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Úvod
 

V Hostivaři bydlím od narození, a proto je mi tato městská část tak blízká a 

stala se i tématem mé diplomové práce. Ráda bych upozornila na vzácné historické 

památky, které Hostivař skrývá a díky kterým si její jádro dodnes zachovává 

venkovský charakter a tvoří tak nezaměnitelný genius loci této čtvrti. Historické 

jádro Hostivaře je sice poměrně malé, ale i přesto zde najdeme například bývalou 

středověkou tvrz, románský kostel, zachovalé vesnické statky či dva bývalé vodní 

mlýny. Práce by také měla být inspirativním vlastivědným průvodcem po 

hostivařských památkách  a stát se tak podnětem pro krátké výlety nejen pro učitele, 

ale i pro veřejnost.  

Hostivař je jedna z malých pražských čtvrtí ve východní části Prahy. První 

písemná zmínka pochází již z roku 1068 a je zaznamenána v Kosmově kronice. Až 

do 16. století patřila větší část vsi k panství Sázavského kláštera. Poté se zde 

vystřídalo několik majitelů, až Hostivař na konci 16. století koupil Vilém 

z Rožmberka do majetku úřadu nejvyššího purkrabí. Tento úřad ji vlastnil až do 

konce 18. století, kdy přešla Hostivař pod zemskou správu. Roku 1922 pak byla 

obec připojena k tzv. Velké Praze a začala být spravována z vršovické radnice. Od 

roku 1994 tvoří Hostivař spolu s Horními Měcholupy novou městskou část Praha 

15. Vzhledem k protékajícímu potoku Botiči bylo území Hostivaře postupně 

osídlováno již od pravěku, a proto zde kromě bohaté historie nejdeme i řadu 

cenných památek. Roku 1993 bylo cenné historické jádro prohlášeno vesnickou 

památkovou zónou. Mimo ni jsou ještě další tři hodnotné památky. Mezi 

nejcennější patří kostel Stětí sv. Jana Křtitele pocházející ze 13.století a Toulcův 

dvůr, bývalá středověká tvrz a architektonická dominanta Hostivaře. Těmto 

objektům jsem se také věnovala nejvíce. Významné je i hostivařské hradiště a jeho 

okolí, kde bylo nalezeno množství cenných archeologických památek.  

 Nejprve jsem se věnovala Hostivaři jako čtvrti obecně. Začala jsem 

celkovým charakterem místa, jeho lokací a v neposlední řadě i historií, abych 

objasnila dějinné okolnosti, ve kterých jednotlivé památky vznikaly a faktory, jež 

mohly ovlivnit jejich vývoj. V kapitole o původu názvu jsem se držela osvědčené 

knihy A. Profouse Místní jména v Čechách. Charakter místa mi pomohla přiblížit 

Kniha o Praze 15, kterou vydala místní radnice. Tato publikace byla rovněž jedním 
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z mých hlavních zdrojů v kapitole o historii obce, zde jsem navíc čerpala ještě 

z průzkumu, který zde roku 1985 prováděl Státní ústav pro rekonstrukci 

památkových měst a objektů (dále jen SÚRPMO) a to hlavně v podkapitole o vývoji 

osídlení, kde je nastíněno, jak se měnil počet obyvatel a domů v obci v průběhu 

staletí. Vzhledem k tomu, že práce je zaměřena především na hostivařské památky, 

věnovala jsem jednu kapitolu i památkové péči. Jako odborný poradce my zde 

pomohl PhDr. Márius Maták z Národního památkového ústavu, který se zabývá 

péčí o památky v Hostivaři. Následují kapitoly věnující se samotným památkám. 

Jejich uspořádání jsem zvolila chronologicky - dle doby, ve které vznikaly. Jako 

první jsou tak památky archeologické, u kterých byla hlavním zdrojem informací 

knihovna Archeologického ústavu, odkud pochází většina zmiňovaných článků a 

publikací. Následuje kapitola o kostele Stětí sv. Jana Křtitele, kde jsem vycházela 

především z článku Z. Dragouna: K stavebnímu vývoji kostela Stětí Sv. Jana Křtitele 

v Hostivaři a z dílčích článků a záznamů, na které Dragoun odkazoval. Při popisu 

interiéru kostela jsem se držela hlavně publikace A. Podlahy o Posvátných místech 

království českého. V kapitole o Toulcově dvoře byl hlavním zdrojem informací 

stavebně technický a historický výzkum, který byl proveden roku 1994 v rámci 

plánované rekonstrukce dvora. Předposlední kapitolou, věnující se konkrétním 

památkám jsou soubory domů, dvorů a usedlostí. Zde jsem nejvíce čerpala z již 

zmiňovaného průzkumu SÚRPMO z roku 1985. Nemohla jsem  opominout ani 

místí hřbitov, kde je pochován F. X. Šalda či Antonín Švehla. Nezbytnou pomůckou 

přitom byla kniha P. Kovaříka Klíč k pražským hřbitovům a cenné informace paní 

kronikářky Prahy 15 Marie Zdeňkové, která mi dala řadu připomínek i k jiným 

kapitolám. Jelikož v Hostivaři žilo nebo s ní bylo spojeno i několik významných 

osobností, věnovala jsem jednu kapitolu mé práce i jim. S ohledem na mé studium 

na Pedagogické fakultě jsem jednu kapitolu věnovala i hostivařským školám. 

Vzhledem k chybějícím analytickým pracím na toto téma jsem využila metod orální 

historie (rozhovor s paní Marií Zdeňkovou).  

Závěr práce tvoří vlastivědná procházka Hostivaří, která má být inspirací 

nejen pro učitele, ale i pro všechny zájemce o Hostivař a její zajímavosti. Celá 

vycházka je proto podrobně popsaná i s názvy ulic, aby ji mohl absolvovat i člověk, 

který Hostivař tak dobře nezná. Doufám tak, že tato práce bude přínosem pro 

veřejnost i učitele, kteří projeví zájem dozvědět se něco zajímavého o Hostivaři a 

jejích cenných památkách.  
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1. PŮVOD NÁZVU A CHARAKTER MÍSTA 

 
Původ názvu 

Podle kronikáře obce Háje, osady dříve politicky příslušné k Hostivaři, 

staročeština prý znala jen jména jako Hostislav a Hostivít, ale ne Hostivař, proto 

podle kronikářova názoru jméno obce nepochází z osobního jména, ale spíše 

z prostředí hradiště, kde mohli mít kupci a pocestní vymezené místo na přenocování 

a vaření si potravy. Odtud se pak jméno pravděpodobně přeneslo na obec. Podle 

jazykovědců však jméno připomíná Hostivarův dvůr či hrad. Osada má tedy 

pojmenování podle jakéhosi Hostivara, což byla zřejmě přezdívka.1 To by 

pravděpodobně znamenalo, že činnost muže vlastním jménem neznámého byla 

charakteristická ve smyslu vzniklého přízviska. Hostivar byl tedy člověk, co pro 

„hosty“ (staročesky cizince) vařil nebo je varoval, chránil. Osada na ostrožně nad 

Botičem mohla být natolik známá svojí úlohou vůči procházejícím „hostům“, že 

tato tradice dala správcům místa charakteristické označení.2

 

Charakter místa 

Dnešní součást městské části Praha 15-Hostivař se nachází v jihovýchodní 

části Prahy na mírných svazích otevřeného údolí Botiče. Pokrývá plochu 817 

hektarů a její nadmořská výška činí 225 až 310 metrů nad mořem. Přírodní osu 

území představuje potok Botič, který se klikatí celou obcí a pokračuje dále do 

Vltavy. Kromě Botiče bývala osou vsi také cesta přicházející od Prahy (od 

severozápadu). Zatáčela pod pravobřežní terasou, překračovala Botič a dvojím 

obloukem překonávala stoupání levobřežní terasy. Byla lemována usedlostmi a 

domkářskou zástavbou a než opustila ves, procházela ještě kolem kostela. Na 

pravém břehu se z ní oddělovala cesta, která opouštěla obec a směřovala na 

severovýchod. Na styku těchto dvou cest se později vytvořila úzká náves. Západní 

stranu levobřežní části vsi tvořila ulice (dnešní Kozinova), která stoupala od brodu 

nahoru ke dvoru. Dřívější zástavba velkých usedlostí středověkého původu byla 

soustředěna jednak podle komunikace na severním břehu Botiče, rozšířené do 

nevelké návsi (dnes Pražská ulice a Hostivařské náměstí), dále podle zmíněné cesty 
                                                           
1 A. Profous, Místní jména v Čechách, díl I., str. 640. 
2 Kniha o Praze 15, str. 11–12. 
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ke kostelu na východním okraji vsi (ulice K Horkám a Selská) a rovněž podle 

komunikace od brodu přes potok ke tvrzi (dnes Kozinova ulice). V minulosti byly 

pro toto území charakteristické rozlehlé dubové a habrové lesy, v údolních nivách 

pak zamokřené luhy, olšiny a někde i těžko prostupné močály. Rychlý rozvoj Prahy 

si ale stále vyžadoval větší spotřebu dřeva jako stavebního materiálu a topiva, a tak 

území lesů postupně nahrazovaly pole a louky. K náhradám škod došlo až ve 20. 

století postupným osazováním rozsáhlých ploch. Hostivař má i svůj chráněný 

přírodní výtvor, Meandry Botiče, vyhlášený roku 1968. Nachází se na katastrálním 

území Hostivaře a Záběhlic a má výměru 6,7 hektarů. Meandrující Botič je 

výjimečně zachovanou ukázkou přirozeného toku s bohatým a hodnotným 

břehovým porostem. Celek tvoří cenný ekosystém, v němž převažuje výskyt řady 

chráněných druhů ptactva. K rekreačním účelům slouží především Hostivařská 

přehradní nádrž s přilehlým lesoparkem. Byla vybudována v roce 1962 o rozloze 

43,8 hektarů a hloubce 12 metrů. Její pravý břeh je zalesněn, na levém se nacházejí 

pláže. Napuštěna a uvedena do provozu byla roku 1964.3

                                                           
3 Kniha o Praze 15, str. 55–62. 
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2. HISTORIE OBCE HOSTIVAŘ

 

Historie obce 

Hostivař patří k nejstarším vesnickým sídlům na území Prahy. Její území 

bylo kontinuálně osídleno již od mladší doby kamenné. Nad Botičem bylo známé 

hostivařské hradiště. Hostivař je poprvé písemně zmíněna v Kosmově kronice roku 

1068, kdy se přemyslovská knížata Konrád, Ota a Jaromír, synové Břetislava I. a 

současně bratři panujícího knížete Vratislava II., rozložili se svými vojsky na 

lukách u Hostivaře, neboť panovník chtěl úmyslně pominout rodové zvyklosti a 

dosadit na uvolněný biskupský stolec svého oblíbence. Spor Vratislava a jeho bratří 

dopadl dobře a Přemyslovec Jaromír byl zvolen biskupem: „Ti přišedše zarazili 

tábor na lukách u vsi Hostivaře a poslali doptati se knížete, zda chce svá slova 

dotvrditi skutky. On, mírumilovně je přijav, zvolí svého bratra Jaromíra biskupem a 

propustí Konráda a Otu po vzájemné výměně přísah s pokojem na Moravu. … Tato 

volba se stala roku od narození Páně 1068…“4 K roku 1132 zapsal neznámý mnich 

v Sázavském klášteře do kroniky, že Přibyslava, vdova po velmoži Hroznatovi, 

odkázala Hostivař Sázavskému klášteru – špitálu sv. Jana Křtitele, neboť její jediný 

syn Šebíř předčasně zemřel. Po smrti Šebíře se vydala s biskupem Menhartem na 

úspěšnou pouť do Jeruzaléma.5 V posledním období svého života pak Přibyslava 

přebývala v Sázavském klášteře: "Když se blížil čas, kdy měla odejíti z tohoto 

světa, a cítila, že jí ubývá sil, pozvala k sobě veškeré starší a váženější příbuzenstvo 

a věnovala ves Hostivař s přilehlým lesem, poli a lukami a veškerým statkem, jejž 

tam měla, a též všechnu svou čeleď, také ves Bosákovice, Bohu a svatému Janu 

Křtiteli k špitálu v Sázavě se souhlasem všech svých příbuzných a zajistila darování 

právními svědky. A tak málo dní potom, dne 3. května, vyšla v témž klášteře z tísně 

tohoto světa, aby se dočkala vzkříšení obecného a požívala šťastného odpočinutí.“6 

O Hroznatovi se jiné bližší informace nedochovaly.  

Ve 14. století existovaly vedle části obce patřící Sázavskému klášteru ještě 

další dva díly. Jeden byl v soukromých rukou pražské patricijské rodiny Rostů. 
                                                           
4 Cit.dle: Kosmova kronika česká, str. 107. 
5 „Dobrá byla v řádném svém manželství, ještě lepší zůstávala potom ve vdovství a jako nejlepší se 
zaskvěla po žalostivém pohřbu svého milého jedináčka Šebíře. Hoříc touhou spatřiti hrob Boží, šla 
s panem biskupem Menhartem a s jinými do Jeruzaléma a šťastně se vrátila domů.“, cit. dle: 
Pokračovatelé Kosmovi, kronika Mnicha sázavského, str. 15. 
6 Cit.dle: Pokračovatelé Kosmovi, kronika Mnicha sázavského, str. 15.  
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Druhý díl patřil ke kapli sv. Vavřince na Vyšehradě – část vsi náležející této kapli je 

zmiňována roku 1328. Osudy těchto dvou částí Hostivaře nejsou příliš známy. 

Dalších záznamy se věnují jen Sázavskému klášteru. Roku 1352 se zde poprvé 

připomíná farní kostel a roku 1362 tvrz, na které sídlil klášterní rychtář. Kolem roku 

1362 totiž Hostivař postihl velký požár a Sázavský klášter téhož roku zastavil dvůr 

a osadu Hostivař vladykovi Petříkovi z Lešťan, který zde byl správcem šestnáct let: 

„Roku 1362 sázavský opat Vojtěch zastavil Hostivař Petříkovi z Lešťan právem 

purkrechtním, poněvadž zdejší lidé pro požár a neúrodu upadli v chudobu. I měl 

Petřík ke klášteru platiti z každého lánu šedesát čtyři grošů, čtyři strychy žita, čtyři 

ječmene, čtyři ovsa čistého obilí, šest kur dobrých a kopu vajec čerstvých a sýr ke 

klášteru. Kromě jiných povinností královských má platiti třicet tři grošů berně 

z lánu. Poplatných lánů bylo ve vsi čtyřicet čtyři a tři lány obecných pastev; 

Petříkovi dva lány, lázeň, kovárna, krčma, krejčí, švec, pekař, řezník a dva 

podsedky7, chmelnici, starý rybník, potok, vše svobodné od platu a kontribuce, též 

rychtu (třetina pokut Petříkovi, dvě klášteru). Petřík měl zůstávati v tamějším 

klášterském dvoře; klášteru byl povinen sloužiti na koni i s lukem. Přitom Petřík a 

vesničané dali opatovi napřed čtyři sta čtyřicet kop grošů.“8 Po Petříkovi je od roku 

1403 doložen na hostivařské tvrzi jako klášterní rychtář jeho příbuzný Vítek. 

Vesnice, s převahou církevních statků, značně utrpěla za husitských válek. Roku 

1420 se klášterního dvora zmocnili Pražané a postoupili ho městskému rychtáři 

Alešovi. V závěru husitských válek se v držení dvora objevuje Jan z Košátek. Celé 

panství sázavského kláštera pak brzy převzali šlechtici Sezima a Boček z Kunštátu a 

na Jevišovicích. Příslušníci této linie rodu se nazývali Zajímači z Kunštátu. 

V listopadu 1437 ves Hostivař sázavského kláštera sv. Prokopa v ceně 500 kop 

grošů postoupil král Zikmund Lucemburský Janu Zajímači z Kunštátu, který byl 

potomkem předchozích držitelů a potvrdil mu tak již dříve získaný majetek. 

Počátkem téhož měsíce bylo pět lánů, po léta vyčleněných od kláštera sv. Prokopa, 

v ceně 100 kop grošů králem zapsáno pražskému patriciovi Janu Rakovnickému 

z Perče (snad i s blíže nejmenovaným dvorem). Jan si však tuto část musel od 

stávajícího držitele Jana z Košátek vykoupit. Páni z Kunštátu drželi část Hostivaře 

do začátku 16. století. Potom tato část náležela až do roku 1547 k panství Slavatů 

z Chlumu, jehož středem byl Kostelec nad Černými Lesy. Po smrti Jana 

                                                           
7 Podsedek – zahrada, menší usedlost. 
8 Cit. dle: C. Merhout, Dějiny farní osady Hostivaře, str. 58. 
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Rakovnického zdědil díl Hostivaře jeho syn Václav, kterému král Vladislav 

Jagelonský roku 1503 „dvůr poplužní v Hostivaři nade vsí se dvěma lány 

svobodnými a se dvěma lánama poplatnýma…“9 potvrdil jako dědičný majetek. 

Protože Václav neměl děti, odkázal celý majetek svým sestrám – Dorotě Vlčkové a 

Kateřině Švíkové.10 Majetku se ujala Kateřina a po její smrti zdědil Hostivař její 

blíže nejmenovaný syn a poté její vnuk Viktorin Švík z Perče. Po Viktorinově smrti 

majetek zdědila jeho matka Johanka ze Zahrádky, která se před rokem 1532 znovu 

provdala za Jana Koutského z Kostelce a roku 1534 mu zapsala všechen svůj 

majetek. Jan Koutský tak získal majetek rodiny Rakovnických v Hostivaři do 

přímého vlastnictví. Kolem roku 1541, po smrti Johanky, postupně skoupil celou 

Hostivař (tím skončilo i staleté spojení obce se Sázavským klášterem) a došlo k 

zásadní přestavbě dvora a nové výstavbě tvrze. Jeho synové Karel a Pavel se od 

roku 1554 začali psát Hostivařští z Kostelce. Hostivař jim ale patřila pouze do roku 

1569, kdy ji Pavel prodal Čeňkovi Mičanovi z Klinštejna. Čeněk Mičan v té době 

zastával funkci nejvyššího purkrabí a tvrz koupil jako soukromý majetek. Po něm 

přišel do úřadu Vilém z Rožmberka, který roku 1577 dosáhl sněmovního a 

panovnického svolení k prodeji vzdálenějších vesnic z majetku purkrabského úřadu 

a ke koupi vesnic bližších. Mezi nimi byl i hostivařský statek s dvorcem a tvrzí, 

který Vilém z Rožmberka koupil od svého předchůdce Čeňka Mičana. Hostivař se 

tak stala součástí majetku úřadu nejvyššího purkrabí, čímž došlo k zániku 

hostivařského statku a tvrz přestala být sídlem vrchnosti. Obec byla nyní 

spravována z úřadu nejvyššího purkrabí na Pražském hradě a to až do roku 1783, 

kdy přešla Hostivař pod administraci zemské správy. Roku 1797 náležely 

k hostivařské rychtě kromě Hostivaře ještě obce Háje, Oleška a Radějovice.  

Rok 1849 znamenal pro Hostivař veliké změny. Obce se osamostatňovaly, 

spadaly již přímo pod vyšší stupně správy, zabezpečované státem. Velikost 

Hostivaře, včetně Hájů a samot, umožňovala zřízení samostatné, jak se tehdy říkalo 

„politické obce“. V roce 1860 přešla Hostivař pod správu Království českého a byla 

převedena z bývalého Rakovnického kraje do nově utvořeného Pražského kraje a 

pod okresní hejtmanství se sídlem v Karlíně. Hranice Prahy ale zatím procházela 

poměrně daleko. Hostivaře se dotkla i válka s Pruskem, která vypukla roku 1866. 

                                                           
9 Cit. dle: Kniha o Praze 15, str. 19. 
10 SÚRPMO, Průzkum historických obcí přilehlých ku Praze – Hostivař XX., str. 9. 
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21. června přijelo do obce asi sto šedesát vozů oddílů saské armády a zůstaly až do 

druhého dne. Při odjezdu je nedobrovolně následovalo také několik hostivařských 

vozů. Mnoho z nich se vrátilo až po devíti či jedenácti týdnech, s polámanými vozy, 

zraněnými koňmi a někdy bohužel i bez nich. Vyjel i farský kočár a farář Antonín 

Hora o tom v kronice zaznamenal: „Vyjel z domu dne 26. června v noci v jeden a 

půlté hodině a obdržel na cestu jeden a půl korce ovsa, osmnáct porcí sena, jeden a 

půl bochníka chleba a deset zlatých a padesát krejcarů peněz. Sedmého července 

navrátil se v noci domu z té strany od Čáslavi. A to tak časně jen proto, že se vozka 

roznemocněl a jeden můj kůň za cholera neb jankovitého uznán a prohlášen byl. 

Můj nově zřízený vůz byl mi za velmi chatrný vyměněn…později jsem dostal svůj 

vůz, ale notně porouchaný.“11

 V roce 1871 byla dána do provozu železnice. Hostivař měla na trati svou 

železniční zastávku. Nádraží bylo zřízeno až v roce 1882, kdy byla budova zastávky 

rozšířena, postaveno skladiště a položena k němu kolej. Teprve o tři roky později 

byla vybudována další staniční kolej a umožněno tak křižování vlaků. Další změna 

ve spravování obce přišla roku 1884, kdy Hostivař přešla pod okres Královské 

Vinohrady, které se stejného roku staly novým sídlem okresního hejtmanství.Zákon 

č. 114/20 Sb. z února 1920, kterým byla k 1. lednu 1922 vytvořena Velká Praha, se 

bezprostředně týkal i Hostivaře. S osmi stávajícími částmi historického města 

Prahy, nazývanými čtvrtěmi, bylo nyní spojeno třicet devět dalších obcí nebo jejich 

částí. Katastr Hostivaře byl přitom rozdělen. Státní regulační komise totiž nepojala 

do území Velké Prahy osadu Háje s třiceti popisnými čísly a se samotou Milíčovem. 

Hostivařské obecní zastupitelstvo bylo rozpuštěno a obec začala být spravována z 

vršovické radnice. Společně s Vršovicemi, Záběhlicemi a Strašnicemi utvořila 

městský obvod Praha XIII. Od roku 1949 byla součástí obvodu Praha 10. Na 

základě nového územního členění Prahy bylo k 18. listopadu 1994 katastrální území 

Hostivaře připojeno k Horním Měcholupům, s nimiž vytvořilo novou městskou část 

Praha 15.12  

 

2.1. Vývoj osídlení Hostivaře 

První zmínky o stavu osídlení patří k roku 1362 a souvisejí s postoupením 

tvrze Petříkovi z Lešťan. V Hostivaři se tehdy uvádí čtyřicet čtyři poplatných lánů a 

                                                           
11 Cit. dle: Kniha o Praze 15, str. 33. 
12 Kniha o Praze 15, str. 9–64. 
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tři lány obecných pastev. Roku 1567 byla založena nejstarší dochovaná hostivařská 

pozemková kniha, ve které jsou cenné informace o sídelním vývoji Hostivaře – 

tehdy v ní bylo zapsáno devatenáct poddanských usedlostí. Do roku 1579 jich 

přibylo dalších sedm, z toho pouze o jedné se píše, že byla nově postavená. Není 

ovšem jasné, proč nebylo zbylých šest zapsáno už roku 1567, snad se měnil majitel 

či byly zděděny. K roku 1579 je zde zmiňována například krčma, kovárna či mlýn. 

Kromě poddanských stavení se zmiňuje i kostel, fara, vrchnostenský dvůr s tvrzí a 

jeden poplužní dvůr.13 V průběhu 60. až 70. let 16. století bylo v Hostivaři jen 

dvacet osm usedlostí (z toho tři pusté). Patrně jich ubylo důsledkem husitských 

válek, ale je to pouze domněnka. Berní rula zachycuje obec po třicetileté válce o 

šest usedlostí menší než v roce 1579. Za války tehdy zaniklo několik stavení a řada 

dalších byla poničena či pobořena. Brzy po válce se ale hodně budov obnovilo a od 

konce 17. století (hlavně v 90. letech) vzniká v Hostivaři mnoho dalších chalup. 

V druhé polovině 17. a v první polovině 18. století postihuje obec několik požárů, a 

jelikož většina staveb byla dřevěná, napáchal požár vždy veliké škody. Dřevěné 

domy se začaly přestavovat na zděné až od druhé poloviny 18. století. Některé 

zůstávaly dřevěné ještě v první polovině 19. století. Tereziánský katastr z roku 1713 

uvádí celkem třicet dva usedlostí a chalup. Při číslování domů roku 1770 bylo 

v Hostivaři čtyřicet devět popisných čísel. V josefínském katastru z roku 1785 je 

čísel popisných již 55. Stabilní katastr z roku 1841 uvádí v Hostivaři 87 popisných 

čísel. V první polovině 19. století dochází ve vsi k rozsáhlým přestavbám – z tohoto 

období pochází i jádro dochovaných staveb hodnotné vesnické architektury. 

Postupně se začíná objevovat i vliv blízké Prahy. Budují se řadové zástavby, 

usedlosti bohatnou a přestavují se a tradiční zástavba i vzhled vsi začíná postupně 

mizet. V roce 1910 žilo v Hostivaři 2276 obyvatel ve 200 domech. V obci byla 

magistrátní úřadovna, obecní knihovna, poštovní a telegrafní úřad, četnická stanice, 

dva lékaři, lékárna, odbočka Ochrany matek a dětí, pobočka Vinohradské 

spořitelny, okresní hospodářská spořitelna, Živnostensko-obchodnická záložna a 

mnoho kulturních, tělovýchovných a politických spolků.14 K roku 1930 bylo v 

Hostivaři 545 domů. Vše dovršily výstavby panelových sídlišť, které někde 

nahradily dřívější usedlosti. Řada chalup a usedlostí se bourala a roku 1970 bylo v 

                                                           
13 SÚRPMO, Průzkum pražských vesnic – Hostivař, str. 7–8. 
14 Kniha o Praze 15, str. 34. 
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obci již 894 domů.15 Až do 70. let 20. století představovala Hostivař památkově 

mimořádně hodnotný sídelní útvar. Ovšem v průběhu 70. a 80. let byla zcela 

zbořena řada usedlostí pod Toulcovým dvorem a severní a částečně i jižní strana 

návsi (dnešní Hostivařské náměstí). Plochy získané demolicemi původní venkovské 

zástavby byly zastavěny panelovými objekty. Panorama Hostivaře je nenávratně 

poškozené i výstavbou sídliště Košík. Většina staveb byla narušena modernizací 

fasád nebo zanedbáním údržby. Dodnes tak zbylo z původní malebné vesnice pouhé 

torzo, které se zachovalo jen v centru bývalé obce, tzv. Staré Hostivaři. Ta se také 

roku 1993 stala památkovou zónou. 

                                                           
15 SÚRPMO, Průzkum pražských vesnic – Hostivař, str. 178–191. 
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3. PAMÁTKOVÁ PÉČE 

 

Památková péče v Čechách se začala rozvíjet až koncem 19. století. První 

důležité zákony ale byly vydány až v polovině 20. století. V současné době se 

památková péče řídí podle zákona o státní památkové péči č. 20/1987 Sb. a jeho 

novelizací č. 242/1992 Sb. a č. 361/1999 Sb. a prováděcí vyhláškou č. 66/1988 Sb. 

Za kulturní památku je považováno to, co ministerstvo kultury ČR podle platných 

právních předpisů za kulturní památku prohlásí, přičemž návrh na toto prohlášení 

může podat kterýkoliv občan. Taková památka je pak zapsána do Ústředního 

seznamu kulturních památek, který vede Národní památkový ústav v Praze. 

