náklad
70 558 korun byl rozdělen na obce tak, že Hostivice zaplatila 35 561 korun, Litovice (Břve
a Jeneček) 25 768 korun, Sobín 9 229 korun. Se stavbou bylo započato v červenci 1905,
ale už koncem srpna téhož roku byly práce na měsíc zastaveny pro stávku hostivických
dělníků, nespokojených se mzdami. Místo nich však byli přijati dělníci cizí a ti pak pokračo
vali tak, že do zimy byla budova pod střechou a dne 20. srpna 1906 byla dokončena.
Po kolaudaci 12. září a vysvěcení školy 16. září bylo 24. září 1906 zahájeno vyučování
v nové budově, tehdy jednopatrové, s dvěma štíty ve slohu české renesance. V přízemí byl
vpravo od vchodu byt pro řídícího učitele a kolem školy byla zřízena prostorná zahrada.
Mezi učiteli byl i František Pelz, autor textu pochodu Lví silou. Život plynul tehdy klidněji
a jediným vzrušením pro děti byl školní výlet. Kam? Ti z „první třídy – kašičky“ a „druhé
třídy – družičky“ do Hvězdy, z „třetí třídy – hodní žáci“ do Divoké Šárky, zatímco z „čtvrté
třídy – darebáci“ a „páté třídy – medvědi, protože nic nevědí“ se pustili s učiteli až na
Křivoklát. To se ovšem jelo na žebřiňáku na nádraží v Litovicích, pak vlakem do Rudné
a přes Beroun na Křivoklát. Toho halasu a jásání, když se večer vraceli poutníčkové
unavení a umounění, ale plní dojmů. Jak se rozléhalo cestou z nádraží Litovicemi i Hostivicí
to jejich „Sláva, nazdar výletu!“
Takové to bylo i v červnu osudného roku 1914, kdy ještě nikdo netušil, jak brzy se
změní život v naší obci i v celé Evropě. „První zvěst o vypuknutí války došla do obce právě
v neděli 26. července 1914, kdy se slavila pouť. Počasí bylo nádherné – slunce od rána

mile svými paprsky nás zahřívalo – hostů sjelo se ke svým známým velký počet. Veselo
bylo na návsi, po níž pobíhala mládež mezi boudami perní
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kářskými, kolotoči, houpačkami a jinými pouťovými atrakcemi. Bylo k desáté hodině dopo
lední. Tou dobou přijel právě z Kladna od c. k. okresního hejtmanství posel s vyhláškami
svolávacími. Sotvaže prvá vyhláška o mobilizaci byla vyvěšena na staré škole, davy lidu
obklopily budovu, rokujíce o věcech příštích. Bylo po radosti – bylo po pouti! Druhého
a třetího dne již přijížděly oddíly mužstva do Hostivice a okolních obcí, aby zde byly do
pole všemi potřebami vypraveny. Smutně bylo loučení zdejších občanů, kteří do války
nastupovali. I nejotrlejší pozorovatel při výjevu, kdy manželka a klubko malých dětí loučilo
se se svým otcem, neudržel slz svých. – To opakovalo se více krát na našem nádraží. –
Zatímco z obce naší vojenští povinníci odcházeli, přibývalo den ode dne těch, kteří
přiděleni byli k oddílu, jenž střelivem vojsko zásobuje, a ubytování ve všech místnostech
prvého i druhého patra staré školy, jakož i v místnostech nové školy. Sem přivážely se
potřeby pro jejich výstroj, jakož i postroje pro koně. Skoro do konce srpna trvalo, než
Hostivici a okolní obce opustili,“ píše se ve školní kronice.
Život v obci i ve škole byl poznamenán válkou. Na 300 mužů odešlo na frontu, mezi
nimi i učitelé. Zbývající zajišťovali vyučování a pracovali ve žňových komisích, jež měly
zabezpečit včasnou sklizeň a obdělání polí při úbytku pracovních sil a potahů, dále při
soupisu zásob, v chlebových komisích, jež tiskly a rozdělovaly lístky na potraviny (chleben
ky, tučenky, cukřenky, mýdlenky, solenky a další enky, jak postupem války přibývaly). Do
obce přibylo přes 100 polských uprchlíků z Haliče a Bukoviny, jejichž 15 dětí navštěvovalo
zdejší školu, přes 300 zajatců Rusů a Srbů pracovalo na polích státních statků, přes
400 žen se podílelo na výrobě granátů, zavedené při místní vojenské zbrojnici.
Krutě dolehla válka i na děti. Mnohé osiřely, tvrdě musily pracovat při podzimních
a jarních pracích na poli. Na 130 jich mělo „úlevu“ od vyučování a nemohlo chodit do
školy. Pletly ponožky, nátepničky a šály pro vojáky, sbíraly prádlo, Ovoce a zeleninu pro
raněné vojáky v nemocnici, zřízené v sokolovně v Unhošti, sbíraly i kovy, ostružinové listí
a duběnky. Ke vší té nedětské námaze se ani nenajedly. Marně se snažily utišit hlad drob
ným pychem v zahradách a polích, kde hledaly ovoce, tuřín, hrách, zrní. Rostoucí
organismus – oslabený podvýživou podléhal snáze nemocem. Zdravím i životy platily
nevinné děti za zločinné rozpoutání imperialistické války. Na samém konci války, v říjnu
1918, vypukla epidemie chřipky a úplavice a škola byla uzavřena od 9. do 21. října,
protože onemocnělo na 120 dětí. Sedmi chlapcům a dvěma děvčátkům, jejichž jména
uvádí školní kronika, platil pak už jen tklivý nápis: „Spěte sladce v lůně osvobozené naší
vlasti, vy malé oběti světové války! “
Toužebně byl očekáván konec strašné války a svržení nenáviděné dynastie Habsbur
ků. „Veliký den nadešel 28. října 1918, kdy za velikého nadšení všeho obyvatelstva

prohlášena byla samostatnost československého státu. Po celé obci zavlály radostně
prapory v národních barvách – ze školy odstraněny byly obrazy bývalých císařů,“ citujeme
opět školní kroniku. Na slavnostních besídkách – ve škole 8. li
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stopadu a pro veřejnost 17. listopadu – se naplno rozezněly verše a písně dříve zakazo
vané: Kde domov můj, Jsem Čech, Slovan jsem, Moravo, Chodská, Vlastenecké vyznání.
V tom radostném roce opojení svobodou vroucně vzpomínali učitelé i děti J. A. Komenské
ho a vysadili v dubnu 1919 Lípy svobody na návsi v Hostivici a v Litovicích.
Změny nastaly v učitelském sboru. A. Saifrt a A. Uhlík odešli na Slovensko, kde po
máhali organizovat slovenské školství. Od října 1920 byl otevřen I. a II. ročník měšťanské
školy. Obě školy řídil pod jednou správou řídící učitel Alois Geltner a po jeho odchodu do
důchodu od 1. září 1925 ředitel Augustin Urban.64
Dětí rok od roku přibývalo, takže ve školním roce 1930–31 jich bylo 458 v pěti třídách
a v pěti pobočkách. Děti byly rozděleny podle pohlaví. Vyučovalo se nejen v nové škole,
ale i v nevyhovujících místnostech staré školy a dokonce i na sále v 1. patře hostince
Miloslava Nerada (dnes hotel „U chmelového keře“).65 Na podnět místní školní rady
vypracoval ředitel školy Augustin Urban návrh na přístavbu, podle něhož by získala škola
8 učeben, 2 kabinety, sborovnu, ředitelnu, kuchyni a byt pro školníka. Návrh byl přijat
a provedení plánů svěřeno zednickému mistru Antonínovi Haklovi. Stavba pak byla zadána
podnikateli staveb Rudolfu Šťastnému z Jenče za 652 000 Kčs s podmínkou, že bude do
3 měsíců hotova. Stavba byla zahájena 13. 7. 1931 a ukončena 15. 10. 1931. V nové škole
bylo pěkně, útulno. Škoda, že ne pro všechny děti. Hospodářská krize a nezaměstnanost
rodičů zle dolehla na mnoho dětí. Chyběla práce a nebyly peníze na ošacení. Z dobrovol
ných sbírek bylo získáno obnošené šatstvo a obuv, a tak mohlo být v roce 1930 poděleno
80 nejpotřebnějších dětí šaty a 22 dětí dostalo nové boty, koupené z peněz místní školní
rady a dorostu Československého červeného kříže. Situace se nezlepšila ani v dalších
letech a jen díky finanční pomoci místní školní rady, baráčníků a dalších organizací mohlo
být každým rokem poděleno šatstvem a obuví kolem 70 dětí.
V červnu 1934 se konaly mohutné oslavy 200. výročí založení školy. Slavnosti byly
zahájeny 9. června představením Psohlavců, které zahrál divadelní spolek J. K. Tyl v sále
u Hamouzů (dnes restaurace Sport u nádraží),66 a pokračovaly v neděli 10. 6. otevřením
výstavy žákovských prací, pomůcek a kronik ve škole. V sobotu 16. června se sešli na
přátelském večírku v sokolovně učitelé, žáci a přátelé školy a vyslechli koncert pěveckého
sboru Bendl, řízeného Adolfem Kubátem, učitelem a absolventem pražské konzervatoře,
a hudbu kapelníka Františka Hokůva. V neděli 17. června dopoledne byly položeny věnce
k pomníku padlých na Husově náměstí a uspořádán koncert v parku. Odpoledne vyšel od
školy průvod obcí do sokolovny na slavnostní akademii školy.
Od 1. července 1934 byly odděleny správy obou škol. Zatímním správcem obecné
školy s deseti třídami se stal František Bočinský, ředitelem měšťanské školy se sedmi třída
mi a 319 dětmi Josef Mansfeld. Život ve škole plynul pravidelně, přerušován jen občas
oslavami 28. října, narozenin prezidentů, 100. výročím vzniku hymny Kde domov můj,
20. výročí bitvy u Zborova v roce 1937, či mimořádnými událostmi,
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jakými byly volba prezidenta Beneše v roce 1935, průjezd rumunského krále Carola
Hostivicí cestou do Lán v říjnu 1936, převoz ostatků zesnulého prezidenta Masaryka obcí
v září 1937.
Naše republika žila v míru, v Evropě však už klid nebyl. V Německu strhl na sebe
vládu Hitler a netajil se svými hrozbami Československu. Znovu, jako už tolikrát v našich
dějinách, bylo třeba se připravovat na obranu vlasti. Den brannosti 20. září 1936 v soko
lovně ukázal připravenost tělovýchovných spolků, armády a škol. Mládež závodila v běhu
prostém a překážkovém, v hodu na cíl, šplhu, lukostřelbě a prostných. Vědomí vážnosti
doby prokázali občané sbírkou pro Jubilejní fond na obranu republiky. Učitelé věnovali 1 %
z měsíčních platů v roce 1938, děti daly z výtěžku divadla a peněz na výlety 3 000 Kč.
„Neklid a nejistota přenesla se zvenčí i do školy. Brzy však odhodlanost občanstva

