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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 30. lednu 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 



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

 

Umístění ulice 
Ulice se nachází v historické části Hostivice, vede souběžně s Jenečským potokem 

a je ohraničena ulicemi Cihlářskou a Čsl. armády. 
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Historie ulice 

Stavební vývoj 
Potoční ulice vznikla kolem poloviny 18. století v rámci domkářské zástavby „na 

vršku“, na svahu směrem k budoucímu nádraží. Zástavba tvořená převážně drobnými 
domky byla v zásadě dokončena před rokem 1770, kdy bylo zavedeno stálé číslování 
domů. 

Jak dokládá mapa stabilního katastru z roku 1840, Jenečský potok protékal volně ulicí 
a nebyl nijak regulován. V roce 1919 navrhoval učitel a člen obecního zastupitelstva 
úpravu některých částí obce a velkou pozornost věnoval právě Potoční ulici, o které 
napsal: „Vůbec této ulici měla by se věnovat péče co největší, neboť je jedna 
z nejzanedbanějších, které v Hostivicích máme, a jejímž vzhledem obec trpí. Ale 
i obyvatelé ulice té zaslouží si, aby jak z důvodů zdravotních, tak i estetických byla 
pozornost ulici té věnována.“1 Stav Potoční ulice, zejména chybějící regulace potoka, byl 
jedním z několika důvodů, proč byla zamítnuta žádost obecního zastupitelstva z roku 1921 
o povýšení obce na městys. Na nevyhovující stav potoka upozornil okresní zdravotní rada 
v roce 1921 a znovu při odvolání obce v roce 1923.2 K úpravě ulice pak došlo během 
30. let 20. století, kdy vznikla i opěrná zeď proti domu čp. 74. Zábradlí na této zdi dožilo 
a bylo vyměněno v roce 2009. 

 

 
Potoční ulice a okolí na císařském otisku mapy stabilního katastru z roku 1840. Černá čísla jsou čísla 
stavebních parcel, nikoliv čísla popisná. © ÚAZK 

                                                 
1  Plný text Pechlátova návrhu je zařazen jako svazek č. 2 řady B Pramenů k hostivické historii na 

webových stránkách www.hostivickahistorie.cz 
2  SOA Praha – SOkA Kladno, fond Okresní úřad Kladno, karton 107, sign. 3-H/90  
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Potoční ulice v místech křížení s uličkou K Nádraží na obrazu Antonína Borovičky z roku 1923, před regulací 
Jenečského potoka. Vlevo vjezd do Jelínkova statku (K Nádraží čp. 49.A). Obraz zapůjčil Roman Kubišta 
 

 
Potoční ulice od Cihlářské ulice ve 30. letech 20. století. Vlevo dům čp. 64, vpravo bývalý domek cihlářských 
mistrů (Cihlářská čp. 15.A, přibližně na jeho místě nyní stojí klubovna autoklubu). Snímek zapůjčil Antonín 
Kafka 
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V roce 1947 byl vybudován most přes Jenečský potok v místě křížení Potoční ulice 

a uličky K Nádraží. Poslední rekonstrukce ulice proběhla v roce 2002, kdy zde byl položen 
nový asfaltový povrch. V té době již byly v ulici dokončeny všechny inženýrské sítě. 

Potoční ulice patří k části města, která je nejvíce ohrožena povodněmi. Jenečský 
potok přinášel zkázu častěji než Litovický potok, kde pomáhaly výše položené rybníky 
a kde si zástavba držela větší odstup. Poslední povodeň 7. března 1963 je i bohatě 
fotograficky zdokumentována. Dne 2. května 1983 do Potoční ulice u Cihlářské ulice stekl 
po dlouhotrvajících deštích popílek, kterým byla zasypána tzv. Jelínkova cesta severně od 
podjezdu pod železniční tratí. 
 

 
Povodeň 7. března 1963 v Potoční ulici před domem čp. 64. Snímek zapůjčila Jitka Pelcová 
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Povodeň 7. března 1963 v Potoční ulici u mostu do uličky K Nádraží. Snímek zapůjčil Vlastimil Šprunk 
 

 
Povodeň 7. března 1963 v Potoční ulici před domem čp. 150. Vlevo jsou vidět dvě okna dosud 
nepřestavěného domu čp. 26. V této době ještě nebyl vybudován mostek přes potok k domu čp. 50. Snímek 
zapůjčila Jitka Pelcová 
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Potoční ulice zaplavená bahnem 2. května 1983. Snímek ze sbírky Jiřího Pergla 
 

Pojmenování ulice 

Ulice byla pojmenována Potoční pravděpodobně v roce 1931 při prvním 
pojmenovávání ulic a svůj název nikdy nezměnila. Inspirace pro pojmenování je zcela 
zjevná: protéká jí Jenečský potok. 
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Průhled do Potoční ulice z ulice Čsl. armády kolem roku 1946 (snímek ze sbírky autora) a 29. března 2009. 
Vpravo statek Čsl. armády čp. 25, na travnaté ploše vlevo stávala koncem 19. století bývalá mýtnice čp. 86.A 
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Domy v ulici 

Bývalý statek čp. 24 
Parcelní číslo původní: PK st. 26 (26/1), k. ú. Hostivice 
Parcelní číslo současné: KN 693, k. ú. Hostivice 

 

Statek čp. 24 se zahradou původně zaujímal celý prostor mezi ulicemi Čsl. armády 
a Potoční a Jenečským potokem. Někteří autoři ztotožňují tento statek s usedlostí, 
připomínanou již v roce 1688, kdy byl majitelem Krištof Venclávek, později Škornička. Ten 
prý musel při „rovnání“ panských polí odevzdat mnoho pozemků vrchnosti.3

V roce 1785 na statku nacházíme Ondřeje Jelínka4 a v majetku jeho rodu zůstal 
statek dlouhá desetiletí.5 V roce 1840 statek s asi 20 ha polností patřil rolníkovi Václavu 
Jelínkovi6 a v roce 1875 Antonínu Jelínkovi s manželkou Annou.7  

