HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ
KALENDÁŘ

Litovice – náměstí 1. máje

STARÉ STATKY

Připravil Jiří Kučera
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Hostivice – Jiráskova čp. 100
Jen jeden z hostivických statků vznikl až před koncem 19. století „na zelené louce“, a to
Jiráskova čp. 100. Postavil ho majitel statku čp. 25 Josef Bartoš před rokem 1875, ale snad
v roce 1882 ho koupil Josef Kozák, dědic hostivického statku čp. 4 po otci Václavovi, kterého
roku 1881 zabil výbuch hmoždíře při oslavách svatby korunního prince Rudolfa. Josef pak v roce
1887 prodal stavení čp. 4 Matěji Čermákovi, manželovi Anny, sestry svého otce, a ke statku
čp. 100 převedl od čp. 4 všechna pole. Kolem roku 1930 se hospodářem stal Josefův syn
Václav, ale brzy statek pronajal rodině Polaneckých. Další nájemce Josef Střelba (pohřební
služba) byl v roce 1951 vystěhován pro zásobovací přestupky a statek převzalo JZD. Poté zde
byl podnik služeb a dnes v areálu sídlí Technické služby Hostivice.
Obytná budova bývalého statku v pohledu ze dvora dnes nese čp. 170 a slouží jako soukromá
ubytovna. Snímek z roku 1933 zachytil také rodiny Polaneckých (nájemců statku) a Kádnerových. Na povozu sedí kočí Vlček.
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Litovice čp. 15 – nyní Litovická čp. 635
Statek se původně nazýval Kolářovský grunt a po třicetileté válce byl pustý. V roce 1703 doplatil
poslední částku za statek Jan Procházka a jeho rod zde setrvá až do současnosti. Josef Procházka, který na statku hospodařil od roku 1839, neměl žádného syna, statek proto převzal manžel
dcery Barbory Antonín Burgr z Dolních Ptic, který se stal v letech 1874–1877 litovickým
starostou. Stejnou funkci zastával za první světové války také jeho syn Jaroslav. V roce 1950 byl
Stanislav Burgr nucen začlenit svá pole do JZD.
Snímek obytné budovy statku, již zvýšené o první patro, pochází z počátku 20. století.
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Hostivice – K Nádraží (dříve čp. 49)
Z některých původně domkářských usedlostí se postupem doby staly malorolnické nebo rolnické
usedlosti. To je případ dřívějšího domu čp. 49, který je poprvé zmíněn v nejstarší domkářské
pozemkové knize z roku 1748 jako domeček Matěje Dufka. Před rokem 1850 domek získal
truhlář Antonín Jelínek a truhlářem byl i jeho stejnojmenný syn, který v roce 1878 koupil
stodolu od statku čp. 19 a před koncem 19. století nakupoval od jiných sedláků kusy polí.
V roce 1900 usedlost převzal vnuk prvního Antonína Václav Jelínek, který je již v pramenech
označován jako malorolník. Po postavení nového rodinného domu v zahradě v druhé polovině
20. století byla bývalá usedlost zbořena, zůstala z ní jen část nesoucí letopočet 1892. Na místě
bývalé usedlosti nyní stojí rodinný dům čp. 1149.
Snímek asi z roku 1940 zachycuje dvůr usedlosti s hnojištěm.
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Břve čp. 2 – nyní U Ovčína čp. 1068
V roce 1597 koupil statek od Jana Fochra Matěj Albrecht. V pozemkových knihách založených
po třicetileté válce se nazýval Litovská chalupa podle Bartoloměje Litovského, který zde hospodařil od roku 1624. V letech 1688 až 1823 zde byli Hanzlíkovi, poté statek koupili Šimáčkovi.
V roce 1889 statek převzal Antonín Šimáček, který byl v letech 1911 až 1916 litovickým starostou a postupně (nejvíce v roce 1896) prodal pole patřící statku. Jeho syn Štěpán už v roce 1925
převzal jen budovy a zřídil si zámečnickou dílnu a opravnu strojů. Bývalý statek je nyní rozdělen
na tři čísla popisná, původní číslo nese budova vlevo od brány.
Obrázek z kolorované světlotiskové pohlednice, kterou vydal v roce 1913 E. Jílovský ze Žižkova,
zachycuje kromě statku čp. 2 také dřevěnou zvoničku na návsi a ohradní zeď statku čp. 1. Na
místě této zdi byly později postaveny hospodářské budovy patřící ke statku čp. 1.
