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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 
Ulice se nachází v Jenečku a vede od křižovatky s ulicemi Družstevní a 9. května 

východním směrem, kde přechází v pěšinu k hostivickému nádraží. 
 

 
 
 

 
Novotného ulice od západu 4. června 2002 
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Historie ulice 

Stavební vývoj 
Ulice vznikla ze staré cesty, která vedla od nepaměti z Jenečka do Hostivice.1

Nejprve postavila vrchnost koncem 18. století stranou od ostatní zástavby Jenečka, 
na východním konci ulice tzv. Kolonku s malojenečským čp. 12 (později čp. 170.A, 
zbořeno), kde ubytovávala nádeníky a další lidi zaměstnané v hostivickém panském dvoře. 
Nárůst počtu obyvatel Jenečka zřejmě vedl k tomu, že vrchnost povolila zřízení hostince 
s malojenečským čp. 14 (nyní čp. 957) na selském pozemku mezi malojenečskými statky 
a Kolonkou. 

Vzrůstající potřeba nádeníků na panském dvoře a zároveň zvyšující se standard 
bydlení vedl k tomu, že vrchnost vyčlenila pruh pozemku podél cesty proti Kolonce 
a dovolila zde vystavět domky se zahrádkami, původně zřejmě jednotného typu. Majitelé 
měli nadstandardní povinnosti vůči vrchnosti a pokud by nemohli vykonávat předepsané 
nádenické práce, vrchnost je mohla domků zbavit za náhradu odhadní ceny.2 Vrchnost si 
tak zajistila dostatek pracovníků, kteří přitom bydleli ve svém a ještě odváděli činži. 
Způsobem vzniku domků lze vysvětlit, jak je možné, že v roce 1830 byla protažena 
koněspřežní železnice těsně za domky a oddělila je od jejich zahrádek. Tato změna se až 
do zániku vrchnostenské správy po roce 1848 nepromítla do pozemkových knih, i když na 
mapě stabilního katastru z roku 1840 je tento zásah do soukromého majetku jasně vidět.3 
Dlouhodobě uchovaný charakter typické domkářské zástavby setřely až demolice 
a radikální přestavby zejména v posledním desetiletí. 

Stabilní katastr rozdělil Jeneček do dvou katastrálních obcí (území) – Hostivice 
a Litovice. Malojenečské statky a hostinec připadly do Litovic a Kolonka s domkářskou 
zástavbou na východním konci Novotného ulice byla přiřazena k Hostivici, ke které patřil 
celý Jeneček ještě podle josefského katastru z roku 1785 a dokonce i podle některých 
přípravných materiálů stabilního katastru. Po roce 1848 se katastrální obce staly základem 
pro vznik místních či též politických obcí, kterým byla svěřena samospráva. Novotného 
ulice se tak na jedno století rozdělila mezi dvě samostatné obce. 

V hostivické části ulice vznikly nové domy jen rozdělením starších domků, zato 
zástavba v litovické části postupně propojila dosud oddělené části Jenečka. Do začátku 
20. století se domy v Jenečku číslovaly jednotně bez ohledu na rozdělení mezi dvě obce, 
ale poté začala litovická obec znovu přidělovat čísla popisná domů, které připadly Hostivici. 
Dočasně tak v ulici stálo několik dvojic domů stejného čísla. Hostivická část byla 
přečíslována v roce 1920, litovická roku 1980. V 70. letech 20. století při tvorbě nové 
hostivické katastrální mapy byly navíc domy s malojenečskými čp. 7.B (nyní čp. 950) a 25 
(nyní čp. 968) převedeny do hostivického katastru, zůstala jim však čísla popisná 
litovického Jenečka. S ohledem na takto složitý vývoj jsou všechny domy v této části 
Hostivického uličníku seřazeny podle aktuálního čísla z jednotné číselné řady. 

Od konce 19. století byly ulice Družstevní a Novotného vedeny jako okresní silnice 
přes osadu Jeneček. V současnosti jsou obě ulice „běžnými“ místními komunikacemi. 

 
1  Např. Geolab UJEP, mapa 1. vojenského mapování 
2  Povinnosti platící pro domy čp. 15.A až 22.A jsou podrobněji uvedeny u domu čp. 15.A (nyní čp. 171) 
3  SOA Praha, SbPK, OS Unhošť, knihy inv. č. 17 a 38; ÚAZK, císařské otisky mapy stabilního katastru, 

k. ú. Hostivice a k. ú. Litovice, 1840 
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Litovická část Novotného ulice na císařském otisku stabilního katastru z roku 1840, na plánu z roku 1919 
a na katastrální mapě z roku 1946. © ÚAZK a MÚ Hostivice 
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Hostivická část Novotného ulice na indikační skice stabilního katastru z roku 1840. V jednotlivých domech je 
černě zapsáno číslo stavební parcely a červeně číslo popisné. Obrázek velmi názorně ukazuje, jak modře 
kreslená koněspřežní dráha protnula zahrady patřící k domům v této části ulice. © NA ČR 
 

 
Hostivická část Novotného ulice na nedatovaném Plánu polohy osady Malý Jenč asi z konce 19. století. Od 
malojenečského čp. 22.A (180) ještě není odděleno čp. 31.A (181). Západně od nynější ulice Nad Jenečkem 
je již zakreslen dům čp. 91. Regulační čáry a návrhy demolic byly navrženy bez respektu ke stávající 
zástavbě, jak tehdy bylo obvyklé. Mapa ze sbírky SÚ Hostivice 
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Na výřezu z pohlednice Jenečka, kterou vydal obchodník Jaroslav Plzák z Jenečka v roce 1938, je vidět 
hostivická část Novotného ulice s domy čp. 174 až 181 
 

 
Další výřez z pohlednice Jenečka vydané obchodníkem Jaroslavem Plzákem z Jenečka v roce 1938 zachycuje 
západní část Novotného ulice u dětského hřiště s domy čp. 962 (část vlevo), 963, 964, 975 a 974 
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Pojmenování ulice 

Hostivická část ulice byla pojmenována ve 30. letech 20. století, snad hned v roce 
1931 při zavádění názvů ulic v celé Hostivici, jako Hostivická ulice. Název je bezpečně 
doložen v roce 1939, na začátku 2. světové války. Nejspíše ještě v roce 1945 byla 
přejmenována podle Františka Novotného, umučeného za odbojovou činnost za druhé 
světové války. V roce 1950, po sloučení Hostivice a Litovic, se pojmenování začalo 
používat i pro litovickou část ulice. Při přečíslování domů v roce 1980 byl název 
zjednodušen na ulici Novotného.4

 

František Novotný (1912–1941) 

 
František Novotný se narodil 3. prosince 1912 v Praze. V Hostivici zřejmě bydlel 

v domě čp. 171 v ulici Novotného.5 Byl aktivním fotbalistou Federované dělnické tělocvičné 
jednoty (FDTJ), Rudé hvězdy Litovice, SK Meteor Litovice a po sloučení hostivických 
a litovických fotbalistů působil v roce 1939 a dále od roku 1940 jako sekretář fotbalového 
klubu SK Hostivice. Podílel se rovněž na stavbě Dělnického domu. Za 2. světové války se 
zapojil do odbojové činnosti v ilegální pětce KSČ. Jako zámečník ve Waltrovce v Jinonicích 
byl po vyprovokovaných událostech 11. září 1941 zatčen a 1. listopadu 1941 umučen 
v koncentračním táboře Mauthausen. Jeho jméno připomíná také pomník padlých na 
Husově náměstí a památník SK Hostivice obětem nacistického teroru umístěný nyní 
v areálu hostivického stadionu.6

 

                                                 
4  SOkA Praha-západ, Archiv obce Hostivice, karton č. 1, inv. č. 1.1.2, č.j. 2483/39; SÚ Hostivice, 

přečíslování domů 1980 
5  Ve voličském seznamu z roku 1931 jsou v domě čp. 171 uvedeni Josef Novotný, nar. 3.4.1881, dělník, 

snad jeho otec, a Božena Novotná, nar. 14.11.1909, v domácnosti 
6  Základní prameny k Františku Novotnému: 

- Kolektiv (1977): Hostivice – 700 let života a práce, str. 83 
- Padesát let sportovního klubu Hostivice 1930–1980. Nákladem oddílu kopané TJ Hostivice, 1980, 

str. 5, 22 a 27–28 (foto převzato ze strany 5 této publikace) 
- Saifrt A.: Z temna okupace k světlu svobody. Hostivický zpravodaj č. 5, květen 1965, str. 3–5 
- Kolektiv: Světlá památka obětí nacismu. Hostivický měsíčník č. 8, duben 1985, str. 6–9 
- Text na památníku SK Hostivice obětem nacistického teroru 
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Východní část Novotného ulice s domy čp. 174 až 181 dne 21. března 2009 
 

 
Západní část Novotného ulice u dětského hřiště s domy čp. 963 (část vlevo), 964, 975 a 974 
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 Domy v ulici 

Dům čp. 171 (dříve malojenečské čp. 15.A) 
Parcelní číslo původní: PK st. 95, k. ú. Hostivice 
Parcelní číslo současné: KN 601, k. ú. Hostivice 

 

