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UPOZORNĚNÍ 

Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje úvodní souhrnné 
kapitoly a soubor sešitů věnovaných jednotlivým ulicím. Popis způsobu užívání čísel 
popisných a přehled všech hostivických ulic je uveden v úvodních kapitolách.  

 

Úvodní kapitoly jsou rozděleny do částí se samostatně číslovanými stranami takto: 
1. část: úvod, poděkování, metodické poznámky, stručný přehled stavební historie 

města, vývoj počtu domů a obyvatel 
2. část: evidence nemovitostí v pozemkových knihách, z historie katastrů 
3. část: územní a regulační plány, povolování staveb 
4. část: historie číslování domů v Hostivici, historie pojmenování ulic v Hostivici 
5. část: přehled názvů veřejných prostranství 
6. část: přehled základních pramenů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pracovní verze k 31. prosinci 2016 
 
Sestavil Jiří Kučera 
 
Při zpracování podkladů spolupracovali Josef Kučera a Alena Kučerová 
 
Neoznačené obrázky a fotografie: sbírka autora, autor, Josef Kučera a Alena Kučerová 
 
Plány na podkladu katastrální mapy nakreslila Alena Kučerová 
 
 
Stránky jsou upraveny pro zmenšování při tisku na formát A5 
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Přehled pramenů  

Národní archiv ČR 
(NA ČR) 
 

Fond Ředitelství císařských soukromých a rodinných statků Praha – knihy  
(ŘSRF/P – knihy) 
Číslo fondu: 1061/2 

• kniha inv. č. 29: urbář panství Červený Újezdec 1662 
• kniha inv. č. 33: urbář panství Tachlovice 1690 
• kniha inv. č. 54: popis panství Tachlovice 1732 
• kniha inv. č. 59: popis panství Tachlovice 1754, svazek I 
• kniha inv. č. 60: popis panství Tachlovice 1754, svazek II 
 
Některé z těchto knih knihy jsou nebo budou zpřístupněny v přepisech na internetových stránkách 
www.hostivickahistorie.cz jako součást řady P Pramenů k hostivické historii. 
 

Fond Ředitelství císařských soukromých a rodinných statků Praha – 
Administrace toskánských statků – spisové pododdělení Tachlovice  
(ŘSRF/P – ATS Tachlovice) 
Číslo fondu: 1061/9 

• kartony 1 a 2: sign. Tachlovice 1 – Trhové smlouvy (mj. koupě panství Annou Marií 
Františkou Toskánskou od Karla Bredy) 

• karton 4: sign. Tachlovice 3 – Popis panství Tachlovice (katastry, berní repartice 
a stanovení berní osedlosti panství 1654–1765) 

• karton 5: sign. Tachlovice 4 – Prodeje, koupě a směny nemovitostí (prodeje a zpětný 
výkup dominikálních domů a zahradnických domků 1760–1830) 

• kartony 19 až 26: sign. Tachlovice 16 – Záležitosti patronátní a duchovní (mj. opravy 
kostelů, far a škol) 

• kartony 28 a 29: sign. Tachlovice 17 – Stížnosti, udání, krádeže a vyšetřování 
(mj. krádež zařízení zámku v Hostivici, krádež ryb v Hostivici) 

• kartony 44 až 51: sign. Tachlovice 31 – Stavby (mj. zámek a dvůr v Hostivici, dvůr 
v Litovicích, cihelna na Břvích, draslárna v Hostivici) 

• kartony 51 a 52: sign. Tachlovice 34 – Cihláři a cihelny (mj. cihelna na Břvích) 
• karton 57: sign. Tachlovice 37-A-9 – Emfyteutický mlýn v Litovicích (1732–1852) 
• kartony 61 až 63: sign. Tachlovice 38 – Stavba nových domků na panské a obecní 

půdě (žádosti poddaných o povolení ke stavbě domků 1758–1838) 
• karton 64: sign. Tachlovice 39-A – Emfyteutické prodeje pozemků a budov 

(mj. Hostivice, Litovice, Břve) 
• kartony 66 a 67: sign. Tachlovice 39-C – Emfyteutické zákupní a laudemiální poplatky 

(mj. Peterkův mlýn 1838–1851 a hostinec v Hostivici 1826–1844) 
• karton 111: sign. Tachlovice 65 – Ovčáci a čeleď v ovčínech (mj. ovčín na Břvích 1746) 
• karton 125: sign. Tachlovice 102 – Zámky (mj. zámek v Hostivici 1756–1823) 
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• karton 127: sign. Tachlovice 117 – Parky, výběhy (mj. nádrž v zahradě v Hostivici 

1803–1814) 
 
Šedě podbarvené prameny dosud nebyly studovány. 
 