Podle obecního kronikáře Antonín a Anna Jelínkovi budovy statku neopravovali, takže 
byly na spadnutí. Měli jediného syna Josefa, který byl za to vyhýčkán, že se stal z něho 
tichý choromyslný. V důsledku toho Jelínkovi prodali kupní smlouvou z 20. března 1906 
všechny polnosti c. k. velkostatku, i když by je zřejmě výhodněji rozprodali více 
uchazečům. Jelínkovi zároveň postupně rozdělovali pozemek statku a navazující zahrady. 
Trhovou smlouvou z 22. května 1902 prodali část zastavěné plochy i zahrady Josefu 
a Marii Šimáčkovým, kteří zde postavili dům čp. 134. Další díl zahrady prodali 24. května 
1907 Václavu a Anně Závorovým na stavbu domu čp. 150. Po smrti manželky Anny v roce 
1911 se o rok později již 76letý Antonín Jelínek znovu oženil s Františkou Ritschelovou. 
Františka na místě bývalé obytné budovy statku postavila v roce 1912 nový dům čp. 164, 
zatímco zbytku statku bez obytné budovy zůstalo čp. 24. Antonín Jelínek zemřel v roce 
1918 a Františka Jelínková 12. září 1921 prodala část stavební plochy a zahrady 
ústřednímu dělnickému konzumnímu spolku „Včela“ v Praze. V roce 1922 si pak na 
zbývající části statku postavila nový dům čp. 24 a 6. května 1922 prodala dům čp. 164 
Janovi a Rozálii la Motte. Zemřela 16. listopadu 1925 a zanechala po sobě značné jmění, 
ač sama žila velice chudě. Domek byl soudně prodán ve prospěch dědiců a trhovou 
smlouvou z 20. července 1926 ho koupili Josef a Božena Tureckých. Josef Turecký ještě 
téhož roku přistavěl prodejnu tabáku, která později získala číslo popisné 323.A.8

V majetku rodiny Tureckých zůstal dům dlouhodobě, v roce 1980 patřil paní 
Turecké.9 V současnosti jsou majiteli domu Jiří Melen a Tomáš Melen.10

 

 
3  Pamětní kniha obce Hostivice, str. 66 
4  NA ČR, fond Josefský katastr, inv. č. 5648 
5  Podle výše citované obecní pamětní knihy se zde majitelé velice střídali, až se kolem roku 1880 ujal 

statku na delší dobu Antonín Jelínek. Jak dokládají josefský katastr a dále uvedený stabilní katastr, 
tento údaj je chybný. Stejně tak nepřesný je v pamětní knize popis pozdější parcelace statku 
a zahrady, který neodpovídá záznamům v katastru. Tento příklad potvrzuje, že zápisy v pamětní knize 
je třeba přijímat s rezervou a ověřovat v jiných zdrojích  

6  NA ČR, fond Stabilní katastr, sign. RAK 114 
7  ÚAZK, písemný operát katastru pro k. ú. Hostivice 
8  Údaje jsou kombinovány z Pamětní knihy obce Hostivice a z písemného operátu katastru 
9  SÚ Hostivice, doklad k přečíslování domů v roce 1980 
10  http://nahlizenidokn.cuzk.cz – stav k červenci 2008 



HOSTIVICKÝ ULIČNÍK: Historický vývoj ulic a domů v Hostivici 
Ulice Potoční  11 
 

 

 
 

 
Dům čp. 24 v pohledu z Pelzovy ulice přes ulici Čsl. armády 29. března 2009 a z Potoční ulice 8. března 2009 
(navazují domy čp. 213 a 150) 
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Statek čp. 50 
Parcelní číslo původní: PK st. 45, k. ú. Hostivice 
Parcelní číslo současné: KN 688, k. ú. Hostivice 

 

O nejstarší historii statku víme jen velmi málo. První bezpečně známí majitelé jsou až 
Jaroslav a Václav Šafaříkovi, kterým statek patřil v roce 1785.11 V roce 1840 statek s asi 
9 ha polností vlastnil rolník Josef Zábranský.12 V roce 1875 zde najdeme již rodinu 
Nyklesových, které statek patřil po řadu desetiletí. První z rodu Nyklesů na tomto statku 
Tomáš je ještě nesprávně zapsán jako Neklas. Notářským spisem ze 4. ledna 1888 přešlo 
vlastnické právo z Tomáše Nyklese na Matěje a Marii. Po smrti Matěje převzal statek 
notářským spisem z 23. dubna 1919 syn Matěj s manželkou Annou.13 Je zajímavé, že ve 
voličském seznamu z roku 1919 je Matěj Nykles veden jako tesař a v obdobném seznamu 
z roku 1932 jako domkář, ačkoliv se sám označoval jako rolník.14 V roce 1951 dům patřil 
Antonínu Nyklesovi,15 zřejmě bratrovi Matěje. 

 

 
Statek čp. 50 na snímku Adolfa Vyšaty z roku 1942. © Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., inv. č. 23211HK 
 
 

                                                 
11  NA ČR, fond Josefský katastr, inv. č. 5648 
12  NA ČR, fond Stabilní katastr, sign. RAK 114 
13  ÚAZK, písemný operát katastru pro k. ú. Hostivice 
14  Takto se označoval např. ve sporu se sousedem Josefem Hájkem o parkování auta před jeho domem 

(SOA Praha – SOkA Kladno, fond Okresní úřad Kladno, karton 110, sign. 3-H/525, listy 643–648) 
15  Dotazník k obsazenosti bytů v roce 1951 
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Dům čp. 50 patřil k těm, které měly dlouho doškovou střechu. V roce 1957, kdy dům 

již vlastnil pan Krsička, stála tato skutečnost dokonce za zaznamenání v obecní kronice.16 
Dům také patřil v 50. letech k nejlépe fotograficky zdokumentovaným. 