Dům se zahrádkou postavil František Zappa v roce 1818 na vrchnostenském 
pozemku o výměře 260 čtverečných sáhů. Vrchnost dům ohodnotila na 500 zlatých 
a stanovila tyto podmínky, které byly závazné pro stavebníka i pro všechny nastupující 
držitele:  
„1. Jest nynější držitel František Zappa jakožto vystavitel sám pro sebe z téhož jemu od 
milostivé vrchnosti k vystavení vykázaného gruntu jménem zákupu dvě stě šest zlatých 
v času dvouch letech totiž v roce 1818 a 1819 do důchodu vrchnostenského zaplatiti 
povinen. 
2. Jest jeden každý držitel tohoto vrchnostenského domku na věčný časy zavázán každý 
rok jménem činže z domku 2 zl. a ze zahrady 4 zl., dohromady šest zlatých v půlletních 
lhůtách při svatém Jiří a Havle do důchodu vrchnostenského platiti, kterýžto plat vždy 
v obchodu pozůstávajících peněz zauplna placení bejt musejí; a milostivé vrchnosti ročně 
dvacet šest dní ruční práce bez platu a stravy s osobou k práci dostatečnou v určitých 
pracovních hodinách dle vrchno-auředlního nařízení pilně a bedlivě tím způsobem 
vybejvati, aby v čas žitných a pšeničných žních na sekání, žetí, hrabání a vázání obilí 
nejméně 10 dní, na sekání a sušení sena a otavy 10 dní, ostatních 6 dní však v jiné 
hospodářské práci tak, jak od auřadu nařízeno bude, odbyté byly, neb kdyby vrchnost 
takové nepotřebovala, že podle každý rok pozůstávajícího deního platu do důchodu 
vrchnostenského zapraviti a také podle robotního urbáře od roku 1778, když a jak od 
auřadu nařízeno bude, na mlat choditi, hnůj rozhazovati, obilí rozsévati a chmelnice 
okopávati. A poněvadž tento domek jedině z té příčiny od vrchnosti k vystavení povolen 
byl, aby vrchnost potřebných nádeníků měla, tak se samo od sebe vyrozuměno, že každý 
držitel tohoto domku vejslovně povinen jest a zavázán do vrchnostenské práce 
a obzvláštně na sekání panského obilí a luk, jak jemu od auřadu nařízeno bude, volně 
a poslušně se dostaviti, za kteréžto práce mírný obyčejný plat z důchodu zaplacen bude, 
a kdyby skrze provozování nějakého řemesla takovou nádenickou práci konati nemohl neb 
neuměl, jiného nádeníka za sebe dostaviti; pročež také budoucně přístup na tento domek 
na takový lid zamezený býti má, který by nádenickou práci konat nechtěl neb neuměl a se 
auřadu nevykázal, že tejto povinnosti vejslovně ustanovený skrze jinej lid žádost učiniti 
neb za sebe do práce jiného nádeníka zjednati v stavu jest, protož kdyby držitel tohoto 
domku tuto povinnost řádně vypláti a vykonati zapomněl, tak vrchnosti hned v prvním 
pádu moc a právo přináležiti má, jemu tento domek bez všeho dalšího právního jednání 
proti zaplacení šacovní ceny ihned nazpátek odejmouti a podle své libosti s ním nakládati. 
Vrchnostenské a jiné posílky, jakož i jiné všeobecné povinnosti tak, jak jednomu každému 
domkáři přináležejí, jest držitel nápodobně zdarma vybejvati povinen. 
3. Všechny na gruntě váznoucí zemoknížecí daně a poplatky, jak takové na penězích neb 
na obilí a jinších naturáliích pod jakýmkoliv jménem nic nevyjímajíc již vypsané jsou 
a časem svým vypsané budou, jakož i všechny na domek, na osobu a na obchod vypsané 
daně, jest každý držitel domku ze svého vlastního jmění nésti a zapraviti povinen a nemá 
vrchnost ani z ohledu gruntu ani domku a osoby držitele toho nejmenšího neobtěžovat. 
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4. Ačkoliv držiteli dědictví, prodej neb jinší odstoupení tohoto vrchnostenského domku 
zamezeno není, tak se to však nicméně nikdy jináče nežli s předcházejícím vrchnosten-
ským povolením státi může. Při prodeji tohoto domku na cizího jest vrchnosti právo 
předního kupce vejslovně zanecháno. Každý nastupující držitel také zavázán zápis na sebe 
obnovit nechati a nejenom od jeho vyhotovení a do knih vtělení vyplývající autraty, nýbrž 
také jménem tandemii z každého zlatého kupující neb prodávající ceny tři krejcary hned při 
nastoupení do důchodu vrchnostenského zapraviti. A nesměj ani od gruntu něco pryč 
odevzdáno ani něco přistavěno býti, stavení jest však vždy od jednoho každého držitele 
v dobrém stavu držení, komíny na své vlastní autraty vymetat nechati a vždy s potřeb-
nýma košíkama, hákama a hřebříkem k hašení ohně zaopatřený býti povinen. 
5. Jest sice držiteli povoleno sobě pro umrvení tenkráte pronajatých panských polích 
potřebného kusu dobytka na čas držeti, nic však méně sobě vrchnost to právo vejslovně 
zanechává, počet tohoto k chování povolujícího dobytka dle času a okoličností každý rok 
ustanoviti, plat z něj požadovati, neb dobytek držet docela zapověděti, což obzvláštně 
tenkráte se státi má, kdyby držitel s oním dobytkem na vrchnostenských neb jinších 
gruntech škodu činiti neb ve vyplacení všech ostatních závazků nedbaulivý a váhavý neb 
jiným způsobem auřadu vrchnostenskému neposlušný proukázati se měl. Všechny škody 
na vrchnostenských gruntech a jiném vrchnostenském statku skrze držitele se jemu 
vejslovně tady zapovídají. 
6. Jest držitel povinen zahrádku mezi panským polem s třema lokty vysokou zdí nejdýle do 
roku 1820 zaúplna ohraditi a takovou na všechny budoucí časy v dobrém stavu držeti 
a také cestu pod tímto domkama, která do Hostivice jde, vždy v dobrém stavu zdarma 
držeti a zachovati. 
 

 
V pozadí masopustního průvodu v roce 1954 jsou vidět domy čp. 171 a 172. Snímek z fotokroniky města 
Hostivice (FKM-B, list 13) 
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7. Ku pojištění činže a všech ostatních povinností klade držitel své veškeré jmění in genere 
a specie tento domek za hypotéku na takový způsob, že v příhodě nevyplacení také jen 
jedné těchto povinností vrchnost vejslovně moc a právo míti má, jemu bez dálky a bez 
všeho právního jednání proti náhradě šacovní ceny domek nazpátek odejmouti a dle své 
libosti s ním nakládati, což vrchnosti také přináležeti má, kdyby držitel proti auřadu 
neposlušně neb nešlechetně neb jinším způsobem trestuhodným chovati se měl.“7

V roce 1831 dům koupily Anna a Barbora Müllerovy.8 Přestože v roce 1875 dům patřil 
Karlu Müllerovi, v roce 1840 byl ve stabilním katastru zapsán jako vlastník domkář Martin 
Rochus. Z dostupných podkladů tento rozpor zatím nelze vysvětlit. Karel a Marie Müllerovi 
předali dům postupní smlouvou z 23. června 1896 Anně Müllerové, která ho trhovou 
smlouvou z 5. března 1907 prodala Josefu a Markétě Protivovým, jejichž rod dům držel 
rovněž dlouhodobě. Protivovi v roce 1910 přistavěli po požáru obytné stavení a rozšířili 
dvůr.9 Prostory velkého domu majitelé pronajímali, například v roce 1919 zde žilo 15 
dospělých osob a roku 1931 dokonce 18 dospělých.10

Zajímavý pohled na dobovou úroveň hygieny přináší korespondence k pokutě, kterou 
udělila obecní rada manželům Protivovým v roce 1934 za vypouštění odpadních vod 
z domu do silničního příkopu. Majitelé uváděli, že požadovanou jímku zřídili a že v době 
hospodářské krize nemohou nutit nájemníky, aby vylévali vodu na určená místa. Zároveň 
zdůraznili, že stejným způsobem nakládají s vodou a s hnojem od zvířat všichni sousedé 
včetně sousedky-stěžovatelky. Znalec technického oddělení Okresního úřadu v Kladně 
konstatoval, že v nádvoří domu jsou postaveny chlévce pro chov domácího zvířectva. 
Nezakrytá jímka pro zachycení hnojnice je nedostatečná, takže hnojnice odtéká dešťovým 
rigolem na dvorku a potrubím do silničního příkopu, kde obtěžuje zápachem. Rozhodnutí 
obce musel potvrdit až zemský úřad.11

Někdy kolem roku 1950 se majitelem domu stal Bohumil Protiva, kterému patřil ještě 
v roce 1980.12

Současní majitelé v 90. letech 20. století odbourali západní část domu a zbytek citlivě 
opravili. 
 