Fond Desky zemské (DZ) 
Číslo fondu: 172 

• kniha DZV 5 (kvatern červený trhový 1543–1544) 
• kniha DZV 6 (kvatern červený trhový výpisů 1544–1606) 
• kniha DZV 7 (kvatern černý trhový 1544–1546) 
• kniha DZV 8 (kvatern bílý trhový 1546–1549) 
• kniha DZV 13 (kvatern zelený trhový 1557–1561) 
• kniha DZV 14 (kvatern bílý trhový 1561–1564) 
• kniha DZV 15 (kvatern žlutý trhový 1564–1566) 
• kniha DZV 24 (kvatern černý kropený trhový 1587–1589) 
• kniha DZV 25 (kvatern sivý trhový 1589–1591) 
• kniha DZV 26 (kvatern fialový trhový 1591–1593) 
• kniha DZV 41 (kvatern černý památný 1541–1543) 
• kniha DZV 42 (kvatern červený památný 1542–1544) 
• kniha DZV 46 (kvatern černý památný 1545–1547) 
• kniha DZV 49 (kvatern zelený památný 1550–1552) 
• kniha DZV 51 (kvatern tělný památný 1554–1556) 
• kniha DZV 53 (kvatern modrý památný 1557–1559) 
• kniha DZV 54 (kvatern žlutý památný 1559–1561) 
• kniha DZV 55 (kvatern bílý památný 1561–1563) 
• kniha DZV 56 (kvatern popelatý památný 1563–1564) 
• kniha DZV 71 (kvatern zelený – zlatý 3. památný dílčích cedulí 1659–1663) 
• kniha DZV 77 (kvatern karafiátový 4. památný dílčích cedulí 1686–1689) 
• kniha DZV 78 (kvatern karafiátový 5. památný dílčích cedulí 1689–1694) 
• kniha DZV 83 (kvatern lvový zápisný větší 1541–1545) 
• kniha DZV 85 (kvatern červený zápisný větší 1545–1551) 
• kniha DZV 86 (kvatern zelený zápisný větší 1551–1558) 
• kniha DZV 87 (kvatern bílý zápisný větší 1558–1566) 
• kniha DZV 89 (kvatern popelatý zápisný větší 1576–1581) 
• kniha DZV 130 (kvatern růžový trhový 1600–1601) 
• kniha DZV 134 (kvatern stříbrný trhový 1608–1609) 
• kniha DZV 135 (kvatern lazurový trhový 1610–1612) 
• kniha DZV 168 (kvatern fialový 1. památný dílčích cedulí 1591–1593) 
• kniha DZV 187 (kvatern nebeský 1. památný 1613–1615) 
• kniha DZV 249 (kvatern červený zápisný menší výpisů 1542–1580) 
• kniha DZV 250 (kvatern červený communitatis 1542–1554) 
• kniha DZV 292 (kvatern rudý 2. památný 1623–1624) 
• kniha DZV 393 (kvatern zelený cypřišový 4. památný 1677–1678) 
• kniha DZV 400 (kvatern bílý liliový 3. památný 1688–1690) 
• kniha DZV 404 (kvatern zlatý 4. památný 1695–1697) 
• kniha DZV 408 (kvatern měděný 5. památný 1701–1703) 
• kniha DZV 466 (kvatern broskvový 2. trhový vkladů a odevzdání statků 1664–1680) 
• kniha DZV 503 (kvatern tělný 6. památný 1731–1733) 
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• kniha DZV 873  
• kniha DZV 1022  
• kniha DZV 1367  
 
Další kvaterny vydané v edicích jsou uvedeny v přehledu použité literatury. 
Šedě podbarvené prameny dosud nebyly studovány.  
Údaje týkající se Hostivice budou zpřístupněny v přepisu jako součást řady B Pramenů k hostivické historii na 
internetových stránkách www.hostivickahistorie.cz. 
 

Fond Stará manipulace – urbáře, odhady, inventáře 
Číslo fondu: 183 

• kniha inv. č. 90: urbář panství Tachlovice 1629 
 
Tento pramen je zpřístupněn v přepisu na internetových stránkách www.hostivickahistorie.cz jako svazek 
č. 1 řady P Pramenů k hostivické historii. 
 

Fond Tereziánský katastr (TK) 
Číslo fondu: 54 

• karton 814, inv. č. 2777 – Tachlovické panství 
 
Tento pramen je zpřístupněn v přepisu na internetových stránkách www.hostivickahistorie.cz jako svazek 
č. 1 řady D Pramenů k hostivické historii. 
 

Fond Josefský katastr (JK) 
Číslo fondu: 55 

• inv. č. 5648 – k. ú. Hostivice 
• inv. č. 5644 – k. ú. Litovice 
 
Tento pramen je zpřístupněn v přepisu na internetových stránkách www.hostivickahistorie.cz jako svazek 
č. 2 řady D Pramenů k hostivické historii. 
 

Fond Stabilní katastr (SK) 
Číslo fondu: 57 

• sign. RAK 114 – k. ú. Hostivice (spisy a indikační skici) 
• sign. RAK 196 – k. ú. Litovice (spisy a indikační skici) 
 
Tento pramen je zpřístupněn v přepisu na internetových stránkách www.hostivickahistorie.cz jako svazek 
č. 3 řady D Pramenů k hostivické historii. 
 

Sbírka staničních kronik 
Číslo fondu: 814 

• kniha inv. č. 351: pamětní kniha železniční stanice Hostivice 1946–1948 
• kniha inv. č. 648: pamětní kniha železniční stanice Litovice 1932–1937 a 1945–1948 
 
Tyto knihy jsou zpřístupněny v přepisu na internetových stránkách www.hostivickahistorie.cz jako svazky 
č. 5 a 6 řady B Pramenů k hostivické historii. 
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Státní oblastní archiv v Praze  
(SOA Praha) 
 