zapůsobila i na děti. Žáci se cvičili v odchodu do krytů, zatemňování oken, v užívání masek
a poskytování první pomoci. Byla ustavena školní protiletecká ochrana, která byla ve
stálém styku s místní civilní protileteckou ochranou. Žáci IV. ročníku měšťanské školy
konali na chodbách a před budovou hlídky. Pro kryt dětí byla určena bažantnice. 23. září
1938 byla vyhlášena všeobecná mobilizace. Občané i děti byli již tak připraveni, že 24. září
se škola normálně plnila žactvem. Otcové přicházeli s kufry nebo batohy do školy, loučili se
klidně se svými dětmi a žádali učitele, aby převzali rodičovskou výchovu i ochranu nad
jejich dětmi. Děti se držely statečně. Nejmenší asi nechápaly, starší – sice zamlkle, ale
i hrdě – se dívaly za odcházejícím tátou, vojákem republiky.“ A po tom velkém odhodlání
bránit zemi přišel Mnichov – dny zrady. „Smutek padl i na děti. Chápaly již, co se stalo,
a smutně sledovaly na mapě změny hranic a zmenšení státu,“ píše se ve školní kronice.
A nastalo nové temno v českých dějinách! Začalo příkazem začerňovat v učebnicích
odstavce, celé články, pak vytrhávat listy a nakonec zákazem učebnic vůbec. Z učitelských
a žákovských knihoven vyřazeno všechno, co připomínalo svobodu, zakázány vycházky
a výlety, zaváděny dvojjazyčné úřední knihy a povinná němčina. Českým dětem byl zame
zen přístup k vyššímu vzdělání snížením docházky do čtrnácti let a zavedením osmitřídní
obecné a čtyřtřídní hlavní školy, určené jen pro třetinu žáků 10–14letých. Germanizaci
mělo urychlit i povinných 8 hodin němčiny týdně a vyučování matematice a zeměpisu jen
německy. Hlavy dětí byly úředně fotografovány ze strany i zepředu, aby mohly být vybrá
ny „rasově čisté“ děti ke germanizaci a ostatní k otročení nebo likvidaci. Od roku 1944 byli
učitelé posíláni na nucené práce a vyučování bylo dále ztíženo přeplňováním tříd i „uhel
nými prázdninami“ od 24. prosince 1944 do 4. dubna 1945. Ale to už se blížil konec
nacistického panství, množily se nálety spojeneckých letadel a děti byly voděny denně do
krytů. 20. září 1944 byly zabrány tři třídy od „fliegerhorstkomanndantur“ (to se nesmělo
překládat do češtiny) v Ruzyni pro obuvnické a krejčovské dílny a sborovna pro kancelář.
Později zabrali nacisté celou školu.
Poslední dny okupace a příchod sovětských vojáků – osvoboditelů je popsán ve školní
kronice takto: „17. dubna 1945
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neměli jsme již ani jedné učebny pro naše žactvo, protože se německé vojsko usadilo
v celé školní budově. Děti si přicházely jen na sokolské hřiště pro týdenní domácí úkoly.
25. dubna 1945 byla školní budova těžce poškozena německým letadlem, které bylo při
souboji zasaženo anglickými střelami. Letadlo se od letiště snášelo níž a níže, zachytilo štít
školního podkroví a jihovýchodní část střechy. Od vystříknuvšího benzínu vznikl na půdě
požár, který byl však rychle uhašen. Kusy letadla spadly na školní a sousední zahradu.
Zbytek letadla i s německým pilotem dopadl za školu v Rašínově ulici 67 na domky občanů
Bílka a Študenta. Oba domky byly pobořeny, Študentův domek vyhořel. Paní Bílková
utrpěla přitom těžké popáleniny, jimž v kladenské nemocnici podlehla.
5. května postavili němečtí vojáci na střechu a do oken školy kulomety, ale vyčkávali.
Když se dověděli o postupu vojsk generála Vlasova od Berouna, zmizeli v noci směrem
k Motolu. 7. května přijel německý obrněný vlak a z trati ostřeloval Hostivici. Tuto palbu
posílily také německé flaky, rozestavěné po obvodu letiště, takže bylo několik budov v obci
poškozeno, mezi nimi nádraží, radnice a škola. Granát prorazil obě zdi severozápadní třídy
ve 2. patře, druhý pak střechu na třech místech, rozdrtil několik krokvic, projel zdí schodiš
tě a nevybuchlý spadl na schody u půdy.“
Po dnech napětí přišel 9. květen a příjezd vítězné Sovětské armády. „Nepopsatelný
jásot vítal první i další formace tanků rudoarmějců, kteří jedouce pomalu tiskli podávané
ruce a dobrosrdečně se usmívajíce opakovali pozdravy. Tanky a doprovodné vozy byly
zasypány květinami a přeplněny mládeží, kterou vojáci ochotně na cestě přijímali.“
Po dramatických událostech květnových dnů byla škola vyčištěna a v pátek 18. květ
na bylo slavnostně zahájeno vyučování v osvobozené škole. Když se však 29. května uby
toval v Hostivici sovětský tankový pluk, byla k ubytování propůjčena celá škola a vyučování
zastaveno až do počátku července. Pak se učilo jen 3 dny a 12. července skončil školní
rok, v jehož závěru byli žáci 7. a 8. tříd přeřazeni podle revolučního výnosu na měšťanskou
školu. Od 1. srpna do 3. září hostila škola sovětské navrátilce, raněné a zpravodaje.
Teprve po jejich odchodu mohl být 12. září zahájen nový školní rok.
Obecná škola měla v deseti třídách 286 dětí, měšťanská škola 311 žáků v osmi tří
dách. Bylo nutno napravit, co nacistická okupace způsobila na zdraví a v myslích dětí. Po
lékařské prohlídce byly děti rozděleny do tří skupin na zdravé, slabé a podvyživené. Slabé
a podvyživené dostávaly vydatné přesnídávky. V týdnu dětské radosti byly pořádány
výlety, vycházky a dětské zábavy. V nové škole bylo možno svobodně učit, seznámit děti
s pokrokovými tradicemi našich dějin, s významem činorodého vlastenectví v práci i v boji,
pěstovat přátelství se Sovětským svazem. Poprvé se tak žáci dovídali o významu Velké
říjnové socialistické revoluce, o 17. listopadu 1939, o založení Rudé armády, o 9. květnu
a 28. říjnu, o volbě prezidenta republiky, o bojích u Sokolova a Dukly.
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Změnila se i vnitřní tvář školy. Neměnná výzdoba ustoupila nástěnkám s aktuální náplní.
Zásadní změnu ve školství přineslo Únorové vítězství pracujícího lidu vedeného KSČ.
Velký ohlas mělo schválení zákona o jednotné škole dne 22. 4. 1948, který otevřel všem
nadaným dětem cestu k nejvyššímu vzdělání. Jednotná škola byla koedukována, rozvíjí
nadání v zájmových kroužcích a pomáhá slabším v doučovacích skupinách doplňovat si
vědomosti. O svátku práce 1948 se účastnili učitelé a žáci průvodu obcí a vyslechli slav
nostní projev. Byl to symbolický počátek těsného spojení školy s politickým děním. Volby
do Národního shromáždění a po odstoupení prezidenta Beneše i volba Klementa Gottwalda
prvním dělnickým prezidentem 14. 6. 1948 byly už ve středu zájmu mládeže. Při jízdě
nového prezidenta obcí do Lán stály děti podle státní silnice a nadšeně jej zdravily.
Stranické i vládní orgány vědomy si stoupajícího významu vzdělání a výchovy v na
stávajícím období vědeckotechnického rozvoje věnují školství nebývalou podporu. I v naší
obci se soustavně zlepšují materiální podmínky pro práci školy: 1. dubna 1948 byla zřízena
mateřská škola v Litovicích, 1. září 1950 zvláštní škola v Hostivici. Je vybudována školní
kuchyně v podzemí hlavní budovy, kde se stravovalo 280 dětí zaměstnaných matek, insta
lováno ústřední topení ve škole, přestavěna sokolovna a v ní moderní tělocvična s cvičiš
těm. Výstavba školičky v šedesátých letech se dvěma třídami uvolnila místnosti u Findejsů
pro zřízení školních dílen pro práci s kovem a dřevem. Zároveň se získal u školičky poze
mek pro práce na pozemku. V letech 1971–1972 bylo při generální opravě školy do všech
tříd zavedeno zářivkové osvětlení a vodovod, vyměněna okna na západní straně a dokon
čena výměna prkenných podlah za parketové. A konečně v letech 1974–1976 byla při
stavěna jídelna a šatny a zakoupen nový nábytek do tříd, do ředitelny a sborovny. Moderní
vyučovací pomůcky, často velmi nákladné, zvyšují účinnost vyučování. V roce 1976 měla
škola 3 promítačky, 8 diaprojektorů, zpětný projektor, 2 epidiaskopy, 4 magnetofony,
5 gramofonů, 2 televizory, 4 tranzistorové přijímače. Uspokojivě byly upraveny platy
učitelů. Práce učitelů je vysoce hodnocena. Byl zaveden Den učitelů. Nejlepší pedagogové
jsou odměňování tituly vzorných učitelů. Z Hostivice získali tento titul Františka Řeháková
a Miloš Šrámek. Další hostivičtí učitelé byli odměněni uznáním ONV.
Všechna tato péče o školu se odráží v bohaté vnitřní náplni školní práce. Vznikají
různé zájmové kroužky, děti se účastní olympiád matematických, chemických, fyzikálních
a biologických, celostátních spartakiád, brigád na zvelebení obce výsadbou zeleně. Na
exkurzích poznávají žáci patronátní závody Praga a Stavební stroje, besedují se členy
brigád socialistické práce, Svazu protifašistických bojovníků, se zasloužilými členy KSČ
i vzácnými hosty, např. čestným občanem Hostivice plukovníkem Sovětské armády Koro
bejnikovem, spisovateli Drdou, Glazarovou, Pecháčkovou, Podešvovou aj. Na výletech,
plánovitě zaměřených k poznání okresu, kraje a republiky, poznávají krásy naší vlasti
a výsledky
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budovatelského úsilí našeho lidu. Po ukončení školní docházky pokračuje více než třetina
žáků ve studiu na odborných školách, dvě třetiny vstupují do učebního poměru s možností
studia ukončeného maturitou. Vážnost školy je zdůrazněna účastí zástupců KSČ, MNV
a organizací Národní fronty při všech významných dnech. Učitelé pracují i mimo školu ve
veřejných funkcích. Díky této spolupráci školy s veřejností je možno úspěšně zvládnout
stále náročnější požadavky, jež na školu klade socialistická společnost.
Blízkým partnerem školy při výchově dětí je p i o n ý r s k á o r g a n i z a c e .
V Hostivici byla pionýrská skupina založena v říjnu roku 1950. Byla tehdy vlastně
součástí školy a měla čtyři oddíly pro jednotlivé ročníky. Počáteční období nebylo nijak
slavné, do organizace se hlásilo málo dětí a její činnost byla ve stínu daleko aktivnější
žákovské organizace. Obrat k lepšímu nastal teprve v roce 1953, kdy byla ustanovena
stálá placená vedoucí. V této funkci se vystřídalo několik mladých soudružek, z nichž nej
úspěšnější byla Marie Brchelová. Pod jejím vedením se hostivická skupina stala jednou
z nejlepších na okrese Praha západ. Přijala tehdy jméno národního umělce Petra Bezruče
a rozhodně mu hanbu neudělala. Naše děti se aktivně zúčastnily akce suchdolských pioný
rů „Bagr pro Koreu“, přijaly za svého čestného člena poslance NS generála Tondla, z vlast
ní iniciativy organizovaly internacionální pomoc maďarským dětem v roce 1956, měly velké
úspěchy ve veřejné prospěšné práci, v náboru do opomíjených povolání i v kulturních
a uměleckých soutěžích. Za všechnu tuto úspěšnou činnost získala naše pionýrská skupina
v roce 1957 putovní prapor OV KSČ a v roce 1958 rudý prapor KV KSČ. Ve školním roce
1958 až 1959 měla už 16 oddílů, v nichž pracovalo 334 dětí. V témže roce byly založeny
jiskry, pětičlenné skupiny nejmladších dětí. Skupině se dostalo také cti uspořádat na
počest desátého výročí založení pionýrské organizace okresní pionýrský slet. Za pomoci
širokého aktivu funkcionářů a školy se zhostila svěřeného úkolu se ctí.
Organizace dále početně rostla. V roce 1960 měla už 575 pionýrů a 99 jisker. Výraz
ně jí začali pomáhat i rodiče, kteří financovali a organizačně zajišťovali po pět let prázdni
nové pionýrské tábory v Dědkově mlýně, ve Skryjích, ve Šluknově a ve Vratislavicích u Li
berce.
Ve školním roce 1967–1968 se projevovala narůstající celospolečenská krize i v práci
naší pionýrské skupiny. Její činnost čím dále tím více nahrazovala škola. V roce 1968 pak
přestala pionýrská organizace prakticky existovat. Objevil se znovu její starý soupeř Junák.
Ne však nadlouho. Již v roce 1970 byla pionýrská organizace opět vzkříšena k životu,
i když pro zatím v nevelkém rozsahu. V dalším roce se rychle konsolidovala. Pod vedením
nového, velmi agilního kolektivu vedoucích se vypracovala hostivická pionýrská skupina
opět rychle mezi nejlepší skupiny okresu. Dostala k dispozici klubovnu, která umožňuje
dětem bohatou a všestrannou činnost. Největší zásluhu o její vybudování
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měli pochopitelně dospělí, členové II. uliční organizace KSČ i ostatní občané, ale pracovaly
zde podle svých možností i děti.
Dnes má skupina, která přijala nový název Mír, na 300 členů, je vedena stabilizo
vaným a dobře pracujícím kolektivem vedoucích a může, dík péči organizací KSČ i celé
Národní fronty v naší obci, klidně hledět do příštích let.

JAK SE RODILA SOCIALISTICKÁ HOSTIVICE
V této kapitole budeme sledovat, jak se v prudkých třídních a politických zápasech
i neúnavnou politicko organizátorskou prací KSČ utvářela v naší obci socialistická společ
nost. Uvidíme, že také v Hostivici sváděli komunisté v letech předmnichovské republiky
úporný boj za práci a chléb. Seznámíme se s hrdinstvím našich spoluobčanů, kteří položili
životy v boji proti nacistickým okupantům. Připomeneme si události let, která následovala
po slavném květnu 1945, kdy jsme snítkami šeříků vítali Sovětskou armádu.
Nejdříve nás však vzpomínky soudruha Václava Čížka přenesou k jednomu z uzlových
bodů novodobých dějin našeho národa.
„Jednou, bylo to ke konci října 1918, poslala nás paní učitelka Hornerová ze třetí
třídy domů, že je „převrat“. Běželi jsme s jásotem po dřevěných schodech staré školní
budovy cestou přes ohrádku. Na posledním stromě se houpal dvouhlavý orel, který dosud
zdobil vchod do c. k. poštovního úřadu a četnické stanice. Tyto instituce starého moc
nářství se nalézaly v západní části dnes zbořeného hostince „U bílého lva“. Jako děti jsme
neznaly dosah převratu a náš jásot pramenil z radosti, že není škola. Vážnější starosti měli
rodiče. Zajímalo je především, jak se změní životní podmínky. Na konci první světové války
nebylo co dát do hrnce ani do úst. Hospodářství rakousko uherské monarchie bylo před
rozpadem. Největší bída byla v dělnických rodinách. Chléb byl jen kukuřičný, uvnitř plesni
vý. O něco méně doléhal hlad na majitele zemědělských usedlostí a domkáře. Domkáři,
většinou bezzemci, chovali alespoň kozu, drůbež, někdy i prase, a tak se rodiny alespoň
čas od času najedly. Horší to bylo s oblečením. Šaty, jak jsme to slýchali od starších, byly
z kopřivového vlákna. Až do zámrzu jsme chodili bosi, pak ve starých botách, zděděných
bůhví po kom. Ve škole byla většinou zima. Topilo se jen za velkých mrazů. Doma jsme
tepla také moc neužili. Po škole jsme chodili na trávu pro králíky i kozu a pásli husy. V létě
se sbíraly klásky. Obilí se pak potají šrotovalo na hrubou mouku, ze které se pekly placky.
K večeři byly velmi často brambory. Říkalo se jim koroptvičky střílené motykou. Brambory
ve slupce se opekly v troubě a jedly se pak osolené a zapíjely kávou z cikorky, oslazenou
sirupem. Sirup se doma vařil z napaběrované cukrovky.“
79

