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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 



HOSTIVICKÝ ULIČNÍK: Historický vývoj ulic a domů v Hostivici 
Ulice K Rybníku  3 
 

 

Umístění ulice 

Ulice se nachází v historické části Litovic, tzv. Starých Litovicích, a je ohraničena 
ulicemi Litovickou a U Sádek. 
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Historie ulice 

Stavební vývoj 

Ulice vznikla v polovině 18. století, když v Litovicích začal rozvoj domkářské zástavby. 
Bývalí podruzi, nyní domkáři, si stavěli své domy v prostoru mezi staršími statky 
a Litovickým rybníkem, na pozemcích, které byly nejspíše obtížně hospodářsky využitelné. 
Stavební vývoj této ulice byl dokončen již před rokem 1770. 

Domy od svého vzniku doznaly mnohých změn a byly zásadně přestavěny. 
V některých případech byl dům rozdělen na dvě čísla popisná, jiné domy zanikly. Na místě 
domku s litovickým čp. 22 nyní stojí dům čp. 1231. 

V roce 1914 byla provedena úprava této ulice.1 V roce 1950 proběhla výdlažba ulice 
kolem bývalého obecního domku čp. 18 nákladem 3 062 Kčs.2 

 
 

Pojmenování ulice 

Ulice získala název K Rybníku po sloučení Litovic s Hostivicí, a to usnesením rady 
MNV Hostivice z 9. listopadu 1951.3 Název byl zvolen podle polohy vedle Litovického 
rybníka. 

 

 
Ulička K Rybníku kolem bývalého litovického statku čp. 36. Foto Jindřich Lukášek 13. listopadu 2009. 

                                                 
1  MÚ Hostivice, Pamětní kniha spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček, str. 77. 
2  MÚ Hostivice, Kronika obce Hostivice 1950–1970, str. 24. 
3  SOkA Praha-západ, MěNV Hostivice, kniha inv. č. 22. 
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Bývalý statek v ulici 

Dům čp. 656 (dříve litovické čp. 36 – Mrázovský grunt) 
Parcelní číslo původní: PK st. 27, k. ú. Litovice 
Parcelní číslo současné: KN st. 27/1, k. ú. Litovice 

 

Na litovickém Mrázovském gruntu, který později dostal číslo popisné 36, hospodařil 
v době třicetileté války Jan Mráz. V roce 1654 ho vlastnila vdova Anna Mrázová, která 
osívala jen jeden strych polí, přestože ke statku patřil celý lán pustých polí. Anna neměla 
potah ani dobytek. V roce 1662 jsou připomínáni sirotci po zemřelém Janu Mrázovi 33letý 
Jiřík, 31letý Matouš a Dušek, o kterých vrchnost mnoho let nic nevěděla. 

 
Rozrod Jana Mráze včetně neprokázané vazby na syna Jana. 

Při zakládání nejstarší dochované litovické pozemkové knihy z roku 1657 byl statek již 
zcela pustý. Ujal se ho až 23. března 1688 Jiřík Nedbal a měl za něj zaplatit ve splátkách 
po 3 kopách 205 kop vrchnosti a 30 kop Janu Mrázovi za vystavění gruntu. 
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Hned 28. ledna 1689 převzal statek Jakub Bledý4, protože 
Nedbal měl nemocnou ženu a nemohl se o statek starat. Protože 
Nedbal nic nesplatil, přešly na Bledého stejné splátky, jaké měl před-
chozí držitel. V únoru 1699 se však najednou objevuje znovu Jan 
Mráz5 a z platby za postavení domu má najednou 15 kop patřit jeho 
sestře Kateřině6, která byla později zvána Ponocná a Chmelařová. 
Snad šlo o další dvě děti Jana a Anny Mrázových, které písař nezapsal 
v roce 1662 do soupisu obyvatel, protože v té době pobývaly jinde. 

V roce 1707 dlužil Jakub Bledý ještě 184 kop vrchnosti, 7 kop 
Janu Mrázovi a 10 kop jeho sestře Kateřině. Při Bredově pozemkové 
reformě přišel statek o třetinu lánu, přesto zůstal dvoulánový. Jak se 
ke statku dostal druhý lán, když v roce 1654 měl být statek jen jedno-
lánový, nevíme. Po reformě měl Bledý doplácet jen 176 kop 30 grošů. 

Bledý byl dvakrát ženatý – poprvé s Mařenou, podruhé s Kateři-
nou. V matrice narozených však byla nalezena jen jedna dcera z dru-
hého manželství Kateřina7. 

Dne 7. ledna 1728 bylo zapsáno do pozemkové knihy, že se na statek přiženil Václav 
Osvald8. Tato zmínka o přiženění je poněkud záhadná, protože Osvald se 28. ledna 1724 
oženil s vdovou Kateřinou Hrdličkovou9. Z Kateřinina prvního manželství s Václavem 
Hrdličkou10, uzavřeného 25. prosince 1709, se narodilo nejméně šest dětí, z toho čtyři 
prokazatelně v Litovicích. Kateřina měla být dcerou Jiřího a Doroty Čečákových (čtení 
jména je nejisté), příbuzenství k Jakubu Bledému proto nelze odvodit. Osvaldův otec Vít 
pocházel z Litovic čp. 12, odešel však do Hřebče, odkud se jeho syn vrátil zpět do Litovic, 
ale na jiný statek. 

 
                                                 
4  Jakub Bledý (* asi 1653 nebo 1658 – † 20. 3. 1724 Litovice). 
5  Jan Mráz (* asi 1649 – † 28. 9. 1719 Litovice). S manželkou Rozinou se mu v Litovicích narodilo 

v letech 1685 až 1697 pět dětí. Z nich Anna Marie (* 16. 10. 1695 – † ?) žila v roce 1740 v Litovicích u 
švagra Procházky a Alžběta (* 31. 8. 1698 Litovice – † ?) v roce 1720 ve dvoře v Přítočně. 

6  Kateřina Mrázová, provdaná poprvé Ponocná, podruhé Chmelařová. Šimon Ponocný, který zemřel před 
rokem 1720, měl (nejspíše s Kateřinou) dva syny Pavla a Jiříka, kteří byli v roce 1720 již několik let ve 
válce. 

7  Kateřina Bledá (* 31. 7. 1721 Litovice – † ?). 
8  Václav Osvald (* asi 1700 Hřebeč – † 18. 6. 1751 Litovice). 
9  Kateřina Čečáková (?), provdaná poprvé Hrdličková, podruhé Osvaldová (* 5. 11. 1684 Litovice –

 † 2. 6. 1756 Litovice). 
10  Václav Hrdlička (* asi 1683 – † 4. 5. 1723 Litovice). 
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Osvald převzal statek se dvěma lány polí, pět luk, z nichž se sklízely dva vozy sena, 

zahradu, čtyři koně, dvě krávy, jalovici, dvě prasnice, dva vozy, tři pluhy a troje brány za 
trhovou cenu 528 kop, z nichž 38 kop 56 grošů 1 denár připadlo na dluh do vrch-
nostenského důchodu. Václav Hrdlička musel mít nějaký vztah ke statku čp. 36, protože 
mezi vdovu Kateřinu a jejich děti Václava, Kateřinu, Annu a Lidmilu se rozdělovalo po 
72 kopách 30 groších 5 2/5 denárech k vyplacení podílů na statku. 

Václav Osvald nedokázal plnit z výnosu svého statku všechny povinnosti. V roce 1736 
proto prodal dvěma sousedům po půl lánu polí a jeho statek byl nadále jen jednolánový. 
V pozemkové knize je prodej zapsán takto:11 „Vidouce se nynější hospodář Václav Osvald 
v své velké chudobě J. M. cís. contribuce a vrchnostenské daně dáleji zapravovati, též také 
povinné roboty vybejvati nedostatečným, od téhož svého gruntu jeden celý lán polí 
orných, totiž půl lánu Franzovi Haklovi z Litovic za sumu 72 kop 30 grošů ut folio 6, Janovi 
Vochlipkovi též půl lánu s paloukem pod jeden vozejk sena podobně za sumu 72 kop 
30 grošů ut folio 50 zápis ukazuje, dobrovolně postoupil, dle téhož tehdy ode všech daní 
jak contribučenských, tak vrchnostenských, tak taky panu faráři hostivickému desátku 
a kantorovi posnopného jednu polovici a tolik povinen roboty zproštěný, naproti ale 
Milostivé vrchnosti a ostatním nápadníkům po 6 kopách pořádně klásti povinován bude.“ 
I přes uvedené ustanovení Osvald nadále splácel jen po třech kopách, avšak pravidelně. 

Z manželství Václava a Kateřiny Osvaldových se narodilo sedm dětí (Kateřina tak 
měla celkem nejméně 13 dětí). Čtyři děti zemřely v dětství. Nejmladší dcera Dorota12 se 
provdala 23. ledna 1759 za Martina Novotného, ale rok po svatbě zemřela. 

Vdova Kateřina se rozhodla 29. března 1753 předat statek zeti Františku Novotné-
mu13, který se oženil s její dcerou Barborou14. Novotný se zavázal vystavět podružskou 
chaloupku svému švagrovi Vavřinci Osvaldovi15, který se 17. února 1749 oženil s Annou, 
vdovou po Václavu Bokovi. Proč Kateřina nepředala statek synovi, ale zeti, netušíme. 
Vavřincovi se v Litovicích nenarodilo žádné dítě a ani nebyla nalezena žádná zpráva, že by 
Novotný splnil svůj závazek a postavil chaloupku. 

                                                 
11  SOA Praha, PK Unhošť 149, fol. 37. 
12  Dorota Osvaldová, provdaná Novotná (* 10. 11. 1735 Litovice – † 22. 1. 1760 Litovice). 
13  František Novotný (* asi 1735 – † 15. 3. 1788 Litovice čp. 36). Odkud pocházel a zda byl nějak 

příbuzný s Dorotiným manželem Martinem Novotným, se nepodařilo zjistit. 
14  Barbora Osvaldová, provdaná Novotná (* 7. 6. 1733 Litovice – † 11. 5. 1805 Litovice čp. 36). 
15  Vavřinec Osvald (* 10. 8. 1724 Litovice – † ?). 
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Při předávání Novotnému byl statek oceněn 
na 316 kop a tvořilo ho první sešlé stavení se 
sednicí, síní a kuchyní, druhé stavení se třemi 
komorami a dvěma maštalemi, zděná stodola 
s dvěma vraty, ohrazená zahrada se 30 švestko-
vými stromy a třemi štěpy, 5 sáhů hluboká studna, 
pár koní, vůz s vybavením, pluh, dvoje brány, řeza-
cí stolice, dobrý žlab, dvoje váhy, lán orných polí 
a louky, z nichž se sklízelo 1 ½ vozu sena. Celou 
cenu pokryly staré závazky a dluhy, takže na vdovu 
Kateřinu nic nezbylo. Ustanovila si ale obvyklý 
výměnek „na zrně 2 strychy pšenice, 5 strychů žita, 
1 strych ječmene a 1 věrtel hrachu, 5 stromků 
švestkovejch, při tom taky stůl při hospodářově 
straně až do její smrti k užívání“.16 

Rodu Novotných zůstal statek čp. 36 přes 
jeden a půl století. Z dětí Františka a Barbory No-
votných se syn Martin17 oženil 12. listopadu 1780 
s Annou, dcerou podruha Václava Volfa z Litovic, 
a podruhé 24. ledna 1796 s Magdalenou (jindy též 
Marií) Sobotkovou, v té době vdovou po sedlákovi 
Janu Jirotkovi z čp. 12, a stal se domkářem 
v Litovicích čp. 20. Dcera Anna18 zůstala svobodná, 
stejně jako její sestra Kateřina19, třetí dcera toho 
jména, o níž se dozvídáme, že byla němá. Dcera 
Marie Magdalena20 žila se svým manželem zednic-
kým tovaryšem Františkem Veselým v Jenči, ale 
před smrtí se vrátila na rodný statek. Dcera Doro-
ta21 hospodařila s mužem sedlákem Jakubem Škvo-
rem na hostivickém statku čp. 3. Dcera Terezie22 se 
11. srpna 1793 provdala za sedláka Jakuba Pro-
cházku z čp. 15.23 

                                                 
16  SOA Praha, PK Unhošť 149, fol. 38. 
17  Martin Novotný (* 4. 11. 1756 Litovice – † 7. 3. 1834 Litovice čp. 20). 
18  Anna Novotná (* 17. 4. 1759 Litovice – † 19. 2. 1795 Litovice čp. 36). 
19  Kateřina Novotná (* asi 1771 – † 31. 12. 1813 Litovice čp. 36). 
20  Marie Magdalena Novotná, provdaná Veselá (* 25. 12. 1761 Litovice – † 17. 1. 

1842 Litovice čp. 36). 
21  Dorota Novotná, provdaná Škvorová (* 19. 12. 1764 Litovice – † ?). 
22  Terezie Novotná, provdaná Procházková (* 6. 5. 1775 Litovice čp. 36 – † 11. 11. 

1851 Litovice čp. 15). 
23  Sestry Dorota a Terezie dohodly dočasnou směnu litovického statku čp. 15 

a hostivického statku čp. 3. 
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Po smrti Františka Novotného převzal 
3. března 1791 statek syn Josef 
Novotný24, který byl prohlášen za 
plnoletého. Starší bratr Martin měl dostat 
hned 50 zlatých za valacha, který zůstal na 
statku, a na dobu deseti let měl právo 
užívat asi šest strychů polí u Jenče a u Břví 
jen za úhradu daní. Dosud svobodná 
Terezie měla při svatbě dostat dvě dojné 
krávy. Vdova Barbora byla zabezpečena 
obvyklým výměnkem. 

Josef Novotný se oženil s Veronikou 
Královou25 z Třebonic a měl s ní sedm dětí, 
z nichž jen jedno se dožilo dospělosti. Po 
svatbě s Alžbětou Chvojovou26 z Kněževsi, 
která se konala 7. června 1814, se narodilo 
jen jedno dítě, mrtvé již při porodu. 

                                                 
24  Josef Novotný (* 23. 3. 1770 Litovice – † 21. 3. 1829 Litovice čp. 36). 
25  Veronika Králová, provdaná Novotná (* ? – † 1. 3. 1814 Litovice čp. 36). 
26  Alžběta Chvojová, provdaná Novotná (* asi 1788 Kněževes – † 22. 1. 1832 Litovice čp. 36). 
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Dědicem statku čp. 36 se tak mohl stát jediný žijící potomek Jan Novotný27. Dne 

12. září 1828 mu ho předal otec Josef, který „skrz velký věk a neduživost na tom svém 
déle hospodařit nemocti se prohlásil“, a to před svatbou s Kateřinou28, dcerou sedláka 
Jana Tureckého ze Sobína čp. 13. Postupní cena činila 469 zlatých 4 krejcary c. m. 
Kateřina dostala od otce věno 400 zlatých c. m., dvě krávy, osm ovcí a jednu prasnici. 
V zápise je zdůrazněno, že otec ponechal synovi „docela zdarma jeden pár koní 
i s kšírama, jeden pár volů, dvě krávy, dva vozy, dva plouhy, dvoje brány a řezací stolici 
s kosou“.29 Stanoven byl i obvyklý výměnek. 

Jan Novotný se zapojil do činnosti obecní samosprávy a byl i litovickým starostou. 
Janovi a Kateřině Novotných se narodili syn a tři dcery. Dcera Anna30 se 2. května 1854 
provdala za Václava Landu, syna rolníka z Loděnic. Dne 26. listopadu 1855 proběhla 
svatba dcery Marie (při křtu Marie Kateřiny)31 s koňákem v panském dvoře Františkem 
Kotoučem. Z Litovic odešla také dcera Kateřina32, jejímž mužem se stal 28. dubna 1888 
Josef Burgr, syn sedláka z Pleteného Újezdu. 

Jediný syn František Novotný33 se 
ujal rodného statku postupní smlouvou 
z 22. dubna 1870. Cena 6 000 zlatých r. č. 
byla rozpočtena takto: 1 500 zlatých bylo 
vázáno pro Václava a Annu Landovy 
z Loděnic, 1 100 zlatých pro Josefa Havlů-
je z Litovic, 400 zlatých pro Josefa a Kate-
řinu Burgrovy z Pleteného Újezdu a kupní 
dobírka 3 000 zlatých s pětiprocentním 
úrokem ve prospěch odstupující matky 
Kateřiny. Rodiče kromě toho měli nárok 
na výměnek. 

