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Špýchar – čp. 14 
Parcelní číslo původní: PK st. 4, k. ú. Hostivice 
Parcelní číslo současné: KN 379, k. ú. Hostivice 

 

Špýchar (dvoupatrovou sýpku) s vestavěnými byty severně od zámku postavila Anna 
Marie Františka, velkovévodkyně Toskánská v roce 1736. Špýchar svou hmotou poněkud 
potlačil dominantní postavení vlastního zámku a později se mu musela vyhnout i stavba 
zámecké kaple.1

I když špýchar přestal sloužit k uskladňování obilí, stále se v něm bydlelo, například 
v roce 1919 zde bylo zapsáno 22 dospělých osob včetně správce dvora Karla Mulatsche. 
Po vzniku moderní mlékárny v části bývalé zámecké zahrady v roce 1935 si statek zřídil 
v severovýchodní části budovy prodejnu mléčných výrobků. 
 

 

Snímek z období 2. světové 
války zachycuje karlovar-
skou silnici západně od ná-
městí s úzkým prostorem 
mezi (již zbořeným) zá-
jezdním hostincem čp. 17 
vlevo a špýcharem čp. 14 
vpravo. Fotografie ze sbír-
ky MÚ Hostivice 

 
V roce 1966 získala užívací právo k budově Československá tisková kancelář, která ji 

v letech 1968 až 1970 přestavěla na svůj sklad. Tato změna nepoznamenala významně 
vnější vzhled, pouze z okna vpravo od hlavního vchodu byl zřízen nový vchod ke 
vloženému výtahu a při opravě střechy byly odstraněny koule ve štítech. Celkově však byla 
údržba objektu spíše zanedbávána. V bývalé mlékárenské prodejně se dlouhodobě 
prodávala zelenina. 

Po revoluci v roce 1989 proběhly jisté spory o tom, zda byl objekt v 50. letech 
správně předán mezi MNV a JZD a před rokem 1994 objekt koupil Aleš Večeřa, jednatel 
společnosti AVE Trade, s. r. o. Celý objekt postupně rekonstruoval, posledním krokem bylo 
dokončení západní a jižní fasády v létě 2007. Při rekonstrukci byl zazděn druhotný vchod 
zřízený ČTK a vznikl nový moderní vchod v severovýchodním rohu. Ve špýcharu sídlí řada 
firem, které zde mají i své obchody. 

Mezi některými občany je špýchar znám pod názvem „červená síň“, údajně kvůli 
cihelné podlaze, která bývala v budově. 
                                                 
1  Stavebně-historický průzkum hostivického zámku, SÚRPMO 1972, str. 44, a další prameny 
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Špýchar včetně mlékárenské prodejny na snímku Adolfa Vyšaty z roku 1942. Vpravo vzadu je nevýrazně 
vidět budova bývalé mlékárny. © Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., inv. č. 23208HK 
 

 
Špýchar při opravě v roce 1968. Ještě na tomto snímku jsou vidět koule umístěné na štítech 
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Zatímco vývěsní štít ještě ohlašuje 
prodejnu mlékárny, ve výkladní skříni 
je již vystaveno zboží nového obchodu 
s ovocem a zeleninou. Ve výkladní 
skříni se odráží později zbořená 
budova hostince čp. 17. Fotografie 
z 50. let 20. století 

 

 
Špýchar v 80. letech 20. století, po úpravách provedených ČTK 
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Špýchar ze dvora při opravě, bez fasády 28. června 2000 
 

 
Obnova fasády do náměstí 4. července 2002 



HOSTIVICKÝ ULIČNÍK: Historický vývoj ulic a domů v Hostivici 
Husovo náměstí  75 
 

 

 
Špýchar z náměstí 12. dubna 2005 
 

  
Rampa z náměstí 12. dubna 2005 a hlavní vchod s portálem 12. srpna 2007 
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Nejstarší škola – čp. 7 
Parcelní číslo původní: PK st. 14 (14/1), k. ú. Hostivice 
Parcelní číslo současné: KN 32, k. ú. Hostivice 

 

V roce 1734 postavila Anna Marie Františka na náměstí malou školní budovu se 
dvěma místnostmi, nejstarší, o které víme, kde se nacházela. V jedné se vyučovalo a ve 
druhé bydlel učitel. Když vrchnost postavila novou školu čp. 59, tuto starou v roce 1792 
prodala. Koupil ji Jan Neuman s podmínkou, že v domě ponechá učitele tak dlouho, než se 
bude moci přestěhovat do nové školy. V polovině 19. století se domu říkalo jen „u kolářů“, 
protože zde bratři Jan a Antonín Najmanovi provozovali kolářskou živnost.2