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada A – svazek č. 1
Kolektiv (1977): Hostivice – 700 let života a práce

82

Ve válečných letech nebylo v obci mnoho mužů. Každý, kdo jen trochu mohl, musel
do války. Děti a ženy musely zastat i takové práce, které dříve konali muži. Třicet čtyři
hostivických a dvacet šest litovických mužů se už z války nevrátilo. Jejich jména jsou
uvedena na pomnících padlých v parku na Husově náměstí a v litovickém parku. Pomník
v Hostivici je dílem sochaře Ducháče z Prahy Vršovic a byl postaven ve dvacátých letech.
Je v něm uložena prsť z míst bojů československých legií. Byla zde umístěna při slavnosti
v roce 1937, na které hovořil spisovatel Jaroslav Kvapil. Litovický pomník byl zřízen až
v r. 1938, u příležitosti dvacetiletého trvání Československé republiky.
Po vytvoření samostatného státu se tíživá hospodářská situace pomalu zlepšovala.
Dovážely se potraviny ze zahraničí. V té době měla obec Litovice pouze 54 popisných čísel
a končila domem po pravé straně proti litovickému parku. Hostivice začínala u starého
hřbitova a končila směrem ku Praze po pravé straně továrnou a po levé straně pekařstvím,
které bylo v domě, kde je dnes obchod obuví. Při sčítání obyvatelstva v roce 1921 bylo ve
spojených obcích Litovice, Břve a Jeneček 1 013 obyvatel, 236 rodin a 133 domů. Katolíků
bylo 804, 181 osob bylo bez vyznání, 17 občanů se hlásilo k novému československému
náboženství a bylo tu i 7 evangelíků, 3 židé a 1 mohamedán. Výsledky sčítání z Hostivice
se bohužel nezachovaly.68
Obyvatelé Hostivice i Litovic byli většinou námezdně pracující a přikláněli se k teh
dejší sociálně demokratické straně. Není proto divu, že uvítali hesla o socialismu, převzetí
moci dělnickou třídou a lepší budoucnost pracujících, která se k nám dostávala pod vlivem
říjnové revoluce v Rusku.
Také u nás, v Litovicích i v Hostivici, zabrali zemědělští dělníci státní velkostatky
a vstoupili do stávky. Jejich revoluční akce byla však brutálně potlačena státní mocí. Podle
pamětníků bylo asi 14 občanů z Litovic, Břvů a Jenečka seřazeno četníky před obecním
úřadem, tehdy byl v č. p. 36,69 odvezeno do Unhoště a odtud do vězení na Pankrác. Po
čase byli sice všichni propuštěni, ale těžko hledali zaměstnání, protože byli označováni za
bolševiky.
V roce 1919 se konaly první volby do obecních zastupitelstev. Právo volit měli všichni
občané bez rozdílu majetku. Ve volbách zvítězila sociálně demokratická strana, která tak
získala v Hostivici i v Litovicích právo jmenovat starostu. Vláda tehdy vydala nařízení
o novém obecním zřízení. Podle tohoto zřízení se obce staly samosprávnými celky. Jejich
příjem činily přirážky k daním a různé poplatky a dávky, například dávka z piva, ze psů, ze
hry v karty, za používání veřejných pozemků a podobně. Peníze vynakládaly obce na
správní režii, na údržbu komunikací a na podporu chudých – na tu obyčejně mnoho nezby
lo, stejně jako na školu.
Po rozbití stávkového hnutí se v roce 1921 rozštěpila sociálně demokratická strana na
pravici a levici. V našich obcích převážila levice. Na všeplenárních schůzích, které hlasovaly
o 21 pod
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mínkách pro vstup do Komunistické internacionály, byly tyto podmínky přijaty v Litovicích
všemi hlasy a v Hostivici byl proti pouze jeden hlas. Levice, která prosazovala revoluční
postup a byla pro vstup do Komunistické internacionály, tak zaznamenala v obou obcích
naprosté vítězství.
Z levice vznikla Komunistická strana Československa. V době I. sjezdu KSČ, v květnu
1921, existovaly už u nás stranické organizace, které sdružovaly převážnou část dřívějších
sociálních demokratů. V příštích obecních volbách, v roce 1923, kandidovala již KSČ
samostatně a v Litovicích získala dokonce starostu, a to přesto, že se zde již začala rozvíjet
činnost takzvaného všeobčanského klubu za vedení nechvalně známého „cajchmajstra“
Josefa Náprstka. Klub sdružoval majetné občany a podporovali jej živnostníci a lidé závislí
na majetnějších občanech. Jiná situace byla v Hostivici. Zde se ve volbách v roce 1923
takzvané občanské politické strany spojily a získaly v obecním zastupitelstvu většinu.
Občanské politické strany tvořily: Strana národně demokratická, Republikánská strana čes
kého venkova nebo, jak se říkalo, agrární a Strana lidová.
Zásahem vlády, která opětovně reformovala obecní zřízení, dostala se většina obcí do
nepříjemné finanční situace a ztratila svou dosavadní politickou autonomii. Starostou se
napříště mohl stát jen ten občan, kterého schválil okresní hejtman. Že komunistického
starostu neschválil, je nabíledni. Jsme tak v následujících letech, kdy už začíná světová
hospodářská krize, svědky toho, že se v našich obcích místo starostů objevují čas od času
vládní komisaři, jmenovaní buď z členů občanských stran, nebo dokonce vládní úředníci.
Dnes už lze těžko určit přesně datum, kdy se v našich obcích utvořily místní organi
zace KSČ. Jádro organizací představovali dělníci zdejší továrny, kteří měli k sobě nejblíže,
dále zedníci, nádeníci, kočí apod. Dělnickým střediskem byla bývalá hospoda „U Koruny“,
zvaná též „Na hořejší“,70 v Litovicích pak hostinec „Bezovka“, nebo také „U Vorlíčků“,71
později hostinec „U Prchalů“, nynější hostinec „U litovické tvrze“.72 Organizace v obou
obcích úzce spolupracovaly a jejich členové také společně založili Stavební a spotřební
družstvo Dělnický dům pro Hostivici a okolí. Družstvo vzniklo v letech 1922–1923. Se
stavbou se začalo v roce 1926. Po dokončení v říjnu 1927 zde našly sídlo obě organizace
KSČ. Stavba Dělnického domu je vzácným příkladem proletářské solidarity a obětavosti.
Objekt, postavený z peněz dělníků a do značné míry jejich vlastním přičiněním, je dodnes
největším společenským střediskem v celém okolí.73
Můžeme říci, že Litovice byly orientovány více socialisticky, protože zde bydlelo více
bezzemků a dělníků. Hostivice měla továrnu, více živností a obchodů a relativně zámož
nější obyvatelstvo, a tím i větší obecní příjmy. Politická situace v Hostivici byla ovlivňována
i tím, že zde sídlily různé úřady a instituce, jako fara, škola, pošta, nádraží a jiné. Vedoucí
činitelé občanských stran v Hostivici se scházeli ve vyhrazené místnosti pro lepší společ
nost v hostinci „U chmelového keře“. Místnost měla příznačný název Olymp.
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Pozdější vývoj, především hospodářská krize a za několik let i hrozivá mezinárodní
situace, posunuly v obou našich obcích politické smýšlení obyvatelstva dále doleva. Bylo to
nesporně do značné míry výsledkem neúnavné práce komunistů, jejichž agitace získávala
nové členy a příznivce. Projevil se také příliv obyvatelstva do nově postavených rodinných
domků. Noví obyvatelé byli převážně nižší úředníci, zřízenci a dělníci. V obecních volbách
ve třicátých letech se tak v obou obcích vytvořila socialistická většina. Komunisté získávali
vždy nejvíce hlasů, ale nemohli mít starostu. Vytvořili proto společnou většinu se sociálními
demokraty a národními socialisty, která podporovala socialistického starostu. Tato vláda
socialistických stran v našich obcích se ovšem ještě zdaleka nepodobala socialistické
správě obce, jak ji známe dnes. Například v roce 1930 mělo obecní zastupitelstvo
v Hostivici 24 členů. Sedm národních socialistů, šest komunistů a ostatní strany měly po
1–3 zástupcích. Činnost komunistů v obecním zastupitelstvu měla i tak velký význam.
Pomáhala alespoň zčásti zmírňovat největší bídu nezaměstnaných a jejich rodin, pokud
k tomu obecní prostředky stačily. Umožňovala odhalovat protilidový charakter úřadů první
republiky a mnohdy posloužila k propagaci komunistických idejí a přátelství se Sovětským
svazem. KSČ bojovala za zájmy dělnické třídy a ostatních pracujících i jinými prostředky.
Organizovala pochody hladu do Unhoště nebo na okresní hejtmanství do Kladna,
demonstrace, schůze. Stála také v čele boje proti fašismu. Organizovala pomoc zahranič
ním antifašistům a bojujícímu Španělsku. Není proto divu, že buržoazní policie a soudy
nejednou hostivické i litovické komunisty tvrdě postihovaly. Například soudruh Pachman,
přestože byl členem okresního zastupitelstva, stál celkem osmkrát před soudy v Unhošti,
na Kladně i v Praze.
Léta ubíhala a také v Hostivici bylo možné pozorovat nástup fašistických sil v soused
ním Německu. V Hostivici byla umístěna vojenská i některá polovojenská zařízení, a tak
měli naši občané přípravy k obraně doslova na očích. Jistě i proto podporovali pokrokové
síly, které trvaly na obraně samostatnosti, nezávislosti a demokracie. Parlamentní volby
v roce 1935 potvrdily, že naši národní svobodu hájí především komunisté. KSČ dostala
v Hostivici v těchto volbách 309 hlasů, daleko nejvíce ze všech stran. Bylo zřejmé, že jde li
o svobodu a obranu státu, postupují voliči mnohem rozvážněji než v obecních volbách.
V hostivickém obecním zastupitelstvu měl v té době většinu blok agrárníků, živnostníků
a lidovců. Jimi vedené obecní zastupitelstvo ale nedokázalo řídit obec a bylo v říjnu 1937
okresním úřadem rozpuštěno. Do čela obce byl dosazen vládní komisař, kterému pomáhala
správní komise jmenovaná okresním hejtmanem. Hostivická „vládní krize“ byla jen dalším
důkazem, jak hluboce byly otřeseny proklamované zásady bratrství a svornosti. Ve volbách
do obecního zastupitelstva v roce 1938 soutěžily v Hostivici čtyři kandidátky. Rozdělily se
o mandáty tak, že národní socialisté dostali 9 mandátů, komunisté 7, sociální demokraté 5
a zbytek připadl bloku občanských stran. Takové bylo rozdělení politických sil v Hostivici
v předvečer II. světové války.
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Nastala nejchmurnější léta našeho národa. Ten se však ani v nejtěžších chvílích
nesklonil. Všude se našli lidé, kteří neváhali obětovat majetek, zdraví i život v boji za
svobodu. Takoví hrdinové žili i mezi námi. Navždy jim patří naše vděčnost a úcta.
Již koncem roku 1938, po přijetí mnichovského diktátu, byla rozpuštěna komunistická
strana a přešla do ilegality. Komunisté první pocítili tvrdou ruku okupantů. Již 17. března
1939 byli zatčeni bývalí členové obecních zastupitelstev za KSČ v Hostivici i v Litovicích.
Byli to: Jaroslav Pachman, dělník z Jenečka, Václav Pajma, dělník z Litovic, Antonín Přího
da ml., zedník z Jenečka, Bohumil Vlach, zřízenec důchodce z Litovic, Tomáš Hašek, dělník
z Jenečka, Bohumil Lang, dělník z Litovic, Karel Vaněk, zedník z Litovic, František Novák,
zedník z Hostivice, Karel Houdek, zedník z Hostivice, František Ševčík, skladník Včely
z Hostivice, Josef Bahenský, dělník z Hostivice, Václav Stehlík, dělník z Hostivice, Ladislav
Kučera, dělník z Hostivice, Stanislav Bělohlávek, dělník z Hostivice, František Kalaš, dělník
z Hostivice. Byli internováni v Praze na Pankráci; později byli sice propuštěni, ale dáni pod
policejní dohled.
Už v dubnu 1939 ustavili komunisté ilegální pětky, které rozšiřovaly tajně vydávané
letáky a časopisy, organizovaly sbírky ve prospěch rodin zatčených, agitovaly a dodávaly
tak lidem naději a odvahu. První pětku tvořila rodina Karla Bočka z Jenečka a Jan Žižka. Ve
druhé pětce byli Růžena Klecanová, Antonín Příhoda ml., František Bareš, Jiří Novák
a Josef Vlach. Třetí pětka pracovala ve složení Jaroslav Klecan, Marie Langová, Bohuslav
Lang, Bohumil Vlach a František Novotný. V každé pětce byl ilegální pracovník, který měl
širší spojení s odbojovým hnutím. Jan Žižka, truhlářský dělník z Písku, se ukrýval pod jmé
nem Alois Kožený u manželů Langových v Litovicích. Jaroslav Klecan se ukrýval u svých
rodičů v Litovicích. Patřil ke skupině Julia Fučíka a Julius Fučík za ním do Litovic také
několikrát přijel. Třetím ilegálním pracovníkem byl František Bareš. Ilegální pobyt Jana
Žižky v obci umožnili tehdejší zaměstnanci obecního úřadu v Litovicích Václav Čížek a Bed
řich Fiala.
Na podzim téhož roku se podařilo třem našim občanům – letcům překročit hranice
a dostat se do Anglie. Václav Študent, Vladimír Pára a Rudolf Protiva se zúčastnili v česko
slovenských leteckých perutích vzdušných bojů a náletů na Německo.
Podmínky pro ilegální práci v obci byly stále těžší. V Hostivici byla silná německá
posádka a bydlelo zde několik rodin německé národnosti, které dobře znaly poměry v obci.
Po vypálení Lidic se teror proti českému národu ještě vystupňoval. Stateční lidé se však
nedali zastrašit ani nejhorším běsněním okupantů. Zatýkání bylo na denním pořádku.
V roce 1943 byl zatčen a v Mauthausenu ubit komunista František Novotný z Jenečka,
zatčena byla celá rodina Karla Bočka a Bohuslav Lang a jeho žena. Gestapo dopadlo také
Jana Žižku. „Byl to hrdina, jakého jsem nespatřil za celou téměř čtyřletou dobu svého
věznění,“ svědčí La
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dislav Cígler, krajský tajemník ROH v Plzni, v dopise zaslaném po osvobození ÚV KSČ. „To,

