
 

 

 

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK 
 
 

Historický vývoj ulic a domů v Hostivici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ulice U Sádek 
 
 
 

 
 

Hostivice, prosinec 2016 



HOSTIVICKÝ ULIČNÍK: Historický vývoj ulic a domů v Hostivici 
Ulice U Sádek  2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 31. prosinci 2016 
 
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 historické části Litovic a vede od náměstí 1. máje až po jihozápadní 

okraj zástavby. 
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Historie ulice 

Stavební vývoj 

Ulice vznikla po polovině 18. století, 
když v Litovicích začal rozvoj domkářské 
zástavby. Bývalí podruzi, nyní domkáři, si 
stavěli své domy v prostoru mezi staršími 
statky a Litovickým rybníkem, na po-
zemcích, které byly nejspíše obtížně 
hospodářsky využitelné. Stavební vývoj 
této ulice byl dokončen již před rokem 
1770. 

Domy od svého vzniku doznaly 
mnohých změn a byly zásadně přesta-
věny. V některých případech novostavba 
vzniklá v zahradě převzala číslo popisné 
od původního domu. Za zdůraznění stojí 
situace v nejjižnějším výběžku ulice, kde 
byl po roce 1941 zbořen dům s litovickým 
čp. 31.A. Na jeho pozemku později vznikl 
nový dům, který však dostal litovické 
čp. 23.B (nyní čp. 643). 

 
 

Pojmenování ulice 

Ulice získala název U Sádek po 
sloučení Litovic s Hostivicí, a to usnese-
ním rady MNV Hostivice z 9. listopadu 
1951.1 Název má připomínat rybářské 
sádky, které se v dávné minulosti nachá-
zely jihozápadně od ulice. Místní název 
U Sádek se objevuje již na mapě 
stabilního katastru z roku 1840, kde 
označuje pole od Litovic až k nynějšímu 
litovickému nádraží. Ještě na této mapě 
nacházíme západně od bývalého domu 
s litovickým čp. 31.A malou vodní plochu. 
 

                                                 
1  SOkA Praha-západ, MěNV Hostivice, kniha inv. č. 22. 

 

Výřez z polohopisné mapy Litovic s vyznačením 
parcelních čísel ukazuje ulici U Sádek v roce 1919. 
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Bývalý statek v ulici 

Dům čp. 661 (dříve litovické čp. 41 – statek) 
Parcelní číslo původní: PK st. 28, k. ú. Litovice 
Parcelní číslo současné: KN st. 28, k. ú. Litovice 

 

Sedlák František Sobotka z litovického statku čp. 122 v roce 1804 prodal polovinu 
svého statku Tomáši Zárubovi. K prodeji musel dát souhlas i Sobotkův tchán Jan Chalupa, 
protože Františkova manželka Veronika ještě nebyla plnoletá. Původní obytná budova 
připadla k odprodanému dílu, původní číslo popisné tedy zůstalo u něj a Sobotka najednou 
hospodařil na statku čp. 41. 

František Sobotka se 22. listopadu 1801 oženil s Veronikou Chalupovou3, dcerou sed-
láka Jana Chalupy z Litovic čp. 4. Ovdovělá Veronika se 25. června 1838 znovu provdala za 
ševcovského mistra Matěje Procházku z Hostivice čp. 52, zemřela však na statku svého 
prvního manžela. Z manželství Františka a Veroniky Chalupových je doloženo sedm dětí, 
z nichž dvě zemřely v dětském věku. Dcera Barbora4 se provdala 30. září 1828 za Josefa 
Chalupu z Hostivice, vysloužilého vojáka a poklasného v panském dvoře v Litovicích, který 
se v roce 1834 stal domkářem v čp. 3. Syn Václav5 se živil jako nádeník a obecní posel a 
za manželku měl Kateřinu, dceru chalupníka Václava Douši z Nučic. Dcera Marie6 
s manželem Václavem Nejedlým si v roce 1844, dva roky po svatbě, koupili litovický dům 
čp. 17 a Václav se živil jako obchodník s obilím. Nejmladší dcera Kateřina7 se provdala 
18. února 1840 za zednického tovaryše Josefa Čepelu původem z Velké Vožice a žila s ním 
v nájmu různě v Litovicích. 

 

                                                 
2  Nyní nám. 1. máje čp. 632. Starší historie Osvaldovské chalupy je popsána v dílu věnovaném náměstí 

1. máje. 
3  Veronika Chalupová, provdaná poprvé Sobotková, podruhé Procházková (* 1. 2. 1785 Litovice čp. 4 – 

† 24. 12. 1858 Litovice čp. 41). 
4  Barbora Sobotková, provdaná Chalupová (* 26. 10. 1803 Litovice čp. 12 – † 23. 4. 1875 Litovice 

čp. 3). 
5  Václav Sobotka (* 30. 12. 1814 Litovice čp. 41 – † ?). 
6  Marie Sobotková, provdaná Nejedlá (* 2. 3. 1817 Litovice čp. 41 – † ?). 
7  Kateřina Sobotková, provdaná Čepelová (* 15. 3. 1820 Litovice čp. 41 – † ?). 
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Syn Josef Sobotka8 získal statek od rodičů 26. února 1830, krátce po svatbě s Marií 
Annou9, dcerou Tomáše Soukupa, dočasného hospodáře na litovickém statku čp. 10. Šlo 
o „v Litovicích pod N. cons. 41 pozůstávající rust. živnost, totiž: bydlící a hospodářské 
stavení, též k tomu patřící po odrážce Zárubovi odprodaných pole, luka a zahrady se vším 
právem a břemenem, s pozanecháním všeho na zimu zasetého obilí, též obilí, které 
k vyživení v gruntě vynachází, též slámu, jeden pár volů, jeden vůz, jeden plouh, jedny 
brány, to vše se vším příslušenstvím a v dobrém stavu, za cenu všestranně dobrovolně 
ujednanou per 724 zl. CM, to jest sedm set a dvacet čtyry zlatý v stříbrné konvenční 
minci“.10 Marie Anna přinesla do manželství věno 400 zlatých c. m. a dále pro sebe 
a manžela krávu, šest kusů peřin s třemi povlaky, zlatý velký dukát, jeden jiný dukát, pro-
střední dukát, maličký čtyřhranný dukát, velké stříbrné šněrovadlo, jedny stříbrné řetízky 
na krk, dobovou truhlu a všelijaké sudy. 

 
 Josef a Marie Anna Sobotkovi spolu měli pět dětí. Syn Josef11 zemřel na prahu 

dospělosti, dcera Marie Kateřina12 se nedožila školního věku. Ostatní tři synové se 
vystřídali v držení rodného statku. Po Josefově smrti nebyli synové ještě dospělí. Kdo se 
staral o statek v letech 1847 až 1856, nevíme. Možná to byl Matěj Procházka, druhý 
manžel Veroniky Sobotkové. Z Josefových synů se statku ujal nejprve Václav Sobotka13, 
který se asi v roce 1856 oženil s Kateřinou, dcerou rolníka Václava Jirotky z Úhonic. 
Narodily se jim tři děti, ale pak Václav zemřel ještě mladý na tuberkulózu. Vdova Kateřina 
se po šesti letech, 29. dubna 1867, znovu provdala za Václavova mladšího bratra Jana 
Sobotku14. Toto manželství trvalo pouhé čtyři roky a poté Jan zemřel na ochrnutí plic. 
Statku se tak v roce 1871 ujal další z bratrů, František Sobotka15. Ten se oženil s Marií, 

                                                 
8  Josef Sobotka (* 1. 6. 1811 Litovice čp. 41 – † 27. 4. 1847 Litovice čp. 14). 
9  Marie Anna Soukupová, provdaná Sobotková (* 23. 10. 1804 Litovice čp. 10 – † ?). 
10  SOA Praha, PK Unhošť 4, fol. 38. 
11  Josef Sobotka (* 3. 6. 1833 Litovice čp. 41 – † 21. 5. 1852 Litovice čp. 41). 
12  Marie Kateřina Sobotková (* 3. 7. 1845 Litovice čp. 41 – † 27. 4. 1851 Litovice čp. 14). 
13  Václav Sobotka (* 24. 7. 1837 Litovice čp. 41 – † 20. 7. 1861 Litovice čp. 41). 
14  Jan Sobotka (* 23. 7. 1842 Litovice čp. 41 – † 31. 5. 1871 Litovice čp. 41). 
15  František Sobotka (* 26. 12. 1830 Litovice čp. 41 – † 2. 12. 1874 Litovice čp. 41). 
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dcerou rolníka Jana Podzemského ze Zadní Kopaniny, a matka mu v roce 1848 koupila 
statek čp. 14. Po smrti bratra Jana však František hospodařil zároveň na obou statcích 
čp. 14 a čp. 41. I poslední z bratrů zemřel dříve, než dospěly Václavovy děti. Vdova Marie 
se proto 20. června 1876 znovu provdala za Antonína Zykána, 28letého syna rolníka 
z Hostimi, který se nejspíše staral o statek do roku 1882, a poté se oba vrátili na statek 
čp. 14. 
 

         
Dalším majitelem statku čp. 41 se stal Václav Sobotka16, syn Václava a Kateřiny, 

který se oženil s Marií Rajtorovou17 z Chýně. Sobotka se zapojil do činnosti obecního zastu-
pitelstva a v roce 1895 byl zvolen litovickým starostou. Zemřel však již v roce 1898 ve 
věku nedožitých 40 let. Vdova Marie v letech 1899 a 1900 rozprodala některá pole a v roce 
1901 se znovu provdala za Jana Malého18, kterého 
rovněž přežila. V roce 1911 byl dům pro potřeby 
berního úřadu popsán takto: „Budova jest starší a byla 
as před 11 až 12 roky přivedena do nynějšího stavu. 
Zdivo zděné, krytina střechy na obývacím stavení 
došková, nad stodolou tašková, příčky zděné.“ V pří-
zemí se nacházel krám, kuchyně, dvě světnice, chlév 
a stodola, v patře pak kuchyně, světnice, pokoj, sýpka 
a komora. 

Postupní smlouvou z 22. července 1925 předala Marie Malá dům čp. 41 své neteři 
Marii Chalupové, kterou vychovávala již od dětství a která se 19. listopadu 1921 provdala 
za Antonína Tejnora z Hostivice. Tejnorovi v roce 1926 dům přestavěli podle projektu 
Antonína Hakla z Hostivice, zejména znovu postavili první patro. Tejnor se stal v roce 1930 
starostou a ještě v tomto roce se do jeho domu přestěhoval i obecní úřad. V domě se 
úřadovalo až do roku 1945. 

Dům čp. 41 zůstává nadále v majetku rodiny Tejnorovy. Antonín Tejnor mladší19, syn 
starosty Tejnora, byl významným jazykovědcem. 
 

                                                 
16  Václav Sobotka (* 17. 8. 1858 Litovice čp. 41 – † 3. 7. 1898 Litovice čp. 41). 
17  Marie Rajtorová, provdaná poprvé Sobotková, podruhé Malá (* 1861 Chýně – † 14. 3. 1932 Litovice). 
18  Jan Malý (* asi 1865 – † 25. 1. 1921 Litovice čp. 41). 
19  Antonín Tejnor ml. (* 27. 4. 1923 – † 11. 2. 1997). 
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Dům U Sádek čp. 661 dne 14. dubna 2007. Foto Jiří Kučera. 
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Historické domky v ulici 

Dům čp. 647 (dříve litovické čp. 27) 
Parcelní číslo původní: PK st. 11, k. ú. Litovice 
Parcelní číslo současné: KN st. 11, k. ú. Litovice 

 

Litovický domek čp. 27 postavil v roce 1756 na 
panském pozemku Jan Kubík. V zápisu do domkářské 
pozemkové knihy byl oceněn na 30 kop. Janovi a Magdaleně 
Kubíkovým se v letech 1756 a 1758 narodily v Litovicích dvě 
děti20, rodina však v Litovicích dlouho nezůstala. 

