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UPOZORNĚNÍ 

Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje úvodní souhrnné kapitoly 
a soubor sešitů věnovaných jednotlivým ulicím. Popis způsobu užívání čísel popisných a přehled 
všech hostivických ulic je uveden v sešitu s úvodními kapitolami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pracovní verze k 29. 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 mezi železniční tratí a Jenečským potokem, vede od ulice Cihlářské 

západním směrem k ulici Ke Skále, poté pokračuje mezi nové bytové a rodinné domy 
u Jenečka a končí na rohu s ulicí B. Němcové. 
 

 
 
 

 
Retenční nádrž na dešťové kanalizaci z ulice B. Němcové do Jenečského potoka 29. června 2008 
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Historie ulice 

Stavební vývoj 
Přibližně trasou nynější východní části ulice Za Mlýnem vedla historická polní cesta, 

kterou nacházíme již na mapě 1. vojenského mapování.1 Před koncem 18. století zde 
vznikly první domy, které byly umístěny na zemědělsky nevyužitelném svahu nad 
Jenečským potokem. Jedna z cest tehdy vedla blíže k Jenečskému potoku, jižně od domu 
čp. 72 v Cihlářské ulici. 

Zásadní proměnou tato část ulice prošla po přestavbě pražsko-lánské koněspřežky na 
parní provoz roku 1863 a dostavbě nádraží v roce 1872. Rozšířenému kolejišti musely 
ustoupit (od východu) domy čp. 73.A, 34.B a 76.A. Domy čp. 73.B a 76.B byly znovu 
postaveny jižně od cesty, směrem k Jenečskému potoku, nový dům čp. 34 zde již nevznikl. 
Vývoj je zřejmý z porovnání katastrálních map, ale podrobnější údaje o průběhu přestavby 
se v archivech zatím nepovedlo najít. 
 

 
Východní část ulice Za Mlýnem na indikační skice stabilního katastru z roku 1840. Na stavebních pozemcích 
je černě napsáno parcelní číslo a červeně číslo popisné. Pozemek parc. č. st. 81 označený červeným 
písmenem G je obecní špýchar, pozdější mlýn čp. 114. © NA ČR, fond Stabilní katastr 

 
Až do vzniku Československa zástavba v ulici končila na západě domem čp. 78. Ve 

20. letech 20. století obec umožnila některým občanům postavit si tzv. nouzové domky na 
obecních pozemcích. V ulici Za Mlýnem tak vznikly domy čp. 301, 302 a 304.2 Po druhé 
světové válce zástavba pokračovala západním směrem, jižně i západně od rybníka ve 
Skále. V té době již existovala cesta v trase nynější ulice Ke Skále, kterou se jezdilo 
k novým domů kolem Skály.3

Nová zámková dlažba byla v této části ulice položena v roce 2002, předtím byly 
vybudovány všechny inženýrské sítě. 

 

                                                 
1  Mapa 1. vojenského mapování z let 1764 až 1768 (rektifikace 1780 až 1783) 
2  SOA Praha – SOkA Kladno, fond Okresní úřad Kladno, karton 109, sign. 3-H/343, listy 579–676 a další 
3  VGHMÚř Dobruška, letecké měřičské snímky 4248/1938 a 1569/1953 
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Vynesení stavebních parcel a domů podle mapy stabilního katastru z roku 1840 do současné mapy ukazuje 
původní umístění domů zaniklých při přestavbě železniční tratě v roce 1863 
 

Mezi Hostivicí a Jenečkem se od středověku nacházel velký rybník. V místní literatuře 
je citována tato středověká zpráva, která se nejspíše vztahuje k tomuto rybníku:4 
„Bohuslav Frana ze Zejzíře, jenž rybníkem svým Jindřichu z Moravěvsi a z Hostivice dědinu 
jeho od Jenečka s povolením nebožce Jana Frany otce jeho byl zatopil, dává k tomu svou 
dobrou vůli, úmluvou přátelskou s ním o to urovnán byv. Dáno 1465, středa, den 
S. Stanislava.“ Rybník není zachycen na žádné dostupné historické mapě, ale považuji ho 
za bezpečně prokázaný. Při výstavbě bytových domů družstva Zahrada byly podle zpráv 
sousedů nalezeny zbytky výpustního objektu bývalé hráze a v ploše předpokládaného 
rybníka černé rybniční bahno. Pokud je mi známo, tyto nálezy nebyly odborně 
zdokumentovány. Existenci rybníka navíc potvrzuje tvar pozemků na starých mapách 
a především pomístní název Nad rybníkem používaný v nejstarších katastrech pro pozemky 
východně od Jenečka. 

