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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, vede přes historickou náves a je ohraničena z jihu ulicí 

Čsl. armády a ze severu železniční tratí Hostivice – Kladno. 
 

 
 

 
Zeleň v severní části ulice u požární nádrže se studánkou a křížem na snímku ze 14. března 2004 
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Výřez z polohopisného plánu (katastrální mapy) Jenečka z roku 1919 ukazuje, že jižní část Družstevní ulice 
ještě nebyla zastavěna. Plán měl sloužit k rozdělení Litovic, Břvů a Jenečka na samostatné obce, k čemuž 
však nedošlo. Mapa umožňuje sledovat umístění některých již zaniklých staveb 
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Historie ulice 

Stavební vývoj 
Severní část Družstevní ulice je vlastně náves Jenečka a nejstarší část této vsi, ve 

které stojí všech pět známých malojenečských statků. Z návsi pokračovala cesta ke 
karlovarské silnici současnou Lidickou ulicí a dále do Litovic nynější ulicí Sportovců. Tuto 
situaci dokládá například mapa 1. vojenského mapování z let 1764 až 1768.1

Současná hlavní cesta z Jenečka, tedy jižní část Družstevní ulice, vznikla v roce 1911, 
kdy byla ulice opravena a prodloužena v současné trase přes tehdejší pole Josefa Evana a 
Josefa Žebery na karlovarskou silnici. Potřebný pozemek o výměře 56 čtverečných sáhů 
obec vykoupila za cenu 2 K za sáh. Kolem rybníka (požární nádrže) byl vyzděn teras a byl 
opraven mostek. Na úpravu této ulice a ulice Novotného si obec vypůjčila u Městské 
spořitelny v Unhošti 2 500 K na 10 let. Proč byla nová silnice vedena v jiné trase, která 
sice zkrátila trasu o 40 metrů, ale nenavazovala na silnici do Litovic, není dnes již známo. 
O rok později byly vykáceny akáty kolem rybníka a rybník byl ohrazen železným 
zábradlím.2

Domy podél novější, jižní části ulice byly postaveny mezi roky 1928 a 1938. 
Přestože ulice Družstevní a Novotného bývaly okresní silnicí, ještě na snímcích 

z 2. světové války je vidět nezpevněný povrch lemovaný po stranách zpevněnými mělkými 
příkopy, které odváděly dešťovou vodu. 

Postupné svépomocné zlepšování stavu dokládá zápis z kroniky, že v roce 1950 se 
MNV podařilo získat příděl cementu a tak si občané v Jenečku v Družstevní ulici zřídili 
vlastním nákladem chodníkové obruby.3

Pojmenování ulice 

Ulice byla pojmenována jako Družstevní snad v roce 1950 záhy po sloučení Litovic 
s Hostivicí. K tomuto roku je název poprvé zmiňován v kronice, která však byla dopsána 
později, takže záznam nelze pokládat za doklad o pojmenování ulice.4

Název ulice se nikdy nezměnil. 

 
1  Mapa 1. vojenského mapování z let 1764 až 1768 (rektifikace 1780 až 1783) 
2  Kronika Litovic, str. 74 a 76 
3  Kronika obce Hostivice (1950–1970), str. 24 
4  Kronika obce Hostivice (1950–1970), str. 24. První zápisy do této kroniky byly provedeny s několika-

letým zpožděním, v zápise k roku 1950 tedy mohl být použit v té době ještě neexistující, později 
přidělený název ulice 
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Malojenečské statky čp. 8 (951) a 11 (954) přes požární nádrž na pohlednici vydané M. Soukupovou v době 
2. světové války. Dům zcela vpravo patřil ke statku čp. 11, ale měl samostatné číslo 36 (979) 
 

 
Požární nádrž v Jenečku v roce 1947 nebo 1948. Za stromem se skrývá dům čp. 23 (966). Snímek ze sbírky 
Městského úřadu Hostivice 
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Domy v ulici 

Malojenečský statek čp. 1 (nyní čp. 944)5

Parcelní číslo původní: PK st. 81, k. ú. Litovice 
Parcelní číslo současné: KN st. 81/2, k. ú. Litovice 

 

První zmínka o statku, který se původně nazýval Piplasovský grunt, pochází z roku 
1610, kdy ho získal po Janu Poplovi či Piplasovi za 650 kop Jan Sládek. Ten ho roku 1630 
prodal za 400 kop Řehoři Tadeášovi. V roce 1657 byl statek rychtářem a konšeli 
„prošacován“ (oceněn) na 200 kop, za něž ho koupil Jiřík Nedbal, příbuzný Jakuba Piplase. 
Při soupisu vrchnostenského majetku v roce 1662 bylo konstatováno, že je to pustý grunt. 
V roce 1689 se ho ujal Jan Náprstek. Patřil k němu lán polí, sena z něj byl „dobrý vůz“, ale 
otava žádná. Přesto hospodář platil vrchnosti 1 kopu 36 grošů ročně a k tomu 4 slepice 
a 20 vajec. Roku 1723 tu hospodařil Náprstkův syn Jan, a to až do roku 1756, kdy ho 
předal svému synovi Tomášovi. V Purkrechtu je tento zápis ze 17. září 1789: „... vstoupil 
jest až dosavadní hospodář Tomáš Náprstek na kancelář knížecí spolu s jeho synami, 
dcerami a zetěmi; ti pak u přítomnosti pana vrchnostenského pravomocníka dle 
vyhotoveného protokolu, z vlastní vůle si vyprosili: že on pro starobu svou, jeho 
dosavadně užívající a dle gruntovní knihy jemu patřící grunt číslo 1 v Malém Jenči svému 
vlastnímu synu Tomášovi Náprstkovi se vším stavením, též co tam hlínou zamazáno, 
hřebem přikryto, železem okuto jest, vše, co tam patří, odstupuje za 700 zlatých a otci 
a máteři každoročně, dokud živy budou, vejminek: 4 strychy pšenice, 10 strychů žita, 
5 strychů ječmene, 2 strychy hrachu, 2 strychy čočky a tu starou zahrádku celou; jednu 
krávu, pár prasátek a 4 ovce. Kdyby pak ale z nich jeden neb druhý smrtí sejíti měl, pak 
zůstane jenom polovic téhož vejminku témuž, co živ zůstane, vydávati.“ 

