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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 13. srpnu 2011 
 
Sestavil Jiří Kučera 
 
Při zpracování podkladů spolupracovali Josef Kučera a Alena Kučerová 
 
Neoznačené obrázky a fotografie: sbírka autora, autor, Josef Kučera a Alena Kučerová 
 
Plány na podkladu katastrální mapy nakreslila Alena Kučerová 
 
 
Stránky jsou upraveny pro zmenšování při tisku na formát A5 
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Umístění ulice 
Ulice se nachází v západní části Břvů a vede od Hájecké ulice k bývalému ovčínu 

(dnes sídlu firmy Mifer). 
 

 
 
 

 
Severní část ulice U Ovčína 11. prosince 2005 
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Severní část ulice U Ovčína na indikační skice stabilního katastru z roku 1840. Pod nápisem Bržwee je na 
stavební parcele 47 bývalý ovčín (nyní čp. 1289), vpravo od něj na pozemku parc. č. st. 46 zaniklý dům 
čp. 16.A a nad ním na pozemku parc. č. st. 45 dům čp. 3.A (v mapě je chybně zapsáno čp. 17). Dále je na 
výřezu vidět břevský dům čp. 4 a část statku čp. 2. NA ČR, fond SK, sign. RAK 196 
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Historie ulice 

Stavební vývoj 
Ulice U Ovčína prochází kolem historických břevských statků k bývalému ovčínu, 

který dříve patřil k panskému sídlu – břevské tvrzi. Bez velkého přehánění tak lze tuto ulici 
prohlásit za nejstarší část Břvů, které se prvně připomínají již ve 12. století jako majetek 
valdsaského kláštera. Prostor mezi statky čp. 1 a 2 také sloužil jako břevská náves. Ulice si 
od počátku zachovává základní trasování, pouze v severní části, u bývalého ovčína byly 
stavěny domy podél historické polní cesty až ve 40. a 50. letech 20. století. 

Současný povrch ulice ze zámkové dlažby byl vybudován v roce 2001. 
 

 
Ulice U Ovčína 28. dubna 2001, při budování nového povrchu 
 

Pojmenování ulice 

Ulice byla pojmenována U Ovčína podle své polohy snad v roce 1950 záhy po 
sloučení Litovic s Hostivicí.1 
 

                                                 
1  Dle vzpomínky Václava Čížka pojmenovala ulice bezpečnostní komise MNV Hostivice v roce 1950 
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Břevská náves se zvoničkou před zdí statku čp. 1 a se statkem čp. 2 na pohlednici, kterou vydal v roce 1913 
E. Jílovský v Žižkově 
 

 
Ulice U Ovčína s přemístěnou zvoničkou 12. ledna 2002, v pozadí domy z ulice Pod Rybníkem 
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Domy v ulici 

Bývalý ovčín čp. 1289 (dříve břevské čp. 44.A) 
Parcelní číslo původní: PK st. 47 (47/1 a 47/2), k. ú. Litovice 
Parcelní číslo současné: KN st. 47/1, k. ú. Litovice 

 

Prvním dokladem o existenci panského ovčína, v té době pustého, je tento zápis 
v urbáři z roku 1662: „Ovčín při témž dvoře panský byl jeden, v němž se chovávalo 
dobytka ovčího 300 kusů.“ 2 Byl obnoven a již při prodeji panství hraběti Bredovi v roce 
1702 se v něm opět chovaly ovce. Tak tomu bylo až do 19. století, kdy v důsledku 
levnějšího dovozu z Anglie upadl v Čechách chov ovcí. V roce 1874 o něm ředitel Josef 
Bertel píše jako o „bývalém ovčínu Brzevském, jenž nyní za teletník dvora Litovického 
slouží.“ 3 Někdy od přelomu 19. a 20. století sloužila část ovčína i k ubytování sezónních 
zemědělských dělníků. Po roce 1918 byl soukromý císařský majetek znárodněn a i ovčín se 
stal majetkem státních statků. Při dočíslování domů v roce 1920 byla tato obydlená část 
parcelně oddělena a dostala samostatné břevské čp. 44.A. Asi ve 40. letech se toto číslo 
přestalo používat a bylo přiděleno jinému břevskému domu. V 90. letech budovu koupila 
společnost Mifer, s. r. o., která již předtím zpracovávala plasty v břevském statku čp. 1. 
Rekonstrukce na lisovnu plastů v letech 2000 až 2001 zachovala obvodové zdivo, ale štíty 
a krovy byly vybudovány zcela znovu. Po dokončení dostal ovčín nové číslo popisné 
z jednotné číselné řady. V roce 2010 byly na jižní střechu osazeny fotovoltaické články. 

 

Vedlejší budova provozovny MIFER bez čp. 
Parcelní číslo současné: KN st. 1319, k. ú. Litovice 

 

Na pozemku severně od ovčína přistavěl Mifer s. r. o. kolem roku 2005 vedlejší 
provozní budovu. Rovněž na její střechu byly v roce 2010 osazeny fotovoltaické články. 
 

                                                 
2  NA ČR, fond ŘSRF-P – knihy, kniha č. 29, fol. 129; jiný opis: NKP, ORST, kniha sign. XXIII D 203, 

fol. 115 
3  Bertel Josef (1874): Poznámky k výletu dne 15. května 1874 do dvorů Hostivice, Litovice a Jeneč 
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Břevský ovčín na snímku asi z 30. let 20. století. Snímek poskytl Jiří Pergl 
 

 
Břevský ovčín v roce 1994. Foto Jindřich Lukášek pro SÚ Hostivice 
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Břevský ovčín kolem roku 1998 
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Přestavba břevského ovčína 28. dubna 2001 
 

 
Břevský ovčín po přestavbě 31. srpna 2002 
 

 
Břevský ovčín a vlevo nová pomocná budova 7. května 2009. Foto Jindřich Lukášek 
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Břevský panský dům pro ovčáka čp. 4 (nyní čp. 1070) 
Parcelní číslo původní: PK st. 48, k. ú. Litovice 
Parcelní číslo současné: KN st. 48, k. ú. Litovice 

 

V purkrechtní knize z roku 1707 je dům popsán takto: „Domek neb byt pro mistra 
polního a čeleď jeho jest jeden, ku kterémužto pro lepší vyživení dítek a čeledi své jemu 
pole dané jsou.“ 4 Zůstal vždy panský a ve 20. století sloužil k ubytování dělníků. 
V 90. letech ho od státního statku koupil Mifer, s. r. o., a v současnosti je v majetku 
soukromé osoby. 

 

 
 

 
Dům čp. 1070 a vlevo vzadu břevský ovčín v roce 1994 a 7. května 2009. Foto Jindřich Lukášek 

                                                 
4  SOA Praha, SbPK, OS Unhošť, kniha č. 149, fol. 94 
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Dům čp. 1070 kolem roku 1998 a 11. prosince 2005 
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Břevský statek čp. 1 (nyní čp. 1067) 
Parcelní číslo původní: PK st. 50 a 51, k. ú. Litovice 
Parcelní číslo současné: KN st. 51/1, k. ú. Litovice 

 

Po smrti hospodáře Kříže „prošacovali“ pozůstalou živnost ve čtvrtek po Hromnicích 
roku 1592 rychtáři a konšelé ze Sobína, Řep a Břví na 350 kop míšeňských. Hospodářovu 
dceru Dorotu si vzal Vít Čejka z Řep a stal se tak hospodářem. Vdovu Martu a Dorotiny 
sourozence Annu a Adama měl vyplatit po 87 kopách 30 groších, což se mu podařilo do 
roku 1611 a měl tak statek zaplacený. Kromě toho se musel Martě až do její smrti starat 
o krávu a ponechat u sebe děti až do jejich „zrostu“.5 

„Léta 1621 na úterý den památný svatých Petra a Pavla apoštolů“ koupil statek po 
zemřelém Vítu Čejkovi Jan Kozák z Jinočan za 600 kop, z nichž 150 kop složil Vítovu synovi 
a dědici Vavřinci Čejkovi a zbytek měl splácet po 15 kopách ročně. Zápis obsahuje i popis 
statku a jeho vybavení: „…předně na zimu vyseto žita a pšenice 50 strychů, na jaře prosa, 
ječmene a hrachu též 50 strychů, kůň a klisna to jest 2 tažných a 2 hříbatých v půl 
druhým létě, vůz 1, žebřiny 1, hnojný kus 1, pluh s železy 1, brány s železnými hřeby 1, 
krávy 3, jalového dobytka 3, sviňského pohlaví 5…“  O pár let později, roku 1627, už je 
Jan Kozák zapsán jako břevský rychtář. Statek udržel i přes třicetiletou válku, ale po roce 
1631 ho splácel jen velmi nepravidelně.6 

Dne 20. března 1658 při držení soudu předal Jiří Kozák statek zvaný Kozákovský 
grunt svému synovi, rovněž Jiřímu za postupní cenu 500 kop míšeňských, kterou měl 
splácet po 8 kopách. Kdy grunt získal Jiří Kozák starší od Jana Kozáka, to ze zápisů 
v pozemkových knihách nezjistíme.7 Jiří Kozák byl nejméně v letech 1658 až 1679 
břevským rychtářem. 