František byl dlouhá léta litovickým 
starostou. Oženil se pozdě, až 4. března 
1878, a jeho manželkou se stala o 24 let 
mladší Marie34, dcera dělníka Josefa Krále 
z Litovic čp. 26. 

Po smrti otce Františka zdědil statek podle odevzdací listiny z 12. listopadu 1895 
jediný syn Rudolf Novotný35, tehdy ještě nezletilý. Rudolf se 19. prosince 1902 postřelil 
z revolveru, podle některých zpráv nešťastnou náhodou, podle jiných podkladů z nešťast-
né lásky. Svému zranění koncem roku 1902 podlehl. 

                                                 
27  Jan Novotný (* 19. 6. 1804 Litovice čp. 36 – † 28. 2. 1870 Litovice čp. 36). 
28  Kateřina Turecká, provdaná Novotná (* 19. 6. 1804 Litovice čp. 36 – † 28. 2. 1870 Litovice čp. 36). 
29  SOA Praha, PK Unhošť 4, fol. 81. 
30  Anna Novotná, provdaná Landová (* 30. 11. 1831 Litovice čp. 36 – † ?). 
31  Marie Novotná, provdaná Kotoučová (* 15. 5. 1839 Litovice čp. 36 – † ?). První dvě děti se narodily 

Marii v rodném statku, třetí pak v roce 1860 v panském dvoře čp. 7. 
32  Kateřina Novotná, provdaná Burgrová (* 13. 9. 1846 Litovice čp. 36 – † ?). 
33  František Novotný (* 10. 5. 1834 Litovice čp. 36 – † 9. 3. 1895 Litovice čp. 36). 
34  Marie Králová, provdaná Novotná (* 23. 10. 1858 Hostivice čp. 13 – † 15. 10. 1921 Litovice čp. 36). 
35  Rudolf Novotný (* 2. 1. 1879 Litovice čp. 36 – † 24. 12. 1902). 
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Vdova Marie Novotná statek prodala trhovou smlouvou z 26. března 1908 c. k. 
velkostatku za 64 000 korun, z toho 8 000 K dostala za budovy. Zanedlouho si však prodej 
rozmyslela a obytné a hospodářské budovy statku koupila zpět trhovou smlouvou 
z 13. března 1909 za 12 000 K. Na obchodu tak prodělala 4 000 korun. 

V areálu statku čp. 36 sloužila k bydlení i vedlejší budova, která dostala před sčítáním 
lidu v roce 1921 nové litovické číslo popisné 60. 

Po smrti Marie Novotné si areál bývalého statku čp. 36 v roce 1922 rozdělili její sou-
rozenci. Bratr František Král s manželkou Marií získal čp. 60 a přestěhoval se sem z domku 
čp. 16, který prodal. 

Původní obytná budova statku čp. 36 připadal vdově Františce Pajmové, která ji 
trhovou smlouvou z 12. srpna 1922 prodala malíři pokojů Antonínu Hroníkovi a jeho 
manželce Emanuele. Do roku 1930 zde sídlil litovický obecní úřad. 

Trhovou smlouvou ze 30. září 1946 prodal Antonín Hroník dům čp. 36 své dceři Běle 
a jejímu manželovi Karlu Simonovi za 37 535 Kčs.36 

V roce 1980 dům patřil Vladimíru Malému a Marii Černé. 

 
Dům U Sádek čp. 656 v roce 1994. Foto Jindřich Lukášek. 

 

                                                 
36  SOkA Kladno, Okresní úřad Kladno, karton 178, sign. 3-L/153. 
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Dům čp. 680 (dříve litovické čp. 60 – oddělen od čp. 36) 
Parcelní číslo původní: KN st. 27/2, k. ú. Litovice 
Parcelní číslo současné: KN st. 27/2, k. ú. Litovice 

 

V areálu litovického statku čp. 36 sloužila k bydlení i vedlejší budova, která dostala 
před sčítáním lidu v roce 1921 nové číslo popisné 60.37 Vznikla v roce 1914 přestavbou 
staré kůlny podle projektu stavitele Antonína Hakla z Hostivice. V tomto domě žila Mariina 
sestra Františka Pajmová38 se svou rodinou. Narodil se zde mj. vnuk Františky Pajmové 
Josef Pařez39, letec R. A. F. a čestný občan města Hostivice. 

Po smrti majitelky bývalého statku čp. 36 Marie Novotné si areál v roce 1922 rozdělili 
její sourozenci. Bratr František Král s manželkou Marií získali čp. 60 a přestěhovali se 
sem z domku čp. 16, který prodali. V roce 1951 žil v domě čp. 60 syn Františka a Marie 
Rudolf Král, kterému dům patřil ještě v roce 1980.  

 

 
Projekt Antonína Hakla z roku 1914 na přestavbu kůlny v areálu statku čp. 36 na nový dům čp. 60. 

SOkA Praha-západ, BS Bubeneč, karton 61, spisy k domu čp. 58. 

                                                 
37  Původně byl dům evidován chybně pod litovickým čp. 58. 
38  Františka Králová, provdaná Pajmová (* 23. 2. 1878 Litovice čp. 36 – † po 1938). 
39  O Josefu Pařezovi podrobněji v publikaci Čestní občané města Hostivice. 



HOSTIVICKÝ ULIČNÍK: Historický vývoj ulic a domů v Hostivici 
Ulice K Rybníku  13 
 

 

Dům čp. 698 (dříve litovické čp. 78 – oddělen od čp. 36) 
Parcelní číslo původní: KN st. 27/3, k. ú. Litovice 
Parcelní číslo současné: KN st. 27/3, k. ú. Litovice 

 

Dům čp. 698 vznikl v roce 1924, když manželé Karel a Marie Boušovi přestavěli 
bývalou stodolu litovického statku čp. 36 na obytné stavení. Tento díl koupili od domku 
čp. 60 (nyní 680) trhovou smlouvou z 2. května 1925 za 2 000 Kč. První přestavbu domku 
provedl Antonín Hakl z Hostivice, v roce 1927 dům dále upravil František Šlapánek 
z Litovic. Nacházel se zde i obchod, který Boušovi v roce 1929 změnili na obytnou kuchyni. 
Karlu Boušovi dům patřil i v roce 1951, roku 1980 byla majitelkou Eva Mařánková. 

 

 

Domy čp. 698 a 680 (vpravo vzadu) z ulice K Rybníku v roce 1994. Domy vznikly oddělením  
od litovického statku čp. 36. Foto Jindřich Lukášek. 

 
Domy čp. 680 a 698 dne 13. listopadu 2009. Foto Jindřich Lukášek. 
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Historické domky v ulici 

Dům čp. 636 (dříve litovické čp. 16) 
Parcelní číslo původní: PK st. 25, k. ú. Litovice 
Parcelní číslo současné: KN st. 25/1, k. ú. Litovice 

 

Historie domu čp. 16 začíná zápisem v domkářské 
knize z 11. prosince 1748, že Jan Bílek prodal za 50 kop 
chalupu, kterou s povolením vrchnosti a svým nákladem 
postavil na obecním pozemku, Janu Káclovi. Možná však 
šlo o podružskou chaloupku, kterou po smrti sedláka Jana 
Procházky40 z čp. 15 měl vystavět syn Jiří41 svému bratru 
Matějovi42. Matěj se v roce 1740 sám stal hospodářem na 
statku čp. 15, takže je pravděpodobné, že uvolněný domek 
převzala sestra Jiřího a Matěje Kateřina, která se 21. listo-
padu 1731 provdala právě za Jana Bílka, původem z Dolan. 
Obě děti Jana Bílka nalezené v matrikách (dva Matějové) 
zemřely brzy po narození, což byl možná důvod, proč se 
Bílek rozhodl domek prodat.43 

Jan Kácl44 s manželkou Annou měli nejméně dva syny 
a dvě dcery. Syn František45 byl domkářem v domku čp. 21, 
kam se přiženil k vdově po Matěji Hujovi. Domek čp. 16 
zdědil syn Jan Kácl, ale zapsán mu byl až 24 let po smrti 
otce, 12. prosince 1782. Zpočátku zřejmě zápisu bránil nízký věk dědice. 

 

                                                 
40  Jan Procházka (* asi 1666 – † 15. 11. 1734 Litovice). 
41  Jiří Procházka (* 8. 4. 1714 Litovice – † ?). 
42  Matěj Procházka (* 6. 2. 1695 Litovice – † 24. 1. 1759 Litovice). 
43  Dne 14. září 1732 se podle matriky narozených narodila Jakubu Bílkovi a jeho manželce Kateřině dcera 

Kateřina. Protože jde o dobu mezi svatbou Jana a Kateřiny Bílkových z čp. 16 a narozením jejich 
prvního syna a o Jakubovi Bílkovi jinak v Litovicích nemáme žádné zprávy, je možné, že v matrice bylo 
zapsáno jméno otce chybně. Další osudy uvedené Kateřiny nejsou známy. 

44  Jan Kácl (* asi 1706 – † 6. 11. 1758 Litovice). 
45  František Kácl (* asi 1756 – † 21. 12. 1793 Litovice čp. 21). 
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Podruh Jan Kácl „druhý“46 se oženil s Magdalenou Maříkovou47 z Hostivice a z jejich 
šesti doložených dětí tři brzy zemřely. Po Janově smrti se Magdalena 30. října 1791 znovu 
provdala za Václava Zábranského48, s nímž měla dalších pět dětí. Domek čp. 16 spravovali 
bez zápisu do pozemkových knih. 

V listopadu 1801 se domku oceněného na 257 zlatých 36 ½ krejcaru ujal Jan Kácl 
„třetí“49. Z odhadní ceny měl uhradit 62 zlatých 40 krejcarů matce a otčímovi za náklady 
na udržování domku, k tomu přišlo obvyklé vyplácení vdovy a sourozenců. Dědický podíl 
se dokonce rozpočítával i na pohrobka Antonína50 a hned byl převeden na ostatní 
příbuzné. Protože nebožtík Jan Kácl „druhý“ získal domek po otci, děti, které se jeho ženě 
Magdaleně narodily z druhého manželství, neměly na domku žádný podíl. 

                                                 
46  Jan Kácl (* 24. 12. 1752 Litovice – † 21. 2. 1790 Litovice čp. 16). 
47  Magdalena Maříková, provdaná poprvé Káclová, podruhé Zábranská (* asi 1758 – † před 1828). 
48  Václav Zábranský (* asi 1765 – † ?). 
49  Jan Kácl (* 30. 3. 1784 Litovice – † ?). 
50  Antonín Kácl (* 22. 5. 1790 Litovice čp. 16 – † 31. 3. 1791 Litovice čp. 16). 
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Jan Kácl „třetí“ 
se 16. listopadu 
1806 oženil s Annou 
Zelenkovou51 z Lito-
vic čp. 25 a měli 
spolu nejméně 
sedm dětí. Jan se 
stal šafářem v Jenči 
a v roce 1847 se 
rozhodl předat do-
mek se zahrádkou 
o výměře 31 čtve-
rečních sáhů svému 
nejstaršímu synovi 
Josefovi52 krátce po 
jeho svatbě s Annou 
Černou z Litovic za 
80 zlatých a výmě-
nek svobodného by-
tu pro sebe a man-
želku Annu. 

 
Další záznamy po předání pozemkových knih od vrchního úřadu k okresnímu soudu 

jsou poněkud nepřehledné. Nedá se zjistit, jak se majiteli domu stali Kohlíčkovi. Až v roce 
1866 okresní soud zapsal na základě právního přiřknutí ze 14. dubna 1859, že po smrti 
panského čeledína (koňáka) Václava Kohlíčka53 se majitelkou celého domku stala po-
zůstalá vdova Marie54. Ta ho v roce 1868 bez zahrádky, kterou si ponechala, prodala 
                                                 
51  Anna Zelenková, provdaná Káclová (* asi 1785 Jeneček – † ?). 
52  Josef Kácl (* 25. 1. 1808 Litovice čp. 25 – † před 1875). 
53  Václav Kohlíček (* asi 1830 Svinaře – † 27. 3. 1858 Litovice čp. 21). V některých podkladech je psán 

jako Kochlíček. 
54  Marie Maredová, provdaná poprvé Kohlíčková, podruhé Kačabová (* asi 1831 Chýně – † ?). 
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manželům Antonínu Šmídovi a Anně rozené Konvalinkové. Prodej však byl zaknihován 
až v roce 1876, kdy už byla prodávající Marie znovu provdána Kačabová. Anna Šmídová 
rozená Konvalinková zemřela 25. března 1875 a Antonín Šmíd se znovu oženil s jinou 
Annou, tentokrát rozenou Dusíkovou, které nechal připsat dům čp. 16 v ceně 116 zlatých 
r. č. notářským spisem z 20. února 1874. 

 
Marie Kačabová místo, kde žila, prodejem domku neopustila. Na zahrádce, kterou si 

ponechala, postavila nejspíše před rokem 1868 nový domek, který dostal číslo popisné 44. 

Dne 2. září 1892 domek čp. 16 do základů vyhořel a byl znovu postaven.55 

Anna Šmídová v roce 1896 koupila od Antonína Šimáčka ze Břvů kus pole. Dne 
8. července 1900 prodala domek manželům Františkovi56 a Marii Královým, ale kus 
pole si ponechala. Královi dům prodali poté, co zdědili dům čp. 60 oddělený od statku 
čp. 36. 

 
Podle trhové smlouvy ze 7. ledna 1922 se novými majiteli domku stali železniční 

zřízenec Jindřich Ryska s manželkou Anežkou. Jim domek s jedním bytem patřil ještě 
v roce 1951. V roce 1980 byla majitelkou Květa Kholová. 

                                                 
55  MÚ Hostivice, Paměti obce Litovic, str. 123. 
56  František Král (* 5. 3. 1866 Litovice čp. 26 – † 16. 5. 1924 Litovice čp. 60). 
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Domek čp. 16 ve 30. letech 20. století, kdy patřil rodině Ryskových. Fotografie ze soukromé sbírky. 

 
Dům K Rybníku čp. 636 v roce 1994. Štít s balkonem vlevo patří domu K Rybníku čp. 637, střecha vpravo 

za stromem k oddělenému domu K Rybníku čp. 664. Foto Jindřich Lukášek. 
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Dům čp. 664 (dříve litovické čp. 44) 
Parcelní číslo původní: KN st. 25/2, k. ú. Litovice 
Parcelní číslo současné: KN st. 25/2, k. ú. Litovice 

 

Domek čp. 664 postavila nejspíše před 
rokem 1868 v zahrádce u domku čp. 16 
Marie Kačabová. Její dcera Kateřina57 se 
v roce 1894 provdala za Františka Krato-
chvíla58 a matka Marie jim dům předala 
postupní smlouvou z 16. září 1894. V roce 
1936 domek získali Václav Korbel s man-
želkou Antonií rozenou Kratochvílovou. V roce 
1980 dům patřil Františku Chroustovi. 

Protože dům sloužil k rekreaci, bylo mu 
v 80. letech přiděleno číslo evidenční 4. 
Teprve po rekolaudaci zpět na bydlení po roce 
2000 se domu vrátilo původní číslo popisné. 

 
 
 
 

 

 
Přestavovaný dům čp. 664 dne 12. dubna 2009. Foto Alena Kučerová. 

                                                 
57  Kateřina Kačabová, provdaná Kratochvílová (* 30. 4. 1866 Litovice čp. 16 – † ?). 
58  František Kratochvíl (* 8. 6. 1856 nebo 12. 9. 1856 Králův Dvůr – † 22. 2. 1931 Litovice čp. 44). 
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Dům čp. 637 (dříve litovické čp. 17) 
Parcelní číslo původní: PK st. 26, k. ú. Litovice 
Parcelní číslo současné: KN st. 26/1, k. ú. Litovice 

 

Dům čp. 17 postavil 
někdy před rokem 1740 
na obecním pozemku Pa-
vel Hrabě59. Za manželku 
měl Annu60. Protože měl 
Martin Jára ze statku 
čp. 13 vyplácet dědický 
podíl na rodném statku 
Anně Hraběnce, můžeme 
usuzovat, že Anna byla 
rozená Járová a Pavel 
Hrabě tak domek stavěl 
jako zeť litovického sedlá-
ka. Z devíti dětí Pavla 
a Anny Hrabětových mů-
žeme podrobněji sledovat osudy jen dvou. Synovi Martinovi61 s manželkou Johanou se 
narodily do roku 1740 tři děti, rodina však bydlela v Hořelici. Rodiče Pavel a Anna žili 
v roce 1740 v Nučicích, kde měli svůj domek, je tedy pravděpodobné, že již v té době 
v litovickém domku čp. 17 žila jejich dcera Kateřina62 s manželem, podruhem Petrem 
Procházkou63, synem sedláka Jana Procházky z čp. 15. Petr byl ženatý již podruhé, jeho 
první manželka se jmenovala rovněž Kateřina a zemřela 29. března 1731. Domek čp. 17 
byl Petru Procházkovi připsán až v roce 1748 při založení nejstarší domkářské knihy, a to 
v ceně 35 kop. Z odhadní ceny se mu odečetlo 8 kop za chlívek, který sám postavil, a ze 
zbytku ceny musel vyplatit řadu manželčiných sourozenců. 

