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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 12. září 2010 
 
Sestavil Jiří Kučera 
 
Při zpracování podkladů spolupracovali Josef Kučera a Alena Kučerová 
 
Neoznačené obrázky a fotografie: sbírka autora, autor, Josef Kučera a Alena Kučerová 
 
Plány na podkladu katastrální mapy nakreslila Alena Kučerová 
 
 
Stránky jsou upraveny pro zmenšování při tisku na formát A5 
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Umístění ulice 
Ulice se nachází u hostivického nádraží a je ohraničena ulicemi K Nádraží a Palac-

kého. 
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Štíty domů čp. 33 a 32 vytvářejí v pohledu z Vinohradské ulice zajímavé zákoutí, dnes bohužel pozměněné 
necitlivou přestavbou domu čp. 40 ve Vinohradské ulici (v popředí). Snímek ze 4. února 1998 
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Historie ulice 

Stavební vývoj 
Jižní strana ulice je součástí domkářské zástavby z doby po polovině 18. století. 

V josefském katastru z roku 1785 přesto žádné domy z této ulice nenalezneme, protože 
k nim nepatřily žádné zahrádky a nepodléhaly tak zdanění. Rovněž ve stabilním katastru 
z roku 1840 jsou všechny domy nakresleny bez zahrádek, přitom u domu čp. 32 bylo 
v roce 1800 zapsáno do pozemkových knih zpoplatnění zahrádky včetně její výměry.1

Během 19. století přibyly na severní straně další dva domy oddělující ulici Na Vršku 
od ulice Palackého. 
 

 
Ulice Na Vršku a okolí na indikační skice stabilního katastru z roku 1840. Ve stavebních pozemcích jsou černě 
uvedena čísla stavebních parcel a červeně čísla popisná. Dům čp. 112 ještě neexistuje. © NA ČR 

Pojmenování ulice 

Ulice byla pojmenována Na Vršku nejspíše v roce 1931 v první vlně pojmenování 
ulic v Hostivici. Název s největší pravděpodobností vychází z dřívějšího tradičního místního 
označení. Poprvé je prokazatelně doložen v roce 1939 a po celou dobu se nezměnil.2

                                                 
1  SOA Praha, SbPK, OS Unhošť, kniha inv. č. 120; NA ČR, fond Josefský katastr, inv. č. 5648; NA ČR, 

fond Stabilní katastr, sign. RAK 114 
2  SOkA Praha-západ, Archiv obce Hostivice, karton č. 1, inv. č. 1.1.2, č.j. 2483/39 
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Nepříliš kvalitní, ale cenný snímek z květnové revoluce 1945 ukazuje ulici Na Vršku a v pozadí bývalý mlýn. 
Vlevo dům čp. 52 v Palackého ulici (část na snímku již byla zbořena) a vpravo dům čp. 112. Snímek zapůjčil 
Jiří Pelc st. 
 

 
Ulice Na Vršku 3. dubna 2001, vlevo domy čp. 32 a 33, vpravo čp 112 a 63 
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Domy v ulici 

Dům čp. 32 
Parcelní číslo původní: PK st. 69, k. ú. Hostivice 
Parcelní číslo současné: KN 637, k. ú. Hostivice 

 

Podružskou chalupu v hodnotě 18 zlatých postavil v roce 1768 vlastním nákladem na 
obecním pozemku s povolením milostivé vrchnosti Šimon Škvor. Vůči vrchnosti měl robotní 
povinnost 8 dní zdarma v době žní, obci platil ročně jednu kopu nájmu a byl povinen 
vykonat všechny posílky „jak v královských, tak v panských a obecních případnostech“. 
V roce 1800 „se vynalezlo, že Šimon Škvor při svý chaloupce sobě zahrádku od 
9 čtverečných sáhů přidělal“, takže mu vrchní Stibitz zapsal povinnost platit každoročně do 
obecní kasy 10 krejcarů nájemného.3  