Novým majitelem domku se stal v roce 1762 podruh 
Tomáš Baloun21. Takto je koupě popsána v domkářské 
knize:22 „Léta páně 1762 dne 30. Xbris23 Tomáš Baloun 
smluvil a koupil jest od Jana Kubíka v Litovicích jednu 
podružskou chaloupku s přítomnou malou zahrádkou na panském gruntě Litovském stojící 
za hotové peníze za jedno sto zlatých pro sebe, manželku a budoucí dědičně k užívání, 
z kteréžto obojího místa neb gruntu panskýho on i budoucí jeho každoročně při svatém 
Havle do důchodu peněžitého jeneckého jednu kopu míšeňskou aneb jeden zlatej 10 kr. 
zapraviti, v čas žní Milostivé vrchnosti šest dní roboty pěší beze stravy a platu vykonávati 
bude, jakož také i jiné panské přijíti mohoucí poddané povinnosti, všeliké posílky 
v potřebách panských, vojenských a obecních volně a poslušně vybejvati se zavazuje, 
kdežto se jemu s povolením Slavný knížecí Inspecti chaloupka s zahrádkou z té učiněné 
smlouvy v hotových zaplacení ujišťuje za sumu 85 kop 42 gr. 6 d.“ Proč se lišila smluvená 
a zapsaná cena, není jasné. 

 

                                                 
20  Kateřina Kubíková (* 13. 12. 1756 Litovice – † 19. 2. 1757 Litovice) a Jan Kubík (* 27. 7. 1758 

Litovice – † ?). 
21  Tomáš Baloun (* asi 1730 – † 2. 3. 1772 Litovice čp. 27). 
22  SOA Praha, PK Unhošť 120, fol. 256. 
23  Xbris = Decembris, prosinec. 



HOSTIVICKÝ ULIČNÍK: Historický vývoj ulic a domů v Hostivici 
Ulice U Sádek  10 
 

 

Z matrik známe šest dětí Tomáše Balouna a jeho ženy 
Magdaleny24. Dva synové se narodili ještě před příchodem 
rodiny do Litovic a v novém domku zemřeli v roce 1768. Zemřeli 
i tři synové narození v Litovicích. V roce 1772 smrt dostihla i oba 
rodiče a naživu zůstal jen syn Václav25. Vrchnost usoudila, že 
„pozůstalej jeden 8letej chlapec takovou [chalupu] ujmouti 
v stavu nejni i taky se zachovati nemůže, poněvadž by taková 
do jeho zrůstu zkázu a spuštění přišla, on budoucně ani chalupu 
užívati by nemohl i taky kdyby takovou po roce prodati chtěl, nic 
za ní by nedostal“,26 a rozhodla domek prodat a uložené peníze 
Václavovi vyplatit při dosažení dospělosti. 

Dům koupil 28. února 1773 za 100 zlatých Tomáš Volf27. 
Polovinu ceny zaplatil hned, zbytek splatil po 10 zlatých ročně. 
Při tomto převodu se zároveň změnila výše každoroční platby za 
užívání původně panského pozemku. Nově měl majitel platit 
vrchnosti 1 zlatý 55 krejcarů za domek a 2 zlaté za zahrádku. 
V roce 1800 vrchní Stibitz upřesnil, že zahrádka u domku měří 
120 čtverečních sáhů, a výši roční činže potvrdil. 

Tomáš Volf žil před koupí svého domku čp. 27 v domě 
čp. 23, který patřil šafáři Václavu Volfovi, s velkou pravděpodob-
ností tak byl jeho synem. Živil se řemeslem, v různých letech je 
uváděn jako kolář, sedlář a uzdař. S manželkou Kateřinou roze-
nou Příhodovou28 se jim narodilo deset dětí. 

Když Tomáš zemřel bez závěti, o domek se starala vdova 
Kateřina, která ho odkázala nejstaršímu synovi Janu Volfovi29. 
Teprve tehdy, v roce 1804, uvedl poručník nezletilých dětí 
Martin Volf (nejspíše Tomášův bratr), že chalupa byla při koupi 
zaplacena z Kateřininých peněz. Kateřina v závěti domek ocenila 
na 150 zlatých, podle „právního šacunku“ však měl hodnotu 
224 zlatých. Vrchnost po rozboru situace rozhodla, že z ceny 
domku připadá 8 zlatých 18 krejcarů na právní útraty, na nastu-
pujícího majitele připadá 43 zlatých 9 krejcarů a mezi Janovy 
sourozence Kateřinu, Jakuba, Václava a Tomáše se má rozdělit 
43 zlatých 8 ¼ krejcaru splácených po 11 krejcarech ročně. 
Sestra Kateřina navíc měla nárok na svobodný byt v domku až 
do provdání nebo smrti. Všichni sourozenci však mizí z pramenů, 
pouze o Jakubovi víme, že byl v roce 1805 na vojně. 

                                                 
24  Magdalena provdaná Balounová (* asi 1738 – † 7. 5. 1772 Litovice 

čp. 27). 
25  Václav Baloun (* 15. 9. 1764 Litovice – † ?). 
26  SOA Praha, PK Unhošť 120, fol. 256. 
27  Tomáš Volf (* asi 1747 – † 25. 9. 1793 Litovice čp. 27). 
28  Kateřina Příhodová, provdaná Volfová (* asi 1749 Podkozí – † 31. 12. 

1803 Litovice čp. 27). 
29  Jan Volf (* 8. 4. 1779 Litovice čp. 27 – † 23. 7. 1835 Litovice čp. 27). 
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Tesař Jan Volf se oženil 27. října 1806 s Kateřinou30, dcerou 

domkáře Tomáše Serynka z Jenče. Z jejich 11 dětí se dospělosti 
nedožily čtyři. Po Janově smrti domek zdědila podle závěti vdova 
Kateřina a 12. listopadu 1835 jí byl připsán v pozemkové knize za 
odhadní cenu 249 zlatých 20 krejcarů c. m. Protože Kateřina zemřela 
až po změně politických poměrů a předání pozemkových knih 
k okresnímu soudu, nevíme, kdo z potomků domek zdědil. Jejich 
osudy však můžeme sledovat celkem dobře. 

Dcera Anna31 měla nejprve v roce 1830 neman-
želského syna, poté se 4. ledna 1834 provdala za krej-
čovského mistra Josefa Weise32. Bydlela s ním na růz-
ných místech v Litovicích a narodily se jim čtyři děti, 
které všechny zemřely v raném věku. Po ovdovění se 
znovu provdala 30. září 1846 za tesaře Josefa Vlčka33, 
nemanželského syna Anny Boškové z čp. 21 a Josefa 
Vlčka, který se stal sedlákem na statku čp. 39. Jejich 
syn tesař Václav Vlček34 si později, před rokem 1870, 
postavil dům čp. 42 a 20. února 1871 se oženil s Jo-
sefou Kubinovou ze Skalky u Dobříše. Dcera Marie35 se 
15. listopadu 1870 provdala za Jana Jílka, který přišel 
z Bystré u Klatov. Manželkou nejmladšího syna, tesaře 
Josefa Vlčka36, se stala 27. července 1874 Antonie Raj-
torová z Chýně. 

Dcera Františka37 měla nejprve v roce 1841 ne-
manželskou dceru a později, 7. srpna 1854, se provda-
la za vysloužilého vojáka Jiřího Najmana, syna ovčáka 
z Hostivice. 

Dcera Marie38 měla 25. září 1838 svatbu s náde-
níkem Matějem Rabochem, který se narodil v Drahelči-
cích a do Litovic přišel z Chýně. Žili v Mariině rodném 
domku čp. 27, v sousedním domku čp. 28, ale poté 
i na Břvích, v Jenečku a nakonec v Hostivici. Z tohoto 
manželství je doloženo deset dětí, z nichž nejméně 
čtyři zemřely brzy po narození. 

                                                 
30  Kateřina Serynková, provdaná Volfová (* asi 1780 Jeneč – 

† 28. 9. 1852 Litovice čp. 27). 
31  Anna Volfová, provdaná poprvé Weisová, podruhé Vlčková 

(* 20. 12. 1809 Litovice čp. 27 – † ?). 
32  Josef Weis (* asi 1811 – † 8. 6. 1843 Litovice čp. 21). 
33  Josef Vlček (* 19. 8. 1822 Litovice čp. 21 – † před 1873). 
34  Václav Vlček (* 20. 10. 1846 Litovice čp. 27 – † ?). 
35  Marie Vlčková, provdaná Jílková (* 9. 8. 1848 Litovice čp. 23 

– † ?). 
36  Josef Vlček (* 31. 8. 1850 Litovice čp. 21 – † ?). 
37  Františka Volfová, provdaná Najmanová (* 5. 7. 1814 

Litovice čp. 27 – † ?). 
38  Marie Volfová, provdaná Rabochová (* 5. 3. 1817 Litovice 

čp. 27 – † ?). 
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Dcera Barbora39 se provdala 10. ledna 1858 za Josefa Pokorného, syna bednáře 

z Dolního Bezděkova, který se po propuštění z armády živil jako nádeník. Žili v Litovicích 
v různých podnájmech. Jejich dcera Marie se 24. listopadu 1885 provdala za čeledína Jana 
Kučeru z Hostivice. 

Nejmladší dcera Alžběta40 si nejprve pořídila nemanželského syna Josefa41 
a 26. července 1858 se provdala do Jenče za vysloužilého vojína a čeledína Matěje Klímu. 

Syn Jana a Kateřiny 
Josef Volf42, rovněž 
tesař, žil nejméně do roku 
1853 v rodném domku, 
poté se přestěhoval do 
domu čp. 35. Byl dvakrát 
ženatý, poprvé s Marií43, 
dcerou nádeníka Václava 
Janouška či Panošky 
z Hostivice, podruhé s Ro-
zálií, dcerou zedníka Jana 
Boška z Unhoště. Z první-
ho manželství vzešly čtyři 
děti, ze druhého pak tři. 
Něco dalšího víme pouze o 
nejmladší dceři Magda-
leně44, která se 30. září 1883 provdala 
za Antonína Setničku z Pičína. 

Někdy před rokem 1862 se maji-
teli domu stali Jan a Alžběta Bam-
báskovi. Nádeník a později dělník 
v továrně Jan Bambásek byl synem 
domkáře z Jenče, Alžbětiným otcem byl 
nádeník František Šebesta z Jenče. 
Jejich dvě děti, které se narodily 
v domku čp. 27, zemřely brzy po 
narození. Třetí dítě se mělo narodit 
v únoru 1866 v domě čp. 17, přestože 
Bambáskovým v té době stále patřil 
dům čp. 27. 

                                                 
39  Barbora Volfová, provdaná Pokorná (* 17. 6. 1824 Litovice čp. 27 – † ?). 
40  Alžběta Volfová, provdaná Klímová (* 27. 3. 1827 Litovice čp. 27 – † ?). 
41  Josef Volf (* 14. 3. 1855 Litovice čp. 27 – † ?). 
42  Josef Vlček (* 3. 2. 1812 Litovice čp. 27 – † ?). 
43  Marie Janoušková nebo Panošková, provdaná Volfová (* asi 1815 – † 13. 6. 1851 Litovice čp. 27). 
44  Magdalena Volfová, provdaná Setničková (* 25. 6. 1861 Litovice čp. 35 – † ?). 
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Podle kupní smlouvy z 12. ledna 1871 prodali Václav a Terezie Bambáskovi dům 
čp. 27 se zahrádkou za kupní cenu 1 000 zlatých Václavu Boučkovi. Postupní smlouvou 
ze 17. května 1893 dům získali František a Marie Jelínkovi. Vdova Marie45 se v roce 
1898 znovu provdala za horníka Mikuláše Zajlu46, který do Litovic přišel v předchozím 
roce. V červnu 1901 se za Mikulášem přistěhovala i jeho matka Kateřina47, která pracovala 
jako dělnice ve dvoře c. k. velkostatku. 

Roku 1914 vyšetřoval berní úřad, 
jak je možné, že v domě vzrostl počet 
obytných místností ze tří na čtyři. Obecní 
úřad vysvětlil, že „z komory byla učiněna 
obývací místnost“, a na další dotaz, „zda 
přeměna komory na obytnou místnost se 
omezila pouze na vnitřní úpravu“, doplnil, 
„že rozmnožení se stalo pouze úpravou 
vnitřní“. 

Po smrti manželů Zajlových připadl 
domek čp. 27 v roce 1936 Jaroslavovi a Anně Novotným, kteří ho roku 1938 prodali za 
21 000 Kč Antonínovi a Antonii Žihlovým. 