co s ním dělali, byl jeden z nejpříšernějších aktů pražského gestapa. Celou 247 prošli
všichni esesmani z Pankráce, postáli, pokývali svými málo myslícími hlavami a odcházeli –
neboť to, co viděli, bylo i pro jejich otrlé povahy hrozné. Těch osm dní Žižkova umírání
dalo mi poznat skvělý charakter dělnického ilegálního pracovníka. Agenti gestapa přišli za
ním do cely, neboť k výslechu nemohl být převezen. Měl pravděpodobně, kromě jiných
těžkých zranění, přeraženou páteř. Žižka mi řekl: „Vím, že mne čeká smrt, tak jako tak. Ale
nedostanou ze mne ani slovo.“ A nedostali, i když Žižkovi kamarádi po týrání mluvili. Žižka
si zasloužil své jméno. Komunistická strana může být na něho hrdá. Nechtěl bych, aby
jeho jméno zapadlo, neboť za svou statečnost zasluhuje, aby se skvělo mezi hrdiny.“ ...
Obětí přibývalo. Manželé Langovi zahynuli v r. 1944 v koncentračních táborech,
Bohumil Vlach podlehl útrapám věznění doma. Ilegální práce byla přechodně utlumena, ale
v roce 1944 opět zesílila, když komunistické podzemí navázalo spojení s mládežnickou sku
pinou vedenou Václavem Fráňou a Ladislavem Hrzalem. V obci však dochází k dalším
zatčením. V souvislosti s odbojovou činností na ředitelství státních drah a v železniční
stanici Praha Bubny byli uvězněni a odvlečeni do koncentračních táborů: Vilém Černoch,
Václav Kočí, Jaroslav Kučera a František Šubrt. Zakrátko byli zatčeni a za účast v odboji
zastřeleni: typograf Štěpán Drda a kapitán zpravodajské služby generálního štábu Jan
Broul.74 Koncem roku 1944 odhalilo gestapo odbojovou skupinu Svazu českého hasičstva.
V naší obci byli zatčeni Josef Jandera, velitel kladenské okresní hasičské jednoty, a okrsko
vý velitel Antonín Žemla. Josef Jandera utrpení v koncentračním táboře v Terezíně nepře
žil. Kromě toho byli zatčeni Josef Vlček a Rudolf Vilím – oba zahynuli ve věznicích – a Ladi
slav Souček.
Lidsky samozřejmou, ale v té době životu nebezpečnost činností bylo organizování
finanční a jiné pomoci rodinám zatčených. Našla se řada obětavých lidí, kteří se obraceli se
sběrací listinou na důvěryhodné spoluobčany se žádostí o pomoc. Na letišti v Ruzyni, kde
pracovalo poměrně dost hostivických obyvatel, se utvořila početná ilegální skupina „Před
boj“, jejímž vedoucím byl Václav Prokeš z Hostivice. Skupina podporovala partyzánské
jednotky sbíráním potravinových lístků a peněz. Dvanáct lidí, mezi nimi i František Kotík
z Litovic, bylo však zrazeno a zatčeno. Bohužel i u nás se vyskytovali lidé, kteří z osobní
msty, závisti i z jiných příčin posílali udání na své spoluobčany. Díky tehdejšímu listonošovi
Tejnskému, který zpočátku sám a později s pomocí ostatních poštovních zaměstnanců ničil
korespondenci adresovanou gestapu a četnickým stanicím, většinou neuspěli.
V této zvlášť nebezpečné době skrýval komunista Karel Houdek po několik týdnů ve
svém bytě soudruha Koušu, tajemníka odborového svazu poštovních a telegrafních
zaměstnanců, po kterém usilovně pátralo gestapo. Později se soudruh Kouša ukrýval
v chatě Václava Slavíčka v Pikovicích.
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Se stejným cílem, i když rozličnými metodami, pracovalo v naší obci několik skupin.
Řada komunistů i dalších občanů byla zapojena v odbojové činnosti na svých pracovištích.
Již zmíněná skupina mladých komunistů, vedená Václavem Fráňou a Ladislavem Hrzalem,
se utvořila v roce 1943. Organizovala úderná družstva, která se cvičila ve střelbě a v jízdě
motorovými vozidly. Chlapci shromažďovali potravinové lístky, scházeli se v bytě u Hrzalů
k politickým přednáškám, rozmnožovali letáky. V chatě na Kačáku ukrývali Václava Trnku
z Bohnic a Jaroslava Rychlého z Prahy, kteří byli odsouzeni k smrti, a sovětské vojáky
Horošinského, Gavrilaka a Treťjakova. Podnikli dokonce několik útoků proti německým
vojenským transportům pomocí třaskavých a zápalných bomb, které sami vyrobili. Pětkrát
úspěšně přerušili železniční dopravu na tratích v blízkosti obce a dodávku proudu na letiště
v den invaze spojenců do Francie.
To už se pod údery Sovětské armády i postupem spojenců hroutila nacistická říše
a blížil konec války. Přišel čas připravit se na převzetí moci do rukou lidu. 6. dubna 1945
ustavili komunisté v Litovicích i l e g á l n í n á r o d n í v ý b o r . Předsedou byl Josef Vlach
a členy Antonín Příhoda ml. a Bohumil Klecan. Prostřednictvím skupiny mládeže přizvali ke
spolupráci obecního tajemníka Václava Čížka, který se tehdy zúčastnil tajného jednání
vojenské odbojové skupiny na Bílé Hoře, a navázali také spojení s ilegálním národním
výborem v Hostivici, v jehož čele byl Štěpán Figar st. O několik dní později byl utvořen
společný ilegální národní výbor, jehož předsedou se stal komunista Josef Vlach z Litovic.
Dalšími členy byli: Václav Stehlík, Vojtěch Jakl, František Novák, Bohumil Klecan, Antonín
Příhoda, Václav Čížek, Josef Thoma, Václav Pšenička a Ladislav Hrzal. První společný
národní výbor obou našich obcí se scházel takřka denně, střídavě u Vlachů, u Klecanů
nebo na faře75 a jednal dlouho do noci.
Situace nebyla snadná. V obci byla početná německá posádka, ubytovaná
v Dělnickém domě, ve škole a v litovickém státním dvoře. Navíc tu byli i tzv. národní hosté
– němečtí uprchlíci z území, která již osvobodila vojska protifašistické koalice.
Členové národního výboru horečně jednali o dalším postupu. Zatím příslušníci sku
piny komunistické mládeže drželi hlídky, aby byl národní výbor včas informován o všem,
co se dělo v obci. Vojenské záležitosti si vzali na starost členové národního výboru Antonín
Příhoda a Ladislav Hrzal a důstojník v záloze Miroslav Zimák. Vytvářely se čety dobrovol
níků, vyzbrojené tím, co se dalo sehnat.
Ve středu 25. dubna 1945 došlo ještě k vzrušující události, když bylo nad Hostivicí
sestřeleno německé letadlo a zřítilo se v okolí školy. Událost, podrobně popsanou ve školní
kronice, jsme vylíčili v předcházející kapitole věnované hostivické škole.
V předvečer 5. května zasedal národní výbor na faře. Cestou domů byli účastníci jed
nání zastavováni vojenskými hlídkami. Druhý den byla místní četnická stanice telegraficky
vyrozuměna, že se mají vyvěšovat československé státní vlajky. Po této zprávě se ihned
sešel
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národní výbor a v devět hodin oznámil místním rozhlasem, že přejímá správu obce a odpo
vědnost za klid a pořádek. To se však nelíbilo veliteli oddílů SS, které byly v obci ubytová
ny. Dal si předvést hostivického starostu a hrozil krutými represáliemi.
Události dostaly rychlý spád. Pražský rozhlas volal o pomoc, výzvy uposlechli i čle
nové hasičského sboru v Úhonicích. Jejich auto s posádkou šesti ozbrojených mužů dojelo
do Hostivice, kde bylo zastaveno před hostincem U koruny vojenskou hlídkou. V přestřelce
byli čtyři úhoničtí zabiti a jen dvěma se podařilo uprchnout. Následovala další výhrůžka
velitele oddílů SS, že vypálí obec. Strach z odplaty a černé svědomí však vyhnalo brzy tyto
vrahy z obce. Zůstalo tu však na 560 německých vojáků, jejichž velitel už měl válčení dost
a přistoupil na klid zbraní.
Odpoledne došly vyhlášky okresního úřadu v Kladně. V jejich smyslu byl společný
národní výbor opět rozdělen.
V obou obcích vznikly samostatné r e v o l u č n í n á r o d n í v ý b o r y . Předsedou hosti
vického revolučního národního výboru se stal Václav Stehník,76 v Litovicích byl předsedou
Josef Vlach, oba komunisté.
Bez ohledu na tuto změnu pokračovala příprava bojových družstev – R e v o l u č n í c h
g a r d . Obcí každou chvíli projížděla německá auta a jejich těžce ozbrojené posádky
ostřelovaly silnici. V příštích dnech se snažila německá vojska dostat z Prahy ve směru
Zličín – Dušníky do amerického zajetí. 7. května ráno se dostala do českých rukou hostivic
ká zbrojnice. Konečně byly získány alespoň nějaké zbraně. Národní výbor vydal výzvu, aby
se všichni muži schopní boje shromáždili na státním dvoře v Hostivici. Bylo vytvořeno šest
družstev po 10 mužích. Měli však pouze pět pušek a několik přileb. Na shromaždišti byl
střelou zraněn Václav Štajner z Litovic a zranění podlehl.
V té době pronikaly do obce od jihu oddíly vlasovců. Někteří naši občané se k nim
přidávali a dostali od vlasovců i nějaké zbraně. Kolem jedenácté hodiny začal za pomoci
vlasovců útok na letiště, kde se Němci ještě bránili. První daň krve zaplatil četař v záloze
František Tamchyna. Na Krahulově, na Břvech, byl usmrcen chýňský občan M. Hrdlička.
Zraněni byli Karel Veselý a Josef Henych. Dostalo se jim ošetření v ošetřovně, kterou zřídil
MUDr. Houba ve škole.
Boj se stupňoval a odpoledne Němci nemilosrdně ostřelovali obec z děl i letadel.
Vzniklo několik požárů. Oheň na ovčíně a v domě občana Kalhouse se podařilo zlikvidovat,
ale soustředěná palba jej zabránila uhasit v Zadákově továrně. Značné škody vznikly i na
budově obecního úřadu, kostele, škole, na hřbitově, na nádraží a jinde. Při ostřelování
obce byl ve svém bytě zabit Stanislav Krátký a na dvoře svého domku byli zraněni manželé
Pospíšilovi. Ve večerních hodinách začali Němci z letiště ustupovat, kryjíce se palbou z těž
kých zbraní. Také vlasovci se na vyšší rozkaz stáhli směrem na Beroun. Zanechali tu devět
padlých.
Druhý den ráno navázala hostivická bojová družstva spojení s letištěm, které již bylo
obsazeno českými oddíly. Dvě
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hostivická družstva byla postavena na ochranu proti drancování v jihozápadním cípu
letiště.
Další dobrovolníci obsadili prachárnu, hospodářské budovy letiště a jiné objekty opuš
těné německým vojskem. Při zneškodňování výzbroje, kterou zde toto vojsko zanechalo,
přišli o život Jaroslav Suchánek z Litovic a František Hájek z Hostivice.
V odpoledních hodinách 8. května byla vypravena do Prahy čtyři nákladní auta
s mlékem a jinými potravinami a sanitním materiálem. Cennou pomoc poskytli bojovníkům
v hlavním městě hostivičtí železničáři. Již 5. května chtěli Němci poslat přes Hostivici
a Ruzyni pancéřový vlak. V Hostivici se jej podařilo pod různými záminkami zdržet do té
doby, než vlasovci dělostřelbou rozrušili trať, takže se vlak musel vrátit. Byl pak přesunut
na Středokluky a do bojů v Praze již nezasáhl, zato dělostřelbou těžce poškodil Hostivici.
Přišlo překrásné májové ráno 9. května 1945. Dopoledne se jako uragán roznesla
zpráva, že se po státní silnici směrem do Prahy blíží Rudá armáda. První rudoarmějci byli
v našich obcích nadšeně uvítáni asi v 11,30 hodin.
Oddíly našich osvoboditelů se usídlily na různých místech v obou obcích. Obsadily
také zbrojnici, muniční sklady a jiná vojenská zařízení. Vztahy mezi sovětskými vojáky
a místním obyvatelstvem byly velmi srdečné a přátelské. Lidé zvali sovětské vojáky do
svých domovů a z toho mála, které měli, se je snažili co nejlépe pohostit. Sovětští vojáci
opláceli ze svých přece jen bohatších zásob. Upřímné besedy, výměny dárků, zpěv a tanec
nebraly konce. Nic nevadila jazyková různost. Všichni, dokonce i děti, si s rudoarmějci
dobře rozuměli. Jako výraz vděčnosti našim osvoboditelům jmenoval 27. července 1945
národní výbor v Hostivici plukovníka tankových vojsk A. J. Korobejnikova, velitele sovětské
posádky, čestným občanem.
Začala také obnova politického a veřejného života. Bylo zřejmé, že lid nepřipustí, aby
se opakovala situace z roku 1918. Komunisté, rozhodující síla protifašistického odboje, byli
i nyní na svých místech a důsledně prosazovali cíle národní a demokratické revoluce.
Prvním krokem bylo internování zadržených Němců a zrádců a zajištění jejich majetku ve
prospěch republiky. Začali se také vracet naši spoluobčané, kteří trpěli ve věznicích a kon
centračních táborech. Komunisti v obou národních výborech dbali, aby se jim přednostně
dostalo pomoci a aby jejich návrat do mírového života byl co nejsnazší. Stejně pomáhali
i frontovým bojovníkům, ať už bojovali na východní nebo západní frontě. V té době se
u nás usadili a trvale už u nás žijí František Slíž, Petr Kovalík,77 Rudolf Klčo, příslušníci Čes
koslovenského armádního sboru v Sovětském svazu, a letec z Anglie Václav Švec.
Vedle KSČ obnovily svou činnost v obou obcích také Československá strana socialis
tická, Strana sociálně demokratická a Strana lidová. Ve smyslu Košického vládního progra
mu měly všechny strany paritní zastoupení v národních výborech. Předsedy v Hostivici
i Litovicích však zůstali komunisté. V Hostivici byl zvolen předsedou Václav
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Stehlík a po jeho odchodu do pohraničí František Novák. V Litovicích zůstal předsedou
Josef Vlach a v červenci 1946 se jím stal Jaroslav Pachman.
Komunisté, zvláště v Litovicích, věnovali už od prvních hodin svobodného života
velkou pozornost masově politické práci. Ještě večer 9. května 1945 přišli do Dělnického
domu soudruzi Jaroslav Pachman, Václav Pajma a členové skupiny komunistické mládeže,
obnovili činnost organizace a začali přijímat členské přihlášky. V Hostivici, kde měly neko
munistické strany větší vliv než v Litovicích, začalo přijímání nových členů o něco později,
a to z iniciativy soudruha Josefa Suchého. Prvními předsedy stranických organizací se stali
Jaroslav Pachman v Litovicích a František Nejedlý v Hostivici. To již byla stranická práce
zcela konsolidována a bylo navázáno spojení s vyššími stranickými orgány.
Naléhavým úkolem prvních porevolučních dnů byla sklizeň úrody a likvidace škod
způsobených válkou. Velkou zásluhu o úspěšný průběh všech zemědělských prací měly
ženy – komunistky, sdružené v komisích žen, které byli součástí stranických organizací.
S jejich pomocí byla např. vyjednocena a okopána řepa na polích litovického státního
statku za 17 dní. Ve žních byl na popud komise žen zřízen v Litovicích žňový útulek pro
děti. Velice se osvědčil, a proto brigádnický referent KSČ Jan Fiala navrhl, zakoupit dřevě
ný barák, z něhož byla brigádnickou prací vybudována dodnes fungující mateřská škola;
byla slavnostně otevřena 28. září 1947.78
Komise žen si vůbec počínaly velmi aktivně. Litovická komise, které předsedala Marie
Vlachová, uspořádala v roce 1945 vánoční nadílku pro děti, společně s jenečskou komisí,
8. března 1946 první oslavu Mezinárodního dne žen a Dny dětí v roce 1946 a 1947, kde
vystupovala El Carova umělecká skupina.
El Carova skupina dělnické mládeže z Nových Vysočan, založená s. Karlem Jiráčkem – proletářským
básníkem El Carem – v roce 1929 po V. sjezdu KSČ, účinkovala v Dělnickém domě v Litovicích třikrát již za
první republiky. Z jejího programu stručně uvádíme: „Spartakus“, „Námořnická“, divadelní hra „Beton“
a přednáška: „Dělnické revoluční divadlo“. Po osvobození u nás účinkovala dvakrát s kulturním pořadem,
vždy na pozvání místní organizace KSČ v Litovicích.