V pozemkových knihách vedených vrchností do roku 1850 není zapsána žádná změna 
majitele, ale podle obecní knihy platil za tento domek v letech 1804 až 1819 Josef Škvor, 
poté čtyři roky Alžběta Škvorová a v letech 1824 až 1825 Anna Škvorová.4 Podle stabilního 
katastru ho v roce 1840 vlastnil domkář Jan Roman původem z Řep, který se oženil 
s Annou Škvorovou, dcerou Josefa Škvora a Terezy rozené Jelínkové.5 V roce 1875 dům 
patřil Františku Kloubkovi, který ho roku 1882 převedl na Jana a Ludmilu Rusovy. V roce 
1897 Rusovi koupili od manželů Bahenských z čp. 2 pole o výměře 5,8 ha a celou držbu, 
tj. dům s pozemkem i pole, prodali trhovou smlouvou ze 17. dubna 1909 Rudolfu a Marii 
Mrnkovým.6 V majetku této rodiny byl dům ještě v roce 1980.7

Současný majitel Martin Antušek dům postupně citlivě opravuje a modernizuje. 
 

 
Dům čp. 32 v roce 1994. Foto Jindřich Lukášek pro SÚ Hostivice 

                                                 
3  SOA Praha, SbPK, OS Unhošť, kniha inv. č. 120, fol. 219 
4  SOA Praha, fond VS Tachlovice, kniha inv. č. 36 – Obecní účty Hostivice 1804–1825; SOA Praha, SbM, 

Hostivice 5, fol. 28 
5  NA ČR, fond Stabilní katastr, sign. RAK 114 
6  ÚAZK, písemný operát katastru pro k. ú. Hostivice 
7  SÚ Hostivice, přečíslování domů 1980 
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Dům čp. 32 dne 13. října 2009. Foto Jindřich Lukášek 
 

Dům čp. 33 
Parcelní číslo původní: PK st. 70, k. ú. Hostivice 
Parcelní číslo současné: KN 638, k. ú. Hostivice 

 

Podružskou chalupu pro sebe, manželku i dětem svým postavil v roce 1768 vlastním 
nákladem na obecním pozemku s povolením milostivé vrchnosti Franc Feldeck. Hostivický 
rychtář Matěj Novotný a konšel Vojtěch Mařík ji šacovali (ocenili) za trhovou cenu 
17 zlatých. Z tohoto majetku „povinován bude Milostivé vrchnosti v čas žní 8 dní pěší 
roboty vykonati, též obci ročně jeden zlatej 10 kr. nájmu platiti, potom pak všechny posíl-
ky jak v královských, tak v panských a obecních potřebách vykonávat povinen a zavázán 
bude.“ V roce 1783, po smrti stavebníka domek připadl nejstarší dceři Dorotě, která ho 
dobrovolně předala svému manželovi Jiřímu Chalupovi. Robotní a další povinnosti zůstaly 
zachovány a domácí rychtář Josef Strach s konšelem Matějem Pachmanem domek 
prošacovali za stejnou trhovou cenu jako jejich předchůdci. V pozemkových knihách 
vedených vrchností do roku 1850 není zapsána žádná změna majitele, i když k ní podle 
jiných pramenů došlo.8

Nejstarší historie se komplikuje dalším domem, který má mít podle poznámky 
v pozemkové knize rovněž čp. 33. V roce 1779 totiž Martin Souček předal domek 
postavený roku 1754 své dceři Kateřině, která ho dobrovolně odevzdala svému manželovi 
Matěji Chalupovi. V této době měl hodnotu 17 zlatých, stejně jako první dům téhož čísla. 
Martin Souček však měl podle jiného záznamu postavit v roce 1754 také dům čp. 40 (ve 
Vinohradské ulici, přímo pod domy čp. 32 a 33), který po jeho smrti roku 1781 připadl 
synovi, rovněž Martinovi. Aby nebylo bádání tak jednoduché, oba domy z roku 1754 byly 

