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Dům čp. 60 
Parcelní číslo původní: PK st. 16 (16/1), k. ú. Hostivice 
Parcelní číslo současné: KN 20, k. ú. Hostivice 

 

Dům čp. 60 vznikl o něco později než 
nejstarší domy na východní straně náměstí, 
snad krátce po roce 1791, kdy byla postavena 
bývalá škola čp. 59. V roce 1840 dům patřil 
Filipu Prtníkovi (Brtníkovi), roku 1875 Anně 
Brtníkové. V roce 1887 koupili Václav a Marie 
Žeberovi část domu, který dostal nové čp. 
113. Druhou část domu s původním číslem 
koupil v srpnu 1889 řídicí učitel František 
Mejtský s manželkou Barborou.1

Smlouvou ze 13. června 1901 dům 
koupili Jan a Barbora Krupičkovi. V této době 
byla v domě prodejna konzumního spolku, 
jehož vznik iniciovali sociálně demokratičtí 
dělníci. 

Trhovou smlouvou z 15. srpna 1910 
prodali dům čp. 60 Jan a Barbora Krupičkovi 
krejčímu Františkovi a Emilii Dusíkovým. 
Smlouvou ze srpna 1912 přešla ideální 
polovina domu na Bohumila Hlaváče, ale další 
smlouvou ze srpna 1920 získali Dusíkovi tuto 
polovinu zpět. 

V roce 1942 dům koupil obchodník 
Antonín Štětka a přestavěl ho na svůj obchod. 

Dům čp. 60 s obchodem Antonína Štětky v roce 
1946. Fotografii zapůjčil Antonín Štětka ml. 

V 70. letech zde bývala cukrárna. V současnosti dům slouží výhradně k bydlení. 

Dům čp. 113 
Parcelní číslo původní: PK st. 16/2 (a původně i st. 15/2), k. ú. Hostivice 
Parcelní číslo současné: KN 25, k. ú. Hostivice 

 

Dům čp. 113, který vznikl před rokem 1887 na parcelách oddělených od domů čp. 6 
a 60, patřil Václavu a Marii Žeberovým. Až v roce 1910 sjednotila Anna Mikešová 
v pozemkovém katastru obě parcely pod jedno číslo, změna je ve výkazu změn 
zdůvodněna stavbou konírny před 10 roky.2

Trhovou smlouvou z 6. prosince 1910 dům koupili Josef a Marie Himlovi a odevzdací 
listinou z 3. ledna 1913 přešel na Josefa Himla. V listopadu 1919 dům převzal Ferdinand 
Himl a v listopadu 1938 ho prodali manželé Ferdinand a Božena Himlovi manželům 
Václavu a Jiřině Kallovým za 20 000 Kč. Elektromontér Václav Kalla zde provozoval svoji 
živnost. V současnosti dům slouží výhradně k bydlení. 

 
1  ÚAZK, Parcelní protokol pozemkového katastru z roku 1875 a navazující výkazy změn 
2  Přehled základních pramenů k historii domu čp. 113: 

- ÚAZK, Parcelní protokol pozemkového katastru z roku 1875 a navazující výkazy změn 
- SOkA Kladno, fond Okresní úřad Kladno, karton č. 111, sign. 3-H/853 
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Dům čp. 113 dne 7. října 2002 

Dům čp. 117 
Parcelní číslo původní: PK st. 14/2, k. ú. Hostivice 
Parcelní číslo současné: KN 30, k. ú. Hostivice 

 

Manželé Antonín a Anežka Jakoubkovi v květnu 1886 oddělili část domu čp. 7, která 
získala samostatné čp. 117. Tento oddělený díl koupili František a Anežka Příhodovi, od 
kterých ho získal František Příhoda ml. Notářským spisem z 18. září 1916 se stala 
spolumajitelkou Františkova manželka Anna.3

V tomto domě otevřel pan Pavel papírnictví, které se v roce 1950 změnilo na 
provozovnu Narpa. Papírnictví zde zůstalo do konce 70. let a poté bylo přesunuto do domu 
čp. 19. 