Památky se dělí na movité a nemovité. Movitou památku můžeme přemísťovat, 

nemovitá památka je objekt spojený se zemí, který při svém vzniku nebyl určený 

k přemísťování. Nemovité památky lze rozdělit na několik druhů. V Hostivaři 

najdeme památky stavební, které zahrnují všechny druhy architektury. Dále 

památky umělecké, což jsou věci vytvořené jako samostatná díla nebo jako součásti 

či doplňky ke stavbám a v Hostivaři sem patří hrob F. X. Šaldy. Posledním druhem 

jsou památky archeologické. Vlastníkům památky ukládá zákon povinnost o ni 

pečovat a udržovat ji v řádném stavu. Pokud chce vlastník památku opravovat, 

rekonstruovat či restaurovat, má povinnost požádat orgán památkové péče o 

rozhodnutí. V Praze je tímto orgánem Magistrát hlavního města Prahy (dále jen 

MHMP). Restaurování kulturních památek smějí provádět pouze držitelé povolení 

Ministerstva kultury ČR. Odborné vyjádření má na starost Národní památkový 

ústav. Jeho úkolem je posoudit, zda jsou zamýšlené opravy či jiné věci v souladu 

s režimem památkové ochrany. Ten se v Hostivaři řídí vyhláškou č. 10/1993 o 

památkové zóně a u památek, které jsou mimo tuto zónu zákonem č. 20/1987 Sb. 

Národní památkový ústav také dává rady, co by bylo vhodné nebo nutné udělat pro 

zlepšení stavu památky. Toto prohlášení poté použije příslušný úřad (MHPM) jako 

podklad pro vydání závazného stanoviska, rozhodnutí, kterým se musí vlastník 

památky řídit. Další rady a konzultace během samotné opravy jsou vlastníkovi 

poskytovány zdarma. Vzhledem k tomu, že většina takových oprav bývá finančně 

nákladná, má vlastník památky možnost získat státní podporu z řady programů, jako 

jsou například Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny nebo Program 
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záchrany architektonického dědictví. Pokud i přes tato opatření dojde k poškození 

nemovité památky, bývá to většinou z důvodu zanedbání běžné údržby (často stačí 

jen vyměnit několik tašek na střeše a zabrání se tím poškození), další příčinou bývá 

dlouhodobá neúdržba památky, která je většinou spojená s nezájmem vlastníka, s 

nedostatkem financí nebo nevyužíváním objektu. Památky bývají bohužel 

poškozovány i vandalismem a krádežemi. K památkové péči patří i různé činnosti 

Národních památkových ústavů. Je to především evidence památek, kde by každá 

měla mít svou evidenční kartu se všemi identifikačními údaji (název, popis, 

fotografie, umístění, datace, autorské určení atd.). Dále sem patří dokumentace 

památek, jako je pořizování fotografií, nákresů a podobně. Důležitá jsou také už 

výše zmíněná odborná vyjádření a posudky, které zajišťují historici umění, 

architekti, stavební inženýři, historici a archeologové. Poslední činností Národních 

památkových ústavů je správa hradů a zámků.16

V Hostivaři se na poměrně malém území dochovaly architektonické 

památky z rozsáhlého období. Začínají už od počátku raného středověku. Za 

nejhodnotnější lze považovat kostel Stětí sv. Jana Křtitele, který je jediným 

stavebním pozůstatkem středověké zástavby, nacházejícím se přibližně uprostřed 

Hostivaře na terase nad Botičem, a bývalou tvrz, jejíž areál obklopený 

hospodářským dvorem najdeme v dominantní poloze na výše položené hraně svahu, 

asi 350 metrů západně od kostela (dnes tzv. Toulcův dvůr). Stará Hostivař si 

zachovala historické jádro s pozůstatky vrcholně středověké struktury. Do pozdního 

středověku se dá zařadit i náhon nejstaršího mlýna. Dnešní náves v okolí kostela se 

vyvinula až dodatečně v 18. a 19. století, kdy byl svah na jižním okraji vsi zastavěn 

drobnou chalupnickou a domkářskou zástavbou.17 Nejlépe dochovaná je dnes 

zástavba po obou stranách ulice K Horkám, ta je také pozůstatkem jediného 

uceleného souboru staveb ovšem až z období klasicismu. Významné jsou zde 

především klenby a vůbec celková dispozice staveb, která je dokladem vesnické 

architektury.18

Péče o památky v Hostivaři začala rokem 1958, kdy byl vydán dnes už 

neplatný zákon o kulturních památkách č. 22/1958 Sb. Podle tohoto zákona je 

kulturní památka vše, co má potenciální hodnotu kulturní památky. 3. května 1958 

                                                           
16 A.Černá-H. Němečková-D. Sedláková, Metodické materiály pro výuku památkové péče, str. 5–8. 
17 J. Pešta, Encyklopedie českých vesnic, díl I. Střední Čechy a Praha, str. 68.  
18 SÚRPMO, Průzkum pražských vesnic – Hostivař, str. 178–191. 
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tak bylo do seznamu zapsáno celkem dvanáct památek: Dolejší a Hořejší mlýn, fara, 

kostel Stětí sv. Jana Křtitele, Toulcův dvůr, Švehlův statek, Selský dvůr, Dům u 

Černých, dům čp. 39, hrob Františka Xavera Šaldy na místním hřbitově, hradiště 

nad Botičem a Švehlova sokolovna.19 V průběhu 60. let byla vydána rozhodnutí      

o zápisu těchto dvanácti památek do státního seznamu nemovitých kulturních 

památek. Jako odůvodnění zápisů bylo uvedeno, že objekty jsou dokladem 

architektonického a historického vývoje periferního osídlení Prahy. Proti tomuto 

rozhodnutí se tehdy ohradil Rudolf Koukal, vlastník statku čp. 42 (dnes Selský 

dvůr), který podal žádost o přezkoumání rozhodnutí zápisu. V dopise uvedl: „S 

Vaším, ve věci citovaným rozhodnutím ze dne 3. března 1966 nemohu souhlasit a 

ohražuji se proti němu co nejformálněji.“20 Jeho žádost byla zamítnuta, protože „dle 

posudku Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody je třeba trvat na 

památkové ochraně domu čp. 42, neboť tvoří důležitý článek historické zástavby 

Selské ulice.“21 Roku 1983 bylo v Hostivaři vyhlášeno památkové ochranné pásmo, 

které slouží k zachování okolního prostředí památky bez rušivých staveb. Ochranné 

pásmo vyhlašuje okresní úřad a může ho mít i památková rezervace nebo zóna. 28. 

září 1993 se vyhláškou hlavního města Prahy stala Stará Hostivař chráněnou 

památkovou zónou, kde jsou kromě hřbitova, hradiště a sokolovny soustředěny 

všechny památky: „Hostivař patří k řadě starých sídlišť na Botiči s těžištěm 

zástavby po jeho levém břehu. …Na jihovýchod od obce, stranou vsi, která byla 

vždy výhradně zemědělskou osadou, leží hostivařské hradiště, dnes chráněná 

archeologická památka, která na památkovou zónu navazuje, ale není její součástí. 

Hranice památkové zóny jádra obce Hostivaře prochází na severu rozmezím parcel 

č. 133 a 1813, 1813 a 1818 a vede ulicemi Kubátovou, Chalupnickou, dále 

rozmezím parcel č. 69 a 2236/3, 67 a 2236/13, 67 a 2236/11, 2236/15 a 67, 67 a 

2236/17, hranice pokračuje ulicemi Mezi Potoky, Selskou a dále rozmezím parcel č. 

2241 a 7, 2241 a 4, 2241 a 2243, 2243 a 2242, 2246 a 2244 a 2245, 2245 a 71, 

hranice pokračuje po pravém břehu Botiče a dále Selskou ulicí zpět k výchozímu 

bodu na Hostivařském náměstí.22 Památková zóna je něco jako památková 

                                                           
19 http://monumnet.npu.cz/pamfond/hledani.php 
20 AMP, Magistrát hl. města Prahy II, Odbor kultury Národního výboru Praha, Dům čp. 42, Praha 10 
– Hostivař, Selská 47, 1966. 
21 Tamtéž. 
22 Cit. dle: Památková ochrana historických vesnic v České republice, Vyhláška hl. m. Prahy 
(č.10/1993) o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany, str. 33. 
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rezervace, ale má menší význam. Bývá to například jádro vesnice jako v případě 

Staré Hostivaře, ale může to být i část ghetta a podobně. Takové zóny nebo 

rezervace vznikají tehdy, pokud je v jednom městě nebo vesnici více hodnotných 

objektů a je tak dobré chránit celé území. Památkovou rezervaci vyhlašuje vláda, 

památkovou zónu Ministerstvo kultury. Předmětem ochrany v památkové zóně je 

kromě samotných staveb například i povrchní komunikace (zejména mozaiková 

dlažba chodníků, historická komunikační dlažba), panorama památkových zón 

s hlavními dominantami v blízkých i dálkových pohledech či doplňkové parkové-

zahradní plochy a prvky, tvořící nedílnou součást krajinného celku, nebo 

historického prostředí.23 K dřívějším dvanácti památkám z roku 1958 tak po roce 

1993 přibylo dalších šestnáct staveb.  

V Hostivaři bylo také provedeno již několik památkových výzkumů. Většinu 

dělalo bývalé SÚRPMO. První s názvem „Průzkum historických obcí přilehlých ku 

Praze – Hostivař XX.“ provedl roku 1957 kolektiv pod vedením dr. D. Líbala. 

Druhý se prováděl roku 1963 za účelem „Návrhu soupisu památek v okrajových 

čtvrtích Prahy (8, 9, 10), třetí průzkum byl nejobsáhlejší, obsahoval i bohatou 

fotodokumentaci a byl publikován pod názvem „Průzkum pražských vesnic – 

Hostivař (Praha 10).“ Mezi poslední patřil výzkum z roku 1990, který byl zaměřen 

pouze na dům čp. 46 a stavebně historický průzkum z roku 1994, který se týkal celý 

Toulcova dvora. V současné době prošla většina staveb rekonstrukcí, která obnovila 

jejich vesnický charakter a vrátila Staré Hostivaři její půvab.  

                                                           
23 Cit. dle: Památková ochrana historických vesnic v České republice, Vyhláška hl. m. Prahy 
(č.10/1993) o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany, str. 30. 
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4. ARCHEOLOGICKÉ PAMÁTKY 

 

Písemně doložené kořeny dnešního osídlení regionu mají svoje počátky v 

11. století. Archeologické nálezy však dosvědčují, že zdejší území bylo osídleno už 

dávno před tím. Dokládají to četné stopy kultur starých i několik tisíciletí. Mezi 

místními obyvateli už dávno existovalo povědomí, že se zde nacházejí starobylé 

nálezy. Při silnici z Hostivaře do Hájů na levé straně pod kopcem bývalo podle 

pamětníků, jejichž vzpomínky jsou zaznamenány v místní kronice, časté naleziště 

různých kostí, knoflíků, ozdob, kovových částí a podobných věcí. Skeptici hledali 

pro existenci a stáří nálezů různá vysvětlení, spojená například s blízkým 

novodobým hřbitovem, kde prý kdysi pracoval nedbalý hrobník, a tak při kopání 

nových hrobů končilo mnoho součástí staršího hrobového inventáře právě zde. 

Archeologové však prokázali, že břehy Botiče představují prostor, na němž lze 

doložit mnoho cenných nálezů z nejstarších dějin místního osídlení. Většina 

archeologických památek v Hostivaři byla objevena během řady záchranných 

výzkumů. Nejvýznamnější nálezy byly odkryty při stavbě plynovodu (1967), 

vodovodu a jeho vodovodní přípojky (1970), objezdu Selská-Chalupnická (1973), 

sídliště Košík (80. léta) a polyfunkčního areálu Park Hostivař (1999). Stranou 

zůstává hostivařské hradiště, které bylo zkoumáno hlavně díky své poloze na 

ostrožně nad potokem Botičem. Tato poloha byla přímo ideální pro vybudování 

opevnění či hradiště. K výzkumu přispěly i různé drobné nálezy, které se zde 

objevily. Ostatní archeologické památky byly většinou získány povrchovým 

průzkumem či náhodnými objevy při zemních pracích (např. při výstavbě nových 

domů). Vzhledem k velikosti Hostivaře a k množství nálezů, které odtud pocházejí, 

je možné obec zařadit mezi význačné pražské lokality, které dokládají osídlení již 

od pravěku. Pomohl k tomu především potok Botič, který spolu se zdejším 

prostředím poskytl pravěkým civilizacím (většinou to byli zemědělci) bohatý 

prostor k životu. Většina pravěkých otevřených sídlišť se totiž nacházela na 

mírných svazích u vodních toků. Není se tedy čemu divit, že toto místo lákalo 
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pravěké populace od nejstarších fází kultury s lineární keramikou24 až po období 

stěhování národů25.  

Jednotlivé archeologické památky budu dále popisovat dle lokalit, na 

kterých byly objeveny. Vzhledem k tomu, že se zde vystřídalo poměrně velké 

množství pravěkých kultur, uvádím na závěr stručnou časovou osu osídlení zdejší 

lokality.  

 

4. 1. Naleziště Mezi Potoky a jeho blízké okolí  

 

Naleziště najdeme na mírně se svažující plošině, která svým sklonem 

směřuje ke korytu Botiče, jenž ji obtéká na východní a jižní straně. Na druhém 

břehu Botiče, na jižní a jihovýchodní straně od naleziště, se nachází hostivařské 

hradiště, které tak celou oblast kryje z jižní strany. Jedná se tedy o velmi vhodné 

místo pro osídlení.26 V lednu roku 1967 byl při stavbě plynovodu proveden rozsáhlý 

záchranný výzkum. Práci prováděla archeologická pobočka Muzea hlavního města 

Prahy. Bohaté osídlení z mladší doby kamenné, z pozdní doby kamenné, 

halštatské27 a laténské doby28 bylo nalezeno v místech, kde výkop pro plynové 

potrubí procházel meandry Botiče (v délce asi 1 kilometru). V části zkoumané 

plochy pracovala v letech 1958–65 pískovna Prodos, zavezená před zahájením 

výstavby plynovodu. Od ní získalo Muzeum hlavního města Prahy již v dřívějších 

letech početné nálezy při sběrech a průzkumech profilů – nejvíce zlomky volutové 

                                                           
24 Kultura s lineární keramikou (volutovou) – pochází z mladší doby kamenné, datována je do 6. 
(5).-3. tisíciletí př. n. l., kultura nejstaršího zemědělského obyvatelstva s první keramickou produkcí 
ve střední Evropě, typické tvary keramiky jsou bombovité a polokulovité, objevují se široké mísy a 
misky, ve výzdobě převažuje rytý ornament provedený souběžnými liniemi, které tvoří různé 
geometrické obrazce, zemědělci nevěděli, jak udržet půdu trvale úrodnou, a proto se po 12 až 15 
letech osada přesouvala na další místo, osadu tvořilo několik obydlí s kůlovými konstrukcemi, 
pohřbívalo se kostrově ve skrčené poloze. J. Hrala, Malý labyrint archeologie, str. 355–356. 
25 Doba stěhování národů – epocha od konce 4. stol. n. l. do počátku 7. stol. n. l., hřbitovy jsou 
většinou nevelké, v souladu s krátkodobým osídlením. (tamtéž, str. 299–300). 
26 N. Mašek, Neolitické a eneolitické sídliště v Praze 10 – Hostivaři, str. 39. 
27 Halštatská doba – pojmenovaná podle pohřebiště u rakouského Hallstattu, zahrnuje období zhruba 
od roku 1000 do roku 500 př. n. l. – přelom doby bronzové a železné, období rozmachu, hrobové 
mohyly s bohatými milodary, pohřby na vozech (např. naše bylanská kultura), sídla s opevněním. J. 
Hrala, Malý labyrint archeologie, str. 103–104. 
28 Laténská doba – název podle bohatého naleziště La Téne ve Švýcarsku, období od 5. stol. př. n. l. 
do přelomu letopočtu, éra vyplněná kulturou Keltů, rozvinutá metalurgická výroba (veliké množství 
spon, meče, opasky atd.), keramika se již vytáčí na hrnčířském kruhu, kostrové pohřby v natažené 
poloze na zádech, nejčastěji hlavou k severu, někdy i pohřby žehem, civilizační rozkvět. (tamtéž, str. 
163-166). 
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keramiky.29 Nejvíce nálezů bylo na parcele č. 2239. Mezi ní a severním svahem 

hradiště protéká Botič. Podloží je zde tvořeno naplaveným pískem. Pokud se 

zachovaly vrstvy nad písčitým podložím, šlo většinou velmi obtížně odlišit 

případnou kulturní vrstvu od ornice – celý prostor se dlouho zemědělsky obdělával. 

Nejvýznamnějším objevem byl tehdy bohatý sídlištní objekt kultury zvoncovitých 

pohárů30. Půdorys objektu zvoncovitých pohárů měl zhruba okrouhlý tvar (418 x 

319 centimetrů). Jeho zachovaná severní část představovala patrně více než 

polovinu původní plochy. Případná kůlová konstrukce nemohla být zachycena, 

protože předpokládaná vrchní část objektu i okolní podloží bylo zničeno 

buldozerem. Jáma vzhledem ke svým relativně velkým rozměrům, poměrně 

rovnému dnu a víceméně pravidelně dovnitř zešikmeným stěnám ukazovala 

nejspíše na obytný objekt. V prozkoumané části ovšem nebylo zjištěno ohniště. 

Přesto se došlo k závěru, že jáma představuje část zahloubené chaty okrouhlého 

půdorysu. Téměř polovina objektu byla zničena plynovodní rýhou. Z nálezů se stalo 

použitelných téměř 300 zlomků keramiky. Nejvýznamnější a také nejpočetnější jsou 

zlomky zdobených zvoncovitých pohárů. Jsou tenkostěnné, výrazně 

charakterizované červenooranžovým zbarvením. Převážně ovšem šlo o neslepitelné 

zlomky nejméně 12 pohárů. Další důležitou součástí nálezu byly kamenné nástroje. 

Dvě poškozené ploché sekery ukazují, že místo bylo osídleno i v neolitu31 a slabě i 

ve starším eneolitu.32 Hodnota nálezů spočívá především v tom, že jde o nálezový 

soubor, který je možné s nepatrnými výhradami považovat za časově i kulturně 

jednotný. Že se jedná o sídlištní objekt dosvědčují i nálezy zvířecích kostí a 

kamenných nástrojů. Byly zde objeveny i velmi bohaté nálezy z mladší doby 

kamenné od nejstarší volutové kultury až po nálezy z období lengyelské kultury33 a 

                                                           
29 Volutová keramika – v poslední době se jí stále více říká lineární keramika, srov. viz výše. 
30 Kultura zvoncovitých pohárů – název dle vůdčího keramického tvaru v podobě obráceného zvonu, 
konec pozdní doby kamenné, konec 3. až počátek 2. tisíciletí př. n. l., vedle pastevectví a chovu 
zvířat je důležitý i lov (lučištníci), což vedlo k pohyblivému způsobu života, žárové i kostrové hroby 
– skrčená poloha. J. Hrala, Malý labyrint archeologie, str. 373–374.  
31 Neolit – z řeckého neos = nový, lithos = kámen, označuje mladší dobu kamennou, na rozdíl od 
dřívějšího lovectví a sběračství se rozšiřuje zemědělství a chov dobytka, s tím souvisí i budování 
stálejších osad, datování od 5. do 3. tisíciletí př. n. l. (tamtéž, str. 212). 
32 Eneolit – pozdní doba kamenná, asi 3200 – 1900 př. n. l., první zpracování kovu – mědi. (tamtéž 
str. 84). 
33 Lengyelská kultura – neolitická a časně eneolitická kultura, nazvaná podle obce Lengyel severně 
od Pětikostelí v jižním Maďarsku, navazuje na kulturu s vypíchanou keramikou nebo kultury s ní 
současné, datována je do druhé poloviny 3. tisíciletí př. n. l., obyvatelé byli zemědělci, žili 
v kůlových příbytcích. (tamtéž, str. 167). 
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kultury jordanovské34. Trasa plynovodu dále pokračovala směrem k dnešnímu 

Toulcovu dvoru. Zde, jižně od Kubátovy ulice, byly zachyceny doklady 

mladohradištního35 osídlení.36 Nálezy byly soustředěny na parcele č. 1811 v těsném 

sousedství Toulcova dvora, jehož výzkum prováděl také N. Mašek. Z keramiky 

můžeme zmínit různé okraje hrnců.37  

Další výzkumy proběhly v lokalitě Mezi Potoky roku 1970 během výstavby 

vodovodu Želivka a vodovodní přípojky (protínala trasu plynovodu od jihu 

k severu). Byly zde odkryty objekty různých pravěkých kultur. Nálezy začínaly u 

ohybu Botiče a končily asi 50 metrů východně od zdi hostivařského hřbitova. 

V prostoru bylo objeveno přes 30 objektů vzdálených od sebe v průměru kolem tří 

metrů. Většinu z nich se i podařilo prozkoumat. Některé plošným odkrytím, jiné jen 

z profilu, z některých se pouze získal datovací materiál. Sběr byl prováděn i na 

haldách vybagrované hlíny. Mezi objekty narušené vodovodní přípojkou bylo 

neolitické ohniště umístěné na dně mísovité prohlubně, porušené bylanským 

objektem. Obsah jámy patřil do starší fáze vypíchané kultury.38 Dokazovaly to 

typické zlomky nádob s několikanásobnými řadami různých vpichů, které měly 

původně buď hruškovitý, nebo miskovitý tvar. Z kamenného inventáře je unikátní 

napodobenina sekeromlatu. Další objekt zachycený v profilu vodovodní přípojky se 

podařilo prozkoumat celý. Jednalo se o jámu kruhového půdorysu se šikmými, ke 

dnu se rozšiřujícími stěnami. Hloubka objektu byla maximálně 90 centimetrů a 

maximální průměr dna byl 220 centimetrů. Část objektu byla porušena mladší, 

pravděpodobně eneolitickou jámou, kde byly nalezeny drobné zlomky kultury 

zvoncovitých pohárů – v době výstavby plynovodu byl v bezprostřední blízkosti 

odkryt bohatý sídlištní objekt této kultury. Časově jáma patřila také do starší fáze 

kultury vypíchané keramiky. Významnější byl nález oboustranného šídla z ploché 

zvířecí kosti. Další významnější objekty už byly ve výkopu pro vodovod Želivka. 

                                                           
34 Jordanovská kultura – kultura z konce neolitu a počátku eneolitu, název podle naleziště Jordanów 
ve vratislavském kraji, v keramice převažují džbánovité tvary a mísy, často na vysokých nožkách. J. 
Hrala, Malý labyrint archeologie, str. 135. 
35 Mladohradištní doba – nejmladší období doby hradištní – období s nejstarším slovanským 
osídlením, datované do roku 950–1200 n. l. (tamtéž, str. 116). 
36 N. Mašek, Sídlištní objekt kultury zvoncovitých pohárů v Hostivaři – Praha 10, str. 18–31.  
37 J. Klápště, Z. Smetánka, Z. Dragoun, Příspěvek ke studiu zemědělského zázemí středověké Prahy, 
str. 407–408. 
38 Kultura vypíchané keramiky – mladší fáze kultury s lineární keramikou, název je dle typické 
výzdoby keramiky – kolkem provedené vpichy v hustých liniích, vznik se klade do druhé poloviny 
4. tisíciletí a končí kolem poloviny 3. tisíciletí př. n. l. J. Hrala, Malý labyrint archeologie, str. 362–
363.  



 24

Neolitické (eneolitické) se soustředily hlavně ve střední části zkoumané oblasti, na 

východní straně se částečně prolínaly s laténským sídlištěm na západě na ně 

navazovalo sídliště bylanské kultury.39 Při popisu nálezů budu postupovat od 

východní strany naleziště ke straně západní. Na východní straně zkoumané plochy 

byl nalezen příkop. Inventář pocházel z kultury s vypíchanou keramikou a 

v menším zastoupení i z kultury lineární. Nejvýznamnějším nálezem byla velká část 

polokulovité misky, která měla čtyři válcovité nožky, z nichž se dvě zachovaly. 

Miska je zdobena křížem ze čtyř řad jednoduchých vpichů. Starší neolitický příkop 

překrývala vrstva jordanovské kultury. Následovala řada dalších objektů, které 

patřily většinou do kultury lineární nebo do kultury s vypíchanou keramikou. 

Objekty kultury vypíchané keramiky se vyskytovaly spíše na východní straně. 

V objektech lineární kultury byly většinou nalezeny bombovité a miskovité nádoby 

zdobené např. nehtovými vrypy, z kamenných nástrojů se podařilo objevit např. dva 

fragmenty broušených seker. Nejrozsáhlejší objekt měřil na délku přibližně 21 

metrů a sloužil pravděpodobně jako jáma na těžbu písku. Nejbohatší na nálezy byl 

zbytek sídlištního objektu zhruba kruhovitého půdorysu. Mohlo se jedna o 

přístřešek výrobního charakteru. Nacházel se ve střední části zkoumané oblasti a byl 

zařazen do kultury s lineární keramikou. Z inventáře se podařilo rekonstruovat 

celou větší nádobu bombovitého tvaru se zátkovými výčnělky a nehtovými vrypy. 

Byla zde nalezena i unikátní, kruhovitě zakončená a jemně vybroušená tyčinka ze 

zvířecí kosti. Na západní straně naleziště byly objeveny tři navzájem navazující 

objekty. Jeden z nich sloužil zřejmě jako zásobní či odpadová jáma. Nálezy 

z objektů byly poměrně bohaté a patřily do kultury s vypíchanou keramikou. 

Podařilo se rekonstruovat dvě celé nádoby – velký a malý pohár esovitého profilu, 

šedočerné barvy zdobený pásy vpichů. Tento objekt patří i k nejmladším v rámci 

vypíchané kultury objevené v této lokalitě. Téměř ve všech nalezených jamách se 

objevily hrudky vypálené mazanice (pozůstatky ohniště nebo pece) a množství 

zvířecích kostí. Charakter osídlení v období neolitu a eneolitu byl výrazně 

zemědělský s vysokým podílem chovu dobytka. Stavba vodovodu pokračovala 

směrem k Chodovu. Na této trase již pravěké osídlení zjištěno nebylo.40 Největší 

pozornost se věnovala sídlištním objektům bylanské kultury, které se soustředily 

                                                           
39 Bylanská kultura – kultura nejstarší doby železné ze 7.–6. stol. př. n. l., název podle pohřebiště 
zkoumaného v letech 1895–1897 u obce Bylany u Českého Brodu, známá bohatými komorovými 
hroby s vozy, první předvoj Keltů. J. Hrala, Malý labyrint archeologie, str. 56–57. 
40 N. Mašek, Neolitické a eneolitické sídliště v Praze 10 – Hostivaři, str. 5–40. 
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především na západní straně naleziště. Jejich výzkum probíhal ve třech fázích. 

První fáze souvisela se stavbou vodovodu roku 1970 (nalezeny dva objekty), druhá 

fáze probíhala v rámci výstavby vodovodní přípojky ve stejném roce (nalezeno pět 

objektů) a poslední fáze proběhla během výstavby silničního objezdu Selská – 

Chalupnická (také pět objektů). Objekty se dají většinou označit za částečně 

zahloubené chaty s početnými nálezy keramiky. Patří sem různé amforovité 

zásobnice, hrnce, mísy, koflíky, talířky, hliněné kotouče či vázy. Jediný objekt, 

který se podařilo prozkoumat celý, se nacházel jižně od zdi hostivařského hřbitova. 

Měl čtvercový tvar s rozměry 260 x 260 centimetrů, s obdélníkovým lalokem (80 x 

50 centimetrů), který představoval vchod. Ploché dno bylo v hloubce 40 centimetrů. 