Trhovou smlouvou z 25. května 1886 prodali Vojtěch a Barbora Tučkovi levou přední 
část domu směrem do náměstí, kterou koupili František a Anežka Příhodovi a která dostala 
samostatné čp. 117. V srpnu 1887 převzala původní dům čp. 7 trhovou smlouvou Tučkova 
dcera Anežka provdaná za tesaře Antonína Jakoubka. Antonín Jakoubek zemřel v roce 
1897 a po smrti Anežky v roce 1903 dům získaly nezletilé děti Marie a Františka, mezi 
které byla později chalupa rozdělena. 

Marie se provdala za krejčího Josefa Kostříže, který však onemocněl očním neduhem, 
takže někdy po roce 1919 musel zanechat řemesla a stal se kostelníkem a hrobníkem. 

Druhá dcera Františka se provdala za Josefa Smitku, dámského krejčího a v roce 
1925 založili obchod se školními potřebami a galanterním zbožím. Smitka však v mladém 
věku, někdy po roce 1932, zemřel a jeho manželka živila se šitím a papírnickým 
obchodem. 

Někdy mezi roky 1927 a 1932 byl dům administrativně rozdělen. Zadní části zůstalo 
čp. 7 a přední část více do náměstí získala nové čp. 235. 
 

 
Dům čp. 7 uprostřed obklopený domy, které se z tohoto stavení oddělily: vlevo dům čp. 117, vpravo čp. 235. 
Snímek z 12. srpna 2007 

                                                 
2  Přehled základních pramenů k historii nejstarší školní budovy čp. 7: 

- Ptáček Josef (1915): Paměti farní osady Hostivické 
- Pamětní kniha obce Hostivice, str. 49 
- Voličské seznamy obce Hostivice z let 1919 a 1932 
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Stará škola, nyní dům služeb – čp. 59 
Parcelní číslo původní: PK st. 18, k. ú. Hostivice 
Parcelní číslo současné: KN 3, k. ú. Hostivice 

 

Druhou školní budovu čp. 59 nechal postavit tehdejší majitel tachlovického panství 
Karel August vévoda Zweibrückenský v roce 1791. Přízemní škola stála zřejmě více 
v prostoru náměstí, poblíž mostu silnice do Sobína přes Jenečský potok, kde byly v roce 
1924 při rekonstrukci mostu nalezeny zasypané základy.3

Jednopatrová škola přestavěná v roce 1838 se však nacházela již na současném 
místě. Stavbu provázel spor mezi hostivickým farářem Pavlem Haasem a vrchním radou 
Václavem Wünschem, tehdejším vrchním hejtmanem, o umístění školních záchodů, ve 
kterém nakonec uspěl farář. Budova měla od roku 1838 do roku 1871 dvě učebny v patře, 
přičemž jižní místnost byla mnohem prostornější. V přízemí bydlel učitel a nacházel se zde 
i pokoj pro podučitele. V roce 1871 byla škola proměněna na trojtřídku a třetí učebna 
vznikla přestavbou pokoje pro podučitele, ke kterému byla odstraněním příčky připojena 
sousední komůrka. O pouhých šest let později, v únoru 1877, přibyla čtvrtá třída, která se 
však do budovy již nevešla. 

Nedostatek místa ve škole vyřešila (aspoň na chvíli) přístavba druhého patra v roce 
1879. Plány zhotovil místní stavitel Pavel Šafařík a vlastní přestavbu provedl stavitelský 
mistr Jan Roztočil z Holešovic. Stavbu nepochybně zajišťovala místní školní rada 
a financovaly ji jednotlivé přiškolené obce, jediná zmínka o přístavbě se však objevuje 
v nejstarší školní kronice; o nákladech nevíme vůbec nic. Po přístavbě měla školní budova 
čtyři učebny, dvě v prvním a dvě ve druhém patře. Z učebny v přízemí vybudované v roce 
1871 zřejmě znovu vznikl byt pro učitele a později opět učebna. Přízemní prostory však 
byly opakovaně hodnoceny jako vlhké a nevhodné k vyučování. 

