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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. 
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Umístění ulice 

Ulici tvoří hráz Litovického rybníka. Jsou k ní přiřazeny i stavby pod hrází. 
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Historie ulice 

Stavební vývoj 

O Litovickém rybníku, jehož hráz je nyní nazývána ulicí Na Hrázi, se poprvé dozví-
dáme v historických pramenech ze zápisu v deskách zemských, že syn Bohuslava Chrta ze 
Rtína Martin zdědil v roce 1534 spolu se vsí Litovice „veliký rybník Litovský i s těmi se 
všemi okrajky okolo něho i s mokřadou břevskou, což tím rybníkem na ten čas se vytopují, 
pod tím rybníkem mlejn, louku velikou pod týmž rybníkem litovským…“.1 

Za císaře Rudolfa II. se rybniční soustava v horní části povodí Litovického potoka 
stala zdrojovou oblastí užitkového vodovodu pro Pražský hrad a užívání vody bylo císař-
ským majestátem podřízeno potřebám Hradu.2 

Podle urbáře z roku 1662, který si nechal sestavit František Adam Eusebius hrabě ze 
Žďáru, aby zjistil stav majetku po třicetileté válce, se v Litovicích nacházely dva rybníky, 
z nichž nás zajímá hoření Litovský, který byl kaprový na tři horka.3 

Tvar Litovického rybníka, který původně zahrnoval i mokřad Chobot, je dobře zachy-
cen na plánu hradního vodovodu od císařského geometra Antonína Leopolda Františka 
Kloseho z roku 1723.4 

Někdy na konci 18. nebo na začátku 19. století Litovický rybník zanikl, hráz však 
zůstala zachována. Přesnější údaj o zániku rybníka se zatím nepodařilo nalézt. V mapě 
stabilního katastru z roku 1840 je plocha rybníka vyznačena jako pole a louky.5 

Po roce 1918 se Pražský hrad stal opět sídlem hlavy státu a vzrostla spotřeba vody, 
proto byla zahájena postupná obnova hradního vodovodu. Litovický rybník obnovila 
v letech 1924–1926 Kancelář pro hradní vodovod pražský při ministerstvu veřejných prací 
nákladem přes 900 tisíc Kč. Při této obnově byl postaven rovněž kamenný výpustní objekt, 
místně zvaný kaberna. Napuštění rybníka po více než století způsobilo zvýšení hladiny 
podzemní vody a zaplavení sklepů některých blízkých domů. Problém vyvolal zájem 
novinářů a stal se i předmětem interpelací v parlamentu. Večerní vydání Poledního listu 
z 10. dubna 1929 píše na titulní stránce o obnově Litovického rybníka:6 „Zřídili si hradní 
vodovod a vytopili celou obec. Celá obec jako napitá houba. 200 metráků hnijících ryb 
otravuje vodu. Státní lékař nařizuje opatření, která 14 dnů se neprovádějí.“ 

Litovický rybník byl až do začátku 90. let státním majetkem a poté byl společně 
s majetkem Rybářství Benešov privatizován. Současným majitelem rybníka je Rybářství 
Třeboň Holding, a. s. Cesta po hrázi patří městu Hostivice jako historický obecní majetek. 

                                                 
1  NA ČR, DZV 42, fol. L 6 – L 8. 
2  Např. Hostivice – 700 let života a práce, str. 29. 
3  NK ČR, oddělení starých rukopisů a tisků, kniha sign. XXIII D 203, fol. 107–110. Totéž v jiném opise 

NA ČR, Ředitelství císařských a soukromých rodinných statků Praha – knihy, kniha inv. č. 29, fol. 119–
122. 

4  Výřez z plánu byl otištěn v publikaci Kučera, Vojtová a Vojta (2006): Přírodní památka Hostivické 
rybníky, kterou vydal Český svaz ochránců přírody Hostivice. 

5  Podrobnější údaje o stabilním katastru v Hostivici a v Litovicích jsou uvedeny na internetových 
stránkách www.hostivickahistorie.cz ve svazku č. 3 řady D Pramenů k hostivické historii. 