Tomáš Náprstek měl dvě děti, dceru Annu a mladšího syna Jana. Dcera se provdala 
za Václava Zábranského, který hospodařil na statku čp. 13. Tomáš Náprstek mu svůj grunt 
prodal roku 1817 za 22 837 zlatých konvenční měny, načež Václav Zábranský postoupil 
svou usedlost švagrovi Janu Náprstkovi, Tomášovu synovi. V roce 1842 přešel Piplasovský 
grunt na další, už poslední majitelský rod. Václav Zábranský odevzdal, jak stojí psáno, 
„jemu samovlastně patřící kontribučenský grunt č. 1, pozůstávající z obydleného a 
hospodářského stavení, pak k němu patřícím 63 jitrám 8 478 sáhů polí, 2 jitra 1 011 sáhů 
luk a zahrad a se vším právem a břemenem do vlastního svobodného užívání a spravování 
Janu Stádníkovi za dobrovolně sjednanou trhovou cenu 9 400 zlatých konvenční měny a 
vejminek jemu a jeho nynější manželce Alžbětě, po rodě Hanzlíkové.“ 

V roce 1875 a 1883 zde hospodařil Tomáš Stádník, v roce 1905 Bedřich Stádník, 
který byl v roce 1906 zvolen radním obecního zastupitelstva společné obce Litovice-Břve-
Jeneček. I po dalších volbách v roce 1909 a 1911 zůstal v této funkci, ale v roce 1912 již 
mezi zvolenými nebyl. Mezi funkcionáři obecní samosprávy se objevuje znovu až po válce, 
kdy byl v roce 1919 zvolen členem finanční komise za agrární stranu. Posledním 
hospodářem z tohoto rodu byl Tomáš Stádník, který statek převzal v roce 1939. 

4. srpna 1950 uvalil hostivický místní národní výbor na statek se 47 hektary polností 
nucenou správu (pacht) a majiteli zůstala pouze obytná budova. Ostatní stavby, všechno 
vybavení i zvířata převzalo jednotné zemědělské družstvo.6

 
5  Základním pramenem je 9. část seriálu Miloše Šrámka Hostivické grunty, Hostivický měsíčník 9/1992 
6  Kronika obce Hostivice (1950–1970), str. 34 a 38 
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Malojenečský statek čp. 1 (nyní čp. 944) z ulice a ze dvora na snímcích Adolfa Vyšaty z roku 1942. Na 
horním snímku je vidět z dnešního pohledu zcela nedostatečné zpevnění ulice; na vedlejším stavení visí 
reklama firmy Baťa. © Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., inv. č. 23216HK a 23217HK 
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Statek čp. 944 z ulice 14. března 2004 
 

 
Detail brány statku čp. 944 na snímku z 28. června 2000 
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Zbytky stodoly statku čp. 944 dne 23.8.2003 
 

Malojenečský statek čp. 6 (nyní čp. 949)7

Parcelní číslo původní: PK st. 84 a st. 85, k. ú. Litovice 
Parcelní číslo současné: KN st. 85, k. ú. Litovice 

 

Obytná budova bývalého statku čp. 949 je známa pod názvem Krumplovna,  
v dávných časech se tento grunt nazýval Nedbalovský. Před rokem 1600 patřil jakémusi 
Janu Štírkovi, od něhož ho roku 1605 koupil za 380 kop míšenských Jan Nedbal. 
Nedbalové zde hospodařili až do šedesátých let 17. století. Po Janu to byl od roku 1630 
Jiřík a po něm od roku 1657 Kryštof Nedbal. Ten vlastnil jeden lán polí, sklízel dva vozy 
sena a jeden otavy. Vrchnosti platil po dvou kopách úroku, k nimž musil přidávat čtyři 
slepice. 

Roku 1661 podle právního „prošacování skrze osoby přísežné, totiž vrchního rychtáře 
řepskýho Tomáše Kobylu, Matěje France, rychtáře sobínskýho, Jana Endra, rychtáře 
litovskýho, Matěje Šafaříka, rychtáře hostivickýho a Jiříka Kozáka, rychtáře břevskýho, ujal 
ten grunt po Kryštofu Nedbalovi Václav Kozel se vším příslušenstvím za 160 kop 
míšenských.“ 

23. března 1688 bylo soudně zjištěno, že grunt byl pustý. Zůstal po něm jen pouhý 
pozemek, který 28. ledna 1689 získal za 130 kop Tomáš Zábranský. Ke gruntu náleželo 
15 strychů polí. V roce 1703 vlastnil Zábranský už 35 kusů polí ve výměře 120 strychů 
a dva kusy polí obnášející deset a půl strychu. K tomu příslušela ještě zahrada. Vrchnosti 
platil o sv. Jiřím a sv. Havlu po třech kopách a 40 groších, dále pak 7 slepic a 7 vajec. 