Fond Velkostatek Tachlovice – Jeneč (VS Tachlovice) 
• kniha inv. č. 1: zádušní účty Hostivice 1687 
• kniha inv. č. 4: zádušní účty Hostivice 1690 
• kniha inv. č. 10: zádušní účty Hostivice 1769 
• kniha inv. č. 36: obecní účty Hostivice 1804–1825 
• kniha inv. č. 44: soupis lidu 1720 
• kniha inv. č. 45: soupis lidu 1722 
• kniha inv. č. 46: soupis lidu 1724 
• kniha inv. č. 47: soupis lidu 1733 
• kniha inv. č. 48: soupis lidu 1740 
• kniha inv. č. 49: soupis lidu 1741 
• kniha inv. č. 50: soupis lidu 1742 
• kniha inv. č. 51: soupis lidu 1743 
• kniha inv. č. 52: soupis lidu 1744 
• kniha inv. č. 53: soupis lidu 1747 
• kniha inv. č. 54: soupis lidu 1748 
• kniha inv. č. 55: soupis lidu 1749 
• kniha inv. č. 56: soupis lidu 1750 
• kniha inv. č. 57: soupis lidu 1751 
• kniha inv. č. 58: soupis lidu 1752 
• kniha inv. č. 59: soupis lidu 1753 
• kniha inv. č. 60: soupis lidu 1754 
• kniha inv. č. 61: soupis lidu 1755 
• kniha inv. č. 62: soupis lidu 1756 
• kniha inv. č. 63: soupis lidu 1757 
• kniha inv. č. 64: soupis lidu 1758 
• kniha inv. č. 65: soupis lidu 1759 
• kniha inv. č. 66: soupis lidu 1760 
• kniha inv. č. 67: soupis lidu 1761 
• kniha inv. č. 68: soupis lidu 1762 
• kniha inv. č. 69: soupis lidu 1763 
• kniha inv. č. 70: soupis lidu 1764 
• kniha inv. č. 71: soupis lidu 1765 
• kniha inv. č. 72: soupis lidu 1766 
• kniha inv. č. 73: soupis lidu 1767 
• kniha inv. č. 74: soupis lidu 1768 
• kniha inv. č. 75: soupis lidu 1769 
• kniha inv. č. 76: soupis lidu 1770 
• kniha inv. č. 77: soupis lidu 1771 
• kniha inv. č. 78: soupis lidu 1772 
• kniha inv. č. 79: soupis lidu 1773 
• kniha inv. č. 80: soupis lidu 1774 
• kniha inv. č. 81: soupis lidu 1775 
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• kniha inv. č. 82: soupis lidu 1776 
• kniha inv. č. 83: soupis lidu 1777 
• kniha inv. č. 84: soupis lidu 1778 
• kniha inv. č. 85: soupis lidu 1779 
• kniha inv. č. 86: soupis lidu 1780 
• kniha inv. č. 87: soupis lidu 1781 
• kniha inv. č. 88: soupis lidu 1783 
• kniha inv. č. 89: soupis lidu 1785 
• kniha inv. č. 90: soupis lidu 1786 
• kniha inv. č. 91: soupis lidu 1788 
• kniha inv. č. 92: soupis lidu 1789 
• kniha inv. č. 93: soupis lidu 1790 
• kniha inv. č. 94: soupis lidu 1791 
• kniha inv. č. 95: soupis lidu 1792 
• kniha inv. č. 96: soupis lidu 1793 
• kniha inv. č. 97: soupis lidu 1794 
• kniha inv. č. 98: soupis lidu 1795 
• kniha inv. č. 99: soupis lidu 1796 
• kniha inv. č. 100: soupis lidu 1796 
• kniha inv. č. 101: soupis lidu 1798 
• kniha inv. č. 102: soupis lidu 1799 
• kniha inv. č. 103: soupis lidu 1800 
• kniha inv. č. 104: soupis lidu 1804 
• kniha inv. č. 105: soupis lidu 1805 
• kniha inv. č. 106: soupis lidu 1662 (Řízení dětí otců živých i sirotků na panství Kladen-

ském a Červenoújezdeckém) 
• kniha inv. č. 124: purkrecht statku Litovského 1652–1707 
• kniha inv. č. 219: urbář (bez nadpisu, psán německy, v inventáři datován 1690, ale 

pochází z doby kolem roku 1705, protože zahrnuje i Litovice, které Jáchym Breda 
koupil až roku 1702) 

 
• karton 3: fasc. A 30 (výkazy pozemkové držby, stavu dobytka dominikálu a rustikálu 

a počtu obyvatel 1795–1843); fasc. A 40 (zboření domku rybničního čeledína 
v Litovicích a prodej stavebního materiálu 1830) 

• karton 343: obecní záležitosti 
 
Šedě podbarvené prameny dosud nebyly studovány.  
Některé knihy jsou nebo budou zpřístupněny v přepisech jako součást řad G, O a P Pramenů k hostivické 
historii na internetových stránkách www.hostivickahistorie.cz. 
 

Fond Velkostatek Smečno (VS Smečno) 
• kniha inv. č. 106: inventář panství Kladenského s Červenoújezdeckého po Maxmiliánu 

Valentinu z Martinic 1678 
 
Tento pramen je zpřístupněn v přepisu na internetových stránkách www.hostivickahistorie.cz jako svazek 
č. 3 řady P Pramenů k hostivické historii. 
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Sbírka pozemkových knih, Okresní soud Unhošť (PK Unhošť) 
• kniha inv. č. 4: gruntovní kniha Litovice – Hostivice – Břve 1800 (obsahuje statky 

z Hostivice, Litovic a Břvů) 
• kniha inv. č. 13: gruntovní kniha Velká Malá Jenč 1800 (obsahuje statky mj. z Jenečka) 
• kniha inv. č. 16: gruntovní kniha Hostivic – Litovic 1800 (obsahuje domky z Hostivice 

a Litovic) 
• kniha inv. č. 17: gruntovní kniha Velká Malá Jenč – Sobín 1800 (obsahuje domky 

mj. z Jenečka) 
• kniha inv. č. 23: gruntovní kniha Břve – Řepy – Zličín – Hřebeč – Netřeby – Dolany 

1800 (obsahuje domky mj. ze Břvů) 
• kniha inv. č. 36: gruntovní kniha Hostivic – Litovic – Břve 1832 (obsahuje statky 

z Hostivice, Litovic a Břvů) 
• kniha inv. č. 38: gruntovní kniha Velká Malá Jenč 1832 (obsahuje domky 

mj. z Jenečka) 
• kniha inv. č. 41: gruntovní kniha Velká Malá Jenč 1832 (obsahuje statky mj. z Jenečka) 
• kniha inv. č. 48: gruntovní kniha Hostivic – Litovic – Břve 1832 (obsahuje domky 

z Hostivice, Litovic a Břvů) 
• kniha inv. č. 120: gruntovní kniha domků Tachlovic, Jinočan, Nučic, Řep, Zličína, 

Sobína, Hostivice 1748 (obsahuje domky mj. z Hostivice, Litovic a Břvů) 
• kniha inv. č. 121: gruntovní kniha domků Chrustenic – Lhotky – Kyšic – Dobré – Dokes 

– Družce 1748 (obsahuje domky mj. z Jenečka) 
• kniha inv. č. 149: purkrechtní kniha Litovice 1707 (obsahuje statky mj. z Litovic, 