„Léta 1703 dne 8. January ujal ten grunt Tomáš Kozák sobě, manželce, dětem 
a budoucím svým po nebožtíkovi bratru svém Matějovi Kozákovi, se vší od starodávna 
náležející spravedlností, dle šacunku za sumu 510 kop, každoročně placení po 8 kopách až 
do vyplacení.“ Převod má být zachycen v nedochované knize uzavřené roku 1707, takže se 
můžeme jen domnívat, že Matěj i Tomáš byli synové Jiřího Kozáka. Při „pozemkové 
reformě“ hraběte Bredy uskutečněné v roce 1707 přišel Tomáš Kozák o významnou část 
polí. Odevzdal 125 strychů polí a zůstalo mu jen 66 strychů. Z luk mu zůstal jen 1 věrtel, 
15 strychů a 2 věrtele odevzdal a místo nich dostal 3 strychy 2 věrtele jiných luk od 
břevské krčmy.8 Zápis v purkrechtní knize to odůvodňuje takto: „Dle mappy a rozepsání 
měřiče zemského nepřijal nic, nýbrž by vše ten grunt mnohými poli, držitelové jeden po 
druhým ale s malými prostředkami, zaopatřené, takže při tom contribuce veliké vyjíti měly, 
tudy ale grunt tuze k spuštění dal a dále více k tomu přišel, že by v krátkém čase i bez 
hospodáře by byl zůstati musil. Pročež by budoucně tak chudý hospodář na něm lépe 
obstarati své povinnosti a contribuci snáze vrchnosti mohl, jest jemu toliko jeden lán pole 
zanecháno a jinším zbytek rozdělen…“ Tomáš Kozák dlužil před reformou celkem 483 kop 
48 grošů 3 ½ denáru, z toho vrchnosti 221 kop 30 grošů a nemalý peníz i dědicům po 
dávném vlastníkovi Vítu Čejkovi. Předáním polí jiným vlastníkům se dluh snížil na 109 kop 
39 grošů 3 ½ denáru. Přesto se v dalších letech v zápisech pravidelně objevuje, že 
hospodář „pro nemožnost nepoložil nic“, a pravidelně začal splácet až od roku 1719.9 
                                                 
5  SOkA Kladno, gruntovnice 1610, fol. 251 
6  SOkA Kladno, gruntovnice 1610, fol. 251–252 
7  SOA Praha, SbPK, OS Unhošť, kniha č. 158, fol. 382; kniha č. 162, fol. 348–349 
8  1 lán = 60 strychů; 1 strych = 4 věrtele 
9  SOA Praha, SbPK, OS Unhošť, kniha č. 149, fol. 74–76 
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Hospodářské budovy břevského statku čp. 1 kolem roku 1935. Pohlednici zapůjčil Tomáš Fabián 
 

Dalším majitelem gruntu se stal 8. listopadu 1730 Tomáš Novotný, který již 
v předchozích třech letech splácel za hospodáře. To naznačuje možný příbuzenský vztah 
ke Kozákovým, který však není ze zápisu nijak zřejmý. Statek byl oceněn na 219 kop, 
z toho stavení velmi špatný za 51 kop, 60 strychů orných polí10 po 2 kopách za 120 kop, 
louky za 11 kop, zahrada za 6 kop a pár koní, vůz, pluh a brány za 31 kop. Se statkem 
převzal i dluh 60 kop vůči vrchnosti a po odečtení předchozích splátek zbývalo vyplatit 
z hodnoty statku vrchnosti 44 kop 20 grošů, Janovi Kleisnerovi, kterému dlužil již Matěj 
Kozák, 5 kop 19 grošů 3 ½ denáry, staré Anně Kozákové 24 kop a Anně Kozákové, dceři 
po nebožtíkovi Vojtěchovi Kozákovi 80 kop 50 grošů 3 ½ denáru.11 

Nevíme, kdy se stal majitelem Martin Novotný,12 30. května 1755 však pozůstalá 
vdova po něm Justina „již délej pro sešlost věku svého hospodařiti netroufala, pročež 
takovej grunt s povolením Vrchnohejtmanského Auřadu Jeneckého svému synovi Matějovi 
Novotnýmu a manželce jeho a budoucím svým k stálému užívání se vším k němu patřícím 
příslušenstvím, polma a lukama, kteréžto jemu právně skrze rychtářův Sobínského Jana 
Linka a Břevského Jiříka Hanzlíka právně prošacováno jest, za sumu trhovou, jakž 
následuje: první stavení, sednice, síň, kuchyně, komora, maštal, chlív, nad tím 14 párů 
krovu a dvoje svislé, jak se vynachází za 42 kop, v druhém pořadí komora, kůlna, dále 
sklep, dva malé chlívky, nad tím 5 párů krovu 15 kop, stodola z dobrého dříví vystavená 
8mi páry krovu a svislé za 24 kop, zahrada pod 3 věrtele, která je více novou zdí ohražená 
s některým stromovím vysazená 10 kop, polí orných pod 60 strychů 120 kop, loučného 

                                                 
10  Kde se od roku 1707 ztratilo 6 strychů polí, žádný zápis nevysvětluje 
11  SOA Praha, SbPK, OS Unhošť, kniha č. 149, fol. 76–77 
12  Po smrti Justiny v roce 1763 se však platilo „na mše svatý za neb. Tomáše Novotnýho a Justinu ženu“, 

takže je možné, že jméno Martin bylo zapsáno pouze omylem 
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pod 2 vozy sena 11 kop činí 222 kop.“ Z této částky připadlo „do důchodu peněžitého 
Jeneckého“ (tedy vrchnosti) 1 kopa 50 grošů 4 denáry, „do contribučenský kasy“ (tedy 
opět vrchnosti) 26 kop 35 grošů 6 ½ denáru, „starým nápadníkům dle gruntovní knihy“, 
tedy Anně Kozákové, dceři Vojtěcha Kozáka 60 kop 10 grošů 3 ½ denáru a odstupující 
hospodářce Justině Novotný 133 kop 23 grošů. Justina si nechala zapsat rovněž výminek 
a myslela i na další děti: „stůl při hospodářovi až do její smrti k užívání …, při tom taky 
bude hospodář povinen každý rok 2 strychy pšenice, 20 strychy žita, 2 strychy ječmene 
a jeden věrtel hrachu suchého obilí dáti, při tom taky sobě vymiňuje jeden strom štěpový, 
jeden hruškový a 4 švestkový, pokudž by auroda byla na vlaský ořechy, taky každý ročně 
1 čtvrtec takových vydati bude. Za druhý poněvadž jeden vůz, plouh, brány, též pár koní, 
jednoho hospodář zachová, že se nešacovalo, tak ostatní dobytek jeho bratrům k rozdělo-
vání přijíti bude, totižto: Matějovi jednoho vola a jednu krávu, Josefovi jednoho vola 
a krávu a Tomášovi tím způsobem vola a krávu. Poněvadž Tomáš aumyslu jest nějaké 
řemeslo se vyučiti, tak bude on hospodář povinen jemu nějakou pomoc k tomu dáti 
a ostatním vyjš jmenovaným bratřím, pokudž by jim Pán Bůh nějaké štěstí dal, jim 
skrovnou svadbičku vystrojiti.“ 13 Matěj Novotný byl přinejmenším v roce 1763 břevským 
rychtářem. 
 