6  Kopie citovaných dokumentů z podkladů poskytnutých Jiřím Perglem jsou uloženy ve sbírce autora. 
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Litovický rybník a Litovice od kaberny asi v roce 1929. Snímek z fotokroniky města Hostivice. 

 

 
Přepad z Litovického rybníka nedlouho po jeho obnově, kolem roku 1930.  

V pozadí ovčín a další břevské stavby. Fotografie ze soukromé sbírky. 
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Tabule omezující využívání Litovického rybníka z doby 2. světové války.  

Snímek z fotokroniky města Hostivice. 
 

 
Most přes odpadní strouhu z přepadu Litovického rybníka snad v roce 1954. Fotografie ze soukromé sbírky. 
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Výlov Litovického rybníka v roce 1953. Fotografie ze soukromé sbírky. 
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Výpustní objekt Litovického rybníka, tzv. kaberna, na snímku z 20. září 2000. Foto Jiří Kučera. 

 
 

Pojmenování ulice 

Vznik názvu ulice zatím zůstává zahalen tajemstvím. Cesta po hrázi Litovického 
rybníka nebyla pojmenována v listopadu 1951 při pojmenování ulic v Litovicích a název 
ulice Na Hrázi nenajdeme ani v seznamech objednávaných tabulek názvů ulic z let 1951 
a 1953. Je možné, že cesta na hrázi začala být považována za ulici až při přečíslování 
domů v roce 1980, protože u domů čp. 343 není uveden původní název ulice, ale pouze 
nový. 
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Domy v ulici 

Bývalý litovický mlýn čp. 343.B (dříve litovické čp. 37.A) 
Parcelní číslo původní: PK st. 44, k. ú. Litovice 
Parcelní číslo současné: KN st. 44, k. ú. Litovice 

 

Nejstarší zpráva o litovickém mlýnu pochází již z července 1404. Tehdy majitel Litovic 
Zachař ze Svinař prodal tvrz a dvůr Litovice se sedláky, mlýnem a vinicí boleslavskému 
proboštovi Františkovi. I když z tohoto prodeje nakonec sešlo, potvrdil ho i král Václav IV.7 

Různé zprávy o mlýnu nacházíme i v pozdějších zprávách. V roce 1591 sepsal na 
žádost poručníků nezletilého majitele Litovic Jana Jeronýma Prunara úředník desek 
zemských Petr Fetr popis Litovic, v němž se věnuje i Litovickému rybníku a mlýnu:8 „Dále 
jsem veden na taras nad velký rybník, tu jsem spatřil, že v hrázi proti velkému čepu hráz 
pod kamením velmi vyšeptaná jest, takže v tom místě o mnoho tenčí jest než jinde, 
a potřebuje oprávky brzky. Naposledy jsem veden do mlejna, tu jsem spatřil zeď pod 
vantroky v lednici, že na skrze zlá jest tak, že se nová musí dáti udělati.“ 

V urbáři z roku 1662 je zápis:9 „Mlýn byl panský pod Litovským rybníkem o dvou 
kolech moučných, jest pustý, toliko zdi zůstaly, jiné všecko spuštěno jest. Rolí ani luk 
k němu žádných není, však kdyby se zase vyzdvihl, byl by vrchnosti k užitku.“  

Protože byl mlýn panský, dozvídáme se jména mlynářů jen ze záznamů v matrikách. 
V dubnu 1680 zemřela na mor jakási Anna, šestiletá dcera litovického mlynáře. Mlýn tedy 
byl obnoven nejpozději v 70. letech 17. století. Dne 2. června 1692 zemřel litovický mlynář 
Matěj Benslav10 a vdova Dorota se 5. října 1694 provdala za nového mlynáře Víta 
Zvoníčka. V roce 1696 je však jako mlynář uveden Václav Váňa s manželkou Rozinou. 
O Váňovi se v roce 1701 píše jako o kováři ve mlýně. Později byl mlynářem Jan Zvoníček 
(snad syn předešlého mlynáře), jemuž se narodili v letech 1709 a 1732 dva synové. 

