
Hostivice – Litovice 

Litovice jsou dnes základní sídelní jednotkou města Hostivice. Tvoří 
západní část tohoto města. Do roku 1950 byla Litovice samostatnou 
obcí, s Hostivicí byla sloučena 1. ledna 1950. Západní část Litovic 
kolem tvrze se nazývá Staré Litovice a je pravděpodobně svým 
původem stejně stará jako tvrz, tedy ze středověku. Zástavba mezi 
Starými Litovicemi a vlastní Hostivicí je novější, většinou z 20. století. 
Gotická tvrz byla založená Řehníkem z Litovic r. 1330 a je jednou 
z mála gotických tvrzí, která si zachovala do dnešních dnů původní 
stavební dispozici. Řehník z Litovic je poprvé připomínán r. 1266 jako 
královnin podkomoří. Jeho bratr byla pražský biskup Jan III. (zemřel 
1278), jenž se psal po novém hlavním sídle rodu „z Dražic“. Tvrz 
vybudovali až Řehníkovi synové Řehník a zejména Jan IV. z Dražic, 
který byl opět biskupem pražským (zemřel 1343). Ten se za svého dlouholetého pobytu na dvoře papežově seznámil 
s jihofrancouzským kulturním prostředím a po svém návratu do Čech vnesl mnoho nových podnětů do českého kulturního 
života. Mimo jiné povolal stavitele z jižní Francie, kteří se pak podíleli na mnoha stavbách, jež biskup podnikal – v biskupském 
sídle Roudnici to byl most a klášter nového řádu augustiniánů, výrazný byl vliv jihofrancouzských stavitelů při přestavbě 
rodového hradu Dražic, ale projevil se i v architektuře litovické tvrze. Poznáme jej zejména na tvarech a členění oken i na 
výzdobě reprezentačních místností ve druhém patře tvrze. Z bohaté gotické výzdoby se do současnosti zachovaly jen 
nepatrné zbytky. 
Rod pánů z Dražic Litovice záhy prodal, takže v druhé polovině 14. století seděl na litovické tvrzi už Pešek z Příboje. Tvrz pak 
svého majitele měnila poměrně často. Od 17., kdy už stará nepohodlná kamenná stavba neodpovídala nárokům na šlechtické 
sídlo, začala být tvrz využívána jako sýpka. 
Tvrz v Litovicích je mohutná obdélná třípatrová budova, vystavěná z opuky. V jižní části je pravoúhlý výstupek kaple 
a přístavek točitého schodiště do vyšších pater. Gotická okna byla podobně jako na jiných stavbách Jana z Dražic nejen hrotitá 
s kružbami, ale i obdélná s profilovaným ostěním. Přízemí tvrze, které je dnes hluboko pod terénem a zčásti zasypané, dělila 
původně příčná zeď ve dvě místnosti, sklenuté křížovou klenbou. Dnes je tvrz přístupná ze severní strany volnými schody do 
prvního patra, krytými stříškou. Přízemí je přístupné sedlovým portálem, nad kterým byl umístěn tympanon se znakem 
Dražických, jenž sem byl dodatečně přenesen z interiéru. 
Při stavbě tvrze ve 14. století byla zřejmě největší pozornost věnována místnostem ve druhém patře. Střední síň osvětlovala 
dvě velká okna. Po stranách okenních výklenků byla kamenná sedátka. Na stěnách byly ještě počátkem našeho století patrné 
zbytky ornamentální a figurální výzdoby; nejdéle se zachovala barva červená a modrá. Nyní už je tato výzdoba téměř 
nezřetelná. Také gotická kaple, do níž se vcházelo z obytných místností ve druhém patře, je dnes už velmi poničená. Kolem 
tvrze bývaly mohutné hradby, ty se však v 16. století sesuly. 
 