Uprostřed objektu se nacházela mělká mísovitá prohlubeň o průměru 50 centimetrů 

s červeně vypálenou výplní. V jihozápadním rohu se do dna zahlubovaly dvě malé 

kůlové jamky. Z výplně objektu bylo vyzdviženo 699 zlomků keramiky, mazanice, 

omítka a zvířecí kosti. Amforovité zásobnice se vyskytly s nálevkovitým                  

i kuželovitým hrdlem, nejpočetnější složkou inventáře byly dle počtu okrajů hrnce, 

hodně bylo i různých misek (ploché, kónické či esovitě prohnuté) – hrnce a misky 

tvořily celkově nejpočetnější složku všech inventářů v odkrytých objektech. 

Následovaly zlomky talířů či koflíků. V některých objektech byly nalezeny hrudky 

tuhy, což dokládá místní výrobu tuhovaných nádob a je i nepřímým svědectvím 

směny. Keramika se dále zdobila rytím – to se uplatňovalo především na jemné, 

většinou tuhované keramice. Rytá výzdoba měla podobu různých trojúhelníků, 

klikatek či oblouků, někdy doplněných důlky. Tyto ornamenty byly často 

ohraničeny vodorovnou rýhou, která tak vytvářela schéma oběžného pásu. Ten se 

začíná na amforovitých nádobách uplatňovat na konci štítarského stupně.41 Mezi 

další zdobné prvky patřily žlábky doplněné důlky. Používaly se hlavně k výzdobě 

vnitřků misek. Malování je v Hostivaři doloženo jen dvakrát. V prvním případě jde 

o zlomek misky s výčnělkem na okraji, pod nímž jsou puntíky malované černou 

barvou na světle hnědém podkladě. Ve druhém případě jde o zlomek misky uvnitř 

s tuhovaným pásem na šedohnědém podkladě. Významná je i rozloha zkoumané 

                                                           
41 štítarský typ – nejmladší vývojový stupeň knovízské kultury v závěru doby bronzové, název podle 
hrobového nálezu ze Štítar, jižního předměstí u Kolína, v keramice jsou zřetelné vztahy jak k vlastní 
knovízské kultuře, tak i k následující bylanské kultuře, datování asi od 950 až 700 př. n. l. J. Hrala, 
Malý labyrint archeologie, str. 313–314.  
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osady – osídlená plocha se dá dle rozmístění objektů odhadnout přibližně na 2 

hektary.42  

Na severozápad se ve vzdálenosti přibližně 450 metrů od naleziště Mezi 

Potoky nacházelo bylanské pohřebiště. Vzhledem k jeho poloze pravděpodobně 

sloužilo pro pohřbívání zemědělců z bylanského sídliště. Pohřebiště bylo objeveno 

během výstavby sídliště Košík. Na parcele č. 1818 a v její východní části nedaleko 

čp. 802 byl proveden záchranný výzkum. Předmětem výzkumu byly tři žárové 

hroby bylanské kultury. Všechny zkoumané hroby byly poškozeny skrývkou a 

patrně i předchozím zemědělským obděláváním parcely, protože se nacházely pod 

tenkou vrstvou ornice. To svědčí i o tom, že se jednalo o zbytek většího žárového 

pohřebiště patrně chudých žárových hrobů, které bylo z větší části zničeno již 

v minulosti. V žárových hrobech, které byly uloženy v malých mělkých mísovitých 

jamkách (maximální průměr hrobu byl přibližně 50 centimetrů), byly nalezeny i 

fragmenty keramiky (nádoby a mísy). Lokalita je významná především proto, že 

rozšiřuje katastr pražských bylanských pohřebišť.43  

V blízkosti naleziště Mezi Potoky (v sousedství bývalé pískovny Prodos) byl 

při výstavbě silniční odbočky z Hostivaře do Chodova nalezen roku 1973 kostrový 

hrob. V jeho blízkosti byl zjištěn i sídlištní objekt. Kostra ležela na zádech, 

milodary, drobné šperky a předměty osobní potřeby byly buď přímo na kostře, nebo 

těsně u ní – korálky na hrudi, jedna spona a korálky kolem lokte pravé ruky, mušle, 

nůžky u pravé nohy atd. Podle spon zhotovených z bronzu lze hrob datovat na 

začátek druhé poloviny 6. stol. n. l. a tedy do období stěhování národů. Mezi další 

zajímavé předměty patřily jantarové a skleněné korálky, zlomek kostěného hřebene, 

bronzový prsten a pinzeta, skleněná perla nebo železná přezka. Dle výbavy se dalo 

usoudit, že v hrobě byla pohřbena žena. Kosterní pozůstatky to také prokázaly. 

Hrob je v této lokalitě ojedinělý. Další sídlištní nálezy z doby stěhování národů 

nejsou dosud známy. Sídlištní objekt, zjištěný v blízkosti hrobu, se vzhledem 

k rychlému postupu prací nepodařilo prozkoumat. Ví se pouze to, že se jednalo o 

kruhovou jámu o průměru 150–160 centimetrů. Zlomky keramiky, které se podařilo 

získat, patřily do mladšího období kultury s vypíchanou keramikou. Objekt je 

součástí sídliště, které bylo objeveno během předchozích výzkumů.44 Dalším 

                                                           
42 M. Fridrichová, Sídliště bylanské kultury v Praze – Hostivaři, str. 117–163.  
43 M. Fridrichová, Praha 10 – Hostivař, str. 189–190.  
44 M. Slabina, Praha 10 – Hostivař, str. 218–219. 
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nálezem v souvislosti s výstavbou obchvatu byly další kostrové hroby. První kostra 

byla uložena ve skrčené poloze hlavou k jihu. Milodary s výjimkou nevýznamného 

zlomku keramiky nebyly nalezeny. V severovýchodním rohu parcely č. 2229 byly 

objeveny dva kostrové hroby patrně únětické kultury45. Jediným milodarem byl 

miniaturní kónický koflíček. Kostry byly ve skrčené poloze také hlavou k jihu. 

Během průzkumu naleziště byla objevena i řada dalších sídlištních objektů. 

Osídlení patřilo kultuře s volutovou a vypíchanou keramikou.46

V prozkoumávané lokalitě se podařilo objevit i tři sídlištní objekty ze závěru 

starší doby bronzové. Dva byly nalezeny během výstavby vodovodu jeden při 

budování objezdu na jižním okraji obce. První objekt tvořila okrouhlá jáma o 

průměru 150 centimetrů v hloubce 85–90 centimetrů pod úrovní skrývky. Do 

nalezeného inventáře patří např. lastura, dvě kostěná dláta a kostěné šídlo či 

sekeromlat ze zelené vrstevnaté břidlice. Z keramiky lze rekonstruovat kónický 

koflík, široký džbánek či část cedníku ve tvaru misky. Nejvýznamnějším nálezem 

z dalšího objektu byl kadlub k odlití bronzové dýky, vyrobený z šedohnědého 

pískovce. Z posledního objektu byl pouze vybrán inventář, neboť jeho vzhled 

porušili dělníci stavby. Téměř zcela se podařilo zrekonstruovat zásobnici s vejčitým 

tělem a prohnutým hrdlem odděleným výraznou plastickou ďubkovanou páskou. 

Tělo nádoby bylo pokryto řadou dalších zdobných rýh. Nálezy jsou významné 

především proto, že jsou dalším dokladem osídlení povodí Botiče v tomto období. 

K těmto objektům ze starší doby bronzové mohly patřit kostrové hroby nalezené na 

parcele č. 2229 v roce 197347 uvedené výše.  

Ve všech zkoumaných oblastech nebyl ovšem nalezen ani jeden důkaz 

osídlení současně se slovanskou fází osídlení hradiště. Celá lokalita Mezi Potoky a 

její okolí byla výstavbami téměř zničena (poničila ji i těžba písku pro budovanou 

komunikaci), zachoval se pouze pruh, který je překrytý novou komunikací, takže je 

nepřístupný. Naleziště Mezi Potoky a jeho okolí dokazují, že i přes sebeobtížnější 

podmínky mohou záchranné výzkumy přinášet řadu nových poznatků z naší 

historie.  

 
                                                           
45 Únětická kultura – nejrozšířenější kultura z počátků doby bronzové na našem území, název podle 
pohřebiště poblíž Únětic nedaleko Roztok u Prahy, pro svůj způsob pohřbívání je známá také jako 
kultura „skrčenců“ – pohřeb ve skrčené poloze hlavou k jihu, datována je asi od 19. do 15. stol. př. n. 
l., osady jsou známé spíše z mladšího období. J. Hrala, Malý labyrint archeologie, str. 332–333. 
46 M. Fridrichová, Praha 10 – Hostivař, str. 219–220.  
47 M. Fridrichová, Nálezy z rozhraní starší a střední doby bronzové z Prahy – Hostivaře, str. 87–95.  
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4. 2. Hostivařské hradiště 

 

Ve starší minulosti poutala pozornost především výrazná poloha úbočí Varty 

nad dnešní Hostivařskou nádrží. Ve vlastivědné knize z roku 1898, sestavené učiteli 

z tehdejšího okresu Královské Vinohrady se praví: “Nad těmito stráněmi rozestírá 

se rovina, která ze strany severovýchodní jakýmsi náspem omezena jest. Říká se 

tam Na Šancích. Násep ten, nyní již větším dílem rozkopaný a rozvezený, 

obsahoval množství spálených škvarů a střepů, místem byl i tuhý jíl, zajisté odjinud 

přivezený."48 Místo prý bývalo místními obyvateli také označováno Na Zámkách, 

mapa z roku 1841 ale uvádí označení Na Sedlišti. Hostivařské hradiště je umístěno 

na ostrožně, obtékané na jižní, západní a severní straně Botičem. Jižní a severní 

svah je příkřejší, západní je o něco povolnější. V severozápadním cípu hradiště je 

rozdíl mezi úpatím u Botiče a horní plochou hradiště 40 metrů. Stejně je to i na jižní 

straně. Horní plocha hradiště (téměř rovná) se pozvolna svažuje od východu 

k západu. V místech předpokládaného příčného valu činí absolutní výška 289 metrů 

nad mořem. V současné době jsou svahy porostlé lesem a křovinami. Na horní 

ploše je přírodní park s asfaltovými cestičkami. Hradiště je archeologickou 

památkou I. kategorie a patří k nejstarším slovanským opevněným sídlům v pražské 

kotlině. Bylo vybudováno v místě, které bylo v průběhu celého pravěku poměrně 

hustě osídleno. Valové opevnění svědčí o tom, že hradiště bylo sídlem místního 

vládce. Pozdní eneolit (2500–1800 př. n. l.) reprezentují nálezy zvoncových pohárů. 

Slovanské osídlení spadá do sklonku starší a střední doby hradištní49, tedy do 8. až 

9. století n. l., ze kterého pocházejí i nejstarší středověké archeologické památky na 

tomto území. Není jasné, jestli staří Slované pouze osídlili někdejší pravěké 

halštatské hradiště, anebo jeho opevnění znovu obnovili. V důsledku dlouholetého 

zemědělského obdělávání se totiž svrchní a spodní vrstvy vzájemně promíchaly, 

takže zavedené sondy nic bližšího neprokázaly.50 V raném středověku mohlo 

hradiště plnit určitou hraniční funkci pražského knížectví proti Kouřimsku. Protože 

                                                           
48 Kniha o Praze 15, str. 9. 
49 Doba hradištní – období s nejstarším slovanským osídlením, název dle typického znaku – 
budování opevněných obranných a mocenských středisek – hradišť, dělí se na starší dobu hradištní 
(600–800 n. l.), střední dobu (800–950 n. l.) – velký hospodářský a politický vzestup našich Slovanů, 
sjednocování kmenů, největší rozmach hradišť, Velká Morava, poslední je mladší doba hradištní 
(950-1200 n. l.) – do popředí politického vývoje se dostávají Čechy, hradiště pozbývají významu, 
ztratila svoji původní funkci kmenových center nebo obranných bodů. J. Hrala, Malý labyrint 
archeologie, str. 116. 
50 N. Mašek, Praha 10 – Hostivař (Hradiště), str. 216–217.  
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mírně svažitý prostor hradiště nebyl ještě soustavně zkoumán, neví se zatím mnoho 

o životě slovanských obyvatel ostrožny. Z původní opevňovací soustavy se 

dochovaly jen trosky - dodnes patrný val, chránící ostrožnu od východu a zbytky 

opevnění lehčího typu nad svahy, spadajícími do údolí Botiče. Předpokládá se, že 

na východní straně stávalo ještě předhradí. Z hradiště býval dobrý výhled nejen na 

Hostivař, ale i na staré dálkové cesty až k Posázaví. Dochované zbytky valu jsou 

pozůstatky opevnění, vybudovaného z hlíny, kamene a těžkých dřevěných klád. 

Obvodovou hradbu na vrcholu tak patrně doplňoval dřevěný ochoz. Opevnění bylo 

zřejmě spojeno trámovou nebo rámovou konstrukcí, ale přímé doklady o použití 

dřevěných stavebních prvků při konstrukci výzkum nezachytil.51 Hradiště zaniklo 

ve střední době hradištní velkým požárem, po kterém lze najít stopy ještě dnes (tzv. 

spečené valy).  

Hradiště poprvé zmiňuje J. L. Píč roku 1909, který ho uvedl ve svém 

seznamu hradišť. Podrobněji se o něm zmiňuje R. Turek (1947–48). Předpokládal, 

že šlo o slovanské hradiště, kterému předcházelo neopevněné halštatské sídliště. Od 

přelomu 50. a 60. let je hradiště sledováno v rámci průzkumů Muzea hlavního 

města Prahy – hlavně N. Maškem.52 Roku 1972 provedlo Muzeum hlavního města 

Prahy první podrobnější orientační zjišťovací výzkum. Do té doby vše probíhalo 

pouze na základě povrchových sběrů a průzkumů. Prozkoumávaná oblast se 

nacházela na severním okraji ostrožny. Byly zde zjištěny početnější zlomky 

halštatské keramiky – ve spodnějších vrstvách. Nejcharakterističtější jsou zlomky 

misek s výzdobou v podobě různých pásů a mřížek. Ostatní halštatská keramika 

odpovídá závěru bylanské kultury. Slovanská keramika se našla ojediněle, a to 

pouze v nejvrchnějších vrstvách a v ornici. Zdobené slovanské zlomky byly 

nalezeny pouze tři. Vesměs jsou zdobené několikanásobnou vlnovkou v kombinaci 

s vodorovnými pásy. Tato keramika se dá datovat do střední doby hradištní – 

shodně s keramikou ze starších slovanských hradišť v Praze. Hradiště tak bylo 

osídleno na sklonku halštatské doby a ve střední době hradištní, převážně na 

počátku 9. století. Pro osídlení ve starší době hradištní se nezjistili žádné 

přesvědčivé důkazy. Existují ale stopy po osídlení starším než halštatském (eneolit, 

únětická kultura). Hostivařské hradiště má tedy bohatou historii, kterou je ale 

potřeba doložit dalšími výzkumy.  

                                                           
51 Encyklopedie hradišť v Čechách, str. 251–252.  
52 N. Mašek, Nové poznatky o hostivařském hradišti, str. 167.  
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4. 3. Ostatní archeologické památky 

 

V červnu 1974 byly během stavby rodinné vily ve Strašnické ulici čp. 1005 

nalezeny zlomky keramiky. Naleziště je na mírném, k jihu přivráceném svahu, který 

se nachází asi 400 m od povodí Botiče. Nálezy pocházely dle objevitelů z jediné 

jámy. Na další nálezy se při stavbě nenarazilo. Celý soubor tvořila keramika pozdně 

bronzového štítarského typu knovízské kultury, jen jediný kamenný předmět – 

bulava, je ale typický pro kulturu se šňůrovou keramikou53. V hrobech se šňůrovou 

keramikou se vyskytuje zpravidla u mužských pohřbů před obličejem zemřelého. 

Žádné lidské kosti ovšem nebyly nalezeny, a tak byla bulava pravděpodobně 

nalezena a používána v pozdní době bronzové a poškozená pak vhozena do odpadní 

jámy. Ze zlomků keramiky převažovaly různé amforovité a hrncovité tvary 

s hustým hřebenováním celého povrchu nebo se špachtličkovými vrypy. Misky a 

koflíky jsou většinou zdobeny tuhováním. 

Poslední rozsáhlý záchranný archeologický výzkum byl vyvolán výstavbou 

polyfunkčního areálu a probíhal na staveništi dnešního Parku Hostivař. Areál          

o rozloze přibližně 100 x 100 metrů se nachází nad okrajem široké údolní nivy 

Botiče v prostoru bývalých polí. Výzkum realizovala v roce 1999 společnost 

Archaia a Muzeum hlavního města Prahy. Sídlištní aktivity na sledované lokalitě 

lze zařadit do poměrně dlouhého období – od nejmladší fáze mohylové kultury54 

přes nejstarší fázi knovízské kultury55 až po starší štítarský stupeň. Nejvíce nálezů 

patřilo sídlišti knovízské kultury. Vrstvy z mladší doby bronzové odhalily i početné 

nálezy z neolitu, eneolitu a starší doby bronzové. Celkem bylo objeveno 250 

zahloubených objektů rozličných tvarů a velikostí. Nejvíce bylo sloupových a 

kůlových jamek – tvořily dvě třetiny zahloubených objektů. Mezi největší objekty 

patřily mělké jámy s pravidelným půdorysem, které dosahovaly délky až 3,1 metrů. 

                                                           
53 Kultura se šňůrovou keramikou – patří na sklonek eneolitu, název pochází od charakteristické 
výzdoby nádob vodorovnými pásy v podobě otisku spletené šňůry, obyvatelé byli chovatelé dobytka 
a pastevci, takže byli často v pohybu a nezakládali příliš trvalá sídla, tato kultura je současná 
s kulturou zvoncovitých pohárů. J. Hrala, Malý labyrint archeologie, str. 312–313.  
54 Mohylová kultura – na počátku střední doby bronzové se začíná šířit do střední Evropy, název dle 
charakteristického jevu – budování mohyl nad hroby svých příslušníků, základní zdroj obživy byl 
chov domácích zvířat a zemědělství. (tamtéž, str. 197–198). 
55 Knovízská kultura – kultura konce doby bronzové, patří do okruhu kultur doby popelnicových 
polí, název dle obce Knovíz u Slaného, hlavní zdroj obživy bylo zemědělství – osady se proto 
nacházejí v úrodných oblastech v povodí řek a potoků, osady jsou hustě rozmístěné, zásobní jámy na 
uskladnění obilí, po obydlích je málo stop, datována je od 13. do 7. století př. n. l., postupně přešla 
v kulturu bylanskou. (tamtéž, str. 150–152).  
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Jádro sídliště bylo ve východní části zkoumané plochy – dokládá to množství 

nálezů a také kumulace zahloubených objektů. Doklady sídlištních aktivit 

představovalo kromě objektů zahloubených do podloží také mocné nadložní 

souvrství, které nebylo narušeno zemědělskou kultivací či jinými razantními vlivy a 

lokalita tak poskytla téměř o 80 procent více archeologických dat než odkryvy 

sídlištních areálů porušených v nadloží zemědělstvím. To umožnilo rozšířit poznání 

o zahloubených sídlištních objektech. Na této lokalitě se tak u nás poprvé plošně 

v tak velkém rozsahu zkoumala bohatá pravěká vrstva dochovaná v nadloží. Byly 

objeveny zbytky staveb, obilních jam či keramických nádob (keramiky bylo 

nalezeno nejvíce – 125000 zlomků, právě sídliště knovízské kultury bývají bohatá 

na nálezy keramiky). Nalezena byla i téměř celá keramická dvojkónická nádoba o 

průměru cca 0,5 m, bronzové šperky a předměty a nástroje z kovu i kostí (šídla, 

drobný polokulovitý knoflíček, šipka hrotu šípu atd., kostěných a parohových 

nálezů bylo nejméně – pouze 17 zlomků nebo artefaktů). Vzhledem k nálezu 

kovových předmětů je pravděpodobné, že v rámci zkoumaného sídliště fungovala 

nejméně jedna kovolitecká dílna. Zcela ojedinělým a v České republice unikátním 

nálezem byly tři velké pece oválného půdorysu, které se zachovaly do výše půl 

metru: pec byla oválného půdorysu o velikosti 2,2 x 2 metrů (vnitřní prostor 1,6 x 

1,5 metrů) s torzy stěn o síle 0,2–0,3 metru. Dno konkávního tvaru o hloubce 0,3 

metru bylo tvrdě vypálené doběla. Vnitřní prostor pece vyplňovala destrukce stěn a 

klenby. Data ze zkoumané oblasti se již mohly zpracovat i s použitím nových 

technologií a tím i poskytnout řadu detailnějších poznatků, které do té doby nebylo 

možné zjistit.56

 

4. 4. Časová osa osídlení Hostivaře 57

Neolit – mladší doba kamenná (od 5. do 3. tisíciletí př. n. l.) 

- první zemědělci 
- kultura s keramikou volutovou (lineární) 
- kultura s keramikou vypíchanou 
- lengyelská kultura 
- jordanovská kultura  

 
Eneolit – pozdní doba kamenná (3200–1900 př. n. l.) 

- orba, zpracování mědi 

                                                           
56 Sedmdesát neústupných let, eds. L. Šmejda – P. Vařeka,  str. 220–244.  
57 Srov. dle J. Hrala, Malý labyrint archeologie.  
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- kultura zvoncovitých pohárů 
- kultura šňůrové keramiky 

Dob b  2. tisíciletí – 7. století př. n. l.) 

 
- štítarská kultura 

Dob ž př. n. l. – přelom letopočtu) 

čátku 7. století n. l.) 

tí n. l.) 
 - kultura hradištní 

 
a ronzová (počátek
- kultura únětická 
- mohylová kultura 
- knovízská kultura

 
a elezná (7. století 
- halštatská doba 
- bylanská kultura 
- laténská doba – Keltové 

 
Doba stěhování národů (od konce 4. století n. l. do po
  
Slované (od 4. stole
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5. KOSTEL STĚTÍ SV. JANA KŘTITELE 

 

K prastarému románskému kostelu, který nalezneme v centru staré Hostivaře 

na jihozápadním plácku, se sbíhají čtyři ulice – Selská, Chalupnická, Mezi potoky a 

Domkářská. Dřívější názory odborníků kladly vznik kostela do 11.–12. století 

(odborníci se často drželi spíše písemných zpráv o lokalitě než stavby samé)58, 

nejnovější výzkumy ale hovoří ve prospěch pozdějšího datování, tj. až do doby 

první poloviny 13. století59 - pochybnosti o zařazení kostela do 11. století prohlubují 

rozměry lodi kostela a nebývalý průměr apsidy.60 Existuje ale hypotéza, že kostelu 

mohla předcházet starší stavba – rotunda. První písemné doklady o existenci kostela 

sahají k roku 1352, kdy se v rejstříku papežských desátků uvádí až do počátku 15. 

století platba 18 grošů.61 V letech 1355 a 1356 je uváděn nejmenovaný hostivařský 

farář a od roku 1365 známe jejich souvislou řadu od plebána Mikuláše.62 Kostel je 

od počátku začleněn do farní sítě říčanského děkanátu. Významný den pro 

hostivařský kostel byl 17. říjen 1401, kdy pražský světící biskup Václav, titulární 

biskup nikopolský, vysvětil v Hostivaři hlavní oltář.63 Při jmenování nových 

duchovních správců farnosti vystupovali jako patroni opati Sázavského kláštera. 

Tak to zde bylo ještě v pokročilé fázi husitského hnutí roku 1431, kdy se stal 

duchovním správcem kostela Jan z Lestkova. V roce 1421 husité církevní statky 

v Hostivaři sekularizovali a na zdejší faru dosadili kališnické kněze. Po husitských 

válkách se fara ocitla v rukou utrakvistů a to až do roku 1627, kdy se po 

Obnoveném zřízení zemském do Hostivaře opět navrátilo katolické učení. Pak však 

záznamy o faře mizí – pravděpodobně za třicetileté války zanikla. 

Hostivařská osada byla jakožto statek úřadu nejvyššího purkrabí pražského 

svěřena roku 1688 pod správu fary Panny Marie před Týnem na Staroměstském 

náměstí, kde byl tehdy farářem Jan Václav Olomúcký. Roku 1695 předal nejvyšší 

purkrabí Adolf Vratislav hrabě Sternberg duchovní správu františkánům                  

                                                           
58 Z. Dragoun, K stavebnímu vývoji kostela Stětí sv. Jana Křtitele v Hostivaři, str. 106. 
59 Z. M. Duda – Z. Slabý, Státní grantový úkol na zpracování uměleckohistorického a 
stavebnětechnického výzkumu venkovských kostelů. 
60 Z. Dragoun, K stavebnímu vývoji kostela Stětí sv. Jana Křtitele v Hostivaři, str. 106. 
61 Registra decimarum papalium, ed. V. V. Tomek, str. 41.  
62 Libri confirmationum 1/2, ed. J. Emler, str. 70. 
63 Listina o této události spolu se svědectvím o uložení ostatků světců do oltáře byla nalezena 
v oltářní menze při opravách v 19. století. Dr. A. Podlaha, Posvátná místa království českého, 
arcidiecése pražská, díl I., str. 242. 
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z novoměstského kláštera Panny Marie Sněžné, kteří zde byli do roku 1698. Roku 

1702 byla fara v Hostivaři obnovena a stala se samostatnou farností. Značný podíl 

na tom měli právě františkáni, kteří o obnovení farnosti usilovali. Prvním 

duchovním správcem se tehdy stal kněz Jan Václav Vorel.64 Během správy 

nejvyššího purkrabství k farnosti příslušely jak okolní, tak velmi vzdálené obce 

(všechny, které spadaly pod správu purkrabského úřadu). Celý farní okrsek čítal 

kolem 1130 osob a patřili do něj Dolní Počernice, Záběhlice, Popovičky, Chodov, 

Chomutovice, Doubravice, Herink, Modletice, Oleška, Čenětice a Radějovice. 

Všechny okolní kostely a chrámky byly označeny jako kaple. K hostivařskému 

farnímu kostelu tak patřily kaple sv. Bartoloměje v Popovičkách, kaple Nanebevzetí 

Panny Marie v Dolních Počernicích a v Záběhlicích a kaple Narození Panny Marie 

v Olešce. Patronem všech byl nejvyšší purkrabí.65 Po Janu Václavu Vorlovi 

následuje kontinuální řada duchovních správců až do dnešních dob. Když byla roku 

1922 Hostivař připojena k hlavnímu městu, zařadil se kostelík mezi nejstarší 

pražské svatyně. 

O některých farářích se dochovaly i podrobnější písemné záznamy. Patří 

sem například farář Jan Teplický, o kterém se zmiňuje listina z 8. března 1589: 

„Urozené Panní Johanně Berkové z Dubé a z Lipého na Kamenici. Modlitbu naší 

vzkazujem urozená paní paní nám v Pánu Bohu laskavě příznivá. Co kněz Jakub 

Teplický, farář na ten čas ve vsi Hostivaři na stížné dopisování se na něho Václava 

Smolíka, písaře Vaší Milosti k ouřadu našemu za odpověď dává, tomu z jeho 

supplikací, kterou jest nám v středu po třetí neděli v postě dodal, porozuměti ráčíte. 