 
7  SOA Praha, SbPK, OS Unhošť, kniha inv. č. 17, fol. 322–324 
8  SOA Praha, SbPK, OS Unhošť, kniha inv. č. 17, fol. 301–302 
9  NA ČR, fond Stabilní katastr, sign. RAK 114; ÚAZK, písemný operát katastru pro k. ú. Hostivice 
10  MÚ Hostivice, voličské seznamy Hostivice 1919 a 1931 
11  SOA Praha – SOkA Kladno, fond Okresní úřad Kladno, karton 110, sign. 3-H/621 
12  MÚ Hostivice, dotazníky k obsazenosti bytů 1951; SÚ Hostivice, přečíslování domů 1980 
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Dům čp. 171 v roce 1994. Foto Jindřich Lukášek pro SÚ Hostivice 
 

 
Dům čp. 171 dne 4. června 2002. Vpravo je vidět štít domu čp. 172 
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Dům čp. 171 z Novotného ulice a ze železničního přejezdu v ulici Nad Jenečkem dne 13. května 2010. Foto 
Jindřich Lukášek 
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Dům čp. 172 (dříve malojenečské čp. 16.A) 
Parcelní číslo původní: PK st. 94, k. ú. Hostivice 
Parcelní číslo současné: KN 598, k. ú. Hostivice 

 

Dům postavil v roce 1818 vlastním nákladem Matěj Zelenka na vrchnostenském 
pozemku. Stavba zabrala 36 čtverečných sáhů a na zahrádku zůstalo 184 čtverečných 
sáhů. Za pozemek musel Zelenka zaplatit 22 zlatých a dům se zahrádkou byl oceněn na 
100 zlatých. Robotní a další povinnosti měl stejné jako ostatní domkáři v této části ulice.13

Dne 29. května 1840 předal Matěj Zelenka dům svému budoucímu zeti Františku 
Bartošovi a jeho nastávající manželce Marii rozené Zelenkové. Domek se zahrádkou měl 
tou dobou cenu 160 zlatých konvenční měny. Bartoš doložil, že na zaplacení nástupní ceny 
má dostatek peněz v sirotčí kase chrášťanského panství. Odstupující rodiče Matěj 
a Kateřina Zelenkovi si vymínili společné užívání světnice, komory a chlíva až do smrti jich 
obou, případně komoru v síni k samostatnému obývání, pokud by se snad s novými 
majiteli nemohli dohodnout, a dále se držitelé domku zavázali oběma výminkářům vystrojit 
slušný pohřeb.14

V roce 1875 již dům vlastnil František Kácl a nedlouho poté ho získala Magdalena 
Pušmanová. Od ní dům koupili trhovou smlouvou z 18. října 1917 železniční zřízenec (topič 
na dráze) Bedřich a Růžena Nejedlých. Pravděpodobně kolem roku 1930 se majiteli stali 
obchodní úředník Augustin Jonák s manželkou Luisou. V roce 1980 dům patřil Marii 
Smutkové(?).15

 

 
Dům čp. 172 v roce 1994. Foto Jindřich Lukášek pro SÚ Hostivice 

                                                 
13  SOA Praha, SbPK, OS Unhošť, kniha inv. č. 17, fol. 324–326 
14  SOA Praha, SbPK, OS Unhošť, kniha inv. č. 38, fol. 289–291 
15  ÚAZK, písemný operát katastru pro k. ú. Hostivice; MÚ Hostivice, voličské seznamy Hostivice 1919 

a 1931; dotazníky k obsazenosti bytů 1951; SÚ Hostivice, přečíslování domů 1980 
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Dům čp. 172 dne 21. března 2009 

Dům čp. 173 (dříve malojenečské čp. 17.A, dočasně 17a) 
Parcelní číslo původní: PK st. 93 (93/1), k. ú. Hostivice 
Parcelní číslo současné: KN 596, k. ú. Hostivice 

 

Dům postavil v roce 1818 vlastním nákladem Jan Zelenka na vrchnostenském 
pozemku a platí pro něj přesně stejné údaje jako pro předchozí dům.16

Dne 27. ledna 1836 prodal Jan Zelenka tento dům i se zahrádkou za 100 zlatých 
konvenční měny svému synovi Matěji Zelenkovi a jeho manželce Magdaleně rozené 
Kuttnerové(?) z Kněževsi. Kupní cenu zaplatila Magdalena ze svého věna. Odstupující Jan 
si vyhradil byt v komoře, kterou pro sebe a svou druhou manželku Annu rozenou Káclovou 
postaví na své útraty, a jen pro sebe užívání poloviny zahrádky, menšího dílu za silnicí. 
Samozřejmostí byl závazek, že nastupující zaopatří Janovi i Anně bez požadování nějaké 
náhrady slušný pohřeb.17

V roce 1875 dům patřil Josefu Musilovi, který ho roku 1883 rozdělil na dva díly 
označené čp. 17a a 17b. První díl připadl Františku Musilovi. Druhý díl dostal později 
malojenečské čp. 32, získala Františka Šuranová. František Musil vlastnil čp. 17 až do 
27. dubna 1904, kdy ho podle odevzdací listiny převzal dělník Karel Musil. Jeho jméno 
nacházíme naposledy ve voličském seznamu z roku 1931. Roku 1937 dům patřil Marii 
Šuranové a krátce poté ho získali Antonín a Anna Černých.18

                                                 
16  SOA Praha, SbPK, OS Unhošť, kniha inv. č. 17, fol. 327–329 
17  SOA Praha, SbPK, OS Unhošť, kniha inv. č. 38, fol. 280–281 
18  ÚAZK, písemný operát katastru pro k. ú. Hostivice; MÚ Hostivice, voličské seznamy Hostivice 1919 

a 1931; seznam k regulačnímu plánu 1937; dotazníky k obsazenosti bytů 1951; SÚ Hostivice, seznam 
pozemnostních archů Hostivice 1940–1943; přečíslování domů 1980 
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Po roce 2000 dům rychle chátral a roku 2006 byl zbořen. Na jeho místě vzniká od 

roku 2009 novostavba zcela odlišné dispozice. 
 

 
Zchátralý dům čp. 173 dne 14. března 2004 
 

 
Místo po demolici domu čp. 173 dne 2. srpna 2007 
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Rozestavěná novostavba domu čp. 173 dne 3. října 2009 a 25. srpna 2010 



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

 

Dům čp. 174 (dříve malojenečské čp. 17b, poté 32.A) 
Parcelní číslo původní: PK st. 93/2, k. ú. Hostivice 
Parcelní číslo současné: KN 595, k. ú. Hostivice 

 

Dům vznikl roku 1883 rozdělením domu čp. 17 a byl označován nejprve 
malojenečským čp. 17b, později dostal „plnohodnotné“ čp. 32.A. Patřil Františce Šuranové 
až do 1. září 1905, kdy ho podle odevzdací listiny získal František Šuran starší. Další 
převod zřejmě nebyl řádně zapsán, protože v roce 1919 zde žil pouze pozdější vlastník 
zedník Václav Šíp s manželkou Antonií a zapsáno zde bylo 6 nezvěstných vojínů. Václav Šíp 
byl později plynárenským dělníkem a zřízencem a dům mu patřil ještě roku 1951. V roce 
1980 byl majitelem Bohumil Šíp.19

V nedávné době byl dvorek zastavěn novými garážemi. 
 

 
Domy čp. 173 a 174 v roce 1994. Foto Jindřich Lukášek pro SÚ Hostivice 

                                                 
19  ÚAZK, písemný operát katastru pro k. ú. Hostivice; MÚ Hostivice, voličské seznamy Hostivice 1919 

a 1931; dotazníky k obsazenosti bytů 1951; SÚ Hostivice, přečíslování domů 1980 
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Dům čp. 174 dne 21. března 2009 
 

Dům čp. 175 (dříve malojenečské čp. 18.A) 
Parcelní číslo původní: PK st. 92, k. ú. Hostivice 
Parcelní číslo současné: KN 593, k. ú. Hostivice 

 

Dům se zahrádkou postavili v roce 1818 Josef Barášek s manželkou Terezií rozenou 
Blechovou. Měl stejnou výměru i hodnotu jako dům čp. 172 a rovněž povinnosti vůči 
vrchnosti byly totožné.20

Ještě v roce 1875 patřil dům Baráškovým, konkrétně Františkovi. Krátce poté ho 
získal František Soukup a od něj odevzdací listinou ze 17. dubna 1886 Kateřina 
Soukupová. Ta dům prodala trhovou smlouvou z 24. října 1901 zedníkovi Tomáši 
Soukupovi, zřejmě svému synovi, který si notářským spisem ze 30. června 1906 nechal 
připsat manželku Annu. Anně dům patřil ještě v roce 1951. V roce 1960 ho již vlastnil 
dělník Karel Flégr, poslanec MNV.21

V nedávné době byla v místě dvora a snad i bývalých hospodářských staveb 
postavena nová obytná budova. Přední část staré budovy, kde v polovině 90. let bývala 
prodejna smíšeného zboží, je upravena na garáž. 

                                                 
20  SOA Praha, SbPK, OS Unhošť, kniha inv. č. 17, fol. 329–331 
21  ÚAZK, písemný operát katastru pro k. ú. Hostivice; MÚ Hostivice, voličské seznamy Hostivice 1919 

a 1931; dotazníky k obsazenosti bytů 1951; kronika č. 5, str. 144 a 145 
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Dům čp. 175 v roce 1994. Foto Jindřich Lukášek pro SÚ Hostivice 
 

 
Dům čp. 175 dne 21. března 2009 
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Nová budova čp. 175 dne 13. října 2009. Foto Jindřich Lukášek 
 

Dům čp. 176 (dříve malojenečské čp. 19.A) 
Parcelní číslo původní: PK st. 90 (90/1), k. ú. Hostivice 
Parcelní číslo současné: KN 591, k. ú. Hostivice 

 

Dům se zahrádkou postavil v roce 1818 Josef Císař stejným způsobem a se stejnými 
povinnostmi jako sousední domkáři.22

V roce 1844 ho koupili od Jana Císaře za 392 zl. Václav Vízner a jeho budoucí 
manželka Marie rozená Formánková.23 Václavu Víznerovi dům patřil ještě v roce 1875. 
Navazující záznamy jsou poněkud nepřehledné. Nejprve měl Antonín Kafka, který 
v předchozích letech nemá žádný záznam o nabytí domu, rozdělit v roce 1883 dům na dvě 
části, z nichž první čp. 19.A připadla Alžbětě Víznerové a druhá s pozdějším čp. 30.A 
Josefu a Marii Černým. Postupní smlouvou z 21. února 1887 pak dům čp. 17.A přešel od 
Alžběty Víznerové na Antonína a Alžbětu Kafkovy. Trhovou smlouvou ze 14. března 1908 
se majiteli stali Václav a Anna Foubíkovi. Zedník Václav zemřel roku 1921 a vdova Anna 
dům vlastnila ještě roku 1951. Roku 1980 patřil Františku Kadlecovi.24

Kolem roku 2000 byl dům čp. 176 zcela zbořen a na jeho místě vznikl nový dům 
stejného čísla, ale zcela jiné dispozice. 