Současný dům je novostavbou na pozemku původní budovy. Zákres v katastrální 
mapě dosud odpovídá původnímu stavu. 

 
Na snímku z budování chovatelského areálu v roce 1983 je za upravovanou zdí vidět uprostřed štít 
původního domu čp. 647. Vlevo na něj navazuje dům čp. 646 a dále je vlevo vidět  dům čp. 645.  

Vpravo vpředu stojí dům čp. 652.  
Snímek z fotokroniky základní organizace Českého svazu chovatelů Hostivice. 

                                                 
45  Marie, provdaná poprvé Jelínková, podruhé Zajlová (* 7. 3. 1861 nebo 23. 3. 1869 Skrýšov u Benešo-

va – † 6. 11. 1935 Litovice čp. 27). 
46  Mikuláš Zajlo (* 5. 12. 1870 Milkow, Halič – † 9. 8. 1935 Litovice). 
47  Kateřina provdaná Zajlová (* 21. 11. 1847 Milkow, Halič – † 28. 8. 1922 Litovice čp. 27). 
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Nový dům U Sádek čp. 647 na místě bývalého litovického domku čp. 27 v roce 1994. Foto Jindřich Lukášek. 

 

Nový dům U Sádek čp. 647 dne 13. listopadu 2009. Foto Jindřich Lukášek. 
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Dům čp. 648 (dříve litovické čp. 28) 
Parcelní číslo původní: PK st. 10, k. ú. Litovice 
Parcelní číslo současné: KN st. 10, k. ú. Litovice 

 

Domek s malou zahrádkou oceněný na 30 kop postavil na panském pozemku v roce 
1759 Vojtěch Burian48. Jeho manželkou snad byla Magdalena Burianová49, která zemřela 
v roce 1772, o čtyři roky později než Vojtěch. 

V roce 1772 byl dům 
připsán podruhovi Matěji 
Průšovi50. Domkářská kniha 
důvody nijak nepopisuje:51 
„po Vojtěchovi Burianovi 
připadá chalupa na panském 
gruntě stojící jmenovanému 
Průšovi“. Dá se uvažovat, 
zda Průša byl Burianův zeť, 
protože rodné příjmení jeho 
manželky Barbory52 nezná-
me. V roce 1800 bylo zjištěno, že zahrádka u domu měří 120 čtverečních sáhů, takže 
majitel domu měl kromě roční činže 1 zlatého 10 krejcarů za domek nadále platit ještě 
3 zlaté za zahrádku.  

Průšovi bydleli v domku čp. 28 již předtím, než se majitelem stal Matěj: 13. října 
1771 zde zemřela Kateřina, desetiletá dcera jakéhosi Václava Průši. 

 

                                                 
48  Vojtěch Burian (* asi 1722 – † 26. 1. 1768 Litovice). 
49  Magdalena provdaná Burianová (* asi 1712 – † 26. 3. 1772 Litovice). 
50  Matěj Průša (* asi 1740 – † 16. 5. 1783 Litovice čp. 28). 
51  SOA Praha, PK Unhošť 120, fol. 261. 
52  Barbora provdaná Průšová (* asi 1739 – † 14. 1. 1803 Litovice čp. 28). 
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Dědictví po Matěji Průšovi se řešilo až v roce 1801, tedy 20 let po jeho smrti, ale 

ještě za života vdovy Barbory. Ze čtyř dětí tehdy žil jediný syn František Průša53, který 
se stal majitelem domku a zavázal se „svobodný spolubyt v tej chalupy svej máteři až do 
její smrti popřáti“.54 

František Průša se 3. listopadu 1793 oženil s Magdalenou Náprstkovou55, dcerou 
podruha z Jenče. Z manželství vzešlo pět dětí, ale jen dcera Anna56 se dožila dospělosti. 
Dne 16. června nebo července 1819 byl proto proveden zápis, který začíná takto:57 „Stoje 
osobně před úřadem a gruntovní knihou František Průša, domkář z Litovic a prohlašuje se, 
kterak tak on skrze churavost a sešlý věk svůj na domku ve vsi Litovicích dýleji hospodařiti 
a povinnosti z něj vybejvati nedostatečný se uznává, pročež sobě učinil ještě při dobré 
paměti a rozumu svém na takový domek potřebnou pořádnost učiniti. K tomu cíli a konci 
tehdy: Odevzdává nadjmenovaný František Průša ten jemu dle knihy gruntovní domkářský 
nový fol. 244 et sequent vlastně přináležející a ve vsi Litovicích pod N. Cons. 28 na 
vrchnostenském gruntě ležící emphyteuský domek s tou při něm se vynacházející 
zahrádkou od 120 �  sáhů ve všech na takovém vězících dole obšírněji podotknutých cís. 
královských, vrchnostenských a obecních povinnostech a břemenech své vlastní dceři 
Anně Průšový k její neobmezené vlastnosti, dědičnému jmění a užívání v ceně otcovské 
postoupnosti per 250 zl., praví se dvě stě padesát zlatých, kteroužto cenu per 250 zl. 
nastupující odstupujícímu otci Františkovi Průšovi každoročně po 25 zl. od roku 1820 
počínajíc bez inter vždy řádně upláceti sebe zavazuje a kdyby on otec takové peníze ze 
času svého živobytí celistvě nevybral a neobdržel, má takový zbejvající částka manželce 
odstupujícího, resp. máteři nastupující Majdaleně Průšový s tím samým právem a termí-
nech až do úplného zapravení k užívání připadnouti.“ Zápis pak pokračuje výměnkem pro 
odstupující rodiče a podrobným výčtem poddanských povinností. 

I když byl domek připsán dceři Anně Průšové pod jejím rodným příjmením, byla 
v době převodu již provdána. Jejím manželem se stal 4. května 1819 Josef Kratochvíl58 
z Jenče, v době svatby voják od pěšího pluku barona z Kučery č. 28, později tesařský 
tovaryš. Z jejich osmi dětí se dožily dospělosti jen dvě dcery. Mladší Terezie59 se 23. února 
1852 provdala za chalupníka Jana Barchánka z Velké Mořiny. Nejstarší dcera Kateřina60 
měla svatbu 6. listopadu 1838, jejím mužem se stal truhlářský mistr František Mölzer61. 
Jeho otec Jan Mölzer62 přišel do Litovic z Nenačovic kolem roku 1827 jako panský myslivec 
a v tomto povolání pokračoval i jeho mladší syn (Františkův bratr) Moric Mölzer63. 

                                                 
53  František Průša (* 5. 10. 1767 Litovice – † 8. 4. 1824 Litovice čp. 28). 
54  SOA Praha, PK Unhošť 16, fol. 244. 
55  Magdalena Náprstková, provdaná Průšová (* asi 1770 Jeneč – † 28. 3. 1840 Litovice čp. 28). 
56  Anna Průšová, provdaná Kratochvílová (* 10. 2. 1794 Litovice čp. 28 – † ?). 
57  SOA Praha, PK Unhošť 16, fol. 244–245. 
58  Josef Kratochvíl (* asi 1794 Jeneč – † ?). 
59  Terezie Kratochvílová, provdaná Barchánková (* 18. 9. 1830 Litovice čp. 28 – † ?). 
60  Kateřina Kratochvílová, provdaná Mölzerová (* 31. 5. 1819 Litovice čp. 28 – † 17. 11. 1849 Litovice 

čp. 28). 
61  František Mölzer (* asi 1812 Nenačovice – † 31. 3. 1877 Litovice čp. 28). 
62  Jan Mölzer (* asi 1790 Vrapice – † 16. 9. 1851 Litovice čp. 28). 
63  Moric Mölzer (* 15. 10. 1824 Litovice čp. 8 – † 3. 8. 1875 Litovice čp. 28). Moric žil s manželkou 

Annou rozenou Hrabíkovou nejen v Litovicích čp. 28 u bratra Františka, ale také na Břvích čp. 25. 
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František Mölzer se stal majitelem domku někdy před rokem 1840. Do domkářské 

knihy nebyl tento převod zapsán, ale jeho vlastnictví dokládá stabilní katastr z roku 1840. 
Jeho první žena, s níž měl pět dětí, zemřela brzy, jako třicetiletá. František se proto znovu 
oženil s Františkou64, dcerou mistra truhláře Tomáše Žiliny ze Slivence. Z tohoto man-
želství vzešly další čtyři děti včetně budoucího dědice domku Josefa Melcra65 (rodina 
začala psát své německé jméno českým pravopisem). Ostatní děti zemřely v dětství, pouze 
osudy dcery z prvního manželství Anny Františky66 nejsou jisté. 

Josef Melcr byl truhlářem stejně jako 
jeho otec. Do volbách v roce 1919 se stal 
litovickým starostou, zvolen byl za sociální 
demokraty. V pondělí 26. září 1881 se oženil 
s Annou67, dcerou domkáře Jana Grilla z Ru-
zyně. Z tohoto manželství známe dva po-
tomky – syna Antonína68 a dceru Ludmilu69, 
která se 5. února 1910 provdala za Emila 
Nováka70. Oba muži – syn Antonín i zeť Emil 
zemřeli v roce 1918 na útrapy války. V roce 
1921 proto v domě žila kromě Josefa a Anny 
a vdovy Ludmily čtyři vnoučata. 

Dům zdědila po Josefu Melcrovi před 
rokem 1951 dcera Ludmila Nováková 
a v majetku rodiny je dům doposud, i když 
byl zásadním způsobem přestavěn. 

 

                                                 
64  Františka Žilinová, provdaná Mölzerová (* asi 1820 – † 17. 8. 1882 Litovice čp. 28). 
65  Josef Melcr (* 15. 8. 1857 Litovice čp. 28 – † ?). 
66  Anna Františka Mölzerová (* 1. 1. 1842 Litovice čp. 28 – † ?). 
67  Anna Grillová, provdaná Melcrová (* 9. 7. 1857 Ruzyně – † ?). 
68  Antonín Melcr (* 20. 12. 1879 na neznámém místě – † 5. 5. 1918 Litovice). 
69  Ludmila Melcrová, provdaná Nováková (* 19. 12. 1885 Litovice čp. 28 – † po 1951). 
70  Emil Novák (* asi 1888 – † 23. 1. 1918 na útrapy války). 
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Dům U Sádek čp. 648 na snímku z 29. března 2010. Foto Jindřich Lukášek. 

 
 

Dům čp. 649 (dříve litovické čp. 29) 
Parcelní číslo původní: PK st. 7, k. ú. Litovice 
Parcelní číslo současné: KN st. 7, k. ú. Litovice 

 

Dům se zahrádkou, který 
byl oceněn na 50 kop a později 
dostal čp. 29, postavil v roce 
1766 na panském pozemku 
tesař Jiří Wild71. Jiří zemřel 
v roce 1772 a jeho manželka 
Magdalena72 jen o tři roky poz-
ději. Kdo se o domek staral do 
dospělosti jejich synů Václava 
a Tomáše73, nevíme. Další dva 
synové zemřeli dříve než rodiče. 

                                                 
71  Jiří Wild (* asi 1730 – † 20. 4. 1772 Litovice čp. 29). 
72  Magdalena provdaná Wildová (* asi 1727 – † 26. 2. 1775 Litovice čp. 29). 
73  Tomáš Wild (* asi 1766 – † 29. 4. 1793 Litovice čp. 29). 
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V letech 1784 až 1791 žil v domku podruh Václav Wild s manželkou Magdalenou 

rozenou Jirkovskou z Hostouně. V tomto domě se jim narodily čtyři děti, další dvě pak 
v domě čp. 32. Nejméně pět z nich zemřelo brzy po narození. 

Dne 24. prosince 1791 se stal mají-
telem domku se zahrádkou oceněného na 
95 zlatých nejmladší syn, podruh Tomáš 
Wild, jak si ve své závěti přál otec Jiří. Bylo 
zaznamenáno, že domek tvoří sednice, síň, 
kuchyňka, komora a chlév a že v zahrádce 
roste 30 stromů. Polovinu postupní ceny 
měl Tomáš vyplatit svému bratru Václavovi. 
V roce 1800 se zjistilo, že zahrádka u dom-
ku měří 75 čtverečních sáhů, proto byl 
zvýšen roční plat ze zahrádky z 20 na 
35 krejcarů; činže 1 zlatý 10 krejcarů zůsta-
la beze změny. 