I poněvadž dluh jemu za práci jeho spravedlivej jest, aby on téhož Václava Smolíka 

náležitě spokojiti mohl, za něho se k Vaší Milosti přimlouváme, že jemu knězi 

Jakubovi to což jest vysloužil a spravedlivě za práci jeho mu náleží, odvedeno a 

zapraveno bude, aby nebylo potřebí víceji jakž má tak i Vaše Milost o touž věc 

zaneprazdňovati, té jsouce naděje k Vaší Milosti jakožto k paní křesťanské, že jemu 

naší přímluvy užíti dále ráčíte. S tím Pán Bůh rač s námi býti. Datum v Praze, 

v středu po třetí neděli v postě léta 1589.“66  

Další záznam je o faráři Janu Sauersigovi, který se za francouzské okupace 

Prahy v letech 1741–1742 vyznamenal riskantním útěkem. Jako tlumočník se 

                                                           
64 Dr. A. Podlaha, Posvátná místa království českého, arcidiecése pražská, díl I., str. 241–242. 
65 J. Bartoň, Křížem krážem minulostí chodovské farnosti, str. 9. 
66 Cit. dle: C. Merhout, Dějiny farní osady Hostivaře, str. 59. 
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seznámil s přísně tajnými vojenskými plány okupantů, které předal rakouské 

armádě: „Tento velice vzdělaný muž, jenž výborně byl mocen i jazyka 

francouzského, byl od Francouzů, kteří tehdáž Čechy obsazeny měli, donucen 

konati jim služby tlumočnické. Netajili před ním plánů, poněvadž se domnívali, že 

jich nebude moci vyzraditi, poněvadž jej úzkostlivě na faře střežili. Ale Sauersig, 

proniknut jsa pravým citem vlasteneckým a oddaností k těžce zkoušené panovnici 

Marii Terezii, pokládal za svou povinnost i s nasazením vlastního života užiti toho, 

co bezděky od nepřátel zvěděl, na prospěch postupu vojska Tereziina. Spustil 

se tedy jedné noci záchodem do kanálu, prolezl do potoka a brodil se jím až do 

Petrovic, ač několikráte po něm bylo střeleno. Potom přes Čestlice vyvázl šťastně 

z obvodu stráže nepřátelských a spěchal k nejvyššímu purkrabí Janu Arnoštu ze 

Šaffgoče, jemuž důležitá svá sdělení učinil, jichž pak při operacích válečných 

s prospěchem bylo užito. Hrdinný tento kněz stal se roku 1744 farářem u Panny 

Marie na Louži v Praze a později farářem Týnským.“67

O faráři Janu Frischovi se zmiňuje farní pamětní kniha: „v nejtěžších dobách 

válečných věrně vytrvávaje u svých oveček tak mnoho vytrpěl, že zdraví jeho 

navždy bylo podryto a on v posledních letech svého života neustále byl nemocen“68  

 

Tabulka farářů a duchovních správců v hostivařské farnosti:69

 

JMÉNO VÝKON ÚŘADU

plebán Mikuláš zmiňován od roku 1365  

plebán Jakub 

 

v Hostivaři do r. 1372, kdy si své místo 
vyměnil s plebánem u sv. Benedikta na 
Hradčanech Zdeslavem 

plebán Zdeslav, nazývaný též Zdeněk   roku 1397 si úřad vyměnil s oltářníkem 
oltáře Zvěstování Panny Marie v kostele 
sv. Michala a sv. panen Kateřiny a Doroty 
v kostele sv. Havla v Praze Tomášem  

oltářník Tomáš  roku 1404 učinil směnu s plebánem 
v Pacově Bartolomějem 

plebán Bartoloměj v Hostivaři se připomíná ještě k roku 
1407 

plebán Alexius zemřel roku 1431 

                                                           
67 Cit. dle: Dr. A. Podlaha, Posvátná místa království českého, arcidiecése pražská, díl I., str. 243. 
68 Cit. dle: Dr. A. Podlaha, Posvátná místa království českého, arcidiecése pražská, díl I., str. 243. 
69 Dr. A. Podlaha, Posvátná místa království českého, arcidiecése pražská, díl I., str. 241–244. 
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Jan z Lestkova vikarista kostela sv. Apolináře v Praze. 

Období kališnických kněží Trvalo až do konce husitských válek 

 Jindřich  Jindřich byl 14. října 1572 poslán do 
konsistoře pod obojí za faráře do 
Kostelce70

Šimon Kouřimský  odchází kolem roku 1579 

Jan Teplický  v úřadu do roku 1589 

Firmián  do roku 1614 

Jan Hus Novohradský  do roku 1618 

 Jan Václav Olomúcký  od roku 1688 duchovním správcem 
v Hostivaři jinak působil jako farář u 
staroměstského chrámu Matky Boží před 
Týnem 

Maria Sichare františkán z chrámu Panny Marie Sněžné, 
tento řád farnost spravoval od roku 1695 
do roku 1698 

Jan Václav Vorel71 první farář po znovu zřízení fary roku 
1702, v úřadu do roku 1707  

Jindřich František Kohout  farářem od roku 1707 do roku 1728 

Václav Vojtěch Spalenský (†1740)  farářem až do své smrti roku 1740 

Jan Sauersig72  v úřadu do roku 1744, kdy se stal farářem 
u Panny Marie na Louži v Praze a později 
farářem Týnským 

Jan Frisch (†1762)73 farářem až do své smrti roku 1762 

Václav Leopold Sitter (†1783) v úřadu také až do své smrti roku 1783 

Josef Antonín Janisch74 roku 1791 byl pro své zásluhy jmenován 
osobním děkanem, roku 1796 si směnil 
svoje beneficium s cerekvickým farářem 
Janem Stočkem 

                                                           
70 C. Merhout, Dějiny farní osady Hostivaře, str. 59. 
71 Za jeho působení došlo k barokní přestavbě kostela – vznikla nová fara, dvůr, věž se zvonicí, ke 
kostelní lodi byla přistavěna na severní straně sakristie a na západní straně předsíňka. V apsidě bylo 
zazděno původní románské okénko a vybourána dvě nová okna barokní. Komplex budov tak dostal 
jednotnou barokní úpravu. 
72 K jeho osudům viz výše. 
73 Roku 1753 nahlásil konsistoři zadržení a následné zabavení bludařských knih, v tomto roce je zde 
pak každý měsíc zmiňován arcibiskupský misionář kraje Kouřimského František Radd, který zde 
prováděl přísné revize. 4. května téhož roku pak Radd zkoušel zdejší osadníky Ondřeje Klabíka, 
Dorotu, jeho manželku a tři jeho syny, Matěje Šťastného, Antonína Michalce a Štěpána Kopeckého 
s jeho manželkou. Toho roku někteří bludaři odsud byli uvězněni, ale záhy jim opět byla navrácena 
svoboda. C. Merhout, Dějiny farní osady Hostivaře, str. 61.  
74 Josef Antonín Janisch (1749–1821), badatel, spisovatel, včelař, člen Učené společnosti Království 
českého. Zakladatel moderního včelařství v Čechách, zavedl u nás rozběrné úly, autor první česky 
psané knihy o včelách z roku 1789 – „Jozefa Antonína Janisse Faráře v Hostivaři Aučinlivé 
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Jan Stoček (†1806) zemřel v Hostivaři roku 1806 

František Tomáš Horáček (†1820) farářem až do své smrti roku 1820 

František Lampa do roku 1824, potom farář v Liboci 

František Kautský (†1835)75 farářem až do své smrti roku 1835 

Jan Sedlický (†1836) Umírá na choleru rok po svém jmenování 

Jan Norbert Holovský (†1857) v úřadu také až do své smrti roku 1857 

Antonín Karel Hora (†1890)76 honosil se titulem arcibiskupského notáře, 
umírá v Hostivaři roku 1890 

Jan Nepomuk Černohouz (†1919) 77  v červenci 1912 byl dán na odpočinek a 
farářem byl ustanoven Josef Cháb 

Josef Cháb (†1936) 

 

v kostele působil jako kaplan již od roku 
1880, ale farářem se stal až roku 1912. 
Staral se tak o zdejší obyvatele více než 
půl století. 

Josef Fencl v roli kaplana byl již před rokem 1936, 
minimálně od roku 1915, v kostele 
působil do roku 1960  

Alois Sedláček v kostele do roku 1976 

Antonín Ježek v úřadu působil pouze jeden rok 

Ladislav Hulin v úřadu dva roky, do roku 1979 

Václav Wolf farnost spravoval až do roku 1990 

Jiří Svoboda v úřadu do roku 1993 

Jindřich Šulc v úřadu dva roky 

Krzysztof Lach  Od roku 1995 do 31. 8. 2006 byl 
duchovním správcem v Hostivaři a 
Záběhlicích 

Mariusz Kuzniar duchovní správce farnosti od 1. 9. 2006 

 

 

 

                                                                                                                                                                  
spravování včel pro obecného krajana v Království Českém.“ M. Zdeňková, První česká kniha o 
včelách vznikla v Hostivaři, str. 11. 
75 Proslulý kazatel, do svých 21 let byl tesařem a až poté šel studovat, vydal několik sbírek českých 
kázání, zvláště postních; složil i písně k poctě některých svatých. 
76 Zahájil zásadní přestavbu kostela, fary a zvonice v letech 1864–65, došlo ke snížení střechy 
kostela, odkrytí gotického portálu a přestavbě oken. 4. prosince 1864 se konalo svěcení upraveného 
svatostánku.  
77 Děkan a spisovatel, který se zasloužil o další výzdobu farního kostela, která proběhla roku 1893. 
Kostelu navrátil některé původní prvky – zazděné románské okénko bylo znovu probouráno a 
opatřeno vitráží, barokní okna v apsidě zazděna a do kněžiště byl pořízen nový novorománský oltář. 

https://www.apha.cz/katalog/web/katalog_detail.php?sablona_soubor=detail/osoby_detail.xml&parametry%5bosoby%5d%5bid%5d=1099
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Kostel je obdélníkového protáhlého půdorysu zakončeného polokruhovou 

konchou78 klenutou apsidou a rovným stropem. Na základě tohoto půdorysu 

(odmyslíme-li si pozdější přístavby předsíně na západě a sakristie na severu) byl 

kostel řazen mezi venkovské románské kostely, jen jeho velikost vzbuzovala někdy 

určité pochybnosti. Vnější rozměry lodi totiž dosahují 17,8 metrů délky a 9,2 metrů 

šířky při síle zdiva 120 centimetrů. Takto silné zdivo bylo charakteristické pro 

románskou architekturu. Velikost lodi vedla mnohdy k úvahám o bazilikálním 

původu kostela nebo o jeho dodatečném prodloužení k západu. Pro existenci 

baziliky ovšem nejsou žádné důkazy a záchranné archeologické průzkumy severní a 

jižní lodi kostela v roce 1984 nenašly na základovém zdivu žádné přerušení nebo 

spáry, které by naznačovaly změny rozměrů lodi během jejího vývoje. Vše tedy 

ukazuje na jednorázový vznik stavby. Vnitřní prostor lodi měří přibližně 15,4 x 6,8 

metrů. Apsida má vnější průměr 7,1 metru, vnitřní 4,7 metru a do lodi je otevřena 

pravoúhle odstupněným vítězným obloukem s jednoduchou římsou. U apsidy 

ovšem průzkumy pro silnou vrstvu malty nemohly nic konkrétního prokázat a 

materiálů z dřívějších přestaveb kostela je příliš málo, aby mohly podat konkrétní 

závěry o osudu kostela. Je zde tedy stále prostor pro řadu hypotéz. Jednou z nich je 

domněnka, že půlkruhová apsida v sobě může skrývat zbytek starší rotundy. Průměr 

dnešní apsidy této možnosti odpovídá, nápadná je i její výška a římsa v téměř 

totožné úrovni s římsou lodi – apsidy vysoké téměř jako loď kostela nejsou 

obvyklé. Starobylým dojmem vyhlíží i značná nepravidelnost zdiva apsidy, patrná i 

přes nové omítky. Ověření těchto hypotéz lze dosáhnout jen dalším stavebně 

historickým průzkumem apsidy nebo archeologickým výzkumem východně od ní, 

kde je teoreticky možné zachytit torzo předpokládané apsidy rotundy. Pod podlahou 

kostela se může skrývat spodní část západní části rotundy. Pravděpodobnější je 

ovšem teorie o jednorázovém vzniku stavby v polovině 13. století.79 O stylu, s nímž 

pracovala pozdně románská architektura v Čechách, vypovídá okénko umístěné za 

oltářem v ose apsidy.80 Má výrazně zešikmenou špaletu81, zužující se z 90 na 

                                                           
78 Koncha: klenební útvar ve tvaru čtvrtiny koule uzavírající apsidu. O. J. Blažíček – J. Kropáček, 
Slovník pojmů z dějin umění, str. 106. 
79 Z. Dragoun, K stavebnímu vývoji kostela Stětí sv. Jana Křtitele v Hostivaři, str. 100–101. 
80 Z. M. Duda – Z. Slabý, Státní grantový úkol na zpracování uměleckohistorického a 
stavebnětechnického výzkumu venkovských kostelů. 
81 Špaleta: svislé stěny otvoru okna, vzhledem ke zdi rovné, v pravém úhlu, nebo zešikmené. O. J. 
Blažíček – J. Kropáček, Slovník pojmů z dějin umění, str. 203. 
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necelých 20 centimetrů.82 V 18. století bylo ale zazděno a dvě nová okna barokního 

tvaru po stranách vybourána. Románské okénko bylo ovšem zazděno pouze 

z vnějšku. Z vnitřní strany byl totiž umístěn veliký hlavní oltář, který apsidu v celé 

šířce i výšce zakrýval. Za oltář tedy nebylo vidět a navíc do tmavého prostoru za 

oltářem nikdo nechodil. Dělníci si tak ušetřili několik cihel a okénko bylo 

uchráněno alespoň v interiéru kostela.83 Roku 1893, za faráře Jana Černohouze, se 

kostel dočkal obnovy a navrátil se vzhledem ke svému původnímu slohu. Pozdější 

neslohová okna byla zazděna, původní románské okénko znovu probouráno84 a bylo 

do něj vsazeno barevné okno s obrazem sv. Jana Křtitele – zhotovila ho firma J. 

Pazdera L. Šípek.85 Úpravy a přestavby kostela byly hrazeny jednak z příjmů 

záduší, jednak z finančních příspěvků farníků. Dochovaný seznam hostivařských 

dárců z první poloviny 90. let 19. století zahrnoval 77 osob spolu s jejich 

povoláním. Na úpravy kostela se v Hostivaři vybralo 132 zlatých a 30 krejcarů. 

Pořizovaly se i nové oltářní svícny podle vzoru svícnů z rotundy sv. Kříže v Praze. 

Finanční náklady ve výši 98 zlatých uhradily převážně ženy z farnosti zvláštní 

sbírkou. 86  

Hlavní prostor lodi je v zadní části zakryt galerií (vzhledem k minulým 

rekonstrukcím již nelze přesně určit, zda měl kostel tribunu), kde je dnes kůr a 

varhany. Nové varhany v ceně 1250 zlatých jsou zde od roku 1896.87 Ve středu lodi 

se nachází po obou stranách šest řad lavic. V čele je umístěn hlavní oltář, který 

nahradil dřívější veliký oltář zakrývající celou apsidu. O starším velikém oltáři se 

zmiňuje A. Baum: „Hlavní oltář, který by se hodil do copového88 kostela, někde 

hluboko v horách asi sto mil od hlavního města, nebyl za posledního obnovování 

odklízen, pro nedostatek peněz, jak povídají. Ale lze se nadíti, že brzy i tento oltář 

za jinými již odstraněnými oltáři odnešen a jiným nahražen bude, který by se 

srovnával se slohem konchy staroslavného chrámu.“89 Nový oltář je nízký a 

                                                           
82 Z. Dragoun, K stavebnímu vývoji kostela Stětí sv. Jana Křtitele v Hostivaři, str. 100. 
83 F. J. Lehner, Farní kostel Stětí sv. Jana Křtitele v Hostivaři, str. 26. 
84 Z. M. Duda – Z. Slabý, Státní grantový úkol na zpracování uměleckohistorického a 
stavebnětechnického výzkumu venkovských kostelů. 
85 Dr. A. Podlaha, Posvátná místa království českého, arcidiecése pražská, díl I., str. 244. 
86 Kniha o Praze 15, str. 75–77.  
87 Z. M. Duda – Z. Slabý, Státní grantový úkol na zpracování uměleckohistorického a 
stavebnětechnického výzkumu venkovských kostelů. 
88 Copový sloh: zastaralé, pův. posměšné označení pro umění pozdního rokoka a klasicismu, kdy se 
nosily účesy s copy. Někdy bylo toto označení nesprávně vztahováno i na celou barokní tvorbu. O. J. 
Blažíček – J. Kropáček, Slovník pojmů z dějin umění, str. 41. 
89 Cit. dle: A. Baum, Procházky po okolí Pražském, str. 140. 
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zakomponovaný do prostoru apsidy – díky jeho novorománskému vzhledu tak 

apsida opět získala spolu s okénkem románský ráz. Je dřevěný, zlacený a malovaný 

symboly čtyř evangelistů. Má veliký kříž nad tabernáklem90 a po obou stranách je 

na římse dvojice zlacených polychromovaných sošek Panny Marie. Ve středu na 

kříži je postava sv. Jana Křtitele. Oltář byl vytvořený roku 1893 podle vzoru 

pseudorománského oltáře v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně. Zhotovila ho 

firma Josefa Krejčíka.91  

Loď je prosvětlena z doby barokní přestavby nejprve dvojicí oken za 

triumfálním obloukem a v době rekonstrukcí v roce 1864 se na jižní straně 

probourala další dvě velká a jedno malé okno půlkruhově zakončené a rovněž na 

severní straně se takto upravená v historizující podobě přiřadila dvě velká a jedno 

malé okno. Dnes jsou tři půlkruhově zaklenutá okna v severní stěně a čtyři v jižní. 

Ve 20. a 30. letech 20. století byla pětice velkých oken vyzdobena vitrážemi 

s barevnými skly, zalitými v olovu a zobrazujícími patrony země české a jiné 

světce92 Během rekonstrukcí v letech 1978–1985 bylo pořízeno několik nepříliš 

kvalitních fotografií, ze kterých lze vyčíst pozůstatky dřívějších oken. Během 

rekonstrukce byla totiž otlučena vnější fasáda kostela. Na jižní straně lodi se 

objevily zbytky opukového ostění tří oken s pravděpodobně kolmou nebo jen mírně 

zešikmenou špaletou. Z prvního a druhého okna jsou zachována torza západní části 

ostění, ze čtvrtého východní. Horní části vesměs chybí, jen u prvního a čtvrtého 

okna je možné sledovat lehké zakřivení, které však neumožňuje jednoznačné určení 

typu oblouku. Umístění dochovaných fragmentů tak dle Z. Dragouna předpokládá 

existenci čtyř okenních otvorů s konstantní vzdáleností mezi nimi. Dnešní okna 

mají vzdálenost prostředních dvou oken menší než jejich odstup od obou oken 

krajních. Nejblíže k původnímu umístění oken má třetí okno od západu, které 

zřejmě kompletně likvidovalo ostění okna původního. Je otázka, zda dnešní okna 

nahradila původní otvory nebo již jejich dodatečně upravenou formu.93 Dekorativní 

malbu celého kostela provedl na přelomu století Matyáš Paleček. V průběhu 20. 

století byl ale celý kostel přebílen. Při severní stěně lodi je oltářík P. Marie Lurdské 

zhotovený firmou „Petr Bušek a synové v Sychrově“. Vedle něj stávala kazatelna 
                                                           
90 Tabernákl: přístřešek na podpěrách. O. J. Blažíček – J. Kropáček, Slovník pojmů z dějin umění, str. 
205. 
91 Dr. A. Podlaha, Posvátná místa království českého, arcidiecése pražská, díl I., str. 244. 
92 Z. M. Duda – Z. Slabý, Státní grantový úkol na zpracování uměleckohistorického a 
stavebnětechnického výzkumu venkovských kostelů. 
93 Z. Dragoun, K stavebnímu vývoji kostela Stětí sv. Jana Křtitele v Hostivaři, str. 106–107. 
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zhotovená firmou Josefa Krejčíka, která byla ve druhé polovině 20. století 

odstraněna. Naproti při jižní stěně stojí oltář se sochou sv. Josefa od stejné firmy.94 

Oltář je postaven tak, že může být upraven na Boží hrob. V lodi jsou proti sobě na 

konsolách umístěny sochy sv. Jana Křtitele a sv. Jana Nepomuckého. V západní 

části lodi se nachází hudební kruchta, jejíž východní stěna je tvořena stlačeným 

klenutým obloukem spočívajícím na 70 cm širokých polopilířích.95 Do výklenku 

v průčelí předsíně byl dán roku 1893 odlitek sochy sv. Jana Křtitele podle originálu 

V. Levého z chrámu sv. Víta v Praze.96 Roku 1864 byla původní příkrá střecha lodi 

snížena a na staré zdi byla postavena nová římsa. Vysoké gotické štíty byly 

nahrazeny menší věžičkou pro dva malé zvony. Nyní zde visí dva zvony z roku 

1926 – větší sv. Antonín a menší Maria a sv. Josef od firmy Winter, který je 

náhradou za zvon ztracený ve válečných letech. Nad průčelním štítem byl dle A. 

Bauma „proti všemu slohu románskému“, místo kamenného kříže postaven kříž 

železný.97 Sakristie byla přistavěna k severní straně kostela zřejmě v době barokní 

přestavby (stejně jako předsíň na západní straně) – prokázaly to poslední 

archeologické průzkumy z roku 1984. Odhalené základy sakristie a předsíně byly 

zřetelně přizděny na spáru k základům obvodní zdi kostela.98 V rámci klasicistních 

úprav byla sakristie sjednocena do historizující podoby. 

Na severní straně lodi je vchod s portálem – některé prvky jeho profilace, 

zejména masivní kulatý prut v pravoúhlém ústupku, svědčí pro jeho zařazení 

poměrně hluboko do 13. století. Pochybnosti ale vzbuzuje pravoúhlý zešikmený 

sokl, z něhož profilace vyrůstá. Stav portálu rovněž neodpovídá informacím o jeho 

značném narušení během oprav v roce 1864, kdy byl portál právě z důvodu jeho 

silného poškození znovu uzavřen – „Ale škoda, že r. 1864, odklízejíce zázdivku, 

portál více porouchali, nežli předkové, když jej zazdívali.“99 Portál se původně 

skládal ze žlábku a okrouhlého prutu, který byl postaven na dvou románských 

sloupcích – dokládá to kresba pořízená A. Baumem roku 1868, kde žádný sokl není 

zobrazen.100 Z těchto informací tedy vyplývá, že podstatná část portálu musela být 

vyměněna. Tato výměna proběhla pravděpodobně během rekonstrukcí v roce 1893. 

                                                           
94 Dr. A. Podlaha, Posvátná místa království českého, arcidiecése pražská, díl I., str. 244. 
95 Z. Dragoun, K stavebnímu vývoji kostela Stětí sv. Jana Křtitele v Hostivaři, str. 100. 
96 Dr. A. Podlaha, Posvátná místa království českého, arcidiecése pražská, díl I., str. 244. 
97 A. Baum, Procházky po okolí Pražském, str. 140. 
98 Z. Dragoun, K stavebnímu vývoji kostela Stětí sv. Jana Křtitele v Hostivaři, str. 101. 
99 Cit. dle: A. Baum, Procházky po okolí Pražském, str. 139. 
100 A. Baum, Procházky po okolí Pražském, str. 139. 
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Nepřímým dokladem tohoto tvrzení může být absence zmínky o portále v Soupisu 

památek vydaném roku 1908, kdy zřejmě byla poměrně nedávná výměna portálu 

dosud v povědomí současníků. K celé situaci mohlo přispět i nedodržení tvarosloví 

portálu při jeho výměně. Původní vzhled portálu lze zařadit do skupiny portálů 

cisterckého typu101, které se v polovině 13. století vyskytovaly téměř v celých 

Čechách.102 Ve 14. století, kdy kostel potkaly první přestavby, byl portál 

pravděpodobně zazděn. Dokládá to i struktura zdiva. Do vnějšího prostoru portálu 

byla vsazena renesanční figurální náhrobní deska, která byla roku 1864 téměř 

nepoškozená vyzdvižena uvnitř lodi z kostelní dlažby. Na desce lze spatřit reliéf 

dvou postav. Na úmrtním loži je zachycena mladá šlechtična v dlouhých šatech se 

stojacím límcem, šaty mají úzké rukávy u ramen vycpané. Žena nemá na hlavě 

obvyklý baret či klobouček, ale vlasy má vzadu svázané do uzlíku a její hlava 

spočívá na polštářku, v jehož čtyřech rozích jsou zdobné střapce. Pravá ruka 

šlechtičny drží nebo objímá hlavu dívky, jejíž podobně strnulé tělíčko jí leží po 

boku. Oblek dívky odpovídá vzhledem matčiným šatům. Dívka má kolem krku také 

španělský límec. Levá ruka šlechtičny je položena uprostřed těla, zatímco obě ruce 

dívky jsou do sebe vklíněny (na způsob modlení).103 Kolem celého obvodu 

náhrobní desky je česky psaný minuskulový nápis – je ovšem prakticky nečitelný 

s výjimkou slov „urozená paní Anna“. Při zazdívání do portálu byl totiž náhrobek 

hodně zamazán omítkou a nápis byl navíc sešlapán během umístění desky v dlažbě 

kostela.  

Kostel obklopuje malý sad vzniklý úpravou bývalého hřbitůvku. V rohu tohoto 

bývalého hřbitova stojí dřevěná zvonice se šindelovou střechou a bedněným patrem, 

která byla vystavěna během barokní přestavby kostela. Ve zvonici visely ještě v 6O. 

letech 19. století dva zvony – „Větší jest novější, není při něm čeho si povšimnouti. 

Menší, jak dle formy a písma soudím, pochází z 14. století a může k nejstarším 

zvonům okolí Pražského připočten býti. Roku 1863 viděli jsme zvon ten na zvonici 

viseti, ale povídali, že má špatný hlas a že jej dají přelíti, roku 1864 neviděli jsme 

již toho zvonu na jeho bývalém místě a nevíme, byl-li již přelit a snad do nové 

vížky na kostele přenešen. Písmo se zvonu jsme otiskli, ale nikdo ze znalců rozumu 

v tom písmě se nedočetl, tak že se podobá, že písmeny ty byly nejspíše toliko 

                                                           
101 V. Mencl, Vývoj středověkého portálu v českých zemích, str. 24. 
102 Z. Dragoun, K stavebnímu vývoji kostela Stětí sv. Jana Křtitele v Hostivaři, str. 110–114. 
103 Z. M. Duda – Z. Slabý, Státní grantový úkol na zpracování uměleckohistorického a 
stavebnětechnického výzkumu venkovských kostelů. 
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ozdobou, nikoli nápisem.“104 Roku 1907 o nich píše Podlaha: 

1. „Tento zvon přelitý jest v roce 1853 nákladem vysoce slavného patrona českých 

pánů stavů ke cti a chvále Boží stětí sv. Jana. Litý v Praze od Karla Bellmanna, 

c. k. dvorního zvonaře“ – 8. ledna 1917 byl státními úřady sňat pro vojenské 

účely.  

2. S latinským nápisem, v překladu: „Přelit v Menším městě Pražském od 

Františka Josefa Kühnera roku 1823“105  

Nyní zde visí dva zvony z roku 1957 – první s nápisem: „Svatý Václave, nedej 

zahynouti nám“ – je zasvěcen českému patronovi sv. Václavu. Druhý je zasvěcený 

Panně Marii a nese nápis: „Mír lidem, Bohu sláva“  

Roku 1923 byl kostel elektrifikován. Roku 1968 byl jako doklad 

architektonického a historického vývoje Prahy zapsán do státního seznamu 

nemovitých kulturních památek.106 Důkladnou rekonstrukcí pak celá stavba prošla 

v letech 1978–1985. Byla nově omítnuta vnější fasáda a provedeny i úpravy 

v interiéru. Investorem celé akce byla Výstavba hl. m. Prahy, Výstavba účelových 

staveb. Tehdy v červnu roku 1984 byli pracovníci archeologického odboru 

Pražského ústavu při náhodném setkání se zaměstnanci firmy opravující kostel 

upozorněni na existenci výkopu kolem kostela a na nález velké pískovcové desky 

v jeho těsné blízkosti.107 Kolem kostela byla stavební firmou vyhloubena rýha pro 

izolaci zdiva horní partie základů. Na západní a severní straně lodi byl výkop 

hluboký pouze 30 centimetrů. Na jižní straně zasahoval do hloubky až 60 

centimetrů. Základová spára kostela ale nebyla nikde ani zdaleka dosažena. 