Při Bredově pozemkové reformě v roce 1707 byla ke mlýnu přidána nějaká pole, do 
té doby užíval mlynář jen 13 strychů panských polí „pod třetí mandel“, což znamená, že 
z úrody mu připadla třetina a zbytek odevzdal vrchnosti. 

Anna Marie Františka velkovévodkyně toskánská, která koupila tachlovické panství 
včetně Litovic v roce 1732, rozhodla, že mlynář může mlýn koupit jako kterýkoliv sedlák 
svůj statek. Prvním takovým mlynářem byl Václav Spratek11, který přišel z Chrášťan 
a 13. února 1729 se oženil s Annou, vdovou po Janu Dufkovi ze Sobína. Prvním dítětem, 
které se jim narodilo již v litovickém mlýně, byl v roce 1731 syn Josef12, budoucí majitel 

                                                 
7  Sedláček (1891): Hrady, zámky a tvrze království Českého, díl VIII, str. 280, událost datuje kolem 

roku 1405 a odkazuje na kopiář Přemyšlovský. Pozůstatky desk zemských II, str. 7, událost řadí do 
července 1404, nejsou zde však uvedeny žádné podrobnosti. 

8  NA ČR, DZV 168, fol. B 12. 
9  NK ČR, oddělení starých rukopisů a tisků, kniha sign. XXIII D 203, fol. 107–110. Totéž v jiném opise 

NA ČR, Ředitelství císařských a soukromých rodinných statků Praha – knihy, kniha inv. č. 29, fol. 119–
122. 

10  Příjmení nebylo zapsáno zřetelně, jeho čtení není zcela jisté. 
11  Václav Spratek (* asi 1700 – † 9. 11. 1748 Litovice). 
12  Josef Spratek (* 6. 2. 1731 Litovice – † ?). 
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mlýna. V říjnu 1734 koupil Spratek od litovického sedláka Matěje Járy z čp. 11 za 150 kop 
lán polí. Částku splácel po 10 nebo 20 kopách ročně, 24. června 1738 však odprodal za 
75 kop 30 strychů, tedy polovinu lánu, Václavu Sobotkovi z litovického čp. 12. Půl lánu, 
který si ponechal, doplatil Járovi v roce 1746. 

 
Ve mlýně žil v roce 1740 i Annin syn z prvního manželství, třináctiletý Šimon. Dcera 

Marie Magdalena Spratková13 se 12. května 1748 provdala za Matěj Jirotku, syna Jana 
Jirotky. Dne 13. května 1753 se konala svatba dcery Doroty14 s Františkem Vinařem, 
synem Daniela Vinaře. O dalších třech dětech mnoho nevíme. 

Po smrti Václava Spratka ve mlýně hospodařila vdova Anna. Až 30. prosince 1757 ho 
předala synovi Josefu Spratkovi, „poněvadž […] již dálej pro sešlost věku svého takový 
mlejn v stavu držeti nebyla“.15 Mlýn byl oceněn na 342 kop 51 grošů 3 denáry. První 
budovu tvořily sednice, síň, komora a mlýnice s jedním složením, maštal a sklep, ve druhé 
budově se nacházely dva chlívky a stodola byla zděná. Zapsán byl i obvyklý výměnek: 
„Vejminek. Sobě odstupující hospodyně jakožto máteř až do její smrti k užívání na setém 
obilí 2 strychy pšenice, 5 strychů žita, 2 strychy ječmena a 1den věrtel hrachu novej 
hospodář jí vydati bude, při tom jednu krávu při jeho píci chovati, též jednu prasnici, jednu 
husu a 2 slepice sobě chovati.“ Vdova myslela také na ostatní děti a stanovila, aby jim 
Josef pomohl vyučit se řemeslu. 

