
 

 

 

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK 
 
 

Historický vývoj ulic a domů v Hostivici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ulice Vinohradská 
 
 
 

 
 

Hostivice, březen 2010 



HOSTIVICKÝ ULIČNÍK: Historický vývoj ulic a domů v Hostivici 
Ulice Vinohradská  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 30. březnu 2010 
 
Sestavil Jiří Kučera 
 
Při zpracování podkladů spolupracovali Josef Kučera a Alena Kučerová 
 
Neoznačené obrázky a fotografie: sbírka autora, autor, Josef Kučera a Alena Kučerová 
 
Plány na podkladu katastrální mapy nakreslila Alena Kučerová 
 
 
Stránky jsou upraveny pro zmenšování při tisku na formát A5 
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Umístění ulice 
Ulice se nachází v historické části Hostivice a je ohraničena ulicemi Cihlářská 

a K Nádraží. 
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Historie ulice 

Stavební vývoj 
Vzrůst životní úrovně ve druhé polovině 18. století vyvolal první vlnu stavebního 

rozvoje Hostivice. V této době se stavělo především na zemědělsky obtížně využitelném 
svahu severně od nynějšího Husova náměstí. Stavitelé, drobní domkáři, získávali často jen 
pozemek pod vlastním domem, bez jakékoliv zahrádky a často i bez dvora. Ulice v této 
oblasti jsou velmi úzké. Vinohradská ulice je zastavěna skoro výhradně ze severní strany – 
jižní stranu tvoří zadní části a dvorky domů v Potoční ulici. 

V roce 1770 bylo zavedeno stálé číslování domů, a to tak, že byly domy očíslovány 
podle své polohy v obci. V Hostivici se v té době nacházelo celkem 51 domů, z nich 
některé i ve Vinohradské ulici. Domy s číslem popisným nižším než 51 byly tedy postaveny 
před rokem 1770, domy s vyššími čísly postupně později. Vývoj zástavby Vinohradské ulice 
byl v zásadě dokončen již do konce 18. století. Domy bez zahrádky však nenajdeme 
v josefském katastru z roku 1785, protože samotné stavební pozemky tehdy nebyly 
zdaněny a zpracovatelé je tak do katastru nezapisovali. První majitelé některých domů 
jsou proto známi až z pozdějších pramenů. 

Nová zámková dlažba byla v ulici položena v roce 2002. Do té doby zde nebyl 
zpevněný povrch. 

 

Pojmenování ulice 

Ulice byla pojmenována Vinohradská pravděpodobně v roce 1931 při prvním 
pojmenovávání ulic a svůj název nikdy nezměnila. Název je odvozen od ústně předávané 
tradice, že jižně orientovaný svah nad Jenečským potokem, kterým nyní vede Vinohradská 
ulice, musel být ve středověku velmi vhodný pro pěstování vinné révy a asi tak byl 
používán.1 Pro toto tvrzení však neexistuje žádný doklad. 
 
 

 
1  Uvedený důvod pojmenování ulice mi vyprávěl např. bývalý ředitel místní školy Alois Saifrt ml., který 

ho převzal nejspíš od svého otce, rovněž učitele místní školy 
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Domy v ulici 

Dům čp. 29 
Parcelní číslo původní: PK st. 50, k. ú. Hostivice 
Parcelní číslo současné: KN 634, k. ú. Hostivice 

 

Dům byl postaven v polovině 18. století. První jméno majitele však nacházíme až 
v knize obecních účtů v letech 1804 až 1825, byl to Jan Mařík (Maržík). Pouze v roce 1819 
zaplatila daně z domu Kateřina Maříková. V roce 1840 dům patřil domkářce Magdaleně 
Maršíkové a roku 1875 Josefu Mráčkovi. Ve výkazu změn katastru za rok 1887 je 
vlastnictví změněno na Antonína a Františku Houdkovy s odůvodněním, že původně bylo 
vlastnictví omylně připsáno. Domnívám se, že spíše nebyla v katastru včas zapsána změna 
majitele mezi uvedenými roky. Antonín Houdek dům prodal trhovou smlouvou 
z 29. prosince 1893 Tomášovi a Marii Kolaříkovým a odevzdací listinou z 2. července 1906 
přešlo vlastnictví jen na Marii Kolaříkovou. Pravděpodobně již před rokem 1927 dům získal 
tovární dělník Václav Vlasatý s manželkou Boženou, kteří v domě bydleli nejméně od roku 
1919. V roce 1980 dům patřil Karlu Dlouhému. Současní majitelé dům od roku 2008 citlivě 
přestavují.2