V rozmezí vzdálenosti 370–600 centimetrů od jihovýchodního nároží lodi kostela 

byla na dně vyhloubené rýhy nalezena 226 centimetrů dlouhá, 70–80 centimetrů 

široká a 10–18 centimetrů vysoká deska z tmavého, do červena zbarveného 

pískovce. Její povrch byl jen hrubě zarovnán a nebyly na něm zjištěny stopy po 

původním opracování nebo výzdobě. Vzhledem k hmotnosti desky i s ohledem na 

fakt, že výkop již dále nepokračoval a desku tak neohrožoval, byla ponechána na 

místě a pouze se zdokumentovala. Další podobná deska byla nalezena také na 

                                                           
104 Cit. dle: A. Baum, Procházky po okolí Pražském, str. 140. 
105 Dr. A. Podlaha, Posvátná místa království českého, arcidiecése pražská, díl I., str. 244. 
106 AMP, Magistrát hlavního města Prahy II., Odbor kultury Národního výboru Praha, Praha 10 – 
kaple a kostely: kostel sv. Jiří (Hloubětín); kostel sv. Jana Křtitele (Hostivař); kostel sv. Mikuláše 
(Vršovice); kostel sv. Václava (Vršovice); kostel Panny Marie (Záběhlice), 1968. 
107 Z. Dragoun, K stavebnímu vývoji kostela Stětí sv. Jana Křtitele v Hostivaři, str. 100. 
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jihovýchodním nároží lodi poblíž apsidy. První deska je zřejmě dochována ve své 

původní poloze a je s největší pravděpodobností starší než stavba kostela 

(nasvědčuje tomu její orientace-shodná s orientací kostela a přesahování 

předzákladu kostela přes její severní stranu). Vzhledem k předpokládanému uložení 

desky na povrchu tehdejšího terénu se tak kostel stavěl až v době, kdy byla úroveň 

terénu v daném místě téměř o 40 centimetrů vyšší. Druhá deska byla použita 

dodatečně jako stavební materiál. Obě desky jsou pravděpodobně náhrobní a 

dokazují tak existenci hřbitova v době před výstavbou dnešního kostela.  

 

5. 1. Fara 

 

Pod kostelem stojí patrová, původně barokní budova fary (poprvé je zde 

ovšem fara zmiňována již roku 1352). Pří její obnově roku 1702 byla zřízena v čp. 

36 nyní je v čp. 21. V přízemí je pět místností klenutých plackovou klenbou. 

V prvním patře jsou tři místnosti s malovanými stropy barokního původu. Za 

budovou fary je dvůr se stodolou a bývalými chlévy. Roku 1864 zde proběhly 

stavební úpravy.  
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6. TOULCŮV DVŮR (Středisko ekologické výchovy hlavního města 

Prahy), čp. 32 

 

Toulcův dvůr je jedním z nejstarších objektů v Hostivaři. Najdeme ho na 

vysokém ostrohu nad potokem Botičem v západní části vsi. Svou polohou bylo 

místo přímo předurčeno pro stavbu tvrze, takže nelze vyloučit, že zde již dříve stálo 

feudální sídlo, jehož pozůstatky jsou pravděpodobně skryty ve zdech dnešních 

budov. Existují zde totiž nálezy z 12. století, dokládající existenci raně 

středověkého feudálního sídla v místě dnešního dvora. Tvrz tak byla založena 

v období vrcholného nebo pozdního středověku, ale vzhledem k absenci 

architektonických detailů nelze přesné datum určit. První zmínka o dvoru                

v Hostivaři je z roku 1362, kdy byl dvůr postoupen klášternímu rychtáři Petříkovi 

z Lešťan. Klášterní rychtáři zde sídlili až do počátku 15. století. Po nich se na dvoře 

střídali různí majitelé, kterým dvůr sloužil jako vrchnostenské sídlo (blíže rozvedeni 

jsou v kapitole o historii obce). Z tohoto období by mohla pocházet vnější obvodová 

zeď a část obvodové zástavby. Určité nepravidelnosti v přízemí severního křídla 

totiž naznačují postupný růst této zástavby. Mladší fáze přestavby, při které došlo 

ke spojení severního a západního křídla, může být datována zazděným gotickým 

portálem. Roku 1503 je stále ještě uváděn dvůr, ale za Jana Koutského z Kostelce, 

který se rozhodl vybudovat v Hostivaři prosperující statek, došlo někdy mezi lety 

1503–1541 k zásadní přestavbě dvora a snad i k nové výstavbě tvrze v centrální 

části dnešního Toulcova dvora. Celek byl přestavěn do renesanční podoby, a jelikož 

pravděpodobně existovala křídla již po obvodu celého vnitřního dvora, po vnějším 

obvodu, kromě severní strany se svahem, byla tvrz obklopena příkopem. Přestavbu 

dokládá i registrovaná stížnost zedníka Martina, kterému nebyla za jeho práci 

vyplacena mzda. Tvrz je tedy poprvé zmíněna až roku 1541, do té doby se mluvilo 

pouze o dvoru. Změna v postavení tvrze nastala roku 1577, kdy Hostivař koupil 

nejvyšší purkrabí pražský Vilém z Rožmberka, aby vylepšil příjmy svého úřadu. Od 

té doby patřila obec ke statkům pražského purkrabství a tvrz tak přestala být 

trvalým sídlem vrchnosti. Převod vladyckého statku do majetku velkého feudála 

nebo vysokého úřadu, jako bylo zmíněné purkrabství, měl totiž na sídlo obvykle 

neblahý dopad. Zemský úředník či feudál mívali svá vlastní bohatá sídla a bylo pod 
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jejich úroveň obývat vesnickou tvrz, pokud zrovna nevynikala například dobrým 

loveckým zázemím. Místní obyvatelé tak měli ke dvoru volnější vztah a o tvrz se 

příliš nestarali.108 V době prodeje tvrze nejvyššímu purkrabství byl proveden odhad 

k její prodeji: “Tvrz je ode zdi a dřeva dobře stavěná, v nížto jsou tři světnice a 

komor a sklepů tolik, kolik na jedné tvrzi potřebí jest. Na téže tvrzi jest dvojnásobně 

dlouhý špejchar a pod ním maštale na deset koní. Též se na té tvrzi zavírati a 

zamykati může, neb již k tomu vrata spravena jsou.”109 Za správcovství Jana Sticha 

byla roku 1606 provedena inventura panství purkrabství a na tvrzi Hostivař byl 

zjištěn následující inventář: “Hospodářství, což Kateřině šafářce k opatrování 

poručeno jest: V ratejně (stůl, nádobí), v kuchyni (jen šest kusů k pečení a ukládání 

potravin), v dievčí komoře (jedno lůžko), v špižírně (nádobí), ve sklepě dole pod 

zemí (mimo jiné pivo, mléko). Nahoře v druhých pokojích: síň velká pustá, za ní 

světnice též pustá, podle toho komora pro slepice; vedle ní komora, v ní vaření, 

síňka a světnička v rohu do dvora, kde šafář líhá, vše pusto; a dále osm komor na 

pavlačích, vše pustých; nad tím světnička ke dvoru, též pustá; zvířectvo: „4 klisny, 

17 dojnic, 9 jalovic, 4 voli, 45 prasat, 155 kusů drůbeže, 331 ovcí, 2 kozy, špejchar 

s 11,5 korci obilí a z placené nájemné čeledi: šafář se šafářkou, pluhař, pohůnek, 

nádvorník, skoták a tři děvečky.”110 Značná část tvrze tak byla nevyužita. Vzhledem 

k množství zmiňovaného zvířectva lze předpokládat, že na počátku 17. století 

existovalo hospodářské stavení i mimo opevněné jádro tvrze.  

Roku 1608 za sporů císaře Rudolfa s bratrem Matyášem ležel v Hostivaři 

oddíl Matyášova vojska, který čítal na pět set mužů a při té příležitosti byl statek 

vydrancován. K dalším škodám došlo při švédském vpádu roku 1639. Nejvyšší 

purkrabí Jaroslav Bořita z Martinic roku 1641 referoval zemskému sněmu se 

žádostí o podporu s odůvodněním, že hostivařský dvůr: „byl nadobro zničen a 

zpustošen, že jen holí zdi zbývají“ a poddaní jsou rozehnáni.111 Podle údajů Berní 

ruly byl však již roku 1654 dvůr vcelku upraven.112 Z let 1760–1767 se dochovalo 

sedm svazků důchodních účetních knih statků nejvyššího purkrabství a k roku 1766 

je na částku 146 zlatých a 44 krejcarů vyúčtována větší zednická práce: „Ve dvoře 

                                                           
108 SÚRPMO, Tolcovský dvůr čp. 32 Praha 10 – Hostivař, Stavebně historický průzkum, str. 3. 
109 Cit. dle: B. Lašťovková, J. Koťátko, Pražské usedlosti, str. 302. 
110 Cit. dle: SÚRPMO, Tolcovský dvůr čp. 32 Praha 10 – Hostivař, Stavebně historický průzkum,  
 str. 3–4. 
111 Cit. dle: SÚRPMO, Tolcovský dvůr čp. 32 Praha 10 – Hostivař, Stavebně historický průzkum,  
str. 4. 
112 Berní rula, sv. 18, kraj Kouřimský. Díl 1., str. 401. 

http://sigma.nkp.cz/F/BPVRPRBDQ7VVSKY6KCCEB35FNG37NHRK79R9TN7DNUJTNE9Q85-01072?func=full-set-set&set_number=027128&set_entry=000015&format=999
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Hostivaři celý ovčín, který byl zvýšen, byl podezděn, do ovčína prolomeno šest 

oken a zdi uvnitř i zvenčí omítnuty, jakož i zhotoven vodní odtok kolem ovčína, 

potom k hornímu vjezdu do dvora udělána nová zeď brány a u dolního vjezdu nový 

oblouk, protože starý byl na spadnutí…a všechny panské zdi opraveny“. V rámci 

tesařské práce „ovčín zvýšen,…nad tímto ovčínem celá střecha kolem dokola 

pokryta novým šindelem…posléze udělána a osazena nová vjezdová brána do dvora 

s prahem“ vše za 80 zlatých a 48 krejcarů.113 Vojenské mapování z 80. let 18. století 

dokládá vzhled statku téměř shodný se stavem dnešním.  

V roce 1783 nejvyšším nařízením přešla Hostivař spolu s ostatními 

purkrabskými statky pod administraci zemské správy. Statek tehdy v rámci 

tereziánských a josefínských reforem přešel k nájemnímu systému, který byl 

prosazován jako efektivnější a pro pozemkovou vrchnost i pohodlnější. První 

nájemce pro nedostatek spisů neznáme. Asi od roku 1792 byl nájemcem pražský 

velkoobchodník Jan Tuskany. Od roku 1818 byl nájemcem dvora Kristián hrabě 

Clam-Gallas a v této souvislosti byl pořízen i nový inventář budov: „kravín, chlév 

na jalovice, volárna, konírna, ovčín, komora na krmivo, komora u kravína, stodola, 

2 sýpky, 2 kvelby, 2 sklepy, 2 studny, kuchyně, několik komor, byty šafáře, 

správce, ovčáka a poklasného.“114 Dalším nájemcem byl od roku 1830 až do své 

smrti roku 1838 Jan Procházka ze Slaného. V letech 1838–39 došlo na dvoře 

k mnoha stavebním úpravám, ovčín byl adaptován na kravín, byly zřízeny nová 

konírna, kůlna a nový sklep u stodoly. Po Janu Procházkovi si dvůr roku 1839 

pronajal Jan Kainz, nájemce statku v Petrovicích a po něm na léta 1851–63 vydražil 

nájem dvora pražský soukromník Petr Vilém Bieser. Za něj došlo k opravě omítek a 

byla udělána nová vjezdová brána.115 Roku 1866 se tvrz stala majetkem obce 

království Českého. Svůj předešlý význam dávno ztratila a byla postupně zcela 

přeměněna v hospodářský objekt. Jelikož dvůr patřil státu, byl nazýván Zemský 

dvůr v Hostivaři. Od 70. let 19. století do konce 1. světové války patřil statek první 

české rafinérii cukru v Modřanech, která zde měla své provozovny a o dvůr se 

dobře starala a udržovala ho. Roku 1880 adaptovala zrušený volský chlév na byty 

pro čeleď.  

                                                           
113 Cit. dle: SÚRPMO, Tolcovský dvůr čp. 32,  Praha 10 – Hostivař, Stavebně historický průzkum, 
str. 5. 
114 Cit. dle: B. Lašťovková, J. Koťátko, Pražské usedlosti, str. 302–303.  
115 SÚRPMO, Tolcovský dvůr čp. 32,  Praha 10 – Hostivař, Stavebně historický průzkum, str. 6–20. 
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Od 20. let do komunistického převratu po roce 1948 byl posledním 

nájemcem statku pan František Toulec, po kterém je dvůr pojmenován. Almanach 

okresu Praha XIII o něm v roce 1934 napsal: “Pan František Toulec je muž 

rozšafný, v Hostivaři pro svou milou povahu a dobrosrdečnost velmi oblíbený. 

Velkostatek vyhledávají často chudí pocestní, kterým dostává se zde vždy nejen 

noclehu úplně zdarma, ale velmi často i občerstvení. Že někteří vandrovníci této 

vrozené dobrosrdečnosti páně Toulcovy někdy zneužívají, je při lidské povaze 

zřejmé.“116

 V 50. letech dvacátého století dostal dvůr do správy Státní statek Praha, 

zemědělská výroba byla zrušena a v Toulcově dvoře byla do provozu uvedena 

zpracovna zbytků potravin, neboli velkovýrobna krmných směsí pro prasata. Bývalé 

stodoly byly přestavěny na průmyslové objekty. Poté, co v blízkosti statku vyrostlo 

sídliště a ještě více zesílily protesty obyvatel proti zpracovně odpadů, byla výroba 

v roce 1989 zastavena. Při odboru kultury tehdejšího Okresního národního výboru 

(dále jen ONV) Praha 10 vznikala v 70. letech početná skupina nadšenců – 

ochránců přírody. Již tehdy byla velká snaha zřídit v Toulcově dvoře ekologické 

centrum pro mládež. Za tímto cílem šla především paní Emilie Strejčková, která 

působila jako inspektorka kultury na ONV pro Prahu 10.  

Zásadní podmínkou vzniku centra bylo uvolnění objektu – k tomu ale bylo  

v 80. letech ještě daleko. V informativní zprávě o stavu využití sledovaných 

kulturních památek na obvodě Prahy 10 pro 6. schůzi rady ONV Praha 10 ze dne 

19. března 1984 se uvádí: „Toulcův dvůr – Hostivař (správce státní statek). Jeho 

celkový stav je dobrý, nadále je využíván jako ‚pastovna‘. Nová výrobna, která je 

plánována ve Štěrboholech, nemá dosud generálního investora. Ředitel statku 

vyjádřil názor, že uvolnění objektu by bylo možno očekávat cca po pěti letech od 

zahájení výstavby.“117 V roce 1990 se podařilo založit ekologické sdružení, které 

začalo usilovat o získání státním statkem postupně opuštěného a oproti výše 

uvedené „optimistické“ zprávě značně zpustlého a po stavební stránce 

zdevastovaného Toulcova dvora. Úsilí sdružení se opravdu vyplatilo a Toulcův 

dvůr byl vyčleněn z privatizace s podmínkou, že se stane ekologickým centrem.   

11. května 1992 vyčlenila vláda ČSFR areál Toulcova dvora pro neziskové 

ekologicko-výchovné účely a převedla ho do vlastnictví města Prahy. Na základě 

                                                           
116 Cit. dle: J. Hrubeš, E. Hrubešová, Pražské domy vyprávějí … VI., str. 216. 
117 Cit. dle: J. Hrubeš, E. Hrubešová, Pražské domy vyprávějí … VI., str. 217. 
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konkurzu na využití a spravování Toulcova dvora bylo v listopadu 1994 vybráno 

Zájmové sdružení Toulcův dvůr, jehož členy jsou Základní článek Hnutí 

Brontosaurus Botič (dále jen ZČ HB Botič), který byl za tímto účelem založen 

v květnu 1990. Dále občanské sdružení Společně za radostí a zdravím (SRAZ), 

které se zabývá zooterapií, chovem a propagací huculských koní a má svůj jezdecký 

oddíl, 4. základní organizace Českého svazu ochránců přírody „Botič – Rokytka“, 

která spolupracuje s Toulcovým dvorem v oblasti ekologické výchovy mládeže a 

Mateřská škola Semínko obecně prospěšná společnost. Definitivní smlouvu mezi 

Magistrátem hlavního města Prahy a ZČ HB Botič podepsali dne 4. ledna 1996 na 

dobu padesáti let Ing. Petr Švec za Magistrát hlavního města Prahy a Mgr. Emilie 

Strejčková, jako tehdejší ředitelka Toulcova dvora. V této smlouvě se správce 

Toulcova dvora zavázal provést do 15 let rekonstrukci nemovitostí a tento slib se 

opravdu daří plnit. Při opravách navíc pomáhají i řady dobrovolníků a studentů. 

Dnešní podoba dvora s bránou v čele je výsledkem barokních a klasicistních 

stavebních úprav. Rozlehlé hlavní nádvoří má půdorys ve tvaru písmene L. Na 

severní straně dvora stojí tzv. Zámeček, patrové stavení z doby okolo roku 1780. 

Severozápadní stranu dvora uzavírají stodoly s novodobými přístavbami. Na jižní 

straně dvora vlevo od brány jsou stáje. V severovýchodní části se dochovala sýpka, 

která obsahuje zbytky tvrze ze 14. století, postavené na čtvercovém půdorysu 

s typickými oblými nárožími. Za sýpkou je druhé menší nádvoří, které rozměrově 

odpovídá velikosti dobových tvrzí a mohlo by odpovídat původnímu vnitřnímu 

prostoru tvrze. Roku 1964 byl Toulcův dvůr vyhlášen nemovitou kulturní památkou 

selského typu, která příliš nevyniká uměleckohistoricky, ale má zásadní význam 

urbanistický. Dvůr svou polohou představuje významnou krajinnou dominantu 

okolí, která je bohužel narušena výstavbou sídliště Košík. V současné době jsou až 

na Zámeček, kde právě probíhá rekonstrukce, všechny části Toulcova dvora po 

rozsáhlé rekonstrukci, která až na drobné výjimky obnovila původní vzhled dvora. 

Ekologické centrum tak má k dispozici rozsáhlé prostory, které jsou plně využívány 

nejen místními organizacemi, ale i veřejností.  

 

Stáje

Stáje Toulcova dvora jsou obdélníková dvoulodní stavba barokního původu 

přibližně 30 metrů dlouhá a 10 metrů široká. Ve východní části býval ovčín – za 

správcovství Jana Sticha byla roku 1606 provedena inventura panství purkrabství a 

http://www.toulcuvdvur.cz/seminko
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na statku bylo 331 ovcí. Ovčín tedy pravděpodobně vznikl někdy v této době, neboť 

dříve o něm není žádná zmínka. Později měla ovčín nahradit žampionárna. Do 

prostoru byly vestavěny cihelné příčky a ocelové stojany, okna byla zazděna. 

V zadní části zůstal byt s garáží. Poslední rekonstrukce vrátila stájím jejich původní 

vzhled, příčky byly vybourány a z vnitřních prostor vznikl víceúčelový sál na 

pořádání výstav, koncertů, trhů, divadelních představení, konferencí a podobně. 

Interiér sálu je klenutý plackovými klenbami do hranolových pilířů. Ještě roku 1818 

zde byl trámový strop, placková klenba je uváděna až k roku 1843. Ve východní 

polovině se zachovaly i souvislé kamenné žlaby při obou průčelích. V podlaze je 

patrná zvýšená úroveň stání. V západní části, kde bývalo obydlí nájemce, se 

dochoval obdélný kamenný klasicistní portál. Ovčín je dnes považován za 

mimořádně hodnotnou barokní stavbu s pozoruhodným dvoulodním interiérem.  

 
Gotický špýchar (sýpka)

Sýpka je historicky nejstarší budova v areálu. Bývalý špýchar byl jediným 

jednopatrovým stavením zástavby. Umístění špýcharu v patře dokládá už odhad 

k prodeji tvrze v době její prodeje úřadu nejvyššího purkrabí: „Na téže tvrzi jest 

dvojnásobně dlouhý špejchar a pod ním maštale na deset koní.“118 Uvnitř špýcharu 

je dvoupatrový sklep z období středověku. Spodní část sklepa je celá vytesaná do 

skály a proti vstupu jsou zachovány zbytky patrně únikové chodby, završené 

kamennou klenbou. Dnes je chodba zavalená, vyúsťovala zřejmě ve svahu, který od 

sýpky klesá prudce dolů k Botiči. Ve spodním sklepení je také dosud funkční jímka 

na pitnou vodu. Sklep již před šesti sty lety sloužil jako zdroj vody, k ukládání 

potravin i k obraně obyvatel tvrze. Horní patro sklepů tvoří místnost obdélného 

půdorysu sklenutá valenou kamennou klenbou, jejíž vznik je možné datovat do      

1. poloviny 16. století. Sýpka byla postavena na základech středověké tvrze, nebyla 

narušena přestavbami a po staletí sloužila svému účelu. Dokončení přestavby celé 

tvrze na sýpku proběhlo v 1. polovině 19. století. Někdy v 2. polovině 19. století ale 

došlo pravděpodobně k sesutí severovýchodního nároží a část stavby musela být 

nově upravena. V severním křídle jsou tři klenuté prostory s polokruhově valenými 

klenbami. Do přízemí sýpky se vstupuje obdélným pískovcovým portálkem 

v západní stěně. Na jižní stěně se dochoval vzácný pozdně gotický sedlový portál 

s přetínáním v obou sedlech datovatelný do počátku až první třetiny 16. století. 
                                                           
118 Cit. dle: B. Lašťovková, J. Koťátko, Pražské usedlosti, str. 302. 



 51

Portál je také jediným viditelným architektonickým pozůstatkem, který umožňuje 

bližší datování přestavby tvrze. Objeven byl v 70. letech 20. století během oprav 

sýpky, když byla stržena omítka. Nyní je zazděn. Špýchar vyniká malou hloubkou 

traktu (460 centimetrů), která spolu s gotickým portálem a polohou severní strany 

spočívající na hraně terasy, prozrazuje značné stáří objektu.119 Nadzemní patra jsou 

nyní využita k výstavám, divadelním a koncertním představením, seminářům a 

malému muzeu venkovského náčiní. V přízemí je dílna tradičních řemesel 

s tkalcovským stavem, kolovrátkem a podobně. 

 
Dvorec

Dvorec je jedna z nejstarších částí objektu s půdorysem ve tvaru písmene T. 

Stavebně navazuje na sýpku. Původně zde byl byt šafáře a stáje, v současnosti je 

dvorec upraven pro Mateřské centrum Mateřídouška s přístupem do zahrady a 

k malé farmě i do dvorku s pískovištěm. Je zde i víceúčelový sál, kuchyně, 

ubytovna a prodejna biopotravin. Ve východním křídle, kde bývaly koňské stáje, 

jsou prostory, klenuté z doby pozdně barokní či klasicistní přestavby plackami. 

Koncem roku 2003 byl historický vzhled budov dvorce zvýrazněn instalováním 

nových oken a dveří podle původních vzorů. 

 
Zámeček 

Bývalý klasicistní lovecký zámeček existuje již na plánu z 80. let 18. století. 

Z let 1810–1815 jsou zachovány spisy o vleklém jednání nájemce dvora Jana 

Tuskanyho s pronajímateli. Předmětem sporu byl havarijním stav tzv. 

zahradnického domku, jinak „starého zámečku“. Pro špatný sklon střechy do něj 

zatékalo a roku 1812 se dokonce zřítila část stropu. Spory tehdy skončily 

prozatímní opravou střechy a omítek. Nároží je zaobleno pro klasicismus 

charakteristickým způsobem, na bocích je zachována klasicistní profilovaná římsa. 

Po stranách jsou novodobé trakty přistavěné podle projektu z roku 1972. Průčelí 

byla tehdy upravena historizujícím způsobem.120 Nyní slouží budova zámečku pro 

kanceláře, knihovnu a zázemí zaměstnanců. Pod zámečkem je vybudovaná farma 

domácích zvířat, kde jsou ustájeny kozy, ovce, prase, je zde chov králíků a vodní a 

hrabavé drůbeže. Zámeček poslední částí dvora, na které probíhají rekonstrukce.  

                                                           
119 SÚRPMO, Tolcovský dvůr čp. 32 Praha 10 – Hostivař, Stavebně historický průzkum, str. 32–35  
120 SÚRPMO, Tolcovský dvůr čp. 32 Praha 10 – Hostivař, Stavebně historický průzkum, str. 37 
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Stodoly 

Stodoly, jejichž severní část je podsklepena a zaklenuta plackovou klenbou, 

patří se svojí délkou kolem 100 metrů mezi nejrozsáhlejší budovy Toulcova dvora. 

Původně měly čtyři mlaty a skladovací prostory. V průčelích byly patrně tři příčné 

průjezdy. Státním statkem byly roku 1962 přebudovány na tzv. pastárnu – provoz 

pro zpracování odpadních potravin na krmivo pro prasata. Jejich rekonstrukce byla 

finančně i časově nejnáročnější. V červnu roku 2000 byla dána do provozu 

ubytovna v podkroví střední části stodol pro přibližně třicet pět lidí. V roce 2002 

začala přestavba severní části stodol na ekologickou mateřskou školu, jejíž provoz 

byl zahájen k 1. září 2004. Budova je již kompletně nově zrekonstruovaná.             

V interiérech převažují přírodní materiály. V přízemí školky jsou oddělené prostory 

určené pro výchovně vzdělávací účely: jídelna, herna s velkými okny do zahrady, 

společenská prostora s dřevěným schodištěm vedoucím do podkroví, podkrovní 

herna.121

 
Pozemky  

K usedlosti patří osmihektarový pozemek, na kterém byla k pátému výročí 

založení ekologického centra vybudována okružní, 1,2 kilometrů dlouhá, naučná 

„Stezka k živé budoucnosti“, vedoucí přes chráněný přírodní útvar Meandry 

Botiče.122 Část pozemku zaujímá tzv. Švehlův sad – vznikl za první republiky, 

krátce po smrti Antonína Švehly, kdy se pražské Okresní sdružení republikánského 

dorostu (dále OSRD) rozhodlo, že na základě úkolu Říšské jednotky 

republikánského dorostu „povinně vysadit ve svém okolí alespoň jeden ovocný 

strom“ vybudují v Hostivaři ovocný sad. Mladí a nadšení vyznavači Švehlova učení 

získali povolení od zastupitelstva země České k vysazení třešňového sadu, 

nesoucího jméno Antonína Švehly, na rozsáhlé stráni hostivařského statku. 

Nevyužívaný pozemek plný houštin se proměnil ve velký sad protáhlého tvaru        

o maximální délce 350 metrů, šířce 80 metrů a celkové výměře 1 hektar 70 arů. 