                                                 
7  Základním pramenem je 9. část seriálu Miloše Šrámka Hostivické grunty, Hostivický měsíčník 9/1992 
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Od roku 1735 hospodařil na gruntu Tomášův syn stejného jména. Ten někdy kolem 

roku 1762 nebo snad krátce po roce 1770 grunt rozdělil na dva díly. V severním postavil 
nové obytné a hospodářské stavení, čímž vznikl nový statek, který Tomáš daroval svému 
staršímu synovi Josefovi (čp. 13, nyní 954). Druhou část usedlosti, původní statek, předal 
roku 1778 mladšímu synu Jakubovi. Podle zápisu z roku 1832 „otec Jakub Zábranský 
s dorozuměním své manželky Barbory postupuje a odevzdává ten, dle Malojenečské 
rustikální knihy, založené roku 1707, tak nazvané Bredovské, mocí zápisu z roku 1778 
připsaný, ve vsi Malém Jenči pozůstávající grunt čís. 6 se vším příslušenstvím, stavením, 
pak k témuž patřícím 31 jiter 428 sáhů polí a 1 jitro 1 068 sáhů zahrad a luk, se vším 
právem i břemenem tak, jak jej sám užíval neb užívati právo měl, pak jeden pár koní 
s hospodářským nářadím, svému synu Františku Zábranskému a jeho manželce Veronice, 
rozené Pachmanové z Hostivice, k jejich společné vlastnosti za jednu oboustranně 
dobrovolně smluvenou, dobře uváženou cenu 12 000 zlatých konvenční mince.“ 

Podle mapy stabilního katastru z roku 1840 patřila ke statku i samostatně stojící 
stodola, umístěná zhruba v místech nynější zástavby Souběžné ulice. Ještě v 19. století 
však stodola zanikla a na katastrální mapě z roku 1895 již není zakreslena. 

V letech 1840 a 1875 zde hospodařil František Krumpholz, odtud pochází název 
Krumplovna. V roce 1883 patřil statek Jindřichu Trejbalovi, mlynáři z Praskoles a manželovi 
Bedřišky, dcery Františka Krumpholze, který rozprodal pole a stavení přenechal jakémusi 
Blechovi. Blecha dům prodal c. k. velkostatku, ze kterého se po vzniku Československa stal 
státní statek Jeneč.  

Majitel, který v 90. letech 20. století koupil značně zchátralý objekt od statku, v roce 
2004 zboural první patro a v květnu 2008 i přízemí. Z historické budovy zůstává zachována 
jen část obvodového zdiva. 
 

 
Tzv. Krumplovna čp. 949 před demolicí prvního patra, 6. ledna 2002 
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Demolice prvního patra statku čp. 949, stav 14. března 2004 
 

Malojenečský statek čp. 8 (nyní čp. 951)8

Parcelní číslo původní: PK st. 82, k. ú. Litovice 
Parcelní číslo současné: KN st. 82/1, k. ú. Litovice 

 

Statek čp. 8 zvaný Kambovský grunt dostal své jméno zřejmě po Janu Kambovi, 
který na něm hospodařil už před rokem 1600. Roku 1623 ho vlastnil Kambův syn stejného 
jména, který za něj zaplatil 900 kop grošů. Bylo to tři roky po bitvě na Bílé hoře. 
V třicetileté válce grunt zpustl, v gruntovní knize z roku 1662 je uveden jako pustý 
s jedním a čtvrt lánem polí. Louky, které při něm byly, pronajímal majitel panství František 
Adam Eusebius Žďárský rychtářům z Velkého Jenče. 

Pustý grunt získal roku 1673 za 300 kop Kašpar Vondra. O patnáct let později na 
něm hospodařil Vondrův syn Havel a v roce 1707 další Vondra jménem Pavel. Tehdy bylo 
při gruntu 120 strychů polí na osmi kusech a dvanáct strychů luk na dvou kusech. 

Kolem roku 1740 rozdělil Pavel Vondra grunt na dva díly. Severně od původního 
postavil nové obytné a hospodářské stavení, čímž vznikl pozdější statek čp. 11 (nyní 954). 
Od otce Pavla Vondry ho dostal starší syn Pavel, zatímco mladší syn Jakub hospodařil na 
původním gruntě. Po něm ho převzal v roce 1785 jeho zeť Václav Náprstek a roku 1797 
pak Náprstkův syn Josef. Ten ho spolu s manželkou Kateřinou prodal roku 1810 Matěji 
Kalousovi, spřízněnému s Kateřinou, rozenou Kalousovou.  