 
                                                 
59  Pavel Hrabě (* snad 1672 – † asi 1748), v roce 1701 pacholek z ovčína ze Břvů. 
60  Nejspíše Anna Járová, provdaná Hrabětová (* asi 1676 – † ?). 
61  Martin Hrabě (* 6. 11. 1701 Litovice – † ?). 
62  Kateřina Hrabětová, provdaná Procházková (* asi 1706 – † před 1770). 
63  Petr Procházka (* 29. 6. 1699 Litovice – † 24. 3. 1770 Litovice). 
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Dcera Petra Procházky z prvního manželství Anna64 se provdala za Františka Cvekla, 
vnuka sedláka Jana Cvekla z čp. 10, který postavil domek čp. 31. Z osmi dětí z Petrova 
druhého manželství jich sedm zemřelo brzy po narození a o nejmladším Janu Františkovi65 
nemáme žádné další zprávy, ale nejspíše rovněž brzy zemřel. 

 

  
 

 

                                                 
64  Anna Procházková, provdaná Cveklová (* asi 1724 – † 10. 2. 1794 Litovice čp. 31). 
65  Jan František Procházka (* 27. 5. 1747 Litovice – † ?). 
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Ještě za svého života, 31. prosince 1769, proto Petr Procházka předal domek 
oceněný na 35 kop svému synovci, ševci Janu Procházkovi66, který byl třikrát ženatý: 
15. listopadu 1767 se oženil s Annou Kuchyňkovou67, 17. listopadu 1771 si vzal Annu 
Volfovou68 a 29. dubna 1777 se jeho poslední ženou stala Dorota Vobrubová69. Celkem 
měl Petr Procházka v rozmezí 30 let 13 dětí, z nichž šest zemřelo velmi mladých. Dcera 
Anna70 se v listopadu 1808 provdala za patentálního invalidu a bednáře Václava Trollera 
původem z Dlouhé Lhoty, s nímž nějakou dobu žila v domku čp. 30, manželé poté odešli 
z Litovic. 

Řemeslo i domek po otci Janovi zdědil bez zápisu do pozemkové knihy syn Jakub 
Procházka71, který se 12. srpna 1804 oženil s Kateřinou Trnkovou72, dcerou sedláka 
Jakuba Trnky z čp. 5. Také z tohoto manželství vzešlo nejméně 12 dětí. 

 
Po Jakubově smrti se vdova Kateřina Procházková rozhodla 26. listopadu 1844 dům 

prodat Václavovi a Marii Nejedlých za 360 zlatých c. m. a vzdala se i „bytního 
výměnku“ v tomto domě za náhradu 40 zlatých v. č., kterou měli kupující zaplatit v pěti 
ročních splátkách. Václav Nejedlý73 začínal jako mlynářský pomocník, ale živil se jako 
obchodník s obilím. Manželka Marie74 pocházela ze statku čp. 41. 

                                                 
66  Jan Procházka (* 1. 6. 1742 Litovice – † ?). 
67  Anna Kuchyňková, provdaná Procházková (* asi 1749 – † 25. 3. 1771 Litovice čp. 17). 
68  Anna Volfová, provdaná Procházková (* asi 1753 – † 4. 3. 1777  Litovice čp. 17). 
69  Dorota Vobrubová, provdaná Procházková (23. 1. 1753 – † ?). 
70  Anna Procházková, provdaná Trollerová (* asi 1783 – † ?). 
71  Jakub Procházka (* 20. 7. 1785 Litovice čp. 17 – † před 1844). 
72  Kateřina Trnková (* 10. 3. 1783 Litovice čp. 5 – † ?). 
73  Václav Nejedlý (* asi 1815 Libečov – † 9. 4. 1858 Litovice čp. 17). 
74  Marie Sobotková, provdaná Nejedlá (* 2. 3. 1817 Litovice čp. 41 – † ?). 
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Dne 7. února 1875 koupili dům 

v dražbě Adolf a Cecilie Košerá-
kovi, kteří ho notářským spisem 
z 15. května 1888 postoupili synu 
Eduardovi s manželkou Marií. Eduard 
Košerák dům přestavěl a původní 
příslušenství upravil na obytný domek, 
který později dostal čp. 58 a který 
Košerák kupní smlouvou z 6. května 
1918 prodal Antonínovi a Eleonoře 
Svobodovým. V původním domku, 
kterému zůstalo čp. 17, zřídil obchod 
se smíšeným zbožím. 

Trhovou smlouvou ze 7. dubna 
1920 prodal Košerák domek s obcho-
dem Františkovi a Marii Šimůn-
kovým75, kteří v živnosti pokračovali. 
Obchod zanikl po smrti Františka Ši-
můnka a 27. ledna 1940 předala vdo-
va domek své neteři Bohumile76 pro-
vdané za železničního zřízence Bohu-
slava Koudelu77. Koudelovi domek 
prodali 10. května 1943 manželům 
Josefovi a Antonii Brejchovým. 
                                                 
75  František Šimůnek (* 13. 10. 1878 

Oskořínek u Nymburka – † 2. 5. 1937). 
Marie provdaná Šimůnková (* 8. 9. 
1877 nebo 4. 4. 1878 Tuchov u Čáslavi 
– † ?). 

76  Bohumila Šimůnková, provdaná Koudelová (* 15. 1. 1905 – † ?). 
77  Bohuslav Koudela (* 20. 6. 1906 – † ?). 

 

Smíšený obchod Františka Šimůnka v Litovicích čp. 17  
ve 30. letech 20. století. Fotografie ze soukromé sbírky. 
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Dům čp. 647 dne 12. dubna 2009. Foto Alena Kučerová. 

 
 

Dům čp. 678 (dříve litovické čp. 58) 
Parcelní číslo původní: KN st. 26/2, k. ú. Litovice 
Parcelní číslo současné: KN st. 26/2, k. ú. Litovice 

 

Dům čp. 58 vznikl tak, že obchodník Eduard Košerák z litovického domu čp. 17 
přestavěl původní příslušenství k tomuto domu (asi nějakou kůlnu) na obytný domek, 
který kupní smlouvou z 6. května 1918 prodal Antonínovi a Eleonoře Svobodovým78. 
Při dočíslování domů před sčítáním lidu v roce 1921 dostal dům nové číslo popisné 58. 

V roce 1938 dům patřil horníkovi Antonínu Svobodovi79 a jeho manželce Marii80. 

V roce 1980 byla majitelkou Zdeňka Brejchová. 

Před rokem 2000 vznikla vedle domu nová budova s garážemi a dalším bytem. 
 

                                                 
78  Obuvník Antonín Svoboda (* 12. 6. 1857 Břve – † 29. 11. 1933 Litovice) a Eleonora Vokurková, 

provdaná Svobodová (* 23. 1. 1860 Velký Brazdín – † ?). 
79  Antonín Svoboda (* 23. 10. 1885 – † ?). 
80  Marie provdaná Svobodová (* 28. 11. 1898 – † ?). 
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Dům čp. 678 v roce 1994. Foto Jindřich Lukášek. 

 

 
Dům čp. 678 dne 12. dubna 2009. Foto Alena Kučerová. 
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Dům čp. 638 (dříve litovické čp. 18) 
Parcelní číslo původní: PK st. 24, k. ú. Litovice 
Parcelní číslo současné: KN st. 24, k. ú. Litovice 

 

Pod číslem popisným 18 se nacházel obecní domek. Kdy vznikl, nevíme. Můžeme jen 
odhadovat, že se tak stalo kolem poloviny 18. století. V domku bydlel obecní pastýř nebo 
obecní sluha. 

V roce 1891 byl již obecní domek tak sešlý, že bylo nutné ho zcela přestavět. 
Potřebné práce provedl zednický mistr Pavel Šafařík z Hostivice za 600 zlatých. V domku 
vznikl byt o dvou místnostech pro obecního strážníka a dvě místnosti pro nahodile 
onemocnělé či pocestné, kteří nutně potřebovali přístřeší. V těchto místnostech bývali 
ubytováni i obecní chudí, kterým tak obec nemusela vyplácet příspěvek na bydlení. 
V blízkosti domku byla zřízena i studna, která je na svém místě dodnes. 

Po roce 1940 již domek nesloužil jako byt strážníka a místnosti se pronajímaly. 
Protože bylo potřeba větších oprav a nájemné by neuhradilo náklady na opravu, bylo 
v roce 1947 rozhodnuto o jeho prodeji. Záměr však byl realizován až později, při slučování 
Hostivice a Litovic ještě domek patřil do obecního majetku.81 

Domek si dlouhou dobu zachovával podobu z přestavby na konci 19. století. Výrazně 
přestavěn byl až po roce 2000. 

 
Dům K Rybníku čp. 638 v roce 1994. Foto Jindřich Lukášek. 

                                                 
81  Údaje o přestavbě v roce 1891 a o záměru prodeje v roce 1947 roce 1920 dle MÚ Hostivice, Paměti 

obce Litovic, str. 124–125. 
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U obecního domku vznikla také veřejná studna (v pozadí dům čp. 639). Foto Jiří Kučera 12. ledna 2002. 

 

 
Dům čp. 638 dne 24. listopadu 2009. Foto Jindřich Lukášek. 
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Dům čp. 639 (dříve litovické čp. 19) 
Parcelní číslo původní: PK st. 23, k. ú. Litovice 
Parcelní číslo současné: KN st. 23/1, k. ú. Litovice 

 

Postavení domku čp. 19 bylo do domkářské knihy zapsáno v prosinci 1765. Postavil 
ho Josef Bašta82, syn Václava Bašty a Anny, dcery Jana Járy mladšího řečeného Novák ze 
statku čp. 11. Václav Bašta zemřel před rokem 1740, Anna se znovu provdala za Josefa 
Medla, s níž kolem roku 1739 odešla do Svárova, kde měli domek. V roce 1740 žil 
s matkou a otčímem ve Svárově i Josef Bašta, který se však před rokem 1764 vrátil do 
Litovic. Jeho domek čp. 19 postavený na obecním pozemku byl oceněn na 30 kop a patřily 
k němu běžné domkářské povinnosti včetně šesti dnů pěší roboty. 

Josefu Baštovi s manželkou Magdalenou, o níž nevíme nic bližšího, se narodilo pět 
dětí v Litovicích a nejméně dvě jinde. Matěj83 a Marie Magdalena84 zemřeli záhy po 
narození. Nejmladší Terezie85 a Marie Anna86 byly v roce 1801 ještě neprovdané. Kate-
řina87 měla v červenci 1793 nemanželskou dceru Magdalenu a v roce 1801 ji nacházíme 
jako provdanou Přibylovou. Anna88 se provdala za litovického podruha Václava Mlse. 
Domek čp. 19 připadl po smrti rodičů nejstaršímu synovi Janu Baštovi.89 

 
Po smrti stavebníka Josefa Bašty se dědictví domku dlouhá léta neřešilo, zřejmě se 

o něj starala vdova Magdalena. Až v roce 1801 ho získal syn Jan. Rok předtím „se 
vynašlo“, že k domku byla přidělána zahrádka o výměře 64 čtverečních sáhů. Domek se 
zahrádkou byl oceněn na 116 zlatých 16 krejcarů, vdova si vymínila právo bytu a užívání 
zadní zahrádky. 

                                                 
82  Josef Bašta (* 3. 3. 1728 Litovice – † 22. 5. 1776 Litovice čp. 19). 
83  Matěj Bašta (* 30. 1. 1764 Litovice – † 20. 1. 1766 Litovice). 
84  Marie Magdalena Baštová (* 24. 7. 1769 Litovice – † 23. 8. 1769 Litovice). 
85  Terezie Baštová (* 26. 5. 1774 Litovice čp. 19 – † ?). 
86  Marie Anna Baštová (* 3. 2. 1771 Litovice čp. 19 – † ?). 
87  Kateřina Baštová, provdaná Přibylová (* 29. 10. 1766 Litovice – † ?). 
88  Anna Baštová, provdaná Mlsová (* asi 1761 – † 28. 12. 1793 Litovice čp. 19). 
89  Jan Bašta (* asi 1761 – † 14. 5. 1814 Litovice čp. 19). 
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Podruh a domkář Jan Bašta se 12. května 1793 oženil s Kateřinou Šafránkovou90 

z Nučic. Měli spolu deset dětí, z nichž sedm zemřelo v dětském věku. Kateřina svého 
manžela přežila a v květnu 1818 se znovu provdala za domkáře Jiřího Zábranského 
v Jenečku. 

Podle protokolu z 9. prosince 1824 byl 
domek oceněn na 290 zlatých 50 krejcarů v. č. a 
získala ho dcera Anna91, která měla v letech 
1819 a 1820 dvě nemanželské děti a 9. srpna 
1825 se provdala za Václava Kochlíka, mistra 
ševcovského z Hostivice. Zřejmě již před svat-
bou věděla, že v domku nezůstane, a navíc ne-
měla peníze na vyplacení sester. Dne 10. února 
1825 proto domek postoupila své sestře 
Alžbětě92, která se necelý měsíc předtím, 
18. ledna 1825, provdala za Vincence Pro-
cházku. 

Ani novomanželé Procházkovi nepodrželi 
domek dlouho. Věřitel Markus Ekštejn je kvůli 
dluhu 430 zlatých poslal do exekuce a v dražbě 
domek koupili za 407 zlatých v. č. manželé Josef a Barbora Pechovi93. Z kupní ceny 
byla vyplacena sestra Alžběty Procházkové Marie, takže Ekštejn získal z dluhu jen 287 
zlatých (do něho patřil i podíl Anny Baštové-Kochlíkové) a Procházkovi zůstali i přes ztrátu 
domku nadále zadluženi. Z potomků Jana a Kateřiny Baštových v Litovicích zůstala jen 

                                                 
90  Kateřina Šafránková, provdaná poprvé Baštová, podruhé Zábranská (* asi 1767 – † asi 1824). 
91  Anna Baštová, provdaná Kochlíková (* 27. 12. 1793 Litovice čp. 19 – † ?). 
92  Alžběta Baštová, provdaná Procházková (* 13. 5. 1799 Litovice čp. 19 – † ?). 
93  Josef Pech (* asi 1784 Hostivice – † 31. 7. 1858 Litovice čp. 19) a Barbora Foglová, provdaná Pechová 

(* asi 1787 Benátky – † 16. 6. 1851 Litovice čp. 19). 
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dcera Marie94, jíž se ve službě na statku čp. 10 narodil 
18. července 1830 nemanželský syn Josef. 

Po smrti manželů Pechových jejich dcera Voršila, 
provdaná za Josefa Oplta, domek v roce 1859 prodala, 
koupili ho manželé Josef a Kateřina Heldovi95. Josef 
byl vojínem 40. pěšího pluku v záloze (rezervníkem) 
a zedníkem, Kateřina pocházela ze statku čp. 12. V roce 
1875 dům již patřil jejich synovi Václavu Heldovi96, 
který se 10. července 1882 oženil s Magdalenou Fialo-
vou97 a živil se rovněž jako zedník. Manželé Heldovi 
postoupili dům 30. října 1898 Václavově mladší sestře 
Karolíně98 a jejímu muži Josefu Šroubkovi99. 

 

 

 

 

Kolář Josef Šroubek dům v letech 1927 až 1928 přestavěl podle projektu stavitele 
Antonína Hakla z Hostivice. Původní stav domu popsal takto:100 „Domek […] se nacházel 
pod došky a ve stavu velmi zbědovaném, tak že bylo obavy v tomto domku bydleti.“ 
Šroubek dům zboural až do základů, k nové výstavbě však využil část severní a východní 
zdi. Z tohoto důvodu berní správa nepovažovala dům za novostavbu a odmítla ho 
osvobodit od daní. 

                                                 
94  Marie Anna Baštová (* 4. 2. 1803 Litovice čp. 19 – † ?). 
95  Josef Held (* asi 1831 Jeneč – † ?) a Kateřina Koutná, provdaná Heldová (* 12. 1. 1834 Litovice čp. 