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Hostivice – Čsl. armády čp. 18
V roce 1606 zemřel první známý majitel statku Adam Starý. V roce 1622 se vdova Mandalena
znovu provdala za Jana Kobylu a po něm se pak statek v pozemkových knihách nazýval
Kobylovský grunt. V 18. století patřil statek rodu Dejmků a poté zde hospodařili Hřebíkovi
a Náprstkovi. Před rokem 1883 statek získal Václav Nykles (původem z čp. 50) s manželkou
Alžbětou rozenou Trýbovou ze statku čp. 25, v roce 1892 přestavěli obytnou budovu statku do
současné podoby podle projektu místního stavitele Pavla Šafaříka a až roku 1923 statek
postoupili mladšímu synovi Františkovi, který v roce 1940 prodal část dvora na stavbu Baťova
obchodu čp. 499 a zemřel v roce 1949 poté, co ho přejel vlastní vůz. Ve druhé polovině
20. století patřil dům Janu Findejsovi a jeho manželce Anně rozené Nyklesové.
Snímek zachycuje dům čp. 18 asi v roce 1928, malé dítě je Anna Nyklesová, provdaná Findejsová, stojí zřejmě mezi svými rodiči.
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Jeneček čp. 8 – Družstevní čp. 951
Před třicetiletou válkou hospodařil na statku Jan Kamba a po něm se později v pozemkových
knihách nazýval Kambovský grunt. V roce 1819 statek koupil Jan Tomek, jehož otec byl
rolníkem v Kamýku (nyní část Velkých Přílep), s manželkou Rosalií. V majetku tohoto rodu je
statek až do současnosti. V roce 1938 Miloslav Tomek zbořil staré obytné stavení, dosud kryté
doškovou střechou, a o něco severněji postavil nový patrový obytný dům podle projektu
stavitele Rudolfa Šťastného z Jenče. Nyní slouží areál bývalého statku jako sběrna tříděného
odpadu.
Fotografie z doby kolem roku 1920 či snad ještě starší zachycuje dvůr statku s hnojištěm,
bránou a již zaniklou starou obytnou budovou.
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Hostivice – Husovo nám. čp. 9
Statek patřil na přelomu 16. a 17. století Havlovi Rubínovi, v dalších pozemkových knihách se
však nazýval Štírkovský podle Matěje Štírka, který ho koupil v roce 1624. V 19. století patřil
rodu Stádníků, do něhož se přiženil Tomáš Chlupatý. Po jeho brzké smrti si vdova Anna vzala
jeho bratra Josefa Chlupatého, který byl v letech 1888 až 1892 hostivickým starostou. Stejnou
funkci zastával v letech 1913 až 1919 i jejich syn Tomáš Chlupatý, který byl i dlouholetým
starostou hostivického Sokola. V roce 1942 se na statek přiženil Vladimír Burgr z Litovic, jehož
rod drží usedlost až do současnosti. Areál bývalého statku však byl ve druhé polovině 20. století
rozdělen na dvě čísla popisná – čp. 9 zůstalo části u náměstí a druhá část s velkou stodolou,
v níž je nyní železářství, získala nové čp. 11 po zbořeném jiném statku.
Fotografie zachycuje statek od mostku přes Litovický potok v 50. letech 20. století.
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Litovice čp. 36 – nyní U Sádek čp. 656
Na statku, který se dříve v pozemkových knihách označoval jako Mrázovský grunt, hospodařil
v době třicetileté války Jan Mráz. V roce 1728 statek získal Václav Osvald, jehož předci pocházeli
z jiného litovického statku. Od roku 1753, kdy statek převzal Osvaldův zeť František Novotný,
zůstali Novotných na statku až do roku 1922. Z tohoto rodu pocházel dlouholetý litovický
starosta František Novotný, starostou byl v letech 1883 až 1895. Jeho jediný syn Rudolf se však
v roce 1902 postřelil z revolveru a na následky zranění zemřel. Vdova po Františkovi Marie
Novotná v roce 1908 celý statek prodala c. k. velkostatku, avšak po roce koupila zpět obytné
budovy. V roce 1922 byl statek rozdělen na více částí. Původní obytnou budovu vlastnil za první
republiky malíř pokojů Antonín Hroník a do roku 1930 zde byl litovický obecní úřad.
Historická fotografie statku se zřejmě nedochovala, je proto použit snímek z roku 1994.
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Hostivice – Pelzova čp. 4
Prvním známým majitelem statku byl Jan Valata, k roku 1610 je poznamenáno, že měl statek
zaplacený. V roce 1621 se ho ujal Vít Chladil, po němž se nazýval Chladilovská chalupa. Po
třicetileté válce byla usedlost pustá, až se jí v roce 1688 ujal Jiří Janeček z Tachlovic, jehož
druhá manželka Kateřina se po ovdovění znovu provdala za Vojtěcha Ptáčníka. Jejich potomci –
rody Ptáčníků, Pachmanů, Kozáků a Čermáků statek vlastnily až do roku 1962. Truhlář Matěj
Čermák pocházel z Lidic a koupí statku čp. 4 v roce 1887 se dostal na rodný statek své ženy.