                                                 
8  Základním pramenem je 10. část seriálu Miloše Šrámka Hostivické grunty, Hostivický měsíčník 12/1992 
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Již neexistující obytná budova v severní části malojenečského statku čp. 8 (nyní čp. 951) ze dvora asi 
ve 20. letech 20. století. Snímek zapůjčil Miloslav Tomek 
 

 
Malojenečský statek čp. 8 (nyní čp. 951) ze dvora asi ve 30. letech 20. století, po zavedení elektrického 
proudu. Snímek zapůjčil Miloslav Tomek 
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Od Matěje Kalouse koupil statek se vším příslušenstvím 21. ledna 1822 za 12 tisíc 

zlatých Jan Tomek s manželkou Rozálií, rozenou Hampejzovou z Litovic, který v letech 
1826 až 1849 (tedy do zavedení obecního zřízení) zastával funkci malojenečského 
rychtáře. V letech 1875 a 1883 je jako majitelka statku vedena Alžběta Tomková. Již 
v roce 1875 byl statek rozdělen na čp. 8a a 8b, ze kterého se později stal dům čp. 35.A 
(viz dále). Po válce byl v prvních volbách, konaných v dubnu 1919, zvolen členem 
obecního zastupitelstva na statku hospodařící Matěj Tomek. Jeho bratr Václav bydlel 
v domě, nalézajícím se v areálu statku (malojenečské čp. 35.A, viz dále), byl jedním ze 
zakladatelů litovického hasičského sboru a náčelníkem hostivického Sokola. V roce 1930 
jsou oba bratři uváděni jako společní majitelé statku. Posledním hospodářem z tohoto rodu 
se stal v roce 1938 Matějův syn Miroslav Tomek. 

Na statek se 30 hektary zemědělských pozemků uvalil MNV 4. srpna 1950 povinný 
nájem, 12. října 1950 převzalo JZD hospodářská stavení, veškeré vybavení i zvířata.9

Koncem 30. let 20. století vystavěli Tomkovi nové obytné stavení v severní části 
statku. Původní obytné stavení již zaniklo. V bývalých hospodářských staveních nyní sídlí 
společnost Recycling zabývající se sběrem kovového odpadu. 
 

 
Statek čp. 951 s novějším obytným stavením na snímku z 11. března 2002 

                                                 
9  Kronika obce Hostivice (1950–1970), str. 34 a 38. Soupis zabaveného majetku uvádí A. Štětka (2007) 

v Selské historii aneb Zemědělství v Hostivici na stranách 132 až 135 
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Obytná budova a bývalá stodola statku čp. 951 dne 29. června 2008 



HOSTIVICKÝ ULIČNÍK: Historický vývoj ulic a domů v Hostivici 
Ulice Družstevní – pracovní verze k 10. červenci 2008  17 
 

 

Malojenečský statek čp. 11 (nyní čp. 954)10

Parcelní číslo původní: PK st. 78, k.ú. Litovice 
Parcelní číslo současné: KN st. 78, k.ú. Litovice 

 

Historie malojenečského statku čp. 11 začala v roce 1740, kdy majitel bývalého 
Kambovského gruntu (čp. 8) Pavel Vondra rozdělil své hospodářství na dva díly. Nově 
vzniklý statek dostal od otce jeho starší syn téhož jména, který ho v roce 1762 předal 
svému zeti Janu Klatovskému. Další Jan Klatovský, syn předchozího, zde hospodařil od 
roku 1785 až do roku 1817, kdy statek převzal jeho syn Antonín s manželkou Ludmilou. Ti 
ho 25. ledna 1848 prodali „se vším příslušenstvím a břemenem“ Janu a Kateřině 
Horešovských z Nebušic za trhovou cenu 12 400 zlatých. Podle zápisu, který byl při prodeji 
pořízen, bylo při gruntě 43 jiter 1 812 sáhů polí a 1 jitro 1 037 sáhů luk a zahrad. 
Horešovští platili vrchnosti k sv. Havlu 6 zlatých 11 krejcarů úroků, „roboty potažité skrze 
celý rok 4 dni v týdnu s párem koní. Od sv. Václava každý týhoden tři dni ruční práce 
s osobou k práci dostatečnou v určených hodinách dle vrchnořiditelského nařízení pilně 
a bedlivě vykonávat. Hostivickému panu faráři každý rok jménem desátku 2 strychy 
2 věrtele a 3 čtvrtce žita, 3 čtvrtce ječmene, 2 věrtele a 1 čtvrtci ovsa české míry předního 
obilí v čistém dobrém zrnu dávati a letník školnímu učiteli hostivickému každý rok 
přispívati.“ 

Roku 1871 přešlo vlastnické právo na Janova syna Františka a jeho manželku Marii, 
rozenou Chvojovou z Jenče. František Horešovský zastával od téhož roku nepřetržitě po 
třicet let funkci radního v obecním zastupitelstvu, za což byl 22. února roku 1903 
jmenován čestným občanem spojených obcí Litovice – Břve - Jeneček. Úřad radního po 
něm převzal syn Josef, když se po otci stal hospodářem na statku a byl do funkce zvolen 
ve volbách roku 1906. Zvolen byl i v letech 1909 a 1912. Josef Horešovský měl dva syny, 
Františka a Josefa. Starší František zemřel 8. června 1915 v Kolomyji v Haliči, když podlehl 
zranění, které utrpěl v tamní bitvě. Bylo mu dvacet let. Dědicem statku se stal mladší Josef 
s manželkou Annou. 
 