 

 
Dům čp. 29 z uličky K Nádraží v roce 1994. Foto Jindřich Lukášek pro SÚ Hostivice 

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

účty Hostivice 1804–1825; NA ČR, fond Stabilní katastr, sign. RAK 114; ÚAZK, písemný operát 
katastru pro k. ú. Hostivice; voličské seznamy z roku 1919 a 1932; seznam přednostů domácností 
1927; soupis majitelů k regulačnímu plánu 1937; SÚ Hostivice, parcelní protokol 1943; dotazník 
k obsazenosti bytů v roce 1951; SÚ Hostivice, doklad k přečíslování domů v roce 1980 
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Dům čp. 29 od severu 4. srpna 2007 
 

 
Začátek přestavby domu čp. 29 na snímku z 18. října 2008. Vzadu střecha domu čp. 30 
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Rekonstrukce domu čp. 29 ve dnech 14. prosince 2008 a 13. října 2009. Druhé foto Jindřich Lukášek 
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Dům čp. 30 
Parcelní číslo původní: PK st. 51, k. ú. Hostivice 
Parcelní číslo současné: KN 635, k. ú. Hostivice 

 

Dům pochází z poloviny 18. století, první majitelkou známou z knihy obecních účtů 
byla v roce 1804 Anna Čechová, od které dům v roce 1805 získal Václav Zábranský. 
Nejméně v letech 1825 až 1840 pak patřil Františku Zábranskému. V roce 1875 ho vlastnil 
Matěj Staněk, od něhož ho trhovou smlouvou z 16. března 1896 získali Jan a Alžběta 
Hanzlíkovi z Potoční čp. 41.A. Ti si dům čp. 30 ponechali i poté, co dům čp. 41.A předali 
Václavovi a Terezii Hanzlíkovým. Trhovou smlouvou z 11. května 1905 přešlo vlastnictví na 
Anežku Rabochovou, která dům trhovou smlouvou z 11. ledna 1910 předala Anežce 
Rochusové a Marii Hubáčkové, každé ideální polovinu. Od nich ho trhovou smlouvou z 24. 
května 1913 koupil František Pokorný, ale již o rok později, 5. května 1914 byla sepsána 
další trhová smlouva, podle které se majitelem domu stal Václav Malý. Zřízenec dráhy v. v. 
Václav Malý s manželkou Marií a dospělými dětmi zde bydleli ještě v roce 1932, ale v roce 
1937 již patřil Ludmile Eimanové. V roce 1951 byl majitelem František Kostříž, roku 1980 
A. Kostřížová. Současný vlastník JUDr. Demeter Sopoliga dům opravil a částečně přestavěl 
kolem roku 1995.3

 

 
Domy čp. 31 a 30 v roce 1994, vlevo část domu čp. 88. Foto Jindřich Lukášek pro SÚ Hostivice 

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

účty Hostivice 1804–1825; NA ČR, fond Stabilní katastr, sign. RAK 114; ÚAZK, písemný operát 
katastru pro k. ú. Hostivice; voličské seznamy z roku 1919 a 1932; soupis majitelů k regulačnímu 
plánu 1937; SÚ Hostivice, parcelní protokol 1943; dotazník k obsazenosti bytů v roce 1951; 
SÚ Hostivice, doklad k přečíslování domů v roce 1980 
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Dům čp. 31 
Parcelní číslo původní: PK st. 52, k. ú. Hostivice 
Parcelní číslo současné: KN 636, k. ú. Hostivice 

 