Jenečka a Břvů) 
• kniha inv. č. 155: purkrechtní kniha Tachlovice – Hostivice 1701 (obsahuje statky 

mj. z Hostivice) 
• kniha inv. č. 158: purkrechtní kniha hostivická 1657 (obsahuje statky mj. z Hostivice, 

Litovic, Jenečka a Břvů; v pozdějších pozemkových knihách je označována jako „Knihy 
od Matyáše založené“) 

• kniha inv. č. 162: purkrechtní rychta Hostivice 1661 (obsahuje statky mj. z Hostivice, 
Litovic, Jenečka a Břvů) 

 
Názvy knih jsou převzaty z inventáře, i když v některých případech nejsou přesné. Archiv předpokládá 
přeřazení jednotlivých pozemkových knih zpět k fondům příslušných velkostatků. Původní (inventární) číslo 
by v novém zatřídění mělo být považováno za signaturu. 
Tyto prameny jsou nebo budou zpřístupněny v přepisech jako součást řady E Pramenů k hostivické historii 
na internetových stránkách www.hostivickahistorie.cz. 
 

Sbírka matrik Středočeského kraje  
• Hostivice 01: narození 1684–1720, oddaní 1699–1707 a zemřelí 1684–1720 
• Hostivice 02: narození 1720–1734, oddaní 1720–1734 a zemřelí 1720–1734 
• Hostivice 03: narození 1734–1794 
• Hostivice 04: narození 1795–1825 
• Hostivice 05: narození 1825–1844 
• Hostivice 06: narození 1844–1858 
• Hostivice 07: narození 1858–1867 
• Hostivice 08: oddaní 1734–1840 
• Hostivice 09: oddaní 1840–1860 
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• Hostivice 10: zemřelí 1734–1815 
• Hostivice 11: zemřelí 1815–1845 
• Hostivice 12: zemřelí 1845–1864 
• Hostivice 13: index narozených 1684–1817 
• Hostivice 14: narození 1867–1882  
• Hostivice 15: narození 1883–1894 
• Hostivice 16: narození 1894–1904 
• Hostivice 17: oddaní 1860–1888 
• Hostivice 18: oddaní 1888–1904 
• Hostivice 19: zemřelí 1865–1893 
• Hostivice 20: index narozených 1684–1817 (identická s knihou Hostivice 13) 
• Hostivice 21: index narozených 1818–1923 
• Hostivice 22: index oddaných 1818–1829 
• Hostivice 23: index oddaných 1818–1949 
• Hostivice 24: index zemřelých 1684–1829 
• Hostivice 25: index zemřelých 1818–1949 
• Hostivice 26: oddaní 1904–1926 
• Kladno 01: narození 1663–1676, oddaní 1663–1676 a zemřelí 1663–1676 
• Kladno 02: narození 1678–1728, oddaní 1678–1728 a zemřelí 1678–1728 
• Tachlovice 02: narození 1671–1684 a oddaní 1666–1686 
• Tachlovice 03: narození 1661–1718, oddaní 1661–1718 a zemřelí 1661–1718. 
 
Většina matrik byla studována v internetové aplikaci na adrese ebadatelna.soapraha.cz. 
Indexy k hostivickým matrikám jsou nebo budou zpřístupněny v přepisu na internetových stránkách 
www.hostivickahistorie.cz jako součást řady M Pramenů k hostivické historii. 
 

SOA Praha – Státní okresní archiv Praha-západ 
(SOkA Praha-západ) 
 

Fond Archiv obce Hostivice 
Z tohoto fondu uvádíme pouze nejdůležitější knihy a spisy týkající se stavebního vývoje, využity byly i mnohé 
další archiválie z fondu. Označení archiválií je uvedeno podle pracovní verze inventáře z roku 2011. 
Doplňováním dalších archiválií do fondu může dojít ke změně v inventárním čísle či čísle kartonu. 
 
• kniha inv. č. 1: evidence obyvatel obce 1913–1936 (matrika příslušníků obce 

a přespolních pro domy čp. 1 až 215) 
• kniha inv. č. 2: evidence obyvatel obce 1913–1936 (matrika příslušníků obce 

a přespolních pro domy čp. 216 až 371) 
 

• karton 1: inv. č. 30 (přejmenování ulic 1939–1940, 1942) 
• karton 4: inv. č. 57 (stavba a rozšíření okresní silnice do Sobína 1912–1940), inv. č. 58 

(položení dlažby na státní silnici Praha–Řevničov 1924–1926), inv. č. 60 (stavby 
a údržba obecní silnice 1923–1929), inv. č. 75 (obecní stavby – hasičská kolna, izolační 
barák, studna 1900, 1914), inv. č. 78 (drobné stavby, stavební úpravy a opravy domů 
1933–1941) a další 

• karton 5: inv. č. 79 (projednávání regulačních plánů pro stavební účely, parcelace 
pozemků 1894–1945) 
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• karton 6: inv. č. 82 (rozvod elektřiny v obci 1923–1944), inv. č. 83 (rozvod elektřiny 

v osadě Jeneček 1924–1935) 
 
Šedě podbarvené prameny dosud nebyly studovány. 
 

Fond Archiv obce Litovice  
Z tohoto fondu uvádíme pouze nejdůležitější knihy a spisy týkající se stavebního vývoje, využity byly i mnohé 
další archiválie z fondu. Označení archiválií je uvedeno podle inventáře zveřejněného na webových stránkách 
archivu. Doplňováním dalších archiválií do fondu může dojít ke změně v inventárním čísle či čísle kartonu. 
 