Předání domku snad souviselo s tím, 
že se Tomáš 9. ledna 1791 oženil s Veroni-
kou Čadovou74, dcerou domkáře z Jenče. 
Z tohoto manželství vzešla před Tomášovou 

brzkou smrtí jediná dcera Terezie Wildová75, která 2. června 1801 zdědila rodný domek. 
Majetek byl oceněn na 138 zlatých 19 krejcarů, z nichž musela Terezie vyplatit jen „právní 
útraty šacovní a podělečný“ a náklady na mše za rodiče a další příbuzné. Po Tomáši 
Wildovi v domě zůstal ještě starý stoleček, starý misník, polička a borový soudek, vše za 
48 krejcarů. 

Terezie zůstala svobodná a 7. října 1818 se rozhodla předat domek oceněný na 
100 zlatých v. č. své vzdálené příbuzné Kateřině Hanzlíkové76, protože „skrze mající 
neduh a churavost“ nebyla schopna nadále hospodařit. Tereziina matka Veronika se totiž 
po smrti Tomáše Wilda znovu provdala, a to 20. října 1793 za šafáře Františka Hanzlíka77. 
Z jejich dvou dětí založil rodinu jen syn Josef Hanzlík, a to s Annou, dcerou sedláka Jakuba 
Procházky ze statku čp. 15. Později se stal domkářem v Jenči. V roce 1797 zemřela 
Veronika a ovdovělý František Hanzlík se znovu oženil s Kateřinou Hrabětovou78, dcerou 
sluhy z Dolan. Měli sedm dětí, z nichž jsme už zmínili dědičku domku čp. 29 Kateřinu. Její 
mladší sestra Marie79 se 12. června 1832 provdala za oráče Františka Tremla a asi do roku 
1840 žili v domku čp. 29, poté se stěhovali různě po Litovicích. 

Kateřina Hanzlíková vlastně dostala domek ke svatbě. Krátce po jeho převzetí, 
3. listopadu 1818 se provdala za Petra Kopejtka80, syna domkáře Václava Kopejtka 
z Kbel na panství Červené Poříčí. Petr byl prostým vojákem u 36. pěšího pluku a v době 
svatby sloužil na hostivické faře. Po sňatku se stal domkářem a živil se zřejmě jako 
nádeník. 

                                                 
74  Veronika Čadová, provdaná Wildová (* asi 1768 Jeneč – † 5. 11. 1797 Litovice čp. 7). 
75  Terezie Wildová (* 4. 3. 1792 Litovice čp. 29 – † 8. 3. 1827 Litovice čp. 29). 
76  Kateřina Hanzlíková, provdaná Kopejtková (* 15. 1. 1799 Litovice čp. 29 – † ?). 
77  František Hanzlík (* asi 1769 – † 15. 1. 1814 Litovice čp. 29). 
78  Kateřina Hrabětová, provdaná Hanzlíková (* asi 1777 – † 11. 10. 1827 Litovice čp. 29). 
79  Marie Hanzlíková, provdaná Tremlová (* 19. 3. 1809 Litovice čp. 29 – † ?). 
80  Petr Kopejtko (* asi 1794 Kbel – † ?). 
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Z manželství Petra a Kate-

řiny Kopejtkových se narodilo 
16 dětí, z nichž 12 zemřelo krátce 
při narození nebo v dětství.  

Hned po svatbě odešla 
z Litovic zřejmě jen Marie81, která 
se 11. září 1849 provdala za 
kočího Františka Pavelku půvo-
dem z Nučic. Den po svatbě se 
jim narodil syn Václav.  

Dcera Kateřina82 žila s man-
želem, nádeníkem a později děl-
níkem Josefem Haušildem83 pů-
vodem z Jenče, v domku čp. 29 
i jinde v Litovicích. Narodilo se jim 
šest dětí. Nejstarší dcera Bar-
bora84 se provdala 7. července 
1868 za nádeníka Františka Brože, 
s nímž už měla z roku 1863 syna. 
Syn František Jan Haušild85 se 
živil jako dělník a 24. ledna 1876 
si vzal za ženu Terezii Křikavovou 
z Jenče. Dcera Veronika86 byla 
6. října 1879 oddána s tesařem 
Janem Fouskem. 

Dům zdědil snad v roce 
1847 nejstarší žijící syn Petra 
a Kateřiny Jan Kopejtko87, který 
pracoval jako hlídač. Oženil se 
s Magdalenou, dcerou sedláka Jo-

                                                 
81  Marie Kopejtková, provdaná Pavel-

ková (* 10. 5. 1831 Litovice čp. 29 
– † ?). 

82  Kateřina Kopejtková, provdaná 
Haušildová (* 26. 8. 1824 Litovice 
čp. 29 – † ?). 

83  Josef Haušild (* asi 1810 Jeneč – 
† ?). 

84  Barbora Haušildová, provdaná Bro-
žová (* 6. 1. 1844 Litovice čp. 29 – 
† ?). 

85  František Jan Haušild (* 16. 5. 
1853 Litovice čp. 34 – † ?). 

86  Veronika Haušildová, provdaná 
Fousková (* 10. 2. 1856 Litovice 
čp. 29 – † ?). 

87  Jan Kopejtko (* 26. 3. 1821 Lito-
vice čp. 29 – † 12. 3. 1906 Litovice 
čp. 29). 
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sefa Nováka z Jenče a z tohoto manželství máme doloženo deset dětí. Nejstarší dcera 
Anna88 se 8. června 1863 provdala za nádeníka Antonína Staňka, syna sedláka Staňka 
z Chýně. Manželem dcery Marie89 se stal 1. května 1881 vojín dělostřeleckého pluku 
v záloze a čeledín Josef Nedbal, syn domkáře z Chýně. Dcera Kateřina90 žila se zedníkem 
Josefem Fišerem z Chýně v domku čp. 23, který spolu koupili v roce 1892, deset let po 
svatbě. 

 
Domek čp. 29 přešel postupní smlou-

vou z roku 1885 na syna Antonína 
Kopejtka91 s manželkou Terezií92, dcerou 
mistra kováře Františka Tusara z Třebonic. 
V roce 1896 koupili Kopejtkovi kus pole 
a pastvinu od Antonína Šimáčka ze Břvů 
čp. 2. Tato pole odprodala vdova Terezie 
trhovou smlouvou ze srpna 1906 Štěpánovi 
a Alžbětě Petržilkovým z Chýně. 

Podle notářského spisu z 25. ledna 
1911 získali domek Josef a Anna Arnoldo-
vi93. Josef Arnold pocházel z Hostivice, byl 
úpravčím trati na Buštěhradské dráze 
a Annu, dceru Antonína a Terezie Kopejtko-

                                                 
88  Anna Kopejtková, provdaná Staňková (* asi 1844 – † ?). 
89  Marie Kopejtková, provdaná Nedbalová (* 26. 2. 1858 Litovice čp. 29 – † ?). 
90  Kateřina Kopejtková, provdaná Fišerová (* 15. 7. 1864 Litovice čp. 29 – † ?). 
91  Antonín Kopejtko (* 6. 6. 1860 Litovice čp. 29 – † před 1906). 
92  Terezie Tusarová, provdaná Kopejtková (* 24. 1. 1866 Třebonice – † 11. 1. 1933 Kladno, nemocnice). 
93  Josef Arnold (* 9. 3. 1866 Hostivice čp. 39 – † ?) a Anna Kopejtková, provdaná Arnoldová (* 28. 10. 

1888 Litovice – † ?). 



HOSTIVICKÝ ULIČNÍK: Historický vývoj ulic a domů v Hostivici 
Ulice U Sádek  23 
 

 
vých, si vzal za ženu 18. února 1911. Arnoldovi si v roce 1927 postavili v Nových Litovicích 
dům čp. 144 a původní domek čp. 29 prodali. Jejich syn Josef94, který se narodil ještě 
v domku čp. 29, se po roce 1945 stal funkcionářem MNV Litovice. 

Od Arnoldových koupili dům v roce 1927 Antonín a Magdalena Fialovi. V roce 
1938 už žila v domě jen vdova Magdalena95 a s ní vdova Marie Trýbová. Magdaleně 
Fialové dům patřil i v roce 1951. 

 
Dům U Sádek čp. 649 v roce 1994. Foto Jindřich Lukášek. 

 
 

Dům čp. 650 (dříve litovické čp. 30) 
Parcelní číslo původní: PK st. 8, k. ú. Litovice 
Parcelní číslo současné: KN st. 8, k. ú. Litovice 

 

Jednu malou chaloupku se zahrádkou postavil na panském pozemku v roce 1766 
podruh Martin Vobruba96. Za majetek v ceně 40 kop měl platit jeho majitel každoročně 
1 zlatý 10 krejcarů za domek a 20 krejcarů za zahrádku. V roce 1800 bylo zjištěno, že 
zahrádka měří 50 čtverečních sáhů, a bylo stanoveno, že z ní majitel bude nadále platit 
35 krejcarů. 

                                                 
94  Josef Arnold (* 30. 11. 1911 Litovice čp. 29 – † ?). 
95  Magdalena provdaná Fialová (* 12. 7. 1897 – † ?). 
96  Martin Vobruba (* asi 1716 – † 7. 11. 1775 Litovice čp. 30). V nejstarší domkářské knize (SOA Praha, 

PK Unhošť 120, fol. 228) je stavebník nazývám Martin Votruba. 
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Martin Vobruba se v Litovicích usadil po svatbě s Magdalenou97, dcerou sedláka Jana 
Slaniny z čp. 5, která se uskutečnila 15. listopadu 1741. Jejich dvě děti brzy zemřely 
a ostatních pět se v roce 1804 zapojilo do dělení dědictví. Syn Martin98 pobýval v roce 
1804 v Drahelčicích. Dorota se 29. dubna 1777 provdala za dvojnásobného vdovce, 
ševcovského mistra Jana Procházku z Litovic čp. 17. Další dcera Anna provdaná Schech-
tenberková žila v Praze. Magdalena99 si vzala 18. června 1786 za muže podruha Jakuba 
Váchu, s nímž žila po roce 1789 v Nučicích. 

 
Podle zápisu sepsaného 14. března 1804, tedy téměř 30 let po smrti stavitele domku, 

se novým majitelem stal syn Jan Vobruba, který byl v roce 1779 obecním pastýřem 
a bydlel v obecním domku čp. 18. Byl ženatý s Marií Annou a známe jejich jediného syna, 
Tomáše100. 

Trhovou smlouvou z 1. února 1838 koupili domek čp. 30 se zahrádkou od Jana 
Vobruby Josef a Kateřina Vlčkovi. Josef Vlček byl již druhou generací Vlčků, která žila 
v domku čp. 30, jeho otec Jakub101 s manželkou Annou rozenou Ošklivou102 sem přišli 
z Červeného Újezdu a nejprve byli v domku nejspíše v nájmu. Jakubovi a Anně se v tomto 
domku narodila dcera Anna103, která se 19. února 1844 provdala za nádeníka Josefa 
Kejhu, syna mistra koláře ze Stodůlek, a syn Václav104, o jehož životě nic nevíme. S rodiči 
přišla do Litovic kromě kupce domu Josefa také dcera Kateřina105, která se 26. ledna 1841 
provdala za polního mistra Jana Kachlíka. 

                                                 
97  Magdalena Slaninová, provdaná Vobrubová (* 9. 4. 1721 Litovice – † po 1804). Je někdy psána též 

jako Marie. 
98  Martin Vobruba (* 7. 10. 1743 Litovice – † ?). 
99  Magdalena Vobrubová, provdaná Váchová (* 17. 6. 1763 Litovice – † ?). 
100  Tomáš Vobruba (* 21. 12. 1779 Litovice čp. 18 – † ?). 
101  Jakub Vlček (* asi 1788 Červený Újezd – † 14. 9. 1850 Litovice čp. 30). Tento Vlček nebyl přímo 

příbuzný s rodem Vlčků z Litovic čp. 4, resp. 10. 
102  Anna Ošklivá, provdaná Vlčková (*asi 1786 Červený Újezd – † 9. 12. 1856 Litovice čp. 30). 
103  Anna Vlčková, provdaná Kejhová (* 11. 10. 1823 Litovice čp. 30 – † ?). 
104  Václav Vlček (* 6. 2. 1829 Litovice čp. 30 – † ). 
105  Kateřina Vlčková, provdaná Kachlíková (* asi 1822 – † ?). 
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Životopisné údaje zedníka Josefa Vlčka ani jeho manželky Kateřiny Leflerové, dcery 

chalupníka Josefa Leflera z Jinočan, neznáme. Z jejich nejméně devíti dětí se dožila 
dospělosti pouze dcera Anna106, která se 27. června 1865 provdala za Jakuba Kozáka107, 
syna sedláka z Nučic. Annini rodiče předali 
domek se zahrádkou novým majitelům postup-
ní listinou z 1. dubna 1871. 