V obci hostoval také na koncertu, který pořádala MO KSČ v Dělnickém domě již 8. 1.
1948, Armádní umělecký soubor Víta Nejedlého. Poprvé jsme tu slyšeli píseň Přes spále
niště, přes krvavé řeky. Účastníci večera byli uměním vojáků tak nadšeni, že je nechtěli
pustit z jeviště.
Dobře si vedly také ženy v Hostivici. Předsedkyní komise žen zde byla nejprve Růže
na Nejedlá, pak Žofie Podhorová. Organizovaly např. sbírku pro město Kralupy postižené
v roce 1947 povodní, věnovaly výnosy svých akcí na místní rozhlas a na slavnosti
13. června 1948 darovaly hostivické stranické organizaci krásný prapor, který samy pořídi
ly.
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Období do roku 1948 byla pro práci stranických organizací velmi náročné. Na jedné
straně bylo vyplněno nadšenou prací na obnově národního hospodářství a pro zlepšení
životních podmínek lidu, na druhé stráně stále ostřejším bojem s buržoazií, která se snažila
zvrátit dosavadní vývoj. Ústřední výbor KSČ vedl komunisty, aby se postavili do čela
budovatelského úsilí a svým nekompromisním bojem za zájmy lidu získali na svou stranu
většinu národa. Hesla Roztočit kola, Milión hodin republice, Republice více práce – to je
naše agitace nacházela živou odezvu i v obou našich obcích. O sobotách odjížděly brigády
komunistů na pomoc havířům kladenských dolů, stovky ochotných rukou pomáhaly na
polích. Velký kus práce se udělal pro zlepšení životního prostředí a na výstavbě veřejně
prospěšných zařízení. Kromě mateřské školy v Litovicích byla v Hostivici položena kanaliza
ce od začátku obce až ke křižovatce, kde je dnes prodejna obuvi. Kanalizace byla provede
na i v části obce k nádraží a byly tu také postaveny schody, takže se především starším
lidem ulehčila cesta na vlak. Byl zřízen nový hřbitov, upravena škola, kde bylo instalováno
ústřední topení, a budova staré školy byla přestavěna na národní výbor. V Litovicích byl
upraven rybník, v Jenečku a na Břvech uličky.
To byla nejúčinnější agitace hostivických a litovických komunistů. Dokázala strhnout
i další občany, a tak se KSČ stala v obou obcích daleko nejsilnější politickou stranou.
Komunisté organizovali i četné veřejné schůze a shromáždění, kde otevřeně vysvětlovali
všechny vnitropolitické problémy i principy naší nové zahraniční politiky, založené na
přátelství a spolupráci se Sovětským svazem. Prvním vrcholem této velké politické aktivity
bylo předvolební období v roce 1946. Jednou z největších akcí byla veřejná volební schůze
KSČ v Dělnickém domě, na které promluvil tehdejší ministr vnitra Nosek, rodák z nedaleké
Dobré. Sešel se takový počet lidí, že stáli až na schodech.
Ve volbách v roce 1946 dostala kandidátka KSČ v Hostivici i Litovicích více hlasů než
ostatní strany dohromady. V obou obcích rostla také členská základna, takže zde bylo vy
tvořeno několik organizací; v Hostivici devět, v Litovicích sedm.
Koncem roku 1947 bylo zřejmé, že se blíží rozhodující politické střetnutí. Ke stále
otevřenějším rozporům docházelo i v národních výborech; např. při projednávání osnovy
zákona o zapojení rozpočtů národních výborů do státního rozpočtu, který ve vládě
prosazovali komunističtí ministři. Bylo nasnadě, že bez státních dotací nemohou obce
uskutečňovat programy zlepšování životního prostředí. Komunisté v národních výborech
ihned pochopili, že jde o správnou věc, a prosadili, že zákon byl národním výborem schvá
len. Po schůzi členové ostatních stran prohlásili, že jsou rádi, že byl návrh přijat. Nemohli
však pro něj hlasovat, protože dostali takový pokyn od svých stranických ústředí. Dalšími
spornými body byla druhá etapa znárodnění, dokončení pozemkové reformy v duchu
Hradeckého programu vyhlášeného KSČ, milionářská dávka, pořádek v zásobování. To
byla i u nás velmi citlivá záležitost. I zde se vyskytly případy machinací s potravinovými
lístky, utajování zásob a prodeje
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zboží jen „vybraným“ zákazníkům. Proto byli na návrh výboru KSČ jmenováni do některých
obchodů národní správci. Například František Nejedlý vykonával tuto funkci u Jarešů,
v dnešní litovické samoobsluze.79
Výbory stranických organizací sledovaly bedlivě politický vývoj v obci, zvláště v ostat
ních stranách tehdejší Národní fronty. Všímaly si, kdo tyto strany vede, jaké jsou názory
funkcionářů i řadových členů. Většinou to byli poctiví lidé. Byli však i takoví, kterým byl
socialismus a přátelství se Sovětským svazem trnem v oku.
Vlastní únorové události probíhaly u nás klidně. Především zásluhou členů KSČ, kteří
dobře znali funkcionáře ostatních stran, dovedli je přesvědčit o správnosti politiky KSČ
a přimět k rozchodu s proradnými předáky jejich stran. Proto byly v obou obcích neprodle
ně po výzvě soudruha Gottwalda ustaveny akční výbory Národní fronty. V čele akčního
výboru v Hostivici byl František Nejedlý, v Litovicích Karel Blätterbauer. V obou výborech
byli i zástupci ostatních politických stran, občané bez politické příslušnosti a představitelé
MNV a ROH. Později oznámili předsedové organizací národně socialistické a lidové strany,
že ruší své základní organizace, a předali výborům KSČ seznamy členů a členské legitima
ce. Dospěli k názoru, že samostatná politická činnost nemá smysl, že řadoví členové těchto
stran byli oklamáni stranickými vůdci. Když došlo ke sjednocení sociálně demokratické
a komunistické strany, přešli v Hostivici do KSČ všichni sociální demokraté až na dva. Od
té doby působí v naší obci jediná politická strana – Komunistická strana Československa.
Také v hostivických závodech byl průběh únorových dnů klidnější než v hlavním
městě. Proto tu lidové milice vznikly až v červnu 1948. První jednotka byla ustavena
v armaturce. Jednu četu této jednotky tvořili pracující z ostatních menších závodů. Druhá
jednotka byla zřízena v mlékárně, ale i ta byla později začleněna do jednotky v armaturce.
Členy lidových milicí byli nejlepší pracovníci závodů. V dalších letech se milicionáři stali
průkopníky socialistické soutěže a stáli také při zrodu brigád socialistické práce.
V květnu 1948 se konaly první volby, ve kterých kandidovali na jednotné kandidátce
kandidáti Národní fronty. V Hostivici získali 89 % všech hlasů.
Zaznamenání si zaslouží ještě jedna významná událost roku 1948. 22. listopadu 1948
byl na slavnostní schůzi MNV v Litovicích zvolen Klement Gottwald, první dělnický
prezident, čestným občanem Litovic.
Vítězství dělnické třídy v únorovém třídním konfliktu vyřešilo definitivně otázku
politické moci ve prospěch lidu. Na pořad dne se tak dostaly další naléhavé úkoly. Jedním
z nejobtížnějších bylo zajistit výživu lidu přeměnou rozdrobené zemědělské malovýroby
v socialistickou velkovýrobu. Nejvhodnější cestou byl vznik j e d n o t n ý c h z e m ě
d ě l s k ý c h d r u ž s t e v . V obou obcích již existovala zemědělská strojní družstva a společ
ná organizace zemědělců – Jednotný svaz českých zemědělců. Ve všech těchto institucích
i mezi jednotlivými
90

79

Litovická čp. 476

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada A – svazek č. 1
Kolektiv (1977): Hostivice – 700 let života a práce