Rybník byl zrušen pravděpodobně nejpozději před polovinou 18. století. V mapě 
stabilního katastru z roku 1840 je v těchto místech zakreslen sad, později zde bývalo pole 
a opět sad, tzv. malojenečská zahrada. V roce 2001 byla na místě bývalého rybníka 
schválena výstavba bytových a rodinných domů, která začala na přelomu let 2002 a 2003. 
V té době nikdo neznal rybniční historii místa. 
 

 
Tvar bývalého rybníka je vidět i na indikačních skicách stabilního katastru z roku 1840. © NA ČR 
                                                 
4  Hostivice – 700 let života a práce, str. 22 
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Rybník ve Skále 
V místech nynějšího rybníka ve Skále se nacházel historický lom, částečně obecní 

a částečně panský. Podle vzpomínek zde bývaly dvě louže, ve kterých žili čolci a žáby. 
Záměr zřídit v tomto místě rybník schválila hostivická obecní rada v srpnu 1932. Tato akce 
měla řešit naprostý nedostatek vody v obci a vysokou nezaměstnanost. Bylo to právě 
v době velké hospodářské krize, v Hostivici bylo podle listiny z února 1934 celkem 
54 nezaměstnaných, tedy při počtu obyvatel asi 2 200 dosahovala nezaměstnanost 2,5 %. 
Projekt zpracoval technický odbor Zemědělské rady pro Čechy a byl zařazen mezi akce 
podporované v rámci tzv. nouzových prací. 

Práce začaly se souhlasem Zemědělské rady v lednu 1933, ještě před schválením 
subvence a dokonce před vydáním vodoprávního nálezu, ke kterému došlo až 16. května 
1933. Stavělo se od východu, materiál se vozil koňmi. Pravidelně zde pracovalo 9 až 10 
dělníků, jejichž týdenní mzdu hradil obci Okresní ústav pro bezplatné zprostředkování 
práce a služeb v Unhošti. Na stavbě se osobně podílel také tehdejší starosta František 
Čermák, v té době nezaměstnaný. 

Hlavní práce byly hotovy v roce 1933, ale v dokončování se pokračovalo ještě delší 
dobu. Komisionelní šetření ke kolaudačnímu řízení se konalo ve středu 18. března 1936. 
Stavba stála celkem 62 907,65 Kč.5

U vtoku do rybníka se dříve nacházela zděná nádrž, která zachycovala splaveniny 
nesené potokem. Podle vzpomínky měl rybník v blíže neurčené době pronajatý Alois 
Tomášek, klempíř z Liboce. Od nájmu ustoupil poté, co byla při výlovu nalezena v bahně 
utopená žena. 

Kolem roku 2000 byl rybník odbahněn. Nyní ho využívá místní organizace Českého 
rybářského svazu ke sportovnímu rybolovu. 
 

 
Rybník ve Skále nedlouho po svém vzniku, ve 30. letech 20. století. Vzadu jsou vidět domy čp. 301, 302 
a 304. Snímek zapůjčil Antonín Kafka 
                                                 
5  Spis k výstavbě rybníka získal autor od předchozího držitele a nyní je dočasně v jeho správě; 

vzpomínky Ludmily Hájkové a B. Váňové tlumočené D. Pavlasovou 
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Rybník ve Skále 12. října 1969 
 

 
Rybník ve Skále během odbahňování, 3. května 1997 
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Pojmenování ulice 

Ulice byla pojmenována Za Mlýnem podle své polohy. Název schválilo hostivické 
obecní zastupitelstvo pravděpodobně v roce 1931, v první vlně pojmenovávání 
hostivických ulic. 