Dcera Jakuba a Anny Kozákových 
Anna108 se provdala za zedníka Matěje 
Fialu109 a měla s ním dceru Antonii110 a syna 
Bedřicha111. 

Ovdovělý Jakub se znovu oženil s Ma-
rií112, dcerou domkáře Josefa Hakla z Nučic. 
Jejich syn, železniční zřízenec František 
Kozák113 žil s manželkou Marií114 a ovdovělou 
matkou v rodném domku ještě v roce 1921, 
ale hned v letech 1922–1923 postavil v No-
vých Litovicích dům čp. 69. 

                                                 
106  Anna Vlčková, provdaná Kozáková (* 18. 12. 1841 

Litovice čp. 30 – † 16. 10. 1879 Litovice čp. 30). 
107  Jakub Kozák (* asi 1834 Nučice – † ?). 
108  Anna Kozáková, provdaná Fialová (* 16. 4. 1874 Litovice čp. 30 – † ?). 
109  Matěj Fiala (* 23. 1. 1875 Hostivice čp. 88 – † ?). 
110  Antonie Fialová (* 4. 11. 1900 Litovice – † ?). 
111  Bedřich Fiala (* 26. 7. 1911 Litovice – † ?). 
112  Marie Haklová, provdaná Kozáková (* 17. 5. 1845 Nučice – † 30. 10. 1924 Litovice čp. 69). 
113  František Kozák (* 5. 10. 1883 Litovice čp. 30 – † ?). 
114  Marie provdaná Kozáková (* 31. 5. 1899 Ruzyně – † ?). 
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Syn Matěje a Anny Fialových Bedřich Fiala pracoval jako zedník a v roce 1938 se 
stal litovickým obecním strážníkem. V roce 1938 zdědil dům čp. 30 a v červnu 1938 
dokončil jeho přestavbu podle stavebního povolení z 22. dubna 1922 a plánů zednického 
mistra Josefa Šlapánka z Podkozí. Fiala žádal o osvobození domu od daní, berní úřad však 
došel k závěru, že šlo pouze o stavební úpravu domu, nikoliv o novostavbu. 

Dům byl znovu přestavěn po roce 2000. 

 
Pohled na dům čp. 30 z projektu Josefa Šlapánka zpracovaného snad v roce 1922.  

SOkA Praha-západ, BS Bubeneč, karton 61. 

 
Dům U Sádek čp. 650 v roce 1994. Foto Jindřich Lukášek. 
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Dům čp. 652 (dříve litovické čp. 32) 
Parcelní číslo původní: PK st. 6, k. ú. Litovice 
Parcelní číslo současné: KN st. 6, k. ú. Litovice 

 

Domek se zahrádkou oceněný na 40 kop postavil 
v roce 1758 na panském pozemku Jan Vlček115. S nej-
větší pravděpodobností to byl syn sedláka a rychtáře 
Jakuba Vlčka ze statku čp. 10. S manželkou Terezií měl 
dva syny Jany, oba brzy po narození zemřeli. 

Dne 30. května 1764 domek koupil za 120 zlatých 
Bartoloměj Pokorný116. Kupní cenu složil v hotovosti, 
„a tak jest chaloupka docela zaplacena“.117 Bartoloměj 
začínal jako litovický mlynář a později byl obilním 
handlířem. Žil s manželkou Kateřinou118 a s Litovicemi 
se potkaly osudy jejich tří dětí. Dcera Anna se provdala 
14. října 1764 za Martina Pulce, s nímž žila mj. 
v obecním domku čp. 18. Dcera Kateřina119 a syn 
Bartoloměj120 zemřeli v domku čp. 32 v dospělém věku, 
ale dříve než rodiče. 

Úmrtí dvou dospělých potomků asi vedlo k tomu, že Bartoloměj Pokorný prodal dům 
čp. 32 dne 12. ledna 1791 Václavu Vlčkovi. V pozemkové knize je důvod popsán 
takto:121 „z příčiny té, poněvadž již starý jest, žádného vejdělku nic práce nemaje a dělati 
v stavu není, pročež aby v svém stařecké živobytí obhájiti mohl, […]“. Kupující složil 
dohodnutých 150 zlatých a Pokorný si zajistil výměnek pro sebe i pro manželku spočívající 
v užívání zahrádky a bytu v chaloupce. V roce 1800 bylo zjištěno, že zahrádka u domku 
měří 136 čtverečních sáhů a majitel tak má za domek a zahrádku platit každoročně 2 zlaté 
30 krejcarů místo dosavadního 1 zlatého 10 krejcarů. 

Václav Vlček nebyl domkářem, ale patřil mu statek čp. 10 a domek čp. 32 používal 
k ubytování čeledi. Žili zde například Václav a Kateřina Mlsovi v letech 1800 až 1804, 
nádeník Vít a Rozálie Lukášovi v roce 1815, František a Marie Vlčkovi z čp. 38 v letech 
1817 až 1819, patentální invalida a nádeník Josef a Dorota Jirotkovi v roce 1827 a truhlář 
Josef a Rozálie Škvorovi v letech 1828 až 1830. 

Dne 12. dubna 1831 koupili domek čp. 32 od Václava Vlčka122 za 300 zlatých c. m. 
František a Barbora Šturcovi. František Šturc123 do Litovic přišel jako mlynář, jeho žena 
Barbora124 byla dcerou sedláka a rychtáře Jana Chalupy z čp. 4. Z tohoto manželství 

                                                 
115  Jan Vlček (* 20. 5. 1735 Litovice – † ?). 
116  Bartoloměj Pokorný (* asi 1717 – † 30. 11. 1791 Litovice čp. 32). 
117  SOA Praha, PK Unhošť 120, fol. 265. 
118  Kateřina provdaná Pokorná (* asi 1716 – † 16. 1. 1794 Litovice čp. 32). 
119  Kateřina Pokorná (* asi 1759 – † 1. 7. 1790 Litovice čp. 32). 
120  Bartoloměj Pokorný (* asi 1759 – † 26. 2. 1789 Litovice čp. 32). 
121  SOA Praha, PK Unhošť 120, list vlepený za fol. 265. 
122  Pozemková kniha úplně opomněla, že sedlák Václav Vlček mezitím zemřel a domek prodával jeho 

stejnojmenný syn, který zdědil rodný statek. 
123  František Šturc (* 1798 Malá Strana – † 17. 5. 1837 Litovice čp. 32). 
124  Barbora Chalupová, provdaná Šturcová (* 3. 11. 1802 Litovice čp. 4 – † ?). 
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známe devět dětí, z nichž tři zemřely v dětství. Sledovat další osudy však můžeme jen 
v případě syna Karla Šturce125, mistra krejčovského a domkáře v čp. 32. Karel se 3. břez-
na 1851 oženil s Barborou Stádníkovou z Červeného Újezdu a v Litovicích se jim narodili tři 
potomci. Z nich je nejzajímavější osobnost Václava Šturce126, který se v roce 1921 stal 
prvním předsedou Komunistické strany Československa, v letech 1920 až 1925 byl 
poslancem Národního shromáždění a v roce 1925 byl zvolen za senátora. V roce 1927 ho 
komunisté postavili jako protikandidáta T. G Masaryka při volbě prezidenta republiky. Po 
roce 1929 byl vyloučen z KSČ a vrátil se do sociální demokracie, v níž začínal svoji 
politickou činnost. 

 
Od Šturcových domek koupili 

20. prosince 1860 Josef a Anna 
Koutných127 jako svůj výměnek. 
Josef byl sedlákem v čp. 12. Dům 
čp. 32 převzal 8. června 1874 jejich 
nejmladší syn, truhlářský mistr Josef 
Koutný128, který se 19. září 1880 
oženil s Terezií129, dcerou domkáře 
Václava Urbana z Jenče. Podle trhové 
smlouvy ze 17. července 1892 koupili 
manželé Koutných od Františka a Ma-
rie Vlčkových z čp. 12 dva kusy polí 
a 18. srpna 1896 přikoupili ještě je-
den kus pole od Antonína Šimáčka ze 
Břvů čp. 2. 

                                                 
125  Karel Šturc (* 1. 11. 1828 Litovice čp. 37 – † ?). 
126  Václav Šturc (* 21. 8. 1858 Litovice čp. 32 – † 21. 2. 1939). K této osobnosti podrobněji např. Kučera 

(2016): Litovický rodák kandidátem na prezidenta, Hostivický měsíčník 6/2016. 
127  Josef Koutný (* asi 1795 Jinočany – † 20. 10. 1883 Litovice čp. 32) a Anna Horešovská, provdaná 

Koutná (* 10. 8. 1810 Červený Újezd čp. 48 – † 24. 4. 1886 Litovice čp. 32). 
128  Josef Koutný (* 26. 5. 1851 Litovice čp. 12 – † 2. 5. 1906 Litovice čp. 32). 
129  Terezie Urbanová, provdaná Koutná (* 21. 1. 1859 Jeneč čp. 77 – † 6. 11. 1931 Litovice). 
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Z manželství Josefa a Terezie Koutných známe pět potomků. Tři dcery zemřely brzy 
po narození. Mladší syn Václav130 se stal truhlářem stejně jako otec, v letech 1925 až 1926 
postavil v Nových Litovicích dům čp. 80 a 17. října 1926 se oženil s Annou, dcerou kováře 
Františka Inemana z Hostivice. Po roce 1945 pracoval jako soustružník kovů. Starší syn, 
železniční zřízenec Josef Koutný131, který postupní smlouvou z 20. července 1926 převzal 
rodný dům čp. 32, se 28. listopadu 1925 oženil s Marií Kulovanou z Věšína. Hned rok po 
převodu Josef dům přestavěl, nežádal však o osvobození novostavby od daní. Dům mu 
patřil ještě v roce 1951. 

 
V současnosti stojí v zahradě domu čp. 32 novostavba téhož čísla a původní domek 

je využíván jako jeho hospodářské zázemí. 

 
Dům U Sádek čp. 652 dne 29. března 2010. Vlevo novostavba, vpravo původní domek s litovickým čp. 32. 

Foto Jindřich Lukášek. 

                                                 
130  Václav Koutný (* 11. 11. 1898 Litovice čp. 32 – † po 1951). 
131  Josef Koutný (* 7. 1. 1889 Litovice čp. 32 – † po 1951). 
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Starý a nový dům čp. 652 v roce 1994. Foto Jindřich Lukášek. 
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Dům čp. 653 (dříve litovické čp. 33) 
Parcelní číslo původní: PK st. 16, k. ú. Litovice 
Parcelní číslo současné: KN st. 16, k. ú. Litovice 

 

Domek, který byl oceněn na 30 kop a později dostal čp. 33, postavil na obecním 
pozemku v roce 1753 Jakub Benda132. Jakub se 15. září 1731 stal sňatkem s Kateřinou 
Hruškovou133 zetěm sedláka Jakuba Hrušky ze statku čp. 4. Z tohoto manželství známe 
deset dětí, z nichž nejméně sedm se nedožilo dospělosti. Po ovdovění se Jakub 10. února 
1755 znovu oženil, a to s Magdalenou134, dcerou podruha Jiřího Hallady, a narodil se jim 
syn Jan. 

 
Dcera z prvního manželství Magdalena135 se 8. ledna 1755 provdala za podruha 

Matěje Jandu136 z Chrášťan a otec jim převedl domek čp. 33. Převod je zapsán takto:137 
„Léta páně 1762 dne 30. Xbris propustil Jakub Benda vlastní chalupu na obecním gruntu 
stojící své vlastní dceři a zeti Matějovi Jandovi dědičně k užívání.“ Podle svědectví sousedů 
vystavěla domek vlastním nákladem právě Magdalena, proto z odhadní ceny 26 kop 
nemusela vyplácet nikoho dalšího. 