 
Obytná budova břevského statku čp. 1 v roce 1994. Foto Jindřich Lukášek pro SÚ Hostivice 
 

                                                 
13  SOA Praha, SbPK, OS Unhošť, kniha č. 149, fol. 77–78 
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Když Matěj Novotný zemřel, vdova Anna 16. ledna 1783 grunt předala na 12 let, do 

dospělosti svých dětí svému zeti Tomáši Volfovi s manželkou Alžbětou. Statek byl oceněn 
takto: „první stavení komora, síň, sednice, maštal, chlív, na tom 14 párů krovu, dvoje 
svislé za 40 kop, druhé pořadí špejchárek, po tím sklípek, kůlnička, komůrka, 2 sviňský 
chlívky, na tím 6 párů krovu, dvoje svislé za 20 kop, vrátka, dvířka, studna zbořená za 
4 kopy, stodola již sešlá, vrata, 10 sloupů, 5 trámů, 8 párů krovu, dvoje svislé za 28 kop, 
od stodoly hradební zídka, vrátka za 3 kopy, zahrada stromama vysazená … špatnejma 
zdma ohrazená za 8 kop, polí vorných pod 60 strychů za 120 kop, loučného pod 1 ½ fůry 
za 8 kop, všeliký nářadí hospodářský, dvoje vidle, 2 sekery, 2 motyky, jedny podavky, 
jeden silnej řetěz za 3 kopy.“ Ošetřeno bylo rovněž rozdělení zvířat mezi sourozence 
a výminek pro Annu, zaznamenáno bylo i množství obilí, které bude muset Tomáš Volf 
vrátit dědicovi.14 

Dědic Josef Novotný se o rodový statek přihlásil 12. ledna 1797 a 24. ledna 1797 
proto byla sepsána na vrchním úřadě v Jenči dohoda o předání majetku. Statek byl při 
tomto převodu oceněn na 526 zlatých. Odstupující hospodář Tomáš Volf a tehdejší břevský 
rychtář si postavil v roce 1785 na obecním pozemku dům čp. 14, který zůstával jemu 
a nikoliv majiteli statku čp. 1. Účastníkem smlouvy byl i budoucí Novotného tchán Jan 
Kalous ze Sobína, který se zavázal své dceři Mařeně poskytnout věno: „v hotovosti 800 zl., 
pravím Osm set zlatých, 3 krávy, 20 kusů ovcí a jednu prasnici, též ženský příslušenství, 
šaty a nářadí…“ Z tohoto věna byla vyplacena část starých dluhů váznoucích na statku. 
Zaznamenány jsou i povinnosti váznoucí na statku: „roční kontribuce 33 zlatých 
53 krejcarů 1/8 denáru, milostivý vrchnosti ročního důchodu 4 zlaté 7 ½ krejcaru, potažité 
roboty každý týhoden tři dni, pak pěší od sv. Jana až do sv. Václava týhodně dva dni, nic 
méně desátku k chrámu páně Hostivickému 1 strych 3 věrtele žita a 2 čtvrtce ječmena, 
1 věrtel ovsa, pak kantorovi Hostivickému posnopný 2 snopy pšenice, 2 snopy žita.“ 15 
Josef Novotný je zaznamenán v roce 1806 a pak v letech 1815 až 1842 (tedy i v době, kdy 
již předal statek synovi) jako břevský rychtář. 

Josef a Magdalena (!) Novotných „skrze starost a churavost“ odevzdali statek 
1. dubna 1836 synovi Václavu Novotnému „za ustanovenou mírnou cenu“ 1 400 zlatých 
konvenční měny. Václav kromě dluhů vrchnosti a částky pro rodiče měl vyplatit i bratry 
Františka a Jana a sestry Kateřinu provdanou Šafránkovou, Marii provdanou Kopřivovou 
a Annu provdanou Foubíkovou. Oba bratři měli kromě toho při svatbě nárok na jednu 
krávu a jednu roční jalovici a vystrojení svatebního oběda nebo odpovídající peníze 
v hotovosti. Rodiče si vyhradili „každoroční vejminek, který až do jejich smrti vždy ¼ letně 
napřed se jim patřičně odevzdávati musí a na tomto gruntě jísti: Pět strychů pšenice, 
osum strychů žita, tři strychy ječmena, tři věrtele hrachu, jeden věrtel čočky, to vše 
vrchovaté české míry a v čistém předním dobrém zrně, tři čtvrtce soli, jeden a ½ sáhu 
dříví, pět strychů Buštěhradského uhlí, dvacet čtyři liber másla, třidcet liber sýra, dvanáct 
žejdlíků vepřového sádla, dva věrtele suchých švestek, když se ovoce urodí jeden strych 
dva věrtele jablek od každý sorty stejně z domácí zahrady, mimo toho všeho ovoce 
z hrušky cukrářský u stodoly z potváclavský u stavení a z dvouch řad švestkových stromů 
za světnicí, skrze půl léta každoročně jednu a skrze druhý půl léta každoročně dva žejdlíky 
teplého nesebranýho mléka, na ošacení dvanáct zlatých convent stříbrné mince, pokojný 
společný byt, komoru v síni, všechny potřebný placy na jejich obilí, mouku, dříví, uhlí 
a nářadí, pak k společnýmu vaření, pečení atd. tak jakož i všechno potřebné horování dle 
jejich požádání a zdarma. Po smrti jednoho neb druhého vejminkáře odpadne třetina 

                                                 
14  SOA Praha, SbPK, OS Unhošť, kniha č. 4, fol. 352–353 
15  SOA Praha, SbPK, OS Unhošť, kniha č. 4, fol. 353–355 
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nazvaného vejminku a vlastníci tohoto gruntu budou povinni vejminkáře Josefa 
a Magdalenu Novotný manžele slušně pohřbít nechati a pohřební autraty samy a bez vší 
náhrady nésti.“ 16 

Václav Novotný v roce 1863 koupil od Františka Kácla břevský statek čp. 9 a obě 
hospodářství spojil dohromady. Vzniklo tak po panských dvorech největší hospodářství 
v Hostivici, které Václav předal před rokem 1875 synovi Josefovi a jeho manželce 
Ludmile.17 Josef Novotný snad kolem roku 1884 zemřel a na statku hospodařila sama 
Ludmila.18 

Ludmila Novotná předala statek postupní smlouvou z 10. prosince 1901 Ladislavu 
Novotnému a Antonínu Novotnému. Podle notářského spisu ze 4. července 1906 byla do 
seznamu majitelů doplněna i Ladislavova manželka Františka. Ve stejném roce bylo 
přistavěno obytné stavení a rozšířeno nádvoří. Stavbou chlévu a kůlen v roce 1910 pak 
zanikla stavební parcela původní stodoly zachycená na mapě stabilního katastru.19 

Ladislav Novotný patřil k významným místním osobnostem. Byl například aktivní 
v hostivickém Sokolu, na Břvích založil klub velocipedistů Kmit a byl starostou záložny pro 
Hostivici a okolí. V letech 1903 až 1909 byl litovickým starostou a po smrti starosty 
Františka Ptáčka 17. února 1911 se do této funkce vrátil. Sám však zemřel již 7. srpna 
1911 ve věku 41 let.20 

Statek připadl vdově po Ladislavovi Františce Novotné, která zde hospodařila nejprve 
sama, později se svým synovcem Václavem Ziklem. V roce 1920 při dočíslování domů 
získala obydlená budova ve statku samostatné čp. 40, vždy však měla stejné vlastníky jako 
celý areál statku čp. 1. Václav Zikl přestavěl v roce 1926 obytný dům a roku 1932 
hospodářské budovy.21 

Ziklův statek (který fakticky stále patřil Františce Novotné) přesahoval jediný 
v Hostivici výměru 50 ha polí. Dne 16. června 1950 zde byl zaveden povinný nájem 
a 28. června byl statek předán do užívání JZD Hostivice. Roku 1980 statek patřil Zdeňce 
Ziklové, rodina ho však mohla opět začít využívat až po roce 1990.22 

Současná majitelka Alena Filípková většinu statku pronajímá. V 90. letech zde sídlila 
lisovna plastů MIFER s. r. o., nyní část hospodářských budov využívá např. sochař Jiří 
Kačer. 
 