Josefu Spratkovi a jeho ženě Kateřině se ve mlýně narodil syn Václav Jakub16. V roce 
1759 se však Spratkovi rozhodli odejít do Chrášťan, kde převzali hospodu, a chrášťan-
skému šenkýři Bartoloměji Pokornému17 naproti tomu prodali litovický mlýn. Kupní 
cena byla shodná jako při předchozím převodu, 342 kop 51 grošů 3 denáry. Z ní připadlo 
171 kop 25 grošů 5 denárů (neboli 200 zlatých) na dluh do vrchnostenského důchodu 
a nějaké další peníze patřící hořelickému obročí za půjčené obilí. Vdově a sourozencům 
Josefa Spratka mělo připadnout 155 kop 7 grošů 3 ¾ denáru, ale Pokorný se s nimi 
vyrovnal; tím tato položka odpadla. Ani Pokorný nezůstal litovickým mlynářem dlouho. 
V roce 1764 si koupil litovický domek čp. 32 a stal se handlířem, tedy obchodníkem, 
nejspíše s obilím. Předtím mlýn prodal. 

                                                 
13  Marie Magdalena Spratková, provdaná Jirotková (* 5. 2. 1730 Litovice – † ?). 
14  Dorota Spratková, provdaná Vinařová (* 2. 2. 1733 Litovice – † ?). 
15  SOA Praha, PK Unhošť 149, fol. 70. 
16  Václav Jakub Spratek (* 21. 7. 1757 Litovice – † ?). 
17  Bartoloměj Pokorný (* asi 1717 – † 30. 11. 1791 Litovice čp. 32). 
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Dne 30. června 1762 koupil litovický mlýn za 688 kop (s bonifikací za 702 kop 

25 grošů 1 denár) Jan Knechtl18. Po odečtení starších závazků, které zaplatil, dokázal 
Knechtl vyplatit odstupujícímu hospodáři Pokornému „hotové peníze“ 396 kop 10 grošů. 
Mlýn tak byl zcela bez dluhů. Z Janových dětí se dcera Anna provdala 7. února 1773 za 
Jakuba Jeníčka z Tachlovic. Do Tachlovic odešel také nejstarší syn Jan Knechtl, který se 
5. listopadu 1780 oženil s Kateřinou Kompitovou, dcerou krejčího z Jenče. Otec mu 
v Tachlovicích koupil mlýn. Syn František19 byl odveden na vojnu. Dcera Kateřina, jejíž 
životní data neznáme, se provdala do Hostivice za některého z Chalupů. 

 
Když Jan Knechtl v roce 1777 zemřel, jeho děti byly ještě malé. Vdova Veronika20 se 

27. ledna 1778 znovu provdala za Jakuba Nejedlého, syna koláře z Nenačovic, jemuž 
byl mlýn 20. listopadu 1778 připsán na 20 let, do dospělosti Knechtlova syna Josefa. Při 
této příležitosti byl sepsán nejpodrobnější popis mlýna a jeho vybavení, který je odlišný od 
běžných statků a zaslouží si uvedení v plném rozsahu:21 
„sednice a 2 komory 80 kop 
sklep klenutej bez střechy 8 kop 
maštal, 1 chlév, též 2 chlívy malý 17 kop 
stodola s dvouma vraty ode zdi 45 kop 
před stodolou malá kůlnička 2 kopy 
vůz se vším nářadím 15 kop 
plouh a brány sešlý 3 kopy 
pár koní v prostředních letech 72 kop 
½letní hříbě 12 kop 
2 mladý krávy 30 kop 
některej sáh hradební zdi 5 kop 
mandl sešlej 2 kopy 
1 prasnice a 8 prasat ¼ letní 12 kop 

                                                 
18  Jan Knechtl (* asi 1728 – † 9. 7. 1777 Litovice čp. 37). 
19  František Knechtl (* 1. 12. 1765 Litovice – † ?). 
20  Veronika, provdaná poprvé Knechtlová, podruhé Nejedlá (* asi 1739 – † 10. 4. 1784 Litovice čp. 37). 
21  SOA Praha, PK Unhošť 149, listy vlepené za fol. 70. Některé výrazy nejsou zcela jasné. 