Pan Krsička poněkud zchátralý dům opravil a rodina ho vlastní dosud. Obytná budova 
zachovává původní dispozici. Na místě dřívější stodoly byla postavena nová budova. 
 

 
Statek čp. 50 z Potoční ulice přes potok v 50. letech 20. století. Snímek zapůjčil Miroslav Bratrych 
 

                                                 
16  Kronika obce Hostivice (1950–1970), str. 122 
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Statek čp. 50 v roce 1958. Snímky ze sbírky Jiřího Pergla a z fotokroniky města Hostivice (FKM-A, list 15) 
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Statek čp. 50 s bránou v 50. letech 20. století. Snímek ze sbírky Jiřího Pergla 
 

 
Bývalá stodola statku čp. 50 v roce 1952. Snímek ze sbírky Městského úřadu Hostivice  
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Dům čp. 50 dne 8. března 2009 
 

 
Dům čp. 50 od mostu do uličky K Nádraží dne 31. května 2009 
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Ostatní domy v ulici 

Dům čp. 26 
Parcelní číslo původní: PK st. 46, k. ú. Hostivice 
Parcelní číslo současné: KN 800/4, k. ú. Hostivice 

 

Prvním známým majitelem domu čp. 26 je domkář Josef Mařík v roce 1785. Poté 
dům patřil delší dobu rodu Sobotkových – nejméně v letech 1817 až 1840 Františkovi, 
roku 1875 Václavovi a od roku 1883 Vojtěchovi. Smlouvou ze 17. února 1888 dům koupila 
Františka Ritschelová, která se provdala za Antonína Jelínka z čp. 24 a poté dům čp. 26 
prodala 2. dubna 1913 Růženě Stádníkové. Nejméně v letech 1937 až 1951 dům vlastnil 
Bedřich Stádník. V roce 1980 již dům patřil Kostkovým, rodině současných majitelů.17

Kolem roku 2000 Vlastimil Kostka postavil na místě původní obytné budovy zcela 
novou stavbu, do jejíhož přízemí se rozšířila dílna. 

 

 
Dům čp. 26 v roce 1994, ještě před zbořením původní obytné budovy. Foto Jindřich Lukášek pro 
SÚ Hostivice 
 

                                                 
17  NA ČR, fond Josefský katastr, inv. č. 5648; SOA Praha, fond VS Tachlovice, kniha inv. č. 36 – Obecní 

účty Hostivice 1804–1825; NA ČR, fond Stabilní katastr, sign. RAK 114; ÚAZK, písemný operát 
katastru pro k. ú. Hostivice; soupis majitelů k regulačnímu plánu 1937; SÚ Hostivice, parcelní protokol 
1943; dotazník k obsazenosti bytů v roce 1951; SÚ Hostivice, doklad k přečíslování domů v roce 1980 
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Dům čp. 26 dne 23. srpna 2009. Foto Jindřich Lukášek 
 

Dům čp. 42 
Parcelní číslo původní: PK st. 59, k. ú. Hostivice 
Parcelní číslo současné: KN 661, k. ú. Hostivice 

 

Dům čp. 42 patřil v roce 1785 domkáři Antonínu Trýbovi, nejméně v letech 1817 až 
1840 domkáři Petru Seidlovi a v roce 1875 Františku Kapalínovi, který ho roku 1885 předal 
Antonínu a Marii Kapalínovým. Dne 7. dubna 1895 dům získali trhovou smlouvou Josef 
a Magdalena Kapalínovi, kteří v témže roce koupili pole parc. č. 311 od Antonína a Marie 
Havlůjových z čp. 28. Postupní smlouvou ze 29. listopadu 1911 celou držbu převzali Václav 
a Anna Kapalínovi z čp. 155, kteří si ponechali jen uvedené pole a dům 17. prosince 1913 
prodali Antonínu a Rozálii Krajcrovým. Zedník Antonín Krajcr pocházel z Jenečka, ale 
Rozálie rozená Hanzlíková se narodila v sousedním domě čp. 41.A. Jejich dcera Zdeňka se 
v roce 1936 provdala za autodopravce Josefa Součka z Kročehlav a v majetku rodiny dům 
zůstal až do současnosti. V roce 1941 Rozálie Krajcrová a Součkovi dům zásadně 
přestavěli, z domu tvaru „U“ bylo ponecháno pouze levé křídlo v pohledu z ulice, které 
bylo přestavěno a zvýšeno. Na místě bývalého pravého křídla vznikl dvorek. V prostoru 
dvorku i na části pozemku po zaniklém domě čp. 41.A vybudoval Josef Souček ml. 
v 90. letech truhlářskou dílnu. Zároveň poněkud rozšířil obytnou budovu.18

                                                 
18  NA ČR, fond Josefský katastr, inv. č. 5648; SOA Praha, fond VS Tachlovice, kniha inv. č. 36 – Obecní 

účty Hostivice 1804–1825; NA ČR, fond Stabilní katastr, sign. RAK 114; ÚAZK, písemný operát 
katastru pro k. ú. Hostivice; soupis majitelů k regulačnímu plánu 1937; SÚ Hostivice, parcelní protokol 
1943; dotazník k obsazenosti bytů v roce 1951; SÚ Hostivice, doklad k přečíslování domů v roce 1980; 
rodinné dokumenty a ústní informace Josefa Součka 
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Dům čp. 42 v Potoční ulici ve 30. letech 20. století. Vzadu je vidět štít domu čp. 64. Snímek zapůjčil Josef 
Souček 
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Dům čp. 42 v Potoční ulici při pohřbu Antonína Krajcra 13. srpna 1937. Vlevo branka a část střechy domu 
čp. 41. Snímek zapůjčil Josef Souček 
 

  
Přestavba domu čp. 42 v roce 1941. Snímky zapůjčil Josef Souček 
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Dům čp. 42 po přestavbě, asi ve 40. letech. Snímek zapůjčil Josef Souček 
 

