
PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII 

Řada D: Katastry 

Svazek č. 3 
 

 
 
 

STABILNÍ KATASTR  
 

1840 

 

 

 

 

 

 

Část A: 
 

Úvodní kapitoly 
 

 

 
 
 
 

 
 

Hostivice, září 2008 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada D – svazek č. 3 
Stabilní katastr 1840 – část A: Úvodní kapitoly  2 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tento svazek Pramenů k hostivické historii tvoří tři části: 

A Úvodní kapitoly 
B Katastrální obec Hostivice (zahrnuje Hostivici a část Jenečka) 
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Úvod 
 

Stabilní katastr, který vznikl v první polovině 19. století, představuje jedinečný 
pramen pro poznání stavu krajiny a rozsahu zástavby před hlubokou proměnou 
způsobenou průmyslovou revolucí. Kromě písemného operátu obvyklého i u předchozích 
katastrů obsahuje stabilní katastr poprvé i katastrální mapy, které byly vyhotoveny 
v měřítku 1 : 2880 a z nichž se při evidenci nemovitostí vychází v některých katastrálních 
územích dodnes. Na území města Hostivice se to týká katastrálního území Litovice. 

Tato publikace přináší výtah nejdůležitějších informací z písemného operátu stabil-
ního katastru pro katastrální území Hostivice a Litovice a je doplněna ukázkami z těchto 
písemností a především ukázkami map.  

 

Děkuji 1. oddělení Národního archivu za možnost seznámit se s písemným operátem 
a indikačními skicami a Ústřednímu archivu zeměměřictví a katastru za zpřístupnění 
císařských otisků. Oběma archivům pak děkuji za souhlas s užitím obrazových ukázek 
z jimi spravovaných fondů. 

 
Jiří Kučera 
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Historie stabilního katastru 
 

Na začátku 19. století již přestal pro výběr pozemkové daně vyhovovat starší josefský 
katastr. Jeho základní nedostatek spočíval v tom, že nevycházel z řádné mapy, ale přede-
vším ze slovního popisu jednotlivých pozemků.  

Tíživá hospodářská situace Rakouska způsobená především napoleonskými válkami 
vedla v roce 1811 až ke státnímu bankrotu. Stát musel najít způsob, jak zlepšit výběr 
pozemkových daní. V roce 1810 proto císař František I. založil Dvorskou komisi pro úpravu 
daně pozemkové, která připravila podmínky pro vydání císařského patentu o pozemkové 
dani z 23. prosince 1817. 

Výběr daně podle nového patentu měl být založen na zjištění výměry pozemků podle 
map sestavených vědecky vzdělanými a prakticky zaměřenými zeměměřiči pro každou 
(katastrální) obec. Při oceňování výnosů ze zemědělské půdy se přihlíželo také k jakostním 
třídám podle polohy a povahy půdy. Toto rozlišení znal i josefský katastr, rozlišoval však 
pouze tři třídy – půda dobrá, střední a špatná. 

Po vydání patentu byla nejprve vybudována katastrální triangulace, tedy síť bodů se 
zaměřenou polohou. V roce 1824 byla vydána Instrukce k provádění zemského vyměřo-
vání, která stanovila způsob vlastního vyměřování. Bylo potvrzeno měřítko 1 : 2880, ve 
kterém se čtvercová plocha o výměře jednoho dolnorakouského jitra (délka strany je 
40 sáhů) zobrazuje v mapě jako čtvercová plocha o straně jednoho palce. 

Stabilní katastr se zakládal podle katastrálních obcí, které v zásadě odpovídaly 
tehdejším berním obcím a vycházely z hranic určených při budování josefského katastru. 
Zrovna v případě Hostivice to však neplatí, v josefském katastru patřil celý Malý Jenč 
(Jeneček) k Hostivici, ale ve stabilním katastru jeho větší část připadla do Litovic. Protože 
vymezení katastrálních obcí posloužilo v roce 1849 k určení místních (politických) obcí, 
způsobil právě stabilní katastr, že Jeneček byl celé století, až do sloučení Hostivice a Litovic 
v roce 1950, rozdělen mezi dvě zcela samostatné obce. 