• kniha inv. č. 1 (karton 1): zápisy ze schůzí obecních orgánů – jednotliviny 1877, 1879 

až 1895, 1898 
• kniha inv. č. 2: zápisy ze schůzí obecních orgánů 1895–1904 – „Kniha protokolů 

sepsaných při schůzích obec. zastupitelstva spojen. obcí Litovice, Břve a Jeneček 
29. července 1895“ – vedena od 29. července 1895 do 15. července 1904 (v dříve 
zpracovaných částech Hostivického uličníku může být označena jako „kniha zápisů 
LZ1“) 

• kniha inv. č. 3: zápisy ze schůzí obecních orgánů 1904–1920 – „Zápisy o schůzích 
zastupitelstva“ – vedena od 22. září 1904 do 27. června 1920 (v dříve zpracovaných 
částech Hostivického uličníku může být označena jako „kniha zápisů LZ2“) 

• kniha inv. č. 4: zápisy ze schůzí obecních orgánů 1920–1926 – „Zápis o schůzích zástu-
pitelstva od 13. července 1920“ – vedena od 13. července 1920 do 4. září 1926 
(poslední zápis psaný na stroji je do knihy dodatečně vlepen), kniha obsahuje i zápisy 
ze schůzí obecní rady od 24. dubna 1922 (v dříve zpracovaných částech Hostivického 
uličníku může být označena jako „kniha zápisů LZ3“) 

• kniha inv. č. 5: zápisy ze schůzí obecních orgánů 1926–1930 – Zápis o schůzích 
obecního zástupitelstva od 9. října 1926“ – vedena od 9. října 1926 do 26. června 
1930, včetně obecní správní komise v roce 1930 (v dříve zpracovaných částech 
Hostivického uličníku může být označena jako „kniha zápisů LZ4“) 

• kniha inv. č. 6: zápisy ze schůzí obecní rady 1926–1931 – „Zápis o schůzích obecní 
rady od 22. září 1926 do 6/VIII. 1931“ (v dříve zpracovaných částech Hostivického 
uličníku může být označena jako „kniha zápisů LR1“) 

• kniha inv. č. 7: zápisy ze schůzí obecní rady 1931–1938 – „Zápisy o schůzích obecní 
rady od 20/VIII. 1931 do 27/X. 1938“ (v dříve zpracovaných částech Hostivického 
uličníku může být označena jako „kniha zápisů LR2“) 

• kniha inv. č. 11: číselník domů 1919–1937 (seznam domů a jejich majitelů) 
• kniha inv. č. 12: evidence obyvatel obce 1903–1937 (matrika příslušníků spojené obce 

Litovice, Břve a Jeneček založená v roce 1903) 
• kniha inv. č. 17: evidence zemřelých 1894–1898 
• kniha inv. č. 18: evidence zemřelých 1906–1928 
• kniha inv. č. 19: evidence zemřelých 1928–1935 
• kniha inv. č. 20: kniha příjmů a vydání obce Břve 1826–1856 
• kniha inv. č. 21: kniha příjmů a vydání obce Jeneček 1826–1894 
• kniha inv. č. 40: pamětní kniha 1898–1926 (v dříve zpracovaných částech Hostivického 

uličníku může být označena jako „kronika č. 1“) 
 
• karton 1: inv. č. 65 (návrh na rozdělení obce 1919–1824), inv. č. 66 (výkazy počtu 

obyvatel 1929, 1941), inv. č. 67 (podklady ke sčítání lidu, evidence obyvatel 1880–
1881, 1890, 1910, 1926) 
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• karton 12: inv. č. 153 (místní komunikace 1874–1944) 
• karton 13: inv. č. 192 (regulační plány obce 1894–1943) 
• karton 14: inv. č. 193 (parcelace pozemků na stavební místa 1900–1944), inv. č. 194 

(revize a přidělování domovních čísel 1909–1940), inv. č. 197 (stavební úpravy 
obecního domu čp. 18 1890–1901), inv. č. 199 (zřízení nového hřbitova 1921–1945) 

• karton 15: inv. č. 204 (obytné domky, přístavby – návrhy, projednávání 1879–1935), 
inv. č. 205 (žádost o umístění nouzového domku 1935), inv. č. 206 (drobné stavby – 
stavební úpravy, závady 1875–1941), inv. č. 207 (stavba kruhové cihelny 1925–1942), 
inv. č. 208 (stavba keramické pece 1928–1929), inv. č. 209 (zřizování jatek 1892–
1938) 

 
Šedě podbarvené prameny dosud nebyly studovány. 
Některé z těchto pramenů jsou nebo budou zpřístupněny v přepisu jako součást řady G a L Pramenů 
k hostivické historii na internetových stránkách www.hostivickahistorie.cz. 
 

Fond Místní národní výbor Litovice (MNV Litovice) 
Z tohoto fondu uvádíme pouze nejdůležitější spisy týkající se stavebního vývoje, využity byly i další archiválie 
z fondu. Označení archiválií je uvedeno podle inventáře zveřejněného na webových stránkách archivu. 
Doplňováním dalších archiválií do fondu může dojít ke změně v inventárním čísle či čísle kartonu. 
 
• karton 5: inv. č. 98 (změny územních a regulačních plánů, parcelace pozemků 1945–

1950), inv. č. 99 (akce 5M, zvelebování obcí 1946–1949) a další 
• karton 6: inv. č. 110 (státní silnice), inv. č. 111 (okresní silnice), inv. č. 112 (místní 

komunikace) 
 

Fond Městský národní výbor Hostivice (MěNV Hostivice) 
Z tohoto fondu uvádíme pouze nejdůležitější knihy a spisy týkající se stavebního vývoje, využity byly i další 
archiválie z fondu. Označení archiválií je uvedeno podle pracovní verze inventáře z roku 2011. Doplňováním 
dalších archiválií do fondu může dojít ke změně v inventárním čísle či čísle kartonu. 
 