93

malými a středními rolníky začali komunisté trpělivě, ale houževnatě pracovat. Přesvědčo
vat o výhodách společné práce, získávat pro vstup do JZD. Bylo třeba překonat po staletí
trvající vlastnický vztah k půdě i záměrné nepřátelské projevy některých jednotlivců. Stra
nické výbory pověřily své členy ustavením přípravných výborů družstev. V Hostivici dostal
tento úkol Josef Horák, v Litovicích Jaroslav Pachman. Oba svůj úkol splnili. Po sloučení
našich obcí se 1. června 1950 sloučila i jednotná zemědělská družstva. V čele sloučeného
družstva stál Tomáš Málek. Stranické orgány i MNV věnovaly i v dalších letech jednotnému
zemědělskému družstvu značnou pozornost a všemožně mu pomáhaly. Mimořádný
význam měla politická podpora družstva při scelování pozemků. Vytvoření velkých souvis
lých pozemků bylo základním předpokladem racionalizace zemědělské výroby a využití
moderních strojů. Z tohoto hlediska přistupoval místní výbor KSČ i MNV k řešení rozporů,
které se objevily mezi JZD a státním statkem. Oba orgány uplatňovaly celospolečenský
zájem i při jednání o převzetí státního statku v Hostivici jednotným zemědělským družst
vem. Díky jejich prozíravému a politicky správnému postupu získalo JZD předpoklady
k dalšímu úspěšnému rozvoji. Po převzetí pozemků a inventáře státního statku se hospo
daření družstva rychle zlepšovalo. Zvýšily se výnosy pěstovaných plodin i užitkovost zvířat.
Vzrostly také příjmy družstevníků a celková situace družstva se zkonsolidovala.
Druhým úkolem, který začali hostivičtí a litovičtí komunisté po Vítězném únoru spo
lečně řešit, bylo sloučení obcí. Výstavbou rodinných domků po 1. světové válce obě obce
prakticky splynuly. Měly společnou školu, poštu, mezi obyvatelstvem byly četné příbu
zenské vztahy, občané z Hostivice a Litovic pracovali často na stejných pracovištích. Na
společných schůzích stranických výborů bylo rozhodnuto vytvořit nejdříve jeden místní
výbor KSČ, který připraví sloučení národních výborů, jednotných zemědělských družstev
i dalších organizací. Ke sloučení obcí došlo 1. ledna 1950. Oba národní výbory se symbo
licky sešly na rozcestí u domu soudruha Suchého, kde se hranice obcí stýkaly. Podáním
ruky si všichni členové národních výborů slíbili, že budou pokračovat v poctivé práci pro
spojenou obec. Bylo krásným gestem, že sami zástupci Litovic tehdy doporučili, aby spoje
ná obec nesla jméno Hostivice.
Předsedou národního výboru nové obce se stal František Novák, tajemníkem Josef
Morštejn. Národní výbor se 3. března 1950 usnesl, že jednotlivé čtvrti budou pojmenovány
takto: Hostivice I., Hostivice II. – Litovice, Hostivice III. – Jeneček, Hostivice IV. – Břve,
Hostivice V. – Palouky. Celá obec měla ve chvíli sloučení 859 popisných čísel a žilo v ní
4 079 obyvatel. Od 1. ledna 1949 vstoupilo v platnost nové správní rozdělení republiky na
kraje a nově byly vymezeny i okresy. Hostivice přestala být součástí okresu Kladno a byla
začleněna do nově utvořeného okresu Praha západ. Sloučená obec se stala jednou z nej
větších obcí okresu.
Není bez zajímavosti, že dne 1. ledna 1950 došlo k zavedení občanského sňatku a
zrušení církevních matrik. A tak se již 2. ledna 1950 ujal národní výbor v Hostivici své nové
funkce a do matriky
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tu byl zapsán první občánek. O několik dní později – 7. ledna 1950 oddal předseda
národního výboru František Novák v nově upravené slavnostní síni první manželský pár.
V následujících letech se řídicí orgány obce – místní výbor KSČ a místní národní výbor
– soustředily na rozvoj obce. Pravda, již v předcházejících letech se v Hostivici i v Litovicích
udělalo mnoho. Celková hodnota díla činila téměř 3 milióny Kčs a občané odpracovali
téměř 30 tisíc brigádnických hodin. Sloučením však vznikly mnohem příhodnější podmínky
pro zlepšování životního prostředí v celé obci. Mezi významné akce, které se uskutečnily
v letech 1950–1955, patří úprava komunikací a povrchová kanalizace ve všech částech
obce, úprava ulic v Hostivici II., dokončení hřbitova v Hostivici I., úprava veřejného
osvětlení a místního rozhlasu, úprava koupaliště v Hostivici IV. a zřízení jeslí. Bylo zavede
no autobusové spojení, upraveny některé prodejny, zdravotní středisko a sokolovna.
O široké účasti obyvatelstva na správě obce svědčí, že ve veřejných funkcích ve stranic
kých organizacích, lidosprávě a ve společenských organizacích pracovalo na 600 občanů.
Neméně úspěšné bylo období od roku 1955 do roku 1960, kdy byl postaven proti
budově školy pavilón pro 1. třídu, autobusové čekárny, sportovní stadión a upraveny další
ulice.
Na počátku následujícího pětiletí jsme oslavili 40. výročí vzniku KSČ. K této příležitosti
byla v Kulturním domě automobilových závodů Praga uspořádána výstava o činnosti strany
v Hostivici. Koncem období – v roce 1965 – jsme v obci přivítali vzácnou návštěvu. Přijel
čestný občan Hostivice – plukovník Alexandr Jermilovič Korobejnikov s chotí; jejich návště
va se stala významnou politickou událostí, která značně prohloubila vztahy našich občanů
k SSSR. Navštívil tehdy základní devítiletou školu, strojní a traktorovou stanici, továrnu
Praga a zúčastnil se shromáždění v Dělnickém domě. Když podávala čtyřletá dívenka
hrdinovi vyznamenanému mnoha řády kytičku, zdvihl ji a žertem se zeptal: „Máš ráda? “
Dívenka se přitulila a místo odpovědi mlaskl polibek. Soudruh Korobejnikov byl překvapen,
v očích se mu zatřpytily slzy a zjihlým hlasem řekl: „Pro takové děti bych znovu šel do
boje.“
Tím nepochopitelnější bylo, že o tři roky později začali někteří lidé zpochybňovat naše
vztahy k Sovětskému svazu a očerňovali velké dílo, které lid pod vedením KSČ vytvořil.
Dostalo se jim bohužel sluchu i u nás, i když jen u menšího počtu mladých a nezkušených
lidí. Většina komunistů i občanů bez stranické příslušnosti brzy poznala, že by nás doporu
čované cesty „nápravy“ naší společnosti přivedly dříve nebo později k návratu ke kapitalis
mu.
Proto u nás probíhala náprava chyb z krizového období poměrně rychle. Do konce
roku 1970 byl místní výbor KSČ doplněn novými členy místo těch, kteří neobstáli. Kádrově
byl také posílen místní výbor Národní fronty.
Padesáté výročí založení KSČ, XIV. sjezd této strany a v závěru roku 1971 také volby
do zastupitelských sborů zastihly
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již Hostivici a její občany plně soustředěné na pilnou práci ve prospěch socialistické
společnosti. Končilo volební období, které přes všechny problémy přineslo obci nové cenné
hodnoty. Byla vybudována obřadní síň, upraveno 17 ulic, postavena nová požární
zbrojnice, rekonstruovány veřejné osvětlení i místní rozhlas a zahájena stavba klubovny
pionýrské organizace. Na paměť bojů komunistů v naší obci za práva pracujících byla
u příležitosti 50. výročí založení KSČ odhalena pamětní deska na budově Dělnického domu
a vydána publikace 50 let dělnického hnutí na Hostivicku.
Obec vstoupila do 70. let s pevným politickým vedením, které společně s místním
výborem vykonávají čtyři uliční organizace a šest závodních organizací KSČ. Ve volbách si
občané zvolili dělný kolektiv poslanců národního výboru a o svůj podíl na společné práci se
přihlásily také místní výbor Národní fronty a společenské organizace, takže jsme si mohli
stanovit velmi náročné úkoly na období do roku 1976.
Obstáli jsme i tentokrát. Pokud jde o svépomocnou výstavbu v akci Z, bylo to vůbec
nejúspěšnější období od roku 1945. Dokázali jsme podstatně více, než bylo ve volebním
programu. Mimo program byl vybudován areál zdraví v sokolovně, běžecká dráha na spor
tovním stadiónu. Dále byla přistavena školní jídelna a šatny, opravena budova mateřské
školy a jeslí, k pionýrské klubovně přibyl ještě objekt pro členy SSM, byla opravena omítka
a chodby v Dělnickém domě. V prostorách, kde dříve sídlila spořitelna, byla zřízena nákla
dem půl miliónu Kčs moderní lékárna a drobnější úpravy byly provedeny také ve zdravot
ním středisku. V celé části obce za školou už byla dokončena oddílná kanalizace a začala
stavba kanalizačního sběrače pro Hostivici II. Vyrostlo nové sídliště Na pískách a nová
samoobsluha a řeznictví v této nejmladší části obce. Komunální služby otevřely nové
sběrny čistírny a mandlu a postavily objekt pro výdej topného plynu. Svépomocí byla
upravena mnohá veřejná prostranství. V sedmnácti ulicích byl zpevněn povrch vozovek,
u objektu JZD byla postavena nová autobusová čekárna. Koncem období mohl již národní
výbor zavést povinný svoz popela a odpadků. Vzrostla politická a společenská aktivita
většiny občanů. Jen na práci národního výboru se společně s poslanci podílelo dalších 212
občanů v různých komisích a aktivech. Desítky občanů působily také ve stranických organi
zacích i společenských a zájmových organizacích Národní fronty. Prohloubila se spolupráce
mezi národním výborem a hostivickými závody.
V průběhu období postihla stranickou organizaci i celou naši obec ztráta úmrtím sou
druha Jaroslava Pachmana, vynikajícího stranického pracovníka a vzácného člověka.

Jaroslav Pachman se narodil 5. července 1897 v Hostivici. Vyučil se kovářem ve
zdejší továrně. Od mládí pracoval v dělnickém hnutí a patřil k zakládajícím členům KSČ. Po
roce 1945 byl předsedou Místního národního výboru v Litovicích a od roku 1949 tajem
níkem Okresního národního výboru Praha
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západ. Za svou obětavou práci v dělnickém hnuti byl v roce 1957 vyznamenán Řádem
práce. Zemřel 15. ledna 1974.
Dospěli jsme ve vylíčení politického vývoje v Hostivici do dnů, kdy se připravovala
tato publikace. Byly to dny roku 1976, opět velmi bohatého na významné události. V dub
nu se konal XV. sjezd KSČ, který stanovil cíle dalšího rozvoje Československé socialistické
republiky, v květnu jsme oslavili 55. výročí založení KSČ a v říjnu jsme zvolili nové poslan
ce do zastupitelských sborů. Tak jako v celém období od roku 1949 byly i tyto volby
výrazem jednoty naší společnosti vedené Komunistickou stranou Československa. V naší
obci byli zvoleni všichni kandidáti Národní fronty 99,8 % voličů. Příznačné je, že byli za
poslance místního národního výboru zvoleni v nebývalém počtu mladí lidé a že si hostivičtí
občané zvolili mladé zástupce i do okresního a krajského národního výboru. Nepochybuje
me, že budou dobře pokračovat ve velkém díle výstavby socialistické Hostivice, jehož
historii jsme popsali na předcházejících stránkách.