12 – † ?). Oddáni byli 28. června 1858. 
96  Václav Held (* 26. 1. 1859 Litovice čp. 12 – † ?). 
97  Magdalena Fialová, provdaná Heldová (* 19. 7. 1861 Hostivice – † ?). 
98  Karolína Heldová, provdaná Šroubková (* 4. 8. 1875 Litovice čp. 19 – † ?) 
99  Josef Šroubek (* 17. 8. 1870 Nučice – † ?) 
100  SOkA Praha-západ, BS Bubeneč, karton 61. 
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Pohled na dům čp. 19 v projektu přestavby z roku 1926.  

SOkA Praha-západ, BS Bubeneč, karton 61. 

V roce 1921 žili v domě s rodiči také dva synové a dcera Jiřina. Právě ta domek 
získala od rodičů 23. března 1935 nebo 1937 za 25 000 Kč a později se provdala za 
obuvníka Ladislava Kadlece.101 Rodině Kadleců pak dům patřil několik desetiletí. 

 
Dům K Rybníku čp. 639 v roce 2009. Foto Jindřich Lukášek. 

                                                 
101  MÚ Hostivice, Paměti obce Litovic, str. 126. V tomto pramenu je uveden rok 1935. Ve svých 

pracovních poznámkách nazvaných Stavební ruch však Ludvík Pergl zaznamenal převod k roku 1937. 
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Dvojdům K Rybníku čp. 640 a 677 a štít domu K Rybníku čp. 639 od Litovického rybníka v roce 1994. 

Pravá část dvojdomu (čp. 677) je již zbořena. Foto Jindřich Lukášek. 
 
 

Dům čp. 640 (dříve litovické čp. 20) 
Parcelní číslo původní: PK st. 22, k. ú. Litovice 
Parcelní číslo současné: KN st. 22/1, k. ú. 
Litovice 

 

Domek čp. 20 s malou zahrádkou 
vystavěl na panském pozemku Jakub 
Franc. Domek, oceněný na 30 kop, byl do 
domkářské knihy zapsán 30. listopadu 
1756. 

Jakubu Francovi s manželkou Lud-
milou se v Litovicích narodili dva synové 
Jan102 a Josef103, kteří zemřeli v dětském 
věku, a v postaveném domku zemřela 12. října 1773 ve věku 22 let neprovdaná dcera 
Anna. Příbuzenské vazby této rodiny k některému z litovických sedláků nejsou zcela jasné. 
Dne 11. ledna 1783 však byl domek po zemřelém Jakubu Francovi připsán Dorotě 
Novotné104, dceři sedláka Františka Novotného105 z čp. 36 a Barbory rozené Osvaldové106. 
Barbora měla nevlastní sestru Ludmilu rozenou Hrdličkovou107, což by snad mohla být ona 
manželka Jakuba France. 
                                                 
102  Jan Franc (* 17. 5. 1753 Litovice – † 29. 3. 1754 Litovice). 
103  Josef Franc (* 14. 2. 1755 Litovice – † 3. 11. 1757 Litovice). 
104  Dorota Novotná, provdaná Škvorová (* 19. 12. 1764 Litovice – ?). 
105  František Novotný (* asi 1735 – † 15. 3. 1788 Litovice čp. 36). 
106  Barbora Osvaldová, provdaná Novotná (* 7. 6. 1733 Litovice – † 11. 5. 1805 Litovice čp. 36). 
107  Ludmila Hrdličková (* 7. 10. 1720 Litovice – † ?). 
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Od roku 1783 tedy byla majitelkou domu Dorota Novotná, provdaná za Jakuba 
Škvora z hostivického statku čp. 3, který v letech 1798 až 1804 hospodařil na litovickém 
statku čp. 15. 

Již v josefském katastru z roku 1785 je jako majitel domku čp. 20 uveden Dorotin 
bratr Martin Novotný108, kterému Dorota převedla domek spolu se zahrádkou o výměře 
94 čtverečních sáhů až 31. srpna 1802. Martin byl druhý nejstarší z potomků Františka 
Novotného a Barbory rozené Osvaldové, takže na něj „nezbyl“ rodný statek čp. 36, ale byl 
domkářem. Poprvé se oženil 12. listopadu 1780 s Annou Volfovou109, dcerou podruha 
Václava Volfa z domku čp. 23. Při druhé svatbě 24. ledna 1796 si vzal vdovu Magdalenu 
Jirotkovou110. Ani z jednoho manželství nebyli nalezeni potomci. 

Dne 15. října 1829 nechal Martin Novotný „již velmi věkem sešlý“ převést domek na 
svého synovce Jana Novotného111 za 100 zlatých c. m., která měla být splácena „po 
nějakých částkách každoročně až do jeho smrti“. Kromě toho si Martin vyhradil, že bude 
dostávat ročně deset zlatých c. m. na ošacení a dále půl druhého strychu pšenice, dva 
strychy žita, jeden strych ječmene, jeden věrtel hrachu, dva čtvrtce soli a 12 liber másla. 
Jan mu měl na svůj náklad koupit a přivézt každoročně jeden sáh dříví. Martin si vymínil 
v domku právo svobodného bytu a Jan se do domu nesměl nastěhovat sám, ani mu dát 
nějakého nájemníka – musel však plnit všechny povinnosti spojené s domem. Nebyl to 
tedy pro synovce zrovna výhodný dar… 

Jan Novotný byl s manželkou Kateřinou rozenou Tureckou již od roku 1828 hospo-
dářem na statku čp. 36, domku čp. 20 se proto chtěl zbavit. Se souhlasem strýce Martina 
ho 30. května 1832 prodal za 320 zlatých c. m. Františkovi a Marii Kopřivovým112. 
Kupující vyplatili hotově 220 zlatých Janovi a zbylou částku měli splácet po 10 zlatých 
Martinovi, který se v domku spokojil jen s jednou místností. 

Po smrti Františka Kopřivy připadla v roce 1852 jeho polovina domku manželce Marii 
s tím, že jejich děti Anna, Marie, Magdalena a Antonín měly na domku pojištěn svůj podíl 
po otci. Marie se 6. srpna 1850 podruhé provdala za krejčovského mistra Jana Pavelku, 
který do Litovic přišel z Nučic. 

Na základě odevzdací listiny po Marii Kopřivové (Pavelkové) ze 6. dubna 1874 bylo do 
pozemkové knihy vloženo vlastnické právo na domek čp. 20 v ceně 500 zlatých pro Annu 
Kopřivovou a obě sestry zde měly výminek bytu. Poté byly na domku knihovně zajištěny 
různé dluhy vůči bernímu úřadu: v roce 1874 kvůli dlužnému poplatku 19 zlatých 63 
krejcarů, o rok později pro dlužné daně, a sice gruntovní 58 ½ krejcarů, třídní 2 zlaté 44 
½ krejcaru, fondovní 1 zlatý 4 ½ krejcaru, školní 49 krejcarů a nákladů exekuce 1 zlatý 5 
krejcarů. 

Anna Kopřivová trhovou smlouvou z 5. května 1877 prodala za 172 zlatých 
50 krejcarů polovinu domu Janu Jílkovi, manželovi své sestry Marie, a vymínila si zde 
byt. Do plného vlastnictví získali Jílkovi domek se zahrádkou trhovou smlouvou z 5. srpna 
1879. 
                                                 
108  Martin Novotný (* 4. 11. 1756 Litovice – † 7. 3. 1834 Litovice čp. 20). 
109  Anna Volfová, provdaná Novotná (* 5. 1. 1743 Litovice – † 23. 8. 1787 Litovice čp. 20). 
110  Magdalena Sobotková, provdaná poprvé Jirotková, podruhé Novotná (* 29. 4. 1759 Litovice – † 26. 1. 

1827 Litovice čp. 20). 
111  Jan Novotný (* 19. 6. 1804 Litovice čp. 36 – † 28. 2. 1870), syn Martinova bratra Josefa. 
112  František Kopřiva (* asi 1800 Kyšice – † 23. 7. 1849 Litovice čp. 20) a Marie Novotná, provdaná 

poprvé Kopřivová, podruhé Pavelková (* asi 1805 Břve čp. 1 – † před 1874). 
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Odevzdací listinou z 27. října 1908 dům získal syn František Jílek, který ho 13. října 

1909 prodal obchodníkovi Eduardu Košerákovi.113 Košerák zchátralé stavení strhl a na 
jeho místě vystavěl nový domek, i když projekt zpracovaný zednickým mistrem V. Secht-
rem z Unhoště předpokládal jen dílčí stavební úpravy. Protokol sepsaný 12. prosince 1911 
pro potřeby berní správy popsal rekonstrukci takto:114 „Na místě stojícího a schátralého 
domku čp. 20 vystavěn byl od základu v těch samých rozměrech a místě nový obytný 
domek čp. 20 v Litovicích. Vnitřní úprava rozdělena jest přesně podle plánu. Celá stavba 
provedena jednak z kamene, jednak z cihel, a krytina její jest ohnivzdorná.“ 

 
Pohled na dům čp. 20 v projektu přestavby z roku 1910.  

SOkA Praha-západ, BS Bubeneč, karton 61. 

                                                 
113  Košerákovi patřily v jiných letech i další litovické domy. 
114  SOkA Praha-západ, BS Bubeneč, karton 61. 
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Hned po dokončení Eduard Košerák dům rozdělil na dvě části a obě 10. dubna 1912 

prodal. Část, které zůstalo čp. 20, koupili Karel a Anna Fialovi, díl s novým čp. 57 pak 
Václav a Anna Malíkovi. Dočíslování domů bylo spojeno s určitými zmatky, protože 
v katastru byla čísla nejprve přidělena opačně a oprava proběhla až v roce 1915. 

Železniční zřízenec Karel Fiala115 měl s manželkou Annou116 dcery Boženu, Annu 
a Magdalenu. Božena117 byla již v roce 1921 provdána za Jana Zemana původem z Chru-
dimi, který byl, stejně jako její otec, zřízencem u Buštěhradské dráhy. 

Dům čp. 20 přešel 24. dubna 1936 dědickým právem na dceru Annu118 a jejího 
muže, dělníka Antonína Kolaříka119. Manželům Kolaříkovým dům patřil ještě roku 1951. 
V roce 1980 byl jeho majitelem Josef Zelený. 

 
Dům K Rybníku čp. 640 z ulice v roce 1994. Foto Jindřich Lukášek. 

 
 

                                                 
115  Karel Fiala (* 29. 8. 1786 Ptice – † ?). 
116  Anna provdaná Fialová (* 9. 10. 1877 Hostomice – † ?). 
117  Božena Fialová, provdaná Zemanová (* 21. 12. 1899 Nučice – † ?). 
118  Anna Fialová, provdaná Kolaříková (* 4. 11. 1903 nebo 8. 11. 1905 Nučice – † ?). 
119  Antonín Kolařík (* 18. 11. 1898 – † ?). 
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Dům čp. 677 (dříve litovické čp. 57) 
Parcelní číslo původní: KN st. 22/2, k. ú. Litovice 
Parcelní číslo současné: KN st. 22/2, k. ú. Litovice 

 

Dům čp. 57, který v roce 1912 oddělil Eduard Košerák od litovického domku čp. 20, 
patřil Václavovi a Anně Malíkovým, ale trhovou smlouvou ze 3. dubna 1923 koupili Anninu 
polovinu Karel a Anna Fialovi, jimž podle odevzdací listiny z 18. září 1923 připadla 
i druhá polovina. V roce 1938 zde žila vdova Anna Fialová a s ní majitelé domu Josef 
a Božena Váchovi. V roce 1951 však dům patřil Janu Zemanovi, zeti Anny Fialové. 
Dům byl zbořen po roce 2000. 
 
 

Dům čp. 641 (dříve litovické čp. 21) 
Parcelní číslo původní: PK st. 21, k. ú. Litovice 
Parcelní číslo současné: KN st. 21/1, k. ú. Litovice 

 

Domek čp. 21 s malou zahrádkou byl do domkářské 
pozemkové knihy zapsán 30. listopadu 1758 jako podruž-
ská chaloupka postavená na panském pozemku a oce-
něná na 22 kop míšeňských grošů. K chaloupce patřily 
obvyklé poddanské povinnosti: odvádět šest dnů pěší 
roboty bez stravy a platu v době žní, platit roční nájemné 
do jenečského peněžitého důchodu (tedy vrchnosti) 
1 zlatý 10 krejcarů a vykonávat vrchnostenské, obecní 
i vojenské posílky podle potřeby. 

Domek vystavěl vlastním nákladem Josef Halla-
da120, syn Jiřího a Kateřiny Halladových z Hostivice, kteří 
již v roce 1740 žili v podruží v Litovicích na Novákově 
statku čp. 11. Josefu  Halladovi s manželkou Annou se 
v postaveném domku narodili dva synové – Jakub a Mar-
tin121. 

Od Josefa Hallady koupil domek za 72 zlatých Matěj Huja122. Podle zápisu o převo-
du ze 14. ledna 1782 se domek skládal ze sedničky, síňky, kuchyně, komory a chléva 
a patřila k němu již zmíněná zahrádka. Až později bylo do domkářské pozemkové knihy 
připsáno, že dům vlastně koupil Matějův tchán Jan Bošek pro svou dceru Annu provdanou 
Hujovou, dům si však na sebe nechal napsat právě Matěj. 

Zedník Matěj Huja byl prvním manželem Anny rozené Boškové123. Měli spolu nejméně 
pět dětí,124 do Litovic přišli nejspíše v roce 1779 rovnou do domku čp. 21.125 Možná ho 

                                                 
120  Josef Hallada (* asi 1733 – † ?). 
121  Jakub Hallada (* 25. 7. 1762 Litovice – † ?) a Martin Hallada (* 27. 1. 1765 Litovice – † ?). Jejich další 

životní osudy nejsou známy. 
122  Matěj Huja (* ? – † 16. 5. 1782 Litovice čp. 21). 
123  Anna Bošková, provdaná poprvé Hujová, podruhé Káclová, potřetí Šafránková (* asi 1754 – † ?). 
124  Magdalena Hujová (* asi 1774 – † ?) se 8. února 1796 provdala za Jakuba Kotouče, syna pololáníka 

z Tachlovic, a z Litovic odešla. Anna Hujová (* 26. 5. 1785 Litovice – † ?) se 26. října 1802 provdala 
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koupili dříve, než byl převod zapsán do pozemkové knihy, možná zde byli nejdříve 
v nájmu. V roce 1782, kdy byl převod zaknihován, Matěj zemřel. V následujícím roce, 
18. května 1783, se vdova Anna znovu provdala za podruha Františka Kácla126, s nímž 
měla dalších pět dětí.127 Rovněž svého druhého manžela Anna přežila a 24. ledna 1796 se 
potřetí provdala za vdovce Františka Šafránka128, sedláka na statku čp. 40 a poklasného, 
k němuž se přestěhovala. 

 

 

Dne 17. dubna 1798 potřetí ovdovělá Anna Šafránková prodala dům čp. 21 Janu 
Boškovi129 a jeho manželce Alžbětě rozené Chalupové130 za smluvenou tržní cenu 
250 zlatých.  

                                                                                                                                                                  
za Jakuba Holase (* 22. 7. 1777 Břve čp. 8 – † ?), syna kováře. Zbývající tři potomci zemřeli 
v dětském věku: Matěj Huja (* asi 1776 – † 18. 7. 1779 Litovice čp. 21), Kateřina Hujová (* asi 1778 
– † 15. 7. 1779 Litovice čp. 21) a další Matěj Huja (* 20. 2. 1781 Litovice čp. 21 – † 14. 3. 1781 
Litovice čp. 21). 

125  Děti narozené před rokem 1779 nejsou zapsány v hostivické matrice narozených, ale v červenci 1779 
zde již dvě Hujovy děti zemřely, jak je zřejmé z předchozí poznámky. 

126  František Kácl (* asi 1756 – † 21. 12. 1793 Litovice čp. 21). 
127  František Kácl (* 29. 7. 1784 Litovice čp. 21 – † 7. 2. 1785 Litovice čp. 21), Tomáš Kácl 

(* 20. 12. 1785 Litovice čp. 21 – † ?), Jan Kácl (* 8. 5. 1788 Litovice čp. 21 – † 11. 6. 1788 Litovice 
čp. 21), Josef Kácl (* 12. 12. 1789 Litovice čp. 21 – † 18. 12. 1789 Litovice čp. 21) a Lidmila Káclová 
(* 12. 9. 1791 Litovice čp. 21). 