S narůstajícím počtem žáků přestala zanedlouho vyhovovat i přistavěná budova. 
Zatímco se vyučovalo v provizorních pronajatých prostorách, místní školní rada 
připravovala další přístavbu školy. V roce 1898 zpracoval mistr zednický Josef Holoubek 
z Hostouně projekt, podle kterého měla být budova rozšířena směrem k nynější Pelzově 
ulici a v každém podlaží měla vzniknout nová učebna; škola tedy měla mít celkem sedm 
tříd. Na realizaci navrženého projektu však nedošlo. 

Když byla v roce 1906 postavena nová školní budova v Komenského ulici, staré 
budově se odlehčilo, ale stále sloužila k vyučování. Jak dále narůstal počet žáků a tříd, 
čemuž napomohlo i zřízení měšťanské školy v roce 1920, opět se naplnily všechny učebny 
v obou budovách. V roce 1931 proto byla škola v Komenského ulici rozšířena a starou 
budovu místní školní rada prodala hostivické obci. Prodejní cena byla 120 000 Kč, z čehož 
66 000 Kč tvořil hostivický podíl na této budově, takže obec doplácela 54 000 Kč. Takovýto 
výdaj podléhal schválení okresního úřadu, takže se členové obecní rady na potřebnou 
částku složili ze svých úspor a zapůjčený obnos se jim vrátil až po několika letech a po 
zdlouhavé korespondenci s okresním úřadem. 

 
3  Přehled základních pramenů k historii domu čp. 59: 

- Pamětní kniha Obecné školy v Hostivici (1871–1917) 
- Ptáček Josef (1915): Paměti farní osady Hostivické 
- Projekt přístavby z roku 1898. Dokument zapůjčil Jiří Pergl, kopie ve sbírce autora 
- Protokol ke stavbě silnice na Sobín a k regulaci Jenečského potoka z 30. srpna 1924. Dokument 

zapůjčil Jiří Pergl, kopie ve sbírce autora 
- SOkA Kladno, fond Okresní úřad Kladno, karton č. 109, sign. 3-H/435, karton 110, sign. 3-H/531 a 

další 
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Obec z budovy zřídila radnici a zbylé místnosti pronajímala tak, aby se z nájemného 

za 5 let zaplatila kupní cena budovy. Přízemí bylo pronajato pro drogerii Oldřicha Kučery, 
holičský závod Václava Zachariáše a pohřební ústav Josefa Střelby. V 1. patře se nacházela 
kancelář obecního úřadu a četnická stanice, pro kterou byla dřívější učebna rozdělena na 
tři místnosti. Místnosti ve druhém patře se využívaly jako zasedací místnost obecního 
úřadu, místní knihovna a byt drogisty Kučery, který vznikl rozdělením dřívější učebny na 
čtyři obytné místnosti. Později zřídil v přízemí Václav Himl cukrárnu místo pohřebního 
ústavu. 

Na konci 2. světové války byla budova poškozena, takže ji národní výbor přestavěl 
a modernizoval. V přízemí byla umístěna pošta a zbytek budovy sloužil národnímu výboru. 
Po obnově zámku se národní výbor v roce 1983 přestěhoval a v budově čp. 59 byly 
umístěny různé provozovny služeb. Budova se začala nazývat dům služeb. 

Na začátku roku 2009 se nacházela v přízemí telefonní ústředna a kadeřnictví, 
v prvním patře městská knihovna a prodejna kosmetiky a ve druhém patře si zřídila své 
kanceláře společnost doma, a. s. 
 

 
Škola, kostelní věž a fara na výřezu z pohlednice, kterou vydal J. Blažek z Prahy II před rokem 1913 
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Nerealizovaný plán přístavby školní budovy čp. 59, který v roce 1898 zpracoval zednický mistr Josef 
Holoubek z Hostouně. Přistavěna měla být celá levá část budovy. Dokumentaci zapůjčil Jiří Pergl 
 

 
Budova čp. 59 s pohřebním ústavem, holičstvím a drogerií kolem roku 1934 
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Před budovou čp. 59 s cukrárnou Václava Hymla a holičstvím Václava Zachariáše stojí i četník vrchní 
strážmistr Patera. Fotografii pořízenou před rokem 1940 zapůjčila Petra Kiesewetterová 
 

 
Detail výkladní skříně drogisty Oldřicha Kučery v domě čp. 59 ze 30. let 20. století. Fotografii zapůjčil 
Vladimír Broul 
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Budova čp. 59 v době 2. světové války 
 