Při výstavbě bytových domů Bytového družstva Zahrada vznikla nová ulice navazující 
na ulici Za Mlýnem, kterou zastupitelstvo města pojmenovalo v září 2002 jako Polní ulici.6 
Protože hranici ulic netvořila křižovatka, jak je běžně zvykem, ale hranice staré a nové 
zástavby, zrušilo zastupitelstvo v září 2003 tento název a nově vzniklý úsek označilo jako 
pokračování ulice Za Mlýnem.7 Ulici tak tvoří dvě části, které vzhledem k zaslepení ulice 
u rybníka ve Skále nejsou souvisle průjezdné. 
 
 
 

 
Dětské hřiště před domem čp. 1748 na snímku z 28. dubna 2008 

                                                 
6  Bod 14 usnesení Zastupitelstva města Hostivice ze dne 30. září 2002, publikováno v Hostivickém 

měsíčníku v říjnu 2002 (ročník 29, číslo 10, strana 2) 
7  Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Hostivice konaného dne 25. září 2003 v zasedací místnosti 

Městského úřadu Hostivice. Uloženo u Městského úřadu Hostivice. Dále též Datel J.: Návrh 
pojmenování nových ulic a úpravy názvů ulic stávajících. Podkladový materiál pro zasedání 
Zastupitelstva města Hostivice konané dne 25. září 2003, uložen u Městského úřadu Hostivice 
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Domy v ulici 

Areál bývalého mlýna 

Dům čp. 114 
Parcelní číslo původní: PK st. 81, k. ú. Hostivice 
Parcelní číslo současné: KN 527, k. ú. Hostivice 

 

Bývalý mlýn vznikl původně jako obecní kontribučenský špýchar (sýpka).8 Takovéto 
sýpky byly zakládány na základě josefínských reforem. V Hostivici byl špýchar postaven až 
v letech 1819 až 1822, což dokládají zápisy v knize obecních účtů z této doby. V roce 1819 
hostivická obec vydala 104 zlatých 9 krejcarů na tesání dříví na špejchar, 47 zl. 29 kr. 
nádeníkům za lámání 95 sáhů kamene po 35 krejcarech a 23 zl. 41 kr. za ten kámen (sáh 
po 15 kr.). K výdaji 100 zlatých za řezání klád na špejchar roku 1820 připsal revident 
následující otázku: „Kolik klád a co od řezání jedný klády?“ Až do tohoto roku obec 
půjčovala hotovost na úrok svým obyvatelům, ale stavba špejcharu ji finančně vyčerpala, 
takže v příjmech roku 1821 najdeme zápis: „Auroky se v tomto roce žádné do počtu vzíti 
nemohou, poněvadž se kapitály ku konci předcházejícího roku k vystavění 
kontribučenského špýcharu složiti musely.“ Na dříví a jiný materiál potřebný k postavení 
kontribučenského špýcharu obec v tom roce složila k vrchnímu úřadu na hotovosti 
940 zlatých. Revident vytkl, že rychtář neměl výdaj při revizi písemně stvrzený od 
vrchnosti. Obec si zároveň půjčila 1 000 zlatých na řemeslníky a jiná vydání potřebná 
k dostavění špýcharu. V roce 1822 splatila prvních 60 zlatých jako úrok z půjčky, což vedlo 
revidenta k velmi rozhořčené poznámce: „Těch vypůjčených 1000 zl. musí rychtář dle 
pořádků do příjmu vzíti a pak jasně vystavení špejcharu do vydání postaviti; ostatní pak při 
skoupení vystaveného špýcharu na všecky vydaný peníze z úřední písemnosti pořádnost 
udělati.“ V následujícím roce obec úrok neplatila, ale v letech 1824 a 1825 zaplatila Matěji, 
resp. jeho synovi Václavu Pachmanovi9 vždy po 60 zlatých, tentokrát už bez připomínek 
revidenta. Další výdaj na špýchar je zaznamenán v roce 1824, kdy obec složila hotově 
u vrchního úřadu 36 zlatých na dostavění kontribučenského špýcharu. 