První úkol, popis hranic katastrální obce, se svěřoval nejlepším a nejzkušenějším 
zeměměřičům. Zpracovával se zpravidla rok před zahájením měření a vznikal při pochůzce 
v terénu, které se zúčastnili zástupci kraje, rychtář a další dva zástupci obce. Protokol 
sepsaný dvojjazyčně česky a německy se zachoval pouze pro Litovice. 

Další práce vykonal vrchní úřad v Jenči, který byl zodpovědný za správu 
tachlovického panství. Sepsal přehled místních názvů (tzv. tratí) a také seznam majitelů 
nemovitostí jednak v abecedním pořadí, jednak podle čísel popisných domů, které vlastnili. 

Před začátkem vlastního vyměřování umístili držitelé pozemků na lomových bodech 
kolíky vymezující hranice. Rovněž zeměměřiči zapsali místní názvy, ale protože leckdy 
neuměli česky, názvy se objevily v mapách někdy ve zkomolené podobě. V Hostivici 
i v Litovicích jsou tato zkomolení naštěstí minimální. Měření probíhalo metodou měřického 
stolu, tedy měřením úhlů a protnutím přímek zaměřených nejméně ze dvou stanovišť. 
Geometr vytvořil polní náčrty a na jejich základě potom indikační skici, ze kterých se 
zpracovaly konečné mapy. 
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Po ukončení polních prací následovaly kancelářské práce. V mapě byly dorýsovány 
hranice, spočítaly se výměry parcel a mapa se kolorovala (vybarvila). V mapě se doplnila 
parcelní čísla a značky kultury. 

Po skončení měření zeměměřič porovnal správnost zákresu a zápisů se skutečností 
pochůzkou v terénu za účasti rychtáře a tří majitelů znalých poměrů, kteří po opravení 
případných chyb podpisem potvrdili správnost údajů. 

Vytvořené mapy kontroloval inspektor, který správnost měření ověřoval i tak, že 
přeměřil náhodně vybranou část území. Operáty zkontrolované inspektorem se 
odevzdávaly náměstkovi ředitele mapování, který je předával zemské komisi. Poté byly 
uloženy do zemského mapového archivu a nyní se nacházejí v Národním archivu. 

V Čechách trvaly mapovací práce 12 let, a to v letech 1826 až 1830 a 1837 až 1843. 
Katastrální obce Hostivice a Litovice byly vyměřeny v roce 1840. 

Podle stabilního katastru se začala vybírat pozemková daň v Českém království až od 
roku 1860. Do té doby se stále používal zastaralý tereziánsko-josefský katastr. 

Slabým místem stabilního katastru se stala jeho aktualizace. Na zaměřování změn 
v terénu bylo v celých Čechách vyčleněno jen 19 zeměměřičů. V Hostivici i v Litovicích byl 
stabilní katastr aktualizován jen jednou, a to v roce 1858. Tyto změny jsou vyznačeny do 
indikačních skic a v samostatných protokolech. 

Zákon č. 88/1869 ř. z. (říšského zákoníku) proto nařídil reambulaci katastru a jeho 
pravidelné revize. Reambulace trvala přes deset let, od roku 1869 do roku 1881, v Hosti-
vici proběhla v roce 1875. Takto upravený katastr se nazývá reambulovaný. 
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Mapy stabilního katastru 
 

Indikační skici 
Jak již bylo uvedeno, vytvořil zeměměřič indikační skici, ze kterých se potom 

vytvářela další vyhotovení map. Na indikačních skicách jsou na jednotlivých pozemcích 
uvedena jména jejich majitelů nebo aspoň čísla domů, ke kterým patří. Indikační skici mají 
menší rozměr, čtyři skici tvoří jeden standardní mapový list. 