Ze sedmi dětí přežily otce Matěje jen dvě. Dne 12. prosince 1782 zdědil domek syn 
Václav Janda138 a z odhadní ceny 28 kop mu připadlo 10 kop, dalších 10 kop měla dostat 
jeho sestra Mařena139 a zbylých 8 kop bylo určeno na mše svaté za rodiče. Tyto částky se 

                                                 
132  Jakub Benda (* asi 1706 – † 5. 2. 1762 Litovice). 
133  Kateřina Hrušková, provdaná Bendová (* 2. 11. 1710 Litovice – † 17. 12. 1753 Litovice). 
134  Magdalena Halladová, provdaná Bendová (* asi 1731 – † ?). 
135  Magdalena Bendová, provdaná Jandová (* 6. 1. 1734 Litovice – † 29. 9. 1781 Litovice čp. 32). 
136  Matěj Janda (* asi 1722 – † 3. 2. 1772 Litovice čp. 33). 
137  SOA Praha, PK Unhošť 120, fol. 241. 
138  Václav Janda (* 2. 9. 1756 Litovice – † 27. 9. 1790 Litovice čp. 33). 
139  Maria Magdalena Jandová (* 6. 6. 1764 Litovice – † ?). Je zapsána jako dcera Matěje Jandy a jeho 

manželky Kateřiny, stejně jako její sestra Anna (* 6. 4. 1762 Litovice – † 14. 4. 1762 Litovice). 
Matějovi a Magdaleně se pak narodily další dvě děti a u Magdaleny známe i den úmrtí, naproti tomu o 
případné manželce Kateřině nemáme žádné další zprávy. S největší pravděpodobností farář při zápisu 
do matriky u těchto dvou jmenovaných dcer spletl jméno matky. 
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mu podařilo splatit do roku 1802. Na povinné roční platbě 1 zlatého 30 krejcarů litovické 
obci nic nezměnilo ani zjištění z roku 1800, že u domku je zahrádka velká 18 čtverečních 
sáhů. 

 
Václav Janda se oženil 18. listopadu 1781 s Kateřinou Blažkovou140 z Horních Ptic. Po 

narození čtyř dětí Václav zemřel a vdova Kateřina se znovu provdala 7. července 1793 za 
Tomáše Drvotu141 a z tohoto manželství vzešly další čtyři děti. 

 
 

                                                 
140  Kateřina Blažková, provdaná poprvé Jandová, podruhé Drvotová (* asi 1756 – † 3. 1. 1845 Litovice 

čp. 33). 
141  Tomáš Drvota (* asi 1747 – † 13. 2. 1813 Litovice čp. 33). 
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Vypořádání majetku po Václavu Jandovi, který zemřel v roce 1790, proběhlo 

u vrchního úřadu až 26. ledna 1823, tedy deset let poté, co Kateřina ovdověla podruhé. 
Domek měl připadnout dceři z prvního manželství Lidmile142, která byla od 30. září 1812 
provdána za Václava Zábranského143. Ten ale v roce 1823 pobýval na vojně. Lidmila se 
svého podílu zřekla ve prospěch Barbory Drvotové144, své polorodé sestry. Domek byl 
oceněn na 137 zlatých, přičemž Barbora měla dát Lidmile při svém provdání 150 zlatých 
v. č. a na přání své matky Kateřiny ještě 20 zlatých svému bratrovi Josefu Drvotovi145. 
Ostatní potomci Kateřiny Jandové a později Drvotové v té době již nežili. Matka Kateřina 
i postupující Lidmila měly na domku pojištěn výměnek spočívající v právu bydlet v domku 
až do smrti (v Lidmilině případě do návratu manžela z vojny nebo do jejího nového 
provdání). 

Barbora Drvotová se 10. února 1823, tedy krátce po nabytí domku, provdala za 
sedlářského mistra Josefa Staňka146, syna domkáře z Hostivice. Z jejich deseti dětí čtyři 
zemřely v dětství. Nejstarší dcera Anna147 měla s tesařským tovaryšem Františkem 
Šmídem, který do Litovic přišel ze Břvů, syny Jana, Václava a Františka a dceru Barboru. 
Syn Jan Staněk148 se oženil s Terezií, dcerou mistra hrnčířského Josefa Zakouckého ze 
Semil, a z tohoto manželství se narodili synové Bedřich a Václav. Janovu úmrtí v nízkém 
věku snad napomohla jeho práce havíře. Dcera Marie149 se provdala 26. září 1864 za 
vojína a kovářského tovaryše Vincence Hrabíka, syna kováře z Velvar,150 ale už předtím 
měla několik nemanželských dětí. Manželem nejmladší dcery Kateřiny151 se stal vojín 
v záloze Václav Zelenka, syn domkáře Matěje Zelenky z Jenečka. 

                                                 
142  Lidmila Jandová, provdaná Zábranská (* 11. 9. 1784 Litovice čp. 33 – † ?). 
143  Václav Zábranský (* 29. 7. 1792 Litovice čp. 16 – † ?), syn podruha a sluhy Václava Zábranského 

z Litovic. 
144  Barbora Drvotová, provdaná Staňková (* 23. 12. 1799 Litovice čp. 33 – † 26. 4. 1882 Litovice čp. 33). 
145  Josef Drvota (* 18. 2. 1794 Litovice čp. 33 – † ?). 
146  Josef Staněk (* asi 1801 Hostivice – † ?). 
147  Anna Staňková (* 28. 10. 1825 Litovice čp. 33 – † ?). 
148  Jan Staněk (* 20. 11. 1831 Litovice čp. 33 – † 1. 8. 1864 Litovice čp. 33). 
149  Marie Staňková, provdaná Hrabíková (* 6. 12. 1839 Litovice čp. 33 – † ?). 
150  Vincencova sestra Anna se provdala rovněž do Litovic za hajného Morice Mölzera. 
151  Kateřina Staňková, provdaná Zelenková (* 29. 4. 1845 Litovice čp. 33 – † ?). 
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Dům čp. 33 na snímku snad z roku 1931. Za plaňkovým plotem vlevo se nachází kůlnička na uhlí. Vlevo stojí 

Anna Čížková, vpravo její dcera Anežka Najmanová a pod ní její tři děti. Fotografie ze soukromé sbírky. 

Barbora Staňková vlastnila domek celou polovinu století.152  

                                                 
152  Ludvík Pergl uvádí v kronice (MÚ Hostivice, Paměti obce Litovic, str. 133), že v roce 1840 byl 

majitelem domku Josef Staněk, po jehož smrti se přihlásila k dědictví Barbora Drvotová, která domek 
odevzdala v roce 1875 své dceři Anežce, provdané za Jana Šmída. Tyto údaje jsou zjevně nesprávné, 
odporují záznamům v matrikách a dalších pramenech. 
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Předala ho postupní listinou z 5. ledna 1875 za odstupní cenu 300 zlatých svému 

vnukovi Janu Šmídovi153 a jeho manželce Anežce154. Šmídovi zřejmě před převzetím 
domku žili v Nučicích. 

 
Trhovou smlouvou z 19. března 1903 získali dům čp. 33 Josef a Anna Čížkovi. 

Anna155 byla dcerou prodávajících, horník Josef Čížek156 pracoval u Pražské železářské 
společnosti v Nučicích a pocházel z Malých Kyšic. V prosinci 1909 se dům čp. 33 rozbořil 
pod tíhou napadlého sněhu a Josef Čížek ho postavil znovu od základů. Stavební plány 
zpracované 10. ledna 1910 schválil stavební úřad 19. ledna téhož roku a již 10. března 
1910 bylo vydáno povolení k obývání novostavby. V roce 1929 přistavěli Čížkovi chlév 
a záchodky. Dům jim patřil ještě v roce 1951.  

Z jejich dětí musíme zmínit zvláště syna Václava157, který se stal litovickým obecním 
tajemníkem a později, po sloučení obcí, působil jako vedoucí úředník MNV Hostivice. 

 

                                                 
153  Jan Šmíd (* 18. 10. 1846 Litovice čp. 33 – † před 1920). 
154  Anežka provdaná Šmídová (* 16. 1. nebo 17. 6. 1853 Zličín – † 7. 4. 1924 Litovice čp. 33). 
155  Anna Šmídová, provdaná Čížková (* 11. 11. 1875 Nučice – † ?). 
156  Josef Čížek (* 15. 11. 1875 Malé Kyšice – † ?). 
157  Václav Čížek (* 26. 3. 1910 Litovice čp. 33 – † 20. 12. 2008). 
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Dům U Sádek čp. 653 v roce 1994. Foto Jindřich Lukášek. 

 

Dům U Sádek čp. 653 dne 29. března 2010. Foto Jindřich Lukášek. 
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Dům čp. 654 (dříve litovické čp. 34) 
Parcelní číslo původní: PK st. 14, k. ú. Litovice 
Parcelní číslo současné: KN st. 14/1 a 14/2, k. ú. Litovice 

 

Domek oceněný na 30 kop postavil v roce 1757 na obecním pozemku Tomáš 
Hrabě158. Byl ženatý s Kateřinou159, které ale můžeme bezpečně přiřadit až čtyři děti 
narozené po roce 1740, z nichž dvě brzy zemřely. Tomášova dcera Magdalena160 se 
22. května 1754 provdala za Josefa Vlaského, stavitele domku čp. 24. 

Po smrti Tomáše Hraběte koupil domek čp. 34 od dědiců 30. prosince 1762 Josef 
Kuchyňka161 za odhadní cenu 60 zlatých (tedy 51 kop 25 grošů 5 denárů), kterou ihned 
vyplatil. Kuchyňka předtím nežil v Litovicích, takže o něm víme jen málo. Zemřel pouhých 
pět měsíců po koupi domu. Vdova Dorota162 se 16. listopadu 1763 znovu provdala za 
Václava Linharta, s ním však žádné další dítě neměla. 

Dědictví po Josefu Kuchyňkovi řešil vrchní úřad až po smrti jeho manželky Doroty. 
Dne 20. listopadu 1772 připadl jejich dům nejmladšímu synovi Janu Kuchyňkovi163. 
Dorota si v závěti vymínila, aby Jan poskytl v domku bydlení až do jejího provdání nebo 
smrti. 

Ani podruh Jan Kuchyňka si 
zděděný domek dlouho neužil, zem-
řel šest let po jeho nabytí. Byl ženatý 
s Magdalenou Hodáčkovou z Jenče. 
Svatba se konala 25. listopadu 1771 
a během šesti let trvání tohoto svaz-
ku se narodily tři děti, z nichž přežil 
jen syn Jan164. Vdova Magdalena se 
poté ještě dvakrát provdala, a to 13. 
ledna 1782 za podruha Václava 
Kolaříka a 14. července 1793 za 
vdovce Josefa Vlaského, jehož první 
manželka byla Magdaleninou bývalou tchyní. 

Jediný žijící syn Jana a Magdaleny Kuchyňkových Jan Kuchyňka se rodného domku 
ujal bez zápisu do pozemkových knih. Dědictví se řešilo teprve po jeho smrti zápisem 
z 8. října 1827. Jan byl dvakrát ženatý, poprvé od 13. ledna 1799 s Magdalenou Šafránko-
vou165 z Nučic, podruhé s Rozálií Hartmanovou166 ze Slivence. Jeho děti vyjmenovává 

                                                 
158  Tomáš Hrabě (* asi 1714 – † 7. 5. 1762 Litovice). Kromě toho Tomáše Hraběte se v Litovicích 

objevuje ještě jeho jmenovec, který se 16. května 1756 oženil s Kateřinou, vdovou po Janu Urbanovi 
ze Sobína (* asi 1722 – † 5. 9. 1791 Litovice čp. 25). Nemůže jít o druhou manželku stavitele domku 
čp. 34, protože jeho manželka Kateřina zemřela až v roce 1769. 