  
Čísla popisná domů čp. 42 a 41.A používaná asi během 1. republiky. Zapůjčil Josef Souček 
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Smlouva o dobrovolném začlenění firmy Josefa Součka do komunálního podniku z roku 1950 ukazuje 
způsob, jakým byly rušeny živnosti v 50. letech. Dohodnuté splátky nebyly nikdy vyplaceny. Dokument 
zapůjčil Josef Souček 
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Dům čp. 42 z Potoční ulice a z Vinohradské ulice v roce 1994. Foto Jindřich Lukášek pro SÚ Hostivice 
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Dům čp. 42 dne 4. října 2002. Ve dvoře vpředu dříve stával zaniklý dům čp. 41.A 
 

Dům čp. 43 
Parcelní číslo původní: PK st. 58, k. ú. Hostivice 
Parcelní číslo současné: KN 659, k. ú. Hostivice 

 

Dům poprvé nalézáme v josefském katastru z roku 1785, kdy patřil domkáři Jakubu 
Svobodovi. V letech 1817–1821 platil obecní daně z domu Antonín Svoboda, poté dva roky 
Josef Sosna a v letech 1824–1825 Jakub Náprstek. V roce 1840 dům vlastnil domkář Jan 
Mach a v roce 1875 Václav Procházka. Někdy před rokem 1890 ho získali František a Anna 
Sládkovi a odevzdacím listem z 10. května 1919 přešel na Josefu Sládkovou, která dům 
držela ještě v roce 1951. V roce 1980 patřil paní Tesařové.19

Nedávná citlivá rekonstrukce plně respektuje starší vývoj domu a napravila dřívější 
nevhodné umístění velkého okna do uličního štítu. 

                                                 
19  NA ČR, fond Josefský katastr, inv. č. 5648; SOA Praha, fond VS Tachlovice, kniha inv. č. 36 – Obecní 

účty Hostivice 1804–1825; NA ČR, fond Stabilní katastr, sign. RAK 114; ÚAZK, písemný operát 
katastru pro k. ú. Hostivice; soupis majitelů k regulačnímu plánu 1937; SÚ Hostivice, parcelní protokol 
1943; dotazník k obsazenosti bytů v roce 1951; SÚ Hostivice, doklad k přečíslování domů v roce 1980 
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Dům čp. 43 v roce 1994. Foto Jindřich Lukášek pro SÚ Hostivice 
 

 
Dům čp. 43 dne 21. března 2009 
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Dům čp. 44 
Parcelní číslo původní: PK st. 57, k. ú. Hostivice 
Parcelní číslo současné: KN 657, k. ú. Hostivice 

 

Podle josefského katastru z roku 1785 dům patřil Františku Čermákovi. V hostivické 
obecní knize nacházíme jako majitele domu v letech 1817–1819 Jakuba Mlse a v letech 
1820–1825 Tomáše Mlse. Stabilní katastr z roku 1840 uvádí jako majitele domkáře 
Františka Mlse. V parcelním protokolu z roku 1875 je zapsán majitel Jan Herel, podle 
pozdějších změn však jde pravděpodobně o přepis a majitel se jmenoval Keller. Podle 
notářského spisu a odevzdací listiny z 28. února 1903 dům přešel z Jana a Magdaleny 
Kellerových na Jana a Františku. Noví majitelé přikoupili dva kusy pole, ale vlastní dům pak 
trhovou smlouvou ze 3. září 1906 prodali Václavu a Anně Vlčkovým, od kterých ho trhovou 
smlouvou z 27. července 1909 získali Josef a Antonie Donátovi. V dělnické rodině 
Donátových dům zůstal do 2. světové války, v roce 1943 již patřil Karlu Čermákovi 
a nejméně v letech 1951–1980 Václavu Chalušovi.20

Současná majitelka Jana Winklerová zde zřídila prodejnu potřeb pro domácnost 
Quelle a v roce 2008 zvýšila dům v zadní části o patro. 
 

 
Dům čp. 44 v roce 1994. Foto Jindřich Lukášek pro SÚ Hostivice 
 

                                                 
20  NA ČR, fond Josefský katastr, inv. č. 5648; SOA Praha, fond VS Tachlovice, kniha inv. č. 36 – Obecní 

účty Hostivice 1804–1825; NA ČR, fond Stabilní katastr, sign. RAK 114; ÚAZK, písemný operát 
katastru pro k. ú. Hostivice; soupis majitelů k regulačnímu plánu 1937; SÚ Hostivice, parcelní protokol 
1943; dotazník k obsazenosti bytů v roce 1951; SÚ Hostivice, doklad k přečíslování domů v roce 1980 
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Dům čp. 44 v roce 1994. Foto Jindřich Lukášek pro SÚ Hostivice 
 

 
Dům čp. 44 dne 21. března 2009 
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Dům čp. 44 v pohledu z Vinohradské ulice 8. března 2009 
 

Dům čp. 45 
Parcelní číslo původní: PK st. 56, k. ú. Hostivice 
Parcelní číslo současné: KN 656, k. ú. Hostivice 

 

K domu čp. 45 nepatřila žádná zahrádka, proto není zachycen v josefském katastru. 
První jména majitelů se objevují až v hostivické obecní knize, a to Jakub Náprstek v letech 
1817–1823, Terezie Schonová v roce 1824 a Mates Novotný v roce 1825. Matyáš Novotný 
vlastnil dům i v roce 1840. Roku 1875 dům patřil Janu Majerovi, ale záhy přešel na 
Václava Procházku, který ho notářským spisem z 11. března 1888 předal Tomáši 
Procházkovi. Od něj dům koupili trhovou smlouvou ze 14. dubna 1901 Josef a Marie 
Fialovi, kterým již patřil sousední dům čp. 46. Dům čp. 45 prodali trhovou smlouvou 
z 15. února 1914 Kateřině Linkové, dne 21. října 1921 ho koupili Miroslav a Zdeňka 
Kolárevičovi a již 17. května 1923 František a Marie Kalinovi. Marie Kalinová dům vlastnila 
ještě v roce 1951, v roce 1980 patřil Růženě Eimanové.21

Dům neprošel ve druhé polovině 20. století modernizací, takže má zachována stará 
úzká okna. V nedávné době se dočkal nové střechy. 
 