  
Pamětní list na Františka Horešovského padlého v roce 1915 v Haliči 

                                                 
10  Základním pramenem je 10. část seriálu Miloše Šrámka Hostivické grunty, Hostivický měsíčník 12/1992 
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Statek stále zůstává v majetku rodiny, i když v roce 1950 byl dán národním výborem 

(kromě obytné budovy) do nuceného nájmu jednotnému zemědělskému družstvu.11

 

 

Statek čp. 954 v roce 1998 
 

Malojenečský statek čp. 13 (nyní čp. 956)12

Parcelní číslo původní: PK st. 86, k.ú. Litovice 
Parcelní číslo současné: KN st. 86, k.ú. Litovice 

 

Statek čp. 13 vznikl tak, že snad v roce 1762 rozdělil Tomáš Zábranský svůj grunt 
čp. 6 na dva díly, z nichž severní daroval s polovicí svých polí staršímu synovi Josefovi. 
Když Josef Zábranský roku 1801 zemřel, statek zdědil jeho syn Václav. Ten se roku 1817 
oženil s Annou, dcerou Tomáše Náprstka, jehož grunt čp. 1 odkoupil za 22 037 zlatých.13 
Tím došlo k faktické výměně těchto dvou usedlostí. Náprstkova dcera Rozálie se provdala 
za Josefa Koutného ze Sobína, jenž na gruntě hospodařil až do své smrti někdy před 
rokem 1883 kdy byla majitelkou statku Rozálie. S vdovou Rozálií se potom oženil Evan ze 
Žiliny, první z rodu vlastnícího usedlost dodnes. V seznamu majitelů jsou jmenováni Josef 
a po něm Pavel Evan. 

K bydlení nyní slouží nový dům čp. 723.B vystavěný v zahradě za statkem. 
Historickou obytnou budovu majitelé v 90. letech 20. století opravili, ale kvůli narušené 
statice ji potom museli zdemolovat. 
                                                 
11  Kronika obce Hostivice (1950–1970), str. 34 a 38 
12  Základním pramenem je 9. část seriálu Miloše Šrámka Hostivické grunty, Hostivický měsíčník 9/1992 
13  Rozdíl v ceně o 800 zlatých oproti údaje u čp. 1 má již Šrámek, správný údaj nelze nyní dohledat 
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Malojenečský statek čp. 13 (956) z ulice kolem roku 1925, vpravo stojí paní Evanová. Snímek zapůjčil Josef 
Evan 
 

 

Malojenečský statek čp. 13 (956) ze dvora kolem roku 1925, uprostřed s holí stojí pan Evan. Vlevo za 
stromem je vidět stěna tzv. Krumplovny čp. 6 (949). Snímek zapůjčil Josef Evan 
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Malojenečský statek čp. 13 (956) z ulice a ze dvora (obytné stavení je při levém okraji) na snímcích Adolfa 
Vyšaty z roku 1942. Na voze na spodním snímku je ve velkém zvětšení čitelná cedule s nápisem „Evan 
Jeneček“. © Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., inv. č. 23218HK a 23220HK 
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Štít obytného stavení malojenečského 
statku čp. 13 (956) na snímku Adolfa 
Vyšaty z roku 1942. © Etnologický 
ústav AV ČR, v.v.i., inv. č. 23219HK

 

 
Obytný dům statku čp. 956 v roce 1998, před zbořením 
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Další domy v ulici 

Dům čp. 723.B 
Parcelní číslo současné: KN st. 554, k.ú. Litovice 

 

Rodinný dům v zahradě za statkem čp. 956 postavili po roce 1980 manželé Evanovi. 

Dům čp. 945 (dříve malojenečské čp. 2) 
Parcelní číslo původní: PK st. 90, k.ú. Litovice 
Parcelní číslo současné: KN st. 90, k.ú. Litovice 

 

Dům vznikl jako součást domkářské zástavby stavěné po polovině 18. století. V roce 
1785 patřil dům podle fasní knihy Josefu Klatovskému, možná příbuznému rodu 
Klatovských z malojenečského statku čp. 11. V roce 1830 je zde uváděna vdova Klatovská 
a již před rokem 1840 dům získala rodina Neumanova (Najmanova). František a Anna 
Najmanovi ho prodali 6. března 1931 Josefu a Anně Karpíškové za 30 000 Kč. V roce 1951 
byl majitelem Jindřich Cihla.14

Dům čp. 946 (dříve malojenečské čp. 3) 
Parcelní číslo původní: PK st. 89, k.ú. Litovice 
Parcelní číslo současné: KN st. 89, k.ú. Litovice 

 

Ve fasní knize z roku 1785 je uveden jako majitel Jiří Zábranský, který byl domkářem 
na obecním gruntu na rozdíl od čp. 2 ležícího na selském gruntu. Nejméně v letech 1826 
až 1883 patřil rodu Jelínků – Jiřímu, Josefovi a Tomášovi. Za 1. republiky byl majitelem 
Václav Sláma, označovaný jednou za dělníka a jednou za železničního zřízence, v roce 
1951 pak Pavel Sláma.15

Dům čp. 947 (dříve malojenečské čp. 4) 
Parcelní číslo původní: PK st. 88, k.ú. Litovice 
Parcelní číslo současné: KN st. 88/1, k.ú. Litovice 

 

Prvním známým majitelem domu je podle fasní knihy z roku 1785 domkář Josef 
Fršlínek. Po Matěji Fršlínkovi v letech 1829 a 1840 je zde jako majitel uveden v roce 1875 
Josef Hanzlík a 1883 František Hanzlík, 1919 a 1930 zedník Antonín Příhoda a 1951 
Antonín Zelenka. Příhoda v roce 1933 přestavěl sýpku na obytné místnosti, která dostala 
malojenečské čp. 44.A.16

Dům čp. 948 (dříve malojenečské čp. 5) 
Parcelní číslo původní: PK st. 87, k.ú. Litovice 
Parcelní číslo současné: KN st. 87, k.ú. Litovice 

 