Bylo zde vysázeno 177 stromů, z toho 160 třešní a 17 hrušní. Manifestační slavnost 

otevření Švehlova sadu v Hostivaři se konala 17. května 1936 pod patronátem 

agrární strany a jejího předsedy, poslance Rudolfa Berana. Otevření se zúčastnila 

řada dalších osobností (např. primátor hlavního města Prahy Karel Baxa) a 

                                                           
121 http://www.toulcuvdvur.cz/seminko/informace.asp. 
122 R. Smolíková, Kronika Toulcova dvora – 2. část, str. 10. 
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význačných představitelů tehdejší společnosti – primáři, profesoři Univerzity 

Karlovy, ředitelé pojišťoven a bank, ministerští radové, továrníci atd. Program začal 

již ráno koncertem na náměstí v Hostivaři a položením věnců a Švehlova hrobu. 

V půl třetí odpoledne prošel průvod tisíců lidí Hostivaří do Švehlova sadu. Slavnost 

byla zahájena státní hymnou. Následovaly slavností projevy, recitace básní, 

divadelní výstupy… Slavnost otevření sadu ukončil projev ministra vnitra a 

Švehlova zetě dr. Josefa Černého. Večer proběhla „přátelská veselice“ v místní 

sokolovně. Při této příležitosti byla odhalena pamětní deska s reliéfem Antonína 

Švehly a s nápisem: Švehlův sad v Hostivaři, O. S. R. D. Velká Praha 17. V. 1936. 

O jejím osudu bohužel není nic známo a dosud nebyla nalezena.123

                                                           
123 M. Zdeňková, Antonín Švehla a Hostivař, str. 76–79. 
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7. SOUBOR DOMŮ, HOSPODÁŘSKÝCH DVORŮ A USEDLOSTÍ 

 

7. 1. Dům čp. 39 

Nevelký klasicistní patrový objekt jižně od kostela. Ve dvoře bývalé chlévy 

a stodola předělaná v roce 1933 na byty. Budova má krásnou hodnotnou 

pseudoslohovou fasádu z druhé poloviny 19. století. V přízemí s vodorovnými pásy, 

zastupujícími rustiku. Patro má pilastry mezi okny a v ose průčelí medailon 

spisovatele V. B. Třebízského. V domě bydleli rodiče F. X. Šaldy. Na pozemku 

tohoto domu stávala první hostivařská škola. Obytná budova je dokladem pronikání 

výstavby městského typu na vesnice.124

 

7. 2. Usedlost čp. 19  

Usedlost ve východní části Staré Hostivaře. Roku 1567 se uvádí 

v pozemkové knize, v roce 1654 k ní náleželo 150 strychů. Lichoběžníková parcela 

je ze všech stran obklopena stavbami. Obytné stavení je na severní straně. Ve 30. 

letech 20. století prošlo mnoha změnami. Původní tří dílná dispozice stavby se 

dochovala, ale dělící zdi byly přestavěny a stropy byly zvýšeny. Ve štítu je datace 

k roku 1829. O původní stavbě svědčí dva plány na adaptaci z roku 1937. Východní 

průčelí mělo fabionovou římsu a pod valbičkou lichoběžníkový štít s nikou mezi 

dvěma okénky. Proti obytnému stavení stojí bývalá sýpka, která byla přeměněna na 

byty. Na západní straně parcely stojí stodola s kůlnou. Pod stodolou je poměrně 

hluboký sklípek, překlenutý valenou klenbou z lomového kamene. Výstavba 

usedlosti je klasicistní, z první poloviny 19. století. Stodola je pseudoslohová 

z druhé poloviny 20. století. Ostatní stavby jsou běžné budovy. Dům je kromě 

hodnotného klasicistního jádra navíc památný jako rodiště katolického básníka 

Xavera Dvořáka.125 V současné době prochází celé stavení kompletní rekonstrukcí.  

 

7. 3. Hořejší – Zavadilův mlýn, čp. 44  

Hořejší mlýn na východní straně památkové zóny Stará Hostivař (ulice 

K Horkám) najdeme vpravo od vjezdu do čp. 45. V roce 1567 je stavení uvedeno 

jako součást dnešního dvora čp. 45. V letech 1623–38 dala Anna Salomena z Bubna 
                                                           
124 SÚRPMO, Průzkum pražských vesnic – Hostivař, str. 83. 
125 SÚRPMO, Průzkum pražských vesnic – Hostivař, str. 59–60. 
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vystavět mlýn, zároveň došlo k úpravě náhonu, který do té doby zřejmě odděloval 

parcely dvorů spojených později pod čp. 45. Anna mlýn i s přilehlými dvory 

(ovšem zpustlé) roku 1638 prodává Zuzaně Černínové, která vše prodává roku 1652 

Jiřímu Vítovi. Roku 1678 mlýn vyhořel a jeho majitelka Alžběta Gorská ho téhož 

roku prodává i s dvorem Janu Kristianovi. O rok později Jan vše prodává už téměř 

nově vystavěné. Novou majitelkou se stává Kateřina Maiderlová z Mansberka. Ta 

dvory s mlýnem prodává roku 1682 a v letech 1684 a 1686 se opět mění majitelé. 

Roku 1687 koupil dvůr a mlýn Jan Ota rytíř Kotvic z Kotvic, roku 1690 Jan Daniel 

Krocín z Drahobejle a roku 1692 Bernard Stanislav svobodný pán Engl 

z Englsflusu, který roku 1699 prodává „dvůr se vším stavením, ovčínem, 

vinopalnou, flusárnou a jedním mlejnem“ Johanně Marii Josefě Dubské rozené 

Vltavské z Manswerthu a Helfenburgu.126 Roku 1770 byl oddělen od dvora a 

obdržel čp. 44. Ke dvoru dále patřily čp. 43 a 45, které i s mlýnem koupil roku 1880 

Antonín Švehla (otec ministerského předsedy Antonína Švehly). Ještě v roce 1841 

je na mapě zachycen jako budova o dvou křídlech. Dnes je to patrové stavení          

o půdorysu tvaru L, vestavěné do ohybu náhonu. Východní křídlo tvořilo kdysi 

mlýnici, západní část byla obytná, s branou v průčelí. Brána je překlenuta stlačeným 

obloukem. Pochází z počátku 19. století s dochovanými pozůstatky klasicistního 

dekoru. Obytný prostor má v přízemí i v patře dvě průchozí místnosti s rovnými 

stropy. V přízemní mlýnici je zachováno ocelové soukolí a pod její severní částí se 

nachází sklípek. V líci severní stěny mlýnice je druhotně osazený portálek. Průčelí 

stavby jsou chudá. Mlýnské stavení bylo podstatně přestavěno na počátku 19. století 

do klasicistní podoby. Mlýnice byla uvnitř nově přestavěna v období 1. republiky. 

Stavbě dodává kouzlo její archaický vzhled. Je součástí hodnotné východní části 

levobřežní zástavby vsi. V současné době zde sídlí soukromé firmy.127

 

7. 4. Dolejší – Blažkův mlýn, čp. 16 

Dolejší mlýn najdeme v ulici K Horkám v blízkosti levého břehu potoka 

Botiče. Poprvé je snad zmíněn roku 1434, neboť z té doby pochází zápis, že Jíra, 

mlynář z Hostivaře, „ježto slove páté kolo… u Linharta Zčástníka, také… má míti 

dědičně břehu k stavění mlýnu pěti loket zdéli a pěti loket všíř“.128 Z této doby se na 

                                                           
126 SÚRPMO, Průzkum pražských vesnic – Hostivař, str. 15. 
127 Tamtéž, str. 86–87. 
128 Cit. dle: J. Klempera, Vodní mlýny v Čechách III, Praha a okolí, str. 105. 
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fasádě zachovala i tabulka s nápisem o jistém mlynáři Jírovi z Hostivaře. Jisté je, že 

mlýn vznikl, když se roku 1541 stal pánem na hostivařské tvrzi i vsi Jan Koutský 

z Kostelce. Je uveden v pozemkové knize již v roce 1567. Zároveň je tu jmenován 

mlynář Martin. Jeho chalupa ležela „nade mlýnem“, pravděpodobně tedy patřila k 

mlýnu. V roce 1589 však od něho byla oddělena. Roku 1654 patřilo k mlýnu 21 

strychů pole.129 V roce 1713 se o mlynáři Matěji Sazovském píše jako o prvním 

pachtýři s dědičným právem.130 Název Blažkův mlýn pochází z doby jeho 

posledního nájemce.  

Mlýn měl na severní straně náhon, vedoucí přes ulici od Hořejšího mlýna, 

který je dnes zasypaný. To byl unikát, většinou měl každý mlýn vlastní náhon. 

Podél náhonu stojí obytné stavení a k němu kolmo přiléhá mlýnice. Obytná část je 

tvořena dvěma spojenými patrovými budovami. Východní je původním mlýnským 

obytným stavením, jehož trojdílná dispozice s vchodem ve středním poli byla 

přeměněna, původní vchod byl změněn na okno. Z původních mlýnských místností 

se zachovala klenutá mlýnská prostora s dvěma plackovými klenbami.131 Jižní 

vstupní průčelí si uchovalo klasicistní vzhled z první poloviny 19. století členěný 

pilastry. Pilastry, s pásem mezi přízemím a patrem, dělí průčelí do tří polí, 

v jednotlivých polích je po dvou oknech. Komíny jsou dva, původní je východnější 

komín. Na jeho severní stěně je zachováno srdíčko, na kterém byl nečitelný nadpis 

a datum. Přízemí je zaklenuté plackou, patro má stropy ploché. Západní budova 

obytné části je nejstarší, pochází z konce 18. století. Má jednoduchou 

pseudoslohovou fasádu a mírně převyšuje východní obytnou část. Přízemí je starší 

než patro, má klasicistní vzhled a původně mohlo sloužit jako hospodářská část 

východního obytného stavení. Nástavba patra navýšeného atikou je z roku 1883. 

Budova má také trojdílnou dispozici a ve střední části je uvnitř vřetenové 

dvouramenné schodiště do patra. V západním dílu jsou dvě místnosti se stlačenou 

valenou klenbou s párem styčných pětibokých lunet. Do budovy se vstupuje 

krásným pískovcovým portálkem s uchy. Ten může být druhotně osazený (mohl to 

být bývalý vstupní portál do východní budovy), ale nelze vyloučit, že je 

pseudoslohový. Na západní obytné stavení kolmo navazuje mlýnice, dříve zde byla 

                                                           
129 Berní rula, sv. 18, kraj Kouřimský. Díl 1., str. 401. 
130 J. Klempera, Vodní mlýny v Čechách III, Praha a okolí, str. 105–107.  
131 Placková klenba – někdy se jí říká i česká klenba, česká placka, jedná se o polokulovitou báň 
svisle odřezanou zdmi, vztyčenými nad čtvercem. O. J. Blažíček – J. Kropáček, Slovník pojmů 
z dějin umění, str. 102. 

http://sigma.nkp.cz/F/BPVRPRBDQ7VVSKY6KCCEB35FNG37NHRK79R9TN7DNUJTNE9Q85-01072?func=full-set-set&set_number=027128&set_entry=000015&format=999
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šrotárna. Její dnešní rozsah pochází asi z doby nástavby patra u sousední budovy, 

protože na katastru z roku 1841 je mlýnice zachycena ještě jako malé stavení. 

Výškově tedy nyní navazuje na předešlé křídlo. Okna v patře jsou v nadpraží 

zdůrazněna plastickými cihelnými segmentovými záklenky. Vodní kolo bylo 

uloženo v drobném stavení čtvercového půdorysu vně jihozápadního nároží 

mlýnice. Během rekonstrukce roku 2004 zde bylo nalezeno jeho shnilé torzo. V 30. 

letech 20. století byl k západní straně mlýnice přiložen dvoupodlažní trakt, 

navazující na střechu mlýnice.132 V areálu se dále na severní straně dochovala 

veliká patrová budova bývalé sýpky se zalomeným půdorysem. Její fasáda je 

červenými lisenami a pasem mezi přízemím a patrem dělena do obdélných polí. 

V patře jsou okna s cihelnými větracími průduchy. Ve východním štítu je datovaná 

k roku 1904 a je dokladem typické hospodářské stavby z přelomu 19. a 20. století. 

Na zadním dvoře jsou novodobé přístavby a další bývalý obilný sklad. Na dvůr na 

jižní straně navazuje vyvýšená zahrada. V nedávné minulosti zde sídlil státní 

statek.133 Roku 2002 měl být mlýn přestavěn na obytný komplex, ale stavba se 

neuskutečnila. Od roku 2004 zde probíhala rozsáhlá rekonstrukce, která objektu 

vrátila jeho historický vzhled. Na nádvoří byla například umístěna kašna, ve zdi od 

náhonu byly obnoveny původní okenní otvory. V objektu jsou nyní kanceláře 

ředitelství soukromé firmy Euroagentur, která také provedla rekonstrukci celého 

objektu. 

 

7. 5. Švehlův statek, čp. 45

Statek je původně barokní dům na levé straně Botiče ve východní zástavbě 

památkové zóny. Na jeho místě stály dříve dva dvory, které byly později 

sjednoceny. První dvůr zvaný též „hořejší“ je poprvé zmíněn roku 1567 ještě jako 

poddanská usedlost Havla Hořejšího. Havel koupil tento grunt ještě před rokem 

1567 za 236 kop od své matky Žofky a bratří jakožto vdovy a sirotků po Janu 

Kulhavém. Roku 1593 (nyní už jako rychtář) prodává tento „dvůr ve vsi Hostivaři, 

kterýž sluje Hořejší“ za 400 kop Václavu Budovci z Budova. Dvůr pak vystřídal 

několik majitelů, až zůstal pravděpodobně opuštěn, takže ho roku 1600 „správcové 

od Jeho Milosti Císařské nad důchody úředními“ předali Martinu Vilhaimovi 

                                                           
132J. Muková, Doporučení pro obnovu, Stavební úpravy objektů mlýna Selská 16, Praha 10 – 
Hostivař. 
133 SÚRPMO, Průzkum pražských vesnic – Hostivař, str. 55–56. 
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z Vustenova, majiteli „dolejšího“ dvora. Ten tehdy oba dvory již natrvalo spojil 

dohromady. Roku 1571 je poprvé zmíněn druhý dvůr zvaný někdy „dolejší“. Tehdy 

Anežka, vdova po Hanuši Broděnickém z Broděnic, prodala tento „dvůr ve vsi 

Hostivaři, který slove Štěpánovský“134, za 500 kop Tomáši Limburskému. Po jeho 

smrti připadl dvůr úřadu nejvyššího purkrabí, který dvůr roku 1586 prodal Janu 

Žateckému. Dvůr je nyní zván Limburský a do roku 1599 vystřídal 4 majitele. Od 

roku 1599 se jeho majitelem stává Martin Vilhaim z Vustenova, královský hejtman 

na Malešově, jenž roku 1600 dvůr spojuje se sousedním dvorem („hořejším“) a oba 

vlastní až do roku 1615, kdy jeho věřitelé prodali své právo „na těch dvou dvořích 

ve vsi Hostivaři ležících“ Janu Zruckému z Chřenovic. Ten se dvorů ujal a přikoupil 

k nim i chalupu. Roku 1623 oba dvory i s chalupou prodává Anně Salomeně 

z Bubna (viz. Hořejší mlýn), která k nim přistavuje ještě mlýn.135 Anna vše (ovšem 

zpustlé) roku 1638 prodává Zuzaně Černínové. Za ní došlo ke stavebnímu i 

celkovému sjednocení obou dvorů. Roku 1652 je Zuzana prodává i s mlýnem a 

chalupou Jiřímu Vítovi.136 V Berní rule z roku 1654 se uvádí dva grunty a jedna 

chalupa – 350 strychů.137 Roku 1678 vypukl požár a stavení utrpělo velké škody. 

Jeho majitelka Alžběta Gorská ho téhož roku prodává Janu Kristianovi a o dvoru se 

píše, že je „na stavení všecko zkažený“. O rok později Jan vše prodává a uvádí se 

již opět dva dvory s chalupou a mlýnem, všechno je již spojené a povětšinou i nově 

vystavěné. Novou majitelkou se stává Kateřina Maiderlová z Mansberka. Ta stavení 

prodává roku 1682 a v letech 1684 a 1686 se opět mění majitelé – tehdy je již 

zmiňován ovčín. K jeho zřízení tedy dochází mezi lety 1684–86. Roku 1687 koupil 

dvůr Jan Ota rytíř Kotvic z Kotvic, roku 1690 Jan Daniel Krocín z Drahobejle a 

roku 1692 Bernard Stanislav svobodný pán Engl z Englsflussu, který roku 1699 

prodává „dvůr se vším stavením, ovčínem, vinopalnou, flusárnou a jedním 

mlejnem“ Johanně Marii Josefě Dubské rozené Vltavské z Manswerthu a 

Helfenburgu. Vinopalna a flusárna byly zřejmě zřízeny v letech 1692–1699. 138 

Během číslování domů roku 1770 dostávají jednotlivé části dvora svá vlastní 

popisná čísla. Chalupa čp. 43, mlýn čp. 44 a statek čp. 45. Všechny tyto tři budovy 

kupuje roku 1880 Švehlův otec Antonín ke svému statku čp. 2. V letech 1860–79 se 

                                                           
134 Státní ústřední archiv, nejvyšší purkrabství, kniha 937, pozemková kniha od roku 1567. 
135 Tamtéž, kniha 937, pozemková kniha od roku 1567. 
136 Tamtéž, kniha 940, pozemková kniha od roku 1628. 
137 Berní rula, sv. 18, kraj Kouřimský. Díl 1., str. 401. 
138 Státní ústřední archiv, nejvyšší purkrabství, kniha 943, pozemková kniha od roku 1659. 

http://sigma.nkp.cz/F/BPVRPRBDQ7VVSKY6KCCEB35FNG37NHRK79R9TN7DNUJTNE9Q85-01072?func=full-set-set&set_number=027128&set_entry=000015&format=999
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Švehlovým totiž narodilo 14 dětí, a proto patrně i kupovali další hospodářství. 

Statek je od té doby nazýván Švehlův.  

Stavení patřilo k nejrozsáhlejším v obci, jeho parcela prošla řadou proměn, 

rozdělil ji např. dnes již zaniklý náhon na mlýn čp. 44. Mlýn byl vybudován po 

straně vjezdu, obytné stavení stojí naproti němu. Kolmo na stavení, podél severní 

strany parcely jsou další budovy, dnes také obytné. Na severovýchodní straně stály 

chlévy (původně barokní) se sýpkou v patře a na ně navazovala pekárna, dnes již 

bohužel zbořená. Na jejím místě stávaly buňky s ředitelstvím státního statku. 

V jihozápadním koutě byla zahrada, vyvýšená oproti úrovni dvora. Po jmenování 

Švehly předsedou vlády jezdil do statku často i prezident Masaryk, který rád 

sedával ve Švehlově proskleném zahradním altánku (altánek je bohužel 

v dezolátním stavu). Prezident se také rád procházel po Švehlově rozlehlé zahradě, 

kde nemusel mít své osobní strážce. Zahrada byla později rozdělena nově 

postavenou ulicí K Horkám.139 Patrové obytné stavení bylo klasicistně přestavěno – 

uliční průčelí bylo děleno pilastry s iónskými hlavicemi a patřilo k nejkrásnějším 

vesnickým stavbám v okolí Prahy. Další přestavby se dočkalo ve 30. letech 20. 

století – tato přestavba ale smazala vnější klasicistní charakter statku a zachovaly se 

tak jen hodnotné interiéry. Vnitřní stavení bylo v severovýchodní části bohatě 

obleženo dřevem, najdeme zde i krásné plackové klenby. Hospodářská budova má 

silné zdivo ze 17. století, zesílené ještě klasicistní přestavbou. Některé části statku 

jsou klasicistní – sýpka, stodola. Statek je tak dokladem architektury z různých 

slohových období a řadí se mezi hodnotné památky vesnické architektury.140

 

7. 6. Dům U Černých, čp. 46 

Dům s pozdně barokním jádrem patří mezi další statky na východní straně 

ulice K Horkám. Roku 1567 je uváděn v pozemkové knize, v roce 1645 byl pobořen 

– pravděpodobně to byl důsledek třicetileté války, která tehdy hodně zpustošila 

celou Hostivař. Roku 1654 patřilo k domu 130 strychů a jako sedlák byl uváděn 

Adam Hromádka.141 Roku 1689 a 1735 statek vyhořel. Roku 1793 je objekt kromě 

stodoly ve špatném stavu. Roku 1857 bylo prodlouženo jižní křídlo. Kolna 

s letopočtem 1875. Statek prošel poměrně složitým stavebním vývojem. Starší 

                                                           
139 M. Zdeňková, Antonín Švehla a Hostivař, str. 42–51. 
140 SÚRPMO, Průzkum pražských vesnic – Hostivař, str. 88–92. 
141 Berní rula, sv. 18, kraj Kouřimský. Díl 1, str. 401. 

http://sigma.nkp.cz/F/BPVRPRBDQ7VVSKY6KCCEB35FNG37NHRK79R9TN7DNUJTNE9Q85-01072?func=full-set-set&set_number=027128&set_entry=000015&format=999
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přestavby je obtížné přesně datovat. Z novějších lze uvést snad 1. polovinu 19. 

století, kdy bylo zvýšeno patro a udělán nový krov. Dokládá to odhalená klasicistní 

fasáda, kde je patrné, že tehdejší okna byla o dost níže než ty současné. Obytné 

stavení stojí v uličním průčelí. Je patrové, nepodsklepené a vstupuje se do něj ze 

dvora. Dispozice je atypická, ovlivněná zřejmě městskou architekturou. Některé 

místnosti jsou klenuté plackovou či valenou klenbou. Vznik dnešního rozsahu 

obytné budovy je možné datovat někdy do 2. poloviny 18. století. K dataci 

napomáhá i barokní brána s členitým štítovým nástavcem, kterou se vjíždělo do 

dvora. Nyní je ovšem zazděná. Stavení mělo původně bohatě řešenou klasicistní 

fasádu, jejíž vzhled byl setřen novodobou úpravou. Roku 1990 prováděl SÚRPMO 

v rámci projektu stavebně historického průzkumu fasád i průzkum tohoto statku. 

V projektu byla navržena obnova a rekonstrukce původní klasicistní fasády 

(jednotlivá pole s okny byla mezi sebou oddělována kvádrovými pilastry, v patře je 

patrný dekor parapetů – dvojice vystouplých čtverců s vykrojenými růžky a deska 

zespodu vykrojená oslím hřbetem), která se odhalila, když v západním průčelí 

opadala omítka z novodobé přestavby. Pozornost měla být věnována detailům a to 

především nutnosti zachovat střídání dvou typů dekoru parapetů. Dodnes ale fasáda 

obnovena nebyla a stavení má v průčelí stále pouze hladkou omítku. Na pravé boční 

fasádě se zachoval ve formě ryté linky nákres vázy, která má výrazně klasicistní 

charakter. Naproti domu se dochovala klasicistní hospodářská budova se sýpkou. 

Stavení je hodnotné díky pozůstatkům klasicistní fasády a klenutým stropům 

v přízemí. Významná je i zazděná brána, která má ještě tvarosloví vycházející 

z baroka. Stavení tak patří k nejhodnotnějším v Hostivaři.142 K názvu statku: syn 

Heleny Černé (sestra Antonína Švehly) – Václav Černý si vzal dceru zdejšího 

statkáře a prvního hostivařského starosty Viléma Prokeše – Evu Prokešovou. Statek 

je od té doby nazýván U Černých. Nástupcem na statku se stal jejich syn Václav, 

kterému se narodily dvě dcery. Nyní je zde jezdecký oddíl s kapacitou stájí pro 40 

koní a podle slov jedné z dcer Mgr. Evy Černíkové, se snaží pokračovat v tradici 

rodu a v práci, kterou nemohl dokončit jejich otec.143  

 

 

                                                           
142 SÚRPMO, Průzkum pražských vesnic – Hostivař, Stavebně historický průzkum fasád, Praha 
Hostivař čp. 46, str. 93–97. 
143 M. Zdeňková, Antonín Švehla a Hostivař, str. 50.  
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7. 7. Koukalův statek (Selský dvůr), čp. 47 

Poslední ze statků na východní straně ulice K Horkám. Roku 1567 je uváděn 

v pozemkové knize, roku 1654 k němu náleželo 24 strychů. Usedlost kolem 

obdélného dvora s obytným patrovým stavením v čele. V přízemí plackové a valené 

klenby. Jedna ze světnic je zaklenuta klášterní klenbou144 a pětibokými lunetami se 

štukovým dekorem. Obytné stavení je klasicistní z první poloviny 19. století. 

Hodnotné jsou především klenuté interiéry a hlavně světnice s klášterní klenbou. 

Název statku pochází od posledního majitele pana Koukala. Roku 1993 byl celý 

statek přestavěn a zrekonstruován firmou Euroagentur a od té doby funguje jako 

hotel Selský dvůr. 

  

7. 8. Mouchův mlýn

O tomto mlýnu čp. 49 jsou jen mizivé informace. V lednu roku 1734 bylo do 

pozemkových knih zapsáno, že „pan Jan Truhlařík na jednom k obci hostivařské 

patřícím místě z gruntu nový mlejnek jest vystavěl a nyní je mu tento již dokonale 

vystavěný mlejn zapisován“145. Byl to třetí hostivařský mlýn, stojící o samotě za 

vsí. Mlýn, snad podle posledního majitele zvaný Mouchův byl v letech 1962 – 64 

zatopen, když se stavěla Hostivařská přehrada. 

 

7. 9. Dům čp. 6 

Patrový historizující dům dochovaný v ulici Pražská. Uvádí se již 

v pozemkové knize z roku 1567 a v Berní rule z roku 1654 k němu náleželo 80 

strychů. Původní obytné přízemní stavení s patrnou tří dílnou dispozicí bylo 

situováno na severní straně. Jeho jádro pochází z 18. nebo z 1. poloviny 19. století a 

dnes je přestavěno stejně jako navazující bývalé chlévy. Na západní straně je 

stodola přestavěná na kanceláře. Dnešní patrové obytné stavení najdeme na 

východní straně podél ulice. Vzniklo v roce 1908 a je zdobeno bohatou secesní 

fasádou. V patře je mezi dvěma sdruženými okny štukový reliéf s Janem Sladkým 

Kozinou. Okna mají po stranách vpadlá pole s vázami, ve kterých jsou květiny, nad 

                                                           
144 Klášterní klenba – vzniká kolmým průsekem dvou kleneb valených. O. J. Blažíček – J. Kropáček, 
Slovník pojmů z dějin umění, str. 102. 
145 Cit. dle: J. Klempera, Vodní mlýny v Čechách III, Praha a okolí, str. 107. 
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okny je pás s kartuší a akátovými listy. Dům je dokladem způsobu přestavby 

usedlostí na počátku 20. století.146  

 

 

7. 10. Dům čp. 206 

Secesní vila v Kozinově ulici nedaleko základní školy. V uličním průčelí je 

stejně jako u čp. 6 štukový reliéf Koziny s nadpisy: „Tys králem bez koruny lidu 

selského byl, žes hájil nejvyšší jeho práva svatá byla ti hlava vzatá. Václav 

Čížkovský rodák hostivařský nechal zbudovat tento reliéf na svém domě ku cti a 

památce svých i budoucích L 1935 P, Quido Rosenheim tvořil v 69 roce věku 

svého.“147

 

7. 11. Švehlova sokolovna, čp. 674 

Švehlova sokolovna je nejmladší nemovitou kulturní památkou Hostivaře. 

Jelikož Sokol Hostivař měl již mnoho členů a jeho aktivity se stále rozšiřovaly, bylo 

na přelomu 20. a 30. let 20. století rozhodnuto, že je potřeba vybudovat novou 

sokolovnu. Pozemek, který byl získán koupí od zemského statku, poskytl se 

souhlasem Zemského úřadu tehdejší nájemce Toulcova dvora pan František Toulec, 

který na výstavbu sokolovny zastavil 100 krav. Podle návrhu architekta Ladislava 

Machoně tak vznikla v letech 1931–32 v ulici U Branek významná 

funkcionalistická stavba s vlastním kinosálem, která slouží svému účelu dodnes. 