HOSTIVICKÝ ULIČNÍK: Historický vývoj ulic a domů v Hostivici 
Ulice Na Hrázi  12 
 

 
řezací stolice 2 kopy 
1 sekera, 2 vidle, 1 motyka a 1 podávky 1 kopa 
obilný sejto 1 kopa 
pod ½ lánu polí pod contribucí 60 kop 
loučnýho pod ½ vozu 2 kopy 
item 15 strychů panský polí pod činži dle starýho zápisu po 4 kopách 
 60 kop 
všelijaký nábytek v mlejně, totiž: 
almara na šaty 7 zl. 
2 stoly dohromady 6 zl. 50 kr. 
1 spižírna na mouku 1 zl. 10 kr. 
1 hřídel 6 zl. 
2 čepy a 5 zdeří 3 zl. 30 kr. 
prostřední kolo položený 8 zl. 
vodní kolo sešlý 6 zl. 
kámen 2 zl. 
lup 15 kr. 
prostřední koše 1 zl. 30 kr. 
spolu moučný truhly 2 zl. 20 kr. 
truhla na míchanou mouku 3 zl. 
železné vřeteno z kypřící 4 zl. 
břevice sešlá mlejnská 9 zl. 
dolejší podlaha 3 zl. 
z chodivé mlejnu též prostřední podlaha zaneslá 
 8 zl. 50 kr. 
mlejnek na kroupy 1 zl. 30 kr. 
4 pilníky 1 zl. 30 kr. 
3 žejbrovadla 45 kr. 
4 řetězy 54 kr. 
4 násypky 30 kr. 
3 oškrdy 48 kr. 
1 špit 24 kr. 
1 kleště na zvihání kamene 36 kr. 
1 železný sochor 45 kr. 
cídidlo na první obilí 1 zl. 15 kr. 
1 stortl a čverze 21 kr. 
4 hoblíky a 3 nebozezy 2 zl. 30 kr. 
hořejší podlaha 10 zl. 
1 malá pilka 8 kr. 
8 párů dlouhej nožů 1 zl. 
3 cejnovej konvice 2 zl. 45 kr. 
4 mísy cejnový na polívku 2 zl. 40 kr. 
12 dtto talířů 4 zl. 
12 dtto lžic 24 kr. 
6 židliček 1 zl. 
1 měděnej kamnovec a 1 železnej 3 zl. 30 kr. 
1 železný kamna 6 zl. 
1 sklenice s víčkem 30 kr. 
2 plechový pekáče 45 kr. 
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1 železný moždíř 45 kr. 
1 dřevěný hodiny 1 zl. 15 kr. 
1 klekátko 45 kr. 
1 crucifix a 13 obrazů 2 zl. 
 činí 121 zl. 10 kr. 103 kop 51 gr. 3 d. 
stará bonificaci co v contribučenský kasy ujištěna 
 5 zl. 15 kr. 3 ¼ d. 4 kopy 30 grošů 3 ¼ d. 
 Sa dohromady 537 kop 21 groš 6 ¼ d.“ 

Jakub Nejedlý měl 
s Veronikou syna Jaku-
ba22, který zemřel v ne-
celých šesti letech, 
a v roce 1784 ovdověl. 
Poté se znovu oženil 
s Barborou Panekovou 
ze Spáleného Poříčí. 
Z tohoto dalšího man-
želství vzešly další čtyři 
děti. 