Trhovou smlouvou ze 14. srpna 1884 sýpku koupil Jakub Tausig a přestavěl ji na 
parní  mlýn.10 Tausig již před rokem 1885 přistavěl kotelnu, ale potřebné pozemky od 
obce vykoupil až 30. dubna 1893.11 Mezi roky 1885 a 1889 postavil „přes ulici“ novostavbu 
kolny, komory a konírny – pekárny, která později dostala samostatné čp. 188.12  

 
8  Základní prameny k celému textu: SOA Praha, fond VS Tachlovice, kniha inv. č. 36 – Obecní účty 

Hostivice 1804–1825; ÚAZK, písemný operát katastru pro k. ú. Hostivice; Pamětní kniha obce 
Hostivice, str. 105, 172, 183–184 a další; stavební dokumentace mlýna (dočasně v držení autora); 
kolektiv (1977): Hostivice – 700 let života a práce 

9  Rolník Václav Pachman z čp. 4 byl v té době tzv. početvedoucí a zastával i funkci rychtáře 
10  Kronikář Jaroslav Najman uvádí v Pamětní knize obce Hostivice na straně 60 v historii statku čp. 18, že 

bývalou obecní sýpku koupil a přestavěl na parní mlýn majitel statku čp. 18 pan Náprstek poté, co 
prodal statek V. Nyklesovi. Tento údaj se na základě záznamů v katastru jeví jako zcela chybný 

11  Kotelna je zakreslena na plánu přístavby pozdějšího čp. 188 z roku 1885, ale nezachycuje ji ještě 
katastrální mapa z roku 1892. Trhová smlouva mezi obcí a Tausigem na části pozemků „návsi“ a cesty 
parc. č. 448/2 a 449/1 je zapsána až ve výkazu změn katastru za rok 1894 

12  V roce 1885 obecní úřad povolil stavbu kolny, komory a konírny, ale ve výkazu změn katastru za rok 
1889 byla hotová stavba zapsána jako pekárna 
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Mlýn čp. 114 a pekárna čp. 188 na snímku z pohlednice, kterou vydal F. Deutsch v roce 1909. Na vývěsním 
štítě lze přečíst nápis: „Prodej mleté mouky, mlýnských výrobků a pravého žitného chleba“ 

 
Kupní smlouvou z 9. srpna 1906 mlýn koupil Josef Štýbr, který kolem roku 1915 

přistavěl kotelnu a celou držbu trhovou smlouvou z 12. listopadu 1916 prodal Josefu 
Záborcovi. V roce 1923 mlýn vyhořel.  

Poté ho koupil Bohuslav (též Bohumil či Emanuel) Snětina, který v moderně 
obnoveném mlýnu zahájil činnost v červnu 1929. Snětina na základě stavebního povolení 
vydaného již v roce 1919 Josefu Záborcovi rozšířil strojovnu a především hlavní objekt 
mlýna zvýšil o patro. Oproti stavebnímu povolení z roku 1927 byla vybudována 
mansardová střecha, což bylo při kolaudaci v roce 1930 schváleno bez připomínek. 
Zároveň byla postavena rampa do ulice před mlýnem na obecním pozemku, ze které měl 
majitel platit trvale uznávací poplatek, nikdy ho však nezaplatil. 

V roce 1936 vyhlásil Okresní soud v Unhošti na mlýn nucenou dražbu a získala ho 
firma Agrasol, a. s.13 Ta založila společnost První parní mlýn v Hostivici. V letech 1938 až 
1939 proběhla přístavba skladiště mouky na západní straně budovy na místě dřívější 
kotelny a strojovny. Zároveň byl zbourán původní samostatně stojící komín. V letech 
1941–1942 byla přistavěna obilní sila na severní straně budovy. Tato přístavba vtiskla 
budově charakteristickou podobu, kterou známe dodnes. 
 
 

                                                 
13  V Pamětní knize obce Hostivice a následně v publikaci Hostivice – 700 let života a práce se jako 

majitel mlýna uvádí Kooperativa. Dochované písemnosti však dokládají, že majitelem byla společnost 
Agrasol. Rovněž chybný je někdy uváděný název Agrosol 
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Hlavičkový papír majitele mlýna z roku 1938 

 
Znárodněný mlýn byl zařazen do podniku Kralupské mlýny, n. p., a v roce 1954 byl 

upraven na loupání a mletí rýže pro pivovary. V roce 1961 jej převzaly Mlýny a těstárny, 
n. p., Pardubice. Protože zde nebylo možné zavést moderní mlýnskou velkovýrobu, zastavil 
pardubický podnik provoz, stroje byly demontovány a silo pronajato Zemědělskému 
nákupnímu podniku v Ruzyni. 