                                                 
8  SOA Praha, SbPK, OS Unhošť, kniha inv. č. 120, fol. 222 
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zapsány až při převodu, nikoliv při stavbě. Dům Matěje Chalupy se v žádných dalších 
písemnostech neobjevuje. Možná se tento domek oddělený od čp. 40 později spojil 
s domem čp. 33 Jiřího Chalupy.9

Podle obecní knihy platila daně z domku do roku 1807 vdova Dorota Chalupová 
a poté Jan Konopa, který se oženil s její dcerou Barborou.10 Podle stabilního katastru byl 
v roce 1840 majitelem domku domkář Jan Šafařík, syn hostivického sedláka Matěje 
Šafaříka a manžel Konopovy dcery Marie.11 V roce 1875 dům patřil Františku Kozákovi, ale 
v roce 1887 byl v katastru přepsán na Marii Kozákovou s poznámkou o předchozím 
omylném připsání. Trhovou smlouvou z 29. dubna 1890 Marie Kozáková dům prodala 
Anežce Koutné. Anežka provdaná Vokřálová tento dům směnila 27. srpna 1894 s Václavem 
a Annou Závorovými z čp. 111. Václav Závora byl obuvníkem a tuto živnost i dům předal 
snad v roce 1904 svému jedinému synovi Antonínovi, který se v roce 1928 stal 
obchodníkem a vedl smíšený obchod.12 Nejméně v letech 1951 až 1980 dům patřil Václavu 
Závorovi.13

 

 
Rodina Závorových před domem čp. 33 snad kolem roku 1910. Druhá zleva Anna Závorová (roz. Houšková, 
manželka Václava), Růžena Závorová (roz. Vrbová, manželka Antonína) a Antonín Závora. Snímek 
z webových stránek Lubora Houšky http://houska.wz.cz

                                                 
9  SOA Praha, SbPK, OS Unhošť, kniha inv. č. 120, fol. 215 a 216 
10  SOA Praha, fond VS Tachlovice, kniha inv. č. 36 – Obecní účty Hostivice 1804–1825; SOA Praha, SbM, 

Hostivice 5, fol. 3 
11  NA ČR, fond Stabilní katastr, sign. RAK 114; SOA Praha, SbM, Hostivice 5, fol. 39 
12  ÚAZK, písemný operát katastru pro k. ú. Hostivice; rodokmen rodu Houška na webových stránkách 

Lubora Houšky http://houska.wz.cz
13  MÚ Hostivice, dotazníky k obsazenosti bytů 1951; SÚ Hostivice, přečíslování domů 1980 

http://houska.wz.cz/
http://houska.wz.cz/
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Dům čp. 33 na snímku z 25. dubna 2002 
 

 
Dům čp. 33 v průhledu od Palackého ulice 13. října 2009. Foto Jindřich Lukášek 
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Dům čp. 35.A 
Parcelní číslo původní: PK st. 73, k. ú. Hostivice 
Parcelní číslo současné: KN 639, k. ú. Hostivice 

 

Podružskou chalupu postavil nejspíše roku 1771 s povolením milostivé vrchnosti na 
obecním gruntě vlastním nákladem Franc Kácl či snad Kácel. Z tohoto domku „povinnost 
jeho jest milostivé vrchnosti v čas žní skrze osum dní roboty píši beze stravy a platu, 
všechny jiné panské povinnosti, všeliké poselství v potřebách panských, manských, 
vojenských a při žádostech obecních, jenž na takové lidi přísluší, volně a poslušně 
vykonávati, z užívajícího místa obci Hostivické celoročně nájmu 1 zl. 10 kr. platiti, 
zachovajíce se tehdy v tom všem činění a poslušně mocí zápisu tohoto, chalupu tuto slova 
dle právního prošacování jeho, manželce a budoucím jeho k vlastnímu vládnutí a užívání 
se připisuje a ujištěnou míti má za 15 zl.“ Další majitelé nebyli do domkářské knihy zapsáni 
až do roku 1850, i když ke změnám vlastnictví ve skutečnosti došlo.14