Rovněž první známý majitel domu čp. 5, domkář Tomáš Chalupa, je zaznamenán ve 
fasní knize z roku 1785. Nejméně v letech 1826–1830 dům patřil Františku Horákovi, 
v roce 1840 Matěji Maříkovi, 1883 Václavu Maříkovi a 1919 Václavu Zímovi. V roce 1927 
dům přestavěl železniční zřízenec Václav Částka. Roku 1951 byl majitelem Alois Krajcr.17

 
14  Pracovní sešity Ludvíka Pergla; Paměti obce Litovic, str. 74; Kronika Litovic, str. 27 a 156 a další 

prameny 
15  Pracovní sešity Ludvíka Pergla; Kronika Litovic, str. 25, 27, 45, 102 a 152 a další prameny 
16  Pracovní sešity Ludvíka Pergla; Kronika Litovic, str. 25, 27, 45, 102, 152 a 168 a další prameny 
17  Pracovní sešity Ludvíka Pergla; Kronika Litovic, str. 25, 27, 45, 102, 132 a 152 a další prameny 
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Družstevní ulice ve střední části, v pohledu od Souběžné ulice na jaře 1960. Vpravo od silnice dům 
čp. 5 (948). Snímek ze sbírky Jiřího Pergla 
 

 
Domkářská zástavba mezi statky čp. 944 a 956 na východní straně Družstevní ulice 27. září 2005 
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Družstevní ulice od jihu, vlevo domy čp. 10 (953) a 9 (952), vpravo mezi Stádníkovým statkem čp. 1 
a požární nádrží stojí sběrna mléka. Snímek z oslav 1. máje 1967 
 

 
Dům čp. 953 po přestavbě, 10. února 2001 
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Novostavba domu čp. 952, vpravo brána a obytná budova statku čp. 954 na snímku z 2. dubna 2006 

Dům čp. 952 (dříve malojenečské čp. 9) 
Parcelní číslo původní: PK st. 79, k.ú. Litovice 
Parcelní číslo současné: KN st. 79/1, k.ú. Litovice 

 

Dům předsazený před stodolu statku čp. 11 (954) patřil v roce 1785 domkáři Ondřeji 
Ekšteinovi. V roce 1830 je zde uváděn Jakub Šafařík a po něm Ludmila Šafaříková. Před 
rokem 1919 se stal majitelem dělník Antonín Hašek (nebo možná Hošek), rodině dům 
patřil dlouhou dobu. Ještě před rokem 1875 byla část domu oddělena jako malojenečské 
čp. 9b a později 22.B, tento již zbořený dům však zůstal stejným majitelům jako čp. 9.18 
Kolem roku 2000 byl zbořen a nahrazen novostavbou. 

Dům čp. 953 (dříve malojenečské čp. 10) 
Parcelní číslo původní: PK st. 80, k.ú. Litovice 
Parcelní číslo současné: KN st. 80, k.ú. Litovice 

 

Ve fasní knize z roku 1785 majitel domu čp. 10 chybí, ale v urbánním kontraktu 
z roku 1789 nacházíme jméno domkáře Vojtěcha Visnera (Viesnera, Víznera). Později se 
zde objevují zřejmě jeho potomci Josef, Jakub a znovu Josef. Roku 1919 dům patřil 
dělníku Františku Radimskému, 1930 železničnímu zřízenci v. v. Františku Škvorovi a 1951 
Františku a Antonii Radimským.19 Před rokem 2000 byl modernizován se zachováním 
původní hmoty.  

                                                 
18  Pracovní sešity Ludvíka Pergla; Kronika Litovic, str. 25, 27, 45, 102 a 152; ÚAZK – Seznam domovní 

1875 a další prameny 
19  Pracovní sešity Ludvíka Pergla; Kronika Litovic, str. 25, 27, 45, 102 a 152 a další prameny 
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Dům čp. 23 (966) stojí za požární nádrží na rohu ulic Družstevní a Novotného. Snímek z roku 1950 ve sbírce 
Městského úřadu Hostivice 

Dům čp. 966 (dříve malojenečské čp. 23) 
Parcelní číslo původní: PK st. 77, k.ú. Litovice 
Parcelní číslo současné: KN st. 77, k.ú. Litovice 

 

Kovárna a obydlí čp. 23 vznikly před rokem 1829, kdy je jako první majitel 
zaznamenán kovář František Jabůrek. V letech 1875 a 1883 dům, zřejmě už bez kovárny, 
patřil Josefu Melíškovi a v roce 1919 byl majitelem obchodník Adolf Košerák. V roce 1930 
se projednávala jeho pozůstalost a o 20 let později, v roce 1950 byl dům evidován jako 
majetek obce ve správě komunálního podniku. Později byl opět prodán.20

Dům čp. 972 (dříve malojenečské čp. 29) 
Parcelní číslo původní: PK st. 113, k.ú. Litovice 
Parcelní číslo současné: KN st. 113, k.ú. Litovice 

 

Rodinný dům byl postaven před rokem 1919, kdy patřil dělníku Josefu Pulcovi. Ten 
dům v roce 1927 přestavěl a zvýšil.21

                                                 
20  Kronika Litovic, str. 25, 27, 45, 102 a 152;  Kronika obce Hostivice (1950–1970), str. 18; ÚAZK, 

Seznam domovní 1875 a další prameny 
21  Kronika Litovic, str. 102 a 132 
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Dům čp. 979 (dříve malojenečské čp. 36)  
Parcelní číslo původní: PK st. 116, k.ú. Litovice 
Parcelní číslo současné: KN st. 116, k.ú. Litovice 

 

Dům vlastnil v roce 1930 rolník Josef Horešovský, který ho postavil někdy po roce 
1920. 22