Do indikačních skic se zakreslovaly pozdější změny v území, takže se v nich dá 
sledovat pozdější vývoj. V indikačních skicách pro Hostivici a Litovice jsou zachyceny 
změny, ke kterým došlo mezi roky 1840 a 1858. 

V současnosti jsou uloženy v Národním archivu, který připravuje jejich zpřístupnění 
na internetu. 

 

 
Jeden z listů indikačních skic ukazuje část hostivického katastru při ruzyňské hranici, kde se dnes nacházejí 
Palouky a rybník Strnad. Jde o levou horní část mapového listu VI. 
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Císařské otisky 
Pro evidenční účely byly vytvořeny tzv. císařské otisky, což jsou kolorované mapy 

zachycující stav v době mapování, bez pozdějších změn. Tyto mapy se tedy hodí ke studiu 
původního stavu území. 

V současnosti jsou uloženy v Ústředním archivu zeměměřictví a katastru a jsou 
dostupné na internetových stránkách http://historickemapy.cuzk.cz. 

 

 
List IV císařského otisku pro k. ú. Litovice ukazuje Litovice, v horní části stodolu od statku čp. 6 v Jenečku 
a dole část Břvů s ovčínem. 

 

Rozdíl mezi císařským otiskem a indikační skicou názorně ilustruje litovický dvůr 
velkostatku s tvrzí. Srovnáním obou map na následující straně lze dobře doložit rozšíření 
dvora západním směrem. 
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Císařský otisk. Indikační skica. 

Další mapy 
Pro různé účely byla zpracovávána i další vyhotovení map vytvořených při mapování 

stabilního katastru. Pro území Hostivice se dochovala sada kolorovaných katastrálních map 
vycházejících ze stabilního katastru, do nichž je dokreslena parcelace plochy Husova 
náměstí a nová zástavba v Jiráskově ulici. Tato sada map je v současnosti uložena 
u Stavebního úřadu Hostivice. 

Barvy a značky používané v mapě 
Ve stabilním katastru se pro evidenci pozemků používala dvojí číselná řada. 

Samostatně byly číslovány pozemkové a stavební parcely. Pozemkové parcely se vyznačují 
v mapě červeným číslem, stavební parcely černým číslem. 

V indikačních skicách jsou navíc u stavebních parcel vyznačena čísla domů a v kaž-
dém pozemku je uvedeno jméno majitele nebo aspoň číslo domu. Číslo popisné je 
vyznačeno červenou barvou, vlastnictví nestavebního pozemku černou barvou. U staveb-
ních i nestavebních pozemků se tedy používá kombinace černé a červené barvy, ale 
v opačném významu. 

 

 

Ukázka z indikační skici (staré Litovice): 

Vlevo se nachází dům čp. 36 (červené číslo), který stojí na stavební 
parcele 27 (černé číslo). 

K tomuto domu patří zahrada vpravo na pozemkové parcele 23 
(červené číslo), což ukazuje černé číslo 36. 

Vlevo je vidět rozšíření dvora statku čp. 41 (stavební parcela 28) na 
úkor ulice. 
  

 

Stejná ukázka z císařského otisku: 

Vlevo se nachází stavební parcela 27 (černé číslo), z mapy však 
nevyčteme, že na této parcele stojí dům čp. 36 

Pozemková parcela 23 (červené číslo) je zahrada, o jejím vlastnictví 
se však nic nedozvíme. 

Změna dvora statku čp. 41 není vyznačena, mapa zobrazuje pouze 
původní stav. 
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Budovy se rozlišují v mapách třemi barvami. Žlutě jsou vyznačeny spalné budovy, 
tedy dřevěné stavby, které se v obou katastrálních územích nacházely pouze ojediněle. 
Růžová barva znázorňuje nespalné, tedy zděné budovy. Červená barva byla vyhrazena pro 
nejdůležitější stavby, jako jsou kostel, škola či zámek. 