128  František Šafránek (* 20. 3. 1754 Litovice – † 12. 2. 1797 Litovice čp. 40). 
129  Jan Bošek (* asi 1773 Hostouň – † 18. 7. 1838 Litovice čp. 21), snad synovec prodávající Anny. 
130  Alžběta Chalupová, provdaná Bošková (* 4. 1. 1774 Jeneček čp. 5 – † 1. 1. 1842 Litovice čp. 21). 
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Jan Bošek byl synem mistra 

ševcovského z Hostouně a ze 
zednického tovaryše, jímž byl při 
svatbě, se postupně vypracoval na 
zednického mistra. Jaký měl vztah 
k Janu Boškovi, otci předchozí 
majitelky Anny, se nepodařilo zjistit. 
S Alžbětou Chalupovou z Litovic čp. 2 
se oženil 6. listopadu 1796 a měli 
spolu tři děti, z nichž dvě zemřely 
v dětství.131 Dospělosti se dožila jen 
dcera Anna132, která se 13. ledna 
1824 provdala za Josefa Vlčka133, prostého vojáka v 28. pěším pluku šlechtice z Kučery 
a později sedláka na rodném statku čp. 39 a rychtáře. První dítě s ním měla již před 
svatbou, narodilo se ještě v domku čp. 21.134 

 
Dne 15. února 1825 předali Jan a Alžběta Boškovi svůj domek čp. 21 právě dceři 

Anně provdané za Josefa Vlčka. Domek v ceně 120 zlatých dceři darovali a z odhadní 
ceny nechtěli nic zaplatit. Vymínili si však „až do obouch smrti sobě společný teplý byt 
s hospodyní a ujednalo se, že ona nastupující dcera tak dlouho, dokavadž postupující 
rodiče oba živi budou, ten domek odprodati nesmí a také tak dlouho žádného nájemníka 
do téhož domku nevezme“.135 Převod byl provázen velmi podrobným zápisem povinností 
vůči vrchnosti. 

                                                 
131  Barbora Bošková (* 1. 6. 1801 Litovice čp. 21 – † 25. 2. 1801 Litovice čp. 21) a Kateřina Bošková 

(* 15. 11. 1803 Litovice čp. 21 – † 12. 3. 1804 Litovice čp. 21). 
132  Anna Bošková, provdaná Vlčková (* 26. 3. 1798 Litovice čp. 21 – † ?). 
133  Josef Vlček (* 22. 5. 1793 Litovice čp. 39 – † 13. 9. 1850 Litovice čp. 39). 
134  Josef Vlček (* 19. 8. 1822 Litovice čp. 21 – † před 1873), tesař. 
135  SOA Praha, PK Unhošť 16, fol. 331–332. 
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Kolem domu čp. 21 procházejí v roce 1977, před přestavbou, děti z mateřské školy vedené Evou Saifrtovou. 

Snímek z fotokroniky Mateřské školy Hostivice. 

Vlčkovi hospodařili na statku čp. 39 a v domku zůstali rodiče Boškovi. Alžběta 
Bošková byla dokonce jako majitelka uvedena ve stabilním katastru z roku 1840, přestože 
dům fakticky patřil její dceři. Domek byl pronajímán, se svými rodinami zde žili například 
v roce 1825 bednář Václav Teufler, roku 1837 patentální invalida a nádeník, bývalý šafář 
Václav Koželuh a v letech 1841 až 1845 mistr ševcovský František Machota. 

Od Anny Vlčkové koupili domek 28. října 1860 manželé nádeník Václav Henych136, 
syn hostivického kováře, a Marie rozená Haušildová137 z Jenče. Podle notářského spisu 
z 1. listopadu 1892 přešlo vlastnictví na dceru Annu138, která se 31. srpna 1887 provdala 
za zednického pomocníka Václava Kopernického139. V roce 1905 byl k domu přistavěn 
altán, čímž se zmenšila výměra zahrady. Kopernický později pracoval jako železniční 
zřízenec. 

Manželé Kopernických předali domek 1. března 1928 dceři Boženě140 provdané za 
železničního zřízence Františka Fialu141 ze Břvů. Ve 30. letech tak v domcích vedle sebe 
žily dvě rodiny Fialových, které nebyly příbuzné. Mezi Karlem Fialou z čp. 20 a Františkem 
Fialovu z čp. 21 proběhl ostrý spor o způsob odvodnění ulice před jejich domy.  

                                                 
136  Václav Henych (* asi 1820 – † 5. 9. 1908 Litovice čp. 21). 
137  Marie Haušildová, provdaná Henychová (* asi 1832 – † 28. 11. 1897 Litovice čp. 21). 
138  Anna Henychová, provdaná Kopernická (* 16. 8. 1864 Litovice čp. 21 – † ?). 
139  Václav Kopernický (* 30. 9. 1863 Dobrovíz – † 7. 11. 1926 Litovice). 
140  Božena Kopernická, provdaná Fialová (* 17. 10. 1891 – † ?). 
141  František Fiala (* 16. 7. 1890 – † ?). 
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Fialovi domek čp. 21 

v roce 1938 přestavěli 
a rozdělili, čímž vznikl 
nový domek se znovu 
použitým číslem popis-
ným 39.B – 31. srpna 
1938 ho koupil Alois 
Bobek. K části, které 
zůstalo čp. 21, patřily 
v roce 1939 následující 
místnosti: v podzemí 
sklep, chlév a dvě kůl-
ničky, v přízemí síň, po-
koj, dvě kuchyně a spíž, 
v podkroví půda a na 
dvoře dva chlívky a zá-
chod. 

V roce 1980 dům 
patřil Evě Černé. Někdy 
v té době byl dům zá-
sadně přestavěn a zmo-
dernizován. 
 
 
 
 
 

 
Dům čp. 641 dne 12. dubna 2009. Foto Alena Kučerová. 
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Dům čp. 659 (dříve litovické čp. 39.B) 
Parcelní číslo původní: KN st. 21/2, k. ú. Litovice 
Parcelní číslo současné: KN st. 21/2, k. ú. Litovice 

 

Dům s opakovaně použitým litovickým čp. 39.B vznikl v roce 1938 rozdělením domu 
čp. 21. Oddělenou část, kterou tvořily kuchyně, síň a mlátek, koupili Alois a Marie Bob-
kovi. V roce 1980 dům patřil Vladimíru Řepíkovi. 

 
 

Dům čp. 644 (dříve litovické čp. 24) 
Parcelní číslo původní: PK st. 15, k. ú. Litovice 
Parcelní číslo současné: KN st. 15/1, k. ú. Litovice 

 

Podružskou chaloupku, která později dostala čp. 24, postavil v roce 1755 na obecním 
pozemku Josef Vlaský142. Domek byl oceněn na 20 kop. V roce 1759 se Vlaský „opovážil 
do panského kvelbu v Litovicích lísti a tam panské vlny krájeti“, takže mu vrchnost na 
úhradu vzniklé škody sebrala domek a prodala ho za 40 kop Jiříkovi Zábranskému, který 
hned při koupi složil 10 kop. Po roce vrchnost Vlaskému odpustila a dovolila mu, aby dům 
odkoupil zpět od Zábranského. Zábranskému zaplatil hned 10 kop a zbylou částku, která 
patřila vrchnosti, se mu povedlo splatit do roku 1767. 

 
Vlaský pocházel z Velkého Boru a do Litovic se dostal sňatkem s Magdalenou143, 

dcerou Tomáše Hraběte144, který proběhl 22. května 1754. Již v roce 1740 nacházíme 
v soupisu obyvatel z Litovic tři podružské rodiny Hrabětů, ale Tomáše a jeho ženu Kateřinu 
s šesti potomky neumíme přiřadit k žádné z nich. Z manželství Josefa a Magdaleny 
Vlaských se narodilo osm dětí, z nichž sedm zemřelo v dětství a o posledním nemáme 
žádné další zprávy. Vlaský se 14. července 1793, tedy již čtvrt roku po ovdovění a ve věku 

                                                 
142  Josef Vlaský (někdy psaný též Venský, * asi 1725 – † 6. 4. 1845 Litovice čp. 34). 
143  Magdalena Hrabětová, provdaná Vlaská (* asi 1735 – † 20. 4. 1793 Litovice čp. 9). Při svatbě byla 

zapsána jako Marie. 
144  Tomáš Hrabě (* asi 1714 – † 7. 5. 1762 Litovice). 
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68 let, znovu oženil s dvojnásobnou vdovou Magdalenou Kolaříkovou145. Toto manželství 
již žádné děti nepřineslo. 

Když se Vlaský stal panským sádeckým a přestěhoval se do panského domku čp. 9, 
svůj dům čp. 24 v roce 1769 prodal. V domku sádeckého žil ještě v roce 1796, ale svá 
poslední léta prožil v domku čp. 34, který dříve patřil prvnímu manželovi jeho druhé ženy 
Janu Kuchyňkovi. 

Od Vlaského dům čp. 24 koupil 30. prosince 1769 Václav Slivka za 45 kop, z nichž 
patřilo 6 kop do jenečského důchodu a zbytek předchozímu majiteli. Poslední část kupní 
ceny Slivka doplatil v roce 1774. V matrikách se žádný Slivka neobjevil, o jeho rodinných 
poměrech proto nic nevíme. 

Dne 12. prosince 1775 koupil chalupu Jakub Klatovský146. Z prvního popisu se 
dozvídáme, že domek tvořily sednička, síňka, kuchyňka, komora a chlívek a patřila k němu 
zahrádka, o níž se v roce 1800 zjistilo, že měří 12 čtverečních sáhů. Celá kupní cena 
60 zlatých, kterou Klatovský složil hotově, připadla vrchnosti na šafářovský dluh Václava 
Slivky – to byl nejspíše důvod, proč musel Slivka dům prodat.  

 
Nevíme, zda byl Jakub příbuzný s Václavem Klatovským, sedlákem ve statku čp. 13, 

ale nelze vyloučit, že to byli bratři. Jakub měl s Annou rozenou Horešovskou ze Zličína 
nejméně sedm dětí, z nichž čtyři se nedožily dospělosti.  

Po smrti otce Jakuba prodal syn Matěj Klatovský147 dům za 400 zlatých svému zeti 
Josefu Císařovi148, zedníkovi ze Střešovic, který se 23. listopadu 1806 oženil 
s Magdalenou Klatovskou149. Císařovým se v Litovicích narodili synové Jan a Václav, ale 
poté se vrátil z vojny nejstarší Jakubův syn Antonín Klatovský150, jemuž měl dům 
správně připadnout. Dne 18. března 1817 proto proběhlo rodinné vypořádání. Majitelem 
domu se stal Antonín, který měl manželům Císařovým vyplatit do roka jejich podíl 175 zla-
tých – až do zaplacení mohli v domě bezplatně bydlet. Šatstvo a nářadí po Jakubovi 
zůstalo v držení vdovy Anny. Dědici se měli dohodnout o jeho rozdělení nebo se v případě 
neshody obrátit na vrchnost „k úřednímu vyrovnání“. V zápise byly rovněž podrobně 
vyjmenovány všechny povinnosti vůči státu, vrchnosti a církvi váznoucí na domku. 

                                                 
145  Magdalena Hodáčková, provdaná poprvé Kuchyňková, podruhé Kolaříková a potřetí Vlaská (* asi 1753 

Jeneč – † ?). 
146  Jakub Klatovský (* asi 1740 – † 30. 1. 1806 Litovice čp. 24). 
147  Matěj Klatovský (* 19. 2. 1785 Litovice čp. 24 – † ?). 
148  Josef Císař (* asi 1784 – † ?). 
149  Magdalena Klatovská, provdaná Císařová (* 10. 3. 1782 Litovice č. 24 – † ?). 
150  Antonín Klatovský (* 6. 4. 1777 Litovice č. 24 – † 18. 12. 1822 Litovice čp. 24). 
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Antonín se po získání domku jako 40letý 
20. října 1817 oženil s Kateřinou151, dcerou 
bývalého litovického sádeckého Filipa Hellera. 
Z tohoto manželství vzešla jediná dcera 
Kateřina152. Po Antonínově smrti spravovala 
dům bez zápisu do pozemkových knih vdova 
Kateřina se svým druhým manželem Josefem 
Svobodou153, „který se přičinil, aby domek 
N. cons. 24 v dobrém stavu držen a zachován 
byl“.154 Zedník Josef se do Litovic přiženil 
11. listopadu 1828 z Řep, ale jeho již zemřelý 
otec Tomáš Svoboda býval zedníkem v Červe-
ném Újezdu. Potomek Josefa a Kateřiny 
František Svoboda155 zemřel brzy po narození. 

Právním přiřknutím z 9. července 1839 
připadl domek čp. 24 již zmíněné Kateřině 

Klatovské, Antonínově dceři. Domek byl oceněn 
na 160 zlatých c. m. a z rozdělení této ceny mezi 
příbuzné je nejzajímavější Kateřinina povinnost 
vyplatit své matce 40 zlatých při dosažení 
plnoletosti nebo při provdání. Matka Kateřina 
i otčím Josef Svoboda měli výměnek bytu v ko-
moře v síni, ale bylo zdůrazněno, že Svoboda 
o výměnek přijde, pokud by svým budoucím 
nedobrým jednáním způsobil Kateřině nějakou 
škodu. 

Kateřina Klatovská zemřela v roce 1841 
svobodná a bezdětná, domek byl proto 20. čer-
vence 1841 právně přiřknut její matce Kateřině 
Svobodové jako univerzální dědičce. 

Dne 9. srpna 1844 dům od Kateřiny 
Svobodové koupili za 252 zlatých c. m. Jan 

a Barbora Císařovi. Kateřinin synovec Jan Císař156 se v domku narodil, jeho žena 
Barbora157 byla dcerou mistra bednáře Jakuba Bláhy z Dolních Ptic. Prodávající si nechala 
zapsat následující výměnek:158 „Vyhrazuje prodávající Kateřina Svobodová pro sebe 
v tomto domku bytní vejminek, a sice komoru v síni, užívání jedné čtvrt louky nad tou 
vejminkářskou komorou, pak dva švestkový stromy při cestě, společnou kuchyni v letním 
času až do její smrti, pak se zavazujou kupující jí každoročně půl sáhu dříví bez přivezení 
                                                 
151  Kateřina Hellerová, provdaná poprvé Klatovská, podruhé Svobodová (* asi 1791 – † 12. 2. 1845 

Litovice čp. 24). 
152  Kateřina Klatovská (* 1. 11. 1818 Litovice čp. 24 – † 27. 4. 1841 Litovice čp. 24). 
153  Josef Svoboda (* asi 1778 – † 20. 3. 1843 Litovice čp. 24). 
154  SOA Praha, PK Unhošť 48, fol. 208. 
155  František Svoboda (* 15. 6. 1831 Litovice čp. 4 – † 24. 7. 1833 Litovice čp. 24). Místo narození je 

nejspíše v matrice narozených zapsáno chybně, rodiče neměli ke statku čp. 4 žádný vztah. 
156  Jan Císař (* 20. 4. 1808 Litovice čp. 24 – † ?). 
157  Barbora Bláhová, provdaná Císařová (* Dolní Ptice – † ?). 
158  SOA Praha, PK Unhošť 48, fol. 211. 
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zaopatřit a povolujou jí také dvě slepice ku své ruce držet. Kdyby jí dříví nedali, zaplatí za 
něj 3 zl. w. w.“ 

Císařovi měli 
jednoho syna (bu-
doucího dědice) 
a čtyři dcery, je-
jichž osudy se pro-
mítly do Litovic: 
Antonii se v květ-
nu 1864 narodila 
v domku čp. 24 
nemanželská dcera 
Anežka, k jejímuž 
otcovství se přiznal 
Matěj Palát z lito-
vického dvora. 
Alžbětě a jejímu 
manželovi Janu 
Knížákovi se naro-
dily v Litovicích 
čp. 29 a čp. 26 v letech 1859 až 1865 čtyři děti, z nichž tři záhy zemřely. Marie159, která se 
17. února 1863 provdala za koňáka Jana Doksanského z Hostouně, se stěhovala po 
Litovicích do různých nájmů. Před rokem 1875 byl domek čp. 24 rozdělen a rodina 
Doksanských získala část, která byla nově označena jako čp. 43. 