                                                 
22  SOA Praha, SbPK, OS Unhošť, kniha inv. č. 17, fol. 332–334 
23  Pracovní sešit Ludvíka Pergla č. 1 
24  ÚAZK, písemný operát katastru pro k. ú. Hostivice; MÚ Hostivice, voličské seznamy Hostivice 1919 

a 1931; dotazníky k obsazenosti bytů 1951; SÚ Hostivice, přečíslování domů 1980 
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Dům čp. 176 v roce 1994. Foto Jindřich Lukášek pro SÚ Hostivice 
 

 
Žlutá novostavba domu čp. 176 dne 13. října 2009, vpravo dům čp. 177. Foto Jindřich Lukášek 
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Dům čp. 177 (dříve malojenečské čp. 30.A) 
Parcelní číslo původní: PK st. 90/2, k. ú. Hostivice 
Parcelní číslo současné: KN 590, k. ú. Hostivice 

 

Když se dům s malojenečským čp. 30.A oddělil roku 1883 od čp. 19.A, stali se jeho 
majiteli Josef a Marie Černých. Nové číslo popisné však bylo zapsáno až výměrem ze 
3. března 1887. Odevzdací listinou z 19. března 1891 dům připadl pouze Josefovi, 
notářským spisem ze 6. ledna 1894 Josefu a Antonii a odevzdací listinou z 15. května 1913 
Josefovi a Magdaleně Černých. Podklady nedovolují rozlišit, zda jde o další Josefovy 
manželky či převod na další generaci. Podle odevzdací listiny z 5. dubna 1918 zůstala celá 
držba jen Magdaleně Černé a podle notářského spisu z 21. prosince 1920 se majetek 
rozdělil ideálními polovinami mezi Magdalenu Černou provdanou Šimáčkovou a dělníka 
Františka Šimáčka. Roku 1931 zde bydleli jen truhlář Ladislav Soukal s manželkou Marií 
a před rokem 1937 se majiteli stali Josef a Rozálie Vlasatých. Roku 1980 dům patřil 
M. Dolanské z Kladna.25

Kolem roku 2000 byl dům zvýšen nástavbou. Na rozdíl od některých jiných úprav 
však zachovává tradiční dispozici. 

 

 
Dům čp. 177 (uprostřed) v roce 1994. Foto Jindřich Lukášek pro SÚ Hostivice 
 

                                                 
25  ÚAZK, písemný operát katastru pro k. ú. Hostivice; MÚ Hostivice, voličské seznamy Hostivice 1919 

a 1931; seznam k regulačnímu plánu 1937; dotazníky k obsazenosti bytů 1951; SÚ Hostivice, 
přečíslování domů 1980 
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Dům čp. 177 na podobném snímku z 13. října 2009. Foto Jindřich Lukášek 
 

Dům čp. 178 (dříve malojenečské čp. 20.A) 
Parcelní číslo původní: PK st. 89, k. ú. Hostivice 
Parcelní číslo současné: KN 588/1, k. ú. Hostivice 

 

Dům se zahrádkou postavil v roce 1818 František Kliner. Rovněž jeho dům zabíral 
36 čtverečných sáhů a zahrádka 184 čtverečných sáhů a tento majetek měl hodnotu 
100 zlatých. Za pozemek musel zaplatit 22 zlatých a ročně odváděl činži z domku 2 zlaté 
a ze zahrádky 3 zlaté. Robotní povinnost 26 dnů a další povinnosti měl zcela stejné jako 
sousední domkáři. Domek však Klinerovi nezůstal dlouho, již 9. listopadu 1824 ho prodal 
za 420 zlatých vídeňské měny Marii Neumanové. Celé kupní ceny se Kliner hned vzdal ve 
prospěch Václava Knotka z Jenečka, který tuto částku předtím ve skutečnosti vynaložil na 
stavbu domku. Ani Knotkovi však peníze nezůstaly, protože 302 zl. 52 kr. vídeňské měny 
dlužil vrchnosti. Zároveň dlužil za Josefa Uhra kupující Marii Neumanové 75 zl. 15 kr. 
včetně úroků. Tato částka se odečetla od kupní ceny. Marie Neumanová tedy zaplatila 
hotově 41 zl. 53 kr. Václavu Knotkovi, vrchnosti splatila 100 zlatých z Knotkova dluhu 
a zbývající dlužnou částku 202 zl. 52 kr. převzala na sebe a zajistila zápisem ji na domku. 
Dům si však dlouho neužila, zemřela již v roce 1826 a vrchnosti v tu chvíli dlužila ještě 
194 zl. 54 ¾ kr. V dražbě ho získali za nejvyšší podanou nabídku 361 zlatých vídeňské 
měny Václav a Marie Hochovi. Hned při licitaci složili 180 zl. 30 kr., z nichž 100 zl. připadlo 
sirotkům po Marii Neumanové (Najmanové) Františce a Marii, a do měsíce zaplatili ještě 
38 zl. 50 ¾ kr. na úhradu dluhu vůči vrchnosti. Na domku tedy zůstal váznoucí dluh  75 zl. 
31 ¼ kr. vůči vrchnostenskému důchodu a 66 zl. 5 ½ kr. vůči sirotkům.26

                                                 
26  SOA Praha, SbPK, OS Unhošť, kniha inv. č. 17, fol. 334–339 a 312–314 
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Václavu Hochovi dům patřil ještě v roce 1840. V soupisu z roku 1875 nacházíme jako 

majitele Jana Suchého, ale v následujících letech dům přešel na Karla a Magdalenu Valovy, 
kteří ho trhovou smlouvou z 28. ledna 1909 prodali Tomášovi a Ludmile Hájkovým. 
Kameník Tomáš Hájek byl politicky činný, v roce 1919 kandidoval do obecního 
zastupitelstva za sociální demokracii a v letech 1923 až 1927 byl obecním radním za 
komunisty. Někdy kolem roku 1927 převzal dům jeho syn Jaroslav Hájek s manželkou 
Boženou, který rovněž zastával politické funkce za komunistickou stranu. V roce 1951 dům 
patřil Boženě Hájkové a roku 1980 Boženě Káclové.27

Kolem roku 2000 byla většina dvorku zastavěna dvěma garážemi. 
 

 
 

 
Dům čp. 178 v roce 1994 a 13. října 2009. Foto Jindřich Lukášek 

                                                 
27  ÚAZK, písemný operát katastru pro k. ú. Hostivice; MÚ Hostivice, voličské seznamy Hostivice 1919 

a 1931; seznam přednostů domácností 1927; dotazníky k obsazenosti bytů 1951; SÚ Hostivice, 
seznam pozemnostních archů Hostivice 1940–1943; přečíslování domů 1980 
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Domkářská zástavba v Novotného ulici 12. října 1969 
 

 
Novotného čp. 179, 180 a 181 asi v 60. letech 20. století. Snímek zapůjčil Jiří Melen 
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Dům čp. 179 (dříve malojenečské čp. 21.A) 
Parcelní číslo původní: PK st. 88, k. ú. Hostivice 
Parcelní číslo současné: KN 596, k. ú. Hostivice 

 

Dům postavil s povolením „slavné administrace“ z roku 1818 Tomáš Wolf, nebyl však 
zaknihován. Zápis se řešil až po jeho smrti – zemřel bez kšaftu (závěti) 11. prosince 1834 
a dědictví bylo uzavřeno v dubnu 1839. Domek měl cenu 195 zlatých 45 krejcarů 
konvenční měny a manželé vlastnili ještě jednu krávu v ceně 24 zlatých, pak vůz, pluh 
a brány v ceně 8 zlatých. Do pozůstalosti připadla polovina tohoto majetku v hodnotě 
113 zlatých 52 ½ krejcarů. Dědictví převzala vdova Marie Wolfová, byla však povinna 
vyplatit všechny děti – zletilého syna Tomáše a nezletilé potomky Josefa, Františka, 
Kateřinu a Marii (syn Jan narozený v roce 1834 mezitím zemřel) – po 22 zlatých 
46 ½ krejcarech. Zároveň musela převzít důchodenský dluh (tj. dluh vůči vrchnosti) 2 zl. 
59 kr. konvenční měny a 140 zl. 4 ¼ kr. vídeňské měny.28

V roce 1875 dům patřil Josefu Volfovi a v roce 1890 byl údaj opraven podle 
okresního výtahu od roku 1882 na zedníka Josefa Nedbala. V roce 1905 byla podle 
pozemkových knih dopsána do katastru jako spolumajitelka jeho manželka Marie. 
Notářským spisem z 21. července 1925 dům převzali rovněž zedník Václav a Božena 
Nedbalovi. Václav Nedbal dům vlastnil ještě v roce 1980.29

Vlastní dům se v posledních letech nezměnil, ale dvůr byl zastavěn přístavkem 
a garáží. 
 