Dům čp. 235 
Parcelní číslo původní: PK st. 14/3(?), k. ú. Hostivice 
Parcelní číslo současné: KN 33, k. ú. Hostivice 

 

Dům čp. 235 vznikl rozdělením domu čp. 7 mezi sestry Marii provdanou Kostřížovou 
a Františku provdanou Smitkovou. Dámský krejčí Josef Smitka však zemřel v mladém věku 
a jeho manželka Františka se pak živila šitím a papírnickým obchodem.4

Po roce 1990 zde Františka Smitková provozovala různé obchody a po dražbě domu 
byla výloha do náměstí v roce 2007 zazděna. 
                                                 
3  ÚAZK, Parcelní protokol pozemkového katastru z roku 1875 a navazující výkazy změn 
4  Prameny jsou uvedeny u čp. 7 
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Dům čp. 420 dne 5. dubna 2008 
 

 
Dům čp. 421 dne 5. dubna 2008 
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Dům čp. 420 
Parcelní číslo současné: KN 365/5, k. ú. Hostivice 

 

Dům čp. 420 postavil někdy před rokem 1980 doc. Ctibor Votrubec.5

Dům čp. 421 
Parcelní číslo současné: KN 365/3, k. ú. Hostivice 

 

Dům čp. 421 postavil někdy před rokem 1980 Ing. Karel Chmelík.6

Dům čp. 499 
Parcelní číslo původní: PK st. 423, k. ú. Hostivice 
Parcelní číslo současné: KN 678, k. ú. Hostivice 

 

Jednopatrový dům postavila v roce 1939 nebo 1940 firma Baťa pro svoji prodejnu 
a byt skladníka na odkoupené části dvora statku čp. 18. V roce 1950 převzal prodejnu 
obuvi n. p. Jas a v roce 1960 zde byla zřízena samoobsluha potravin. Po otevření 
nákupního střediska čp. 17 se obchod změnil na prodejnu textilu. V prosinci 1993 schválilo 
hostivické městské zastupitelstvo prodej domu MUDr. Karlu Fárovi, který zde chtěl zřídit 
ordinaci. V přízemí domu však fungovala tiskárna a nyní je zde prodejna.7

 

 
Interiér prodejny potravin v čp. 499 asi v 60. letech 20. století. Fotografii zapůjčila paní Ramešová 

                                                 
5  SÚ Hostivice, doklad o přečíslování domů v roce 1980 
6  SÚ Hostivice, doklad o přečíslování domů v roce 1980 
7  Přehled základních pramenů k historii domu čp. 499: 

- Pamětní kniha obce Hostivice, str. 196 a 198 
- Kronika obce Hostivice (1950–1970), str. 42 a 152 
- MÚ Hostivice, zápis ze zasedání městského zastupitelstva č. 15 konaného dne 9. prosince 1993 



HOSTIVICKÝ ULIČNÍK: Historický vývoj ulic a domů v Hostivici 
Husovo náměstí  118 
 

 

Dům čp. 1216 
Parcelní číslo současné: KN 682/2, k. ú. Hostivice 

 

Prodejna květinářství vznikla 70. letech, postavil ji pravděpodobně Okresní podnik 
služeb Praha-západ. Po roce 1989 byla prodejna zprivatizována a noví majitelé Evžen 
a Zdeňka Zelenkovi původní „kostku“ s novým čp. 1216 nadvakrát přestavěli. Kromě 
květinářství zde byla dočasně i prodejna ovoce a zeleniny. 

Dům čp. 1226 
Parcelní číslo současné: KN 365/7, k. ú. Hostivice 

 

Rodinný dům postavili Roman a Barbora Rozumkovi v letech 1990 až 1995.8

Dům čp. 1600 
Parcelní číslo současné: KN 681, k. ú. Hostivice 

 

Novostavbu na místě zbořeného domu čp. 104.A vystavěli kolem roku 2000 Jaroslav 
a Alena Kratochvílovi. Dokončena byla v roce 2008, kdy získala číslo popisné. V přízemí 
provozuje Alena Kratochvílová bufet, v patře mají pronajaté prostory lékaři. 

 
 

 
Prodejna květinářství v 80. letech 20. století. Fotografie ze sbírky Jiřího Pergla 
 
 

                                                 
8  Ústní informace stavebníků 
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Dům čp. 1216 dne 9. února 2008 
 

 
Nedatovaná fotografie ze zahájení výstavby nové budovy čp. 1600 na místě zbořeného domu čp. 104.A 
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Hrubá stavba domu čp. 1600 dne 18. ledna 2003 
 

 
Bufet na náměstí čp. 1600 dne 12. dubna 2005 
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Bývalá hasičská zbrojnice 
Parcelní číslo původní: PK st. 160, k. ú. Hostivice 
Parcelní číslo současné: KN 681, k. ú. Hostivice 

 

Hasičskou zbrojnici na východní straně náměstí vedle fary postavila hostivická obec 
v roce 1900, jedenáct let po vzniku místního sboru dobrovolných hasičů. 