 
Podle postupní smlouvy ze 7. května 1871 přešel dům čp. 24 na syna dosavadních 

majitelů Václava Císaře160 a jeho manželku Annu. Podle odevzdací listiny z 26. března 
1896 připadl dům vdově Anně, která ho trhovou smlouvou ze 4. srpna 1901 prodala 
Václavovi a Anně Císařovým, nejspíše svému synovi a snaše. Ti ale nabytý majetek 
                                                 
159  Marie Císařová, provdaná Doksanská (* 6. 3. 1834 nebo 11. 9. 1834 – † ?). Podle údajů ze sčítání lidu 

v roce 1921 se měla Marie narodit v Litovicích, takové narození však není zapsáno v matrice. Její 
rodiče v té době v Litovicích nežili. 

160  Václav Císař (* 7. 3. 1847 Litovice čp. 24 – † ?). 
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hned 11. prosince 1901 prodali Josefovi a Marii Hokůvovým. Josef Hokův161, 
nemanželský syn Magdaleny Hokůvové, byl v roce 1921 dělníkem v hostivické továrně na 
šrouby Staněk a Ponec. V malém domku žilo v roce 1921 deset lidí. Jeden ze synů, 
František162, se stal významným místním kapelníkem. Ještě v roce 1951 dům patřil vdově 
Marii Hokůvové, roku 1980 byl majitelem Petr Melichar. 

 
Dům K Rybníku čp. 644 na snímku z 15. srpna 2010. Letopočet 1924 ve štítu domu je jediným dokladem 

o přestavbě domu v této době. Nízká stavba s pultovou střechou vlevo je součástí domu K Rybníku čp. 663, 
který byl oddělen od litovického domu čp. 24. Foto Jiří Kučera. 

 

Dům čp. 663 (dříve litovické čp. 43) 
Parcelní číslo původní: KN st. 15/2, k. ú. Litovice 
Parcelní číslo současné: KN st. 15/2, k. ú. Litovice 

 

Marie Císařová163 z domu čp. 24 se 17. února 1863 provdala za koňáka Jana 
Doksanského z Hostouně. Před rokem 1875 byl její rodný domek čp. 24 rozdělen 
a rodina Doksanských získala část, která byla nově označena jako čp. 43. Trhovou 
smlouvou z 5. června 1921 přešel dům čp. 43 na jejich dceru, vdovu Annu Fialovou164, 
která ho 4. června 1932 prodala za 12 000 Kč Václavovi a Marii Káclovým. V roce 1980 
dům patřil Petru Melicharovi, stejně jako sousední dom čp. 24. 

                                                 
161  Josef Hokův (* 5. 3. 1869 Litovice čp. 34 – † 22. 7. 1931 Litovice). 
162  František Hokův (* 26. 5. 1907 Litovice – † ?). 
163  Marie Císařová, provdaná Doksanská (* 6. 3. 1834 nebo 11. 9. 1834 – † ?). Podle údajů ze sčítání lidu 

v roce 1921 se měla Marie narodit v Litovicích, takové narození však není zapsáno v matrice. Její 
rodiče v té době v Litovicích nežili. 

164  Anna Doksanská, provdaná Fialová (* 6. 9. 1861 Litovice čp. 24 – † ?). Při sčítání lidu v roce 1921 
uvedla Fialová datum narození 24. 8. 1860. 
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Dům čp. 645 (dříve litovické čp. 25) 
Parcelní číslo původní: PK st. 18, k. ú. Litovice 
Parcelní číslo současné: KN st. 18, k. ú. Litovice 

 

V roce 1756 postavil na 
panském pozemku Jakub Má-
lek165 domek s malou zahrádkou 
v ceně 30 kop, který později 
dostal číslo popisné 25. Již dříve 
se v Litovicích objevovali různí 
Málkové, například Štěpán Málek 
původem ze Sobína byl v roce 
1703 panským šafářem. Martino-
vi a Dorotě Málkovým se v letech 
1716 a 1718 narodili v Litovicích 
dva synové. Žádnou vazbu sta-
vitele domku k jiným Málkovým se však nepodařilo zjistit, navíc v roce 1740 podle soupisu 
obyvatel v Litovicích žádní Málkové nežili. 

Jakub byl dvakrát ženatý. Z prvního manželství s Alžbětou166 známe jen brzy 
zemřelého syna Jana167. Dne 17. ledna 1762 si Jakub vzal za ženu Annu168, vdovu po 
tesaři Danielu Káclovi ze sousedního domku čp. 26. Z tohoto manželství vzešly čtyři děti, 
z nichž dvě brzy zemřely a o ostatních kromě data narození nic nevíme, ale nejspíše 
nepřežily svou matku. 

Po smrti Jakuba i Anny Málkových zůstal domek až do roku 1798 bez zápisu. Teprve 
8. května 1798 „předstoupil před kancelář vrchního úřadu“ Josef Šafránek a oznámil, že 
prodal dům čp. 25. Šafránek byl s Málkem příbuzný přes svoji ženu Rozálii, dceru Anny 
Málkové z prvního manželství.169 

Dům koupila Anna Zelenková za 100 zlatých, které hned složila. Při prodeji bylo 
stanoveno, že „při chalupě se vynacházející ulička od žádné strany se zahraditi nemá“.170 
V roce 1800 bylo zjištěno, že zahrádka u domku měří 48 čtverečních sáhů. 

Anna Zelenková171, rozená Mlsová, žila se svým manželem Janem Zelenkou172 v náj-
mu porůznu v Jenečku i v Litovicích. V domku čp. 25 ji nacházíme již v roce 1793, koupila 
ho však až jako vdova.173 Z jejich potomků založily rodiny v Litovicích tři děti. Dcera 
Anna174 se 16. listopadu 1806 provdala za Jana Kácla, domkáře z Litovic čp. 16. Anna 

                                                 
165  Jakub Málek (* asi 1726 – † 29. 1. 1722 Litovice čp. 25). 
166  Alžběta provdaná Málková (* asi 1707 – † 12. 11. 1761 Litovice). 
167  Jan Málek (* 12. 10. 1756 Litovice – † 27. 10. 1756 Litovice). 
168  Anna, provdaná poprvé Káclová, podruhé Málková (* asi 1737 – † 11. 4. 1786 Litovice čp. 26). 
169  Rodinná situace je podrobněji popsána u domku čp. 26. 
170  SOA Praha, PK Unhošť 120, list vlepený za fol. 247. 
171  Anna Mlsová, provdaná Zelenková (* asi 1750 Jeneč – † 6. 12. 1804 Litovice čp. 24). Místo úmrtí 

v sousedním domě čp. 24 může být chyba v zápisu do matriky zemřelých. 
172  Jan Zelenka (* asi 1752 – † 10. 3. 1795 Litovice čp. 25). 
173  Je také možné, že Zelenkovi dům koupili dříve, ale otáleli se zápisem koupě do pozemkové knihy a po 

Janově smrti bylo třeba zápis provést, jako by domek kupovala vdova. 
174  Anna Zelenková, provdaná Káclová (* asi 1785 Jeneček – † ?). 
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odkázala domek čp. 25 nejmladšímu synovi Josefu Zelenkovi175 s tím, že do jeho 
dospělosti se má o dům starat její nejstarší syn Jan. Při převodu měl domek hodnotu 
362 zlatých.176 

 
Zedník Jan Zelenka se oženil s Annou Klatovskou z Unhoště, v domku čp. 25 se jim 

narodily čtyři děti a v roce 1817 rodina odešla z Litovic. Snad žili v Jenči, kde se jejich 
dcera Kateřina provdala za Vojtěcha Dolejše, syna jenečského rychtáře a prostého vojáka. 

Josef Zelenka se ujal zděděného domku po svatbě s Annou177, dcerou obilního 
handlíře Františka Vlčka z čp. 38, která se konala 11. února 1817. Nejstarší dvě děti brzy 
zemřely, ale ostatních pět založilo rodiny. Dcera Anna178 se 3. února 1845 provdala za 
Jana Himla, který pocházel z Novoměřic v panství Zvoleněnes. Rodina žila nejprve 
v různých nájmech v Litovicích, poté nějakou dobu v domku čp. 25 a nakonec nejspíš 
v Jenečku. Syn František179 se stal obecním sluhou a se svou manželkou Antonií rozenou 
Maredovou z Úhonic žil nejprve v obecním domku čp. 18 a poté v rodném domku. 
Nejmladší dceři Františce180 se v roce 1857 narodila dcera Barbora181, jejíž otec zůstal 
neznámý. 

 

                                                 
175  Josef Zelenka (* 6. 12. 1793 Litovice čp. 25 – † ?). 
176  V pozemkové knize (SOA Praha, PK Unhošť 16, fol. 301) je nejprve chybně uvedena cena 632 zlatých, 

následně je však mezi sourozence správně rozpočtena částka 362 zlatých. Písař rovněž omylem uvedl 
jméno nejstaršího syna Josef místo správného jména Jan. 

177  Anna Vlčková, provdaná Zelenková (* 17. 2. 1793 Litovice čp. 38 – † ?). 
178  Anna Zelenková, provdaná Himlová (* 17. 8. 1823 Litovice čp. 25 – † ?). 
179  František Zelenka (* 5. 10. 1830 Litovice čp. 25 – † ?). 
180  Františka Zelenková (* 28. 10. 1833 Litovice čp. 25 – † ?). 
181  Barbora Zelenková (* 1. 12. 1857 Litovice čp. 25 – † 20. 12. 1857 Litovice čp. 25). 
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Dne 29. března 1850 prodali 
Josef a Anna Zelenkovi svůj dům za 
160 zlatých c. m. své dceři Magda-
leně182 a nastávajícímu zeti Josefu 
Krejčíkovi183. Svatba proběhla 
16. dubna 1850. Krejčíkovi zamýš-
leli bydlet ještě nějakou dobu v So-
bíně, kde se Josef stal po svém otci 
obecním sluhou, proto bylo dohod-
nuto, že prodávající, kteří si v domě 
zajistili obvyklý výměnek, budou 
platit všechny platby spojené s do-
mem až do doby, než se k nim 
novomanželé nastěhují. To se stalo 
nejpozději počátkem roku 1828 – 
tehdy také z domku odešli Himlovi. 

Syn Josefa a Magdaleny Jan 
Krejčík184 se po propuštění z vojny živil jako dělník. Dne 30. července 1882 se oženil 
s Annou185, dcerou domkáře Jakuba Víznera z Jenečka, a trhovou smlouvou z 6. ledna 
1893 jim rodiče prodali domek čp. 25. 

Dne 25. srpna 1908 koupila domek Augustina Umonová. V roce 1920 bylo 
v katastru poznamenáno, že se změnily výměry pozemků domku a zahrádky v důsledku 
stavby chlívků a rozšíření dvora před více lety. 

Augustina je poněkud záhadnou postavou, neobjevuje se v žádných litovických 
seznamech. V roce 1921 bydlel v domě čp. 25 železniční dělník František Umon186 
s manželkou Marií187, dcerou Růženou188 a vnukem Josefem189. Všichni kromě vnuka 
pobývali v Litovicích již od roku 1890. V roce 1934 zdědila dům po Augustině dcera 
Barbora Donátová190, která se do Litovic přistěhovala nejspíše v roce 1914. Podle dat 
narození mohla být Augustina snad manželkou bratra Františka Umona. Dělník Pavel 
Donát, původem z Hostivice, a Barbora žili v roce 1921 v nájmu v bytě v bývalém statku 
čp. 13 a v letech 1922 až 1923 si postavili vlastní dům čp. 66. 

Barbora Donátová v letech 1935 až 1937 zbořila dům čp. 25 i se základy a postavila 
ho znovu v odlišné dispozici. Nový dům byl částečně posunut do zahrady na regulační čáru 
a měl méně protáhlý tvar než původní budova. Přestavbu projektoval zednický mistr 
František Šlapánek z Litovic. V lednu 1938 ještě bránila kolaudaci chybějící dlažba na 
půdě, což bývalo obvyklé protipožární opatření. Podsklepenou budovu tvořila síň se schody 
na půdu, kuchyně a pokoj. Chlívky byly umístěny v samostatné drobné stavbě, která je 
v současné době již zbořena. 

                                                 
182  Magdalena Zelenková, provdaná Krejčíková (* 21. 7. 1827 Litovice čp. 25 – † ?). 
183  Josef Krejčík (* asi 1826 Červený Újezd čp. 26 – † 13. 9. 1895 Litovice čp. 25). 
184  Jan Krejčík (* 23. 12. 1856 Sobín čp. 9 – † ?). 
185  Anna Víznerová, provdaná Krejčíková (* 22. 1. 1860 Jeneček čp. 10 – † ?). 
186  František Umon (* 28. 9. 1848 Podluky u Hořovic – † 13. 1. 1931). 
187  Marie provdaná Umonová (* 6. nebo 8. 12. 1852 Rpety u Hořovic – † 27. 6. 1924 Litovice). 
188  Růžena Umonová (* 4. nebo 10. 3. 1885 Hořovice – † ?). 
189  Josef Umon (* 4. 12. 1891 nebo 10. 12. 1892 Litovice – † ?). 
190  Barbora provdaná Donátová (* 7. 9. 1874 nebo 22. 9. 1878 Hořovice – † ?). 



HOSTIVICKÝ ULIČNÍK: Historický vývoj ulic a domů v Hostivici 
Ulice K Rybníku  49 
 

 

V roce 1938 žil v nově postaveném domě Barbořin syn, zedník Pavel Donát s manžel-
kou Annou. V roce 1951 dům patřil Barbořině dceři Augustě Donátové191, která však žila 
u matky v domě čp. 66 a domek čp. 25 pronajímala Josefu Šroubkovi. 

Později byl dům rozšířen a zvýšen o patro. Je zajímavé, že vnitřní kresba stavebního 
pozemku, na němž dům stojí, dosud zachycuje polohu původního domu před přestavbou. 

 
Pohled z ulice na novostavbu domu čp. 25 z projektu Františka Šlapánka.  

SOkA Praha-západ, BS Bubeneč, karton 61. 

 
Dům K Rybníku čp. 645 v roce 1994. Foto Jindřich Lukášek. 

                                                 
191  Augusta Donátová (* 25. 6. 1900 Litovice – † ?). 
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Dům čp. 646 (dříve litovické čp. 26) 
Parcelní číslo původní: PK st. 17, k. ú. Litovice 
Parcelní číslo současné: KN st. 17, k. ú. Litovice 

 

Dne 30. listopadu 1756 bylo zapsáno 
do domkářské knihy, že Daniel Kácl192 
postavil s povolením vrchnosti na pan-
ském pozemku podružskou chaloupku se 
zahrádkou, která měla hodnotu 32 kop. 

Tesaři Danielu Káclovi a jeho ženě 
Anně193 se narodily tři děti, z nichž se 
dospělosti dožila jen Rozálie194, provdaná 
od 2. února 1777 za krejčího Jana Kočí-
ho195 ze Zbuzan. Anna se po Danielově 
smrti znovu provdala za Jakuba Málka ze 
sousedního domku čp. 25 a přestěhovala 
se k němu i s dětmi. Dům čp. 26 pak byl pronajímán, například v únoru 1762 zde zemřel 
šafář Jan Krákora a v roce 1777 zde žil šafář Tomáš Drvota. 

Jan a Rozá-
lie Kočích se stali 
majiteli domku 
čp. 26 až 31. pro-
since 1782, i když 
se do něj pře-
stěhovali již někdy 
před květnem 
1781. Při převodu 
bylo zapsáno, že 
domek v ceně 
30 kop „obsahuje 
1 sedničku, síňku, 

kuchyni, 1 komoru, chlívek“. Výměra zahrádky byla v roce 1800 změřena na 
45 čtverečních sáhů. Jan zemřel již tři roky po přestěhování do svého domku a vdova 
Rozálie se 17. května 1785, tedy již čtvrt roku po ovdovění, znovu provdala za krejčího 
Josefa Šafránka196. Šafránek v domku hospodařil bez zápisu a po smrti Rozálie se ještě 
dvakrát oženil – nejprve s Magdalenou Částkovou z Hostivice a asi v roce 1803 s Annou 
Štorkovou z Libečova. Se všemi manželkami měl devět dětí, z nichž šest zemřelo v dětství. 
Poté, co v roce 1798 prodal domek čp. 25 a v roce 1804 předal domek čp. 26 dědici 
z Rozáliina prvního manželství, odešel po roce 1809 i s rodinou z Litovic. 
                                                 
192  Daniel Kácl (* ? – † 23. 7. 1760 Litovice). 
193  Anna, provdaná poprvé Káclová, podruhé Málková (* asi 1737 – † 11. 4. 1786 Litovice čp. 26). 
194  Rozálie Káclová, provdaná poprvé Kočí, podruhé Šafránková (* asi 1755 Litovice – † 27. 5. 1796 

Litovice čp. 26). 
195  Jan Kočí (* asi 1755 – † 24. 2. 1785 Litovice). 
196  Josef Šafránek (* asi 1760 – † ?). Nabízelo by se ztotožnění tohoto domkáře s Josefem Šafránkem, 

synem sedláka Tomáše Šafránka ze statku čp. 14. Selský syn Josef však zemřel jako dvouletý (* 26. 3. 
1761 Litovice – † 26. 4. 1763 Litovice). Původ krejčího Josefa Šafránka tak zůstává neznámý. 
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Dne 5. dubna 1804 se stal majitelem domu čp. 26 Václav Kočí197, syn Jana 
a Rozálie. Václav byl krejčím, stejně jako jeho otec i otčím. Zdá se, že zůstal svobodný. 
Dům byl oceněn na 404 zlatých 56 krejcarů, přičemž Šafránek vynaložil na zlepšení 
chalupy 183 zlatých 30 krejcarů, proto v ní mohl zůstat až do doby, než Václav zaplatí jeho 
„interes“ 214 zlatých 40 krejcarů (kromě nákladů na stavbu šlo o právní útraty a útratu za 
pohřeb Václavovy matky). 