Ani u tohoto domu nevíme, kdo ho v polovině 18. století postavil. V letech 1804 až 
1817 patřil Matěji Černému. V letech 1818 a 1819 obecní daně z domu platila vdova 
Černá, v letech 1820 až 1822 psaná jako Anna Černá. Od roku 1823 zde nacházíme Jana 
Veselého, který ho vlastnil i podle stabilního katastru z roku 1840. V roce 1875 již byl 
majitelem domu Josef Vlček a 11. listopadu 1882 ho získal Václav Malý, který ho trhovou 
smlouvou ze 14. ledna 1889 prodal obchodníkovi Antonínu Kubrovi a jeho manželce Marii. 
Velký dům částečně pronajímali, dlouhou dobu zde bydlel hostivický učitel a sokolský 
pracovník František Pechlát. Podle trhové smlouvy z 20. ledna 1920 polovina domu zůstala 
Marii Kubrové a o druhou polovinu se ideálními šestinami podělili Antonín Kubr, Marie 
Pokorná a Antonie Pšeničková. Za 2. světové války je jako majitelka uváděna (možná 
zjednodušeně) Marie Kubrová, v roce 1951 Antonie Pšeničková a spolumajitelé. V roce 
1980 dům patřil Anně Švarcové.4

Současný majitel JUDr. Demeter Sopoliga nechal koncem roku 2009 vyměnit střechu, 
což dává naději na záchranu tohoto zajímavého, ale dlouhodobě nedostatečně 
udržovaného domu. 
 

 
Dům čp. 31 dne 6. března 2003 

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

účty Hostivice 1804–1825; NA ČR, fond Stabilní katastr, sign. RAK 114; ÚAZK, písemný operát 
katastru pro k. ú. Hostivice; soupis majitelů k regulačnímu plánu 1937; SÚ Hostivice, parcelní protokol 
1943; dotazník k obsazenosti bytů v roce 1951; SÚ Hostivice, doklad k přečíslování domů v roce 1980 
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Dům čp. 31 z průchodu mezi ulicemi Na Vršku a Vinohradskou v roce 1994 a při výměně střechy 4. října 
2009. První foto Jindřich Lukášek pro SÚ Hostivice 
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Dům čp. 36 
Parcelní číslo původní: PK st. 62, k. ú. Hostivice 
Parcelní číslo současné: KN 645, k. ú. Hostivice 

 

Díky malé, ale zdaněné zahrádce víme, že v roce 1785 patřil dům čp. 36 Tomáši 
Fidelmannovi. V letech 1804 až 1807 byl majitelem Josef Křesadlo a v letech 1817 až 1823 
zde žil František Knechtl. Roku 1824 platila daně z domu vdova Knechtlová a o rok později 
Anna Křesadlová, což by snad mohlo naznačovat nějakou příbuzenskou vazbu mezi 
Křesadlovými a Knechtlovými. Stabilní katastr z roku 1840 udává jako majitele domkáře 
Petra Knížete. Roku 1875 dům patřil Josefu Novotnému, který ho trhovou smlouvou 
z 1. září 1890 předal Václavu Novotnému. Trhovou smlouvou z 11. října 1903 ho převzali 
Josef a Anna Novotných, kteří v roce 1907 zahrnuli parcelu skromné zahrádky do 
stavebního pozemku dvora. Odevzdací listinou ze 4. července 1925 dům převzala Anna 
Novotná. Někdy mezi roky 1927 a 1932 dům získali dělník Václav Ryvora s manželkou 
Boženou (rozenou Novotnou), kterým patřil ještě v roce 1980. Po roce 1990 dům koupili 
Miroslav a Dana Češpivovi, kteří ho zrekonstruovali a citlivě zmodernizovali.5

 

 
Výřez z fotografie pohřebního průvodu Cihlářskou ulicí při pohřbu Antonína Krajcra 13. srpna 1937 ukazuje 
uprostřed dům čp. 36. Snímek zapůjčil Josef Souček 
 

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

účty Hostivice 1804–1825; NA ČR, fond Stabilní katastr, sign. RAK 114; ÚAZK, písemný operát 
katastru pro k. ú. Hostivice; voličské seznamy z roku 1919 a 1932; seznam přednostů domácností 
1927; soupis majitelů k regulačnímu plánu 1937; SÚ Hostivice, parcelní protokol 1943; dotazník 
k obsazenosti bytů v roce 1951; SÚ Hostivice, doklad k přečíslování domů v roce 1980 
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Dům čp. 36 v roce 1994. Foto Jindřich Lukášek pro SÚ Hostivice 
 

 
Dům čp. 36 dne 3. září 2009. Foto Jindřich Lukášek 
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Dům čp. 37 
Parcelní číslo původní: PK st. 63, k. ú. Hostivice 
Parcelní číslo současné: KN 646, k. ú. Hostivice 

 