                                                 
16  SOA Praha, SbPK, OS Unhošť, kniha č. 36, fol. 325–326 
17  Ludvík Pergl uvádí v litovické kronice, že Václav Novotný byl posledním břevským rychtářem a držel 

grunt do roku 1877. Oba údaje jiné prameny popírají: V letech 1842 až 1849 (do zrušení poddanství) 
byl posledním břevským rychtářem Jiří Šimáček z čp. 2, Václav Novotný byl „jen“ početvedoucím pro 
hospodaření osady Břve po vzniku obecní samosprávy a spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček. 
V seznamu majitelů domů pro nový písemný operát katastru z roku 1875 je již majitelem Josef 
Novotný 

18  ÚAZK, písemný operát katastru pro k. ú. Litovice (ve výkazech změn za rok 1884 je uveden 
v některých položkách Josef Novotný, v jiných již Ludmila Novotná); příslušná matrika zemřelých 
dosud není digitalizována a zpřístupněna na internetu 

19  ÚAZK, písemný operát katastru pro k. ú. Litovice 
20  Úmrtní oznámení (zapůjčil Jiří Pergl); údaj Ludvíka Pergla o úmrtí Ladislava Novotného v roce 1906 je 

zcela chybný. K působení Ladislava Novotného jako starosty více v Obecní samosprávě na území 
města Hostivice 

21  MÚ Hostivice, kronika č. 3, str. 128 a 161 
22  MÚ Hostivice, kronika č. 5, str. 34–35 a 37; dotazník k obsazenosti bytů 1851; SÚ Hostivice, 

přečíslování domů 1980 
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Vjezd do břevského statku čp. 1 s obytnou budovou a hospodářské budovy v pohledu od bývalého ovčína 
7. května 2009. Foto Jindřich Lukášek 
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Dům čp. 1106 (dříve břevské čp. 40) 
Parcelní číslo původní: PK st. 51/2, k. ú. Litovice 
Parcelní číslo současné: KN st. 51/2, k. ú. Litovice 

 

V roce 1920 při dočíslování domů před sčítáním lidu získala vedlejší obytná budova 
v areálu statku čp. 1 samostatné číslo popisné 40. Tato budova měla vždy stejného 
vlastníka jako celý statek.23 

Majitelka Alena Filípková v roce 2010 zapůjčila budovu křesťanské televizi Noe, která 
zde 3. března 2011 otevřela své televizní studio. 

 

 
 

 
Dům čp. 1106 dne 7. května 2009 a 24. října 2009. Horní foto Jindřich Lukášek 

                                                 
23  Pracovní sešit Ludvíka Pergla „Zápisky – stavební ruch“ 
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Slavnostní otevření studia televize Noe v domě čp. 1106 dne 3. března 2011. Studiu požehnal pražský 
arcibiskup Dominik Duka, majitelka domu Alena Filípková sedí vpravo od něj. Foto Jiří Nývlt 
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Břevský statek čp. 2 (nyní čp. 1068) 
Parcelní číslo původní: PK st. 49, k. ú. Litovice 
Parcelní číslo současné: KN st. 49/3, k. ú. Litovice 

 

Prvním známým majitelem statku je Jan Fochr, od něhož ho „léta 1597 při času 
svatého Martina“  koupil Matěj Albrecht za 95 kop míšeňských. Jako závdavek složil 30 kop 
míšeňských a statek postupně vyplatil do roku 1614, v závěru již vdově Anně Fochrové.24 

Roku 1618 se statku v hodnotě 140 kop ujal Simeon Čejka, druhý manžel Evy, vdovy 
po Matěji Albrechtovi, která ho však roku 1621 na konec masopustu prodala za stejnou 
cenu Matěji Štírkovi. Čejka pravděpodobně zemřel, protože Eva je po prodeji nazývána  
Sýcová v Hostivici. Štírek si již v roce 1624 koupil jiný statek v Hostivici (pozdější čp. 9) 
a 15. září téhož roku prodal břevský grunt Bartoloměji Litovskému. I když Bartoloměj 
zůstal majitelem gruntu jen čtyři roky, protože 11. listopadu 1628 ho prodal za stále 
stejnou cenu 140 kop Janu Řezáčovi, nazýval se po něm v dalších purkrechtních knihách 
Litovská chalupa.25 

Dne 4. února 1657 se chalupy ujal Jan Hošek za 70 kop, z nichž podle panského 
zapisovatele Matyáše patřilo Janu Pospíšilovi ze Sobína 30 kop a ženě Daniela Esa 40 kop. 
V roce 1660 zjistil další panský úředník, že zápis je chybný (jako většina v Matyášových 
knihách) a že v tomto roce zbývalo doplatit za grunt 64 kop, ale podle starých knih patřilo 
sirotkům po Matěji Albrechtovi 60 kop, „však podle velikosti a malosti na ně přišlo 35 kop,“ 
které náleží Danielu Štírkovi, dále pak náleželo vrchnosti 5 kop 40 grošů po zemřelém 
Matěji Štírkovi a 23 kop 20 grošů po zemřelém Bartoňovi Skotovském.26 

V kladenském zámku byl 9. ledna 1668 sepsán zápis, podle kterého se chalupy ujal 
v předchozím roce za 90 kop Jan Sedlák, protože Jan Hošek zemřel a vdova (jejíž jméno 
se nikde v zápise neobjevuje) se znovu provdala do Nučic za Ondřeje Frejška. K chalupě 
patřila stodola, štěpnička, 21 strychů polí a jedna louka, „na ní se nabírá fůra sena.“ Na 
polích bylo na zimu zaseto 8 strychů 2 věrtele obilí.27 

Po 11 letech, 29. února 1679 (!) grunt koupil za stejných 90 kop míšeňských Václav 
Voborník. Prodej proběhl pod dohledem břevského rychtáře Jiřího Kozáka a sobínského 
rychtáře Jiřího Koutného. Z kupní ceny náleželo 21 kop vrchnosti, 28 kop vdově po Danielu 
Esovi, 22 kop manželce Ondřeje Frejška a jen 19 kop prodávajícímu. Voborník měl splácet 
kupní cenu po dvou kopách, ale až do 23. března 1688, kdy chalupu převzal Martin 
Hanzlík, nesplatil nic. Z prodeje proto nezískal žádné peníze.28 

Do roku 1707, kdy byla založena další purkrechtní kniha, Martin Hanzlík splatil 11 kop 
a ještě dlužil 79 kop. Hrabě Jáchym Breda mu ponechal 31 strychů polí a 1 strych 1 věrtel 
luk, odebral 7 strychů polí a 3 strychy 1 věrtel luk a přidělil 31 strychů polí od 
Kozákovského gruntu a 2 strychy luk od břevské krčmy.29 Majitel Litovské chalupy tak 
získal stejnou výměru polí jako ostatní břevští hospodáři, ale zároveň se zvýšilo jeho 
zadlužení na 130 kop, z nichž 48 kop 40 grošů patřilo vrchnosti, 31 kop 20 grošů 