Podle obecní knihy platil za dům v letech 1804 až 1810 Matěj (Mates) Bílek a po něm 
vdova Rozálie (Rozina) Bílková.15 Jejich vztah ke Káclovi je zatím nejasný. Před rokem 
1829 se do domu přiženil mistr ševcovský a pozdější domkář Matěj (Matyáš) Schon, který 
si vzal Bílkovu dceru Barboru.16 V této rodině zůstal dlouhodobě. Před rokem 1852 dům 
získali František a Dorota Schonovi, kteří ho předali v roce 1885 Josefu Schonovi, a ten ho 
odevzdacím listem z 30. ledna 1900 postoupil Václavu Schonovi.17 Podle 
prvorepublikových voličských seznamů byl Václav Schon obuvníkem.18 Roku 1951 dům 
snad patřil Anně Vernerové a Anežce Bělohlávkové, které zde bydlely s rodinami již v roce 
1919.19

V roce 1962 měl být dům zbořen, k demolici však nikdy nedošlo. Byla zbořena pouze 
část budovy, na jejímž místě vznikla nevzhledná garáž. Dům není příliš udržovaný, nebydlí 
se v něm a slouží jako sklad majitelům domu čp. 33. 

Číslo popisné 35 místní národní výbor později použil pro novostavbu v Lipové ulici, 
přestože pod tímto číslem je v katastru nemovitostí dosud evidován původní dům. 
 

 
14  SOA Praha, SbPK, OS Unhošť, kniha inv. č. 120, fol. 168 
15  SOA Praha, fond VS Tachlovice, kniha inv. č. 36 – Obecní účty Hostivice 1804–1825 
16  SOA Praha, SbM, Hostivice 5, fol. 18 
17  SOA Praha, SbPK, OS Unhošť, kniha inv. č. 120, fol. 168; NA ČR, fond Stabilní katastr, sign. RAK 114; 

ÚAZK, písemný operát katastru pro k. ú. Hostivice 
18  MÚ Hostivice, voličský seznam Hostivice 1919 
19  MÚ Hostivice, voličský seznam Hostivice 1919; dotazníky k obsazenosti bytů 1951 



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

 

 
 

 
Dům čp. 35.A z ulice a ze dvora v září 1962, před neuskutečněnou demolicí. Foto Miloš Šrámek 
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Dům čp. 35.A na snímku ze 4. srpna 2007 
 

 
Dům čp. 35.A s garáží 13. října 2009. Foto Jindřich Lukášek 
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Dům čp. 63 
Parcelní číslo původní: PK st. 71, k. ú. Hostivice 
Parcelní číslo současné: KN 632, k. ú. Hostivice 

 

Vznik domu čp. 63 je v domkářské knize popsán takto: 
Zápis František a Alžběta Káclovských manželů na chalupu pod N. Conscripts 63 
Když jsou nadřečení Káclovský manželé s Vrchnostenským povolením od 7. Máje 1803 
N. 411 sobě novou chalupu sub. N. Conscript 63 na obecním místě, a sice od 20 loket 
v dýlce a 7 loket v šířce vystavili. Pročež se jim taková chalupa bez zahrádky v povinnos-
tech jak královských, tak vrchnostenských a obecních, totižto: Milostivý vrchnosti 13 dní 
roboty pěší každoročně od sv. Jánu až do sv. Václava zdarma vybejvati, do důchodu 
Jeneckého jménem auroku 35 kr. každý rok k svatýmu Havlu odváděti, pakž k obci 
Hostivický každoročně činže z chalupy 1 zl. 10 kr. platiti, též všechny jinší domkářský 
břemena a posílky jak v královských, tak vrchnostenských a obecních případnostech nésti 
a konati, v ceně nového nákladu per 120 zl. připisuje. Kterážto cena jmenovaným 
Káclovským manželům, jakožto jejich vedený náklad k lepšímu přichází. Ku potvrzení jsou 
se nastupující a dožádaný svědkové podepsali a o vtělení téhož v patřící knihu požádali. 
Jenž se stalo v Jenči dne 26. října 1803. 