 
Válečný snímek cukrárny Václava Hymla v domě čp. 59. Fotografii zapůjčila Petra Kiesewetterová 
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Dům čp. 59 poškozený granátem 7. května 1945, na konci války. Fotografie ze sbírky Jiřího Pergla 
 

 
Rekonstrukce domu čp. 59 začala v roce 1945. Fotografii zapůjčila Petra Kiesewetterová 
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Dům čp. 59 před dokončením rekonstrukce v roce 1949. Fotografie ze sbírky Jiřího Pergla 
 

 
Dům čp. 59 po rekonstrukci, jako sídlo MNV. Fotografie asi z 60. let 20. století ze sbírky Jiřího Pergla 
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Dům čp. 59 na snímku z 22. června 2003 
 

 
Městská knihovna v domě čp. 59 na snímku z 15. února 2005 
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Pamětní deska Františku J. Pelzovi 
V roce 1932 Tělocvičná jednota Sokol Hostivice odhalila k 10. výročí úmrtí na domě 

čp. 59 pamětní desku svému členovi Františku J. Pelzovi, který v této budově dlouhou 
dobu učil a byl i hudebním skladatelem. (Více o F. J. Pelzovi uvádím v dílu Hostivického 
uličníku věnovaném Pelzově ulici.) Desku modeloval hostivický učitel František Pechlát 
a odlila ji armaturka Františka Zichy. 

Deska ukrytá za 2. světové války se dočkala nového odhalení až v roce 1969. 
 

  

Pamětní deska F. J. Pelze a snímek z jejího prvního odhalení v roce 1932. Na tribuně stojí zleva Václav Kala, 
Jaroslav Kučera, Stanislav Ryska a Václav Toman. Dole stojí zcela vlevo Josef Chlupatý, uprostřed dcera 
Jaroslava Pelzová a vpravo vpředu autor desky František Pechlát 
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Druhé odhalení pamětní desky F. J. Pelze 9. května 1969. Akce se zúčastnili potomci F. J. Pelze, skauti, 
baráčníci, členové pěveckého sboru Bendl a další hosté. Desku odhalují Jaroslav Kučera a Josef Kaplánek 
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Statek čp. 9 
Parcelní číslo původní: PK st. 12 a 11 (stodola), k. ú. Hostivice 
Parcelní číslo současné: KN 353/1, k. ú. Hostivice 

 

Historii statků na jižní straně Husova náměstí se místní badatelé vyhýbali a tato díra 
ve znalostech dosud není zacelena.4

Poprvé jsou tyto statky prokazatelně doloženy na Kloseho mapě pražského hradního 
vodovodu z roku 1723.5 Statek čp. 9 patřil v roce 1785 Františku Šafaříkovi. Obecní 
kronika zmiňuje jako majitele jakéhosi Buše původem ze Sobína, který nebyl dobrý 
hospodář, ale sám se rád parádil a nechodil jinak než ve vysokých vždy naleštěných 
botách. Navazující zápis z kroniky ocituji doslovně: „Jak hospodářství jeho vypadalo, 
vysvítá, že když od něho přišel kupovati grunt Stádník, ze slamníku v koutě stojícího vyřítil 
se se štěkotem pes, a když týž před ním dupnul, pes skrze slamník vyběhl a štěkal venku; 
slamníkem byla zakryta díra do stavení. Stádník, jemuž přezdívali „Frejšek“, koupil grunt 
za 12 000 grošů, a byl velice dobrým hospodářem a při tom veselým anekdotářem. On 
také první započal s odvodňováním polí a pole „v palouku“ celé odvodnil. Týž také počal 
pole řádně mrviti, a jelikož měl 60 strychů vlastních a 60 strychů zpachtovaných, 
nedostávalo se mu hnoje, pročež je počal voziti z Prahy. Ježto silnice byla dosti nesjízdná, 
ukládal po cestě a příležitostně jej pak svážel. Hnojení tak mu leželo v mysli, že na 
smrtelné posteli stále ještě říkal „hnůj – hnůj“ a s tím slovem také zemřel.“ 

Jan Stádník koupil statek někdy před rokem 1840 a v roce 1875 patřil statek 
Antonínu Stádníkovi. Ten měl několik dcer, které se provdaly do blízkých statků: jedna za 
Josefa Trýbu z čp. 20, druhá za Josefa Bartoše, syna rolníka z čp. 25, třetí za Václava 
Chvoje z Jenče a čtvrtá Magdalena za Tomáše Chlupatého, který se přiženil do statku 
přínosem 13 000 zlatých. Když Tomáš v krátké době zemřel, provdala se Magdalena za 
jeho bratra Josefa, který do statku přinesl 17 000 zlatých. V roce 1882 vyhořela ve statku 
stodola. Josef Chlupatý byl v letech 1888–1892 hostivickým starostou. 