Po roce 1989 mlýn získala firma T.O.P. s. r. o., která ho nadále využívá jako sklad. 
Mlýn čp. 114 byl v úrovni prvního patra propojen mostkem s domem čp. 188, což 

dokládá již snímek z roku 1909. V roce 1931 nechal B. Snětina vybudovat ještě mostek 
spojující druhé patro mlýna s půdou domu čp. 188. Mostek (přechod) byl zrušen asi v roce 
1957 až 1958.14

 

 
Plán na opravu vyhořelého mlýna zpracoval v roce 1927 hostivický stavitel Antonín Hakl 

                                                 
14  Ústní informace Boženy Váňové tlumočená D. Pavlasovou, březen 2010 
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Mlýn z Palackého ulice ve 30. letech 20. století. Snímek zapůjčil Antonín Kafka 
 

 
Na fotografii z 30. let 20. století je dobře vidět dvoupatrový mostek mezi domy čp. 114 a 188. Snímek 
zapůjčil Antonín Kafka 
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Výřez z plánu na přístavbu skladiště mouky z roku 1938 dokladuje proměnu západní části budovy. Šedé jsou 
stávající zdi, červené nové a žluté odstraňované. Přístavbu zajistil Rudolf Šťastný z Jenče 
 

 
Přístavba obilných sil v zimě 1941/1942 v pohledu z Palackého ulice. Snímek zapůjčil Antonín Kafka 
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Mlýn čp. 114 s přistavěnou věží obilných sil od severu v roce 1943. Snímek zapůjčil Antonín Kafka 
 

 
Cenná fotografie zachycuje věž obilných sil od severu v květnu 1945. Protože správce mlýna Oldřich Vágner 
vyvěsil československou vlajku již na začátku pražského povstání, německá obrana letiště věž intenzivně 
ostřelovala. Snímek z fotokroniky města Hostivice (FKM-B, list 1 zezadu) 
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Mlýn čp. 114 od severovýchodu 12. dubna 2008 
 

 
Mlýn čp. 114 z Palackého ulice 13. října 2009. Foto Jindřich Lukášek 
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Mlýn čp. 114 a dům čp. 188 od Jenečského potoka 13. října 2009. Foto Jindřich Lukášek 
 

Dům čp. 188 
Parcelní číslo původní: PK st. 155, k. ú. Hostivice 
Parcelní číslo současné: KN 525/1, k. ú. Hostivice 

 

Dům postavil majitel mlýna Jakub Tausig mezi roky 1885 a 1889. Povolen byl 1. září 
1885 jako kolny, komory a konírny k mlýnu a zabral i část cesty kolem mlýna. Do katastru 
byl zapsán v roce 1889 jako pekárna. Protože byla tato budova obydlená a každá taková 
budova měla mít své číslo popisné, bylo jí dodatečně v roce 1920 přiděleno čp. 188.15 
Dům až do roku 1989 tvořil jeden celek s mlýnem čp. 114 a patřil vždy stejným majitelům 
jako mlýn.16

V roce 1929 manželé Snětinovi dům čp. 188 přestavěli tak, že v přízemí se nacházely 
kanceláře a v patře byt. Zároveň postavili v ulici za domem garáž. Když v roce 1938 
proběhlo na žádost firmy Agrasol místní šetření ke stavbě trafostanice za garáží, stavební 
komise neshledala problémy, ale vládní komisař Bohumil Nebáznivý, který spravoval 
Hostivici místo rozpuštěného zastupitelstva, zjistil rozpor s regulačním plánem schváleným 
v roce 1932 ministerstvem veřejných prací. Přes staveniště trafostanice, ale i již stojící 
garáž a část domu čp. 188 totiž byla plánována nová ulice. Stavebník musel podepsat 

                                                 
15  Kniha zápisů ze schůzí hostivické obecní rady, zápis ze schůze 2. listopadu 1920, bod 4 
16  Použité prameny jsou shodné jako u domu čp. 114 



HOSTIVICKÝ ULIČNÍK: Historický vývoj ulic a domů v Hostivici 
Ulice Za Mlýnem  18 
 

 
a nechat zaknihovat revers, že v případě výstavby ulice umožní zboření trafostanice bez 
nároku na náhradu škody. Ulice nikdy nebyla vybudována a již se o ní ani neuvažuje. 