                                                 
21  NA ČR, fond Josefský katastr, inv. č. 5648; SOA Praha, fond VS Tachlovice, kniha inv. č. 36 – Obecní 

účty Hostivice 1804–1825; NA ČR, fond Stabilní katastr, sign. RAK 114; ÚAZK, písemný operát 
katastru pro k. ú. Hostivice; soupis majitelů k regulačnímu plánu 1937; SÚ Hostivice, parcelní protokol 
1943; dotazník k obsazenosti bytů v roce 1951; SÚ Hostivice, doklad k přečíslování domů v roce 1980 
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Dům čp. 45 z Potoční ulice a z Vinohradské ulice v roce 1994. Foto Jindřich Lukášek pro SÚ Hostivice 
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Dům čp. 45 dne 21. března 2009 
 

Dům čp. 46 
Parcelní číslo původní: PK st. 55, k. ú. Hostivice 
Parcelní číslo současné: KN 655, k. ú. Hostivice 

 

Podle josefského katastru patřil dům v roce 1785 Jiřímu Heydukovi. Obecní kniha 
uvádí, že daně za dům čp. 46 platili v letech 1817–1819 Samuel Veimann, 1820–1822 
Marie Veselá a 1823–1824 Josef Jirotka. Jméno poplatníka v roce 1825 je nepříliš čitelné, 
ale pravděpodobně to byl Prokop Hauer, kterému dům patřil i v roce 1840. V roce 1875 
dům vlastnila Marie Bláhová, ale údaj byl záhy opraven na Josefa a Marii Brožovy. 
Odevzdací listinou z 9. ledna 1891 dům převzal Josef Brož, který ho trhovou smlouvou 
z 29. října 1900 prodal Janu a Marii Fialovým. Odevzdací listinou z 5. března 1915 dům 
přešel na Jana Fialu, který ho postupní smlouvou z 2. října 1926 předal Františku a Marii 
Malým. Jan Fiala byl v té době penzista a v domě bydlel ještě v roce 1932. Františku 
Malému dům patřil i v roce 1980.22

V 90. letech byl dům opraven, ale současní majitelé přední část zvýšili o patro a dům 
vhodně upravili. 

                                                 
22  NA ČR, fond Josefský katastr, inv. č. 5648; SOA Praha, fond VS Tachlovice, kniha inv. č. 36 – Obecní 

účty Hostivice 1804–1825; NA ČR, fond Stabilní katastr, sign. RAK 114; ÚAZK, písemný operát 
katastru pro k. ú. Hostivice; soupis majitelů k regulačnímu plánu 1937; SÚ Hostivice, parcelní protokol 
1943; dotazník k obsazenosti bytů v roce 1951; SÚ Hostivice, doklad k přečíslování domů v roce 1980 
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Dům čp. 46 v roce 1994. Foto Jindřich Lukášek pro SÚ Hostivice 
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Dům čp. 46 dne 21. března 2009 
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Dům čp. 64 
Parcelní číslo původní: PK st. 61, k. ú. Hostivice 
Parcelní číslo současné: KN 663, k. ú. Hostivice 

 

Dům vznikl kolem roku 1800. První údaj o majiteli domu přináší obecní kniha, podle 
které v letech 1817–1825 dům patřil Františku Káclovi. Domkář František Kácl je uveden 
i ve stabilním katastru z roku 1840. V roce 1875 již dům patřil Josefu a Marii Nekolovým, 
kteří notářským spisem z 9. června 1895 dům předali Aloisovi a Anežce Šafaříkovým. Poté 
dům přešel odevzdací listinou z 26. ledna 1907 na Aloise Šafaříka a notářským spisem 
z 21. června 1911 na Aloise a Marii Šafaříkovi, kteří dům prodali kupní smlouvou z 9. září 
1912 Josefu a Marii Nekolovým, pravděpodobně příbuzným. Nekolovi dům prodali 
8. listopadu 1921 Štěpánovi a Magdaleně Kučerovým, od nichž ho 26. února 1925 koupila 
Alžběta Novotná, která předtím žila se svým mužem v nedalekém domě cihlářských mistrů 
(Cihlářská čp. 15.B). V té době stále na domě vázlo právo doživotního užívání pro paní 
Nekolovou. V roce 1932 byl dům rozšířen na obě strany a do tvaru „L“ a zvýšen o patro, 
snímek domu před přestavbou bohužel není k dispozici. Před rokem 1940 dům zdědila 
dcera paní Novotné Anna provdaná Černá a v roce 1961 ho převzala dcera Anny Černé 
Blažena provdaná Schmidová.23

 

 
Pohřební průvod Cihlářskou ulicí při pohřbu Antonína Krajcra 13. srpna 1937. Vpravo je vidět dům čp. 64 
v Potoční ulici. Snímek zapůjčil Josef Souček 
 
                                                 
23  SOA Praha, fond VS Tachlovice, kniha inv. č. 36 – Obecní účty Hostivice 1804–1825; NA ČR, fond 

Stabilní katastr, sign. RAK 114; ÚAZK, písemný operát katastru pro k. ú. Hostivice; soupis majitelů 
k regulačnímu plánu 1937; SÚ Hostivice, parcelní protokol 1943; dotazník k obsazenosti bytů v roce 
1951; SÚ Hostivice, doklad k přečíslování domů v roce 1980; ústní informace Blaženy Schmidové 
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Dům čp. 64 v roce 1994. Foto Jindřich Lukášek pro SÚ Hostivice 
 