 
Dům čp. 179 v roce 1994. Foto Jindřich Lukášek pro SÚ Hostivice 
                                                 
28  SOA Praha, SbPK, OS Unhošť, kniha inv. č. 38, fol. 283–285 
29  ÚAZK, písemný operát katastru pro k. ú. Hostivice; MÚ Hostivice, voličské seznamy Hostivice 1919 

a 1931; seznam přednostů domácností 1927; dotazníky k obsazenosti bytů 1951; SÚ Hostivice, 
přečíslování domů 1980 
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Dům čp. 179 dne 13. října 2009. Foto Jindřich Lukášek 
 

Dům čp. 180 (dříve malojenečské čp. 22.A) 
Parcelní číslo původní: PK st. 87 (87/1), k. ú. Hostivice 
Parcelní číslo současné: KN 584, k. ú. Hostivice 

 

Dům byl postaven za stejných podmínek a nejspíše ve stejném roce jako domy 
s malojenečskými čísly 15.A až 21.A, v domkářské knize je ale zapsán až převod na dalšího 
majitele. Dne 28. června 1822 zemřel původní majitel a pravděpodobně stavebník Václav 
Pondělík. Jeho nejstarší syn Josef se domku v odhadní ceně 665 zl. 48 kr. nechtěl ujmout, 
proto ho ve veřejném prodeji (dražbě) 18. června 1823 koupil Jan Kapalín za 500 zlatých 
vídeňské měny. Zemřelý vlastnil nářadí v hodnotě 35 zl. 15 kr. a byl věřitelem dvou 
dlužníků, kteří mu dlužili 50 zlatých. Naproti tomu po něm zbyly tyto dluhy: pohřební 
útraty 10 zl. 27 kr. konvenční měny (C. M.), tedy 26 zl. 7 ½ kr. vídeňské měny (W. W.), 
právní útraty 10 zl. 45 kr. C. M. neboli 26 zl. 52 kr. W. W., další právní útraty 30 zl. 27 kr. 
W. W., na daních 5 zl. 25 kr. W. W., do vrchnostenského důchodu 13 zl. 21 kr. W.W. 
a soukromé dluhy ve vídeňské měně jenečskému kováři Antonínu Procházkovi 61 zl. 
48 kr., lhoteckému zámečníkovi Seidlovi 18 zl., za železo do Prahy 10 zl., Janovi 
Švancarovi do Hostivice 4 zl., mlynáři Josefovi Hejnému 5 zl., židovi Klingerovi 8 zl., židovi 
Sebestianovi 3 zl. 18 kr. a šenkýři Zábranskýmu (nejspíše z Jenečka čp. 14) 2 zl., celkem 
214 zl. 18 ½ kr. Jeho manželka a nyní vdova Dorota přinesla do manželství 150 zlatých. 
Když se od stavu majetnosti odečetly dluhy a vklad vdovy („stav trpící“), zůstala čistá 
pozůstalost 220 zl. 56 ½ kr. Z trhové ceny domku 500 zlatých zaplatil Jan Kapalín „všecky 
v stavu trpícím zaznamenané dluhy a přínos vdovy Doroty Pondělový za 364 zl. 18 ½ kr.“ 
a zbývající částka byla rozdělena tak, že nejstaršímu synovi Josefovi připadlo 9 zl. 58 ¾ kr. 
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a synům Antonínovi a Františkovi a dceři Anně po 41 zl. 54 ¼ kr. Uvedené nářadí 
v hodnotě 35 zl. 15 kr. se započítalo do podílu syna Josefa, protože obdržel zámečnické 
nádoby za 26 zl. a zbývající domácí nářadí za 9 zl. 15 kr. mu vynahradí vdova Dorota, 
poněvadž ho obdržela sama. Částka 50 zlatých od obou dlužníků se rozdělila všem čtyřem 
dědicům stejným dílem. Kapalín složil hotově dvě třetiny trhové ceny, tj. 333 zl. 20 kr., 
jejíž užití na jednotlivé uvedené dluhy bylo v knize podrobně rozepsáno. Zbývající částka 
byla zapsána na domku jako závazek a byla zatížena 5% úrokem ve prospěch vychování 
sirotků.30

Dne 11. ledna 1835 domek od Jana Kapalína koupili manželé Jan a Magdalena 
Mikešovi. Trhovou cenu 300 zlatých konvenční mince vyplatili hotově Janu Kapalínovi. 
Tomu připadla celá tato částka, protože všechny starší dluhy váznoucí na domku již 
splatil.31

Další majitelé Jan a Alžběta Klatovští dům drželi jen velmi krátce. Koupili ho od 
manželů Mikešových 9. listopadu 1839 za 340 zlatých konvenční měny s tím, že cena byla 
zaplacena hotově a pacht (pronájem) vrchnostenského pole přechází na kupující až 
počátkem roku 1840, a přesně za měsíc, 9. prosince 1839 ho hned prodali manželům 
Tomášovi a Anně Soukupovým za 360 zlatých konvenční měny. Soukupovi hned složili 
závdavek 160 zlatých, převzali dluh Klatovských 17 zlatých vůči vrchnostenskému důchodu 
Tachlovického panství a zbývající částku se zavázali splatit ve dvou splátkách – 103 zlatých 
do konce února 1840 a 80 zlatých do konce května 1840. Tyto částky byly neúročené, ale 
kdyby se kupující s platbou opozdili, měli prodávající právo požadovat 5% úrok.32

Tomáš Soukup byl majitelem domku ještě v roce 1875, další záznamy jsou však málo 
přehledné. Podle smlouvy z 18.2.1883 přešlo vlastnictví z Adolfa Košeráka (kdy dům získal, 
nevím) na Františka Bartoše či snad na Františku Bartošovou, protože ta dům 15. ledna 
1884 předala Josefovi a Marii Hovorkovým. Na základě dražebního protokolu ze 6. září 
1887 se stali spolumajiteli Josef Hovorka a (opět) Adolf Košerák. Podle odevzdací listiny 
z 19. listopadu 1899 ho získala Lotti(?) Košeráková, která ho 15. dubna 1891 prodala 
trhovou smlouvou Matějovi a Anně Prskavcovým. Matěj Prskavec dům 8. března 1898 
rozdělil. Nechal si část, které zůstalo malojenečské čp. 22.A, a druhou část s novým čp. 
31.A předal Václavovi a Barboře Volfovým.33

Matěj Prskavec zemřel pravděpodobně před rokem 191934 a dům pak vlastnila 
vdova, penzistka Anna Prskavcová. Zpočátku zde bydlel i její syn, zedník František a dcera, 
dělnice Alžběta, která se někdy kolem roku 1940 stala majitelkou domu. V roce 1980 dům 
patřil Antonínu Pavlíčkovi.35

 

 
30  SOA Praha, SbPK, OS Unhošť, kniha inv. č. 17, fol. 316–319 
31  SOA Praha, SbPK, OS Unhošť, kniha inv. č. 38, fol. 279–280 
32  SOA Praha, SbPK, OS Unhošť, kniha inv. č. 38, fol. 285–288 
33  ÚAZK, písemný operát katastru pro k. ú. Hostivice 
34  Matěj Prskavec není uveden ve voličském seznamu z roku 1919. Jeho jméno se objevuje v přehledu 

přečíslovaných domů ve výkazu změn katastru 1921/1922, kde pravděpodobně nebyla zapsána změna 
vlastnictví 

35  MÚ Hostivice, voličské seznamy Hostivice 1919 a 1931; seznam přednostů domácností 1927; 
dotazníky k obsazenosti bytů 1951; SÚ Hostivice, seznam pozemnostních archů Hostivice 1940–1943; 
přečíslování domů 1980 
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Dům čp. 180 v roce 1994. Foto Jindřich Lukášek pro SÚ Hostivice 
 

 
Dům čp. 180 dne 21. března 2009 
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Dům čp. 181 (dříve malojenečské čp. 31.A) 
Parcelní číslo původní: PK st. 87/2, k. ú. Hostivice 
Parcelní číslo současné: KN 580, k. ú. Hostivice 

 

Dům vznikl 8. března 1898 oddělením od domu s malojenečským čp. 22.A a od 
počátku patřil zedníkovi Václavu Volfovi s manželkou Barborou. V roce 1931 s nimi bydlel 
zedník František Janda, snad manžel Boženy Jandové, která dům vlastnila v roce 1937. 
Jako majitelka je uváděna ještě v roce 1980.36

Počátkem 90. let nebyla dokončena zamýšlená přestavba a dům od té doby není 
obydlen a chátrá. Přestože stavební úřad již před časem nařídil demolici tohoto 
nebezpečného objektu, rozpadající se zbytky staveb stále stojí. 
 

 
Dům čp. 181 v roce 1994. Foto Jindřich Lukášek pro SÚ Hostivice 

                                                 
36  ÚAZK, písemný operát katastru pro k. ú. Hostivice; MÚ Hostivice, voličské seznamy Hostivice 1919 

a 1931; seznam přednostů domácností 1927; seznam k regulačnímu plánu 1937; dotazníky 
k obsazenosti bytů 1951; SÚ Hostivice, seznam pozemnostních archů Hostivice 1940–1943; 
přečíslování domů 1980 
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Dva pohledy na dům čp. 181 od východu v roce 1994. Foto Jindřich Lukášek pro SÚ Hostivice 
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Dům čp. 181 dne 21. března 2009 
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Dům čp. 950 (dříve malojenečské čp. 7.B) 
Parcelní číslo původní: PK st. ?, k. ú. Litovice 
Parcelní číslo současné: KN 576, k. ú. Hostivice 

 

Dům postavili mezi 1947 a 1951 Karel a Božena Kouckých. V majetku rodiny je 
doposud.37

 

 
 

 
Dům čp. 950 v roce 1994 a 13. října 2009. Foto Jindřich Lukášek 

                                                 
37  MÚ Hostivice, dotazníky k obsazenosti bytů 1951; SÚ Hostivice, přečíslování domů 1980. Dům nemohl 

být postaven před rokem 1947, protože převzal čp. 7 bývalé pastoušky v Družstevní ulici, která byla 
zbořena až toho roku 
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Dům čp. 957 (dříve malojenečské čp. 14) 
Parcelní číslo původní: PK st. 76, k. ú. Litovice 
Parcelní číslo současné: KN st. 76/1, k. ú. Litovice 

