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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 sešitu s úvodními kapitolami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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Umístění ulice 
Ulice se nachází v Jenečku, začíná u ulice Družstevní, vede západním směrem a končí 

u železniční tratě Hostivice – Rudná. 
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Historie ulice 

Stavební vývoj 
V místech dnešní ulice 9. května vedla od nepaměti cesta do Jenče. Zachycena je již 

na mapě prvního vojenského mapování z let 1764 až 17681 a nacházíme ji i na všech 
pozdějších mapách. 

První dům byl vystavěn v této ulici snad v roce 1911,2 domy zde vyrůstaly postupně, 
především v období první republiky. Ulice je zastavěná jednostranně, na západním konci a 
po celé jižní straně směrem k Jenečskému potoku se nachází zahrádkářská kolonie 
založená někdy v druhé polovině 20. století. 
 

 
Ulice 9. května na katastrální mapě z roku 1946. Na mapě ještě není zakreslena spojka železničních tratí 
vybudovaná za 2. světové války. SÚ Hostivice 
 

Pojmenování ulice 

Ulice byla pojmenována po sloučení Litovic s Hostivicí snad v roce 1950.3 Název 
připomíná osvobození Prahy od německých okupantů sovětskou armádou, čímž 
v Československu skončila 2. světová válka. Tento den byl považován za státní svátek ČSR 
a později ČSSR. Po roce 1990 byl státní svátek přesunut na 8. května, kdy Německo 
kapitulovalo, což je obecně uznávanější konec 2. světové války. 

                                                 
1  Mapa 1. vojenského mapování z let 1764 až 1768 (rektifikace 1780 až 1783) 
2  Na Polohopisném plánu obce Malý Jenč, okres Unhošť, 1:2 880, vytvořeném Josefem Náprstkem, 

úředně oprávněným mistrem zednickým v Unhošti v červnu 1919, je již dům čp. 976 (33) zakreslen 
3  Podle vzpomínky Václava Čížka určila názvy litovických ulic v roce 1950 bezpečnostní komise MNV 
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Domy v ulici 

Dům čp. 976 (dříve malojenečské čp. 33) 
Parcelní číslo původní: PK st. 128, k. ú. Litovice 
Parcelní číslo současné: KN st. 128, k. ú. Litovice 

 

Rodinný dům postavil snad v roce 1911 hlídač trati Josef Brabec.4 V majetku rodiny 
tento dům zůstal až do současnosti. 
 

 
Dům čp. 976 od jihovýchodu 29. června 2008. Vlevo dům čp. 994 
 

Dům čp. 981 (dříve malojenečské čp. 38) 
Parcelní číslo původní: PK st. 369, k. ú. Litovice 
Parcelní číslo současné: KN st. 369, k. ú. Litovice 

 

Rodinný dům postavil v roce 1928 železniční zřízenec Václav Hašek.5

                                                 
4  Kronika Litovic, str. 152 
5  Kronika Litovic, str. 134 a 152 
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Dům čp. 993 (dříve malojenečské čp. 50) 
Parcelní číslo původní: PK st. 370, k. ú. Litovice 
Parcelní číslo současné: KN st. 370, k. ú. Litovice 

 

Rodinný dům byl postaven před rokem 1930, kdy patřil obuvníku Antonínu 
Tesárkovi.6 V majetku rodiny tento dům zůstal až do současnosti. 

 

 
Domy čp. 981, čp. 993 a další od jihozápadu 29. června 2008 
 

Dům čp. 994 (dříve malojenečské čp. 51) 
Parcelní číslo původní: PK st. 368, k. ú. Litovice 
Parcelní číslo současné: KN st. 368, k. ú. Litovice 

 

Rodinný dům byl postaven před rokem 1930. V tomto roce ho vlastnil železniční 
zřízenec Václav Kopernický.7 V majetku rodiny tento dům zůstal až do současnosti. 