Jan Postler, rychtář Dolno Ptitský, dožádaný svědek 
Jan Šenpek z Dolních Pticů, dožádaný svědek 
+++ František Kácl jménem svým a manželky Alžběty, nastupující 
K podpisu jeho dožádaný Franz Kaida, kancelářský 

Přítomný zápis se ku právu přijímá a patřičnému knihovnímu povoluje 
V Jenči dne 26. října 1803     L.S. Franz Jos. Stibitz, vrchní 

 
Když 31. října 1807 zemřela bez závěti Alžběta Káclová, vložila se do dědictví její 

matka Terezie Hejduková, která uvedla, že na stavbu domu přispěla částkou 350 zlatých. 
Pozůstalý manžel tuto částku potvrdil, dle odhadu však měl dům hodnotu pouze 332 zla-
tých. Dům byl připsán nezletilé dceři Marii Káclové a Terezie Hejduková získala právo 
doživotního užívání bytu v domě. František Kácl měl zajišťovat veškerý provoz domu do 
dospělosti své dcery a za to mu náleželo rovněž doživotní užívací právo. Pokud by se však 
znovu oženil a jeho druhá manželka ho přežila, její právo na bydlení by řešila dcera 
Marie.20 Zatím nevím, jak dlouho přežil František Kácl svou manželku, každopádně již roku 
1809 platila do obecní pokladny Terezie Hejduková. Teprve v roce 1825 je jako plátce 
zapsán Václav Nový, kterému dům patřil i v roce 1840.21

V roce 1875 je uváděn jako vlastník Tomáš Šitter, který dům předal postupní 
smlouvou z 18. května 1896 Anežce Nebeské. Notářským spisem z 25. prosince 1910 se 
stal spolumajitelem Josef Nebeský a notářským spisem z 19. dubna 1913 přešlo vlastnictví 
na Josefa a Annu Nebeských. Josef byl malorolníkem a v roce 1919 kandidoval do 
hostivického obecního zastupitelstva za sociální demokracii. Manželé Nebeští dům trhovou 
smlouvou z 27. ledna 1926 prodali Václavu a Anně Brožovým. Roku 1932 dům vlastnil 
tesař Václav Fiala, v roce 1936 ho převzal Tomáš Chlupatý a po roce 1937 Václav 
Soukup.22 Roku 1980 dům patřil Josefu Novotnému.23

 
20  SOA Praha, SbPK, OS Unhošť, kniha inv. č. 16, fol. 47–48 
21  SOA Praha, fond VS Tachlovice, kniha inv. č. 36 – Obecní účty Hostivice 1804–1825; NA ČR, fond 

Stabilní katastr, sign. RAK 114 
22  ÚAZK, písemný operát katastru pro k. ú. Hostivice; MÚ Hostivice, kronika č. 4, str. 172 
23  SÚ Hostivice, přečíslování domů 1980 
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Dům čp. 63 z ulice Na Vršku a z ulice Palackého (vpravo čp. 112) v roce 1994. Foto Jindřich Lukášek pro 
SÚ Hostivice 
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Dům čp. 63 na obdobných snímcích ze 14. prosince 2008 
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Dům čp. 112 
Parcelní číslo původní: PK st. 121, k. ú. Hostivice 
Parcelní číslo současné: KN 633, k. ú. Hostivice 

 

Dům postavil zřejmě krátce před rokem 1875 Pavel Šafařík. Do konce 19. století jsou 
vlastnické poměry v katastru poznamenány několika chybnými zápisy a opakovanými 
pokusy o jejich opravu. Mezi majiteli se objevuje i obec Hostivice, což je zjevný omyl. Jako 
pravděpodobné se jeví, že od Pavla Šafaříka získali dům Josef a Marie Vlasatých. Marie 
Vlasatá ho pak trhovou smlouvou z 5. července 1909 prodala Františku Štětkovi. V parcel-
ním protokolu z roku 1917 je vedena Anna Štětková a trhovou smlouvou ze 3. května 
1922 přešel majetek na dělníka Františka a Marii Štětkovy.24

V roce 1951 dům vlastnil František Himl a roku 1980 Božena Kvěžová (?).25

Neudržovaný dům byl v roce 1998 zbořen a na jeho místě postavil František Čermák 
v následujících letech novostavbu s původním číslem popisným. 
 