 
Dům čp. 64 dne 3. září 2009. Foto Jindřich Lukášek 
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Dům čp. 74 
Parcelní číslo původní: PK st. 48, k. ú. Hostivice 
Parcelní číslo současné: KN 698, k. ú. Hostivice 

 

Dům vznikl asi ve 30. až 40. letech 19. století a využil volný prostor před statkem 
čp. 28 a bývalou obecní pastouškou. První jméno majitele nacházíme ve stabilním katastru 
z roku 1840, a to domkáře Václava Pachmanna. V roce 1875 dům vlastnil Jakub Tausig, 
který později koupil obecní sýpku a přestavěl ji na mlýn čp. 114. Krátce po roce 1875 dům 
získali Josef a Anna Vágnerovi (dodnes mu někteří starousedlíci říkají Vágnerovna), kteří 
ho trhovou smlouvou z 28. srpna 1902 prodali Františku a Jaroslavě Šarochovým. Trhovou 
smlouvou ze 7. srpna 1909 dům získala Hana Hütterová (psána též Hüllerová a chybně 
Müllerová). V letech 1910 a 1911 přistavěla částečně na veřejném pozemku prádelnu 
a dřevníky. Dům sloužil jako nájemní, například v roce 1919 zde bydlelo 10 dospělých 
a v roce 1932 dokonce 13 dospělých. V roce 1951 dům vlastnila Kristina Mikolášová 
a v roce 1980 již Jaromír Spousta.24

Dům má velmi zajímavou architekturu, kterou si kromě balkonu patrného na staré 
fotografii zachoval až do současnosti. Balkon musel být podle ústního podání odstraněn při 
regulaci Jenečského potoka, protože bránil provozu na ulici. 
 

 
Dům čp. 74 na snímku asi z počátku 20. století 
 

                                                 
24  NA ČR, fond Stabilní katastr, sign. RAK 114; ÚAZK, písemný operát katastru pro k. ú. Hostivice; soupis 

majitelů k regulačnímu plánu 1937; voličské seznamy z roku 1919 a 1932; SÚ Hostivice, parcelní 
protokol 1943; dotazník k obsazenosti bytů v roce 1951; SÚ Hostivice, doklad k přečíslování domů 
v roce 1980 
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Dům čp. 74 ve dnech 8. března 2009 a 31. května 2009 
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Dům čp. 102 
Parcelní číslo původní: PK st. 107, k. ú. Hostivice 
Parcelní číslo současné: KN 798, k. ú. Hostivice 

 

Dům čp. 102 byl postaven krátce před rokem 1875, kdy patřil Josefu Nekolovi, ale 
záhy se stali jeho majiteli Tomáš a Kateřina Hájkovi. Ti dům prodali trhovou smlouvou 
z 29. listopadu 1891 Aloisovi a Rozálii Dvořákovým a od nich ho koupil trhovou smlouvou 
z 30. října 1900 Josef Brož. Odevzdací listinou z 19. května 1919 dům získala Antonie 
Bláhová, která ho v roce 1936 předala Heleně Traplové. Ta byla majitelkou domu ještě 
v roce 1980.25

Dům si zachoval pravděpodobně již od svého postavení dispozici ve tvaru „L“. 
 

 
Dům čp. 102 v roce 1994. Foto Jindřich Lukášek pro SÚ Hostivice 
 

                                                 
25  ÚAZK, písemný operát katastru pro k. ú. Hostivice; soupis majitelů k regulačnímu plánu 1937; voličské 

seznamy z roku 1919 a 1932; Pamětní kniha obce Hostivice, str. 172–173; SÚ Hostivice, parcelní 
protokol 1943; dotazník k obsazenosti bytů v roce 1951; SÚ Hostivice, doklad k přečíslování domů 
v roce 1980 
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Dům čp. 102 dne 29. března 2009 
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Dům čp. 103 
Parcelní číslo původní: PK st. 106 (106/1), k. ú. Hostivice 
Parcelní číslo současné: KN 795, k. ú. Hostivice 

 

Rovněž dům čp. 103 byl postaven krátce před rokem 1875, kdy patřil Alžbětě 
Ženíškové. Od ní ho získal asi v roce 1884 sedlář Jan Majer (s manželkou Anežkou?). 
V roce 1932 zde kromě Anežky Majerové, tehdy již 78leté, bydlel cukrář Jan Potoček 
s rodinou. Před rokem 1932 dům koupil Spořitelní a záložní spolek pro Hostivici a okolí, 
zapsaná společnost s ručením omezeným. Kampelička si ve dvoře postavila nový dům 
čp. 321. V původním domě čp. 103 byla v roce 1950 prodejna cukrovinek družstva 
Bratrství a později sběrna čistírny oděvů Okresního podniku služeb Praha-západ.26

Po roce 1989 se majitelem domu stalo město Hostivice. Provozovnu v dražbě získala 
Adéla Tesárková, která zde zřídila prodejnu a opravnu obuvi. Na základě toho jí město 
Hostivice v roce 1992 dům prodalo.27 Paní Tesárková ve druhé polovině 90. let starý dům 
zbořila a na jeho místě vystavěla novostavbu se stejným číslem popisným, ve které nadále 
prodává obuv. 
 