Středokluky 
podrobně na http://www.stredokluky.cz/historie.htm 

Středokluky (okres Praha-západ) leží na svahu nad údolím Dolanského potoka. Ten pramení u vsi Přítočno jižně od Kladna, 
zhruba 8 km jihozápadozápadně od Středokluk. Asi 2 km nad vsí se z pravé strany připojuje Sulovický potok, který blízko u 
soutoku přijímá ještě bezejmennou vodoteč, tekoucí od Dobrovíze. Asi 1,5 km severně od Středokluk se Dolanský potok 
spojuje s Lidickým potokem, od soutoku je pak potok nazýván Zákolanský. Zákolanský potok se v Kralupech nad Vltavou 
spojuje s Knovízským potokem a společné ústí do Vltavy.  

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1318 a od roku 1399 se zde připomíná tvrz, kterou vlastnil od roku 1415 pražský 
měšťan Petr Meziříčský. Za husitské revoluce byly Středokluky a okolí zpustošeny. Roku 1420 při tažení žateckých, lounských 
a slánských houfů do Prahy byla středoklucká tvrz podobně jako sousední v Makotřasech, s nimiž byly Středokluky spojeny v 
jeden statek, vypálena. Přitom byli tamní farář (Mikuláš z Domažlic) a kaplan upáleni. Statek Středokluky pak zabrali Pražané 
a dále se majitelé velice často střídali, až se v první polovině 16. století stali držiteli Středokluk Bezdružičtí z Kolovrat a vlastnili 
je až do roku 1623, kdy byl statek Středokluky Vladislavu Abdonovi Bezdružickému z Kolovrat konfiskován pro účast na 
stavovském odboji. Zpustošený statek koupili roku 1645 jezuité od sv. Klimenta pro seminář sv. Václava a v majetku 
jezuitského řádu zůstal až do jeho zrušení. Od roku 1773 se Středokluky spolu se statkem Tuchoměřice dostaly do majetku 
novoměstského konviktu, později patřily studijnímu nadačnímu fondu. Tvrz Středokluky postupně chátrala a do našich dnů se 
z ní nezachovalo nic. Nicméně ves kolem statku zůstala zachována. 

Pamětihodnosti Středokluk 

 kostel svatého Prokopa z let 1719-1721 

 socha Anděla strážce z 18. století (na cestě k Černovičkám, ulice Na Ovčíně) 

 socha svatého Jana Křtitele z 18. století (u kostela, ulice Kladenská x Školská) 

 sousoší svaté Ludmily a svatého Václava na jižním okraji obce, varianta Braunova sousoší na Karlově mostě v Praze 

 venkovská usedlost čp. 5 (ulice Ke Kinu) 

 venkovská usedlost čp. 13 (ulice Ke Kinu) 
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 kříž u silnice R7, připomínající havárii autobusu v roce 1999 
  