 

   
Růžovou barvou jsou vyznačeny 
zděné domy mezi nynějším 
hostivickým nádražím a Husovým 
náměstím. 

Spalná, dřevěná stavba přístřešku 
pro povozy se nacházela ve dvoře 
hostivického zájezdního hostince 
čp. 1. 

Červeně jako významné budovy 
byl vyznačen kostel, škola a fara 
v centru Hostivice. 

 

Mapy dále barvou a doplňující značkou rozlišují jednotlivé kultury. V mapách 
katastrálních obcí Hostivice a Litovice se nejčastěji objevuje nevybarvená plocha veřejných 
prostranství v obci, hnědá barva cest, modrá pro vodní plochy, velmi světlá hnědá pro 
ornou půdu, šedá pro les a různé odstíny zelené pro zahrady, louky a pastviny. Zahrady 
jsou šrafovány a doplněny značkou stromu. Louky jsou vodorovně vytečkovány bez další 
značky. Pastviny se označují značkou W, případně DW pro panské pastviny a GW pro 
obecní pastviny. Lomy a skalní výchozy jsou znázorněny kresbou připomínající skálu. 

 

   
Les obklopený ornou půdou 
– v nynější Vilové čtvrti. 

Vodní plocha – rybník Kala. Skála, kolem orná půda, cesty 
a pastvina – lom u Jenečka. 

   
Louky, vlevo dole orná půda 
– ukázka z Jenečka. 

Zahrada – sad západně 
od litovické tvrze. 

Pastvina v klínu cest  
– nyní konec Sadové ulice. 
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Písemný operát stabilního katastru 
 

Rozdělení katastru do místních tratí (poloh)  
a číslování pozemků 

Každý katastr byl rozdělen do místních tratí čili poloh označovaných místními názvy. 
Toto členění používal již josefský katastr, místní tratě josefského a stabilního katastru však 
nejsou zcela totožné, i když některé názvy si odpovídají. 

Stabilní katastr obsahuje tyto místní tratě: 

v katastrální obci Hostivice v katastrální obci Litovice 
1. Místní poloha 1. Místní poloha (Litovice) 
2. Za zahradami 2. U ovčína 
3. Na pískách 3. U Pláčů 
4. U zadní 4. Na drahách 
5. Na fořtě 5. Místní poloha (Břve) 
6. U úvozu 6. Na pískách 
7. Na posvátné 7. U sádek 
8. U průhonu 8. U Hájku 
 9. U drah 
Zástavba hostivické části Jenečka je 
zahrnuta do místní tratě U průhonu 

10. U panské zahrady 
11. U litovské kapličky 

 12. U Malého Jenče 
 13. U Chmelnice 
 14. Místní poloha (Jeneček) 
 15. Nad rybníkem 
 16. U luk 
 17. Na klínách 
 18. U dobrovízské hranice 

 

Pozemky se očíslovaly nejprve v zastavěné části obce a poté postupně po 
jednotlivých místních tratích, které byly ohraničeny vždy nějakou cestou. Po vyčerpání 
všech pozemkových parcel zachycujících zemědělskou půdu byly teprve očíslovány 
pozemky cest a vodních toků, které stejně jako stavební pozemky nepodléhaly pozemkové 
dani. Nestandardně je zpracována katastrální obec Litovice, kde jsou nejprve očíslovány 
všechny pozemky v Litovicích a na Břvech včetně cest a vodních toků a až poté následují 
pozemky ležící v Jenečku. Tato anomálie byla způsobena zřejmě přesunem „litovického“ 
Jenečka z katastrální obce Hostivice, umožňuje však jasně rozlišit hranice mezi územím 
Litovic a Jenečka. Hranici mezi Litovicemi a Břvemi lze odvodit pouze z přípravných 
dokumentů zpracovaných vrchním úřadem v Jenči, kde jsou ke Břvům přiřazeny kromě 
zastavěného území pouze místní tratě Na pískách a Na drahách 
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Klad mapových listů a vymezení místních tratí pro k. ú. Hostivice na úvodní indikační skice. 