Po výstavbě nové zbrojnice v Cihlářské (Jarní) ulici v 70. letech sloužila stavba jako 
sklad místního podniku služeb. V současnosti ji město pronajalo a je zde zřízena 
videopůjčovna. 

 

 
Hostivičtí hasiči před hasičskou zbrojnicí kolem roku 1940. Snímek zapůjčil Pavel Fábera 
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Bývalá hasičská zbrojnice, nyní videopůjčovna 12. srpna 2007 
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Zaniklé stavby a čísla popisná na náměstí 

Statek čp. 11.A 
Parcelní číslo původní: PK st. 7, k. ú. Hostivice 
Parcelní číslo současné: KN 361/1, k. ú. Hostivice 

 

Statek čp. 11.A zřejmě patří k jedněm z nejstarších, jeho nejstarší historie však 
dosud není zmapována. Roku 1785 ho vlastnil Josef Novotný.9 V polovině 19. století se 
zde říkalo u Kozlů.10 V roce 1840 i 1875 statek vlastnil Antonín Tůma (zřejmě otec a syn), 
který ho postupní smlouvou z 2. ledna 1923 předal svému synovi Matěji Tůmovi. Ten byl 
za 1. světové války francouzským legionářem a ve 30. letech se stal starostovým 
náměstkem za agrární stranu. Postupně parceloval pole za školou, na kterých vznikla nová 
zástavba rodinných domů. V roce 1951 bylo obytné stavení již neobyvatelné, na spadnutí11 
a v 50. letech bylo zbořeno. Hospodářské budovy poté připadly k čp. 12 a část pozemku 
byla později rozparcelována pro novou výstavbu. 

 

 
Obraz z období 1. republiky ukazuje statek čp. 11.A od západu. Vpředu stojí již zbořené obytné stavení, 
vlevo vzadu dochovaná stodola. Obraz v majetku Magdaleny Šafaříkové 

                                                 
9  Pamětní kniha obce Hostivice, str. 156–157 
10  Ptáček Josef (1915): Paměti farní osady Hostivické, str. 43 
11  Dotazník k obsazenosti bytů v roce 1951 
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Obytné stavení statku čp. 11.A od východu asi kolem roku 1930. Fotografii zapůjčila Magdalena Šafaříková 
 

 
Statek čp. 11.A na snímku Adolfa Vyšaty z roku 1942. © Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., inv. č. 23203HK 



HOSTIVICKÝ ULIČNÍK: Historický vývoj ulic a domů v Hostivici 
Husovo náměstí  125 
 

 

Další zaniklé stavby 

Dům čp. 57.B 
Parcelní číslo současné: KN 375, k. ú. Hostivice 

 

V jižní části náměstí vznikl v roce 1967 provizorní dům zařízení staveniště pro 
rekonstrukci karlovarské silnice. Po dokončení stavby převzal v roce 1968 dům místní 
národní výbor a umístil zde místní lidovou knihovnu, zvláštní školu a družinu mládeže, 
později mateřskou školu.12 Po přestěhování zvláštní školy do ulice Pionýrů byl dům v roce 
1992 zbořen a v roce 1999 byla odstraněna i betonová základnová deska. 

 

 
Provizorní dům čp. 57.B v jižní části náměstí v roce 1983 

Dům čp. 104.A 
Parcelní číslo původní: PK 33/2, k. ú. Hostivice 

 

Dům čp. 104.A vznikl oddělením od domu čp. 19 v roce 1888, kdy ho koupil Leopold 
Poláček. Po 2. světové válce zde byla potravinářská prodejna Bratrství a před rokem 1951 
byl dům změněn na modlitebnu církve československé husitské. Zbořen byl na začátku 
90. let 20. století. 