                                                 
24  SOkA Kladno, gruntovnice 1610, fol. 255 
25  SOkA Kladno, gruntovnice 1610, fol. 255–256 
26  SOA Praha, SbPK, OS Unhošť, kniha č. 158, fol. 394; kniha č. 162, fol. 360 
27  SOA Praha, SbPK, OS Unhošť, kniha č. 162, fol. 360 
28  SOA Praha, SbPK, OS Unhošť, kniha č. 162, fol. 361 
29  Rozdíl mezi 21 strychy polí v roce 1668 a 38 strychy polí v roce 1707 před pozemkovou reformou 

nelze z dostupných podkladů vysvětlit. Vzniklých 65 strychů bylo označeno za 1 lán a podle této 
výměry byly vypočteny nové robotní a další povinnosti vůči vrchnosti 
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Magdaleně Konvalinkové, 28 kop vdově po Danielu Esovi a 22 kop Janu Frejškovi. Splácet 
začal až v roce 1711, v předchozích letech „pro nemožnost nepoložil nic.“ 30 

Po smrti Martina Hanzlíka se gruntu 24. října 1722 ujal jeho syn Vojtěch Hanzlík. 
Rychtáři Jan Koutný, Pavel Mařík a Václav Šafránek ho ocenili „v následujícím způsobu: 
stavení tak, jak se dílem od kamene, dílem od dřeva vystavený vynachází, v sumě za 
130 kop, polí orných do třech stran pod 60 strychů 31 po 2 kopách počítaných činí 120 kop, 
loučnýho pod 2 vozy sena 4 kopy, pár valachů tažných 46 kop, pár volů tažných 26 kop, 
kráva dojná jedna 7 kop, dvě telata letošní odstavený 6 kop, pět prasat 4 kopy, vůz 
okovanej se vším příslušenstvím 9 kop, plouhy dva 2 kopy, brány s železnýma hřebíky 
dvoje 2 kopy, v Summě 350 kop.“ Po odečtení starých dluhů připadlo na pozůstalou vdovu 
Dorotu a jejích osm dětí včetně nového hospodáře po 31 kopách 48 groších 6 denárech. 
Do roku 1726 vyplatil dluhy vůči vrchnosti a začal vyplácet další staré věřitele. „Léta páně 
1734 dne 1ho Decembris po smrti předešlého hospodáře Vojtěcha Hanzlíka, kterýž jakožto 
svobodný žádného dědice po sobě nepozůstavil, tento grunt bratru Šimonovi Hanzlíkovi se 
vším od starodávna k němu patřícím příslušenstvím připadl…“, ale Šimon platil již tři 
předchozí splátky.32 

Šimon Hanzlík „jsouce nedostatečným délej hospodařiti“, postoupil v roce 1745 
statek Martinu Kubatovi, „však ale poněvadž i ten nyní jmenovanej Kubat královským 
a vrchnostenským povinnostem práv býti nemohl, společné hospodářství velmi spustil,“ 
27. března 1746 mu ho vrchnost sebrala a přidělila ho dědičně Václavu Macháčkovi. 
Rychtáři statek ocenili takto: „1 lán polí pod 60 strychů za 120 kop, loučného pod 2 vozy 
sena 9 kop, zahrada pod 1 věrtel setí s 3ma stromy 2 kopy, stavení sednice, komora, síně, 
maštal, kůlna a na tím 20 párů krovu, všecko svislý za 50 kop, sklep malý za 6 kop, jeden 
vůz sešlý s fašunkem bez zavírky 2 kopy, jeden pár hřebřin a korba 1 kopa, studna 3 sáhy 
hluboká 5 kop, jeden plouh a brány 2 kopy, osení přes zimu, co Kubat vysel, za 
14 mandelů po 4 zlatých 48 kop, činí 245 kop.“ Protože statek měl menší hodnotu, než 
činily dluhy, Macháček se ho dobrovolně ujal za cenu o 101 kop 48 grošů vyšší, tedy za 
346 kop 48 grošů, kterou měl splácet po 4 kopách ročně. Vyčísleny byly i „panský obilní 
dluhy“, jejichž splacení mělo přednost před „nápadníky dle předešlého zápisu.“ Přidán je 
i odstavec nazvaný Paměť: „Jinší lidské dluhy, který Šimon Hanzlík a Martin Kubat bez 
povolení kancelářského přidělal, držitel gruntu zpláceti povinen není, však přeci z dobrý 
vůle Šimonovi Hanzlíkovi každoročně, pokud živ bude, jeden strych žita na zimě dáti 
slibuje.“ 33 

Když Václav Macháček zemřel, pozůstalá vdova Anna grunt 1. června 1750 dědičně 
postoupila Diviši Plodrovi. Vypořádání starých i novějších závazků a dluhů už je kromě 
závdavku 100 zlatých velmi nepřehledné, ale v zápise nacházíme jasné vymezení výminku: 
„každoročně setého obilí: pšenice 1 strych, žita 2 strychy, ječmene 1 strych a hrachu 
2 věrtele, též jednu jalovičku k jejímu užitku, mimo toho žádá stravu, spolu komoru, od 
hospodáře až do smrti míti. Při tom pro Frantu jejího schovance vymiňuje jednu mladou 
kobylu, aby jí měl památku, za kterou on jemu 30 zlatých složiti povinen jest.“ 34 

V roce 1763, poněvadž „vdovu Kateřinu Plodrovou Pán Bůh z toho světa povolati 
ráčil, a ten po ní pozůstalý grunt na Břvích svýmu zeti Josefovi Hanzlíkovi a manželce jeho, 
jakožto svý nejstarší dceři se vším k němu patřícím příslušenstvím, polma a lukama 
                                                 
30  SOA Praha, SbPK, OS Unhošť, kniha č. 149, fol. 87–88 
31  Stejně jako u břevského statku čp. 1 není zřejmé, jak se 62 strychů polí z roku 1707 změnilo na 

60 strychů podle tohoto zápisu 
32  SOA Praha, SbPK, OS Unhošť, kniha č. 149, fol. 88–90 
33  SOA Praha, SbPK, OS Unhošť, kniha č. 149, fol. 90–91 
34  SOA Praha, SbPK, OS Unhošť, kniha č. 149, fol. 92–93 
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dědičně k užívání odevzdala, …“ litovický rychtář Josef Vlček, břevský rychtář Matěj 
Novotný a litovický konšel Jan Trnka odhadli statek takto: „první stavení, sednice, komora, 
síň, kuchyně, sklep, při tom ještě jedna komora, maštal, vše dohromady 108 kop, stodola 
40 kop, chlívky již sešlý 2 kopy, druhý stavení kůlna, pod ní kravský chlív, na tom špýchar 
45 kop, studna i s obrubou 6 loket hluboká 4 kopy, 1 vůz sešlý 6 kop, 2 plouhy a 2 brány 
6 kop, zahrádka v okolní hradební zdi 48 sáhů 18 kop, polovrata 4 kopy, polí orných pod 
60 strychů 120 kop, loučnýho pod 1 fůru sena 2 kopy.“ Rozpis, kdo má být ze statku 
vyplacen, zabírá v pozemkové knize skoro dvě stránky.35 

Josef Hanzlík hospodařil na statku až do své smrti a poté hospodářství převzala bez 
zápisu vdova Rozina, která grunt 7. listopadu 1794 předala svému synovi Tomáši 
Hanzlíkovi a jeho manželce Anně rozené Štulcové za trhovou cenu 928 zlatých. Po 
odečtení starých dluhů připadly na vdovu Rozinu, nastupujícího Tomáše a jeho bratry 
Václava a Matěje, oba na vojně, podíly po 129 zlatých 52 krejcarech 3 ½ denárech. Matka 
Rozina si vyhradila právo opět se ujmout hospodaření, pokud by se Tomáš nechoval, „jak 
od poslušného syna patří.“ Kdyby nechtěla jíst se synem u jednoho stolu, zajistila si 
každoroční výminek „dva strychy pšenice, šest strychů žita, jeden strych ječmene, dva 
věrtele hrachu všechno ovsí míry, každý rok na máslo 3 zlaté, na šaty 6 zlatých, byt 
v komoře vedle síně, ráčit jídlu při hospodářově dřívím, líhat v zimním času v teplý 
sednici.“ Pohřeb a mše svaté za Rozinu i jejího zemřelého manžela Josefa měl Tomáš 
uhradit z mateřského podílu. Majitel statku měl odvádět roční kontribuci 31 zlatých 
14 krejcarů a úroku 4 zlaté 4 ½ krejcaru, desátek hostivickému faráři činil ročně 1 strych 
3 věrtele žita, 2 věrtele ječmene a 1 věrtel ovsa rovné míry a předepsána byla potažitá 
robota celoročně každý týden tři dny s párem koní a pěší robota „od sv. Jana až do 
sv. Václava každý tejden po jeden den.“ 36 