• kniha inv. č. 1: zápisy ze schůzí pléna 1950–1954 
• kniha inv. č. 20 (č. 2): zápisy ze schůzí rady 1950–1954 
• kniha inv. č. 21 (č. 3): zápisy ze schůzí rady 1954–1957 

 
• karton 1: inv. č. 2–11 (zápisy ze schůzí pléna 1965–1972) 
• karton 2: inv. č. 12–17 (zápisy ze schůzí pléna 1973–1978) 
• karton 3: inv. č. 18–19 (zápisy ze schůzí pléna 1979–1980), inv. č. 23–29 (zápisy ze 

schůzí rady 1965–1971) 
• karton 4: inv. č. 30–32 (zápisy ze schůzí rady 1972–1974) 
• karton 5: inv. č. 33–37 (zápisy ze schůzí rady 1975–1979) 
• karton 13: inv. č. 159 (označení čtvrtí 1950), inv. č. 160 (pojmenování a přejmenování 

ulic a veřejných prostranství 1945–1955), inv. č. 161 (číslování domů, zavedení 
orientačních čísel) 

• karton 28: inv. č. 276 (územní plán 1967, 1974, 1977), inv. č. 277 (projekty veřejných 
staveb 1948, 1953, 1960) 

• karton 29: inv. č. 280 (objekty pod správou MNV – údržba, rekonstrukce, vybavení 
1945–1980), inv. č. 283 (úpravy veřejných prostranství 1946–1961), inv. č. 284 
(stavba bytových jednotek 1953–1979) 
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• karton 30: inv. č. 285 (žádosti o udělení stavebních povolení organizacím 1950–1971), 

inv. č. 286 (výstavba a údržba objektů JZD) 
• karton 31: inv. č. 302 (stavba rodinných domků a chat 1947–1988), inv. č. 303 

(povolení a provádění drobných stavebních úprav 1945–1981), inv. č. 304 (stavební 
parcely určené pro stavbu rodinných domů 1946–1978), inv. č. 305 (soupisy 
chátrajících nemovitostí 1955–1956), inv. č. 306 (demolice 1951–965) 

• karton 34: inv. č. 333 (státní silnice – budování, rekonstrukce, údržba, uzavírky 1945–
1980), inv. č. 334 (místní komunikace – budování, rekonstrukce, údržba 1946–1974) 

 
Šedě podbarvené prameny dosud nebyly studovány. 
Zápisy ze schůzí MNV jsou nebo budou zpřístupněny v přepisu jako součást řady N Pramenů k hostivické 
historii na internetových stránkách www.hostivickahistorie.cz. 
 

Fond Římskokatolická farnost Hostivice (ŘKF Hostivice) 
• kniha č. 1: Liber Memorabilium N. I. (pamětní kniha č. 1 založená roku 1734) 
• kniha č. 2: Liber Memorabilium N. II. (pamětní kniha č. 2 založená roku 1773) 
• kniha č. 3: Památník III. (pamětní kniha č. 3 založená roku 1836) 
 
Tyto knihy jsou nebo budou zpřístupněny v přepisech na internetových stránkách www.hostivickahistorie.cz 
jako součást řady F Pramenů k hostivické historii 
 

Fond Berní správa Bubeneč (BS Bubeneč) 
• karton 1 (domy na Břvích čp. 5 až 56) 
• karton 26 (domy v Hostivici čp. 1 až 115) 
• karton 27 (domy v Hostivici čp. 117 až 169) 
• karton 28 (domy v Hostivici čp. 171 až 230) 
• karton 29 (domy v Hostivici čp. 231 až 270) 
• karton 30 (domy v Hostivici čp. 271 až 315) 
• karton 31 (domy v Hostivici čp. 316 až 370) 
• karton 32 (domy v Hostivici čp. 371 až 475) 
• karton 33 (domy v Hostivici čp. 476 až 530) 
• karton 44 (domy v Jenečku čp. 5 až 40) 
• karton 45 (domy v Jenečku čp. 41 až 100) 
• karton 46 (domy v Jenečku čp. 101 až 116) 
• karton 61 (domy v Litovicích čp. 2 až 65) 
• karton 62 (domy v Litovicích čp. 66 až 110) 
• karton 63 (domy v Litovicích čp. 111 až 158) 
• karton 64 (domy v Litovicích čp. 160 až 205) 
• karton 65 (domy v Litovicích čp. 206 až 252) 

 
Spisy utříděné ve fondu podle obcí a čísel popisných obsahují dochovanou dokumentaci k osvobození 
novostaveb od daní z období od 80. let 19. století do 40. let 20. století. K obvyklým dokumentům patří 
doklady o datu vydání stavebního povolení, datu zahájení a dokončení stavby a datu vydání povolení 
k užívání stavby. U novostaveb a přístaveb po roce 1920 se většinou dochovaly stavební plány. Rozdělování 
staveb na dvě samostatná čísla popisná je zpravidla doloženo jen neumělými náčrty. 
 

Fond Stavební, spotřební a úsporné družstvo Dělnický dům pro Hostivice a okolí 
Knihy z tohoto fondu (pamětní kniha, kniha odpracovaných hodin apod.) byly studovány před předáním do 
SOkA Praha-západ. 
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SOA Praha – Státní okresní archiv Kladno 
(SOkA Kladno) 
 

Registra gruntovní statku Červenoújezdeckého 1610 (gruntovnice 1610) 
Tato rukopisná kniha není archivně zpracována.  
Její přepis je zpřístupněn na internetových stránkách www.hostivickahistorie.cz jako svazek č. 1 řady E 
Pramenů k hostivické historii. 
 

Fond Okresní soud Unhošť 
• kniha inv. č. 344: seznam nemovitostí – katastrální obec Hostivice 
• kniha inv. č. 352: seznam nemovitostí – katastrální obec Litovice 
  
• karton 223: inv. č. 233 (extrakty ze starých pozemkových knih – Hostivice 1879), 

inv. č. 244 (extrakty ze starých pozemkových knih – Litovice 1879) 
• karton 315: inv. č. 371 (písemnosti vzniklé při zakládání nových pozemkových knih – 

Hostivice) 
• karton 320: inv. č. 376 (písemnosti vzniklé při zakládání nových pozemkových knih – 

Litovice) 
 

Fond Okresní úřad Kladno 
• kartony 107–113 (obecní záležitosti – manipulace 1906–1943, sign. 3-3, písmeno H) 
• kartony 135–135 (obecní záležitosti – manipulace 1906–1943, sign. 3-3, písmeno L) 
• karton 166 (obecní zastupitelstva 1923–1938) 
• kartony 172–173 (obecní záležitosti – manipulace 1943–1946, sign. 3-3, písmeno H) 
• kartony 177–178 (obecní záležitosti – manipulace 1943–1946, sign. 3-3, písmeno L) 
• sčítání lidu 1921 – sčítací archy Břve, Hostivice, Jeneček a Litovice 
 
Spisy sign. 3-3 se týká obecních záležitostí včetně převodů nemovitostí a stavebních povolení (hlavně v době 
2. světové války) a je řazena podle počátečních písmen jednotlivých obcí; pod písmenem H jsou zařazeny 
kromě Hostivice také Hořelice, Hostouň a Hřebeč; pod písmenem L se nacházejí kromě Litovic mj. Lidice. 
 