Prvním známým majitelem a možná i stavitelem domu byl Jiří Langer, kterého uvádí 
josefský katastr z roku 1785. V letech 1804 až 1817 patřil Tomáši Chalupovi a od roku 
1818 Antonínu Chalupovi, který je zapsán i ve stabilním katastru z roku 1840. Roku 1875 
byl majitelem Václav Šafařík (s manželkou Magdalenou), od něhož ho notářským spisem 
z 2. února 1890 převzali Josef a Anna Myslivečkovi. Smlouvou ze 30. dubna 1899 se 
majiteli stali dělník František a Marie Kroupovi. Odevzdací listinou z 9. prosince 1922 získal 
polovinu po Marii Kroupové zřízenec drah a později sedlář Jan Pušman s manželkou Marií, 
kterým od 2. světové války patřil celý dům. V roce 1980 dům patřil Antonii Brunclíkové. Po 
roce 1990 ho koupila Dana Češpivová, majitelka sousedního domu čp. 36. V současné 
době není obýván.6

 

 
Začátek Vinohradské ulice z Cihlářské ulice 20. prosince 2008. Uprostřed dům čp. 37, za ním dům čp. 55 
 

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

účty Hostivice 1804–1825; NA ČR, fond Stabilní katastr, sign. RAK 114; ÚAZK, písemný operát 
katastru pro k. ú. Hostivice; voličské seznamy z roku 1919 a 1932; seznam přednostů domácností 
1927; soupis majitelů k regulačnímu plánu 1937; SÚ Hostivice, parcelní protokol 1943; dotazník 
k obsazenosti bytů v roce 1951; SÚ Hostivice, doklad k přečíslování domů v roce 1980 
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Dům čp. 37 v roce 1994 a 3. září 2009. Foto Jindřich Lukášek 
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Dům čp. 39 
Parcelní číslo původní: PK st. 66, k. ú. Hostivice 
Parcelní číslo současné: KN 649, k. ú. Hostivice 

 

Dějiny domu čp. 39 jsou poněkud jednotvárné, od nejstarších záznamů až do 
nedávné minulosti patřil rodu Arnoldových: v letech 1804 až 1812 Antonínovi, mezi roky 
1814 a 1825 Matějovi, roku 1840 Matyášovi, roku 1875 Václavovi (a jeho manželce Marii), 
od roku 1895 Marii a od 13. listopadu 1911 nejméně do roku 1951 Pavlovi a Antonii. 
Nejméně od roku 1980 je majitelem Jiří Cvek.7

 

 
Dům čp. 39 dne 3. září 2009. Foto Jindřich Lukášek 

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

účty Hostivice 1804–1825; NA ČR, fond Stabilní katastr, sign. RAK 114; ÚAZK, písemný operát 
katastru pro k. ú. Hostivice; soupis majitelů k regulačnímu plánu 1937; SÚ Hostivice, parcelní protokol 
1943; dotazník k obsazenosti bytů v roce 1951; SÚ Hostivice, doklad k přečíslování domů v roce 1980 
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Dům čp. 40 
Parcelní číslo původní: PK st. 68, k. ú. Hostivice 
Parcelní číslo současné: KN 651, k. ú. Hostivice 

 

Poslední dům v ulici postavený před rokem 1770 patřil v letech 1804 až 1816 Martinu 
Součkovi a od roku 1817 vdově Součkové, která je snad totožná s Terezií Součkovou z let 
1820 až 1824. Od roku 1825 dům držel Jakub Hanzlík, který je uveden i ve stabilním 
katastru z roku 1840. Roku 1875 byl majitelem Matěj Sochor, ale roku 1887 byl dům 
přepsán na Františka a Anežku Wolfovy s odůvodněním, že šlo o omylné připsání. Opět je 
pravděpodobnější, že v katastru nebyla zaznamenána předchozí změna. Odevzdací listinou 
z 21. září 1904 převzala celý dům Anežka Volfová, která zde žila ještě v roce 1932. Roku 
1937 ho vlastnil dělník Antonín Petřík, který zde bydlel již v roce 1932. Za 2. světové války 
i v roce 1951 dům patřil Růženě Plosové, v roce 1980 Jaroslavu Holečkovi.8

Současný majitel dům kolem roku 2000 zásadně přestavěl a rozšířil. 
 

