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Umístění náměstí 
Husovo náměstí je hlavním náměstím v historickém centru Hostivice. Hostivický 

uličník přiřazuje k Husovu náměstí i domy na severní straně náměstí, které jsou 
v oficiálních evidencích1 vedeny v ulici Čsl. armády. 

 

 
 

 
Hostivický zámek přes Panský rybník na pohlednici, kterou vydal E. Jílovský z Prahy-Žižkova v roce 1915 

                                                 
1  Například evidence adres na stránkách ministerstva vnitra www.mvcr.cz

http://www.mvcr.cz/
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Historie náměstí 

Stavební vývoj 
Prostor Husova náměstí nad soutokem Litovického a Jenečského potoka se 

nepochybně vytvářel již od samého založení Hostivice ve druhé polovině 13. století, kdy 
v Hostivici vznikly samostatné a soběstačné dvory, patřící převážně měšťanům vysídleným 
z pražského podhradí. Ke slučování těchto dvorů do jednoho panství docházelo jen 
pozvolna. V letech 1689–1697 vystavěla hraběnka Caretto-Milessimová na místě dvou 
starších dvorů na západní straně náměstí jednopatrový zámek (čp. 13). V té době ještě 
nebyl rozsah náměstí totožný se současným stavem, protože další majitel Hostivice hrabě 
Jáchym Breda se pohoršoval nad otrhanou chalupou proti oknům zámku, zřejmě v severní 
části nynější plochy náměstí, a nechal ji odstranit. 

Vzhled náměstí významně utvářela Anna Marie velkovévodkyně Toskánská, která ve 
30. letech 18. století přestavěla zámek a kostel, vystavěla špýchar severně od zámku 
(čp. 14), faru u kostela (čp. 5) a mariánský sloup v ploše náměstí. Zámek a fara spolu 
s mariánským sloupem na spojnici tvoří základní kompoziční osu náměstí, která je 
dominantní dodnes. Anna Marie postavila i budovu školy (čp. 7, dnes rodinný dům), první 
z řady malých domů na východní straně náměstí. 
 

 
Nejstarší zobrazení Hostivice na kresbě F. B. Wernera z druhé poloviny 18. století zachycuje v pohledu 
z návrší za kostelem zámek s východním křídlem zámeckého dvora a špýcharem, dvorní průčelí fary 
a kostel. U zámku je již přistavěna kaple. Fara nikdy neměla dvorní rizalit, autor zřejmě stavbu „otočil“ tak, 
aby mohl zachytit členitější průčelí do náměstí. Kostel je zřejmě věrně zachycen ve stavu po přestavbě 
zajišťované Annou Marií Toskánskou, který překryly další přestavby. Plocha vlastního náměstí není prakticky 
vidět. Reprodukce z knihy Kuča K. (1997): Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, II. díl  
H–Kole, nakl. Libri Praha, str. 231 
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Husovo náměstí a nejbližší okolí na mapě stabilního katastru z roku 1840 s vyznačenými pozdějšími 
změnami. Černě jsou uvedena čísla stavebních parcel, červeně ostatních pozemků. V jižní části je dokreslen 
později vzniklý Panský rybník. SÚ Hostivice 
 

Základní dispozicí náměstí můžeme studovat na mapě stabilního katastru z roku 
1840. Zástavba uzavírající náměstí již v zásadě odpovídá současnému stavu. Západní 
stranu náměstí tvoří zámek (čp. 13) se špýcharem (čp. 14) a východním křídlem 
zámeckého dvora (čp. 193), na východní straně stojí fara (čp. 5) a škola (čp. 59, dnes 
dům služeb), nad kterými dominuje věž kostela, a řada menších domů. Jižní strana je 
zakončena Litovickým potokem, přes který vedly brody do statků čp. 9 až 12 na pravém 
břehu potoka. Oproti stavu na mapě stabilního katastru se nejvíce změnila zástavba na 
severní straně náměstí. Až do 60. let 20. století tomuto místu dominoval zájezdní hostinec 
zvaný U českého lva (čp. 17), potom U Šroubků podle majitele, před demolicí U Marty 
podle hostinské. Menší statky ve zbývající části se již příliš neměnily. Mapa v ploše náměstí 
zaznamenává trasu Jenečského potoka a Selský rybník neboli Selčák. Uprostřed náměstí je 
zachycen mariánský sloup a před špýcharem socha sv. Jana Nepomuckého. 
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Zřejmě před rokem 1870 vznikl v ploše náměstí druhý rybník, Panský neboli Pančák. 