Ladislav Machoň patřil mezi významné architekty své doby. Podílel se například na 

dostavbě raně barokního školského komplexu Klementina pro potřeby Univerzitní 

knihovny nebo na ....148 Staviteli sokolovny byli architekti Václav Pospíšil a 

František Tumpach. Práci provedla firma Ing. Podhajského. Základní kámen byl 

položen 28. října 1931 a 15. května 1932 byla sokolovna slavnostně otevřena. 16. 

prosince 1932 zaslal architekt Ladislav Machoň do Sokola Hostivař dopis, ve 

kterém si stěžoval: „Zjistil jsem, že stavbu Vaší sokolovny zohyzdili jste 

postavením nevkusné plastiky v místě, kde nemá ani odůvodnění, ani komposičního 

smyslu. Změna tato dotýká se mojí práce a odporuje zcela plánům, schváleným 

Československou obcí sokolskou. Žádám Vás proto o odstranění této plastiky. … 

                                                           
146 SÚRPMO, Průzkum pražských vesnic – Hostivař, str. 47. 
147 SÚRPMO, Průzkum pražských vesnic – Hostivař, str. 146. 
148 R. Švácha, Od moderny k funkcionalismu, str. 218. 
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Upřímně lituji, že jste v mojích intencích stavbu nedokončili a jsem se sokolským 

pozdravem.“149 Celá stavba byla financována z mnoha zdrojů. Částečně výnosem 

z biografu, který byl pod patronací sokolské obce a byl umístěn v továrně 

Podhajský, dále z příspěvků a darů od členů a příznivců Sokola (422 000 korun). To 

ovšem nestačilo, a tak bylo rozhodnuto o půjčkách u Hypoteční banky a Banky 

Slávie. Garantem těchto půjček byl tehdejší ministerský předseda Antonín Švehla. 

Roku 1935 přispěl na stavební náklady spojené s výstavbou sokolovny částkou 

25 000 korun i tehdejší ministr zahraničních věcí Edvard Beneš.150 Náklady na 

stavbu činily 1 973 207,53 milionu korun i s pozemkem.151 Název „Švehlova“ byl 

jednomyslně schválen správním výborem Sokola Hostivař na mimořádné schůzi 13. 

prosince 1933. Švehla byl členem Sokola 40 let, 13 let byl cvičitelem a 25 let byl 

starostou hostivařského Sokola.  

Již při výstavbě sokolovny se počítalo s tím, že nebude sloužit jen 

sportovním účelům. Její součástí je kromě kinosálu i divadelní sál. Hrálo se zde 

tedy například činoherní i loutkové divadlo, které je zde i dnes a hraje především 

představení pro děti (divadlo Frydolín). Mezi další aktivity, které se dříve pořádaly 

v sokolovně, patřily sokolské plesy a Šibřinky. V současnosti je chodba v sokolovně 

využívána jako galerie, ve které se většinou pořádají výstavy fotografií. Působí zde 

mateřské centrum Frydolínek a můžete navštívit například i výtvarné dílny. Od roku 

2004 prochází sokolovna řadou rekonstrukcí.  

 

Několik hodnotných staveb se zachovalo také v okolí kostela. Vyniká zde 

především patrová chalupa čp. 79. Řada prostých chalup stojí i v okolních ulicích: 

Selská, Chalupnická, Domkářská a Mezi Potoky. 

                                                           
149 Cit. dle: Dopis architekta Ladislava Machově z 16. prosince 1932, Archiv TJ Sokol Hostivař. 
150 Archiv TJ Sokol Hostivař, Dopis z Ministerstva zahraničních věcí ze 7. ledna 1935. 
151 Archiv TJ Sokol Hostivař, Brožura Národní slavnost z 24. 6. 1934, str. 10. 
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8. HŘBITOV 

  

Původní starý hřbitov býval kolem kostela Stětí sv. Jana Křtitele na rohu ulic 

Selská a Domkářská. V roce 1984 byly při výkopových pracích v okolí kostela 

objeveny dvě pískovcové náhrobní desky, z nichž přinejmenším jedna je 

pravděpodobně starší než stavba kostela a dokazuje tak existenci hřbitova již v době 

před výstavbou dnešního kostela.  

Nový hřbitov se nachází jižněji při silnici K Jezeru. Tvoří ho dvě části. 

Starší byla založena roku 1879 a byly sem přeneseny některé hroby ze staršího 

hřbitova při kostele Stětí sv. Jana Křtitele. Do levé zdi za márnicí je vsazena železná 

zrezivělá deska (nejstarší dochovaný náhrobek) s nápisem: 

Zde 
radostného vzkříšení očekává 

MATĚJ HOUDEK 
bývalý podučitel Hostivařský, 
který dne 13ho.června 1847 
v 46tém roku věku svého, 
časnost s věčností vyměnil. 

________________________ 
VDĚČNOST OBĚTIVOSTI 

 
Při hlavní cestě jsou přenesené starší hroby, např.: „Františky Meusslerové, rozené 

Klementové, manželky vlastníka zeměpanského statku na Práčích. (Zemřela 7. září 

1861, v 59. letech.)“. Poblíž nejstaršího dochovaného náhrobku nechal katolický 

básník František Xaver Dvořák na hrob svých rodičů zhotovit plastiku. Originální 

socha Obětování Panny Marie pochází z roku 1897 a je od jednoho z nejznámějších 

českých sochařů Františka Bílka (1872–1947). Plastika je vysoká přibližně 1,7 

metrů a je osazena na členitém soklu zdobeném drobnými římsami. Po pravé straně 

je dvojitý polosloup a na levé straně sedí dvě holubičky. Pod sochou je špatně 

čitelný nápis „Synu svému nás obětuj“. Další nápisy jsou na levé boční straně. První 

je umístěn na zkosené straně levého soklu a je zde uvedeno „Matičce, tatíčkovi“, 

druhý nápis je na levém boku, ale písmo je na mnoha místech nečitelné. V roce 

2004 byla socha restaurována a díky tomu se zcela odkryly výše uvedené nápisy, 

které byly do té doby pokryty mechem. Nápis na levém boku se nepodařilo celý 

zrestaurovat. Zbylý text zní takto: „…že mám vás rád…y Boží svět…žíti tisíc 

let…aj bych zapomnět…žebrák ubohý…moje, nebýt vás, by žehnal trudu mráz…by 
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úsměv smutně has…žití oblohou…y zlatý štěstí svit…bych přece teskný cit!...svá 

srdce otevřít…jsi trnovím…smutek rozbodal…neměl jaký žal!...vy…ral. Veškeré 

písmo na plastice je provedeno typickou Bílkovou stylizací.152  

Druhá část hřbitova je oddělena zdí, jejímž středem se prochází. Uprostřed 

nové části je litinový kříž s nápisem: „1897, nákladem záduše, osadníků a zdejšího 

děkana.“ Podle posledního sčítání aktualizovaného v dubnu 1999 je zde na rozloze 

0,44 hektarů evidováno 151 hrobek, 474 hrobů a 237 urnových hrobů.153  

Za severní hřbitovní zdí leží samostatný „čestný hřbitov“, kde jsou v parčíku 

hroby obětí květnového povstání roku 1945 a pomník padlým během druhé světové 

války od hostivařského sochaře Vendelína Zdrůbeckého. V zadní části je také 

pomník obětem první světové války, který původně stál v druhé části hřbitova.  

 

Osobnosti pohřbené na hostivařském hřbitově 

František Xaver Dvořák (1858–1939)  

F. X. Šalda (1867–1937) – hrob patří mezi nemovité kulturní památky a je označen 

pouze jednoduchým nápisem „rodina Šaldova“ (rodiče bydleli v domě čp. 39) 

Antonín Švehla (1873–1933) – Jeho hrob najdeme vlevo u průchodu ze starší do 

novější části hřbitova. Dominantou hrobky je vysoký žulový monolit se Švehlovým 

jménem a daty narození a úmrtí. Autorem je slovinský architekt Josip Plečnik 

(1872–1957), který v letech 1921–1932 pracoval pro prezidenta T. G. Masaryka na 

přeměně Pražského hradu a na jeho přání vytvořil Švehlovu hrobku.154

                                                           
152 Restaurátorská zpráva, funerální plastika od Františka Bílka na hrobu Xavera Dvořáka – 
Hostivařský hřbitov, Praha 15, Hostivař. 
153 P. Kovařík, Klíč k pražským hřbitovům, str. 200.  
154 M. Zdeňková, Antonín Švehla a Hostivař, str. 75. 
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9. VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI SPOJENÉ S HOSTIVAŘÍ 
 
9. 1. Antonín Švehla (1873–1933) 

Rod Antonína Švehly se poprvé objevuje v Hostivaři roku 1812, když se 

jeho dědeček Josef Švehla přiženil ze Záběhlic na statek čp. 2 (pozdější Lustigův 

statek). Vzal si Marii Berkovou, dceru zdejšího statkáře Václava Berky a jeho statek 

se tak stal i statkem rodiny Švehlovy. Josef Švehla ovšem dále hospodařil na statku 

v Záběhlicích a v Hostivaři nechal bydlet svého synovce Jana, který se stal prvním 

Švehlou bydlícím v Hostivaři. Na statku hospodařil bratr Marie Berkové, Josef. Oba 

sourozenci ovšem poměrně brzy zemřeli a vdovec Josef Švehla si vzal vdovu po 

Josefu Berkovi. Prvním Švehlou, který se v Hostivaři stal statkářem, byl Václav 

Švehla (syn Josefa). Václav se na statek přiženil roku 1849, když si vzal svou 

vlastní sestřenici – dceru po zemřelém Josefu Berkovi. Ujal se hospodaření na 

statku čp. 2, který byl po celou dobu zapsán na druhou manželku Josefa Švehly, 

Terezii. Václav ovšem také ovdověl a hospodaření na statku se ujal nejstarší syn 

z Josefova druhého manželství – Švehlův otec Antonín. Ke statku přikoupili v roce 

1880 další hospodářství a od té doby se usedlosti čp. 45, která se později stala 

novým sídlem rodiny, říká Švehlův statek. Rodný statek čp. 2, který stál v severní 

části dnešního Hostivařského náměstí, musel v 70. letech 20. století ustoupit 

výstavbě panelových domů.155

Antonín Švehla se narodil 15. dubna 1873 v Hostivaři čp. 2 jako devátý ze 

čtrnácti dětí. Jeho otec byl prvním místopředsedou Sdružení českých zemědělců, 

které bylo založeno o Vánocích 1896 a kromě sedlačení se stal ve 24 letech 

hostivařským starostou. Tuto funkci zastával celých třicet let, takže Švehla již od 

dětství vyrůstal v prostředí příznivém pro jeho budoucí politickou dráhu. 

Vystudoval čtyři třídy gymnázia a ze školy se vrátil domů na statek, kde se měl stát 

mlynářem a pekařem, neboť k nově přikoupenému statku patřil i mlýn. Jeho o dva 

roky mladší bratr Josef ale náhle zemřel a mladému Švehlovi připadla navíc starost 

i o samotný statek. Svou veřejnou činnost zahájil již ve dvaceti letech znovu 

obnovením Sokola v Hostivaři, kde působil 25 let jako starosta. Od konce 

devadesátých let se začal uplatňovat i ve zmíněném Sdružení českých zemědělců, 

které se v lednu 1899 mění na agrární politickou stranu. Téhož roku se oženil 

                                                           
155 M. Zdeňková, Antonín Švehla a Hostivař, str. 42–51. 
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s Bohumilou Čečelskou z Chotětova, se kterou měl dvě děti – Helenu a Antonína.156 

Roku 1903 přenechal vedení hostivařského statku manželce a začal se plně věnovat 

politice. Po smrti zakladatele a prvního předsedy agrární strany Stanislava Kubra se 

Švehla roku 1909 stal předsedou jejího výkonného výboru. Faktickým vůdcem 

strany však byl již dlouho před tím. Agrární strana byla původně založena jako 

strana „středního stavu“, ale Švehla ji prosadil jako stranu především 

malozemědělskou a venkovského lidu vůbec. Přes odpor starých vůdců učinil roku 

1905 z požadavku všeobecného volebního práva hlavní heslo strany, což se později 

ukázalo jako správná cesta pro získání masového vlivu. Stejně jako jeho 

modernizace stranického tisku, který byl v té době nejdůležitější prostředek 

masového působení. Roku 1906 založil deník agrární strany Venkov a o rok později 

Rolnickou tiskárnu. Hlavně díky Švehlovi se pak agrárníci stali moderní, dobře 

organizovanou a také nejvlivnější českou politickou stranou. Velký důraz kladl i na 

zakládání odborových a družstevních organizací rolníků – sám tehdy organizoval a 

vedl úspěšný boj Ústřední jednoty řepařské proti cukrovarským kartelům, který 

trval po celé první desetiletí 20. století. Během své kariéry prokazoval mimořádné 

politické schopnosti, které se zúročily roku 1908, kdy byl zvolen poslancem do 

zemského sněmu. Tehdy se sice považovalo za největší politickou kariéru účast 

v říšské radě, ale Švehla, srostlý s českým prostředím, do Vídně nešel.157 V době 1. 

světové války se účastnil protirakouského odboje. Od roku 1917 působil v odbojové 

organizaci Maffie a o rok později se stal místopředsedou Národního výboru, který 

tehdy představoval nejvyšší politickou autoritu Čechů.  

Během pražského převratu v roce 1918 patřil mezi „muže 28. října“ a téhož 

roku převzal křeslo ministra vnitra. „Na podzim roku 1918 tak byl jednoznačně 

nejmocnějším mužem v české politice.“158 V roce 1922 se dostal do čela vlády a 

z pozice ministerského předsedy usiloval o prosperitu státu a upevnění demokracie. 

Roku 1927 odmítl úvahy o kandidatuře na prezidenta republiky a podpořil další 

zvolení T. G. Masaryka. Jeho politické aktivity se neomezovaly jen na domácí 

půdu. Díky svým stykům s agrárním hnutím v zahraničí založil v Praze 

Mezinárodní agrární byró, které se roku 1927 přeměnilo na mezinárodní organizaci 

                                                           
156 Helena zemřela roku 1989 v exilu v Americe ve věku 88 let, Antonín zemřel na následky 
dlouholetého věznění roku 1963, bylo mu 61 let. Kniha o Praze 15, str. 126. 
157 Kdo byl kdo v našich dějinách do roku 1918, str. 316–317.  
158 Politická elita meziválečného Československa 1918–1938, str. 264. 
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agrárních politických stran a Švehlu zvolilo svým předsedou.159 Významný je i jeho 

přátelský vztah s prezidentem Masarykem. Koncem zimy roku 1928 Švehla vážně 

onemocněl srdeční chorobou a prezident za ním jezdil do Karlových Varů. 

Masarykova sekretářka J. Kaloušová zaznamenala: „Pan president má rád klid a 

jezdí nejraději do okolí kočárem s ministerským předsedou Švehlou. Tato dvojice, 

jež se má tak ráda, stráví velkou část dne spolu. Rozumějí si a mají vždy dobrou 

náladu. Skoro každodenně obědvají spolu u sv. Leonharda.“160 Po nemoci se Švehla 

do aktivní politiky ještě na chvíli vrátil, ale 1. února 1929 z ní odchází. 12. prosince 

1933 zemřel a v tomtéž měsíci vyšel Masarykův článek o Švehlovi, kde píše: „Od 

okamžiku, kdy se Švehla stal premiérem, scházeli jsme se pravidelně na delší 

porady dvakrát týdně, jednou v Praze, po druhé v Hostivaři o nedělích. Hostivařské 

porady trvaly obyčejně několik hodin. Probírali jsme běžné otázky, hodně času jsme 

věnovali problémům politiky zahraniční…. Švehla se vzdělal a stále vzdělával sám, 

byl člověk myslivý, nadaný velikou inteligencí v nejlepším slova smyslu.“161 Jeho 

pohřeb se uskutečnil 15. prosince v Hostivaři a zúčastnil se ho i prezident Masaryk. 

Pochován byl v hrobce na místním hřbitově. 

Vliv Švehlovy osobnosti na Hostivař přetrval i do současné doby. V roce 

1993 došlo usnesením rady Zastupitelstva hlavního města Prahy ke změně názvů 

ulic, jejichž pojmenování bylo poplatné politickému režimu. Komarovova ulice 

v Hostivaři tak byla přejmenována na Švehlovu. 23. června 2001 byla 

nejvýznamnějšímu hostivařskému rodákovi odhalena busta od akademických 

sochařů Jana Bartoše a Víta Zdrůbeckého, která je umístěna v parčíku na rohu ulic 

Švehlova a Pražská. Ke 130. výročí narození a 70. výročí úmrtí Antonína Švehly 

byla v roce 2003 vydána kniha Antonín Švehla a Hostivař, jejíž autorkou je 

kronikářka Prahy 15 paní Marie Zdeňková. Ve stejném roce bylo založeno 

občanské sdružení Společnost Antonína Švehly, které od roku 2004 každoročně 

v Hostivaři pořádá procházku – tzv. Švehlovu cestu. Putování vždy začíná v parčíku 

u busty a pokračuje směrem ke Švehlovu statku a odtud k dalším místům spojeným 

s oblíbeným rodákem.  

  

 

                                                           
159 Tamtéž, str. 266. 
160 Kniha o Praze 15, str. 127. 
161 Tamtéž, str. 127. 
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9. 2. František Xaver Dvořák (1858–1939) 

František Xaver Dvořák se narodil v Hostivaři čp. 19, v chudé a početné 

rodině. Od roku 1870 studoval na akademickém gymnáziu v Praze jako chovanec 

konviktu arcibiskupského semináře. Po maturitě do tohoto semináře vstoupil a 

vystudoval bohosloví. Roku 1882 byl vysvěcen a působil jako kaplan v německé vsi 

Kozlov na Žluticku a v Bochově. Krátce byl administrátorem v Žalmanově              

u Karlových Varů. Roku 1884 se stal kaplanem u Nejsvětější Trojice na Novém 

Městě v Praze, o rok později katechetou na novoměstské měšťanské škole a roku 

1892 profesorem náboženství na Vyšší dívčí škole, kde působil až do roku 1916, 

kdy odešel na odpočinek. Dvořák patřil mezi významné představitele hnutí 

Katolické moderny. Podílel se na hlavních edičních akcích skupiny, a to hlavně jako 

spoluredaktor sbírky Básnické obzory katolické a krátce jako odpovědný redaktor 

časopisu Nový život. Po rozpadu Katolické moderny v roce 1907 se dále věnoval 

básnické tvorbě a pedagogické práci. Do života církve zasáhl po roce 1918 svým 

úsilím o reformu oficiálního katolického smýšlení, které sdílel například s J. Š. 

Baarem, s nímž byl i spoluzakladatel reformní Jednoty katolického duchovenstva. 

Jeho snahy se nesetkaly s kladným ohlasem a Dvořák byl pro nekompromisní úsilí 

o samostatnou národní církevní organizaci, jež vyvíjel jako předseda Jednoty, 

dokonce od roku 1922 načas exkomunikován. Léta odpočinku strávil v Praze a 

pohřben byl ve své rodné Hostivaři.  

V české poezii konce 19. století představoval Dvořák nový typ básníka – 

kněze, jehož poezie už nesměřuje jen k církevně pedagogickému cíli utvrzovat 

v katolické dogmatice a mravouce, ale představuje otázky víry a poměru k bohu 

jako výraz básníkova subjektu, jeho vnitřní hledání a touhy po životní jistotě (sbírky 

Stínem k úsvitu, Modlitby a písně, Sursum corda). Dvořák svým básnickým dílem 

usiloval o sladění katolického postoje ke světu s vývojem soudobé poezie a s jejími 

novými výrazovými možnostmi. Tato orientace je také základem Dvořákova 

literárního přínosu hnutí Katolické moderny (Meditace a Eucharistia). Ve svých 

počátcích navazuje na poezii J. Vrchlického, na začátku století byla jeho reflexivní 

poezie zasažena vlivem O. Březiny (Kontemplace). Po roce 1918 začal skládat 

příležitostnou poezii v duchu bojovného konzervativního nacionalismu (Na 

stožáru). Kromě básnické činnosti byl Dvořák také překladatel a autor řady knížek, 
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které souvisely s jeho povoláním kněze a učitele náboženství například Mravouka 

katolická, Katolický dějepis církevní či Modlící knížky maličkých.162  

 
9. 3. František Xaver Šalda (1867–1937) 

František Xaver Šalda se narodil 22. prosince 1867 v Liberci, kde byl jeho 

otec dočasně poštovním úředníkem. Obecnou školu vystudoval v Čáslavi a 

gymnázium v Praze. Rodiče se přestěhovali do Prahy až roku 1882, kdy Šalda 

navštěvoval kvintu. V Hostivaři bydleli v domě čp. 39. Po maturitě se dal na otcovo 

přání zapsat na práva, ale školu nedokončil a stal se nezávislým spisovatelem. Svou 

první báseň Letní noc publikoval už roku 1885 v časopise Lumír. Zlom v jeho 

kariéře přišel roku 1891, kdy publikoval v brněnském časopise Vesna symbolickou 

povídku Analysa. Povídka byla tehdy napadena Herbenovým časopisem Čas a 

rozvinula se kolem ní polemika. Šalda spolu s obhajobou své povídky hájil zároveň 

i principy tehdejší moderní literatury vůbec. Svou první teoretickou stať Synthetism 

v novém umění, která se stala i Šaldovým osobním programem, publikoval 

v brněnských Literárních listech a stal se tak kromě básníka i kritikem. Až do roku 

1900, kdy Literární listy zanikly, zde uveřejňoval téměř všechny svoje kritiky a 

časopis tím vlastně proslavil. Od roku 1894 byl Šalda zaměstnán v redakci Ottova 

slovníku naučného, kam psal hesla z české a evropské literatury. O pět let později 

byl napaden vážnou chorobou, jejíchž následků se už nikdy nezbavil. Měl 

porušenou míchu a v důsledku toho byl odkázán na doživotní pomoc druhých. 

Podílel se na Manifestu české moderny, volného seskupení mladých spisovatelů a 

žurnalistů v 90. letech 19. století. Po zániku Literárních listů působil od roku 1902 

do roku 1907 ve výtvarně zaměřených Volných směrech, kde propagoval a 

interpretoval moderní umění například moderní francouzské malířství a stal se tak 

zakladatelem moderní výtvarné kritiky u nás. K výtvarnému umění měl Šalda 

blízko, mezi výtvarníky měl své přátele a stýkal se například s Emilem Fillou. Od 

roku 1908 do roku 1912 rediguje list Novina (List duševní kultury české). Proti 

němu ovšem stojí nakladatel Dubský, který ztělesňoval realistické smýšlení vedené 

Janem Herbenem. Šalda se tak domlouvá se Zdeňkem Nejedlým na vydávání 

časopisu Česká kultura, kde měl na starosti poesii, literární historii a referáty. 

Jelikož neměli nakladatele, vydávali list svépomocí, ale vzhledem k finančním 

obtížím a vnitřním neshodám vycházela Česká kultura pouze dva roky. Během 
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světové války pak psal Šalda do různých listů. Roku 1917 zakládá revue Kmen – 

kulturní týdeník, který se rozhodli vydávat mladí výtvarníci a literáti. Po dvou 

letech se ale nakladatel dohodl s S. K. Neumannem a Šalda o list přišel. Mezi tím se 

na jaře roku 1916 stal docentem a roku 1919 profesorem moderních dějin literatury 

na filosofické fakultě Karlovy university. V dopise F. Chudobovi ze 4. prosince 

1936 ale píše: „V studentském životě na fakultě je neustále neplodný kvas, z něhož 

nic a nic nevychází. Kdy ti lidé studují, nemohu pochopit; však výsledky jsou také 

podle toho. Nemohu se dočkat již dne, kdy mně vyprší profesorská aktivita. 

Odstěhuji se do Dobřichovic a přirazím dveře za sebou s třeskem hromovým; a pak 

petlicí zabedním.“163 Ve snaze všestranně působit na národ zakládá nové časopisy: 

Kritiku (1924–1925) a Tvorbu (1926–1927). Roku 1928 si zakládá vlastní revue 

s názvem Šaldův zápisník, který píše celý sám až do své smrti 4. dubna 1937. Mezi 

jeho nejznámější kritické studie a eseje patří Boje o zítřek, Duše a dílo, Studie 

literárně historické a kritické. Pochován je v rodinné hrobce v Hostivaři.164           

 

9. 4. Jan Nepomuk Černohouz (1836–1919) 

 Jan Nepomuk Černohouz se narodil roku 1836 v Trutnově, kde byl jeho otec 

pekařem. Vystudoval zde soukromou německou školu a roku 1850 dostal 

absolventské vysvědčení na německé hlavní škole v Jičíně. V letech 1850–58 

vystudoval gymnázium v Litoměřicích. V Praze začal studovat filologii, ale po 

jednom roce studia pro nemoc skončil. Jeho strýc byl básník, prozaik, překladatel a 

kazatel František Černohouz. Již od dětství měl vliv na mladého Jana, který u něj ve 

Všejanech často pobýval. V Praze vstoupil do kněžského semináře a 2. srpna 1863 

byl vysvěcen. Působil jako kaplan v Kouřimi, Zásmukách a Dolní Liboci. Jako 

administrátor pak od roku 1868 ve Stodůlkách, opět v Dolní Liboci a od roku 1872 

v Budči – Kovárech, kde se stal stejného roku budečským děkanem. Od roku 1890 

byl farářem v Hostivaři, kde se zasloužil o přestavbu a novou výzdobu kostela. O 

hostivařskou farnost se staral až do roku 1912, kdy odešel na odpočinek a dále žil 

v Bubenči. 

V místech jeho působení často pečoval o veřejné knihovny a od počátku 

šedesátých let začal publikovat v časopisech (hlavně úvahy a pojednání). Mezi roky 

1868–75 vydal knižně několik povídek. Jeho prózy byly lidovýchovné nebo určené 

                                                           
163 Cit. dle: L. Svoboda, F. X. Šalda, str. 15. 
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mládeži a měly mravně výchovnou tendenci související s křesťanskou morálkou 

(Továrník Vít aneb Poctivosť dochází již zde na světě odměny). Psal i vlastenecké 

povídky s tématem českých dějin (Sláva a záhuba rodu Vršovcův). Hlavní literární 

činnost J. N. Černohouze ale spočívala v sestavování sbírek exempel pro potřeby 

kněží, kazatelů, řečníků a vychovatelů. Encyklopedii obrazův, obsahující 

připodobnění, podobenství, alegorie, bájky, paramythie a hádanky (3 díly, 1881–

84) koncipoval a začal připravovat jeho strýc František Černohouz a dokončil ji Jan 

Černohouz. Dílo obsahuje asi 15000 exempel vybraných zhruba z 1100 autorů a 

spisů.165  

 

9. 5. Eduard Bass (1888–1946) 

Eduard Schmidt, dnes známý pod pseudonymem Bass, se narodil v rodině 

pražského kartáčníka a úspěšného obchodníka Václava Schmidta na Malé Straně. 