 

 
Klad mapových listů a vymezení místních tratí pro k. ú. Litovice na úvodní indikační skice. 
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Přípravné dokumenty 
Před zahájením vlastních vyměřovacích prací zpracoval vrchní úřad (rozuměj: úřad 

vrchnosti, tedy správa panství; pro tachlovické panství sídlil vrchní úřad v Jenči) soupis 
místních tratí, který se však v Hostivici liší od konečného rozdělení. S jinými místními 
tratěmi byly sloučeny navrhované tratě U ovčína, U rokle, U panské cesty a Na soudním. 

 

    
Německy psané soupisy místních tratí pro Hostivici a Litovice (bez Břvů a Jenečka) podepsal v červnu 1840 
vrchní správce Peche. 

 

Vrchní úřad dále sestavil seznamy majitelů seřazené podle čísel popisných a rovněž 
abecedně. I tyto soupisy se ojediněle liší od údajů ve vlastním stabilním katastru. 
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Začátek abecedního seznamu majitelů nemovitostí v Hostivici zpracovaného jenečským vrchním úřadem. 

 

 

Začátek seznamu majitelů nemovitostí v Litovicích podle čísel popisných zpracovaného jenečským vrchním 
úřadem. 
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Pro Litovice se dochoval rovněž čtrnáctistránkový česko-německý popis hranic 
litovického katastru se všemi sousedními obcemi z roku 1839, který podepsali zástupci 
všech dotčených panství i obcí. S ohledem na obtížnou čitelnost originálu není popis 
uveden v přepisu. Tento popis ještě nezahrnuje Jeneček, který byl o rok později stabilním 
katastrem přičleněn ve katastrální obci Litovice. 
 

 

Podpisy zástupců panství i obcí pod popisem hranic litovického katastru – 1. část. 
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Podpisy zástupců panství i obcí pod popisem hranic litovického katastru – 2. část. 
 

 
Plánek přiložený k popisu hranic litovického katastru. 
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Abecední soupis 
Nejsnáze lze získat přehled o majetkových poměrech v obci pomocí abecedního 

soupisu. Každý majitel je určen číslem domu, jménem, postavením a obcí, ve které bydlí. 
Následuje přehled vlastněných pozemků. Pozemkové parcely nejsou v tomto seznamu 
členěny podle místních tratí, ale podle mapových listů. Poté následují červeným inkoustem 
zapsané stavební parcely. U žádných parcel není uváděna výměra ani bonita, jde pouze 
o výčet čísel pozemků. 

V tak obsáhlém díle jako je stabilní katastr se nutně musí objevit chyby. Stalo se tak 
i v abecedním seznamu, počet chyb je však malý.  

V katastrální obci Hostivice je u rolníka Jana Náprstka z Jenečka čp. 13 uveden 
pozemek parc. č. 263 místo správného parc. č. 363 a pozemek parc. č. 484 (bývalá cesta 
k nynějšímu radaru ruzyňského letiště) je evidován jak u toskánského velkovévody Leopol-
da II. jako majitele panství, tak i u obce. Pole parc. č. 342 v nejsevernější části katastru je 
v abecedním soupisu vedeno jako obecní, v indikační skice je však zakresleno jako 
kostelní, údaj však byl přepsán. 

V katastrální obci Litovice chybí u rolníka Jana Novotného z Litovic čp. 36 pozemek 
parc. č. 406. 

 

  
Titulní list hostivického abecedního seznamu a ukázka zápisu údajů. 
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Parcelní protokoly 
Podrobné údaje k jednotlivým pozemkům, tj. především údaje o jejich majiteli, 

výměře a způsobu využití, obsahují parcelní protokoly vedené samostatně pro pozemkové 
parcely a pro stavební parcely. 