                                                 
12  Kronika obce Hostivice (1950–1970), str. 200 a 204 
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Dům čp. 104.A asi v 60. letech 20. století. Fotografii zapůjčil Antonín Sláma 

Dům čp. 183.A 
Parcelní číslo původní: PK 32/2, k. ú. Hostivice 

 

Dům ve dvoře statku čp. 20 získal samostatné číslo v roce 1920 a toto číslo se 
používalo asi do 50. let, kdy bylo odebráno. Dům čp. 183.A vždy patřil majitelům statku 
čp. 20 Františkovi a Magdaleně Šafaříkovým. 

Domek váhy před špýcharem 
Parcelní číslo původní: PK st. 10, k. ú. Hostivice (použité podruhé) 

 

Domek váhy na náměstí před špýcharem byl postaven v roce 1896. Váha, kterou 
nechala vystavět správa statku, zanikla asi koncem 60. let 20. století.13

 

                                                 
13  ÚAZK, výkaz změn parcelního protokolu pozemkového katastru za rok 1904/1905 



HOSTIVICKÝ ULIČNÍK: Historický vývoj ulic a domů v Hostivici 
Husovo náměstí  127 
 

 

 
Domek váhy před špýcharem asi v 60. letech 20. století 
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Sochy a památníky na náměstí 

Mariánský sloup 
 

 
Mariánský sloup 27. října 2000 
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Mariánský sloup postavila velkovévodkyně Anna Marie Františka Terezie Toskánská 

při rozsáhlé stavební činnosti, kterou zásadně proměnila vzhled hostivické návsi (nynějšího 
Husova náměstí). Sloup z žehrovického pískovce vysoký 9 metrů stojí přesně uprostřed na 
ose mezi farou a zámkem. 

Stav sloupu nebyl vždy uspokojivý. Na počátku 20. století měly sochy zuráženy 
atributy (znamení, podle kterých se svědci poznávají) i s částmi rukou. Atributy byly na 
sochy vráceny při rekonstrukci sloupu v roce 1971, brzy však opět zmizely. Poslední velkou 
opravou prošel sloup v letech 1994–2000, při této opravě musely být znovu vybudovány 
základy sloupu zničené zatékáním z okolní zpevněné plochy. 
 

  
Vrcholová deska 1. dubna 2007 a 8. července 2003 
 

Na vrcholové desce nacházíme ze západní strany, směrem k zámku, plastickou kopii 
oltářního obrazu z kostela Panny Marie vítězné na Bílé Hoře. Z východní strany, směrem 
k faře, je znázorněna modlící se prosebnice. Podle místní tradice se takto nechala vyobrazit 
sama Anna Marie Toskánská. 
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I v průběhu 20. století neodolaly času některé části výzdoby. V současnosti již 

nenajdeme na sloupu v úrovni soch kartuše (plochy často mírně vypouklého tvaru 
v bohatých ornamentálních rámečcích). V jedné této kartuši býval monogram „ANNA“, ve 
druhé znak vévodů Sasko-lauenburských, ze kterého velkovévodkyně Toskánská 
pocházela, a zbývající bývaly prázdné. 
 

  
Sloup při opravě v 70. letech, kdy byl ještě obklopen parkem Výzdoba na dříku sloupu  

14. prosince 2003 
 

Stará poškození soch a chybějící atributy způsobily, že není zcela jisté, které světce 
sochy představují. Zdeněk Wirth je v roce 1907 označil jako sv. Floriána, sv. Jana 
Nepomuckého, sv. Víta (?) a sv. Barboru (?), Josef Ptáček pak o pár let později jako sv. 
Vavřince, sv. Kateřinu, sv. Víta (?) a sv. Floriána. V současnosti považujeme za správné 
určení podle Josefa Ptáčka. 

Svatý Vavřinec (†258) byl římský jáhen, který byl mučen, aby vydal údajné poklady 
církve, a poté uškvařen. Je patronem správců majetku, kuchařů, sládků, knihovníků 
a hasičů. V současnosti nemá socha na sloupu atribut tohoto světce, mřížový rošt. 

Svatý Vít (†305) byl římský chlapec umučený pro víru, patřil mezi ochránce Čechů. 
Vítovým atributem je palmová ratolest (společný atribut pro všechny mučedníky) a kniha. 

Svatý Florián (†303) byl římský voják umučený v Horním Rakousku pro víru. Je 
patronem hasičů, zedníků a kominíků. Jeho atributem je vědro s vodou, kterou hasí dům 
u svých nohou. 