Tomáš Hanzlík se po smrti své manželky v roce 1814 znovu oženil s Terezií rozenou 
Šikovou, a 1. března 1823 ho prodal za 4 250 zlatých vídeňské měny Jiřímu a Kateřině 
Šimáčkovým, kteří na Břve přišli ze Zmrzlíku u Zadní Kopaniny. Ze starých dluhů zbývalo 
ještě 291 zlatých 33 krejcarů, třem dcerám Tomáše Hanzlíka z prvního manželství příslušel 
podíl 565 zlatých 8 ½ krejcaru a 4 dětem z druhého manželství po 105 zlatých. Na 
prodávajícího tak zůstalo 1 343 zlatých 1 krejcar, přičemž 1 000 zlatých složili Šimáčkovi 
jako závdavek a zbytek se zavázali zaplatit do svatého Jiří (24. dubna) 1823. Tomáš 
Hanzlík měl propachtované (pronajaté) 4 strychy vrchnostenských polí, tento pacht přešel 
rovněž na kupující. Povinnosti vůči vrchnosti se nezměnily, desátek hostivickému faráři byl 
doplněn o každoroční placení 3 krejcarů z každé dojné krávy a 1 ½ krejcaru z každé 
jalovice. Zmíněna je i činže ze železné krávy a posnopné pro hostivického školního učitele, 
kterou měli noví majitelé hradit stejně jako předchozí držitelé, i když ve starších zápisech 
v pozemkových knihách o těchto povinnostech nenacházíme žádnou zmínku.37 

Dne 1. března 1838 koupil statek Jiří Šimáček k ruce svého syna Matěje, ale 20. října 
1836 ho rodiče koupili zpět. V letech 1842 až 1849 byl Jiří Šimáček břevským rychtářem. 
Jiří a Kateřina Šimáčkovi zemřeli v březnu 1870, předtím, v roce 1852 předali statek synovi 
Štěpánovi a Magdaleně Šimáčkovým.38 

                                                 
35  SOA Praha, SbPK, OS Unhošť, kniha č. 149, fol. 93 (vlepené nečíslované listy) 
36  SOA Praha, SbPK, OS Unhošť, kniha č. 4, fol. 342–343 
37  SOA Praha, SbPK, OS Unhošť, kniha č. 4, fol. 347–349 
38  SOA Praha, SbPK, OS Unhošť, kniha č. 4, fol. 349–351; kniha č. 36, fol. 326–327; sešit Ludvíka Pergla 

Domy na Břvech 
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Dům čp. 1068 (břevský statek čp. 2) v roce 1994 a 26. května 2010. Foto Jindřich Lukášek 
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Podle odevzdací listiny z 27. srpna 1888 se spolumajiteli statku čp. 2 stali ze 4/5 

nezletilý Antonín Šimáček a z 1/5 Josef Šimáček. Trhovou smlouvou z 15. prosince 1889 
získal celý statek Antonín s manželkou Barborou. Antonín Šimáček byl v letech 1911 až 
1916 litovickým starostou a v listopadu 1915 mu vyhořela stodola, ve které byly uloženy 
obecní zásoby obilí.39 

Antonín Šimáček postupně rozprodával pole patřící ke statku, poslední dva kusy 
prodal 25. března 1925. Stejný den získali podle postupní smlouvy již samotný dům se 
zahradou Štěpán a Marie Šimáčkovi. Štěpán si zřídil zámečnickou živnost a opravnu strojů 
a ještě roku 1950 provozoval živnost mlácení a šrotování obilí.40 

V roce 1980 dům patřil Stanislavu a Marii Ryskovým.41 
Současné břevské čp. 2 (nyní 1068) představuje pouze část bývalého statku. V roce 

1920 při dočíslování domů získala vedlejší obytná budova v areálu statku samostatné 
čp. 42 a dne 29. ledna 1932 ji Štěpán a Marie Šimáčkovi prodali za 15 000 Kč manželům 
Antonínu a Marii Pacovským ze Břvů. Před rokem 1980 byla oddělena další část areálu, 
která dostala samostatné břevské čp. 61 (nyní čp. 1127).42 

 

Dům čp. 1108 (dříve břevské čp. 42) 
Parcelní číslo původní: PK st. 49/2, k. ú. Litovice 
Parcelní číslo současné: KN st. 49/2, k. ú. Litovice 

 

V roce 1920 při dočíslování domů před sčítáním lidu získala vedlejší obytná budova 
v areálu statku čp. 2 samostatné číslo popisné 42 a dne 29. ledna 1932 ji Štěpán a Marie 
Šimáčkovi prodali za 15 000 Kč manželům Antonínu a Marii Pacovským ze Břvů. V roce 
1951 dům patřil Věře Burianové a roku 1980 Jiřímu Burianovi.43 Oproti původní budově 
patřící ke statku čp. 2 byl dům přestavěn a rozšířen do sousední zahrady. 

 

Dům čp. 1127 (dříve břevské čp. 61) 
Parcelní číslo původní: PK st. 49/1, k. ú. Litovice 
Parcelní číslo současné: KN st. 49/1, k. ú. Litovice 

 

Dům vznikl oddělením další části bývalého břevského statku čp. 2 někdy před rokem 
1980, kdy patřil Oldřichu Hašplovi.44 

 

                                                 
39  ÚAZK, písemný operát katastru pro k. ú. Litovice; MÚ Hostivice, kronika č. 2, str. 52; kronika č. 3, 

str. 83. K působení Antonína Šimáčka jako starosty více v Obecní samosprávě na území města 
Hostivice 

40  ÚAZK, písemný operát katastru pro k. ú. Litovice; sešit Ludvíka Pergla Domy na Břvech; MÚ Hostivice, 
kronika č. 5, str. 43 

41  SÚ Hostivice, přečíslování domů 1980 
42  Prameny jsou uvedeny u oddělených čísel popisných 
43  Pracovní sešit Ludvíka Pergla „Zápisky – stavební ruch“; MÚ Hostivice, kronika č. 3, str. 162; dotazník 

k obsazenosti bytů 1951; SÚ Hostivice, přečíslování domů 1980 
44  SÚ Hostivice, přečíslování domů 1980 
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Dům čp. 1108 v roce 1994 a 7. května 2009. Foto Jindřich Lukášek 
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Dům čp. 1127 v roce 1994 a 7. května 2009. Foto Jindřich Lukášek 
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Další domy v ulici 

Dům čp. 1069 (dříve břevské čp. 3.B) 
Parcelní číslo původní: PK st. 399, k. ú. Litovice 
Parcelní číslo současné: KN st. 399, k. ú. Litovice 

 

Rodinný dům postavil v roce 1950 Josef Trýb. V roce 1980 patřil Miloslavě 
Vondrové.45 
 

 
 

 
Dům čp. 1069 v roce 1994 a 7. května 2009. Foto Jindřich Lukášek 

                                                 
45  MÚ Hostivice, kronika č. 5, str. 24; SÚ Hostivice, přečíslování domů 1980. V dotazníku k obsazenosti 

bytů 1951 byl dům uveden jako novostavba s doplněným čp. 3 
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Dům čp. 1083 (dříve břevské čp. 17) 
Parcelní číslo původní: PK st. 58 a 59, k. ú. Litovice 
Parcelní číslo současné: KN st. 58, k. ú. Litovice 

 