USKUTEČNILI JSME STALETÝ SEN
Sledovali jsme 700 let života a práce obyvatel naší obce. Viděli jsme, že téměř celou
tuto dobu byly hlad a bída denním hostem ve většině lidských příbytků. Poznali jsme také
lopotnou dřinu vesničanů robotujících na panských polích, dnes nepředstavitelné pracovní
podmínky dělníků v první hostivické továrně.
Lidé jsou proto lidmi, že se nikdy nesmiřují se svým údělem, byť byl sebetěžší. Sní
o lepším životě a bojují za něj. Také každá z generací, které se za 700 let vystřídaly na
území Hostivice, přispěla k lidskému pokroku. My, kteří žijeme nyní, jsme jejich pokračova
teli. Uskutečnili jsme odvěkou tužbu po sociální spravedlnosti.
Náš dnešní způsob života se výrazně liší od života dřívějších generací. Z hostivických
továren zmizeli Zichové, Zadáci a ostatní soukromí vlastníci. Půda v naší obci patří druž
stevním rolníkům nebo ji obdělávají pracovníci státního statku. Skoncovali jsme s vykořis
ťováním lidské práce a spravedlivě se dělíme o její bohaté plody. Netíží nás neustále obavy
z budoucnosti. Nikomu nehrozí nezaměstnanost. Socialistické uspořádání naší republiky
nám dává plné sociální a životní jistoty. Všechny děti mají otevřenou cestu ke vzdělání. Učí
se a zvyšuje si kvalifikaci i mnoho dospělých. Ty tam jsou doby, kdy vědění bylo vyhrazeno
jen pro majetné. Dobře je postaráno o občany, kteří po celoživotní práci tráví léta
zaslouženého odpočinku, stejně jako o lidi, kteří pro nemoc, úraz či z jiných vážných
důvodů nemohou pracovat. Společnost vydatně pomáhá také rodinám s větším počtem
dětí. Lékařská ošetření, pobyt v nemocnici, léky – to vše poskytuje stát zdarma. Neměli
bychom zapomínat, že to tak nebylo vždy, a že i nyní je dlouhodobá nemoc v mnoha
zemích pro rodinu katastrofou. Ze všeho nejdůležitější však je, že neexistují třídní ani jiné
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přehrady mezi lidmi. Všichni, v obci i v celé zemi, patříme k svobodnému společenství
socialistických lidí, kteří vytvářejí osudy obce a státu.
Dělnická třída, která nesla nejtěžší břímě boje za socialismus, je i nadále rozhodující
silou tohoto společenství. Komunistická strana, která se tolikrát osvědčila jako moudrá
vůdkyně lidu, vytyčuje před námi další perspektivy stále dokonalejšího uspokojování
potřeb lidí a rozvoje osobnosti každého člověka.
Dělíme se na dvě části: Ta menší a starší ještě pamatuje, že ani časy buržoazní
republiky nebyly zdaleka zlaté. Početnější a mladší část už zná z vlastní zkušenosti jen
socialismus. Uzavíráme proto tento oddíl pohledem do života obce v oněch „zlatých
časech“ mezi lety 1918 a 1938 a alespoň krátkým přehledem dnes už samozřejmých
vymožeností života v epoše socialismu, jak je vidíme přímo u nás – v Hostivici.
Psal se rok 1918 a skončila první světová válka. Lidé byli na konci války vyhladovělí,
nuzně oblečeni a žili v neutěšených bytových poměrech. Vítali proto vznik svobodné,
samostatné Československé republiky s nezměrným nadšením. Slibovali si, že se jejich
život zlepší. Po prvních náznacích k lepšímu, kdy stát nakupoval v cizině potraviny, přede
vším maso, mouku a sádlo, aby zamezil nemocem z hladu, kdy byla uzákoněna osmihodi
nová pracovní doba a zbrzděna inflace okolkováním rakousko uherských bankovek, nastalo
rozčarování. Dále se prohlubovaly rozdíly mezi buržoazií a válečnými zbohatlíky na straně
jedné a masou pracujících na straně druhé. Také pozemková reforma, která měla dát
půdu bezzemkům, zklamala jejich naděje. Na 15 ha půdy státního velkostatku v Hostivici
bylo tolik žadatelů, že příděl půl hektaru neuspokojil nikoho.
Několik let po válce jezdilo už v obci první osobní auto pana továrníka, ale žilo tu
i několik nešťastníků zcela odkázaných na lidské milosrdenství. Z nepatrného důchodu
nemohl žít F. N., který jako dělník cukrovaru v Ruzyni přišel o zrak a přivydělával si rozře
záváním polen na špalky. Když mu ubývalo sil, vodil ho malý vnuk dům od domu a dědův
Otčenáš obměkčoval soucitné lidi k almužně. Invalida M., napadající na nohu, tlačíval
každý čtvrtek na vozíku flašinet strašného zvuku. Otázka „smím zahrát? “ byla spíše
výstrahou. Lidé dali raději dvacetník, aby si ušetřili sluch a starci námahu. F. J. chodíval ve
starých šatech vycpaných papíry. V létě přespával ve stohu, v zimě bůhvíkde. Žebral
o jídlo. Co nesnědl, nosil po kapsách, polévku či kávu v hliněném džbánku, leta nemytém.
Obydlím nejchudších byla obecní pastouška. V Hostivici stávala pod vrškem u Jenečského
potoka. Byla zbořena v roce 1940. Bydlel v ní obecní slouha, pastýř skotu, později už jen
chovatel plemenného kance. Šest lidí se tu tísnilo ve dvou maličkých místnostech bez jaké
hokoliv příslušenství.
Bydlení v našich obcích v době 1. světové války i v letech po ní následujících nebylo
dobré. Domky byly většinou staré a studené, kryté ještě došky nebo šindelem. Vnitřní
vybavení bylo jen nejnutnější. Podlahou byla mnohde udusaná hlína; pokud byly dlaždice,
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pak jen z pálené hlíny. Jen zámožnější obyvatelé měli taškové střechy a prkenné podlahy.
Hygienická zařízení neexistovala, až na jednoduchý, nejčastěji dřevěný záchod. Někdy
muselo stačit jen hnojiště. Svítilo se petrolejkami nebo svíčkami. Sporé pouliční osvětlení
bylo jen u nádraží a v uličce k nádraží. Obydlí byla přeplněna a mnohde se spalo i na zemi.
V letech konjunktury po 1. světové válce se začalo s výstavbou rodinných domků
i v Hostivici, nejdříve tam, kde se dnes říká „V Nouzově“. To proto, že majitelé domků, aby
mohli stavět, museli se zadlužit a trpěli pak nouzí, když spláceli půjčku i úroky. V té době
byla také postavena sokolovna. V Litovicích se za stejných podmínek započalo s výstavbou
na poli zvaném „V Herdovic zahrádce“. Během let 1928 až 1938, v menším rozsahu až do
roku 1940, pokračovala výstavba po severní straně silnice Hostivice – Litovice, zčásti i na
straně druhé. V Hostivici se stavělo za školou a v Čekale, v Jenečku vpravo od státní silnice
Praha – Karlovy Vary. V době II. světové války byly stavby zakázány. Okupanti povolili jen
několik tzv. nouzových domků ve skále. Výstavba rodinných domků v našich obcích pokra
čovala až začátkem padesátých let.
K výstavbě veřejných budov v období první republiky prakticky nedošlo. Jedinou
výjimkou byla nástavba školy. I věžní hodiny musely být, jak jsme už uvedli, pořízeny
z dobrovolné sbírky.
Souběžně s výstavbou rodinných domků začala v Hostivici také elektrifikace. V roce
1923 se utvořil samostatný elektrikářský podnik obce Hostivice, který kupoval proud od
elektráren a prodával spotřebitelům. Litovice, Břve, Jeneček byly elektrifikovány o něco
později, v letech 1925 až 1926.
Silnice a ulice byly vesměs blátivé a prašné. I Karlovarská, dříve císařská silnice, byla
prašná a kluci tu běhali za kočáry, kterým se prášilo od kol. Ve výstavbě komunikací si
vedla lépe Hostivice. V polích, kde je dnes letiště, byla prachárna. Vojenská správa tam
udržovala příjezdovou cestu a později ji dokonce vydláždila žulovými kostkami.80 Vojenské
objekty tu stály z let 1910 až 1913 a byly zbořeny až v letech 1952.81 Karlovarská silnice
byla opatřena bezprašným povrchem v roce 1929, a to jen do Lán, protože tudy jezdil do
svého letního sídla prezident. V Litovicích se v té době zřídila silnice Litovice – Jeneček,
protože v Litovicích bylo sídlo obecního úřadu a dosavadní spojení bylo jen úvozovou
cestou. Obecní cesty a pěšiny se udržovaly jen popelem, štěrkem a pískem. Stav komu
nikací se v našich obcích podstatně zlepšil až v padesátých a šedesátých letech.
V letech 1922 až 1926 byla provedena také rekonstrukce zdejších rybníků, a to
Břevského, Litovického i rybníku Kala. Voda z těchto rybníků byla vedena samo spádem do
Prahy až na Pražský hrad. V té době byly napuštěny rybníky Břevský a Kala. Rybník
Plačský82 v Litovicích byl v době, kdy se u nás začala pěstovat cukrovka, vypuštěn. Polím
se říkalo „V rybníce“ a byla tam také louka, dnes zatopená, kde se říkalo „V jamách“. Při
obnově rybníka byla zpevněna a zvýšena hráz.
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Správně čedičovými kostkami. V části Jiráskovy ulice a v ulici K Višňovce je tato dlažba zachována
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Akáty podél cesty ke mlýnu byly vykáceny a nahrazeny topoly. Při naplnění Břevského
i Litovického rybníka vnikla voda do sklepů blízko stojících domků. Vznikly z toho značné
spory, které v zastoupení majitelů domů vedla litovická obec. Nakonec byla zřízena drenáž
podél silnice, která zachytila vzedmuté vody. Někteří poškození byli finančně odškodněni.
Současně došlo i k rekonstrukci Břevského rybníka, kde byly podobné potíže. Investorem
bylo ministerstvo veřejných prací. Po rekonstrukci rybníka na Břvech tam zřídilo v roce
1932 Družstvo invalidů z Košíř koupaliště. Později přešlo koupaliště do správy MNV a nako
nec bylo začleněno do Komunálního podniku. V padesátých letech se v sezóně vystřídalo
za neděli na koupališti až 4 500 osob, většinou Pražanů.
Ve zvláště obtížných podmínkách žili v naší obci sezónní zemědělští dělníci ze
Slovenska. Zjara přijíždělo 40–50 Slováků s rodinami a nejnutnějším vybavením. Byli uby
továni v Červené síni, kde je dnes archiv ČTK.83 Pracovali, nuzně žili a zoufale šetřili, aby
shromáždili pár korun na zimu. Na podzim se vracívali zpět s trochou úspor a deputátem
brambor a zrní. Kromě těchto sezónních dělníků pracovaly na „panském“ a u třinácti
místních sedláků také ženy z domácnosti nebo z malých chalup. Drobní chalupníci
vlastnívali nejvýše dvě krávy a za práci u sedláka získávali koňský potah nebo jinou pomoc
při obdělávání svého políčka. Mnozí drobní hospodáři, tehdy se říkalo culíkáři, pracovali
jako řemeslníci a trocha obilí, brambor i řepy jim umožnila chovat prase a drůbež a snáze
tak uživit rodinu.
K dokreslení sociálních poměrů mezi dvěma válkami přispěje malý pohled do světa
dětí. V rodinách byly zpravidla tři děti, někde i více. Jejich hřištěm byly ulice, mnohem
klidnější než dnes, kde jen občas přejel žebřiňák či fasuněk tažený koňmi. První auto, které
pravidelně jezdilo obcí, bylo staré nákladní auto firmy Staněk a Ponec. Vozilo bedny se
šrouby z továrny na nádraží. Mělo plné pneumatiky, řetězový převod a zvedaly se za ním
vždy mraky prachu. Přesto za ním kluci s obdivem běhali. Chlapci si hráli s hračkami vlastní
výroby, cvrnkali kuličky, hráli bóno nebo šoupandu, mrskali káču, stříleli z praků a kopali
hadrákem sešitým ze starých punčoch. Na podzim pouštěli draky nebo vykopávali křečky či
myši. V parném létě ožily oba rybníky na návsi. „Selčák“, brodiště pro koně, byl plný
pijavek, a proto se kluci koupali spíše v „Pančáku“ se zelenou vodou, plném okřehku, řas
a perlooček. Plavci – samouci ovládali jen čubu nebo sáhy, odvážnější skákali do vody
kufr, cejchu, šíbru a jiné místní styly. V zimě, sotva se objevil led, zkoušeli kluci jeho
pevnost rupáním, klouzali se vestoje, na bobku, pozpátku nebo na jedné brusli, to aby se
podělili o rozkoš z jízdy alespoň dva najednou. Když led zesílil, objevili se ledaři, kteří
sekali led do zásoby na léto pro místní hostinské. To pak nastávaly souboje na „lodnicích“
– kusu ledu o průměru asi 2 metry s otvorem pro klacek uprostřed, jímž se lodnice
ovládala. Utonutí nehrozilo. Vždyť „selčák“ byl nejvýš 1 metr hluboký, zato o vykoupání
nebylo nouze. A nepřejte si ten řev, jakým ohlašovali přihlížející kluci ztroskotavšího
lodníka. Toho pak čekala ne
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slavná a nevábná cesta domů, zakončená výpraskem, pokud se nemohl usušit na peci
u pekaře, jehož syn byl proto celou zimu váženým a namnoze podpláceným kamarádem.
Dívčí hry byly mnohem skromnější. Drápky, nebe–peklo, vaření, švihadlo – to bylo
vše. Připadala jim chudinkám od útlého mládí úloha pečovat o mladšího sourozence a být
mámě při ruce.
Za posledních třicet let, let budování socialismu u nás, se život v naší obci nesmírně
změnil. Domníváme se, že nebude na škodu připomenout si alespoň některé změny,
k nimž u nás došlo. Na prvním místě je to bezesporu b y d l e n í .
Těžko spočítat, kolik bytů u nás od roku 1945 bylo adaptováno nebo nově postaveno,
kolik vzniklo rodinných domků, obytných domů ve státní či družstevní výstavbě. Jen
v prostoru nad školou vyrostlo celé družstevní sídliště se 132 bytovými jednotkami.
Všechny renovované i nově postavené byty jsou moderně řešené, většinou s ústředním
topením, které až do osvobození bylo nejen v bytech, ale i ve veřejných místnostech zcela
ojedinělé. Teplá a studená voda, koupelny, sprchy, splachovací hygienická zařízení jsou
dnes samozřejmostí. Před 30 lety byly vzácnou a záviděnou výjimkou. Téměř vymizeli
nájemníci. Majitelé rodinných domků jsou jejich jedinými obyvateli a není vzácností, že
i jejich děti bydlí ve svém. Vybavení bytů nelze s minulostí vůbec srovnávat. Kuchyňské
linky, roboty, pračky, v mnoha případech automatické, moderní podlahové krytiny,
nábytek, záclony a televizory jsou prakticky v každé rodině. Podle sčítání z roku 1971 bylo
v obci 272 osobních automobilů, dnes je jich téměř dvakrát tolik. V témže roce střádalo ve
zdejší spořitelně 6 765 občanů z Hostivice a okolí a jejich úspory činily 2 271 000 Kčs.
I tato čísla jsou dnes nepoměrně vyšší.
Výrazně se zlepšila z d r a v o t n i c k á p é č e . Zatímco před válkou a v prvních letech
po ní zde byl jediný praktický lékař MUDr. Houba a zubní technik Zvoníček, dnes ordinují
ve zdravotnickém středisku dva praktičtí a dva zubní lékaři, o děti pečuje dětská lékařka
a pravidelně zde ordinuje i gynekolog. Škola má pro své žáky vlastní zubní ambulatorium.
Nemocným slouží nová lékárna, jedna z nejmodernějších v okrese. Jaký rozdíl proti téměř
středověké apatyce ve zbořené budově hostince „U Šroubků“.
Také s o c i á l n í p é č e se nedá srovnávat s minulostí. V letech 1972 až 1975 poskytl
MNV finanční pomoc na zakoupení paliva, ložního prádla nebo jako příspěvek na stravo
vání důchodců celkem 171 000 Kčs. Kromě toho vyplácel ONV z fondu doplňkové péče
27 občanů pravidelné měsíční příspěvky v celkové výši 1 780 Kčs, za rok tedy 21 360 Kčs,
a dále vyplatil 48 jednorázových příspěvků v celkové výši 20 050 Kčs. Tyto příspěvky se
poskytují především nemocným občanům. V říjnu roku 1976 bylo v Hostivici 1 160 důchod
ců, kterým stát vyplácí každý měsíc celkem 1 079 605 Kčs.
Podstatně se změnila tvářnost naší obce. V o z o v k y jsou bezprašné. Doba blátivých
silnic a ulic je nenávratně za
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námi. V e ř e j n é o s v ě t l e n í je také lepší než bývalo, i když s ním nejsme ještě zcela spo
kojeni. Některé části obce mají už k a n a l i z a c i , jinde se právě buduje. Pro naše nejmenší
jsou tu j e s l e a d v ě m a t e ř s k é š k o l y . Kapacitou nevyhovují, ale v roce 1945 tu neby
lo nic takového. Š k o l a byla zmodernizována, přistavěna školička, moderní jídelna a šatny,
zřízena družina mládeže a pro méně schopné zvláštní škola. Pro mládež byl vybudován
p i o n ý r s k ý d ů m a k l u b o v n a S S M . Byla přestavěna s o k o l o v n a , zřízen a r e á l
z d r a v í , dokončuje se s t a d i ó n . V celé obci posloucháme m í s t n í r o z h l a s . Komunální
služby otevřely řadu provozoven, sloužících veřejnosti. Byl adaptován hotel „U chmelového
keře“, opravena fara a kostel. V distribuční síti to zatím není právě nejlepší, ale byla posta
vena nová samoobsluha na sídlišti a přikročili jsme k výstavbě obchodního střediska na
Husově náměstí.
Od základu se změnil náš životní styl. Pracovní doba v ČSSR patří k nejkratším na
světě a délku placené dovolené nám závidí i v nejvyspělejších kapitalistických zemích.
Máme k dispozici mnohem více volného času i hmotných prostředků, než měli lidé kdykoliv
v minulosti. Naši spoluobčané hodně cestují. Poznávají krásy domova i cizí země. Prožít
dovolenou u moře už zdaleka není výsadou několika boháčů.
Podle oblečení i způsobu vystupování a jednání si dnešní obyvatelé Hostivice v ničem
nezadají s občany Prahy. Ostatně typ ustrašeného venkovana se už nenajde ani v obcích
mnohem vzdálenějších od Prahy, než je Hostivice. Stejně se oblékají dělníci, zemědělci
i příslušníci inteligence a ani podle jiných vnějších znaků se dnes nedá rozeznat, jaké
povolání kdo vykonává. Blízkost hlavního města, množství osobních aut i časté autobusové
a vlakové spojení umožňuje hostivickým občanům účastnit se kulturního a společenského
dění v Praze. Navíc je tu televize, takže není divu, že se trochu změnily také zájmy a záliby
lidí. Přispívají k tomu i změny v charakteru práce, kde ubylo tělesné činnosti a přirozeného
pohybu. Oblíbené je proto zvláště zahrádkářství, myslivost, různé sporty i branné disciplí
ny. Je to tak dobře, protože právě tyto činnosti nám pomáhají překlenout některé nepřízni
vé vlivy pohodlného života, který skýtá moderní civilizace.
Zcela jiný je také svět dětí. Na ulicích, alespoň na těch nejfrekventovanějších, si už
sice hrát nemohou, ale o jejich mimoškolní čas se stará řada organizací, na prvním místě
pionýrská skupina. Připravují pro ně zajímavé akce, včetně prázdninových táborů v příro
dě. Děti se učí přímo v obci cizím jazykům, hře na hudební nástroje, chodí do výtvarných,
biologických i jiných kroužků.
Vzestup materiální úrovně obyvatelstva je snad nejpatrnější na množství hraček, knih
a sportovním vybavení, které mohou rodiče svým dětem poskytnout. Boty s pevně připev
něnými bruslemi, kvalitní lyže, jízdní kola a pro ty starší dokonce malé motocykly jsou
zcela běžnou věcí. Děti jsou dobře živené i dobře oblečené, někdy snad až přehnaně. Mají
neporovnatelně širší rozhled a rozsah zájmů než mívaly děti jejich věku ještě před několika
desetiletími.
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Dalo by se z toho vyjmenovat jistě daleko více. To, co bylo řečeno, však postačí, aby
každý nezaujatý občan poznal, že za zmíněných třicet let udělala Hostivice ohromný krok
kupředu, rozhodně daleko větší, než za celá dlouhá staletí své existence. Je nesporné, že
se tak mohlo stát jen v socialistickém společenském zřízení. Socialismus je také zárukou,
že záměry dalšího rozvoje naší obce, jak o nich hovoří poslední stať této publikace, se
stanou vbrzku reálnou skutečností.
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HOSTIVICE BUDOUCNOSTI
Čtenáře, který se seznámil s minulostí i současným životem Hostivice, bude určitě
zajímat, jaká bude tato obec v budoucnosti. Plány budoucího vývoje jsou již zčásti velmi
konkrétní. Uskutečňujeme je společnou prací na staveništích akcí Z nebo se rodí na
pracovních stolech projektantů. Existují však i perspektivní záměry sahající do vzdálenější
budoucnosti.
Při plánování rozvoje obce musíme vycházet především z představou budoucím uspo
řádání sídlišť v Československu. Je nepochybné, že při tak velkém počtu sídlišť, jaký
máme v naší zemi, nelze v každém místě budovat všechna zařízení, která vyžaduje moder
ní způsob života socialistické společnosti. Proto byla vypracována v každém okrese před
pokládaná struktura měst a obcí, kde se počítá se soustředěním veřejných zařízení
a služeb do větších, takzvaných střediskových obcí. Takovou střediskovou obcí je, podle
rozhodnutí ONV Praha západ, také Hostivice. Do hostivické spádové oblasti patří ještě
Chýně a Jeneč.
Časově nejbližším plánem hostivické budoucnosti je volební program Národní fronty
na období do roku 1981. Nepochybujeme o tom, že hostivičtí občané volební program
dobře znají, ale o naši obec se zajímají i jiní lidé. Proto stručně o tom, co chceme
v Hostivici do roku 1981 udělat. Postavit o b c h o d n í s t ř e d i s k o na Husově náměstí
v hodnotě díla 5 miliónů Kčs. Stejnou hodnotu bude mít také m a t e ř s k á š k o l a pro
120 dětí, kterou bychom měli dokončit v druhé polovině volebního období. V Hostivici II –
Litovicích bude pokračovat budování oddílné k a n a l i z a c e . Předpokládáme, že na tuto
důležitou akci vynaloží MNV asi 3,5 miliónu Kčs. Koncem volebního období přistoupíme
k řešení snad vůbec největší potíže, která znesnadňuje život mnoha občanům, – nedostat
ku pitné vody. V letech 1977–1979 bude v investiční výstavbě přivedena voda z vrtů pod
Chrášťanskými vrchy na pokraj obce. Vlastní v o d o v o d n í rozvod do nejvíce postižené
části obce v okolí školy budeme provádět v akci Z. Náklady mají činit 4,5 miliónu Kčs
(přívod vody 4 milióny a svépomocné rozvedení vody po obci půl miliónu korun). Až na
přívod vody od Chrášťanských vrchů, budou všechny plánované akce provedeny svépomo
cí občanů. Jsou to však akce, které odpovídají potřebám obce a byly do volebního
programu zařazeny na základě požadavků a připomínek občanů. Věříme, že občané, orga
nizace Národní fronty i hostivické závody učiní vše pro jejich uskutečnění.
Služby obyvatelstvu zajišťuje v naší obci Oblastní podnik služeb se sídlem v Rozto
kách. Podnik hodlá do roku 1980 upravit dosavadní sběrny na Husově náměstí na květino
vou síň a pohřební službu. Vybudoval již sběrnu oprav obuvi a objednávek uhlí. V krátké
době ji chce rozšířit ještě o sběr pro prádelny a čistírny. V příští pětiletce má být postaven
dům služeb, kde se soustředí všechny sběrny a objednáv
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kové kanceláře. Bude zde možno zadat i opravy hodinek, televizních a rozhlasových přijí
mačů a ostatních elektrospotřebičů.
Nyní o dlouhodobých záměrech zlepšení vzhledu a vybavenosti obce do konce tohoto
tisíciletí.
Dominantou středu obce – Husova náměstí – je zámeček. Potřebuje naléhavě rekon
strukci, protože čas stále hrozivěji nahlodává stavební konstrukci i vzácné freskové malby
uvnitř objektu. Chceme tuto památku minulosti zachránit a učinit z ní nejen architektonic
kou ozdobu Hostivice, ale také kulturní a společenské centrum současných i budoucích
generací hostivického obyvatelstva. Rekonstrukci bude provádět odborná stavební organi
zace po dobu tří let. Bude stát přibližně 10 miliónů Kčs.
Husovým náměstím protéká Jenečský potok; dnes už spíše stoka než potok. V příš
tích letech bude celý tok potoka vyčištěn a přes celé náměstí, až k ulici Potoční, zakryt. Na
přítocích potoka budou vybudovány retenční nádrže, které zabrání jeho dalšímu znečišťo
vání.
V zástavbě Husova náměstí dnes převažují jednopodlažní rodinné domky. Je to jeden
z důvodů, proč nechce Středočeský krajský národní výbor přiznat naší obci statut města.
Výhledově počítáme s jejich vykoupením a zbořením. Místo nich by měly na náměstí stát
vícepodlažní domy, v jejichž přízemí by našly nejvhodnější umístění obchody a jiné veřejné
instituce. Hostivice by tak získala společenské a kulturní centrum, jaké postrádají i mnohá
větší města. Z náměstí směrem k Litovickému rybníku, v povodí Litovického potoka, se
v současné době buduje hlavní kanalizační sběrač. Po jeho dokončení chceme celé toto
území zavézt, zrekultivovat a upravit. Větší část plochy budou tvořit parky, zbývající
prostor bude určen pro dětská a sportovní hřiště. Středem tohoto budoucího rekreačního
území bude procházet pěší komunikace, určená ke klidným procházkám.
V sousedství uvažované mateřské školy jsme vyhradili prostranství pro novou školu.
Dosavadní populační vývoj ukazuje, že v příštích letech již nebude kapacita dosavadní
budovy základní devítileté školy pro hostivické děti a děti z Chýně a Jenče stačit. Jsme
přesvědčeni, že do roku 2000 se najdou prostředky na stavbu školy a že se v tomto směru
nedostaneme do nesnází.
V ulici Komenského, hned za Litovickým potokem, se počítá s výstavbou areálu
Svazarmu. První etapou výstavby bude stavba klubového zařízení. Budou zde klubovny pro
různé zájmové útvary Svazarmu, výcvikové středisko branců a potřebné prostory pro civilní
obranu obce. V dohodě s výborem Svazarmu uvažuje MNV umístit zde také prodejnu
papírnictví.
Ještě v této pětiletce zahájíme postupnou rekonstrukci veřejného osvětlení ve všech
částech obce. Dokončení rekonstrukce je plánováno do roku 1985. V té době už by měla
být po celé obci moderní výbojková osvětlovací tělesa.
102