Knihovna 
• kniha sign. E 48/3 – pozůstalost faráře Josefa Mottla  
• knihy sign. F 1587 a F 1588 – výpisy z kladenských gruntovních knih zpracované 

Josefem Švejdou 
• knihy sign. B 248, C 127, C 129, C 133, C 134 a C 140 – statistické lexikony obcí 
• knihy sign. XVII/5b a XV/1a – úřední listy c. k. okresních hejtmanství na Smíchově 

a na Kladně 
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Národní knihovna ČR, oddělení rukopisů a starých tisků 
(NK ČR, ORST) 
 

Rukopisy 
• sign. XXIII D 203: urbář panství Kladenského a Červenoújezdeckého 1662 
 
Rukopis je historickým opisem urbáře a pochází z knihovny Lobkoviců. Jiný opis se nachází v NAČR ve fondu 
ŘSRF/P – knihy jako kniha č. 29. 
Výtah je zpřístupněn v přepisu na internetových stránkách www.hostivickahistorie.cz jako svazek č. 2 řady P 
Pramenů k hostivické historii 
 

Ústřední archiv zeměměřictví a katastru 
(ÚAZK) 
 

Mapové podklady 
• císařské otisky mapy stabilního katastru z roku 1840 – katastrální území Hostivice 

a Litovice 
• katastrální mapa z roku 1892 – katastrální území Hostivice 
• katastrální mapa z roku 1896 – katastrální území Litovice 
• katastrální mapy z roku 1892 se změnami do roku 1946 – katastrální území Hostivice 
• katastrální mapy z roku 1896 se změnami do roku 1946 – katastrální území Litovice 
• katastrální mapy z roku 1946 – katastrální území Hostivice a Litovice 
• mapy jednotné evidence půdy asi kolem roku 1960 – katastrální území Litovice 
• mapy evidence nemovitostí asi z roku 1968 – katastrální území Hostivice 

Písemný operát 
• historický písemný operát – reambulovaný katastr od r. 1869 – k. ú. Hostivice  
• historický písemný operát – reambulovaný katastr od r. 1869 – Litovice 
 

Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.  
 

Fotodokumentace lidových staveb od Adolfa Vyšaty z roku 1942 
• fotografie inv. č. 23200HK až 23213HK a 23216HK až 23220HK 
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Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad 
v Dobrušce 
(VGHMÚř Dobruška) 
 

Letecké měřické snímky (LMS) 
• rok 1938: inv. č. 4248/38 a 4280/38 
• rok 1953: inv. č. 1567/1953 a 1569/1953 
• rok 1966: inv. č. 11207/1966, 11253/1966 
• rok 1969: inv. č. 9292/1969, 9294/1969 a 9316/1969 
• rok 1975: inv. č. 21296/1975 a 21297/1975 
• rok 1983: inv. č. 22388/1983, 22419/1983 a 22420/1983 
• rok 1985: inv. č. 21227/1985, 21229/1985, 21242/1985 a 23374/1985 
• rok 1990: inv. č. 14821/1990, 14834/1990 a 14836/1990 
• rok 1995: inv. č. 1603/1995 
 

Městský úřad Hostivice 
(MÚ Hostivice) 
 

Obecní pamětní knihy a kroniky 
• Paměti obce Litovic – ve 30. a 40. letech 20. století sepsal Ludvík Pergl, obsahuje mj. 

historii jednotlivých litovických domů (ve starších částech Hostivického uličníku může 
být označena jako „kronika č. 2“) 

• Pamětní kniha spojených obcí Litovice–Břve–Jeneček – ve 30. a 40. letech 20. století 
sepsal Ludvík Pergl (ve starších částech Hostivického uličníku může být označena jako 
„kronika č. 3“) 

• Pamětní kniha obce Hostivice – založena 1924, vedena do roku 1950, kronikáři Jaroslav 
Najman, František Koula, Josef Bohuslav (pouze kapitoly z historie) a Alois Saifrt 
(ve starších částech Hostivického uličníku může být označena jako „kronika č. 4“) 

• Kronika obce Hostivice – zápisy z let 1950–1970, kronikáři Václav Čížek, Miroslav 
Kverka, Pavlína Paroulková a Jaroslav Kadera (ve starších částech Hostivického uličníku 
může být označena jako „kronika č. 5“) 

• Kronika let budování socialismu – zápisy z let 1971–1975, kronikář Miloš Šrámek 
(ve starších částech Hostivického uličníku může být označena jako „kronika č. 6“) 

• Kronika budování Hostivice 1976–1985 – kronikář Miloš Šrámek (ve starších částech 
Hostivického uličníku může být označena jako „kronika č. 7“) 

• Kronika města Hostivice 1986–1991 – kronikář Miloš Šrámek (ve starších částech 
Hostivického uličníku může být označena jako „kronika č. 8“) 

• Kronika města Hostivice 1992–2000 – kronikáři Ing. Jiří Pergl a Ing. Antonín Štětka, 
CSc. (rok 2000), některé zápisy doplnili různí autoři (ve starších částech Hostivického 
uličníku může být označena jako „kronika č. 9“) 

 