V lednu 1798 se 
přihlásil o své dědictví 
plnoletý Josef 
Knechtl23. Mlýn byl 
oceněn na 626 zlatých 
55 krejcarů. Tato cena převýšila 
o 72 zlatých hodnotu závazků, takže 
tuto částku měl Josef Knechtl vyplatit 
svému otčímovi. Do roku 1810 Josef 
vyplatil všechny sourozence.24 

Knechtl se oženil ještě před pře-
vzetím mlýna, 8. února 1795, s Annou 
Koutnou25, dcerou sedláka ze Sobína. 
Nejmladší syn Josef26 přežil matku jen 
o čtyři dny. Životní osudy dalších dětí, 
z nichž některé se narodily ještě 
v sobínském statku čp. 1, se nepo-
dařilo dohledat. Vdovec Josef se znovu 
oženil s Veronikou Linhartovou z Vel-
kých Čičovic a z jejich tří dětí se dožil 
vyššího věku jen František27, který zemřel jako osmnáctiletý. 
                                                 
22  Jakub Nejedlý (* 9. 10. 1778 Litovice čp. 37 – † 30. 3. 1784 Litovice čp. 37). 
23  Josef Knechtl (* 27. 8. 1773 Litovice čp. 37 – † ?). 
24  V roce 1802 byla založena samostatná „gruntovní kniha přes mlýny“ (SOA Praha, PK Unhošť 127), 

která nebyla při zpracování této knihy využita. Použité údaje vycházejí z matrik a dále z poznámek 
Ludvíka Pergla, které však nejsou zcela správné. 

25  Anna Koutná, provdaná Knechtlová (* asi 1776 Sobín – † 24. 3. 1801 Litovice čp. 37). 
26  Josef Knechtl (* 28. 1. 1801 Litovice čp. 37 – † 28. 3. 1801 Litovice čp. 37). 
27  František Knechtl (* 2. 7. 1807 Litovice čp. 37 – † 24. 11. 1825 Slaný). 
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V roce 1816 byl litovickým mlynářem Jan Vojáček, mistr z Velvar. Jeho manželkou 

byla Barbora rozená Knechtlová, její vazby na přechozí mlynáře se však nepodařilo doložit.  

Dne 12. listopadu 1818 mlýn koupili František a Johana Čechovi. Prodej je zapsán 
takto:28 „Dnes nížepsaného dne a roku prodávají a mocí přítomného kontraktu prodali jsou 
Jan a Barbora Vojáčkovi, až na potvrzení Vysoce Slavné Velko-vévodské Doministrace, ten 
dle knihy gruntovní jim přináležející a ve vsi Litovicích pod. č. 37 ležící emphyterský mlýn, 
spolu k nim patřícími dominikálními i rustikálními grunty s všemi břemeny a povinnostmi, 
Františku a Johaně Čechovým k jejich společné neobmezené vlastnosti, k dědičnému jmění 
a k užívání za cenu oboustranně dobrovolně smluvenou tento emphyterský mlejn spolu 
k němu patřícími dominikálními grunty 13 000 zlatých a ty při něm povynacházejícími 
rustikálními grunty 6 000 zlatých, v jednom za 19 000 zlatých. Každý držitel povinen do 
důchodu panství Tachlovického každoročně při sv. Jiří jménem činže z mlejna na věčné 
časy padesát zlatých platiti a šest dní ruční práce v čas žitných a pšeničných žní bez platu 
a stravy s osobou k práci dostatečnou řádně vybejvati; pak při lovení jednoho každého 
kaprového rybníka rozvážeti ryby povinen je tak, jak při prvopočátečním prodeji mlejna 
stanoveno jest.“ 

Snad v roce 1821 získal mlýn František Šturc29 a 5. listopadu 1823 se oženil s Bar-
borou30, dcerou sedláka Jana Chalupy z čp. 4, která v té době sloužila ve mlýně.31 
Nejstarší syn František32 se narodil ještě jako nemanželský. V roce 1831 Šturcovi koupili 
domek čp. 32 a z mlýna odešli.33 

Již před rokem 1833 koupil mlýn Václav Herda, syn bednářského mistra a pražské-
ho měšťana Františka Herdy, který měl za ženu Annu, dceru ševcovského mistra Matěje 
Vilíma z Mnichovic u Benešova. Herdovým se zde narodilo pět dětí, z nichž zůstaly 
v Litovicích v dospělosti dcera Anna34, provdaná za průvodčího na železnici Adolfa Kramera 
(žila u bratra Antonína), a Antonín Herda35, který před rokem 1871 koupil litovický statek 
čp. 13. 