 
Dům čp. 103 kolem roku 1995. Foto Jaroslav Kučera 
 

                                                 
26  ÚAZK, písemný operát katastru pro k. ú. Hostivice; soupis majitelů k regulačnímu plánu 1937; voličské 

seznamy z roku 1919 a 1932; SÚ Hostivice, parcelní protokol 1943; dotazník k obsazenosti bytů v roce 
1951; SÚ Hostivice, doklad k přečíslování domů v roce 1980 

27  MÚ Hostivice, zápis č. 10 ze zasedání městského zastupitelstva konaného dne 24. září 1992, bod 3 
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Potoční ulice s domy čp. 102, 321 a 103 v roce 1994 a 23. srpna 2009. Zcela vpravo část domu Čsl. armády 
čp. 25. Foto Jindřich Lukášek 
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Dům čp. 150 
Parcelní číslo původní: PK st. 187, k. ú. Hostivice 
Parcelní číslo současné: KN 696, k. ú. Hostivice 

 

Dům čp. 150 postavili v roce 1907 na pozemku odděleném od zahrady statku čp. 24 
obuvník Václav a Anna Závorovi, kterým v té době patřil už dům Na Vršku čp. 33. 
Odevzdací listinou z 8. ledna 1912 přešlo vlastnické právo ideálními polovinami na syna 
Antonína Závoru a matku Annu Závorovou a odevzdací listinou z 25. října 1926 získal celý 
dům Antonín Závora.28

 

     
Manželé Václav a Anna Závorovi a jejich jediný syn Antonín Závora na snímku z mladých let. Snímky ze 
sbírky Lubora Houšky 
 

Před rokem 1932 se majitelem 
domu stal elektrikář Josef Hájek 
s manželkou Antonií. Kolem roku 1951 
dům přešel na syna Vladislava Hájka, 
kterému patří dosud.29

Dům si od 30. let zachoval původní 
hmotu, ale byl celkově zmodernizován. 
 
 
 
 

 
 

Firemní údaje Josefa Hájka na účtu  
vystaveném v roce 1941 

                                                 
28  ÚAZK, písemný operát katastru pro k. ú. Hostivice; soupis majitelů k regulačnímu plánu 1937; voličské 

seznamy z roku 1919 a 1932 
29  Voličský seznam z roku 1932; soupis majitelů k regulačnímu plánu 1937; SÚ Hostivice, parcelní 

protokol 1943; dotazník k obsazenosti bytů v roce 1951; SÚ Hostivice, doklad k přečíslování domů 
v roce 1980 



HOSTIVICKÝ ULIČNÍK: Historický vývoj ulic a domů v Hostivici 
Ulice Potoční  42 
 

 

 
Dům čp. 150 ve 30. letech 20. století. Snímek zapůjčil Vladislav Hájek 
 

 
Dům čp. 150 v roce 1994. Foto Jindřich Lukášek pro SÚ Hostivice 
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Dům čp. 150 dne 8. března 2009. Vlevo je vidět dům čp. 213 
 

Dům čp. 213 
Parcelní číslo původní: PK st. 26/4, k. ú. Hostivice 
Parcelní číslo současné: KN 695, k. ú. Hostivice 

 

Trhovou smlouvou z 12. září 1921 koupila „Včela“, ústřední dělnický konsumní spolek 
v Praze od Františky Jelínkové část stavebního pozemku statku čp. 24. Podle některých 
pramenů vznikla prodejna Včely již v roce 1912. Možná Včela koupila existující budovu, 
která po prodeji dostala samostatné číslo popisné 213. Tomu však neodpovídá údaj, že 
dům byl v roce 1927 novostavbou osvobozenou od daní. V roce 1943 byl dům evidován na 
Bratrství, nákupní, stavební a úsporné družstvo, společnost s ručením omezeným v Praze, 
pravděpodobně proto, že družstvo Včela mělo vazby na tehdy zakázanou komunistickou 
stranu. Po 2. světové válce zde bydlel Vojtěch Hympán. V roce 1980 dům vlastnil Alois 
Kambera.30

                                                 
30  ÚAZK, písemný operát katastru pro k. ú. Hostivice; soupis majitelů k regulačnímu plánu 1937; voličský 

seznam z roku 1932; soupis majitelů k regulačnímu plánu 1937; SÚ Hostivice, parcelní protokol 1943; 
dotazník k obsazenosti bytů v roce 1951; SÚ Hostivice, doklad k přečíslování domů v roce 1980 
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Dům čp. 213 asi ve 20. letech 20. století. Snímek zapůjčila Lenka Pospíšilová 
 

 
Dům čp. 213 dne 23. srpna 2009. Foto Jindřich Lukášek 
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Dům čp. 321 
Parcelní číslo původní: PK st. 106/2, k. ú. Hostivice 
Parcelní číslo současné: KN 796, k. ú. Hostivice 

 

Spořitelní a záložní spolek pro Hostivici a okolí, zapsaná společnost s ručením 
omezeným, si před rokem 1932 koupil dům čp. 103 a v jeho dvoře postavil nový dům 
čp. 321. V roce 1932 zde bydlel obuvník Václav Tichý. Budova dlouhou dobu nebyla 
evidována v katastru, zapsána byla až asi koncem 50. let. Prostory záložny (tzv. 
kampeličky) po 2. světové válce dlouhá desetiletí využívala pobočka Československé státní 
spořitelny. Dočasně zde sídlila i místní knihovna, odstěhovala se v roce 1969.31

 

 
 

 
Dům čp. 321 dne 29. března 2009 

                                                 
31  ÚAZK, písemný operát katastru pro k. ú. Hostivice; soupis majitelů k regulačnímu plánu 1937; voličský 

seznam z roku 1932; soupis majitelů k regulačnímu plánu 1937; SÚ Hostivice, parcelní protokol 1943; 
dotazník k obsazenosti bytů v roce 1951; SÚ Hostivice, doklad k přečíslování domů v roce 1980; 
Kronika obce Hostivice (1950–1970), str. 225 
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Zaniklé domy v ulici 

Obecní pastouška čp. 27.A 
Parcelní číslo původní: PK st. 47, k. ú. Hostivice 

 

Vedle domu čp. 26 stávala „od nepaměti“ pastouška, později schovaná v uličce za 
domem čp. 74, tzv. Vágnerovnou. Pastoušku spravovala obec a poskytovala zde ubytování 
nejchudším občanům. Část domku také sloužila k ubytování nemocných, ale v roce 1915 
postavila obec k tomuto účelu nový izolační domek čp. 192 v ulici U Vodárny. Pastouška 
byla zbořena v roce 1940 poté, co se zřítil její strop. Poslední obyvatelé – Petr Suchý 
a Fousková, vdova po Štěpánu Fouskovi – byli vystěhováni. Jak píše kronikář Alois Saifrt: 
„Tak vzalo za své obydlí bídy a špíny, poslední stanice chudáků.“32

Na místě bývalé pastoušky se dnes nachází zahrada, ale část jejího ohrazení tvoří 
zbytek původního zdiva. 
 