 
Zanedbaný dům čp. 112 v roce 1994. Foto Jindřich Lukášek pro SÚ Hostivice 

                                                 
24  ÚAZK, písemný operát katastru pro k. ú. Hostivice 
25  MÚ Hostivice, dotazníky k obsazenosti bytů 1951; SÚ Hostivice, přečíslování domů 1980 
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Zbořený dům čp. 112 a základová deska pro novostavbu, vzadu dům čp. 63. Snímky z let 1998 a 1999 
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Novostavba domu čp. 112 dne 3. září 2001 
 

 
Domy čp. 112, 33 a 35.A dne 13. října 2009. Foto Jindřich Lukášek 
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Zaniklý dům v ulici 

Dům čp. 34.A 
Parcelní číslo původní: – 

 

Když v roce 1770 rozhodla císařovna Marie Terezie o zavedení stálého číslování 
domů, čísla popisná byla přiřazena jednotlivým domům postupně po ulicích. Z toho je 
zřejmé, že v ulici Na Vršku mezi domy čp. 33 a 35.A, možná částečně v nynější ulici, musel 
stát dům čp. 34.A. 

Zápis o vzniku domu ocitujme doslovně: „Léta Páně 1764 ... s povolením Milostivé 
Vrchnosti nadjmenovaný Josef Förster pro sebe, též manželce a budoucím svým vlastním 
nákladem na obecním gruntě v Hostivicích jednu malou chaloupku vystavil, z kteréžto on 
i všichni následujících z užívaného místa každoročně povinni a zavázáni budou, totiž: 
Předně milostivé vrchnosti v čase žní osum dní roboty, ... vybejvati, obci nájem jednu kopu 
v určitém času pořádně platit, potom jak rozličné posílky jak v královských, tak v panských 
a obecních příležitostech, též jiné ... plnit a poslušně vykonávat, dle čehož se jemu na ten 
způsob tento zápis od Auřadu hejtmanského ujistil a skrze právní prošacování rychtáře 
Hostivického v 30 zl. se připsala.“ V lednu 1793 předstoupil před vrchnostenskou kancelář 
pan Förster jako poručník pozůstalých dědiců po svém bratru Josefovi společně 
s hostivickým rychtářem Matějem Pachmanem a konšelem Matějem Šafaříkem. Protože 
„pozůstalá chalupa již velmi sešlá jest, ... by dědicům skrz její sešlost až do jeho let 
zachována býti nemohla“, odsouhlasil vrchnostenský úřad její prodej Janu Mlsovi za 
50 zlatých, které on složil hotově. Přestože se zatím nepodařilo najít přesnější doklad, 
pravděpodobně krátce po koupi Jan Mls dům čp. 34.A zbořil a postavil nový téhož čísla 
v ulici Za Mlýnem.26 Každopádně roku 1840, kdy byl sestaven stabilní katastr, již stál dům 
čp. 34 na svém druhém místě.27

 
 

 
26  SOA Praha, SbPK, OS Unhošť, kniha inv. č. 120, fol. 191 
27  NA ČR, fond Stabilní katastr, sign. RAK 114 


	 Umístění ulice 
	 Historie ulice 
	Stavební vývoj 
	Pojmenování ulice 
	 Domy v ulici 
	Dům čp. 32 
	Dům čp. 33 
	 Dům čp. 35.A 
	 Dům čp. 63 
	 Dům čp. 112 


	 Zaniklý dům v ulici 
	Dům čp. 34.A 