Kostel sv. Prokopa 

Barokní filiální kostel, postaven v letech 1719–1721 podle plánů slavného 
architekta Františka M. Kaňky, stojí na místě staršího, farního středověkého 
kostela. V roce 1725 byl kolem kostela zřízen hřbitov a na jeho východní straně 
byla postavena kaple sv. Kříže. 
Roku 1761 byly pozlaceny dva oltáře a obrazy nákladem 200 zl. a bylo zajištěno 
8 lavic z dubového dřeva. 
Roku 1763 byly opatřeny dva obrazy na boční oltáře.  
Roku 1767 byly postaveny dva nové oltáře – dřevořezba zdobená zlatem a 
stříbrem. 
Roku 1785 byly kostely Středoklucký a Černovický prohlášeny byly za filiální, do 
té doby byly tzv. »kommendátními« (ecclesiae commendatae«) faráře 
Hostouňského. 
Kostel je stavba ve stylu barokním, jednolodní, s věží přistavěnou k východní 
straně. 
Zevnějšek je prostý. Stěny jsou rovné, rozčleněné lisenami s římsovými 
hlavicemi. Nad průčelím je rozložitý štít s volutovým zdivem po stranách, 
s oválovým oknem uprostřed a s trojúhelníkovým ořímsovaným závěrem nahoře.  
Věž je nízká, čtyřboká, opatřená hodinami. Má báňovitou střechu zakončenou lucernovitou vížkou. 
Uvnitř kostela nesou valené klenby, oddělené od sebe dvojitými pásy, mohutné pilíře oživené pilastry s ozdobnými 
hlavicemi a výklenky s vásami, zakončeny jsou bohatě článkovaným římsovím. 
Presbytář je oddělen od lodi vítězným obloukem, podepřeným po obou stranách volně stojícím oblým sloupem s 
kompositní hlavicí. 
Uprostřed hlavního oltáře je vsazen obraz sv. Prokopa z roku 1834, malovaný na plátně Josefem Führichem (za cenu 60 zl.). 
Světec je znázorněn s mitrou na hlavě, v řasnaté kasuli (a omylem i s palliem), pravicí žehná a v levici má knihu a berlu; v 
pozadí je vidět jeskyni. Obraz je signován: „Jos. Führich inv. et pinxit A. D. 1834". 
Na bočních stěnách presbytáře jsou oltáříky s obrazy malovanými na stěně - sv. Vendelín (znázorněn jako pastýř) a sv. Isidora 
(jak se modlí a v pozadí za něj anděl oře). 
Boční oltáře jsou vesměs dřevěné, barokní. 
Na straně evangelijní: 
1. oltář sv. Jana Nepomuckého s obrazem světce jako almužníka od Ign. Raaba; po stranách sochy „Sv. Václav" a „Sv. Lidmila", 
na tabernákulu obrázek „Sv. Alois" 
2. oltář sv. Ignáce Loyolského s novým obrazem téhož světce od J. Heřmana z roku 1896 (světec znázorněn klidně stojící s 
knihou v ruce; v pozadí na zemi válečné trofeje), po stranách sochy „Sv. Alois" a „Sv. Frant. Xaverský"; nad mensou v zasklené 
skříni socha P. Marie s Ježíškem. 
Na straně epištolní: 
1. oltář sv. Anny s obrazem téže světice od Ign. Raaba; po stranách sochy „Sv. Juda Tadeáš" a „Sv. Barbora"; nad mensou v 
predelle pěkný, na plátně malovaný obrázek: „Sv. Josef pohlíží na spícího Ježíška"; 
2. oltář sv. Františka Xaveria s novým obrazem umírajícího světce od J. Heřmana z roku 1896; po stranách sochy: „Sv. Hyacint" 
a „Sv. Rosalie". 
Nad mensou je oválový, na plátně malovaný obraz „Sv. Linhart v oblacích sedící; dole skupina dobytka; nahoře na okraji 
obrazu letočetný nápis: „SanCto LeonarDo potentl peCorVM serVatorI" (= „Svatému Linhartu, mocnému ochránci dobytka"); 
letočetná písmena dávají rok 1762. 
Kazatelna je barokní, bohatě zdobená sochami a řezbami. Nad vchodem na kazatelnu je socha „Kristus, dobrý pastýř", po 
stranách vchodu sedící sochy: „Mojžíš“ a „sv. Řehoř“, na řečništi reliéf: „Sv. Prokop oře, maje ke pluhu zapražené ďábly". 

Kolem kostela se rozkládá bývalý hřbitov (od roku 1830 se nevyužívá) ohrazený zdí, jejíž nároží tvoří otevřené dovnitř 
výklenkové kaplice; na východní straně stojí barokní kaple sv. Kříže. 
Je v půdorysu oválová, stěny jsou rozčleněny lisenami. Římsa podstřešní je na třech stranách segmentovitě prohnutá nad 
elliptickými okny; nad průčelím je trojhranný ořímsovaný štít. Střecha je vzdutá, prejsy krytá, zakončená zděnou lucernou. 
Vnitřek je rozčleněn pilastry, na nichž spočívá profilovaná římsa. Klenba je kopulovitá; na ní effektní malba znázorňující 
„Poslední soud" -  uprostřed Kristus v oblacích trůnící; po pravici jeho spravedliví, po levici zavržení; pod Kristem na jedné 
straně andílek se štítem na němž jest nápis: „Pojďte Požehnanj" ; na druhé straně rovněž andílek se štítem, na němž jest 
nápis: „Diete Zloržecženij''. Na bočních stěnách jsou naproti sobě malby: na straně evangelijní „Smrt sv. Františka" jakožto 
příklad smrti člověka bohabojného; na protější straně znázorněna smrt člověka bezbožného. 
 