Chalupu tvořenou dvěma budovami „na onom jemu od auřadu vyměřeném place pod 
hrází“ postavili na obecním pozemku manželé Šimon a Dorota Osvaldovi a v roce 1798 si ji 
i s obecní zahrádkou dlouhou 13 sáhů a širokou 10 sáhů zděděnou po Osvaldově matce 
nechali zaknihovat v hodnotě 105 zlatých. Majitelé platili každoročně do důchodu 
Jenečského (tedy vrchnosti) 35 krejcarů, kontribuci 13 ½ krejcaru a obci činži 1 zlatý 
10 krejcarů, měli konat v době žní 8 dnů pěší roboty bez platu a zajišťovat zároveň 
s jinými domkáři královské i vrchnostenské posílky. V roce 1800 zjistil vrchní Stibitz, že 
k domu patří zahrádka o výměře 152 sáhů a předepsal každoroční platby „do obecní kasy 
1 zlatý 10 krejcarů činže, pak ze zahrádky 3 zlaté a Milostivé vrchnosti ochranlivé činže 
35 krejcarů.“ 46 

V roce 1827 Šimon Osvald půjčil břevské obci 200 zlatých vídeňské měny na 
výstavbu špýcharu v Hostivici. Do roku 1850, kdy zemřel a pohledávka přešla na Václava 
Hanzlíka, obec z úvěru nic nesplatila, pouze platila úroky. V témže roce se majitelem domu 
čp. 17 stal Václav Mareš.47 

V roce 1875 již dům patřil Matěji Marešovi, od něhož ho postupní smlouvou ze 
7. července 1901 získali krejčí František a Anna Marešovi. Ti trhovou smlouvou z 27. srpna 
1921 prodali Antonínu a Magdaleně Fialovým jednu ze dvou budov tvořících jejich dům, 
která dostala nové čp. 16.B (patří do ulice Pod Rybníkem). Definitivní rozdělení čísel 
popisných a změna výměry pozemků způsobená výstavbou kůlny před více lety byla 
zapsána až do katastru až podle výkazu změn za rok 1923/1924.48 

V roce 1951 již dům patřil Josefu Skružnému a roku 1980 byl ve vlastnictví 
Magdaleny Zmekové.49 Přestavěný dům s plochou střechou má zcela jiný vzhled než 
původní Osvaldova chalupa. 

 

 
Na výřezu z indikační skici stabilního katastru z roku 1840 je zhruba uprostřed dobře vidět, že břevský dům 
čp. 17 tvořily dvě budovy. Ta, která má zvýrazněn červenou linkou štít, dostala později čp. 16.B. NA ČR, 
fond SK, sign. RAK 196 

                                                 
46  SOA Praha, SbPK, OS Unhošť, kniha č. 120, fol. 276 
47  Obecní kniha obce Břve 1826–1856 
48  ÚAZK, písemný operát katastru pro k. ú. Litovice; MÚ Hostivice, kronika č. 3, str. 102 
49  MÚ Hostivice, dotazník k obsazenosti bytů 1950; SÚ Hostivice, přečíslování domů 1980 
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Dům čp. 1083 v roce 1994 z hráze Břevského rybníka (Hájecké ulice) a 7. května 2009. Foto Jindřich 
Lukášek 
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Dům čp. 1093 (dříve břevské čp. 27.B) 
Parcelní číslo původní: PK st. 400, k. ú. Litovice 
Parcelní číslo současné: KN st. 400, k. ú. Litovice 

 

Rodinný dům postavil v letech 1950 až 1951 Karel Kletečka, kterému patřil i v roce 
1980.50 

 

 
 

 
Dům čp. 1093 v roce 1994 a 26. května 2010. Foto Jindřich Lukášek 

                                                 
50  MÚ Hostivice, kronika č. 5, str. 24; SÚ Hostivice, přečíslování domů 1980. V dotazníku k obsazenosti 

bytů 1951 byl dům uveden jako novostavba bez čp., dodatečně doplněno čp. 27 
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Dům čp. 1122 (dříve břevské čp. 56) 
Parcelní číslo původní: PK st. 389, k. ú. Litovice 
Parcelní číslo současné: KN st. 389, k. ú. Litovice 

 

Dům postavili jako víkendovou vilku v letech 1942 až 1943 Alfons a Alžběta Měřičkovi 
z Prahy-Braníka podle projektu hostivického stavitele Karla Hakla. Stavební povolení 
obsahuje velmi zajímavý bod 21: „Výslovně Vás upozorňujeme na okolnost, že v dohledné 
době vzhledem k finanční situaci obce nebude možno upraviti komunikační příjezdy ku 
staveništi a že tudíž musíte se spokojiti se stavem příjezdů a komunikací, jaký nyní jest 
nebo jakým se vlivem povětrnosti stane.“ 51  

V roce 1951 dům patřil Anně Malinovské a roku 1980 Ivanu Vaňkovi.52 V nedávné 
době byl přestavěn a rozšířen. 
 

 
Pohled na dům čp. 1122 z projektové dokumentace zpracované Karlem Haklem v červnu 1941. SOkA Praha-
západ, fond BS Bubeneč, karton č. 1 
 

                                                 
51  SOkA Praha-západ, fond BS Bubeneč, karton č. 1. Stavební povolení vydal Obecní úřad v Litovicích 

11. srpna 1941, stavba byla zahájena 31. srpna 1942 a dokončena 30. června 1943, kolaudační 
komise se konala 31. srpna 1943 a povolení k užívání vydal Okresní úřad v Kladně 22. října 1943 
s tím, že fasáda a chodník před domem budou dokončeny po zrušení zákazu staveb. Ve stavebním 
plánu je naznačen na sousední parcele pana Vajnera (nyní součásti zahrady u domu čp. 1122) další 
dům, který však nebyl nikdy postaven. O osvobození domu od daně žádala Ella Měřičková 

52  MÚ Hostivice, dotazník k obsazenosti bytů 1951; SÚ Hostivice, přečíslování domů 1980 
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Dům čp. 1122 v roce 1994 a 26. května 2010. Foto Jindřich Lukášek 
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Břevská zvonička 
Zvoničku postavili či spíše obnovili břevští v roce 1841 a stálo je to tyto výdaje: za 

9 loktů kus dubu na zvonici a tesaři od práce 12 zlatých, za provaz ke zvonu 30 krejcarů 
a za zvonění zvoníkovi 6 zlatých, vše vídeňské měny. Mezi výdaji není pořízení zvonu. 
Vrchnostenský revident Mitzka však k výdajům na zvonici a na zvonění připsal, že musí 
obec získat povolení vrchního úřadu, jinak by při příští kontrole musely být poukázány 
k příjmu – rychtář by je zaplatil ze svého. Povolení pravděpodobně získal, protože 
pravidelný výdaj 6 zlatých za zvonění byl v dalších letech uznáván bez připomínek. V roce 
1846 se vydalo na spravení zvoničky 1 zlatý 30 krejcarů.53 
 

 
Břevská zvonička v roce 1940. Snímek z fotokroniky města Hostivice (FKM-A, list 6) 
 

                                                 
53  Obecní kniha obce Břve 1826–1856. Údaje jsou citovány v MÚ Hostivice, kronika č. 2, str. 79 
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Břevská zvonička v roce 1940, v pozadí břevský statek čp. 1. Snímek z fotokroniky města Hostivice (FKM-A, 
list 6) 

 
Při oslavách 50-letého panování císaře Františka Josefa I. dne 2. prosince 1898 byly 

u břevské zvoničky vysazeny dvě lípy. Strážník a písař Vobořil tuto událost zapsal do nově 
založené obecní kroniky takto: „Po skončeném obědě vsazeny 2 lípy v osadě Břvech 
u zvoničky. Lípy ty sázely dítky Josef Novák, Marie Králová, Rudolf Helt, Jaroslav Vorlíček 
a Štěpán Šimáček, kterého otec jeho, pan Antonín Šimáček, majitel usedlosti č. 2 na 
Břvech, na rukou přinesl, poněvadž ještě choditi neuměl, a on jídelní lžičkou hlínu na 
kořeny lip přihazoval.“ 54 

Více se v dostupných písemných podkladech nedá o zvoničce najít. Nevíme, kdy byla 
přestěhována od zdi zahrady statku čp. 1 na druhou stranu ulice ani kdy byl nahrazen 
dřevěný kůl zděnou stavbou. Zaznamenáno není ani to, kdy zmizel zvon… 