Kopie těchto kronik jsou uloženy u autora a ve Státním okresním archivu Praha-západ. 
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Knihy a spisy předané SOkA Praha-západ 
• knihy zápisů ze schůzi hostivického zastupitelstva a rady 
• části hostivického obecního archivu (voličské seznamy z let 1919 a 1931 apod.) 
• části litovického obecního archivu (voličské seznamy z let 1920 a 1938 apod.) 
• dotazníky k obsazenosti bytů v roce 1951 
 

Stavební úřad 
• nedatovaný seznam Rozdělení čísel popisných a orientačních v Hostivici I, nejspíše 

1975 
• podklad k přečíslování domů v roce 1980 
 

Aktuální dokumenty (po roce 1990) 
• zápisy ze zasedání zastupitelstva města 
• zápisy z jednání rady města 
 

Ostatní prameny 
 

Dokumenty od místních občanů 
• pracovní materiály bývalého litovického kronikáře Ludvíka Pergla (dvě osobní kroniky 

Litovic – podklad pro zpracování litovické kroniky a pamětní knihy, sešity pracovních 
poznámek ze 30. až 40. let 20. století) 

• dokumenty z pozůstalosti Jiřího Pergla 
• dokumenty z pozůstalosti Václava Čížka 
• kroniky některých místních spolků 
• fotografie 
• různé rodinné písemnosti 
 
 
Další použité prameny jsou uvedeny přímo u příslušného místa textu. 
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Přehled literatury 

Základní publikace o Hostivici 
• Kolektiv (1977): Hostivice – 700 let života a práce. MNV Hostivice 
• Ptáček Josef (1915): Paměti farní osady Hostivické 
• Melichar František (1890): Paměti okresu Unhošťského 
• Wirth Zdeněk (1907): Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu 

Kladenském 
• Sedláček August (1891): Hrady, zámky a tvrze Království českého VIII. 
• Podlaha Antonín (1911 a 1915): Posvátná místa Království českého V. a VII. 
• Bertel Josef (1874): Poznámky k výletu dne 15. května 1874 do dvorů Hostivice, 

Litovice a Jeneč 
• Škorpil František Boh. (1895): Popis okresního hejtmanství Kladenského 
• Švejda Josef (1941): Místopis politického okresu Kladenského 
• Holub Bonifác Jan (1893): Odkryté poklady. Paměti děje- a místopisné vikariátního 

obvodu libockého v okresu Smíchovském 
• Kolektiv (1965): Automobilové závody Praga – 65 let 1900–1965 
 
Všechny tyto publikace jsou zpřístupněny v přepisu na internetových stránkách www.hostivickahistorie.cz 
jako součást řady A Pramenů k hostivické historii. Odkazy v poznámkách Hostivického uličníku směřují na 
konkrétní stránky v původním vydání, nikoliv v přepisu. 
 

• Kolektiv (1999): Hostivice 1998 – sborník o přírodě, historii a památkách města. ČSOP 
Hostivice, 2. vydání 

• Kučera Jiří, Burgrová Jaroslava a Vršková Jaroslava (2015): Jeneč 1115–2015 
• Kučera Jiří a Kučerová Alena (2016): Litovice 
 

Místní časopisy 
• Hostivické hlásky, vydával MNV Hostivice v letech 1945 až 1948 
• Hostivický zpravodaj, vydával MNV Hostivice v letech 1959 až 1967 
• Hostivický měsíčník, vydává MNV, MěNV resp. MÚ Hostivice od roku 1973 
• Vzlet, vydávaly společně Pěvecký spolek Bendl, Junák, Odbor mladých národních 

socialistů a Svaz československé mládeže v letech 1947 a 1948 
 
Kopie nebo skeny těchto časopisů a originály Hostivického měsíčníku od roku 1985 jsou uloženy u autora. 
Většina těchto časopisů je zveřejněna ve formátu PDF na internetových stránkách www.hostivickahistorie.cz. 
 

Edice pramenů 
• Archiv český 
• Codex diplomaticus Bohemiae 
• Desky dvorské 
• Desky zemské 
• Libri confirmationum 
• Libri erectionum 
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Přehled internetových pramenů  

Digitální knihovny a zveřejněné archiválie 

 

http://147.231.53.91/src/index.php – digitalizované starší edice středověkých pramenů na 
stránkách Centra medievistických studií 

http://archiv.ucl.cas.cz – digitalizovaný archiv časopisů spravovaný Ústavem pro českou 
literaturu AV ČR, v. v. i. 

http://ebadatelna.soapraha.cz – stránky Státního oblastního archivu v Praze s digitalizova-
nými středočeskými matrikami 

http://historickemapy.cuzk.cz – stránky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního 
(Ústředního archivu zeměměřictví a katastru) s císařskými otisky stabilního katastru, 
dalšími katastrálními mapami, vojenskými mapami a jinými mapami 

http://kramerius.nkp.cz a http://kramerius4.nkp.cz – digitální knihovna Národní knihovny 
ČR zpřístupňující velké množství knih a starých novin a časopisů 

http://monasterium.net – stránky mezinárodního projektu, na nichž jsou zveřejněny 
digitalizované středověké listiny 

http://oldmaps.geolab.cz – stránky Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem 
s mapami prvního až třetího vojenského mapování 

http://www.badatelna.eu – badatelna Národního archivu ČR a dalších archivů umožňuje 
vyhledávání v inventářích fondů a zpřístupňuje některé digitalizované archiválie 

http://www.historie.hranet.cz/heraldika – stránky Jiřího J. K. Nebeského zpřístupňují řadu 
knih a časopisů zejména o heraldice 

http://www.manuscriptorium.net – digitální knihovna zveřejňující především staré tisky 

 

 

Databáze s aktuálními údaji 

 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz – aktuální výpisy z katastru nemovitostí dostupné na 
stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního 

http://www.mapy.cz – mapový server společnosti Seznam.cz s mapami a leteckými snímky 

http://www.mvcr.cz – Adresy v České republice – průběžně aktualizovaná databáze 
vedená ministerstvem vnitra 

 