 
Průhled přes dvůr domu Potoční čp. 42 k severu ukazuje uprostřed dům Vinohradská čp. 40 s později 
zrušeným uličním štítem. Vlevo je vidět část štítu domu čp. 56. Domy nahoře čp. 33 a 32 patří do ulice Na 
Vršku. Snímek zapůjčil Josef Souček 
 

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

účty Hostivice 1804–1825; NA ČR, fond Stabilní katastr, sign. RAK 114; ÚAZK, písemný operát 
katastru pro k. ú. Hostivice; voličské seznamy z roku 1919 a 1932; seznam přednostů domácností 
1927; soupis majitelů k regulačnímu plánu 1937; SÚ Hostivice, parcelní protokol 1943; dotazník 
k obsazenosti bytů v roce 1951; SÚ Hostivice, doklad k přečíslování domů v roce 1980 
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Dům čp. 40 v roce 1994. Foto Jindřich Lukášek pro SÚ Hostivice 
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Dům čp. 40 dne 3. září 2009. Foto Jindřich Lukášek 
 

Dům čp. 55 
Parcelní číslo původní: PK st. 64, k. ú. Hostivice 
Parcelní číslo současné: KN 648, k. ú. Hostivice 

 

Dům vznikl nejspíše v 80. letech 18. století. Nejstarší majitelé známí podle hostivické 
obecní knihy účtů nejsou zcela jistí, protože nejstarší údaje nebyly vázány na číslo popisné 
a právě u tohoto domu nelze vyloučit záměnu s historií jiné stavby. Snad to byli v letech 
1804 až 1810 Tomáš Jelínek a mezi roky 1811 a 1813 Anna Jelínková.  V letech 1814 až 
1825 vlastnil dům Antonín Žabka, v roce 1840 patřil Janu Maternovi a roku 1875 Josefu 
Maternovi. Snad kolem roku 1880 dům získala Marie Fialová. Roku 1917 patřil Marii 
Dvořákové, možná původně Fialové, protože ve výkazech změn katastru není 
zaznamenána žádná změna. Marie Dvořáková dům trhovou smlouvou ze 3. května 1918 
prodala zedníkovi Tomášovi a Anně Krejzlovým. Od nich ho trhovou smlouvou z 28. ledna 
1924 koupili zřízenec drah Stanislav a Antonie Šťáhlavských. V roce 1937 již patřil 
Františku Kšajtovi a za 2. světové války Anně Sotonové. Po válce se dům rozšířil i na místo 
původního domu čp. 38.A. Rodině Sotonových dům patřil až do roku 2009.9

 

                                                 
9  SOA Praha, fond VS Tachlovice, kniha inv. č. 36 – Obecní účty Hostivice 1804–1825; NA ČR, fond 

Stabilní katastr, sign. RAK 114; ÚAZK, písemný operát katastru pro k. ú. Hostivice; soupis majitelů 
k regulačnímu plánu 1937; SÚ Hostivice, parcelní protokol 1943; dotazník k obsazenosti bytů v roce 
1951; SÚ Hostivice, doklad k přečíslování domů v roce 1980 
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Dům čp. 55 dne 8. března 2009 
 

Dům čp. 56 
Parcelní číslo původní: PK st. 67, k. ú. Hostivice 
Parcelní číslo současné: KN 650, k. ú. Hostivice 

 

Dům postavený nejspíše v 80. letech 18. století patřil v letech 1804 až 1825 Matějovi 
(Matesovi) Bezděkovi, který roku 1809 přistavěl komoru. V roce 1840 zde stabilní katastr 
uvádí Františka Bezděka. Roku 1875 dům vlastnil Antonín Horešovský s manželkou Marií, 
která svého muže přežila a trhovou smlouvou z 18. května 1914 dům prodala dělníkovi 
Antonínovi a Alžbětě Beránkovým. Trhovými smlouvami z 24. září a 10. října 1923 dům 
získali od Antonína Beránka a jeho nezletilého syna Františka Václav a Marie Bílkovi, kteří 
ho hned 7. dubna 1924 prodali dělníkovi Jaroslavu a Boženě Zmatlíkovým. Jaroslav Zmatlík 
dům vlastnil nejméně do roku 1951, v roce 1980 byli jeho majiteli Ant. a Vl. Černých.10

Udržovaný dům si zachovává svůj jednoduchý historický ráz. 
 