Po Josefovi a Magdaleně se ujal statku v roce 1909 syn Tomáš Chlupatý s manželkou 
Annou, dcerou rolníka Františka Kubra z Hostivice čp. 10. Při hospodářství vypomáhal 
Tomášův bratr Josef a jejich sestry se provdaly: Alžběta do Hostouně a Marie za rolníka 
Matěje Stádníka v Dobrovízi. Bratr František zemřel jako student. Tomáš Chlupatý zastával 
funkci hostivického starosty v letech 1913–1919 a i poté působil v hostivickém 
zastupitelstvu a v Sokole. Zemřel po delší nemoci 16. října 1939. Po jeho smrti vedl 
hospodářství s vdovou bratr Josef, který zemřel 13. dubna 1941. 

Statek poté převzala Tomášova adoptovaná dcera Eva, která se v roce 1942 provdala 
za Vladimíra Burgra z Litovic. Tomuto rodu patří statek dosud. 

Asi v 60. letech 20. století byl statek rozdělen na dvě části. Dílu k náměstí zůstalo 
čp. 9, severní část včetně stodoly na rohu ulic Komenského a Školské získala nové 
čp. 11.B. 

Vladimír Burger ml. dům čp. 9 v roce 2000 důkladně opravil. I přes modernizaci si 
dům zachoval charakteristický vzhled venkovského statku. 

 
4  Přehled základních pramenů k historii domu čp. 9: 

- ÚAZK, Parcelní protokol pozemkového katastru z roku 1875 a navazující výkazy změn 
- Pamětní kniha obce Hostivice, str. 51 a 156 

5  Výřez z plánu je otištěn v publikaci Kučera J., Vojtová J., Vojta J. (2006): Přírodní památka Hostivické 
rybníky, kterou vydal Český svaz ochránců přírody Hostivice 
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Obytná budova a brána statku čp. 9 dne 3. dubna 2001 
 

 
Statek čp. 9 i s hospodářskými budovami 12. srpna 2007 
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Statek čp. 10 
Parcelní číslo původní: PK st. 9 a 10 (stodola), k. ú. Hostivice 
Parcelní číslo současné: KN 356/1, k. ú. Hostivice 

 

Statek čp. 10 patřil v roce 1785 Jakubu Novotnému a v roce 1840 Josef Čermák. 
Před rokem 1875 se stal majetkem rodu Kubrů. V roce 1883 ho Jiří Kubr předal synovi 
Františkovi a postupní smlouvou ze 17. ledna 1887 se stala spolumajitelkou jeho manželka 
Anna. František se narodil v roce 1855 a v letech 1892–1913 byl hostivickým starostou. 
Jeho syn František zvaný Francí Kubr narozený v roce 1894 vypomáhal při hospodářství. 
Mnozí starousedlíci ho dodnes pamatují jako vynikajícího včelaře. Hrál i ochotnické divadlo 
a zpíval ve sboru Bendl.6

V roce 1899 je zaznamenána přestavba statku, kterou se zvětšila zastavěná plocha 
o 87 m2. Není jisté, zda obytné stavení bylo zvýšeno o první patro již touto přestavbou. 

Od dědiců Francího Kubra dům získali v 90. letech 20. století Rudolf a Eliška 
Zdráhalovi, kteří ho prodali panu Knapkovi. Ten zamýšlí statek přestavět na relaxační 
a odpočinkové centrum. 
 
 

 
Statek čp. 10 s Panským rybníkem vpravo na snímku snad z počátku 20. století. Xeroxová kopie fotografie ze 
sbírky Jiřího Pergla 

                                                 
6  Přehled základních pramenů k historii domu čp. 10: 

- ÚAZK, Parcelní protokol pozemkového katastru z roku 1875 a navazující výkazy změn 
- Pamětní kniha obce Hostivice, str. 156 a další 
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Statek čp. 10 dne 3. dubna 2001 
 

 
Statek čp. 10 dne 12. srpna 2007 
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