U stavebních parcel je budova popsána nejčastěji jako obytná budova 
(„Wohngebäude), hospodářská budova („Wirtschaftsgebäude“) nebo obytná a hospo-
dářská budova („Wohn- und Wirtschaftsgebäude“). Jiná charakteristika se objevuje pouze 
ojediněle. 

Výměry pozemků jsou uvedeny v jitrech a čtverečných sázích. 

Pozemky, kterých se týká změna provedená v roce 1858, jsou červeně přeškrtnuty 
s příslušnou poznámkou. 

 

  
Titulní list hostivického protokolu pozemkových parcel a litovického protokolu stavebních parcel. 
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Ukázka z litovického protokolu stavebních parcel pro parc. č. 41 až 60. 
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Změny stabilního katastru v roce 1858 
 

Stabilní katastr nebyl aktualizován průběžně, ale pouze jednorázově. V Hostivici 
a v Litovicích se tak stalo v roce 1858. 

Změny zahrnuté do aktualizace jsou vyznačeny v indikačních skicách, a to červenou 
kresbou.  

 
Červeně vyznačená nová zástavba před hostivickým statkem čp. 25, na rohu ulic Čsl. armády a Jiráskovy. 

 

Při aktualizaci byly v parcelním protokolu červeně přeškrtnuty s poznámkou pozemky, 
kterých se týkala nějaká změna – rozdělení, sloučení či změna výměry. Samostatně byl 
sestaven soupis takto zrušených pozemků a poté zapojovací archy pozemkových parcel 
a stavebních parcel. 

Jména majitelů byla změněna pouze u pozemků zařazených do změn. Nelze tedy říci, 
že u pozemků beze změny nedošlo v mezičase ke změně majitele. 

 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada D – svazek č. 3 
Stabilní katastr 1840 – část A: Úvodní kapitoly  20 
 

 

 

 

Vzhled krajiny podle stabilního katastru  
 

Síť cest a železnice 
V prvním přiblížení je možné říci, že cestní síť v roce 1840 již v podstatě odpovídala 

současným trasám. I nynější silnice však bývaly mnohem užší a postupně byly upravovány 
a rozšiřovány. Výrazně hustší však bývala síť cest zejména v polích severně od Hostivice. 
Významná byla cesta z Chýně do Jenče křížící litovický katastr v místech nynějšího areálu 
Oseva a T.O.P. Umwelt, ze které zůstal zachován jen krátký úsek za litovickým nádražím. 
Naproti tomu až později vznikla silnice kolem tehdy neexistujícího litovického nádraží. 

Již v roce 1830 vznikla koněspřežní železnice, jejíž trasa je vyznačena v mapách obou 
katastrálních území. Těleso koňky využila železnice i po přestavbě na parní provoz, pouze 
kolem Hostivice byla přeložena severněji do současné polohy. Výstavba nádraží a rozšíření 
kolejiště u bývalého hostivického mlýna si vynutila zboření domů v ulici Za Mlýnem, jejichž 
původní polohu nacházíme právě v mapách stabilního katastru. Původní trasa koňky vedla 
zhruba nynější Žižkovou ulicí, při jižním kraji kasáren a napříč pozdějším Nouzovem. 
 

 
Břevský rybník a louky na vlhkých pozemcích nynější Břevské rákosiny na výřezu z císařského otisku. 
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Zemědělské hospodaření 
Oba katastry byly intenzivně zemědělsky využívány. Největší část výměry tvořila orná 

půda. Zahrady a sady navazovaly na zástavbu, pouze litovický dvůr měl velký sad v polích 
západně od litovické tvrze. Louky se nacházely většinou na vlhkých místech kolem potoků 
a na místě starých zrušených rybníků (Litovický rybník, Nekejcov). Louky v místě nynějších 
Palouků naznačují zamokřené pozemky, což potvrzují i nedávné nálezy pravěkých studen 
v těchto místech. Samostatnou kulturu tvořily pastviny, což byly nejčastěji jinak nevyuži-
telné pozemky například svahů kolem cest. Největší pastviny nacházíme na neúrodných 
půdách kolem rybníka Kala a na Krahulově. 