Dům čp. 980 (dříve malojenečské čp. 37) 
Parcelní číslo původní: PK st. 374, k.ú. Litovice 
Parcelní číslo současné: KN st. 374, k.ú. Litovice 

 

Rodinný dům za křižovatkou s ulicemi 9. května a Novotného, směrem k ulici Na 
Samotě, postavil v roce 1928 sedlář Jan Švaříček.23

 

 
Dům čp. 980 od jihu 29. června 2008 

Dům čp. 986 (dříve malojenečské čp. 43) 
Parcelní číslo původní: PK st. 317, k.ú. Litovice 
Parcelní číslo současné: KN st. 317, k.ú. Litovice 

 

Rodinný dům postavil v roce 1928 V. Priegl.24

                                                 
22  Kronika Litovic, str. 152; na katastrální mapě z roku 1919 dům ještě není zakreslen 
23  Kronika Litovic, str. 134 a 152 
24  Kronika Litovic, str. 134 
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Dům čp. 988 (dříve malojenečské čp. 45) 
Parcelní číslo původní: PK st. 318, k.ú. Litovice 
Parcelní číslo současné: KN st. 318, k.ú. Litovice 

 

Rodinný dům postavil v roce 1931 Stanislav Plesnivý.25

Dům čp. 995 (dříve malojenečské čp. 52) 
Parcelní číslo původní: PK st. 297, k.ú. Litovice 
Parcelní číslo současné: KN st. 297, k.ú. Litovice 

 

Rodinný dům postavil v roce 1930 zedník Štěpán Pospíšil.26

Dům čp. 996 (dříve malojenečské čp. 53) 
Parcelní číslo původní: PK st. 298, k.ú. Litovice 
Parcelní číslo současné: KN st. 298, k.ú. Litovice 

 

Rodinný dům postavil v roce 1930 dělník Jaroslav Foubík.27

Dům čp. 997 (dříve malojenečské čp. 54) 
Parcelní číslo původní: PK st. 299, k.ú. Litovice 
Parcelní číslo současné: KN st. 299, k.ú. Litovice 

 

Rodinný dům postavil v roce 1930 zedník Antonín Hanzlík.28

 

 
Jižní část Družstevní ulice směrem ke karlovarské silnici (ulici Čsl. armády) na jaře 1960. Snímek ze sbírky 
Jiřího Pergla 

                                                 
25  Kronika Litovic, str. 155. Ludvík Pergl uvedl nesprávně čp. 44, chyba byla opravena na základě údaje o 

vlastnictví domů čp. 44 a 45 z dotazníku k obsazenosti bytů z roku 1951 
26  Kronika Litovic, str. 149 a 152 
27  Kronika Litovic, str. 149 a 152 
28  Kronika Litovic, str. 149 a 152 
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Dům čp. 998 (dříve malojenečské čp. 55) 
Parcelní číslo původní: PK st. 300, k.ú. Litovice 
Parcelní číslo současné: KN st. 300, k.ú. Litovice 

 

Rodinný dům postavil zřejmě v roce 1930 železniční zřízenec František Rojek.29

Dům čp. 999 (dříve malojenečské čp. 56) 
Parcelní číslo původní: PK st. 301, k.ú. Litovice 
Parcelní číslo současné: KN st. 301, k.ú. Litovice 

 

Rodinný dům postavil v roce 1930 dělník František Pelichovský.30

Dům čp. 1000 (dříve malojenečské čp. 57) 
Parcelní číslo původní: PK st. 366, k.ú. Litovice 
Parcelní číslo současné: KN st. 366, k.ú. Litovice 

 

Rodinný dům byl postaven mezi roky 1930 a 1938. V roce 1938 zde bydlel krejčí 
Bohumil David s rodinou, který dům vlastnil i v roce 1951.31

 

 
Jižní část Družstevní ulice s domy čp. 995 až 1000 dne 29. června 2008 

                                                 
29  V Kronice Litovic na str. 152 je Rojek uveden jako vlastník v roce 1930, chybí však v přehledu 

dokončených staveb k jednotlivým rokům. Okolní domy byly dokončeny v roce 1930 
30  Kronika Litovic, str. 149 a 152 
31  MÚ Hostivice, litovický voličský seznam z roku 1938 a dotazník obsazenosti bytů z roku 1951 
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Dům čp. 1049 (dříve malojenečské čp. 106) 
Parcelní číslo původní: PK st. 316, k.ú. Litovice 
Parcelní číslo současné: KN st. 316, k.ú. Litovice 

 

Rodinný dům byl postaven před rokem 1938, kdy zde bydlel truhlář Stanislav Vlček.32

Dům čp. 1155 
Parcelní číslo současné: KN st. 560, k.ú. Litovice 

 

Rodinný dům byl postaven snad krátce po roce 1980. 

Dům čp. 1300 
Parcelní číslo současné: KN st. 703, k.ú. Litovice 

 

Rodinný dům byl postaven po roce 1990. 
 