 

Dům postavili v roce 1803 Josef Zábranský a jeho manželka Magdalena rozená 
Klatovská na polním dílci o výměře 357 2/6 čtverečných sáhů, který dostali od Josefova 
otce Josefa Zábranského. Vrchnost povolila nejen postavení domku a vysázení zahrádky, 
ale také provozování pivního šenku (hostince), prvního v Jenečku. Za povinnost měli 
vybývat šest dnů pěší roboty v době žní bez stravy a platu. Pokud by však neprovozovali 
kořalní šenk, ať už proto, že by jim vrchnost toto právo odňala, nebo že by ho provozovat 
nemohli, zvýšila by se jim robotní povinnost na třináct dnů pěší roboty. Do 
vrchnostenského důchodu platili ročně jménem ochranlivé činže 35 krejcarů a statku 
Josefa Zábranského, od kterého získali pozemek, pak 1 zlatý 45 krejcarů ročně. Zároveň 
museli nést a konat ostatní domkářská břemena a poselství v královských, 
vrchnostenských i obecních případnostech. Jejich majetek připsaný k dědičnému užívání 
byl oceněn na 500 zlatých. K provozování hostince (šenku piva a kořalky) měli současní 
i budoucí držitelé tyto povinnosti: 
„1. Všecko pivo a kořalka k šenku i k svý vlastní spotřebě z Jeneckýho pivovaru a vino-
palny proti hotovému zaplacení bráti a sobě přivést nechati, neméně taky zavázáni jsou 
všechnu sůl z vrchnostenského skladu a to pod Confiscati a pokuty per 3 zl. při každým 
dopadnutí vzíti a sobě přivážet. 
2ho Jsou ty samý povini sklep vždy v dobrým stavu na svý vlastní autraty držeti, kdežto se 
jim potřebný led pro pivní šenk od strany vrchnosti naloží. 
3tí Poněvadž vrchnost nastupujícím a jejich budoucím jak dlouho pivní šenk provozovat 
budou, od Hostivickýho dvora 6 strychů polí proti z každýho strychu k placení přicházející 
činže do důchodu 2 zl. každoročně, dohromady tedy 12 zl. popřeje, tak sou ty samý povini 
takovou činži per 12 zl. při Jiřím a při Havlu každý rok do Jeneckýho důchodu ochotně 
zapraviti a z toho ohledu, že se jim takové pole tak v levný činži ponechají, taky zavázaný 
jsou sobě pivo proti od vrchnosti obdržející náhrady od každýho sudu 12 kr. přivésti, 
kterážto náhrada se jim tehdy tuto zjišťuje. Kdyby se však buď na krátce, neb na dlouze 
takový šenk z toho domku vyzvedl aneb nastupující neb jejich budoucí takový provozovat 
nechtěli neb nemohli, tehdy sobě vrchnost to právo zachovává vyspravovaných 6 strychů 
polí zase ihned nazpátek vtáhnouti. 
4té Jenž jsou Josef a Magdalena Zábranský manželé a jejich budoucí zavázaný to od 
vrchnosti vzaté pivo v dobré míře provázet, hostům dobře posloužit, však nepřetahovat 
neb sice kdyby bez piva neb s cizím pivem dopadnutý byli, vydat náhradu per 4 zl. do 
Jeneckýho důchodu, jakož i v obchodě kdyby bez vrchnostenský neb od tý samý 
ustanovenýho pachtýře nevzaté kořalky dopadeni byli, náhrady 3 zl. mimo konfiskace 
cizího piva neb kořalky složiti zavázaný jsou.“38

Dne 31. března 1839 postoupili manželé Zábranských dům své dceři Magdaleně 
a jejímu nastávajícímu manželovi Václavu Varhulíkovi. Dům byl oceněn na 480 zlatých, 
které se zavázal uhradit otec ženicha Jan Varhulík z Hřebče. Mimo to předal rodičům 
Zábranským „1 krávu a 5 ovčích matek.“ Odstupující si vymínili „do obouch smrti sedničku 
vedle šenkovny pozůstávající s patřičným teplem zaopatřenou, pak společně v hospodá-
řově spolu vyživení, kdyby ale odstupující s tou společnou stravou spokojený býti nechtěli, 
tehdy jim nastupující každoročně půl druhého strychu pšenice, dva strychy žita a půl 
druhého strycha ječmene vrchem míry předního obilí zdarma dávati se zavazujou, který 

 
38  SOA Praha, SbPK, OS Unhošť, kniha inv. č. 17, fol. 290–292 
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vejminek v pádu jednoho předemření z těchto vejminkářů ohledně jeho maličkosti celostli-
vě pozůstati má, tak jako sobě vymiňujou odstupující jednu jejich krávu s hospodářovou 
pící až do obouch smrti užívat a ze zahrady čtvrtý díl ovoce bráti, též bude povinnost 
nastupujících jim oboum pohřeb na své autraty vystrojiti.“ Pokud by jeden z manželů 
zemřel a neměli děti, měl majetek připadnout tomu druhému bez peněžního vypořádání.39

Již za rok bylo ale všechno jinak. Dne 9. července 1840 manželé Varhulíkovi prodali 
dům za 1 600 zlatých konvenční měny Václavovi a Kateřině Švancarovým. Z této částky 
obdrželi kupující ve třech splátkách 1 508 zlatých a zbývajících 92 zlatých bylo použito na 
úhradu dluhů zapsaných na domku. Částka 70 zlatých vázla na domku již od roku 1834 od 
manželů Zábranských vůči sirotčí kase Panství Purkrabského. Výminkáři Josef a Magdalena 
Zábranských potvrdili, že od pojištěného výminku spolupodpisem zápisu zcela upustili a na 
usedlosti již „pod jakýmkoliv jménem nic více k pohledávání nemají a míti nebudou.“40

Roku 1875 byl majitelem domu Josef Švancara, ale ještě v tomto roce nebo 
nejpozději roku 1876 ho získali Josef a Marie Šebkovi. Od nich hostinec koupili 13. června 
1894 Josef a Anna Stříbrných z Ruzyně za 3 000 zlatých. Trhovou smlouvou z 9. srpna 
(května?) 1904 dům získal Ferdinand Stříbrný, který nechal notářským spisem z 18. listo-
padu 1907 připsat jako spolumajitelku manželku Anežku. Po Ferdinandově smrti se Anežka 
stala roku 1914 majitelkou celého hostince a v roce 1927 ho přestavěla (na štítu je ale 
uveden letopočet 1926). Zároveň postavila nové chlévy.41

Hostinec zůstal v tomto domě do 50. let 20. století. V současnosti slouží jako běžný 
rodinný dům a je stále v majetku rodiny Stříbrných. V roce 2002 nebo 2003 byla část 
budovy oddělena jako samostatné čp. 1865. 

 
Dům čp. 957 v roce 1994. Foto Jindřich Lukášek pro SÚ Hostivice 

                                                 
39  SOA Praha, SbPK, OS Unhošť, kniha inv. č. 38, fol. 291–293 
40  SOA Praha, SbPK, OS Unhošť, kniha inv. č. 38, fol. 293–294 
41  ÚAZK, písemný operát katastru pro k. ú. Hostivice; MÚ Hostivice, kronika č. 3, str. 50 a 132; dotazníky 

k obsazenosti bytů 1951; SÚ Hostivice, seznam pozemnostních archů Litovice 1937–1943; přečíslování 
domů 1980 



HOSTIVICKÝ ULIČNÍK: Historický vývoj ulic a domů v Hostivici 
Ulice Novotného  39 
 

 

 
Dům čp. 957 dne 21. března 2009. Levá část budovy již byla oddělena jako čp. 1865 

Dům čp. 958 (dříve malojenečské čp. 15.B) 
Parcelní číslo původní: PK st. 121, k. ú. Litovice 
Parcelní číslo současné: KN st. 121, k. ú. Litovice 

 

Dům postavili roku 1907 Josef a Josefa Stříbrných na zahradě u domu 
s malojenečským čp. 14, která tehdy patřila Ferdinandu Stříbrnému. Josefa Stříbrná pak 
dům vlastnila samostatně od 6. dubna 1917 po celou dobu první republiky. Roku 1951 
patřil Vlastě Stříbrné a roku 1980 Tomáši a Marii Císařovým.42

Dům čp. 959 (dříve malojenečské čp. 16.B) 
Parcelní číslo původní: PK st. 120, k. ú. Litovice 
Parcelní číslo současné: KN st. 120, k. ú. Litovice 

 

Dům postavil roku 1907 dělník Václav Pachman s manželkou Kateřinou na pozemku 
zahrady, kterou koupili 13. března 1907 od rolníka Josefa Evana a Antonie Koutné 
z Jenečka čp. 13. V roce 1951 patřil Jaroslavu Pachmanovi, funkcionáři KSČ a družstva 
Dělnického domu, který byl v letech 1946 až 1949 předsedou Místního národního výboru 
Litovice a poté funkcionářem Okresního národního výboru Praha-západ. V roce 1980 dům 
vlastnili A. Pachmanová a J. Holopírek.43

                                                 
42  ÚAZK, písemný operát katastru pro k. ú. Hostivice; MÚ Hostivice, kronika č. 3, str. 65; dotazníky 

k obsazenosti bytů 1951; SÚ Hostivice, seznam pozemnostních archů Litovice 1937–1943; přečíslování 
domů 1980 

43  ÚAZK, písemný operát katastru pro k. ú. Hostivice; MÚ Hostivice, kronika č. 3, str. 65; kronika č. 5, 
str. 104; dotazníky k obsazenosti bytů 1951; SÚ Hostivice, seznam pozemnostních archů Litovice 
1937–1943; přečíslování domů 1980. O J. Pachmanovi více též Obecní samospráva na území města 
Hostivice 
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Kolem roku 1995 byl dům významně přestavěn. Přízemí bylo upraveno na garáže 

a k bydlení slouží upravené podkroví. 
 