159  Kateřina provdaná Hrabětová (* asi 1717 – † 30. 11. 1769 Litovice). 
160  Magdalena Hrabětová, provdaná Vlaská (* asi 1735 – † 20. 4. 1793 Litovice čp. 9). 
161  Josef Kuchyňka (* asi 1718 – † 15. 5. 1763 Litovice). 
162  Dorota, provdaná poprvé Kuchyňková, podruhé Linhartová (* asi 1718 – † 21. 1. 1770 Litovice). 
163  Jan Kuchyňka (* asi 1752 – † 3. 2. 1778 Litovice čp. 34). 
164  Jan Kuchyňka (* 23. 1. 1775 Litovice čp. 34 – † 3. 7. 1827 Litovice čp. 34). 
165  Magdalena Šafránková, provdaná Kuchyňková (* asi 1771 – † 18. 4. 1811 Litovice čp. 34). 
166  Rozálie Hartmanová, provdaná Kuchyňková (* asi 1774 – † 19. 9. 1831 Litovice čp. 34). 
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pozemková kniha následovně:167 
„z prvního manželstva syna 
Jana168, dceru Marii a dceru 
Annu169, děti z druhého manžel-
stva vše neplnoleté syna Václava, 
syna Josefa, dceru Barboru, dceru 
Magdalenu, syna Antonína, dceru 
Kateřinu a syna Floriána“. Synové 
Václav a Florián nedlouho po vy-
pořádání dědictví zemřely. Za za-
znamenání stojí, že všechny tři 
dcery z druhého manželství měly 
nemanželské děti s neznámými 

otci. Dům čp. 34 oceněný na 275 zlatých 35 krejcarů v. č. zdědila podle otcovy vůle 
nejstarší dcera Marie Kuchyňková170. 

 
Marie Kuchyňková se 22. dubna 1828 provdala za Jana Hokůva171, prostého vojáka 

pěšího pluku č. 28, který pocházel z Braškova a s nímž už měla z prosince 1827 neman-
želského syna. Z jejich osmi dětí čtyři brzy zemřely. Dceři Magdaleně172 se 5. března 1869 
narodil nemanželský syn neznámého otce Josef Hokův, který se stal domkářem v čp. 24. 

                                                 
167  SOA Praha, PK Unhošť 16, fol. 341. Děti nejsou seřazeny zcela správně podle svého věku. 
168  Jan Kuchyňka (* 14. 6. 1800 Litovice čp. 34 – 17. 6. 1800 Litovice čp. 34) zemřel hned po narození, 

přesto byl zařazen do rozdělování dědictví. 
169  Anna byla v matrice narozených nazvána Magdalena Kuchyňková (* 18. 12. 1803 Litovice čp. 34 – † 

?), z druhého manželství však měl Jan Kuchyňka další dceru Magdalenu (* 24. 12. 1816 Litovice čp. 
34 – † ?). Je možné, že u Anny farář omylem napsal jako jméno dítěte jméno matky Magdaleny 
rozené Šafránkové. 

170  Marie Kuchyňková, provdaná Hokůvová (* 27. 9. 1801 Litovice čp. 34 – † ?). 
171  Jan Hokův (* asi 1795 – † 5. 7. 1843 Litovice čp. 34). 
172  Magdalena Hokůvová (* 20. 9. 1840 Litovice čp. 34 – † ?). 
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Manželé Hokůvovi postoupili do-

mek v roce 1859 dceři Marii173, která se 
7. března toho roku provdala za obuv-
nického mistra Josefa Horáka174, syna 
nádeníka Josefa Horáka z Chýně. Horá-
kovi v roce 1892 koupili od Františka 
a Marie Vlčkových z čp. 12 kus pole 
a v roce 1894 přistavěli chlívek.  

Po smrti rodičů zdědil dům čp. 34 
v roce 1910 syn Josef Horák175, který 
pracoval jako železniční zřízenec. Notář-
ským spisem z 26. dubna 1926 se stala 
spolumajitelkou domu i jeho manželka Marie176. V roce 1928 dům převzal syn, tesař 
Václav Horák177 s manželkou Karlou178. 

Horákovi prodali dům i s kusem pole 13. dubna 1932 za 22 000 Kč Bedřichovi 
a Marii Hájkovým179. Zámečník Bedřich Hájko si v domě zřídil svou kovosoustružnickou 
dílnu. Snad při koupi nebo krátce poté byl dům administrativně rozdělen na dvě části 
a část, kterou získala Petromila Čiperová, byla v roce 1936 označena číslem popisným 237. 
Ještě před druhou světovou válkou však obě části přešly do vlastnictví manželů Hájkových 
a čp. 237 bylo později použito opět jinde v Litovicích. 

Hájkovi dům vlastnili ještě v roce 1951. 

                                                 
173  Marie Hokůvová, provdaná Horáková (* 12. 8. 1833 – † asi 1901). 
174  Josef Horák (* 9. 8. 1835 Chýně – † 28. 4. 1910 Litovice čp. 34). 
175  Josef Horák (* 4. 1. 1865 Litovice čp. 34 – † 4. 6. 1927 Litovice čp. 34). 
176  Marie provdaná Horáková (* 25. 9. 1869 Hostivice – † ?). Podle matriky narozených se v Hostivici 

toho dne nikdo nenarodil, ve výkazech sčítání lidu z roku 1921 je uveden nesprávný údaj. 
177  Václav Horák (* 17. 8. 1892 Litovice – † ?). 
178  Karla neboli Karolína provdaná Horáková (* 4. 1. 1899 Žižkov – † ?). 
179  Bedřich Hájko (* 15. 2. 1908 – † ?) a Marie provdaná Hájková (* 22. 1. 1912). 
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Dům U Sádek čp. 654 v roce 1994. Foto Jindřich Lukášek. 

 
Dům čp. 654 na snímku z 31. prosince 2003. Foto Jiří Kučera. 
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Dům čp. 655 (dříve litovické čp. 35) 
Parcelní číslo původní: PK st. 13, k. ú. Litovice 
Parcelní číslo současné: KN st. 13, k. ú. Litovice 

 

Dům čp. 35 oceněný na 30 kop postavil na obecním pozemku v roce 1767 Vavřinec 
Hakl180. Vavřinec byl sedlákem ve statku čp. 13 a v roce 1758 předal statek svému 
staršímu bratrovi Janovi, který se zavázal, že mu postaví podružskou chaloupku. Jan tak 
svůj slib splnil po devíti letech. 

Vavřinec Hakl byl třikrát ženatý, ale s prvními dvěma ženami je v matrikách určitý 
zmatek. Vavřinec měl mít s ženou Kateřinou v letech 1747 až 1758 sedm dětí, ale v roce 
1749 se měla narodit dcera Kateřina181 jeho jiné ženě Anně182, která zemřela až v roce 
1769. Jistá je pouze třetí manželka – 7. října 1760 se oženil s Alžbětou Škorničkovou183 
z Hostivice. Z tohoto svazku se narodily další čtyři děti. Ze všech dětí neznáme osudy 
nejstaršího syna Václava Františka (zemřel však před rokem 1802), dcera Terezie184 ze 
třetího manželství se dožila 19 let a ostatní kromě dědičky Kateřiny zemřely v raném 
dětství. 

Přinejmenším v letech 1781 až 1783 žili v domku ještě voják invalida Josef Hakl 
s manželkou Rozálií. Snad to mohl být Vavřincův mladší bratr, který mu původně 
přenechal statek, snad to byl nějaký jiný příbuzný. 

Dědictví po zemřelých rodičích se řešilo až 31. srpna 1802. Domek oceněný na 
35 zlatých připadl jediné žijící dceři Kateřině Haklové, která byla již od 8. ledna 1789 
provdána za teletníka Jana Baštu185 původem z Ptic. 

Kateřina Baštová dům prodala ve stejný den, kdy se stala jeho majitelkou, tedy 
31. srpna 1802. Koupil ho za 35 zlatých 30 krejcarů Matěj Osvald186, který se zavázal 
zajistit manželům Baštovým v domě byt až do jejich smrti. 

Matěj Osvald byl druhým manželem Kateřininy sestřenice Anny Koutné187, která po 
otci Janu Haklovi zdědila statek čp. 13. Z tohoto manželství se narodila jen dcera Josefa188, 
která se 7. února 1809 provdala za Josefa Veselého189 z Vysokého Újezdu. Právě 
manželé Veselých zdědili 18. října 1833 domek čp. 35 oceněný na 150 zlatých c. m. Matěj 
svou závětí vymínil byt v „dolejší světnici“ jednak pro svou druhou manželku Terezii, o níž 
jinak nic nevíme, jednak pro svou nevlastní dceru Kateřinu Koutnou190.  

                                                 
180  Vavřinec Hakl (* asi 1723 – † 7. 12. 1780 Litovice čp. 35). 
181  Kateřina Haklová, provdaná Baštová (* 15. 1. 1749 Litovice – † 8. 2. 1826 Litovice čp. 35). 
182  Anna provdaná Haklová (* asi 1717 – † 19. 3. 1769 Litovice). 
183  Alžběta Škorničková, provdaná Haklová (* asi 1728 Hostivice – † 2. 11. 1782 Litovice čp. 33). 
184  Terezie Haklová (* 19. 1. 1765 Litovice – † 4. 8. 1784). 
185  Jan Bašta (* asi 1745 – † 16. 10. 1817 Litovice čp. 35). 
186  Matěj Osvald (* asi 1763 – † 4. 1. 1833 Litovice čp. 35). Matěje neumíme přiřadit k žádné větvi 

litovického rodu Osvaldů. 
187  Anna Haklová, provdaná poprvé Koutná, podruhé Osvaldová (* asi 1744 – † 29. 8. 1814 Litovice 

čp. 35). 
188  Josefa Osvaldová, provdaná Veselá (* 26. 12. 1787 Litovice čp. 13 – † ?). 
189  Josef Veselý (* asi 1785 – † ?). 
190  Kateřina Koutná (* 2. 3. 1772 Litovice čp. 13 – † 10. 9. 1849 Litovice čp. 35). 
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Další převod není v pozemkové knize zaznamenán, ale podle stabilního katastru patřil 
domek v roce 1840 již Josefu Hochovi191. Josef byl panským poklasným a v roce 1852 je 
v matrice dokonce nazván „domkářem a hudebníkem“. S manželkou Terezií192, dcerou 
sedláka Jakuba Burgra z Pleteného Újezdu, se jim narodilo osm dětí, z nichž pět dlouho 
nepřežilo. Syn Josef193 byl panským polním hlídačem v Hostivici. 

 
Podle odevzdacího listu 

z 1. března 1888 domek zdědil děl-
ník Antonín Hoch194 s Marií roze-
nou Křečkovou195 a podle další ode-
vzdací listiny z téhož dne se 
majitelkou stala jen Marie. Křečkovi 
měli statek ve Stradonicích, ale 
Mariina matka Anna rozená Ham-
pejsová pocházela z litovického 
statku čp. 11, a Marie se tak vrátila 
do matčiny rodné vsi. Celé obytné 
stavení 30. září 1895 vyhořelo, 
čímž vznikla škoda 500 zlatých. 
V roce 1914 zjišťoval berní úřad, 
proč v domě narostl počet obyt-
ných místností ze tří na čtyři. Obec-
ní úřad odpověděl, že z velké svět-
nice vznikly rozdělením příčkou dvě 
menší. 

                                                 
191  Josef Hoch (* asi 1817 Hostivice – † 24. 8. 1854 Litovice čp. 35). 
192  Terezie Burgrová, provdaná Hochová (* asi 1794 Pletený Újezd – † 23. 7. 1887 Hostivice čp. 14). 
193  Josef Hoch (* 16. 9. 1845 Litovice čp. 35 – † 13. 9. 1880 Hostivice čp. 14). 
194  Antonín Hoch (* 28. 9. 1843 Litovice čp. 35 – † 7. 4. 1889 Litovice čp. 35). 
195  Marie Křečková, provdaná Hochová (* asi 1838 – † 24. 6. 1911 Litovice čp. 35). 



HOSTIVICKÝ ULIČNÍK: Historický vývoj ulic a domů v Hostivici 
Ulice U Sádek  43 
 

 

 
Dům U Sádek čp. 655 v roce 1994. Foto Jindřich Lukášek. 