                                                 
54  MÚ Hostivice, kronika č. 1, str. 1–2 
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Břevská zvonička kolem roku 1998 
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Zaniklé stavby v ulici 

Břevská tvrz 
Tvrz na Břvích je poprvé zmiňována z husitských dob, kdy se v roce 1428 hovoří 

o spáleništi tvrze na Břvích. Téměř po celé 16. století se tvrz uvádí jako pustá a obnovena 
byla někdy na přelomu 16. a 17. století. V roce 1614 ji prodali Jiřík Údrčský z Údrče a na 
Třebívlicích a jeho sourozenci Gothardovi Žďárskému ze Žďáru.55 Podle jiného pramene ji 
Žďárský koupil od Chrtů ze Rtína již v roce 1585.56 Každopádně zanikla za třicetileté války, 
což dokládá tento zápis z urbáře z roku 1662: „Dvůr ve vsi Břve panský byl od kamene 
vystavený, nyní pustý toliko se samé zdi spatřují. Při tom dvoře chovávalo se: potahy 
panské 2, krav dojných 20, jalového hovězího 15 kusů, svinského 30 kusů, drůbeže 
pernaté spotřebu.“  Podle tohoto urbáře můžeme odhadnout její polohu poblíž bývalého 
ovčína.57 
 

Další zaniklé domy 

Dům s břevským čp. 3.A 
Parcelní číslo původní: PK st. 45, k. ú. Litovice 

 

O domu se píše v purkrechtu z roku 1707: „Domek panský blíž ovčína tu se 
vynachází jeden, však na stavení velmi chatrný, v kterém prve podruzi zůstávali, nyní ale 
takový pohodný pražský v nájmu a k němu kousek pole panského, co pro vždy ovčák 
užíval, nad rybníkem Kally … má.“ 58 V josefském katastru z roku 1785 je dům připsán 
Franci Zrotkovi, pravděpodobně to však byl nájemce, protože dům byl předtím i potom 
panský. Ve 20. století postupně pustl, až se stal nezpůsobilý k obývání a byl zbořen. Je 
ještě vidět na leteckém snímku z roku 1938, stavební parcela v katastru byla zrušena 
v roce 1946.59 

 

                                                 
55  Holec František a kol. (1988): Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku VII – Praha 

a okolí, str. 120 
56  Kolektiv (1977): Hostivice – 700 let života a práce, str. 21–22. Jasnou odpověď, který údaj je správný, 

přinese až studium záznamů v Deskách zemských 
57  NA ČR, fond ŘSRF-P – knihy, kniha č. 29, fol. 129; jiný opis: NKP, ORST, kniha sign. XXIII D 203, 

fol. 115 
58  SOA Praha, SbPK, OS Unhošť, kniha č. 149, fol. 94 
59  VGHMÚř Dobruška, LMS inv. č. 4248/38; ÚAZK, písemný operát katastru pro k. ú. Litovice 
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Dům s břevským čp. 16.A 
Parcelní číslo původní: PK st. 46, k. ú. Litovice 

 

Pozoruhodný vznik břevského domu čp. 16.A popisuje domkářská kniha takto:60  
 
 

Nový zápis Matěje Bauera na staré vrchnostenské chlívky 

Dnes níže psaného dne a roku z povolení Slavné knížecí Administrace Valdekovské,61 
prodává auřad vrchní Jenecký Matějovi Bauerovi dědičně pro sebe a svou budoucí ty ve vsi 
Břve jsoucí staré a již k zboření se schylující vrchnostenský kravský chlívy, z kterých sobě 
kupec chaloupku vystavěti v aumyslu jest v následujícím způsobu: 
Za 1ní Jest Matěj Bauer povinen za ty staré chlívy kupeckou sumu do důchodu Jeneckého 

40 zl. složiti, na které hned s závdavku 5 zl., ostatní ale v ročních termínech po 3 zl. 
do důchodu tak dlouho k zapravení přijdou, až těch 40 zl. zaplaceno bude 

Za 2hé Ten plac těch vrchnostenských chlívů dýlky 17 loket a šířky 7 ½ loket o sobě má 
tak kupci Matějovi Bauerovi a všem jeho nástupníkům se přísně pod trestem 
zapovídá k tomu místu, níž samomocně sobě přidělati neb přivlastniti 

Jakož i  
za 3tí On kupec a všechny nástupníkové jeho z toho místa neb chaloupky ročně Milostivé 

vrchnosti činže 1 zl. 30 kr. jednu polovici při Jiří a druhou při Havle do důchodu 
Jeneckého složiti, pak každoročně ve žních 8 dní bez stravy a platu odbejvati povinen 
jest. 

Za 4té Jest ročně povinen všechny královské platy, též posílky královské, vrchnostenské 
a obecné posílky jak jiní domkáři vybejvati 

Jenž se stalo v Jenči u přítomnosti níže psaných svědkův dne 9. máje 1788 

Vincenz Svoboda, vrchní ředitel 
Matěj Bauer, kupující 
Thomáš Wolf, svědek 
Martin Kácl, svědek 
 
 

Podle závěti Matěje Bauera z roku 1792 zdědil 27. června 1803 dům oceněný na 
196 zlatých 23 krejcarů syn Matěj Bauer, za něhož zodpovídal za plnění vrchnostenských 
i obecních povinností „ustavený Curator“ Václav Bauer – syn Matěj nejspíš nebyl ještě 
dospělý. K zajímavým ustanovením patří, že vdova Anna znovu provdaná Zábranská by 
měla v domě nárok na byt, pokud by znovu ovdověla.62 

Po zemřelém Matěji Bauerovi ml. získala dům 22. července 1823 jeho sestra Anna 
Bauerová za 208 zlatých 27 krejcarů. Protože Matěj ve své poslední vůli uznal Benedikta 
Bauera za vlastní dítě, mělo mu z této ceny připadnout 100 zlatých, které zbyly po 
rozpočtení ostatních podílů. Anna slíbila dobrovolně své sestře Kateřině svobodný 
a společný byt.63 

                                                 
60  SOA Praha, SbPK, OS Unhošť, kniha č. 120, fol. 273–274 
61  Tachlovické panství pronajal bavorský vévoda Karel August Zweibrückenský v roce 1784 na šest let 

knížeti Kristianu Augustu Waldeckovi 
62  SOA Praha, SbPK, OS Unhošť, kniha č. 23, fol. 14–15 
63  SOA Praha, SbPK, OS Unhošť, kniha č. 23, fol. 15–16 
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Další zápisy v domkářské knize jsou pak datovány až do roku 1871, první z nich byl 

ale zapsán dodatečně. Odevzdací listina o pozůstalosti Anny Bauerové, podle které dům 
v hodnotě 83 zlatých 23 krejcarů získala Alžběta Bauerová, provdaná Vlčková, nese datum 
14. září 1871, její manžel Matěj Vlček je však veden jako majitel domu již ve stabilním 
katastru z roku 1840. Podle postupní smlouvy ze 14. října 1871 postoupila Alžběta Vlčková 
dům manželům Antonínu a Josefě Vlčkovým a zajistila si doživotní výminek pro sebe i pro 
manžela. Dne 16. července 1876 Vlčkovi dům prodali „Jeho Veličenství Císaři Františku 
Josefu I. co držiteli velkostatku Tachlovského“ zastoupenému správcem litovického dvora 
Filipem Linkem za 450 zlatých rakouského čísla. Na základě vyjádření Matěje Vlčka 
a úmrtního listu Alžběty Vlčkové ze 2. srpna 1876 zaniklo i jejich právo výminku.64 

Velkostatek dům zboural v roce 1905 a stavební místo bylo přeměněno na pastvinu. 
Tak zanikl břevský dům čp. 16.A.65 

 
 
 

                                                 
64  SOA Praha, SbPK, OS Unhošť, kniha č. 23, fol. 16–17 
65  ÚAZK, písemný operát katastru pro k. ú. Litovice 