Hlavní cesta od špýcharu vedla napříč nynějším parkem v severní části náměstí k mostku 
přes Jenečský potok a dále po levém břehu Jenečského potoka brodem přes Litovický 
potok na Sobín. Vedení cest vyhovovalo především dopravním potřebám dvora císařského 
velkostatku, který sídlil v zámeckém dvoře. Situace naznačená například na katastrální 
mapě z roku 1892 přetrvala až do vzniku Československa. 

V posledních letech před 1. světovou válkou organizovala škola pravidelně slavnost 
sázení stromů na náměstí.2 Mnohé ze starých stromů v severní části náměstí 
pravděpodobně pocházejí z těchto výsadeb. 

 

 
Katastrální mapa z roku 1892, do které jsou červeně vyznačeny změny do roku 1946. Do mapy nejsou 
zaneseny všechny změny, ke kterým skutečně došlo. ÚAZK 
 

V letech 1924–1925, v souvislosti s obnovou hostivické rybniční soustavy, bylo 
v prostoru náměstí upraveno koryto Litovického potoka a opevněno kamennými zdmi. Přes 
potok byly vystavěny mosty na silnici do Sobína a na vjezdech do statků. Nově 
vybudovaná silnice na Sobín odbočovala z karlovarské silnice u domu čp. 19, po novém 
mostě přes Jenečský potok se dostala na levý břeh potoka a vedla k mostu přes Litovický 
potok.3 Jenečský potok byl posunut více do plochy náměstí a od té doby protékal podél 
Selčáku. 

                                                 
2  Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici 1871–1917, na více místech 
3  Stavbu silnice na Sobín a regulaci Jenečského potoka dokládají protokoly z 30. srpna a 1. prosince 

1924. Dokumenty zapůjčil Jiří Pergl, kopie ve sbírce autora 
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Po těchto úpravách byl jako park oplocen 

obdélníkový prostor vymezený karlovarskou silnicí 
a cestou od Jenečského potoka k vjezdu do zámeckého 
dvora a byla zrušena cesta napříč parkem (dnes zhruba 
jejím směrem vede asfaltová parková cesta). Socha sv. 
Jana Nepomuckého byla někdy na přelomu 19. a 20. sto-
letí nejprve přenesena od špýcharu, kde vznikla budova 
váhy, do parku proti statku čp. 18 a po roce 1918, kdy 
byla stržena, byla umístěna do kostelní zahrady. Na jejím 
místě byl vybudován v roce 1922 pomník padlých.  

Na původním mostě přes Jenečský potok na 
karlovarské silnici stály dvě sochy, sv. Jan Nepomucký 
a sv. František z Assissi. Při rozšiřování silnice a mostu 
v roce 1928 byly sochy přeneseny ke vchodu do kostela 
před kříž, kde jsou umístěny dodnes.  

V padesátých letech 20. století byl Selčák odbahněn 
do Pančáku, který tak zanikl, a o něco později byl 
zavezen i Selčák. Po úpravě bývalé školy na sídlo 
národního výboru (dnes dům služeb, čp. 59) vznikly před 
touto budovou a před farou dva oválné záhony. 

V 70. letech byl zakryt Jenečský potok. Bylo zrušeno 
oplocení parku, ve kterém vznikly dvě úhlopříčné 
dlážděné cesty. Pomník padlých byl dříve ohrazen 
čtvercovým ozdobným plotem. 