Černovičky 

Pod Středokluky spadá také osada Černovičky s původně románským kostelem sv. Vavřince. Osada se nachází asi 1 km na 
severovýchod od Středokluk – nyní je oddělena silnicí R7. 
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Původně se ves nazývala Černomice a první písemné zmínky jsou z roku 1178. Osada 
s kostelem a tvrzí zanikla počátkem 16. stol. Na jejím místě pak vznikla v 17. stol. 
obec Černovičky.  
 
Severozápadně od vsi stojí kostel sv. Vavřince 

V původně románské stavbě z 2. poloviny 12. století se díky přestavbám prolínají 
prvky románské, gotické i barokní. V presbytáři se zachovaly gotické malby ze 14. 
století. Kromě nich jsou tu i renesanční fresky z 16. století s výjevy z Kristových pašijí 
a ze života sv. Kateřiny a Markéty. Ve zdi kněžiště se nachází pískovcový náhrobek z r. 
1353 s latinským nápisem. Zřejmě patřil pražskému měšťanu a obchodníku se 
suknem Budkovi z Černovic, neboť v té době mu ves s původním názvem Černomice i 
s tvrzí náležela. V klenbě můžeme vidět svorník s jeho erbem. 
Druhý náhrobek z 16. stol. s českým nápisem patřil Vladislavu Bezdružickému z 
Kolovrat a na Buštěhradě. Neteři jeho manželky, panně Kateřině z Martinic a na Okoři 
náleží třetí zachovaný náhrobek (1572). Majetkem rodu Bezdružických z Kolovrat byly 
Černovičky od začátku 15. století. 

O kostelík se v současnosti stará křesťanská komunita Chemin 
Neuf se sídlem v Tuchoměřicích. Poutní bohoslužba se koná 
(pokud nedošlo ke změně) v neděli před svátkem sv. Vavřince 
(10. srpen). Občas se zde pořádají koncerty duchovní a klasické 
hudby nebo výstavy. 
 
Kolem kostela se rozkládá hřbitov s barokní kaplí sv. Floriána z 
2. pol. 18. stol. Vyvěrá zde i vodní pramen. 
 
Nad kostelem je přírodní památka Číčovický kamýk – menší 
buližníkový vrch (345 m n. m.), který byl prý kdysi ostrůvkem v 
moři, pokrývajícím celé střední Čechy. Na vrcholu se nacházejí 
rozvaliny hranolové stavby, zřejmě zvonice nebo větrného 
mlýna. 
 
 

Kalingerův mlýn, Středokluky čp. 39 
podrobně na http://www.stredokluky.cz/pesta.htm 

Jde o velmi hodnotný areál barokního mlýna, jednoho z 
nejvýstavnějších v regionu, s dochovanou barokní 
mlýnskou hranicí.  Celý areál je zapsaným na seznamu 
nemovitých kulturních památek. Mlýn stojí o samotě v 
údolí Dolanského potoka 1 km severně od obce 
Středokluky, za dálnicí Praha-Slaný. V historii byl nazýván 
též Kalingrovský, Kučerovský, Podrybnický, Větší, Dolejší 
a Čtrnáctých. Mlýn byl založen do starší rybniční hráze, 
rybník byl vysušen v polovině 19. stol. 

Areál mlýna má nepravidelný půdorys. Na jižní straně 
stojí ve svahu vlastní budova mlýna (obytné stavení s 
mlýnicí), ke které se v jihozápadním rohu připojuje 
kolmé nižší křídlo, v němž byla situována kovárna. Na 
severní straně navazuje novodobá přístavba. Hlavním štítovým průčelím je mlýn orientován k východu, budova je částečně 
zapuštěna do tělesa sypané hráze. Západně od mlýna je bývalá hospodářská budova na půdorysu písmena „Z", novodobě 
upravená. Na východní straně dvora stojí stodola. Areál mlýna je ohrazen kamennou zdí. K severnímu úseku ohradní zdi, mezi 
stodolou a západní hospodářskou budovou, je přistavěno dlouhé hospodářské stavení (chlívky a kůlna). V šikmém úseku 
ohradní zdi mezi stodolou a severovýchodním nárožím mlýna je situována hlavní vstupní brána. 