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada A – svazek č. 1
Kolektiv (1977): Hostivice – 700 let života a práce

105

Velmi závažnou otázkou je bytová výstavba. V současné době vznikají v Hostivici
nové byty jen družstevní výstavbou nebo v rodinných domcích, které občané sami postaví
nebo rozšíří. Individuální bytová výstavba si i v příští pětiletce uchová svůj prvořadý
význam. Počítá se, že v jejím průběhu se postaví 86 rodinných domů. Chtěli bychom však
postavit do roku 2000 také nejméně 80 komunálních bytů, abychom měli ubytování pro
učitele, lékaře a zdravotnický personál, pracovníky státních orgánů a služeb, které v obci
potřebujeme. Musíme také získat nové byty pro majitele rodinných domů na Husově
náměstí.
Silnice Praha – Karlovy Vary patří, zvláště v letním období, k nejfrekventovanějším.
Silný provoz snižuje hodnotu životního prostředí značným hlukem i výfukovými plyny.
Dochází i k dopravním nehodám a přejít vozovku je někdy velmi nesnadné. Perspektivně
budou tyto potíže odstraněny stavbou nové čtyřproudé silnice, která obejde Hostivici i další
obce. Povede severně od naší obce, podél železnice směrem k letišti. Aby nebránila
provozu letiště, má být vedena v terénním zářezu, hlubokém asi šest metrů. Současně se
stavbou silnice se má po celé její délce budovat deset metrů vysoký ochranný val, který
sníží na minimum hlučnost zasahující k nám z letiště. Tím bude také odstraněna jedna
z největších překážek, která doposud brání dalšímu rozvoji a výstavbě Hostivice.
Tolik o budoucnosti naší obce. Chtěli bychom ubezpečit čtenáře této publikace
i všechny občany, že členové národního výboru učiní vše, aby se bezezbytku uskutečnily
plány, o kterých informuje tato závěrečná stať. Najdeme li dostatek ochoty ke spolupráci
i pochopení pro dočasné potíže u každého, kdo má Hostivici rád, jsme přesvědčeni, že
dokážeme i více. Místní výbor KSČ, Místní výbor Národní fronty Místní národní výbor
v Hostivici sledují společný cíl, aby se nám v Hostivici žilo stále lépe, aby obyvatelé
současné Hostivice byli důstojnými dědici tradic naší obce a příkladnými občany Česko
slovenské socialistické republiky.
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