Při rekonstrukci karlovarské silnice v roce 1967 byla 
v jižní části náměstí vybudována provizorní budova (čp. 
57.B) jako zařízení staveniště, která poté sloužila jako 
zvláštní a mateřská škola a knihovna, později jako 
prodejna uhlí. Budova byla zbořena až počátkem 90. let, 
betonová základová deska byla odstraněna v roce 1999. 

Plocha náměstí sloužila vždy k pořádání různých 
slavností. Okresní dožínkové slavnosti pořádané 
v Hostivici v 80. letech vyvolaly stavbu stálé betonové 
tribuny v jižní části náměstí, která byla zrušena až 
počátkem 90. let, a umístění dalších pomocných zařízení. 

Po rekonstrukci zámku provedené v letech 1977–
1983 zpracoval Státní ústav pro rekonstrukce památ-
kových měst a objektů (SÚRPMO) také projekt na úpravu 
náměstí. Podle tohoto projektu byly vykáceny méně 
hodnotné stromy v severní části náměstí a dlážděné cesty 
vedoucí úhlopříčně přes park byly nahrazeny jednou 
širokou asfaltovou cestou. Místo oplocení byla kolem 
pomníku padlých vybudována pěšina z betonových 
dlaždic. Byl nově upraven prostor před novým vchodem 
do zámku a kolem mariánského sloupu vznikla rozsáhlá 
plocha zpevněná betonovými dlaždicemi. Na rohu parku 
 

Panorama náměstí a okolí ze střechy školy na snímku z období 
2. světové války. Fotografie ze sbírky MÚ Hostivice 
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u bývalého špýcharu byly postaveny pulty pro tržiště. Byla rozšířena cesta k zámecké 
bráně, chodník na jižním okraji cesty byl umístěn daleko do plochy náměstí, zřejmě se zde 
počítalo s parkováním aut. Od zámecké brány k mostku přes Litovický potok byla položena 
provizorní panelová cesta lemovaná u východního křídla zámeckého dvoru chodníkem. 
Beton zakrývající Jenečský potok byl upraven dlažbou z betonových dlaždic, která slouží 
jako frekventovaná pěší cesta. V jižní části se začalo s budováním veřejného osvětlení 
a pěších cest, ale stavba nebyla nikdy dokončena. 

V 70. letech byla zbořena budova zájezdního hostince U českého lva, která uzavírala 
severní stranu náměstí. Nové obchodní středisko dokončené začátkem 80. let je umístěno 
severněji než původní hostinec, proto se zde náměstí poněkud otevřelo. Karlovarská silnice 
byla napřímena, čímž vznikl „záliv“ asfaltu mezi silnicí a parkem, a zbývající prostor před 
samoobsluhou byl parkově upraven. 

V roce 2003 proběhla architektonická soutěž na nové řešení prostoru náměstí, ze 
které vzešel vítězně návrh prof. arch. Bohumila Fanty, který do značné míry vycházel 
z dosavadního vývoje náměstí. Úprava byla zahájena výstavbou nové komunikace ve 
střední části náměstí, od silnice do Sobína k zámecké bráně. Úprava jižní části náměstí se 
při další realizaci v letech 2004 až 2006 od vybraného návrhu poněkud odchýlila. 
 
 

 
Silnice na Sobín s mostem přes Jenečský potok ve 30. letech 20. století. Fotografii zapůjčila Petra Kiese-
wetterová 
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Rybníky na Husově náměstí – vlevo Selský a vpravo Panský na snímku z počátku 50. let 20. století. Mezi 
rybníky vedl příjezd ke statku čp. 10. Fotografii zapůjčil Miroslav Bratrych 
 

 
Hostivický zámek se Selským rybníkem, v pozadí zavezený Panský rybník v 60. letech 20. století. Foto 
Vladimír Broul 
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Jižní část náměstí se zavezenými rybníky a provizorním domem čp. 57.B v roce 1984. Fotografie ze sbírky 
Jiřího Pergla 
 

 
Vystoupení na již odstraněné betonové tribuně v jižní části náměstí kolem roku 1975. Fotografie z dokumen-
tace PO SSM Hostivice 
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Východní strana náměstí z příjezdu ke statku čp. 9 za 2. světové války. Fotografie ze sbírky MÚ Hostivice 
 