V roce 1865, kdy byl mlýn nejspíš ještě v Herdově majetku, zde byl mlynářem Martin 
Tauš, syn krejčího z Třebišova. 

V roce 1870 patřil mlýn Štěpánu Krumpolcovi z Českolipska. Jeho dcera Josefa se 
21. června 1870 provdala za Jana Koubu, mlynářského z litovického mlýna. 

                                                 
28  MÚ Hostivice, Paměti obce Litovic, str. 137–138 (dle emfyterské knihy). 
29  František Šturc (* asi 1798 Praha – Malá Strana – † 17. 5. 1837 Litovice čp. 32). 
30  Barbora Chalupová, provdaná Šturcová (* 3. 11. 1802 Litovice čp. 4 – † ?). 
31  Podle Ludvíka Pergla (MÚ Hostivice, Paměti obce Litovic, str. 138) koupili mlýn v roce 1821 Johan 

a Eleonora Štursovi, kteří roku 1839 zemřeli bezdětní a mlýn byl prodán ve veřejné licitaci, kdy ho 
koupil Jan a Anna Klímovi. Od manželů Klímových měl mlýn koupit v roce 1832 mlynář Josef Herda – 
v té době však podle předchozí zprávy patřil ještě Štursovým (Šturcovým). Nelze vyloučit, že úředními 
vlastníky mlýna byli rodiče Františka Šturce – jeho otcem byl pekařský mistr a malostranský měšťan 
Jan Šturc a matkou zemřelá Rozálie rozená Baumannová. Rozhodně však neplatí zpráva, že by 
Šturcovi byli bezdětní. 

32  František Šturc (* 7. 9. 1823 Litovice čp. 37 – † ?). 
33  Stejně jako o několik desetiletí dříve mlynář Bartoloměj Pokorný. 
34  Anna Herdová, provdaná Kramerová (* 8. 8. 1833 Litovice čp. 37 – † ?). 
35  Antonín Herda (* 28. 2. 1840 Litovice čp. 37 – † ?). 
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Před rokem 1875 se mlýn stal majetkem c. k. velkostatku, který z něj udělal obydlí 

hajného. Jedním z prvních hajných, kteří zde bydleli, byl v roce 1876 Ignác Müller. Po roce 
1918 byl dům zestátněn. V roce 1920 zde bydlel hajný Josef Krejčík, v roce 1938 strojník 
Adolf Jíra. Ještě v roce 1951 objekt patřil státním statkům. 

Kolem roku 1970 se změnily hranice mezi katastrálními územími Hostivice a Litovice. 
Mlýn zůstal v litovickém katastru, ale dostal nové číslo popisné 343.B z hostivické číselné 
řady. 

V 80. a 90. letech 20. století sloužil bývalý mlýn k rekreaci. Jeho majitelé v roce 1998 
budovy bývalého mlýna zcela zbořili a na jejich místě postavili novostavbu v podobné 
dispozici. Nová obytná budova byla postavena i na místě původní stodoly. 
 

 
Mlýn v roce 1953. Snímek z fotokroniky města Hostivice. 
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Mimořádně cenný snímek hráze Litovického rybníka a litovického mlýna ze začátku 20. století,  

snad z roku 1907 nebo 1908. V této době byl rybník zrušen. Akáty na hrázi byly podle kolaudačního 
protokolu vykáceny při obnově rybníka ve 20. letech. Snímek z fotokroniky města Hostivice. 
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Mlýn v 60. letech. Foto Zdeněk Kadlec. 

 
Mlýn 23. prosince 1996. Foto Jiří Kučera. 
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Mlýn 16. února 1997. Foto Jiří Kučera. 