 
Plánem na úpravu pastoušky z roku 1892. Dokument ze sbírky Jiřího Pergla 
 

                                                 
32  NA ČR, fond Stabilní katastr, sign. RAK 114; ÚAZK, písemný operát katastru pro k. ú. Hostivice; soupis 

majitelů k regulačnímu plánu 1937; SÚ Hostivice, parcelní protokol 1943; Pamětní kniha obce 
Hostivice, str. 202–203 
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Obecní pastouška stávala ve slepé uličce za domem čp. 74, na snímku z 8. března 2009 je místo stavby 
schováno vpravo za domem čp. 26 
 

Dům čp. 41.A 
Parcelní číslo původní: PK st. 60, k. ú. Hostivice 

 

Od poloviny 18. století stával mezi domy čp. 64 a 42 dům čp. 41.A. Protože k němu 
nepatřila zahrádka, není zaznamenán v josefském katastru z roku 1785. Podle obecní 
knihy patřila v roce 1817 jakémusi Tomášovi (příjmení není čitelné) a od roku 1818 Janu 
Škvorovi. Domkáře Jana Škvora uvádí i stabilní katastr z roku 1840. V roce 1875 již dům 
patřil Janu a Alžbětě Hanzlíkovým a v jejich rodině zůstal až do svého zániku. Jan 
a Alžběta Hanzlíkovi v 90. letech 19. století vlastnili i dům čp. 30 ve Vinohradské ulici, 
který si ponechali poté, co dům čp. 41.A předali Václavu a Terezii Hanzlíkovým. Odevzdací 
listinou z 30. března 1918 získali podíl po matce děti Václav ml. a Anna ml. V roce 1943 
dům vlastnili Václav a Alžběta Hanzlíkovi, v roce 1951 Alžběta Hanzlíková. Patřil 
k posledním domům v Hostivici s doškovou střechou, kterou měl až do své demolice v roce 
1968. Suť byla využita při zasypávání Selského rybníka (Selčáku) na Husově náměstí.33

 

                                                 
33  NA ČR, fond Josefský katastr, inv. č. 5648; SOA Praha, fond VS Tachlovice, kniha inv. č. 36 – Obecní 

účty Hostivice 1804–1825; NA ČR, fond Stabilní katastr, sign. RAK 114; ÚAZK, písemný operát 
katastru pro k. ú. Hostivice; soupis majitelů k regulačnímu plánu 1937; SÚ Hostivice, parcelní protokol 
1943; dotazník k obsazenosti bytů v roce 1951; SÚ Hostivice, doklad k přečíslování domů v roce 1980; 
ústní informace Josefa Součka 
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Dům čp. 41.A s okolím v 50. letech 20. století. Snímek zapůjčil Miroslav Bratrych 
 

 
Dům čp. 41.A v roce 1953. Snímek z fotokroniky města Hostivice (FKM-A, list 10) 
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Potoční ulice v místech, kde stával dům čp. 41.A, na snímku ze 14. prosince 2008 
 

Bývalá mýtnice čp. 86.A 
Parcelní číslo původní: PK st. 105, k. ú. Hostivice 

 

Dům na rohu ulic Čsl. armády a Potoční postavil rolník Josef Bartoš z čp. 25 někdy 
mezi roky 1840 a 1858, kdy byl zapsán ještě bez čísla popisného a navíc se zmatkem 
v číslech parcel do zapojovacího archu protokolu stavebních parcel stabilního katastru. Na 
základě listiny z 28. prosince 1882 přešel tento dům i dům čp. 90 na Annu Bartošovou, 
která čp. 86.A v roce 1884 prodala Adolfovi a Anně Košerákovým. Od nich dům koupili 
trhovou smlouvou z 23. listopadu 1900 Antonín a Františka Landovi a 29. prosince 1910 ho 
postoupili Antonínu a Marii Landovým. Po vzniku Československa dům rychle měnil 
majitele: 29. září 1919 ho koupila Růžena Kořínková, 3. července 1920 Václav Zach, 
4. listopadu 1921 Bedřich Šimek, 17. září 1925 František Pokorný a 19. května 1926 obec 
Hostivice, která tuto stavební parcelu zrušila, což by mělo dokládat demolici domu. Zrušení 
domu bezpečně dokládá letecký snímek z roku 1938. Zůstává nepochopitelné, jak mohla 
v domě čp. 86 bydlet v roce 1932 dělnice Anna Kubrová a jak mohl roku 1937 patřit 
Josefu Šafaříkovi, když dům 86.B nebyl zapsán v katastru k roku 1943 a není vidět ani na 
leteckém snímku z roku 1938.34

V roce 1889 zřídil Antonín Šprunk v tomto domě holičský závod. Šprunk se sice 
přiženil do rodiny Bartošových, ale v roce 1889 již dům patřil manželům Košerákovým. 
Dům je zde označen jako stará mýtnice, ale nepodařilo se zjistit, kdy a jaké mýto se zde 
vybíralo. 

Žádný snímek domu čp. 86.A není znám. 

                                                 
34  NA ČR, fond Stabilní katastr, sign. RAK 114; ÚAZK, písemný operát katastru pro k. ú. Hostivice; soupis 

majitelů k regulačnímu plánu 1937; SÚ Hostivice, parcelní protokol 1943; VGHÚ Dobruška, letecký 
měřičský snímek 4248/38 
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Reklama Antonína Šprunka na holičský závod v domě čp. 86.A. 
Dokument zapůjčil Vlastimil Šprunk 
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