 
Obdobný pohled na pohlednici vydané nakladatelstvím Orbis v 70. letech 20. století. Foto M. Sládek 
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Čelní pohled na kostel, starou školu (čp. 59) a faru před přestavbou silnice na Sobín, tj. před rokem 1924. 
Xeroxová kopie fotografie ze sbírky Jiřího Pergla 
 

 
Východní strana náměstí za 2. světové války. Fotografie ze sbírky MÚ Hostivice 
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Plocha kolem mariánského sloupu v srpnu 1984, před vydlážděním. Foto Vladimír Broul 
 

 
Kácení a prořezávání stromů v severní části Husova náměstí v roce 1985. Fotografie ze sbírky Jiřího Pergla 
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Městské tržiště pře špýcharem čp. 14 v roce 1983. Fotografie ze sbírky Jiřího Pergla 
 

 
Po demolici zájezdního hostince čp. 17 byla karlovarská silnice na náměstí v 70. letech 20. století poněkud 
napřímena 
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Rekonstrukce středové komunikace na Husově náměstí 13. prosince 2003 a 8. února 2004 
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Výstavba komunikace a parkoviště před východním křídlem zámku (čp. 193) 30. dubna a 8. května 2005 
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Výstavba parkoviště před špýcharem (čp. 14) na snímku z 9. července 2005 
 

 
Výstavba parkových cest v jižní části náměstí 29. října 2005 
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Jižní část Husova náměstí po rekonstrukci, 28. července 2007 
 

 
K Husovu náměstí patří i slepá ulička jižně od Litovického potoka s domy čp. 420 (na snímku vpravo) a 421, 
která byla vydlážděna v roce 2008. Snímek ze 4. srpna 2007 
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Pojmenování náměstí 
Současný název náměstí se odvíjí od schůze obecního výboru Hostivice (tj. obecního 

zastupitelstva) dne 25. října 1915, kdy byly pojmenovány zdejší sady jako „Sady Husovy“ 
na paměť 500letého výročí smrti Jana Husa. Žádost předložila tělocvičná jednota Sokol.4

Název Husovy sady používá František Pechlát v dopise ostatním členům obecního 
zastupitelstva z roku 1919, kde navrhuje úpravy ulic a chodníků a nové výsadby.5 Píše zde 
doslovně: „Úprava návsi samotné, na níž jsou sady Husovy, vyžadovala by rovněž zvláštní 
péče.“ Přesto však nebylo pojmenování běžně užívané. V zápise ze schůze obecního 
zastupitelstva dne 8. června 1920,6 na které se projednávalo vybudování pomníku 
padlých, se dočteme i toto: „Obč. Sláma … táže se, která místa jsou vlastně nazývána 
sady Husovými. Obč. Chlupatý odpovídá, že sady Husovými míněna jest ohražená část 
s protějším neohraničeným velkým prostranstvím.“ 

Tradičního názvu se drželo obecní zastupitelstvo, když v roce 1931 zavedlo názvy 
veřejných prostranství – náměstí a ulic.7 Centrální hostivické náměstí dostalo název 
Husovo, který platí beze změny až do současnosti. 

Pojmenování veřejných prostranství podle Mistra Jana Husa (*snad 1370 †1415), 
českého kazatele, který brojil proti zneužívání církevní moci a byl upálen v Kostnici, patří 
k nejobvyklejším názvům v českých městech a obcích. 
 

 
Husovo náměstí z okna 2. patra hostivického zámku 25. srpna 2004 

                                                 
4  Kniha zápisů o schůzích obecního výboru Hostivice 1913–1919 
5  Návrhy směřující ku vnější úpravě obce hostivické, členům obecního zastupitelstva podává Frant. 

Pechlát, 22. srpna 1919. Kopie dokumentu zapůjčeného od Jiřího Pergla ve sbírce autora  
6  Kniha zápisů o schůzích obecního zastupitelstva v Hostivici 1919–1923 
7  Pamětní kniha obce Hostivice, str. 120–121 
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