 
Rozestavěný dům čp. 1300 v roce 1994. Foto Jindřich Lukášek pro SÚ Hostivice 

                                                 
32  MÚ Hostivice, litovický voličský seznam z roku 1938 
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Zaniklé stavby a čísla popisná v ulici 

Dům s dřívějším malojenečským čp. 7.A 
Parcelní číslo původní: PK st. 83, k.ú. Litovice 

 

Obecní pastouška stávala „od nepaměti“ v místě dnešního parku mezi ulicemi 
Družstevní a Lidická. Údržbu pastoušky ve druhé polovině 19. století můžeme sledovat 
v malojenečských obecních účtech.33 Obec pravidelně platila pojištění domu (asekuraci) 
a opakovaně je zanesena platba za vymetání komínu. V roce 1878 pořídila obec do 
obecního domku za 2 zlaté 55 krejcarů troubu od kamen a v roce 1895 dvířka k plotně za 
58 krejcarů. V roce 1912 zadala obec zednickému mistru Antonínu Haklovi z Hostivice 
opravu obecního domku nákladem 67 korun 50 haléřů.34 Po roce 1947 byla obecní 
pastouška zbořena. 
 

 
Malojenečský obecní domek (pastouška) v roce 1947. Fotografie ze sbírky Městského úřadu Hostivice 

                                                 
33  Malojenečská obecní kniha vedená od roku 1826 do roku 1895 
34  Kronika Litovic, str. 75 
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Dům s dřívějším malojenečským čp. 22.B 
Parcelní číslo původní: PK st. 79/2, k.ú. Litovice 

 

Zaniklý dům před statkem čp. 11 (nyní čp. 954) vznikl před rokem 1875 oddělením 
od domu čp. 9 (nyní čp. 952) a číslo popisné získal zřejmě v roce 1920 před sčítáním 
obyvatel a domů. Patřil vždy majitelům domu čp. 9. Zbořen byl někdy mezi roky 1950 
a 1980.35

Dům s dřívějším malojenečským čp. 34.A 
Parcelní číslo původní: PK st. 95, k.ú. Litovice 

 

Dům za stodolami statku čp. 11 (nyní čp. 954) byl postaven před rokem 1919 
a samostatné číslo získal zřejmě v roce 1920 před sčítání obyvatel a domů. Patřil Josefu 
Horešovskému ze statku čp. 11 a zbořen byl 
někdy mezi roky 1950 a 1980.36

Dům s dřívějším malojenečským čp. 35.A 
Parcelní číslo původní: PK st. 82/2, k.ú. Litovice 

 

Dům ve dvoře statku čp. 8 (nyní čp. 951) 
vznikl před rokem 1875 jako čp. 9b 
a samostatné číslo získal zřejmě v roce 1920 
před sčítání obyvatel a domů. Po celou dobu 
existence patřil stejně jako statek čp. 8 rodině 
Tomkově. Zbořen byl někdy mezi roky 1950 
a 1980.37

Dům s dřívějším malojenečským čp. 44.A 
Parcelní číslo původní: PK st. 88/2, k.ú. Litovice 
Parcelní číslo současné: PK st. 88/2, k.ú. Litovice 

 

Dům ve dvoře domu čp. 4 (nyní čp. 947) 
vznikl v roce 1933, když zedník Antonín 
Příhoda přestavěl starší sýpku na obytné 
místnosti. Nová budova vždy patřila majitelům 
domu čp. 4. Někdy mezi roky 1950 a 1980 
dům ztratil číslo popisné, stále však stojí.38

Dům stojící ve dvoře domu čp. 947 nesl po roce 
1933 samostatné malojenečské čp. 44.A. Foto 
29. června 2008 

 
 

 
35  Kronika Litovic, str. 152; ÚAZK – Seznam domovní 1875; dotazník k obsazenosti bytů 1951; mapa 

Osada Malý Jenč, nedatovaná, kolem 1935 
36  Kronika Litovic, str. 152; dotazník k obsazenosti bytů 1951; mapa Osada Malý Jenč, nedatovaná, 

kolem 1935 (zde jsou prohozena čp. domů 34 a 36, které oba patřily Josefu Horešovskému) 
37  Kronika Litovic, str. 152; ÚAZK – Seznam domovní 1875; dotazník k obsazenosti bytů 1951; mapa 

Osada Malý Jenč, nedatovaná, kolem 1935 
38  Dotazník k obsazenosti bytů 1951; mapa Osada Malý Jenč, nedatovaná, kolem 1935 
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Drobné stavby v ulici 

Kříž před malojenečským statkem čp. 1 
Již na mapě stabilního katastru z roku 1840 nacházíme zakreslený kříž u malo-

jenečského statku čp. 1. Současný kříž je však datován až rokem 1886. O jeho vzniku nic 
podrobnějšího nevíme. 
 

 
Kříž v Družstevní ulici před statkem čp. 1 (nyní čp. 944) 27. září 2005 
 

Zaniklá zvonička před malojenečským statkem čp. 8 
V malojenečských obecních účtech z 19. století i v litovické kronice najdeme zmínky 

o zvoničce, která stávala u zdi Tomkova statku čp. 8 (951). V roce 1912 byla již na 
spadnutí, takže zednický mistr Antonín Hakl z Hostivice postavil novou na nově postavené 
hasičské kolně v Novotného ulici.39

                                                 
39  Kronika Litovic, str. 75 
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Studánka u požární nádrže 
Mezi statkem čp. 1 (944) a požární nádrží stojí zajímavá zaklenutá studánka, která 

měla v okolí analogii pouze v již zaniklé studánce v Hostivici u Jenečského potoka poblíž 
Cihlářské ulice. O době jejího vzniku není nic známo. Naposledy ji opravil nedávno Miloš 
Stádník, majitel sousedního statku. V roce 2007 se podařilo zabránit krádeži ozdobné 
kovové mříže. 
 

 
Studánka v Družstevní ulici 28. června 2000 
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