První zmínka o mlýnu je z roku 1415, v r. 1574 byl uváděn jako náchlebný mlýn Marie Magdaleny Kolovratové. Vývoj mlýna 
výrazně poznamenala třicetiletá válka, takže dnešní budova mlýna se formovala až po této válce ve dvou barokních 
stavebních etapách. Během první etapy vznikla zděná mlýnice a snad i mlýnská hranice, zatímco obytná část byla roubená. 
Druhá, velmi náročná přestavba proběhla za mlynáře Jana Kalingera (jehož jméno mlýn nese) v 50. letech 18. století. Budova 
byla upravena do současné podoby s krásným barokním štítem. Vlastní budova mlýna obdélníkového půdorysu je přízemní, 
se dvěma suterény (budova je postavená ve svahu), završená tvarovaným barokním křídlovým štítem. Ve spodním podlaží je 
dochovaná dubová mlýnská hranice pro dvě složení z doby přestavby za Jana Kalingera. Nově vznikla náročně řešená brána s 
datací 1752 (nebo 1757 či 1755) a vysekaným monogramem J. K. Novější úpravy ve druhé polovině 19. století a v první 
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polovině 20. století přinesly již pouze modernizaci technologie (mlýn přestavěn na tzv. umělecký nebo válcový), nebo objekt 
doplnily o novější přístavby. S výjimkou dílčích nepodstatných novodobých zásahů se tak mlýn zachoval dodnes. 

Hospodářské budovy v areálu mlýna se formovaly v době pozdního baroka (západní hospodářská budova se sýpkou a 
stájemi), klasicismu (patrový sýpka/chlévy) a ve druhé polovině 19. století. Bohužel západní hospodářská budova byla 
zásadním způsobem poškozena poslední přestavbou po roce 1997. 

V rámci středočeského regionu představuje Kalingerův mlýn mimořádně hodnotnou památku. V oblasti severozápadně od 
Prahy je s ním srovnatelný prakticky jedině barokní mlýn v Sazené, Bočkův mlýn v Unhošti, mlýny v Tuchlovicích a Malých 
Kyšicích (vše okres Kladno) a raně klasicistní mlýn se středověkými základy ve Vepřku (okres Mělník). 
 
Kněžívka 

Kněžívka je nejstarší části dnešních Tuchoměřic, které byly v minulosti v majetku pražského knížete. První zmínka o obci 
pochází z roku 1301, ale archeologické nálezy potvrzují existenci rozsáhlých pravěkých sídlišť již ve 4. - 3.století př. n. l. 
náležející ke kultuře laténské. 

Kněžívka leží v jižní části Tuchoměřic a patří k jedné z nejlépe zachovaných i odborně dokumentovaných lokalit tzv. 
příbojového vývoje. Byly zde odkryty křídové sedimenty, a to díky lomu, který zde kdysi fungoval. Těžily se zde proterozoické 
buližníky kralupsko-zbraslavské skupiny. 

V období svrchní křídy byla zdejší krajina formována erozí v suchozemských podmínkách a později hlavně činností moře. 
Místní černé buližníkové skály bývaly mořským dnem. Zdejší elevace byla součástí tzv. unhošťského hřbetu, který během 
svrchního cenomanu a počátkem turonu místy vyčníval nad hladinu křídového moře. Na okraji centrální části lomu jsou velmi 
dobře znatelné vyduté ohlazy způsobené příbojovými vlnami, které kdysi omývaly skaliska. 

Zbytky makrofauny v sedimentech ukazují na tehdy 
bohatý život v křídovém moři. (Stereocidaris sorigneti, 
schránky ramenonožců, ústřic, žraločí zuby, plži Nerinea, 
Nerita nodosa, mlži Neithea, Venilicardia, korály 
Microphyllia, Meandrastrae, Negoporites a další) 
Svrchnokřídové příbojové uloženiny jsou dost rozšířeny. 
Lom v Kněžívce je však jejich nejlepším odkryvem. Je zde 
zachycen složitý geologický vývoj intervalu zhruba 1,5 
mil. let (svrchní cenoman – střední turon). Zcela právem 
byla lokalita prohlášena za Přírodní památku a od roku 
1978 je chráněna státem. 

 