Od Václava Kočího koupil dům 30. ledna 1811 za 1 580 zlatých Matěj Švancara 
nebo snad Čvančara. Švancara si dům podržel jen krátce, ale mohl to být šafář původem 
z Tachlovic, který se po prodeji domu stal polním mistrem ve Staré Boleslavi a jehož 
synovi, rovněž šafáři, se v letech 1823 a 1829 narodili v Litovicích čp. 7 (v panském dvoře) 
dvě děti. 

Švancara na vlastnictví domku celkem prodělal, protože ho 30. června 1814 prodal 
Václavovi a Anně Klatovských jen za 650 zlatých v. č. Kupující složili hotově 593 zla-
tých 17 krejcarů, zbytek kupní ceny připadal na starší závazky váznoucí na domku. 

Kupující Václav Klatovský198 a Anna rozená Jindřichová nebo Andresová199 prodali 
v roce 1814 statek čp. 13, na němž hospodařili od roku 1808. Co zamýšleli koupí domku 
čp. 26, není jasné, ale hned po dvou týdnech ho zase prodali a poté odešli z Litovic. Na 
obchodech s domkem vydělali 60 zlatých. 

Dne 15. července 1814 se stal novým majitelem domku Tomáš Chalupa, domkář 
z čp. 2, který ho koupil pro svou dceru Marii Chalupovou200 „za mezi sebou dobrovolně 
umluvenou cenu per 710 zl., praví se sedm set a deset zlatých w. w.“ a hned při koupi 
složil celou částku, která nepřipadala na staré závazky, tedy 653 zlatých 10 krejcarů. 
Chalupa poté žil v domku čp. 26 se svou druhou a třetí manželkou. Marie se 15. listopadu 
1816 provdala za Josefa Stádníka201 z Kyšic, který se stal šafářem v panském dvoře. 
Z jejich dětí známe jen osudy dcery Barbory, která se 3. března 1851 provdala za domkáře 
a krejčovského mistra Karla Šturce z čp. 32. 

                                                 
197  Václav Kočí (* 19. 9. 1785 Litovice čp. 25 – † 3. 12. 1815 Litovice čp. 10). Narodil se jako pohrobek. 
198  Václav Klatovský (* 1. 12. 1785 Litovice čp. 13 – † ?). Pokřtěn byl jako Josef Václav. 
199  Rodné příjmení se v různých záznamech liší. 
200  Marie Chalupová, provdaná Stádníková (* asi 1796 – † před 1837). 
201  Josef Stádník (* asi 1792 – † ?). 
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Stádníkovi odešli z Litovic a Marie v roce 1836, před svou smrtí, prodala dům za 

400 zlatých v. č. své sestře Anně202, která se 11. srpna 1834 provdala za zednického 
tovaryše Františka Malého203 z Motola. Stádník přiznal, že má peníze za prodej u sebe, 
takže je musel odevzdat spolu s dalšími 200 zlatými do sirotčí pokladny ve prospěch svých 
a Mariiných dětí Františka, Marie, Anny, Majdaleny, Barbory a Jiřího. Výměnek zněl takto: 
„dolejší světnici, půl hůry, půl chlíva, půl zahrádky pro otce Tomáše Chalupu a jeho 
manželku Františku a vypravení funusu tomu, který z nich Chalupovských manželů později 
zemře“. Domek byl Malým připsán v hodnotě 160 zlatých c. m. 

 
Pohled na dům z ulice z plánu na přestavbu, který zpracoval stavitel Rudolf Šťastný z Jenče v roce 1933. 

SOkA Praha-západ, BS Bubeneč, karton 61. 
                                                 
202  Anna Chalupová, provdaná Malá (* 21. 9. 1812 Litovice čp. 2 – † ?). 
203  František Malý (* asi 1813 – † ?). 
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Manželé Malých však v domku čp. 26 dlouho nepobyli a 2. července 1839 ho prodali 
Václavovi a Anně Formánkovým, kteří uhradili kupní cenu 400 zlatých c. m. tak, že 
nejprve složili závdavek 80 zlatých a při podpisu smlouvy doplatili zbytek. Prodávající si 
vymínili svobodný byt v domě do sv. Jakuba 1839 a na domku zůstal i výměnek Tomáše 
Chalupy. V roce 1846 koupil dům za 240 zlatých zednický tovaryš Matěj Hovorka 
s manželkou Annou rozenou Vlčkovou, oba z Kyšic.  

V roce 1859 dům získali Josef a Magdalena Královi. Josef byl koňákem ve dvoře 
c. k. velkostatku a později dělníkem, Magdalena pocházela z Hostivice čp. 12. Z jejich dětí 
se Magdalena204 provdala 16. června 1879 za vojína v záloze a dělníka Josefa Houšku 
z čp. 23. Marie205 sňatkem se sedlákem Františkem Novotným nakonec získala statek čp. 
36. Dělník František206 si s manželkou Marií koupil v roce 1900 domek čp. 16. Františka207 
se provdala za Františka Pajmu a po první světové válce tato rodina žila v domě čp. 60, 
který vznikl oddělením od statku čp. 36 patřícího Františčině sestře Marii. 

 
Podle odevzdací listiny z 3. září 1887 se stala plným vlastníkem domku čp. 26 vdova 

Magdalena a notářským spisem ze 6. února 1892 dům přešel na jejího syna Jana Krále208 
a jeho manželku Antonii209. Jejich syn František210 zemřel v 18 letech. Po smrti Antonie se 
Jan znovu oženil s Marií211, která po Janově sebevraždě oběšením dům v roce 1924 
zdědila. Osudy dětí z druhého manželství neumíme sledovat. 

  
                                                 
204  Magdalena Králová, provdaná Houšková (* 20. 7. 1856 – † ?). 
205  Marie Králová, provdaná Novotná (* 23. 10. 1858 Hostivice čp. 13 – † 15. 10. 1921 Litovice čp. 36). 
206  František Král (* 5. 3. 1866 Litovice čp. 26 – † 16. 5. 1924 Litovice čp. 60). 
207  Františka Králová, provdaná Pajmová (* 23. 2. 1878 Litovice čp. 26 – † ?). 
208  Jan Král (* 18. 10. 1863 – † 23. 8. 1924 Litovice čp. 26). 
209  Antonie provdaná Králová (* ? – † před 1903). 
210  František Král (* 12. 12. 1888 – † 4. 6. 1906 Litovice čp. 26). 
211  Marie provdaná Králová (* 9. 12. 1871 Praha – † ?). 
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Dům K Rybníku čp. 646 v roce 1994. Foto Jindřich Lukášek. 

V roce 1933 dům od vdovy Marie Králové koupili Jaroslav a Božena Práškovi, kteří 
ho ještě ve stejném roce přestavěli. Stavba začala 28. června a již 26. října bylo hotovo, 
takže 1. listopadu 1933 se mohli Práškovi nastěhovat. Z původního domu zbyl jen sklep, 
jinak byla budova postavena znovu na původním půdorysu, pouze směrem do dvora byla 
přistavěna kůlna. Před přestavbou měl dům doškovou střechu. 

V roce 1938 Práškovi v domě nebydleli, žily zde tři rodiny nájemníků. V roce 1951 
dům patřil Josefu Kletečkovi. 

 
 

Dům čp. 658 (dříve litovické čp. 38) 
Parcelní číslo původní: PK st. 33 a 34, k. ú. Litovice 
Parcelní číslo současné: KN st. 34, k. ú. Litovice 

 

Nejstarší syn sedláka Josefa Vlčka z litovického statku čp. 10 František Vlček212 se 
osamostatnil jako první a nevybyl na něj statek. Rodnou usedlost zdědil později nejmladší 
syn Václav, prostřední syn Josef získal po sňatku s Terezií Šafránkovou ze statku čp. 14 
nově vybudovaný statek čp. 39. František, který se 2. února 1785 oženil s vdovou Josefou 
Procházkovou213, si proto ve stejném roce postavil nový dům čp. 38, takzvanou podruž-
skou chaloupku. Byla oceněna na 30 kop a vznikla na obecním pozemku. Vlček proto 
musel platit litovické obci roční činži 1 zlatý 10 krejcarů, která byla v roce 1800 zvýšena 
o roční plat 4 zlaté za zahrádku o výměře 204 čtverečních sáhů. Vrchní Stibitz poznamenal, 

                                                 
212  František Vlček (* 22. 11. 1754 Litovice – † ?). 
213  Josefa Šafránková, provdaná poprvé Procházková, podruhé Vlčková (* asi 1765 Litovice – † 21. 7. 

1806 Litovice čp. 38). 
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že Vlček měl se zahradou velkou práci a útraty, proto budou zvýšený úrok odvádět až 
Františkovi dědicové, pokud budou chtít zahrádku nadále užívat. Vrchnosti měl držitel 
domku platit „jménem činže“ 35 krejcarů ročně, vykonávat osm dní pěší roboty bez stravy 
a platu i všechny jiné povinnosti, posílky v panských, vojenských a obecních záležitostech 
„věrně, jak na jednoho poslušného poddaného přísluší“. 

František Vlček se živil jako obilní handlíř. S manželkou Josefou měli deset dětí, 
z nichž pět zemřelo brzy po narození. Nejstarší František214 později zdědil dům i živnost, 
Anna215 se 11. února 1817 provdala za domkáře Josefa Zelenku z čp. 25 a Terezie216 žila 
s manželem, nádeníkem Matějem Mlsem v nájmu v různých litovických domcích. Po smrti 
své první manželky se František 15. října 1806 znovu oženil s Veronikou Součkovou217 
z Řep. Osudy jejich čtyř dětí nedokážeme sledovat. 

 

 

                                                 
214  František Vlček (* 15. 11. 1785 Litovice čp. 38 – † ?). 
215  Anna Vlčková, provdaná Zelenková (* 17. 2. 1793 Litovice čp. 38 – † ?). 
216  Terezie Vlčková, provdaná Mlsová (* 25. 9. 1802 Litovice čp. 38 – † ?). 
217  Veronika Součková, provdaná Vlčková (* asi 1786 Řepy – † ?). 
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Syn František Vlček si vzal 14. listopadu 1815 za ženu Marii Volfovou218, dceru 

domkáře Tomáše Volfa ze Břvů čp. 14. Dne 1. února 1823 jim otec postoupil domek, 
k němuž patřila nejen zahrádka, ale také pole o výměře 1 jitro 1 200 čtverečních sáhů, 
které koupili František a Josefa Vlčkovi v roce 1790 od sedláka Jana Chalupy z čp. 4 za 
125 zlatých. Postupovaný majetek byl vyčíslen na 1 020 zlatých v. č., z toho 620 zlatých za 
domek a zahrádku a 400 zlatých za pole. Na dluhy vůči vrchnosti připadlo z postupní ceny 
620 zlatých, takže mezi Františkovy sourozence se rozdělilo „jménem mateřského a otcov-
ského podílu“ jen po 100 zlatých. Otec František s druhou manželkou Veronikou si 
domluvili výměnek v domku Tomáše Volfa na Břvích. Kdyby ale František zemřel dříve než 
Veronika, měla pak vdova užívat jako výměnek komoru před síní v domku čp. 38. Nastu-
pující manželé se z dobré vůle zavázali nevlastní matce Veronice poskytovat navíc každo-
ročně věrtel jablek a věrtel syrových švestek. Také František Vlček mladší se živil jako 
obilní handlíř. 

 
Z manželství Františka a Marie Vlčkových vzešlo pět dětí. Jedna dcera a jeden syn 

zemřeli brzy po narození. Osudy Václava Vlčka219 neumíme sledovat. Magdalena220 se 
6. července 1841 vdala za Matěje Kotouče, mladého hospodáře z Drahelčic. První syn jí 
zemřel v Litovicích, ale jinak žila v Drahelčicích na statku. Rovněž Marie221 se 18. července 
1848 dostala sňatkem na statek, a to k Janu Rychtaříkovi v Přední Kopanině. Anna222 měla 
v roce 1864 nemanželskou dceru s neznámým otcem. 

V pozemkové knize následují za zápisem z roku 1823 až dodatečné poznámky z roku 
1878. Přestože posledním běžným zápisem získali dům František a Marie Vlčkovi, nava-
zující poznámkou se ruší výměnek v jejich prospěch.223 Podle soupisu majitelů domů 
sestaveného při obnově katastru v roce 1875 byl majitelem domu Jan Vlček, poté dům 
získali snad v roce 1879 zedník Matěj Zpěváček a jeho manželka Anna224. 

                                                 
218  Marie Volfová, provdaná Vlčková (* asi 1796 Břve – † ?). 
219  Václav Vlček (* 23. 1. 1830 Litovice čp. 38 – † ?). 
220  Magdalena Vlčková, provdaná Kotoučová (* 19. 7. 1819 Litovice čp. 32 – † ?). 
221  Marie Vlčková, provdaná Rychtaříková (* 18. 9. 1824 Litovice čp. 38 – † ?). 
222  Anna Vlčková (* 3. 4. 1827 Litovice čp. 38 – † 3. 9. 1864 Litovice čp. 38). 
223  Ludvík Pergl (MÚ Hostivice, Paměti obce Litovic, str. 138) uvádí, že František Vlček předal roku 1860 

chalupu synovi Václavu Vlčkovi a ten postoupil vlastnické právo v roce 1879 Matěji a Anně Zpěváč-
kovým. Doklady k tomuto postupu nebyly nalezeny, kromě toho byl majitelem domu nepochybně Jan 
Vlček, jak je uvedeno dále v textu. 

224  Anna provdaná Zpěváčková (* asi 1842 – † 21. 10. 1906 Litovice čp. 38). 
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Dne 7. května 1901 dům čp. 38 zcela vyhořel po zásahu blesku. Zpěváčkovi dům bě-

hem roku 1901 znovu postavili. Obnovený dům tvořily chodba, kuchyňská světnice, pokoj, 
světnice užívaná jako skladiště, chlév a půda. 

Podle notářského spisu z 20. května 1905 dům převzali Stanislav a Antonie 
Zpěváčkovi. Stanislav Zpěváček225 působil za první republiky v obecní samosprávě a za-
stával i funkci starosty. 

Po obnově Litovického rybníka v letech 1924 až 1926 se stal dům čp. 38 nezpůsobilý 
k obývání v důsledku zvýšené vlhkosti a pronikání vody do sklepa. Stanislav Zpěváček si 
proto postavil nový dům čp. 244 v nynější ulici Ke Stromečkům a ze starého domu se 
5. listopadu 1934 odstěhoval. Žádal o osvobození od třídní daně „z důvodu úplného a ne-
přetržitého nepoužívání“. 

Dům čp. 38 zůstal až do současnosti v majetku rodiny. 

 
Dům čp. 38 z Litovické ulice při dětském dnu v roce 1952. Stodola vpravo patřila k tomuto domu.  

Snímek z fotokroniky města Hostivice. 

 
Dům K Rybníku čp. 658 od Litovického rybníka. Foto Alena Kučerová 12. dubna 2009. 