 
Dům čp. 958 v roce 1994. Foto Jindřich Lukášek pro SÚ Hostivice 
 

 
Dům čp. 958 dne 21. března 2009 
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Dům čp. 959 v roce 1994. Foto Jindřich Lukášek pro SÚ Hostivice 
 

 
Dům čp. 959 dne 21. března 2009 
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Dům čp. 960 (dříve malojenečské čp. 17.B) 
Parcelní číslo původní: PK st. 125, k. ú. Litovice 
Parcelní číslo současné: KN st. 125, k. ú. Litovice 

 

Dům postavil roku 1909 zedník Josef Nedbal s manželkou Růženou. Dům je stále 
v majetku stavebníkovy rodiny.44

 

 
 

 
Domy čp. 973 a 960 v roce 1994 a 14. října 2009. Foto Jindřich Lukášek 

                                                 
44  ÚAZK, písemný operát katastru pro k. ú. Hostivice; MÚ Hostivice, kronika č. 3, str. 69; dotazníky 

k obsazenosti bytů 1951; SÚ Hostivice, přečíslování domů 1980 
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Dům čp. 961 (dříve malojenečské čp. 18.B) 
Parcelní číslo původní: PK st. 126, k. ú. Litovice 
Parcelní číslo současné: KN st. 236, k. ú. Litovice 

 

Dům postavil roku 1909 železniční zřízenec (dělník) František Diviš s manželkou 
Albínou. Dům je stále v majetku stavebníkovy rodiny. Nedávno byl nastavěn a podkroví 
upraveno k bydlení.45

 

 
 

 
Dům čp. 961 v roce 1994 a 14. října 2009. Foto Jindřich Lukášek 

                                                 
45  ÚAZK, písemný operát katastru pro k. ú. Hostivice; MÚ Hostivice, kronika č. 3, str. 69; dotazníky 

k obsazenosti bytů 1951; SÚ Hostivice, přečíslování domů 1980 
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Dům čp. 962 (dříve malojenečské čp. 19.B) 
Parcelní číslo původní: PK st. 144, k. ú. Litovice 
Parcelní číslo současné: KN st. 144, k. ú. Litovice 

 

Dům s obchodem smíšeným zbožím postavil roku 1925 obchodník Antonín Mrázek 

s manželkou Annou. Dne 10. července 1932 ho prodali Josefu Škrdlantovi z Řepů za 
50 000 Kč, ale roku 1938 zde bydleli jen obchodník Bohumil Plocek s manželkou Ludmilou. 
Za druhé světové války i krátce po ní dům patřil Marii Nové a roku 1980 Karlu 
Červenkovi.46

Dům čp. 963 (dříve malojenečské čp. 20.B) 
Parcelní číslo původní: PK st. 145, k. ú. Litovice 
Parcelní číslo současné: KN st. 145, k. ú. Litovice 

 

Dům postavili roku 1925 železniční zřízenec František a Magdalena Tureckých, 
kterým patřil i za druhé světové války. V letech 1951 i 1980 patřil Alžbětě Fialové, která 
byla nejspíše dcerou Tureckých. Její manžel František Fiala byl rovněž železničním 
zřízencem.47

Dům čp. 964 (dříve malojenečské čp. 21.B) 
Parcelní číslo původní: PK st. 146, k. ú. Litovice 
Parcelní číslo současné: KN st. 146, k. ú. Litovice 

 

„Dům s více místnostmi,“ jak zapsal kronikář Ludvík Pergl, postavil roku 1925 rolník 
Bedřich Stádník s manželkou Marií z Jenečka čp. 1. Dům sloužil jako nájemní, např. roku 
1938 v něm bydlely tři dělnické rodiny. Rovněž roku 1951, kdy patřil Tomáši a Alžbětě 
Stádníkovým, v něm byly vykázány tři byty.48

 

 
Domy čp. 962, 963 a 964 v roce 1994. Foto Jindřich Lukášek pro SÚ Hostivice 

                                                 
46  ÚAZK, písemný operát katastru pro k. ú. Hostivice; MÚ Hostivice, kronika č. 3, str. 122 a 162; voličský 

seznam Litovice 1938; dotazníky k obsazenosti bytů 1951; SÚ Hostivice, přečíslování domů 1980. 
V katastru je uveden rok stavby 1923, ale dům byl zapsán až výkazem změn 1926/1927, takže rok 
výstavby 1925 uvedený ve všech materiálech Ludvíka Pergla je pravděpodobnější 

47  ÚAZK, písemný operát katastru pro k. ú. Hostivice; MÚ Hostivice, kronika č. 3, str. 122; voličský 
seznam Litovice 1938; dotazníky k obsazenosti bytů 1951; SÚ Hostivice, přečíslování domů 1980 

48  ÚAZK, písemný operát katastru pro k. ú. Hostivice; MÚ Hostivice, kronika č. 3, str. 122; voličský 
seznam Litovice 1938; dotazníky k obsazenosti bytů 1951; SÚ Hostivice, přečíslování domů 1980 
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Dům čp. 962 dne 14. října 2009. Foto Jindřich Lukášek 
 

 
Dům čp. 963 dne 21. března 2009 
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Domy čp. 964 a 975 dne 21. března 2009. Foto Jindřich Lukášek 
 

Dům čp. 968 (dříve malojenečské čp. 25) 
Parcelní číslo původní: PK st. 94, k. ú. Litovice 
Parcelní číslo současné: KN 578, k. ú. Hostivice 

 

Dům byl postaven někdy mezi roky 1863 a 1875, roku 1875 patřil Josefu Bartošovi, 
ale krátce poté ho získal Antonín Nedvěd s manželkou Marií. Odevzdací listinou 
z 26. června 1907 přešlo vlastnické právo na nezletilého (20-letého) Antonína Nedvěda, 
železničního zřízence. V roce 1980 byl majitelem Václav Nedvěd.49

Dům čp. 970 (dříve malojenečské čp. 27) 
Parcelní číslo původní: PK st. 93, k. ú. Litovice 
Parcelní číslo současné: KN st. 93, k. ú. Litovice 

 

Dům postavil kolem roku 1875 Josef Jelínek. Dům není uveden v seznamu domů 
z tohoto roku, ale získal nižší číslo stavebního pozemku než dům s malojenečským čp. 25, 
který v tomto seznamu byl uveden jako poslední. Podle odevzdací listiny z 29. prosince 
1883 převzali celou jeho držbu Antonín a Magdalena Koubkovi. Po smrti Antonína 
Magdalena Koubková dům prodala trhovou smlouvou z 18. února 1897 Václavovi a Alžbětě 
Černých. Od 2. května 1913 ho převzal syn Václav Černý mladší s manželkou Annou, který 
byl stejně jako otec železničním zřízencem a roku 1923 dům přestavěl. V roce 1980 dům 
vlastnili Petr a Karla Walterovi. V současné době je dům zanedbaný a neobývaný.50

 

                                                 
49  ÚAZK, písemný operát katastru pro k. ú. Hostivice; MÚ Hostivice, voličský seznam Litovice 1938; 

dotazníky k obsazenosti bytů 1951; SÚ Hostivice, přečíslování domů 1980 
50  ÚAZK, písemný operát katastru pro k. ú. Hostivice; MÚ Hostivice, kronika č. 3, str. 116; voličský 

seznam Litovice 1938; dotazníky k obsazenosti bytů 1951; SÚ Hostivice, přečíslování domů 1980 
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Dům čp. 968 v roce 1994 a 14. října 2009. Foto Jindřich Lukášek 
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Dům čp. 970 v roce 1994. Foto Jindřich Lukášek pro SÚ Hostivice 
 

 
Dům čp. 970 dne 21. března 2009 
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Dům čp. 971 (dříve malojenečské čp. 28) 
Parcelní číslo původní: PK st. 147, k. ú. Litovice 
Parcelní číslo současné: KN st. 147, k. ú. Litovice 

 

Dům postavil v roce 1923 železniční zřízenec a později sedlář Antonín Nedbal 
s manželkou Marií. V roce 1950 se Antonín Nedbal stal poslancem Místního národního 
výboru Hostivice. Roku 1980 dům patřil Pavlovi a Marii Liškovým.51

 

 
 

 
Dům čp. 971 v roce 1994 a 13. října 2009. Foto Jindřich Lukášek 
                                                 
51  ÚAZK, písemný operát katastru pro k. ú. Hostivice; MÚ Hostivice, kronika č. 3, str. 116; kronika č. 5, 

str. 16; voličský seznam Litovice 1938; dotazníky k obsazenosti bytů 1951; SÚ Hostivice, přečíslování 
domů 1980 
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Dům čp. 973 (dříve malojenečské čp. 30.B) 
Parcelní číslo původní: PK st. 119, k. ú. Litovice 
Parcelní číslo současné: KN st. 119, k. ú. Litovice 

 

Dům postavili snad v roce 1907 Tomáš a Anna Maříkovi na zahradě, kterou koupili 
30. dubna 1905 od Karolíny Košerákové z Jenečka čp. 23. Odevzdací listinou ze 4. února 
1907 ho převzali Antonín a Filomena Svobodovi a odevzdací listinou z 28. března 1918 
připadl pouze Antonínu Svobodovi. V roce 1920 zde z dospělých bydleli pouze dělníci 
Václav a Anna Brožovi, protože dědic Tomáš Svoboda nebyl ještě plnoletý. Tomáš 
s manželkou Růženou dům vlastnili ještě roku 1951, v roce 1980 patřil Ladislavu a Věře 
Vondrovým.52