 
Bourání původní stodoly – stav 2. srpna 1997. Foto Jiří Kučera. 
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Demolice původní obytné budovy v roce 1998. Foto Jindřich Lukášek. 

 
Bývalý mlýn po přestavbě, 20. září 2000. Foto Jiří Kučera. 



HOSTIVICKÝ ULIČNÍK: Historický vývoj ulic a domů v Hostivici 
Ulice Na Hrázi  20 
 

 

Další dům v ulici 

Klubovna tenisového oddílu – dům čp. 1144 
Parcelní číslo současné: KN 1163/10, k. ú. Hostivice 

 

Přibližně od 90. let začal na bývalém fotbalovém hřišti pod hrází Litovického rybníka 
tenisový oddíl TJ Sokol Hostivice budovat kurty a další zázemí. Klubovna v areálu byla 
dokončena v roce 2008 a dostala číslo popisné 1144. 

 

 
 

 
Tenisové kurty s klubovnou čp. 1144 dne 6. června 2008. Foto Alena Kučerová. 
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Zaniklé stavby v ulici 

Dům s litovickým čp. 56 
Parcelní číslo původní: PK st. 123, k. ú. Litovice 

 

Dům postavil v roce 1908 obuvník Karel Šinágl s manželkou Alžbětou na původně 
obecním pozemku parc. č. 106/1 o výměře 163½ čtverečných sáhů na hrázi bývalého 
Litovického rybníka.36 Po znovuzřízení a napuštění rybníka roku 1926 však vnikla do sklepa 
voda, neboť sklep i základy byly pod výškou hladiny rybníka. Zdi zakrátko nasákly vodou 
a dům se stal úplně nezpůsobilý k obývání. Kancelář pro hradní vodovod pražský při 
ministerstvu veřejných prací, která zajišťovala obnovu rybníka, proto byla nucena po 
mnohých jednáních dům vykoupit. Zaplatila za něj manželům Šináglovým 32 000 Kč a dvě 
stavební parcely v Nových Litovicích. Karel Šinágl dům čp. 56 rozboural a materiál použil 
na novostavbu na přidělených pozemcích.37 

Snímek dnes již neexistujícího domu se pravděpodobně nedochoval. Fotografie, která 
bývala nalepena v litovické pamětní knize, někdo z příslušného místa vytrhl. 

 

 
Na fotografii hráze Litovického rybníka pravděpodobně z roku 1941 jsou vlevo vidět základy  

bývalého domu čp. 56. Snímek z fotokroniky města Hostivice. 

                                                 
36  Litovická kronika uvádí, že pozemek byl prodán Karlu Šináglovi 18. prosince 1908. Podle výkazu změn 

katastru za rok 1909/1910 (ÚAZK) však byla trhová smlouva na pozemek uzavřena až 27. ledna 1909. 
37  Kronika Ludvíka Pergla, str. 68 a 87. 



HOSTIVICKÝ ULIČNÍK: Historický vývoj ulic a domů v Hostivici 
Ulice Na Hrázi  22 
 

 

Litovické fotbalové hřiště a šatny 
Parcelní číslo původní: PK 118/1 a další, k. ú. Litovice  

 

V roce 1947 bylo vybudováno a otevřeno fotbalové hřiště pod hrází Litovického 
rybníka. Orientováno bylo severo-jižně a jeho součástí byla i dřevěná budova šaten. Po 
otevření stadionu v roce 1963 sloužilo staré hřiště jako tréninkové. Nyní se na jeho části 
nachází tenisové kurty Tenisového oddílu TJ Sokol Hostivice a zbytek je travnatá plocha. 

 

 
Budování hřiště SK Litovice v dubnu 1947 a jeho slavnostní otevření v témže roce. 

Snímky z fotokroniky města Hostivice. 
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První zápasy na litovickém fotbalovém hřišti se odehrály v roce 1947. Na spodní fotografii je vidět již 

neexistující budova šaten a vlevo vzadu mlýn čp. 343.B. Snímky z fotokroniky města Hostivice. 