                                                 
225  Stanislav Zpěváček (* 26. 7. 1874 Drahelčice – † ?). 
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Další domy v ulici 

Dům čp. 699 (dříve litovické čp. 79) 
Parcelní číslo původní: KN st. 150, k. ú. Litovice 
Parcelní číslo současné: KN st. 150, k. ú. Litovice 

 

Dům s litovickým čp. 79 postavil v zahradě domu čp. 23 dělník Antonín Váňa 
s manželkou Marií. Stavební povolení bylo vydáno 7. května 1926, stavba proběhla od 
10. května do 16. září 1926 a zkolaudována byla při kolaudační komisi konané 18. září 
1926. Kolaudace byla podmíněna tím, že stavebník opatří do tří měsíců půdu dlažbou nebo 
lepenicí. To bylo obvyklé protipožární opatření. 

V roce 1980 dům patřil Františce Střelkové. 

 
Pohled na dům ze stavebního plánu, který zpracoval v březnu 1926 stavitel Antonín Hakl z Hostivice. 

SOkA Praha-západ, BS Bubeneč, karton 61. 
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Dům čp. 1231 
Parcelní číslo současné: KN st. 20, k. ú. Litovice 

 

Někdy v 80. letech 20. století byl zbořen starý litovický dům čp. 22, přečíslovaný na 
čp. 642, a na jeho místě vznikla novostavba. Mezitím však stavební úřad v roce 1988 
přidělil toto čp. řadovému domu v Litovické ulici. Přestože byl ještě v roce 1994 dům v ulici 
K Rybníku označen čp. 642, bylo nutné vyřešit dvojí použití stejného čísla popisného. Dům 
v ulici K Rybníku proto dostal někdy v 90. letech 20. století nové čp. 1231. Číslo stavební 
parcely však zůstalo zachováno po původním zaniklém domku. 

 
Dům K Rybníku čp. 658 dne 12. dubna 2009. Vlevo navazuje dům čp. 641, vpravo dům čp. 699. 

Foto Alena Kučerová. 
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Zaniklá čísla popisná v ulici 

Dům čp. 642 (dříve litovické čp. 22) 
Parcelní číslo původní: PK st. 20, k. ú. Litovice 

 

Domek čp. 22, podružskou chaloupku s malou zahrádkou, oceněnou na 35 kop, po-
stavil na panském pozemku v roce 1758 šafář Petr Bubla226. Pro stavbu tohoto domku 
tedy nebyla rozhodující případná vazba Petra Bubly na některý litovický selský rod, ale 
zájem vrchnosti zabezpečit své zaměstnance. Bubla přišel do Litovic už s několika dětmi 
před rokem 1753,227 v Litovicích se mu s manželkou Kateřinou narodily další tři děti.228 

 
Petr Bubla si svůj domek užil jen dva roky, v roce 1760 zemřel. V domkářské knize 

však další zápis začíná následovně: „Léta 1782 po smrti otce Petra Bubly přijal vlastní syn 
nejmladší Franz Bubla na 
vrchnostenském gruntě stojící 
chalupu, …“.229 František je 
jediný syn Petra Bubly známý 
z litovických pramenů, jeho 
starší bratři nejspíše v Litovicích 
vůbec nežili. Domek mu byl 
připsán až čtyři roky po svatbě 
s Lidmilou Volfovou230 z Jenče, 
která se konala 17. listopadu 
1778. Do té doby ho zřejmě bez 
zápisu do pozemkové knihy 

                                                 
226  Petr Bubla (* asi 1705 – † 10. 10. 1760 Litovice). 
227  Známy jsou následující děti: Kateřina Bublová, která se 25. listopadu 1766 provdala za Václava 

Panenku, Dorota Bublová (* asi 1748 – † 18. 3. 1753 Litovice) a Rozálie Bublová (asi 1749 – 
† 10. 4. 1762). 

228  František Bubla (* 4. 5. 1753 Litovice – † 31. 8. 1794 Litovice čp. 22), Anna Bublová (* 26. 7. 1755 
Litovice – † 5. 10. 1757 Litovice) a Marie Magdalena Bublová (* 14. 4. 1757 Litovice – † ?). 

229  SOA Praha, PK Unhošť 120, fol. 263. 
230  Lidmila Volfová, provdaná Bublová (* asi 1753 Jeneč – † 29. 12. 1792 Litovice čp. 22). 
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spravovala jeho matka Kateřina. Domek, který tvořila sednička, síňka, kuchyňka, komora 
a chlívek, byl oceněn na 30 zlatých. Celá tato částka připadla vrchnosti na úhradu důcho-
denských dluhů Františkova otce, její splácení se protáhlo až do roku 1810. Po Lidmilině 
smrti se František znovu oženil, a to 5. května 1793 s Magdalenou Cveklovou z čp. 31, rok 
po svatbě však zemřel. V domku kromě majitelů bydleli i nájemníci, například v letech 
1795 až 1797 rodina podruha Václava Mlse či v letech 1801 až 1803 rodina podruha 
Matěje Dražka. 

 

Po Františkově smrti byl domek čp. 22 připsán v červnu 1813 jeho stejnojmennému 
synovi Františku Bublovi231, který z odhadní ceny 181 zlatých v. č. vyplácel podíl svým 
neprovdaným sestrám Marii a Anně232. František se oženil s Kateřinou Pechovou233 z Hosti-
vice a měl s ní osm dětí. Oba synové a jedna dcera zemřeli v dětském věku a ostatní dcery 
se provdaly, většinou mimo Litovice.234 

Zřejmě po smrti Kateřiny Bublové koupili domek čp. 22 Martin a Františka Kloub-
kovi, převod však není doložen. Domkář Martin Kloubek byl synem sluhy v Berouně, Fran-

                                                 
231  František Bubla (* 30. 12. 1790 Litovice čp. 22 – † 23. 8. 1845 Litovice čp. 22). 
232  Marie Bublová (* 30. 1. 1780 Litovice čp. 22 – † 11. 2. 1815 Litovice čp. 22) a služebná děvečka Anna 

Bublová (* 12. 7. 1787 Litovice čp. 22 – † 23. 12. 1813 Litovice čp. 22). 
233  Kateřina Pechová, provdaná Bublová (* asi 1790 Hostivice čp. 6 – † 16. 6. 1850 Litovice čp. 22). 
234  Anna Bublová (* 23. 4. 1815 Litovice čp. 22 – † ?), provdána 31. 1. 1837 za Václava Vaňka, domkáře 

z Velkých Holešovic. Marie Bublová (* 8. 7. 1817 Litovice čp. 22 – † ?), provdána 16. 4. 1839 za 
Františka Jandovského, koňáka v Motole. Barbora Bublová (* 5. 12. 1819 Litovice čp. 22 – † ?), 
provdána 28. 1. 1840 za Josefa Jelínka, mistra ševcovského v Jenečku čp. 3. Kateřina Bublová (* 11. 
7. 1822 Litovice čp. 22 – † ?), provdána 17. 7. 1848 za Josefa Bartoše, sedláka v Železné čp. 33. 
Terezie Bublová (* 19. 8. 1828 Litovice čp. 22 – † ?), provdána 30. 10. 1851 za Josefa Petržilku, 
kameníka z Třebonic. Manželům Petržilkovým se v domku čp. 22 narodila 23. 4. 1852 dcera Marie. 
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tiška rozená Staňková pocházela z Hostivice. Když Martin Kloubek 18. prosince 1870 
zemřel, jeho polovina domku připadla vdově Františce, přičemž podíly po 50 zlatých zde 
měly pojištěny jejich děti Václav, Josef, Anna, František, Jan a Antonín. Františka pak celý 
dům oceněný na 382 zlatých 38 krejcarů 5. prosince 1871 převedla na svého syna Václa-
va Kloubka, který musel vyplatit své sourozence a zajistit pro matku výměnek. 

Domek čp. 22 přešel odevzdací listinou ze 30. března 1894 na Annu Kloubkovou 
a podle postupní smlouvy z 8. června 1897 na Josefa a Marii Mariákovy. Od nich dům 
koupil trhovou smlouvou z 27. března 1905 železniční zřízenec Emanuel Řečinský235 
s manželkou Marií236. Dům jim patřil ještě v roce 1951, v roce 1980 byl majitelem Josef 
Řečinský. 

Po roce 1980 byl dům zbořen a novostavba postavená na jeho místě dostala číslo 
popisné 1231, i když ještě v roce 1994 byla chybně označena čp. 642. 

 
Přestavěné domy K Rybníku čp. 641 a 1231 v roce 1994. Foto Jindřich Lukášek. 

 
Domy K Rybníku čp. 1231 a 641 od Litovického rybníka v roce 1994. Foto Jindřich Lukášek. 

                                                 
235  Emanuel Řečinský (* 24. 12. 1876 Břve – † ?). 
236  Marie provdaná Řečinská (* 20. nebo 28. 9. 1881 Jeneč – † ?). 
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Dům čp. 643 (dříve litovické čp. 23) 
Parcelní číslo původní: PK st. 19, k. ú. Litovice 

 

„Léta Páně 1756 dne 30ho Xbris na panském gruntu 
stojící, vlastním nákladem vystavěná chalupa s přítomnou 
malou zahrádkou Janovi Klatovskýmu k jeho vlastnímu, 
manželce a budoucím jeho k vládnutí a užívání […] jemu za 
vlastní se připisuje za sumu 35 kop.“237 Takto začíná historie 
litovického domku čp. 23. Janovi Klatovskému s manželkou 
Ludmilou se narodily dvě dcery Kateřiny238, rodinu však ne-
umíme přiřadit k dalším rodům Klatovských, kteří žili v Lito-
vicích. 

Již po čtyřech letech, v prosinci 1759, dům od Klatov-
ského koupil za 87 kop 25 grošů 5 denárů podruh Václav 

Volf239. Václav žil v Litovicích již v roce 1743, kdy se 
mu s manželkou Dorotou narodila dcera Anna240. 

V roce 1782, tedy až šest let po smrti obou 
rodičů, byl dům připsán nejmladšímu synovi Martinu 
Volfovi241. Domek se sedničkou, síňkou, kuchyňkou, 
komorou, chlívkem a zahrádkou byl oceněn na 55 kop 
a celá tato částka připadla vrchnosti na úhradu 
šafářského dluhu po otci. To je jediná zpráva o tom, že 
Václav Volf pracoval jako šafář. Martin Volf tento dluh 
splácel až do roku 1815. 

 
                                                 
237  SOA Praha, PK Unhošť 120, fol. 250. Xbris = Decembris, prosinec. 
238  Kateřina Klatovská (* asi 1754 – † 28. 8. 1757 Litovice) a Kateřina Klatovská (* 4. 11. 1758 Litovice – 

† ?). 
239  Václav Volf (* asi 1713 – † 15. 1. 1776 Litovice). 
240  Dorota provdaná Volfová (* asi 1719 – † 18. 5. 1775 Litovice). Anna Volfová, provdaná Novotná 

(* 5. 1. 1743 Litovice – † 23. 8. 1787 Litovice čp. 20). Manželem Anny Volfové byl podruh Martin 
Novotný (* 4. 11. 1756 Litovice – † 7. 3. 1834 Litovice čp. 20), syn sedláka Františka Novotného 
z čp. 36. 

241  Martin Volf (* asi 1751 – † 10. 9. 1831 Litovice čp. 23). 
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Podruh a domkář Martin Volf se 30. ledna 1780 oženil s Terezií Čermákovou242 

z Jenče a z tohoto svazku vzešlo sedm dětí, z nichž pět zemřelo v mladém věku.243 Dne 
1. listopadu 1822 Martin přednesl před vrchním úřadem, že „skrze svůj sešlý věk a chura-
vost“244 není schopen dále hospodařit, a domek v ceně 300 zlatých v. č. předal svému 
synovi Františku Volfovi245. Uvedenou cenu měl František vyplatit své sestře Barboře246. 
Protože Barbora byla neduživá, vymínil pro ni otec rovněž teplý byt zdarma až do smrti 
nebo do provdání. Pro sebe si Martin vymínil „společný teplý pokojný byt a půl zahrádky za 
síní po pravé straně s ovocem s zemí k užívání zdarma dáti, jej při svém stole slušně dle 
vážnosti zdarma vyživovati a to vše jemu až do jeho smrti volně a řádně dávati, s ním vždy 
uctivě zacházeti, světlo a prádlo jemu zdarma popřáti v stáru a nemoci jeho jemu věrně 
a upřímně posluhovati a po jeho smrti slušný pohřeb na své vlastní útraty vypraviti“.247 
Postupní cena měla být Barboře uhrazena z věna Františkovy nastávající manželky Marie 
Procházkové248, které měl poskytnout její otec, sedlák Jakub Procházka z čp. 15. Svatba se 
pak uskutečnila 11. srpna 1793. 

Krejčovskému mistrovi Františkovi a Marii Volfovým se narodily dvě děti249 a poté 
František zemřel. Podle dohody učiněné před svatbou domek převzala, i když bez zápisu, 
vdova Marie, které se narodil syn neznámého otce250 a která se poté 24. listopadu 1835 
znovu provdala za oráče ze Sobína Antonína Horáka251 a měla s ním další tři děti. 

  

                                                 
242  Terezie Čermáková, provdaná Volfová (* asi 1760 Jeneč – † 27. 2. 1822 Litovice čp. 23).  
243  Anna Volfová (* 29. 12. 1780 Litovice čp. 23 – † 30. 12. 1780 Litovice čp. 23), Kateřina Volfová 

(* 30. 3. 1784 Litovice čp. 23 – † 28. 3. 1804 Litovice čp. 23), Barbora Volfová (* 12. 1. 1788 Litovice 
čp. 23 – † 1. 5. 1791 Litovice čp. 23) a znovu Anna (* 23. 1. 1799 Litovice čp. 23 – † 24. 9. 1799 
Litovice čp. 23).  

244  SOA Praha, PK Unhošť 16, fol. 317. 
245  František Volf (* 11. 8. 1796 Litovice čp. 23 – † 28. 11. 1828 Litovice čp. 23). 
246  Barbora Volfová (* 16. 3. 1801 Litovice čp. 23 – † 7. 12. 1822 Litovice čp. 23). 
247  SOA Praha, PK Unhošť 16, fol. 317. 
248  Marie Procházková, provdaná poprvé Volfová, podruhé Horáková (* asi 1801 – † 6. 4. 1845 Litovice 

čp. 23). 
249  Josef Volf (* 18. 1. 1824 Litovice čp. 23 – † ?) a Barbora Volfová (* 4. 12. 1825 Litovice čp. 23 – 

† 15. 3. 1832 Litovice čp. 23). 
250  Pavel Volf (* 3. 2. 1833 Litovice čp. 23 – † 7. 1. 1842 Litovice čp. 23). 
251  Antonín Horák (* asi 1807 Hořelice – † ?). 



HOSTIVICKÝ ULIČNÍK: Historický vývoj ulic a domů v Hostivici 
Ulice K Rybníku  65 
 

 

Ve stabilním katastru z roku 1840 byla jako majitelka uvedena Marie jako Volfová, 
tedy jménem před druhým sňatkem. V roce 1849 předala domek synovi Josefu Volfovi 
a jeho manželce Marii rozené Pokorné za odhadní cenu 218 zlatých.  

O rok později od nich domek koupili za 680 zlatých manželé Norbert a Marie 
Houškovi. Domkář a mistr krejčí Norbert Houška pocházel z Chýně, jeho manželka Marie 
rozená Nedbalová byla dcerou vozky (nádeníka) z Jenče. V domku čp. 23 žili již v roce 
1844, nepochybně v nájmu. Houškovým se v litovickém domku čp. 23 narodilo sedm dětí, 
dvě nejstarší zemřely v dětství. Syn Josef252 se po návratu z vojny živil jako zedník 
a 16. června 1879 se oženil s Magdalenou, dcerou dělníka Josefa Krále z čp. 26. 

 

Podle  trhové smlouvy z 24. dubna 1892 dům koupili zedník Josef Fišer253 s manžel-
kou Kateřinou254. Ti jej v říjnu 1930 postoupili za 15 000 Kč a byt k doživotnímu užívání 
svému synovi, tesaři Antonínu Fišerovi255 a jeho manželce Marii. 

 
Někdy před rokem 1980 byl dům zbořen a jeho číslo popisné bylo znovu použito pro 

nový dům, který vznikl na místě dříve zaniklého litovického domu čp. 31. 

                                                 
252  Josef Houška (* 2. 2. 1852 Litovice čp. 23 – † ?). 
253  Josef Fišer (* 13. 1. 1859 Chýně – † ?). 
254  Kateřina Kopejtková, provdaná Fišerová (* 15. 7. 1864 Litovice čp. 29 – † ?). 
255  Antonín Fišer (* 5. 10. 1908 Litovice – † ?). 