V roce 1921 žily v domku čp. 35 tři děti Antonína 
a Marie Křečkových. Syn Josef Hoch196, který byl 
tesařem, se 5. listopadu 1921 oženil s Alžbětou 
Matějkovou, dcerou kočího z Litovic, a v roce 1924 si 
v Nových Litovicích postavil dům čp. 75. Dělník Karel 
Hoch197 se 21. února 1914 oženil s Antonií Kolaříkovou 
a v roce 1926 si v Nových Litovicích postavil dům 
čp. 128. Dcera Anežka198 a její manžel Josef Řehoř 
zdědili podle odevzdací listiny z 27. října 1911 dům 
čp. 35. V roce 1920 přikoupili manželé Řehořovi kus 
pole od Anny Špačkové z čp. 40. Řetězokovář Řehoř 
v roce 1924 přistavěl u domku kovářskou dílnu. 
 

                                                 
196  Josef Hoch (* 21. 7. 1876 Litovice čp. 35 – † ?). 
197  Karel Hoch (* 3. 5. 1883 Litovice čp. 35 – † ?). 
198  Anežka Hochová, provdaná Řehořová (* 18. 12. 1880 Litovice čp. 35 – † ?). 
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Další domy v ulici 

Dům čp. 643 (dříve litovické čp. 23.B) 
Parcelní číslo současné: KN st. 524, k. ú. Litovice 

 

Dům byl postaven před rokem 1980, kdy patřil Antonínu a Aleně Matějkovým. 

 
Dům čp. 643 na snímku z 12. července 2008. Foto Jiří Kučera. 

 

Dům čp. 1135 
Parcelní číslo současné: KN st. 12/2, k. ú. Litovice 

 

V roce 1981 zakoupila místní organizace Českého svazu chovatelů od podniku 
Restaurace a jídelny Praha-západ, kterému patřil dům čp. 631 na náměstí 1. máje (hosti-
nec U litovické tvrze, dříve U Prchalů), zbořeniště bývalého sálu restaurace U Prchalů. Sál 
chovatelé obnovili a zřídili z něj zázemí pro konání chovatelských výstav. Znovuzrozená 
budova dostala nové čp. 1135. 

Do trvalého užívání byly chovatelům převedeny od Státního statku Jeneč i přilehlé 
pozemky včetně stodoly, která patřila původně k litovickému statku čp. 10 (nyní čp. 631). 
Vznikl tak kvalitní prostor, ve kterém se konají dvakrát ročně okresní chovatelské výstavy. 
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Vstup do chovatelského areálu v roce 1984.  

Snímek z fotokroniky základní organizace Českého svazu chovatelů Hostivice. 

 
Výstava ve spodní části chovatelského areálu v roce 1984.  

Snímek z fotokroniky základní organizace Českého svazu chovatelů Hostivice. 
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Bývalý sál hostince U Prchalů při přestavbě na chovatelský sál v roce 1986.  

Snímky z fotokroniky základní organizace Českého svazu chovatelů Hostivice. 
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Zaniklá čísla popisná v ulici 

Dům s litovickým čp. 31.A 
Parcelní číslo původní: PK st. 9, k. ú. Litovice 

 

„Léta Páně 1767 dne 31. Xbris199 na panským gruntě nadjmenovaný Franz Zveckl 
s povolením Milostivé vrchnosti jednu chaloupku pro sebe, též manželku a budoucím 
svým, vlastním nákladem vystavěl, z kteréžto on i všichni držiteli této chalupy ročně 
povinni a zavázáni budou, totiž: předně Milostivé vrchnosti nájem z chaloupky 1 zl. 10 kr. 
a ze zahrádky 20 kr., summa 1 zl. 30 kr. do důchodu jeneckého v určitém času pořádně 
platit, v čas žní osum dní roboty gratis vybejvati, pak potom všechny posílky jak 
v královských, tak v panských a v obecních případnostech, též jiné onera pilně a poslušně 
vykonávat, tak jak se jemu na ten způsob tuto chalup skrze rychtáře v 30 kopách právně 
prošacovala a od úřadu hospodářského na dědičné užívání připsala.“200 

Takto zní nejstarší zpráva o litovic-
kém domku čp. 31. Stavebník František 
Cvekl201 byl vnukem sedláka Jana Cvek-
la202 ze statku čp. 10 a synem podruha 
Jana Cvekla203 a Marie rozené Pohůnko-
vé204. Osudy Františkových nejméně čtyř 
sourozenců neumíme podrobněji sledo-
vat. František se 14. listopadu 1756 oženil 
s Annou205, dcerou podruha Petra Pro-
cházky, majitele domku čp. 17. Anna tedy 
byla vnučkou sedláka Jana Procházky ze 
statku čp. 15. Z tohoto manželství známe 
tři potomky. Dcera Magdalena206 se 
5. května 1793 provdala za domkáře 
Františka Bublu z čp. 22, který však rok 
po sňatku (pro něj druhém) zemřel. Další 
dcera Kateřina207 zemřela brzy po naro-
zení a o synovi Matějovi208 nic nevíme. 

                                                 
199  Xbris = Decembris, prosinec. 
200  SOA Praha, PK Unhošť 120, fol. 235. 
201  František Cvekl (* asi 1726 – † 27. 1. 1774 Litovice čp. 31). 
202  Jan Cvekl (* asi 1649 – † 14. 9. 1729 Litovice). 
203  Jan Cvekl (* asi 1694 – † před 1734). 
204  Marie Pohůnková, provdaná Cveklová (* asi 1696 – † ?). 
205  Anna Procházková, provdaná Cveklová (* asi 1724 – † 10. 2. 1794 Litovice čp. 31). 
206  Magdalena Cveklová, provdaná Bublová (* 19. 6. 1758 Litovice – † 29. 2. 1812 Litovice čp. 31). 
207  Kateřina Cveklová (* 24. 3. 1761 Litovice – † 19. 7. 1862 Litovice). 
208  Matěj Cvekl (* 12. 2. 1764 Litovice – † ?). 
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Zápisy o domku čp. 31 jsou v pozemkové knize zcela nedostatečné. V roce 1800 byla 
ještě zapsána výměra zahrádky 68 čtverečních sáhů, ale další zápis pochází až z roku 1867 
a zní takto:209 „Na základě zde soudní listiny dt. 14. prosince 1861 č. 8305 civ. lit. A o po-
zůstalosti po Františku Cveklovi, dne 2. února 812 zemřelém, vkládá se pozvod práva 
vlastnického k domku č. 31 v Litovicích za cenu 40 zl. na Marii Habětínovou a dle s ní 
uzavřené postupní smlouvy dt. v Litovicích dne 6. září 867 lit. B vkládá se pro jejího 
manžela Josefa Habětína právo spoluvlastnictví k tomu domku.“ 

V pramenech se nepodařilo najít žádného Františka Cvekla, který by zemřel 2. února 
1812. Ve skutečnosti je tím míněna Magdalena Cveklová, ovdovělá Bublová, která zemřela 
29. února 1812. Do dospělosti jejího syna, o němž se rozepíšeme až dále, užívali domek 
bez zápisu dočasní správci. Skutečnost tak byla mnohem složitější, než naznačuje 
pozemková kniha.  

V roce 1788 byl domkářem v čp. 31 Jan Himl, poddaný k Novému Strašecí, jehož 
manželce Dorotě se zde narodil syn Tomáš. Asi v letech 1812 až 1815 domek patřil 
podruhovi Matěji Jirotkovi210, synovi sedláka Jana Jirotky ze statku čp. 12, který 
s manželkou Kateřinou, dcerou hostivického sluhy Šimona Neumanna, žil v Litovicích na 
různých místech a v uvedených letech byl v matrikách psán jako domkář v čp. 31. 

 
Nejpozději v roce 1825 se stal majitelem domku čp. 31 nádeník Jan Bubla211, syn již 

zmíněné vdovy Magdaleny Bublové, který se narodil několik let po smrti manžela Františka 
Bubly a v matrice nemá uvedeného otce. Jan se oženil 27. května 1823 s Barborou, 
dcerou kováře Václava Henycha z Hostivice, a z tohoto manželství se narodilo deset dětí, 

                                                 
209  SOA Praha, PK Unhošť 120, fol. 235. V zápise je u některých letopočtů vynechána první číslice, což byl 

dříve vcelku obvyklý způsob zkracování. 
210  Matěj Jirotka (* asi 1755 Dolany – † 17. 11. 1791 Litovice čp. 12). 
211  Jan Bubla (* 8. 5. 1801 Litovice čp. 31 – † 23. 1. 1850 Litovice čp. 31). 
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z nichž tři brzy zemřely. Dcera Anna Rozálie212 se 17. června 1861 provdala za domkáře 
Václava Arnolda z Hostivice čp. 39. Dcera Kateřina213 žila 28. října 1867, v době svatby 
s Václavem Bouškou ze Středokluk, na Břvích. 

Nejstarší žijící dcera Ma-
rie214, která zdědila domek, se 
provdala 3. února 1859 za koňá-
ka Josefa Habětína215, syna  
domkáře Františka Habětína 
z Chýnice. Manželé měli nejméně 
tři děti, dvě brzy zemřely a syn 
Josef se 8. listopadu 1913 oženil 
v Tachlovicích s Annou Vintro-
vou. 

Habětínovi domek prodali 
nejspíše v roce 1876 a koupili ho 
Matěj Kafka a Anna rozená Satranová, kteří předtím žili v hostivickém dvoře, v litovickém 
dvoře a na Břvích. Matějův otec byl nádeník v Kosoři, Anna pocházela z Malé Dobré. Syn 
Antonín216 se oženil 17. října 1880 s Alžbětou, dcerou domkáře Václava Víznera z Jenečka, 

s níž měl již dříve nemanželského syna Josefa217, 
pozdějšího stavitele domku čp. 54. Syn František 
Kafka218 se živil jako truhlář a zemřel svobodný. 
Dcera Marie219 se provdala 4. června 1883 za 
zedníka a pozdějšího železničního zřízence Bohu-
mila Hrdličku220, na něž přešel dům postupní 
smlouvou z roku 1884. 

Hrdličkovi zůstali bezdětní, dům po nich proto 
zdědil v roce 1938 Mariin příbuzný, úředník 
ministerstva veřejných prací František Kafka 
z Břevnova. Ten dům prodal trhovou smlouvou ze 
17. června 1941 za 8 000 K majiteli sousedního 

domku čp. 30 Bedřichu Fialovi. Podle sdělení obecního úřadu dům nebyl již dva roky 
obýván „pro velkou sešlost“ a bylo úředně nařízeno ho vyklidit a zbourat, což se také 
stalo.221 Fiala přeměnil zbořeniště na zahrádku u svého domku. 

Na tomto uvolněném místě vznikl před rokem 1980 nový dům s opakovaně použitým 
litovickým čp. 23 (nyní U Sádek čp. 643). 

Na tomto uvolněném místě vznikl později nový dům s litovickým čp. 23.B (nyní 
čp. 643). 
 
                                                 
212  Anna Rozálie Bublová, provdaná Arnoldová (* 5. 7. 1830 Litovice čp. 31 – † ?). 
213  Kateřina Bublová, provdaná Boušková (* 17. 12. 1839 Litovice čp. 31 – † ?). 
214  Marie Bublová, provdaná Habětínová (* 2. 7. 1828 Litovice čp. 31 – † ?). 
215  Josef Habětín (* asi 1830 – † ?). 
216  Antonín Kafka (* 28. 6. 1855 Hostivice čp. 13 – † ?). 
217  Josef Kafka (* 15. 8. 1874 Jeneček čp. 19 – † 26. 3. 1913 Litovice čp. 54). 
218  František Kafka (* 13. 10. 1865 Břve čp. 7 – † 11. 4. 1894 Litovice čp. 31). 
219  Marie Kafková, provdaná Hrdličková (* 30. 10. 1857 Litovice čp. 7 – † ?). 
220  Bohumil Hrdlička (* 21. 6. 1880 nebo 21. 7. 1860 Třebonice – † 17. 2. 1933 Litovice). 
221  SOkA Kladno, Okresní úřad Kladno, karton 138, sign. 3-L/548. 
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Dům s litovickým čp. 237.A 
Parcelní číslo původní: PK st. 14/2, k. ú. Litovice 

 

Kolem roku 1930 byla od domu čp. 34 oddělena jeho část, která dostala samostatné 
čp. 237.A. Toto číslo však bylo později zrušeno a oddělená část domu je opět součástí 
čp. 34 (nyní 654). Uvolněné číslo popisné bylo znovu použito jinde v Litovicích. 
 