Dům čp. 974 (dříve malojenečské čp. 31.B) 
Parcelní číslo původní: PK st. 148, k. ú. Litovice 
Parcelní číslo současné: KN st. 148, k. ú. Litovice 

 

Dům postavili v roce 1924 krejčí Josef David s manželkou Marií.53 Za druhé světové 
války byla majitelkou vdova Marie Davidová a roku 1980 dům patřil Václavu Holopírkovi.54

 

 
Domy čp. 975 a 974 v roce 1994. Foto Jindřich Lukášek pro SÚ Hostivice 

                                                 
52  ÚAZK, písemný operát katastru pro k. ú. Hostivice; MÚ Hostivice, kronika č. 3, str. 65; voličský seznam 

Litovice 1920 a 1938; dotazníky k obsazenosti bytů 1951; SÚ Hostivice, seznam pozemnostních archů 
Litovice 1937–1943; přečíslování domů 1980 

53  MÚ Hostivice, kronika č. 3, str. 120 a další prameny; ÚAZK, písemný operát katastru pro k. ú. Litovice 
(ve výkazu změn za rok 1926/1927 jsou v položce 210 uvedeni jako stavebníci Josef a Marie 
Pospíšilovi, což se s ohledem na ostatní prameny jeví jako chyba zapisovatele) 

54  ÚAZK, písemný operát katastru pro k. ú. Litovice; MÚ Hostivice, voličský seznam Litovice 1938; 
dotazníky k obsazenosti bytů 1951; SÚ Hostivice, seznam pozemnostních archů Litovice 1937–1943; 
přečíslování domů 1980 
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Dům čp. 974 dne 21. března 2009 
 

Dům čp. 975 (dříve malojenečské čp. 32.B) 
Parcelní číslo původní: PK st. 149, k. ú. Litovice 
Parcelní číslo současné: KN st. 149, k. ú. Litovice 

 

Dům postavili v roce 1924 František a Karolína Stibůrkovi z Veleslavína. V roce 1938 
stále patřil vdově Karolíně Stibůrkové, ale bydleli v něm železniční zřízenec Josef Ptáček 
s manželkou Boženou. Dne 15. července 1942 na dům spadlo německé vojenské letadlo 
Henkel He 111B, které ho prakticky zničilo. Dům byl obnoven na náklad německé armády. 
V roce 1951 již byl majitelem František Rajtora.55

 

Dům čp. 1021 (dříve malojenečské čp. 78) 
Parcelní číslo původní: PK st. 76/2, k. ú. Litovice 
Parcelní číslo současné: KN st. 76/2, k. ú. Litovice 

 

Dům byl postaven až zřejmě v 50. letech 20. století v areálu domu čp. 957 
(malojenečského čp. 14). V roce 1980 byl jeho majitelem František Stříbrný.56

                                                 
55  ÚAZK, písemný operát katastru pro k. ú. Litovice; MÚ Hostivice, voličský seznam Litovice 1938; 

dotazníky k obsazenosti bytů 1951; SÚ Hostivice, seznam pozemnostních archů Litovice 1937–1943; 
přečíslování domů 1980 

56  VGHMÚř Dobruška, letecký měřičský snímek inv. č. 1569/1953; SÚ Hostivice, přečíslování domů 1980 
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Dům čp. 1021 v roce 1994 a 13. října 2009. Foto Jindřich Lukášek 
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Dům čp. 1026 (dříve malojenečské čp. 83) 
Parcelní číslo původní: PK st. 488, k. ú. Litovice 
Parcelní číslo současné: KN st. 488, k. ú. Litovice 

 

Dům byl postaven mezi roky 1969 a 1975. V roce 1980 patřil Zdeňce Junkové.57

 

 
 

 
Dům čp. 1026 v roce 1994 a 14. října 2009. Foto Jindřich Lukášek 

                                                 
57  VGHMÚř Dobruška, letecké měřičské snímky inv. č. 9294/1969 a 21297/1975; SÚ Hostivice, přečíslo-

vání domů 1980 
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Dům čp. 1027 (dříve malojenečské čp. 84) 
Parcelní číslo původní: PK st. 525, k. ú. Litovice 
Parcelní číslo současné: KN st. 525, k. ú. Litovice 

 

Dům byl postaven mezi roky 1975 a 1980, kdy ho vlastnili Karel a Eva Němcovi.58

 

 
 

 
Dům čp. 1027 v roce 1994 a 14. října 2009. Foto Jindřich Lukášek 

                                                 
58  VGHMÚř Dobruška, letecký měřičský snímek inv. č. 21297/1975; SÚ Hostivice, přečíslování domů 1980 
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Dům čp. 1056 (dříve malojenečské čp. 113) 
Parcelní číslo původní: PK st. 320, k. ú. Litovice 
Parcelní číslo současné: KN st. 320, k. ú. Litovice 

 

Dům postavil v roce 1935 Václav Turecký s manželkou Marií. Zámečník Václav 
Turecký se stal v roce 1957 poslancem hostivického MNV. V roce 1980 dům patřil 
manželům Sýkorovým.59

Začátkem 90. let byl přízemní dům zvýšen o první patro. 

Dům čp. 1154 
Parcelní číslo současné: KN st. 552, k. ú. Litovice 

 

Dům vznikl nejspíše mezi roky 1980 a 1983.60

Dům čp. 1865 
Parcelní číslo současné: KN st. 76/5, k. ú. Litovice 

 

Číslo popisné vzniklo v roce 2002 nebo 2003 oddělením části domu čp. 957.61

 

 
Dům čp. 1056 v roce 1994. Foto Jindřich Lukášek pro SÚ Hostivice 
 

                                                 
59  Pracovní sešit Ludvíka Pergla Zápisky 1919–1930 – stavební ruch; MÚ Hostivice, kronika č. 5, str. 124; 

dotazníky k obsazenosti bytů 1951; SÚ Hostivice, seznam pozemnostních archů Litovice 1937–1943; 
přečíslování domů 1980 

60  SÚ Hostivice, přečíslování domů 1980; VGHMÚř Dobruška, letecký měřičský snímek inv. č. 22388/1983 
61  Databáze Adresy v České republice, www.mvcr.cz, data z roku 2001 a 2003 

http://www.mvcr.cz/
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Dům čp. 1056 dne 21. března 2009 
 

 
Dům čp. 1154 v roce 1994. Foto Jindřich Lukášek pro SÚ Hostivice 
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Dům čp. 1154 dne 29. června 2008 
 

 
Dům čp. 1865 (oddělená část domu čp. 657) dne 13. října 2009. Foto Jindřich Lukášek 
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Bývalá hasičská kůlna 
Parcelní číslo současné: KN st. 387, k. ú. Litovice 

 

Kůlnu postavila litovická obec někdy za první republiky jako hasičskou zbrojnici pro 
dobrovolné hasiče. V současné době je v majetku města Hostivice a má ji pronajatou 
místní organizace Českého rybářského svazu Hostivice. 
 

 
Bývalá hasičská kůlna, nynější klubovna Českého rybářského svazu dne 21. března 2009 
 

Dětské hřiště 
Dětské hřiště bylo v Novotného ulici vybudováno svépomocí v 70. letech 20. století. 

Naposledy bylo obnoveno v roce 2004. 
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Dětské hřiště někdy mezi roky 1973 a 1977. Snímek z fotokroniky města Hostivice (FKM-A, list 21) 
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Zaniklé číslo popisné v ulici 

Dům čp. 170.A (dříve malojenečské čp. 12.A) 
Parcelní číslo původní: PK st. 91, k. ú. Hostivice 
Parcelní číslo současné: KN 575, k. ú. Hostivice 

 

Dům zvaný Kolonka postavila vrchnost – správa hostivického dvora – pravděpodobně 
před rokem 1800. Byl to nájemní dům pro čeledíny, nádeníky a další zaměstnance 
panského dvora. Jako panský majetek dům nenacházíme v gruntovních ani v domkářských 
knihách, takže přesnější údaje o postavení domu a jeho případných přestavbách nejsou 
známy.62

Dům byl po celou dobu majetkem vrchnosti, resp. velkostatku, po roce 1918 pak 
státního statku. Dlouhodobé zanedbávání údržby však vedlo až k jeho demolici, kterou 
zajistil v roce 2001 Pozemkový fond ČR. Stavební místo je v současnosti prázdné, část 
pozemku byla přisypána a slouží k parkování aut. Hostivice tak přišla o jednu 
z pozoruhodných staveb. 
 

 
Dům čp. 170.A v roce 1994. Foto Jindřich Lukášek pro SÚ Hostivice 
 

                                                 
62  Ludvík Pergl poznamenal ve svém pracovním sešitu č. 1, že roku 1781 prodal Jiří Petr Josefu 

Zábranskému dům čp. 12 – zahradní Gartenhaus. Původ tohoto údaje mi není znám, v žádných 
studovaných pramenech jsem jej nenalezl. Pokud by poznámka byla pravdivá, pak by původní 
malojenečské čp. 12 patřilo jinému domu a tzv. Kolonka by vznikla až později s využitím čp. ze 
zaniklého domu, nejpozději však před rokem 1840, kdy je Kolonka zakreslena na mapě stabilního 
katastru 
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Dům čp. 170.A v roce 1987 (foto Jindřich Lukášek) a 1995 
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Dům čp. 170.A z Novotného ulice a od Jenečského potoka 28. června 2000 
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