Na první pohled lze odlišit většinu panských polí o větší výměře od zpravidla užších 
a menších selských polí. Mezi selskými poli je však jen výjimečně vyznačena mez jako 
samostatný pozemek; v těchto případech je zakreslena jako pastvina. 

Vodní plochy a lesy 
Stabilní katastr zachytil oba katastry již po zrušení řady rybníků. Litovický rybník byl 

později, v letech 1924–1929 obnoven, Nekejcov (od Břvů směrem k Sobínu), Čekal ani 
Pátek (oba mezi Kalou a Peterkovým mlýnem) již znovu nevznikly. Rybník u Peterkova 
mlýna byl již zmenšen do nynější velikosti, i když původně zabíral tehdejší louky (nyní 
rákosiny) až k hranici katastru. Dále v mapách nacházíme zaniklý Selský rybník na Husově 
náměstí (sousední Panský rybník vznikl až později) a malý rybníček v Sádkách v Litovicích. 
Bez větších změn se do současnosti dochovaly Břevský rybník, Kala a nádrž v Jenečku. 

Oproti současnosti byla hostivická krajina ještě před polovinou 19. století mnohem 
více odlesněna. V okolí Hostivických rybníků se nacházel menší les pouze severně od Kaly, 
jehož rozšiřováním postupně velkostatek vybudoval bažantnici. Již před vznikem stabilního 
katastru existoval lesík v polích mezi Litovicemi a nynějším litovickým nádražím, který 
vznikl pravděpodobně na místě staršího opuštěného lomu. V obou katastrech pak ležely 
menší „čtverce“ lesů, které dnes již neexistují, a to v Hostivici severně od Skály, východně 
od nynějšího hostivického hřbitova a na hranici katastru u Peterkova mlýna a v Litovicích 
uprostřed nynější Vilové čtvrti. 
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Majetkové poměry podle stabilního katastru  
 

Z orientačních zákresů do mapy vychází toto rozdělení výměry obou katastrů mezi 
jednotlivé skupiny vlastníků: 

Panská půda: 52,3 % Selská půda: 43,9 % 

Domkáři: 0,6 % Obecní pozemky: 2,4 % 

Církevní pozemky: 0,4 % Ostatní majitelé: 0,4 % 

 

Panský majetek 
Stabilní katastr byl zpracován ještě v době poddanství a rozlišování panské 

(dominikální) a poddanské (rustikální) půdy, z hlediska zdanění však tento rozdíl již ztratil 
smysl, protože pozemkové dani podléhaly i panské pozemky. 

Vrchnost provozovala v našich obcích dva dvory – Hostivice a Litovice, ke kterým 
patřila polovina půdy v obou katastrech, často hospodářsky nejvýhodnější pozemky. 
V pozdější době velkostatek ještě rozšířil svou pozemkovou držbu nákupem v dražbě po 
zkrachovalých sedlácích. 
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Panským majetkem byla i řada veřejných prostranství včetně plochy nynějšího 
náměstí a ulic v domkářské zástavbě v Hostivici směrem k pozdějšímu nádraží. Polní cesty 
byly podle nejasného klíče rozděleny mezi panské a obecní. 

Selský majetek 
Rolníci se dělili o necelou polovinu zemědělské půdy. Výměra jednotlivých 

hospodářství se pohybovala od 9 do 39 ha, nejčastěji však kolem 20 ha. V jednotlivých 
obcích byli v roce 1840 tito největší rolníci: 
• v Litovicích Václav Vlček z čp. 10 – asi 39 ha 
• v Jenečku Václav Zábranský z čp. 1 – asi 39 ha 
• v Hostivici Jan Stádník z čp. 9 – asi 31 ha 
• na Břvech Václav Novotný z čp. 1 – asi 23 ha 

Výměry všech selských hospodářství jsou uvedeny v částech B a C tohoto díla. Jak 
dokládají mapy zařazené v těchto částech díla, jednotliví sedláci měli zpravidla své 
pozemky rozloženy v různých místech katastru. 