Rodina se později přestěhovala na Staré Město, kde Eduard absolvoval obecnou 

školu. Obchodní akademii vystudoval v Platnéřské ulici. Od roku 1903 rodina 

bydlela v Hostivaři ve vile Královka čp. 148, ke které patřila i továrna na 

kartáčnické zboží, jejímž majitelem byl Eduardův otec.166 Ten si také přál, aby jeho 

syn pokračoval v rodinné tradici, a tak se po maturitě v letech 1905–1906 vyučil 

v otcově hostivařské firmě. Po krátkém studijním pobytu v Curychu a v Mnichově 

se stal obchodním zástupem rodinné firmy. Mladého Basse však lákal jiný svět než 

továrna na kartáče. Obdivoval svět kabaretů a šantánů a již v 19 letech začal také 

v pražských kabaretech vystupovat. Nejprve používal vlastní jméno, ale od roku 

1910 začal vystupovat pod pseudonymem Bass, který získal údajně pro svůj 

hluboký hlas. Jeho otec totiž neměl pro synovo komediantství pochopení a navíc 

byl jmenovcem hvězdy tehdejšího programu Františka Leopolda Šmída. Nejvíce 

slávy získal jako člen Červené sedmy, v níž působil jako konferenciér a recitátor, 

ale také jako autor a překladatel písní a scének. Po otcově smrti roku 1916 

hostivařskou rodinnou firmu prodal a začal se naplno věnovat novinářské a 

kabaretní činnosti. V letech 1916–17 byl ředitelem divadélka Rokoko. V roce 1920 

se stal redaktorem Lidových novin a od roku 1933 do roku 1941 i jejich 

šéfredaktorem. Předtím byl krátce šéfredaktorem časopisu Světozor. Jeho zájem 

o kabaret se později přenesl na cirkus-prózy Cirkus Humberto, Lidé z maringotek. 

                                                           
165 Lexikon české literatury 1, str. 447–448. 
166 Kniha o Praze 15, str. 128–129. 
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Mezi další známá díla patří například Klapzubova jedenáctka. Eduard Bass zemřel 

2. října 1946.167  

                                                           
167 Lexikon české literatury 1, str. 155–156. 
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10. HOSTIVAŘSKÉ ŠKOLY
    
 
První škola v Hostivaři byla založena roku 1702 úřadem nejvyššího purkrabství. 

Jedno z prvních míst, kde se děti učily, byla chalupa, která kdysi stávala v místě 

dnešního čp. 39 a v letech 1713–1770 sloužila jako škola. Snad kolem roku 1788 se 

stalo školou malé přízemní stavení, které bylo velmi skromné – přízemní, dřevěné 

se šindelovou střechou a obsahovalo jedinou učebnu a dvě místnosti obývané 

učitelem. Škola stála na místě dnešního domu čp. 38 (nedaleko kostela) v současné 

Selské ulici. Hostivařská škola měla jako jediná v kraji školní knihovnu, která v 

roce 1839 údajně čítala 185 děl a 203 svazků.168 Školní budova ovšem velmi brzy 

zřetelně nedostačovala, a proto se roku 1824 začalo jednat o stavbě nové školy. 

Měla se vystavět nová budova se dvěma třídami. Dlouhá léta se nic nedělo, až roku 

1839 hrozilo sesutí školy, a tak bylo docíleno svolení „vysokých českých stavů“, 

patronů zdejší školy, ke stavbě nové budovy, která byla svěřena rychtáři J. 

Chudomelovi z čp. 14. Základní kámen byl položen 21. května 1839, 5. dubna 1839 

byla budova hotova a farářem Janem Holovským vysvěcena. Nová budova vyrostla 

naproti škole staré, která pak byla zbořena a uvolnila místo patrovému nájemnímu 

domu. Počátkem roku 1883 byla hostivařská škola rozšířena o třetí třídu a roku 

1864 o čtvrtou třídu, ale stále nedostačovala. Proto byla roku 1895 vystavěna škola 

na Plískavě (čp. 129). Plány provedl F. Saller v Praze, stavbu zajistila firma Hauf 

z Loun. 1. dubna 1895 se začalo stavět, 8. října byla nová škola hotová a 3. 

listopadu 1895 slavnostně vysvěcena. Škola byla nyní organizována jako čtyřtřídní, 

po šesti letech se rozšířila na pětitřídku. V roce 1906 byla přistavěna tělocvična a v 

letech 1911–1912 další učebny. V roce 1920 byla hostivařská škola již zařazena 

mezi školy pražské. V září 1920 byla v Hostivaři otevřena první třída "občanské 

školy pro dívky i chlapce", tedy měšťanská škola. Otevírala se pak postupně po 

ročnících. K přístavbě budovy došlo roku 1923. Ve školním roce 1930/31 čítal 

učitelský sbor 14 členů. Pro učitele byl roku 1926 zřízen učitelský dům s 26 byty.  

V letech 1926–29 byla vystavěna Dětská zahrádka – mateřská škola. Od 1. 

září 1928 byl ve škole zřízen útulek pro děti zaměstnaných rodičů, první v celé 

Praze. Obecná škola smíšená v Hostivaři byla počátkem roku 1930 výnosem 
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ministerstva školství a národní osvěty přeměněna v reformní školu a dostalo se jí 

pojmenování Pokusná reformní obecná škola v Hostivaři. Při měšťance existovala 

Pokusná diferencovaná měšťanská škola. Hostivařská škola byla tedy jedním z míst, 

kde se experimentálně praktikovala reformní práce obecné školy. V prvních dvou 

ročnících obecné školy například nebyl rozvrh hodin, byla pouze stanovena 

vyučovací doba. Uplatňovala se diferenciace žáků, užívaly se nové metody, byly 

zřizovány tzv. podpůrné třídy. Škola byla ponechána jako experimentální až do 

zániku Republiky. Od roku 1984 zde sídlí Základní umělecká škola. Původní 

základní škola byla počátkem 80. let přestěhována do novostavby v Kozinově ulici, 

kde je dodnes.169

                                                           
169 Kniha o Praze 15, str. 78–81 
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11. DIDAKTICKÉ MOŽNOSTI 

 

Procházka od Toulcova dvora ke Koukalovu statku 

 Naši první procházku zahájíme na Toulcově dvoře, který tvoří významnou 

dominantu Hostivaře. Nejprve si ovšem řekneme něco málo z hostivařské historie. 

První písemná zmínka o Hostivaři pochází z roku 1068 a je obsažena v Kosmově 

kronice. Tehdy se přemyslovská knížata Konrád, Ota, a Jaromír, bratři panujícího 

knížete Vratislava II., rozložili se svými vojsky na lukách u Hostivaře, neboť 

panovník chtěl úmyslně pominout rodové zvyklosti a dosadit na uvolněný 

biskupský stolec svého oblíbence. Až do 16. století patřila větší část vsi k panství 

Sázavského kláštera. Poté se zde vystřídalo několik majitelů, až Hostivař na konci 

16. století koupil Vilém z Rožmberka do majetku úřadu nejvyššího purkrabí. Tento 

úřad ji vlastnil až do konce 18. století, kdy přešla Hostivař pod zemskou správu. 

Roku 1922 pak byla Hostivař připojena k tzv. Velké Praze. Hostivařské obecní 

zastupitelstvo bylo rozpuštěno a obec začala být spravována z vršovické radnice. 

Společně s Vršovicemi, Záběhlicemi a Strašnicemi utvořila městský obvod Praha 

XIII. Roku 1994 byla Hostivař připojena k Horním Měcholupům, s nimiž vytvořila 

novou městskou část Praha 15.  

Téměř celá naše procházka povede oblastí, která byla 28. září 1993 

vyhlášena památkovou zónou. V Hostivaři tak nyní najdeme již 28 památek a 

většinu z nich si také ukážeme. A teď zpět k Toulcovu dvoru, který je v širokém 

okolí známý především jako Středisko ekologické výchovy, nabízející řadu 

zajímavých aktivit a doprovodných programů. Můžete se zde vrátit o několik let 

zpět a prožít staré zvyky a tradice, které se tu každoročně pořádají. Mnoho z nich 

známe často jen ze starých fotek a z vyprávění našich babiček. Svůj název získal 

Toulcův dvůr podle posledního nájemce statku pana Františka Toulce. My se 

společně nejprve vydáme do míst, kde stávala původní tvrz, ze které se postupem 

času vyvinul dnešní rozsáhlý areál. Naše kroky povedou ke dvorci a špýcharu, 

v jehož základech se pravděpodobně skrývají pozůstatky středověké tvrze. První 

zmínka o dvoru v Hostivaři je z roku 1362, kdy byl dvůr postoupen klášternímu 

rychtáři Petříkovi z Lešťan. Dvůr ale může být ještě starší, snad i ze 12. století. 

Když se nejprve podíváme na samotnou budovu špýcharu, můžeme na ní najít něco 
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zajímavého? Když se podíváte na jižní stěnu, uvidíte vzácný pozdně gotický portál. 

Uvnitř špýcharu nalezneme ještě další doklad značného stáří stavby, a to 

dvoupatrové gotické sklepy, do kterých se mohou zájemci jít podívat. Nyní se 

vrátíme na hlavní prostranství dvora. Čelem k nám je brána, na levé straně můžete 

vidět dvorec, jednu z nejstarších částí areálu, na pravé straně jsou barokní stáje, ve 

kterých býval i ovčín. Můžete si u nich všimnout zbytků kamenných žlabů a uvnitř 

krásných kleneb z 19. století. Za námi jsou stodoly a po levé straně za špýcharem je 

budova, nazývaná starý Zámeček. Jedná se o bývalý klasicistní lovecký zámeček. 

K Toulcovu dvoru patří i rozsáhlé pozemky, jejichž součástí je i Švehlův sad a 

naučná stezka. Tam se ale podíváme jindy. 

 Po prohlídce jednotlivých částí dvora se vydáme směrem ke hřbitovu. 

Budeme pokračovat Kubátovou ulicí a na jejím konci se dáme doprava a po 

schodech nahoru na hlavní silnici. Ulicí K Jezeru dojdeme na hostivařský hřbitov. 

Půjdeme po hlavní cestičce, až se dostaneme k hrobu Antonína Švehly, kde je 

žulový monolit od Josipa Plečnika. Vlevo od hrobu je pohřben básník F. X. Dvořák 

a můžeme zde vidět i krásnou sochu Obětování Panny Marie od sochaře Františka 

Bílka. Ve zdi po naší levé straně je vsazena deska, která je nejstarším dochovaným 

náhrobkem na místním hřbitově. Pochází z roku 1847. Vrátíme se zpět na hlavní 

cestičku a vpravo od hrobu Antonína Švehly se půjdeme podívat na skromnou 

hrobku rodiny Šaldových, kde je pochován i F. X. Šalda. Šaldova hrobka navíc patří 

mezi nemovité kulturní památky. Vyjdeme zpět na ulici a vydáme se dolů směrem 

k Botiči. Na křižovatce se zastavíme a před námi po levé straně můžeme vidět 

kopec, kde stávalo hostivařské hradiště. Na pozemcích za hřbitovem a v okolí 

hradiště bylo také nalezeno mnoho vzácných archeologických památek. Samotné 

hradiště je archeologickou památkou první kategorie. Otočíme se a vrátíme se  zpět 

ke Kubátově ulici. Po pravé straně za hřbitovem mineme čestný hřbitov, kde jsou 

pomníky obětem první a druhé světové války. Pokračujeme zpět ke schodům a 

sejdeme dolů do Chalupnické ulice, kde se zastavíme hned u prvního domu na levé 

straně s čp. 39. V průčelí je medailon spisovatele V. B. Třebízského a v domě 

bydleli rodiče F. X. Šaldy. Odtud také plyne Šaldovo spojení s Hostivaří. Na 

pozemku tohoto domu navíc stávala první hostivařská škola. Zmínili jsme se o 

Šaldovi. Víte, kdo to byl? Proslavil se především jako literární kritik, ale více si o 

něm řekneme v hodinách literatury. Teď budeme pokračovat dál ulicí Chalupnickou 

a před námi už vidíme dřevěnou zvonici a za ní  kostel Stětí sv. Jana Křtitele. 
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Patrová budova vlevo od kostela je jedna z bývalých hostivařských škol. Tu, ve 

které se učilo před vybudováním školy na Trhanovském náměstí, vidíte před námi 

na kopci. Stojí zde dvě budovy. Mnozí z vás je znají – první nyní funguje jako 

Lidová škola umění a ve druhé je sportovní centrum. My ale půjdeme dál ke 

kostelu.    

 Kostel je jednou z nejcennějších hostivařských památek. Jeho počátky sahají 

až do 13. století, ale možná jsou ještě starší. Je tedy původně románský. Můžete si 

všimnout polokruhové apsidy na jeho východní straně. Abychom si ho lépe 

prohlédli, vejdeme do zahrady, která ho obklopuje. Po naší levé straně je sakristie a 

hned za ní se nachází vzácný gotický portál se vsazenou renesanční náhrobní 

deskou. Když vejdeme do kostela, uvidíme novorománský oltář a za ním drobné 

okénko románského původu. Zahrada obklopující kostel původně sloužila jako 

hřbitov. Vrátíme se zpět na silnici a Domkářskou ulicí a dále po schodech sejdeme 

dolů k Botiči.  

Dáme se napravo směrem k hlavní silnici, kde nás čeká několik původních 

hostivařských statků. Po levé straně mineme bývalý Dolejší – Blažkův mlýn, který 

je po rozsáhlé rekonstrukci a nyní funguje jako firemní sídlo. Vejdeme na nádvoří, 

uprostřed něhož se nachází funkční kašna, která byla na toto místo nainstalována až 

během rekonstrukce. Po pravé straně je budova bývalé sýpky, naproti nám je obytné 

stavení a mezi sýpkou a stavením stojí bývalá mlýnice. Za ní bývalo dřevěné 

mlýnské kolo. Dolejší mlýn je poprvé zmiňován již v 15. století. Z té doby pochází 

zápis o mlynáři Jírovi. Vrátíme se zpět na hlavní silnici a půjdeme po ní nahoru. Po 

pravé straně mineme zbytek bývalého náhonu, který byl propojen přes silnici 

s Hořejším mlýnem - to byl unikát. Dnes je náhon zasypán. Za náhonem stojí statek 

čp. 19, kde se narodil již zmiňovaný katolický básník F. X. Dvořák. Statku se také 

říkalo Dvořákův. Přejdeme silnici a ocitneme se před Hořejším – Zavadilovým 

mlýnem, který byl původně spojen se Švehlovým statkem čp. 45 a byl vystavěn až 

v 17. století. Své vlastní číslo popisné získal až v 18. století. Švehlův statek je hned 

vedle mlýna a poprvé je zmíněn již v 16. století. Půjdeme se podívat do dvora, kde 

jsou vidět bývalé stáje. Zbylá část budovy nyní slouží jako byty a firemní sídla. 

Zmínila jsem, že statek je nazýván Švehlův. Roku 1880 totiž statek koupil otec 

Antonína Švehly a od té doby byl rodinným majetkem. Za Švehlou sem jezdil i 

prezident T. G. Masaryk. A co víte o Antonínu Švehlovi? Byl to významný český 

politik, ale více se dozvíte v hodinách dějepisu. Vrátíme se opět na hlavní silnici a 



 79

budeme pokračovat k dalšímu statku. Vedle Švehlova statku se nachází dům U 

Černých, který nyní slouží jako jízdárna. Tento dům měl krásný klasicistní vzhled, 

který je dnes bohužel ukryt pod hladkou omítkou. V levé části průčelí můžete vidět 

zazděnou barokní bránu, kterou se kdysi do dvora jezdilo. Vedle domu U Černých 

je zrekonstruovaný Koukalův statek, dnes nazývaný Selský dvůr. Byl přestavěn na 

hotel, ale když se podíváme do první vstupní místnosti, můžeme na klenutém stropě 

vidět původní malbu.  

Všechny statky v ulici K Horkám jsou památkově chráněny a jsou dokladem 

architektonického a historického vývoje periferního osídlení Prahy. Na tomto místě 

také zakončíme naši vlastivědnou procházku. Než se rozejdeme, musím se ještě 

krátce zmínit o nejmladší památce, kterou Hostivař má. Nachází se zcela mimo 

památkovou zónu, a proto se k ní již nevydáme, ale zájemci se na ni mohou jít ve 

svém volném čase podívat. Jedná se o Švehlovu sokolovnu, která vznikla roku 

1932 podle návrhu významného architekta Ladislava Machoně. Sokolovna patří 

mezi zachovalé funkcionalistické stavby a za památku byla prohlášena již roku 

1958. V současnosti zde stále funguje TJ Sokol Hostivař, ale je zde i galerie, 

divadlo pro děti a další aktivity pro veřejnost.     

 

Naučná stezka po Staré Hostivaři 

Hostivař a její okolí je jako stvořené pro vlastivědné procházky, do kterých 

je možné aktivně zapojit žáky. Jednu procházku jsme společně absolvovali, a tak by 

bylo škoda nevyužít možnosti, jak nejen dětem ještě více přiblížit jejich region, 

který je prolnut bohatou historii a kulturními i přírodními zajímavostmi. Jak jsem 

již uvedla v charakteru místa, Hostivaří protéká potok Botič, jehož povodím vede 

naučná stezka, a proto je možné udělat z ní například malou odbočku do Staré 

Hostivaře a seznámit tak i ostatní s jejími zajímavostmi a vzácnostmi. Podobná 

odbočka vznikla i v okolí ekologického centra Toulcův dvůr, kde slouží nejen 

dospělým, ale hlavně dětem. Proč vůbec dělat naučnou stezku po Staré Hostivaři? 

Myslím si, že mnoho dětí, ale i dospělých ani neví, jaké zajímavosti skrývá tato 

památková zóna, jaké osudy a dávnou minulost skrývají zdi kostela či některé 

usedlosti. Kde stála dříve náves, první škola nebo kam a ke komu chodil rád 

odpočívat prezident T. G. Masaryk. Umístění jednotlivých tabulí může být u 

význačných staveb nebo u míst, která jsou či byla pro Hostivař významná. 

Samostatnou tabuli mohou mít i významní hostivařští rodáci, jako byl například 
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Antonín Švehla. Jednotlivé tabule naučné stezky mohou navíc vytvořit samy děti – 

každá třída či skupina může dostat na starost jednotlivou stavbu či lokalitu a záleží 

pak už pouze na nich, jak se s daným úkolem vypořádají, jaké informace dokáží 

získat. To vše samozřejmě s pomocí učitele. Celá práce se dá ostatně pojmout jako 

projekt či projektová výuka – návštěva úřadu, exkurze do archivu. Žáci si mohou 

samy vytvořit potřebnou fotodokumentaci či udělat rozhovory s pamětníky. V rámci 

výuky občanské výchovy či společenských věd je tento projekt jistě prospěšný – 

komunikace s úřady, vlastivědné poznatky atd. Vše samozřejmě může vyvrcholit 

prezentací jednotlivých prací ve škole nebo třeba i na radnici Prahy 15, která by se 

mohla projektem inspirovat a jednotlivé naučné tabule třeba opravdu umístit do 

Staré Hostivaře. Tím, že se děti na všem budou samy podílet, získají jistě mnohem 

více cenných zkušeností a poznatků, než kdyby si vše pouze přečetli v knize. 

Procházky po obci se pak mohou stát mnohem zajímavější a přínosnější.  

 

Mapa vycházky 

 
 

1. Toulcův dvůr   5. Zvonice    9. Hořejší mlýn  

2. Hřbitov   6. Kostel Stětí sv. Jana Křtitele  10. Švehlův statek 

3. Hradiště   7. Dolejší mlýn    11. Dům U Černých 

4. Dům čp. 39   8. Dům čp. 19    12. Koukalův statek 



 81

 

Dávali jste pozor na vlastivědné procházce aneb krátký test na závěr 

Nyní se vám dostává do rukou krátký test, který prověří, jak jste dávali pozor na 

naší procházce po Hostivaři. Na vypracování testu máte 30 minut.  

 

1. Ze kdy pochází nejstarší písemná zmínka o Hostivaři? Kde ji najdete? 

 

2. K jakému klášteru patřila dlouhá léta Hostivař? 

 

3. V jakém roce byla Hostivař připojena k Velké Praze? 

a) 1922  b) 1932  c) 1942 

 

4. Kde najdete tento portál a z jakého uměleckého slohu pochází? 

a) ve zdi kostela b) na Toulcově dvoře  c) v Dolejším mlýně 

 

 
 

5. Do jakého uměleckého slohu lze datovat počátky kostela Stětí sv. Jana 

Křtitele? 

a) gotika  b) románský sloh  c) renesance 

 

6. Jak se nazývá polokruhová část kostela Stětí sv. Jana Křtitele? 

a) lomený oblouk  b) kněžiště  c) apsida 

 

7. Proč se Toulcův dvůr jmenuje Toulcův? 

 

8. Kdo byl Antonín Švehla? 
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9. Kde najdete tento portál?  

a) ve zdi kostela b) na Toulcově dvoře  c) v Dolejším mlýně 

 
10. Jaké tři významné osobnosti jsou pohřbeny na místním hřbitově? 

 

 

11. 28. září 1993 se stala Stará Hostivař: 

a) součástí Prahy 15  b) chráněnou památkovou zónou  

 c) chráněnou krajinou oblastí 

 

12. Jaká hostivařská památka je na obrázku? Z jaké doby přibližně pochází? 

 
 

13. Uveďte alespoň šest hostivařských památek. 

 

 

 

14. Má Hostivař i své archeologické památky? Pokud ano, napiš, kde se 

nalézají. 

 

15. Napište stručně něco o jedné památce, která vás zaujala. 
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Závěr 
 

Cílem mé diplomové práce, vlastivědné studie z dějin Hostivaře, bylo 

shromáždit a zhodnotit veškeré dostupné materiály a to jak pramenného a 

literárního, tak i orálního charakteru. Během utváření práce jsem nejprve začala 

obecnými informacemi, které se Hostivaře týkají. V první kapitole se tedy věnuji 

charakteru místa  a původu názvu obce, který si řada lidí vykládá různými způsoby. 

Držela jsem se proto knihy A. Profouse o Místních jménech v Čechách, která o této 

problematice píše asi nejpodrobněji. Charakter místa mi pomohla přiblížit Kniha o 

Praze 15, kterou vydala místní radnice. Zde jsou uvedeny informace o rozloze obce 

a o jejím prostředí. Další kapitola se věnuje historii obce a vývoji osídlení. Vše 

popisuji od nejstarších dějin až po současnost. U vývoje osídlení je nastíněno, jak se 

měnil počet obyvatel a domů v obci v průběhu staletí. Následující kapitolu jsem 

věnovala památkové péči, abych ukázala, jakým způsobem u nás funguje a co 

všechno má na starosti. Jako odborný poradce mi byl nápomocen PhDr. Márius 

Maták z Národního památkového ústavu. Další informace k památkové péči jsem 

čerpala z příručky Metodické materiály pro výuku památkové péče a z Vyhlášky hl. 

m. Prahy č. 10/1993 o prohlášení části hl. m. Prahy za památkové zóny a o určení 

podmínek jejich ochrany.  

Kapitoly, které se již přímo věnují konkrétním památkám, jsem řadila 

chronologicky. Z tohoto důvodu nejprve zmiňuji památky z období pravěku. Při 

získávání základních poznatků jsem využila fondů Archeologického ústavu. 

Postupovala jsem systematicky podle jednotlivých archeologických nalezišť. 

Cennou příručkou byl vedle dílčích studií i Malý labyrint archeologie J. Hraly, ze 

kterého vychází i časová osa zmiňovaná v práci. Následuje kapitola o kostele Stětí 

sv. Jana Křtitele. Mimořádně cenným zdrojem informací zde pak byla zásadní 

studie Z. Dragouna K stavebnímu vývoji kostela Stětí Sv. Jana Křtitele v Hostivaři a 

také řada dílčích článků, na které Dragoun odkazoval. Při popisu interiéru kostela 

jsem se držela hlavně publikace A. Podlahy o Posvátných místech království 

českého. Kostel jsem se snažila také popsat chronologicky a hodně jsem se zaměřila 

i na jeho architekturu. V kapitole o Toulcově dvoře byl hlavním zdrojem informací 

stavebně technický a historický výzkum, který byl proveden roku 1994 v rámci 
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plánované rekonstrukce dvora. Toulcův dvůr je jedna z mála staveb, která je nyní 

kompletně zrekonstruovaná a těší se díky Středisku ekologické výchovy pozornosti 

širokého okolí. Jelikož je to stavba velmi členitá, věnovala jsem pozornost i 

jednotlivým částem dvora a rozsáhlému pozemku. Předposlední kapitolou, věnující 

se konkrétním památkám jsou soubory domů, dvorů a usedlostí. Zde jsem nejvíce 

čerpala z již zmiňovaného průzkumu SÚRPMO z roku 1985 Průzkum pražských 

vesnic – Hostivař. Nejvíce pozornosti jsem věnovala statkům v ulici K Horkám, jež 

tvoří ucelený komplex zachovalých vesnických staveb. Významný je zde především 

Švehlův statek, kde hospodařil ministerský předseda Antonín Švehla. Nemohla 

jsem opominout ani místí hřbitov, kde je pochován F. X. Šalda či zmiňovaný 

Antonín Švehla. Zde mi pomohla již zmíněná kniha P. Kovaříka Klíč k pražským 

hřbitovům a cenné informace ohledně Bílkovy plastiky mi poskytla paní kronikářka 

Prahy 15 Marie Zdeňková. Jelikož v Hostivaři žilo nebo s ní bylo spojeno i několik 

významných osobností, věnovala jsem jednu kapitolu mé práce i jim. U Antonína 

Švehly jsem hodně čerpala z knihy paní Zdeňkové Antonín Švehla a Hostivař. 

S ohledem na mé studium na Pedagogické fakultě jsem jednu kapitolu věnovala i 

hostivařským školám. Pozornost jsem zaměřila hlavně na nejstarší školy v obci. 

Závěr práce tvoří vlastivědná procházka Hostivaří, která má být inspirací nejen pro 

učitele, ale i pro všechny zájemce o Hostivař a její zajímavosti. Celá vycházka je 

proto podrobně popsaná i s názvy ulic, aby ji mohl absolvovat i člověk, který 

Hostivař tak dobře nezná. Závěrečný test je určen pro žáky, kteří procházku 

absolvují a měl by ověřit jejich získané poznatky a zároveň posloužit jako zpětná 

vazba pro učitele. Doufám tak, že předkládaná práce bude skromným příspěvkem, 

který pomůže popularizovat i rozvinout zájem veřejnosti o Hostivař a její památky.  
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Résumé

Hostivař is a suburb on the outskirt of Prague. The first literary reference to 

this locality is dated from the year 1068 in Kosmas Chronicle. Until the 16th 

century, a mayor part of Hostivař belonged to the estate of Sázava Monastery. 

Hostivař passed through the hands of many owners since. Finally, at the end of the 

16th century, Vilém of Rožmberk bought and added it to the estate of the Office of 

the Supreme Burgrave. This owned it until the end of the 18th century, when 

Hostivař passed under provincial administration. In 1922, Hostivař was 

incorporated into the so-called Big Prague and began to be administrated by 

Vršovice. Since 1994, Hostivař and Horní Měcholupy have been parts of a new 

district - Prague 15.  

Because of the river Botič, Hostivař and its surroundings have been very 

early settled. Due to this, Hostivař possesses rich history and valuable monuments. 

A protected area called Stará Hostivař was declared in 1993. There are other three 

significant monuments - The church of Stětí sv. Jana Křtitele from the 13th century 

and Toulcův Dvůr - a former medieval fortress which is an architectonical dominant 

of Hostivař. The walled settlement Šance and its surrounding is also very important 

for many archeological findings. 

My dissertation introduces Hostivař and its historical monuments. Although 

the historical centre of Hostivař is rather small, one can find examples of a former 

medieval fortress, a roman church and well-preserved rural estates with two former 

water mills. The dissertation begins describing the character of the area of Hostivař 

and its history. One chapter is dedicated to the monument preservation. The next 

part is about specific monuments including archeological monuments, such as the 

church of Stětí sv. Jana Křtitele, Toulcův Dvůr, complexes of houses, the estates 

and the local cemetery. Another chapter presents significant personalities and 

because of my studies at the Pedagogical Faculty, I also paid attention to Hostivař´s 

schools. My work is concluded by a homeland studies-based walk around Hostivař.  

Everything is complemented by a rich image enclosure. 
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