V roce 1892 přistavěl na obytné budově první patro podle projektu hostivického stavitele Pavla
Šafaříka a postavil i novou obytnou budovu vpravo od vjezdové brány (později čp. 182), v níž
pak rodina bydlela, zatímco byty v patrové budově čp. 4 se pronajímaly.
Na snímku pořízeném kolem roku 1925 stojí zleva Anna Turecká, Rosalie Turecká, paní
Inemanová a spolumajitelka statku Magdalena Čermáková, manželka Jaroslava Čermáka.
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Břve čp. 1 – nyní U Ovčína čp. 1067
V roce 1592 zemřel nejstarší známý majitel statku Kříž a statek převzal Vít Čejka z Řep, který se
oženil s Křížovou dcerou Dorotu. Po jeho smrti majetek získal v roce 1621 Jan Kozák z Jinočan,
po němž byl statek v pozdějších pozemkových knihách nazýván Kozákovský grunt. V roce 1730
se zanedbaného statku ujal Tomáš Novotný, jehož rod zde působil velmi dlouho. Pocházeli z něj
i dva litovičtí starostové – Josef Novotný v letech 1871 až 1873 a Ladislav Novotný v letech
1903 až 1909 a 1911. Zvláště Ladislav byl významnou osobností, působil v hostivickém Sokole
a na Břvích založil cyklistický klub Kmit, zemřel však mladý a bezdětný. Vdova Františka
Novotná později statek předala svému příbuznému Václavu Ziklovi. Již Novotným se podařilo
získat i břevský statek čp. 9 a k němu patřící polnosti, takže tento statek byl největší v celé
Hostivici. V roce 1950 byl proto zaveden povinný nájem a krátce nato byla pole předána JZD.
Snímek zachycuje hospodářské budovy, jak je v roce 1932 přestavěl Václav Zikl.
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Hostivice – Husovo nám. (dříve čp. 11)
Statek se ve starých knihách nazýval Zápotocký grunt. V pozemkové knize se objevuje až po
třicetileté válce, nepochybně proto, že teprve tehdy hrabě ze Žďáru zakoupil statek Litovice,
k němuž tato usedlost patřila. Zatímco jiné hostivické statky měly svá pole po celém katastru,
pozemky tohoto statku ležely v celku mezi statkem a litovickým katastrem. V roce 1840 již
statek patřil rodu Tůmů. Antonín a Magdalena Tůmovi ho postoupili v lednu 1923 synovi
Matějovi, který byl za první světové války legionářem na francouzské frontě a za první republiky
působil jako náměstek starosty. V roce 1940 si Tůma postavil nový dům Školská čp. 27 (dům
převzal číslo zbořené pastoušky v Potoční ulici), zatímco na původní obytné budově statku
čp. 11 stále zůstávala došková střecha. Jako chatrné stavení byl statek zbořen po roce 1951,
zůstala z něj jen stodola. Na místě statku dnes stojí nové rodinné domy s jinými čísly popisnými.
Snímek zachycuje statek zřejmě na přelomu 20. a 30. let 20. století. Na štítu je již vidět rozvod
elektrické energie, ale vstup na půdu vlevo ještě nebyl přestavěn.
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Jeneček čp. 13 – nyní Družstevní čp. 956
Bývalý statek čp. 13 je nejmladším statkem v Jenečku, vznikl až v roce 1798. Tehdy malojenečský rychtář Josef Zábranský rozdělil svůj statek čp. 6 a synovi Matějovi, který jako vyučený
sladovník nemohl získat práci, s manželkou Eleonorou umožnil postavit nový statek čp. 13.
Kolem roku 1820 došlo k faktické výměně statků čp. 1 a 13, takže Zábranští přešli na čp. 1
a statku čp. 13 se ujal Jan Náprstek původem ze statku čp. 1. Jeho dcera Rozálie se v roce
1864 provdala za Josefa Koutného ze Sobína a po jeho smrti za Josefa Evana ze Žiliny. Přestože
z prvního manželství vzešel mj. syn Josef Koutný, který zemřel až v roce 1954 v Braníku, Josef
Evan, který zřejmě s Rozálií neměl žádného potomka, se rozhodl v roce 1921 adoptovat svého
nevlastního vnuka Pavla Koutného, který se pak psal Pavel Evan a zdědil statek. Rodu patří
bývalý statek doposud. Bývalá obytná budova byla po roce 1990 vzorně opravena, ale v roce
2000 musela být kvůli narušené statice zbořena.
Snímek zachycuje statek s bránou v pohledu z Družstevní ulice. Ve vozíku by mohl být Josef
Evan narozený v roce 1924.