Domkáři 
Domkáři si stavěli své domy asi od poloviny 18. století na přidělených obecních nebo 

panských pozemcích. K domu patřila většinou pouze malá zahrádka, v Hostivici však 
vznikla řada domů bez jakékoliv dalšího pozemku. Podíl domkářů na držbě pozemků je 
proto velmi malý. K domkářům s jinými pozemky než zahrádkou patřili pouze František 
Vlček z Litovic čp. 38, František Ptáček ze Břvů čp. 5 a František Foubík ze Břvů čp. 13. 

Obecní majetek 
Obecní nemovitý majetek tvořily především pastoušky – v Hostivici v Potoční ulici, 

v Litovicích v ulici K Rybníku a v Jenečku v Družstevní ulici –, kontribuční špýchary – 
v Hostivici v Cihlářské ulici (bývalý mlýn) a v Litovicích v Litovické ulici (proti parku 
T. G. Masaryka) – a pozemky některých polních cest.  

Obec Hostivice dále vlastnila hřbitov (nyní park u mateřské školy), malou louku u 
Litovického potoka pod Litovickým rybníkem, celé Podskalí, tj. pozemek od karlovarské 
silnice k ulici U Vodárny, a část Skály. V písemném operátu (a tím i v přehledových 
mapách v tomto díle) je hostivické obci dále připsáno pole v severní části katastru, které 
však nejspíše nebylo obecní; v indikační skice je označeno jako kostelní. 

Litovické obci patřil rovněž pozemek pod hrází Litovického rybníka, u bývalého 
kontribučního špýcharu. Obec Břve měla v majetku trojúhelník louky za Krahulovem, který 
je dodnes městským pozemkem. 

Církevní majetek 
Hostivické farnosti patřilo v roce 1840 kromě areálu fary a kostela jen málo 

pozemků: plocha pod nynějším stadionem, bývalé hliniště hostivické cihelny, část plochy 
rybníku Strnad a pozemek u karlovarské silnice na hranici s Jenčí. 
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Způsob zpracování podkladů  
 

Zpracovaná data v částech B a C tohoto svazku vycházejí především z údajů 
uvedených v abecedním seznamu, který však byl uspořádán podle čísel popisných.  

Pro každé číslo popisné je uveden majitel včetně případných změn zapsaných v roce 
1858. Údaje byly porovnávány i se seznamy zpracovanými jenečským vrchním úřadem. 

Poté následují podrobnější údaje o stavebních parcelách v rozsahu, jak jsou uvedeny 
v příslušném parcelním protokolu. Údaj o výměře stavebních pozemků byl ponechán 
v původních jednotkách, tj. v jitrech a čtverečných sázích. 

Pozemkové parcely jsou uvedeny způsobem použitým v abecedním seznamu, tedy 
podle mapových listů a ne podle místních tratí. Celková výměra pozemků v hektarech 
zahrnuje i stavební pozemky, byla odvozena ze zákresu pozemků do současné mapy a je 
pouze orientační. Výměra se týká pouze pozemků v obou katastrech, nikoliv pozemků 
v jiných katastrálních územích. 

V připojených mapách jsou vyznačeny všechny pozemky patřící k příslušnému domu. 
U majitelů, kteří měli pozemky i v sousedním katastru, jsou zakresleny pozemky v obou 
katastrech. Mapový podklad tvoří zjednodušená katastrální mapa z roku 2007 s tím, že 
modré katastrální hranice odpovídají stavu v roce 1840, nikoliv současným katastrálním 
hranicím. Zejména na severovýchodě hostivického katastru, kde bylo hostivické území 
později zmenšeno, proto není podkres úplný. 

 

Převod plošných měr 
 

1 sáh = 1,896 m     1 čtv. sáh = 3,595 m² 

1 jitro = 1 600 čtv. sáhů = 0,5754 ha  
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