Dům čp. 1006 (dříve malojenečské čp. 63) 
Parcelní číslo původní: PK st. 544, k. ú. Litovice 
Parcelní číslo současné: KN st. 544, k. ú. Litovice 

 

Rodinný dům byl postaven až někdy po roce 1951. V roce 1980 patřil Janě 
Nováčkové.8

                                                 
6  Kronika Litovic, str. 152 
7  Kronika Litovic, str. 152 
8  Číslo popisné bylo v roce 1951 vynecháno v dotaznících k obsazenosti bytů. Údaj z roku 1980 je 

převzat z dokladu k přečíslování domů 
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Dům čp. 1006 od jihozápadu 29. června 2008 
 

 
Dům čp. 1028 od západu 29. června 2008 
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Dům čp. 1028 (dříve malojenečské čp. 85) 
Parcelní číslo současné: KN st. 419, k. ú. Litovice 

 

Rodinný dům byl postaven až někdy po roce 1951. V roce 1980 byli jako vlastníci 
uváděni Jaroslav a Jiřina Vaňkovi.9

Dům čp. 1057 (dříve malojenečské čp. 114) 
Parcelní číslo původní: PK st. 371, k. ú. Litovice 
Parcelní číslo současné: KN st. 371, k. ú. Litovice 

 

Rodinný dům byl postaven před rokem 1938.10 V roce 1951 byli jeho majiteli 
zámečník Josef a Marie Sejkorovi.11

 

 
Ulice 9. května s domy čp. 1057, 1058 a 1059 od jihozápadu 29. června 2008 

                                                 
9  Číslo popisné bylo v roce 1951 vynecháno v dotaznících k obsazenosti bytů. Údaj z roku 1980 je 

převzat z dokladu k přečíslování domů 
10  K malojenečskému čp. 114 jsou v opisu voličského seznamu z roku 1938 zapsáni státní úředník Rudolf 

a Marie Rathanovi 
11  Dotazník k obsazenosti bytů z roku 1951; Kronika obce Hostivice (1950–1970), str. 11 a 14 
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Dům čp. 1058 a další od jihovýchodu v roce 1994. Foto Jindřich Lukášek pro SÚ Hostivice 
 

Dům čp. 1058 (dříve malojenečské čp. 115) 
Parcelní číslo původní: PK st. 372, k. ú. Litovice 
Parcelní číslo současné: KN st. 372, k. ú. Litovice 

 

Rodinný dům byl postaven mezi roky 1938 a 1951, kdy patřil Václavu Školníkovi.12 
V majetku rodiny tento dům zůstal až do současnosti. 

Dům čp. 1059 (dříve malojenečské čp. 116) 
Parcelní číslo původní: PK st. 373, k. ú. Litovice 
Parcelní číslo současné: KN st. 373, k. ú. Litovice 

 

Rodinný dům byl postaven mezi roky 1938 a 1951. V roce 1951 ho vlastnil Jan 
Souček13 a v majetku rodiny dům zůstal až do současnosti. 

Novostavba rodinného domu (zatím bez čp.) 
Parcelní číslo současné: KN 545/2, k. ú. Litovice (stavební pozemek dosud není oddělen) 

 

Na bývalé zahrádce přímo u železniční trati staví Leopold a Jaroslava Vránovi od roku 
2007 nový rodinný dům. 

 
 

                                                 
12  Dotazník k obsazenosti bytů z roku 1951 
13  Dotazník k obsazenosti bytů z roku 1951 
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Stavba rodinného domu manželů Vránových 29. června 2008 
 

Zahradní domky v zahrádkářské kolonii (stavby bez čísel popisných i evidenčních) 
V zahrádkách na západním konci na celé jižní straně ulice se nachází řada zahradních 

domků, které nejsou evidovány v katastru nemovitostí ani nemají přidělena popisná či 
evidenční čísla. Další chatky se nacházejí až za přejezdem železniční trati Hostivice – 
Rudná, v trojúhelníku mezi tratěmi. 

 

 
Chatky v zahrádkách vedle domu čp. 1028 dne 29. června 2008 
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Zahradní domky v trojúhelníku mezi železničními tratěmi 29. června 2008 
 

 
Podjezdem pod tratí Rudná – Slaný protéká Jenečský potok. Snímek z 29. června 2008 
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