                                                 
10  SOA Praha, fond VS Tachlovice, kniha inv. č. 36 – Obecní účty Hostivice 1804–1825; NA ČR, fond 

Stabilní katastr, sign. RAK 114; ÚAZK, písemný operát katastru pro k. ú. Hostivice; soupis majitelů 
k regulačnímu plánu 1937; SÚ Hostivice, parcelní protokol 1943; dotazník k obsazenosti bytů v roce 
1951; SÚ Hostivice, doklad k přečíslování domů v roce 1980 
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Dům čp. 56 dne 18. října 2008 
 

Dům čp. 88 
Parcelní číslo původní: PK st. 112, k. ú. Hostivice 
Parcelní číslo současné: KN 654, k. ú. Hostivice 

 

Jediný dům na jižní straně ulice postavil kolem roku 1860 nejspíše Václav Cihla 
(Žihla), kterému v roce 1858 patřil sousední dům čp. 46 v Potoční ulici včetně místa 
novostavby. Roku 1875 byl sice dům v majetku Josefa Kácla, ale krátce poté ho získali 
Josef a Barbora Žihlovi. Odevzdací listinou z 18. září 1903 dům připadl Barboře Žihlové 
a další odevzdací listinou z 25. srpna 1921 Antonii Žeberové, jejíž manžel Josef byl 
skladník či obchodní příručí. Ti dům vlastnili ještě v roce 1951.11

 

                                                 
11  NA ČR, fond Stabilní katastr, sign. RAK 114 (dodatek z roku 1858); ÚAZK, písemný operát katastru pro 

k. ú. Hostivice; voličské seznamy z roku 1919 a 1932; seznam přednostů domácností 1927; soupis 
majitelů k regulačnímu plánu 1937; SÚ Hostivice, parcelní protokol 1943; dotazník k obsazenosti bytů 
v roce 1951 
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Dům čp. 88 v roce 1994. Foto Jindřich Lukášek pro SÚ Hostivice 
 

 
Dům čp. 88 dne 8. března 2009 
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Zaniklé číslo popisné v ulici 

Dům čp. 38.A 
Parcelní číslo původní: PK st. 65, k. ú. Hostivice 

 

Dům patřil po většinu 19. století rodině Káclových – v letech 1804 až 1806 
nejmenovanému Káclovi, mezi roky 1808 až 1825 Tomášovi, roku 1840 Antonínovi 
a v roce 1875 Josefovi. Ke dni 17. září 1882 je zapsán převod vlastnictví domu z Františka 
Žáčka na Josefa a Magdalenu Kapalínovy. Jak se stal majitelem Žáček, není známo, 
neuvádí ho ani žádná poznámka v parcelním protokolu. Kapalínovi dům prodali trhovou 
smlouvou z 11. března 1895 Vojtěchovi a Ludmile Černým. Trhovou smlouvou z 25. února 
1904 ho získali Antonín a Bohumila Langhamerovi, od nichž ho převzal odevzdací listinou 
z 22. září 1911 František Pokorný. Ten dům hned 26. března 1912 zedníkovi Štěpánovi 
a Magdaleně Pospíšilovým. Odevzdací listinou ze 17. září 1923 majetek přešel jen na 
Štěpána a notářským spisem z 21. června 1926 na Štěpána a Barboru Pospíšilovy. V roce 
1932 byl majitelem pravděpodobně truhlář Antonín Mareček a roku 1937 pak František 
Kšajt a za 2. světové války Anna Sotonová. Posledním dvěma majitelům patřil zároveň 
dům čp. 55. Krátce po válce byl dům čp. 38.A sloučen s domem čp. 55 a jeho číslo 
popisné bylo znovu použito v ulici Za Mlýnem.12

 
 

 
12  SOA Praha, fond VS Tachlovice, kniha inv. č. 36 – Obecní účty Hostivice 1804–1825; NA ČR, fond 

Stabilní katastr, sign. RAK 114; ÚAZK, písemný operát katastru pro k. ú. Hostivice; voličské seznamy 
z roku 1919 a 1932; seznam přednostů domácností 1927; soupis majitelů k regulačnímu plánu 1937; 
SÚ Hostivice, parcelní protokol 1943; dotazník k obsazenosti bytů v roce 1951; SÚ Hostivice, doklad 
k přečíslování domů v roce 1980 
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