Svatá Kateřina Alexandrijská (†307) svou výmluvností obrátila na křesťanství 
i císařovy rádce. Byla vězněna a mučena, tělo chtěli drásat kolem s hřeby, které se 
zázrakem rozpadlo. Kateřina je patronkou univerzit, studentů, vědců, knihtiskařů, kolářů 
a vozků. Socha na mariánském sloupu nemá atribut, kterým je rozlomené kolo. Koruna 
snad byla doplněna dodatečně, protože svatá Kateřina nepocházela z královského rodu 
a koruna jí nepřísluší. 
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Sv. Vavřinec Sv. Vít 

 

  
Sv. Florián Sv. Kateřina 
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Sochy před vchodem do kostela 
Na náměstí před vchodem do kostela stojí kříž na kamenném podstavci z roku 1838, 

v roce 2006 těžce poškozený vandaly. Zřejmě barokní sochy svatého Jana Nepomuckého 
a Františka z Assisi, které toto zákoutí doplňují, stávaly na mostě karlovarské silnice přes 
Jenečský potok u domu čp. 21 a na své současné místo byly přestěhovány v roce 1928 při 
rozšiřování mostu. 

 

  
Sochy s křížem před vchodem do kostela po opravě, 
28. června 2000 

Socha sv. Jana Nepomuckého v kostelní zahradě 
14. ledna 2001 

Socha sv. Jana Nepomuckého v kostelní zahradě 
V kostelní zahradě nacházíme další hostivickou sochu svatého Jana Nepomuckého 

(poslední stojí v litovické kapličce). Socha na podstavci s velkými volutovými křídly po 
stranách a těžkou římsou pochází z 18. století a má poměrně pohnutý osud. Nejprve byla 
vztyčena před špýcharem, kde ale před koncem 19. století začala překážet provozu u nově 
vybudované váhy velkostatku. Proto byla přesunuta do míst, kde dnes najdeme pomník 
obětem světové války. Jak dokládá stará pohlednice, po konci první světové války byla 
socha poražena a rozbita. Tak se v Hostivici projevila revoluční vlna spojená s koncem 
války a vznikem Československa. Opravená socha nalezla nové místo v zahradě u kostela. 
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Zničená socha sv. Jana Nepomuckého na náměstí na staré pohlednici 

Pomník obětem světových válek 

 
Pomník padlých na Husově náměstí asi ve 20. letech 20. století. Fotografie ze sbírky Jiřího Pergla 
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Pomník padlých zezadu asi ve 30. letech, ještě před doplněním obětí 2. světové války (fotografie ze sbírky 
Jiřího Pergla) a zpředu na snímku z 28. června 2000 
 

Na Husově náměstí byl 23. července 1922 odhalen pomník 45 hostivickým obětem 
první světové války. Pomník, který modeloval sochař E. Kodet a vytesal R. Ducháček, 
znázorňuje padlého praporečníka, nad nímž klečí modlící se matka a stojí zarmoucená 
žena se třemi sirotky.  

Při výročí bitvy u Zborova byla do pomníku v červenci 1937 uložena prsť z bojišť, na 
kterých bojovali českoslovenští legionáři. Po roce 1945 přibyla na pomníku jména obětí 
2. světové války. Poslední rozsáhlá oprava pomníku proběhla v roce 1996. 
 

  
Slavnost u pomníku padlých asi ve 30. letech (fotografie ze sbírky Jiřího Pergla) a detail tabulky z roku 1937 
na snímku ze 4. října 2002 
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Památné stromy na náměstí 

Dvě lípy před vchodem do kostela 
Dvě lípy před vchodem do kostela vyhlásil za památné stromy Okresní úřad Praha-

západ v březnu 1996 na návrh Českého svazu ochránců přírody. Obě lípy dotvářejí 
nezaměnitelnou podobu východní strany náměstí. 
 

 
Památné lípy na snímku z počátku 20. století se shromážděnými dětmi ze školy, vzadu před levou lípou stojí 
učitel Alois Saifrt st. Před kříž ještě nejsou přemístěny sochy z mostu přes Jenečský potok. Fotografie 
ze sbírky Jiřího Pergla 
 



HOSTIVICKÝ ULIČNÍK: Historický vývoj ulic a domů v Hostivici 
Husovo náměstí  136 
 

 

 
Památné lípy 16. října 2005 
 

   
Detail stromů 31. října 2004 a 16. března 2007 
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