V současné době slouží dům čp. 188 jako běžný rodinný dům. Jeho vnější vzhled se 
v posledních desetiletích významněji nezměnil. 

 

 
 

 
Torzo projektové dokumentace a úvodní část protokolu ze stavební komise z roku 1885 
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Mlýn na pohlednici z roku 1908. Na horním snímku – pohledu od jihu, od Jenečského potoka je vpravo 
budova čp. 188, za ní je vidět střecha vlastního mlýna a vlevo kotelna a komín. Spodní snímek je podobný 
záběru na pohlednici F. Deutsche z roku 1909, zachycuje průčelí domů čp. 188 a 114 z Cihlářské ulice. 
Pohlednici poskytl Petr Prášil 
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Výřez z projektu garáže u domu čp. 188, který zpracoval Antonín Hakl v roce 1929. Na místě vrat byla 
později postavena další garáž 
 

 
Plán na stavbu zděného transformátoru u domu čp. 188 zpracovaný stavitelem Rudolfem Šťastným z Jenče 
v roce 1938. Umístění transformátoru je zřejmé ze situace, kde je červenou plochou vyznačeno místo stavby 
a červenými čárami regulační čáry předpokládané, ale nerealizované ulice 
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Dům čp. 188 od východu a od západu 8. března 2009. Na spodním snímku vpravo je vidět garáž postavená 
v roce 1929 
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Stará zástavba od mlýna k rybníku ve Skále 

Dům čp. 73.B 
Parcelní číslo původní: PK st. 124 (124/1), k. ú. Hostivice 
Parcelní číslo současné: KN 532, k. ú. Hostivice 

 

Dům v současné poloze byl postaven po přestavbě železnice na parní provoz, 
nejspíše v roce 1872. Z tohoto roku se dochoval stavební plán. V roce 1875 patřil Františku 
Zábranskému, který trhovou smlouvou z 10. ledna 1879 prodal část domu Františkovi 
a Marii Květoňovým. Oddělený dům dostal čp. 106. Zbývající část domu čp. 73.B pak 
Zábranský převedl smlouvou z 18. května 1890 na Václava a Annu Kouckých. V roce 1927 
Václav Koucký dům přistavěl o první patro. Zvětšení domu dokládají i voličské seznamy: 
zatímco v roce 1919 zde byli zapsáni 3 voliči, v roce 1932 již 14 voličů. V roce 1932 zde žil 
nejen penzista Václav Koucký s manželkou Annou, ale i strojvůdce Antonín Šefrna, který 
se nejpozději v roce 1929 stal majitelem domu. Antonín Šefrna s manželkou Magdalenou 
jsou uváděni jako majitelé i v roce 1951. V roce 1980 dům vlastnila Olga Bucková (rozená 
Šefrnová), současným majitelem je Ing. Jiří Bucek.17

 

 
Dům čp. 73.B dne 28. prosince 2004 

                                                 
17  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; ústní informace Jiřího Bucka 
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Horní výřez z plánu na přemístění domu čp. 73 z roku 1872 dokládá proměnu této části ulice po přestavbě 
železniční trati na parní provoz. Obecní sýpka byla později přestavěna na mlýn čp. 114, dům čp. 73 byl 
přemístěn a dům čp. 34 v této ulici zanikl, ale vedle staveniště je již vidět část parcely domu čp. 87. Spodní 
výřez ukazuje, že přemístěný dům byl prosté přízemní stavení se světnicí, kuchyní, komorou a chlévem. 
Z rubu prosvítá schvalovací doložka obecního úřadu. Velmi poškozený plán poskytla Dagmar Pavlasová 
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Dům čp. 76.B 
Parcelní číslo původní: PK st. 126, k. ú. Hostivice 
Parcelní číslo současné: KN 541, k. ú. Hostivice 

 

Dům v nové poloze byl postaven po přestavbě železnice na parní provoz v roce 1863 
a rozšíření nádraží roku 1872. Původní dům čp. 76 i nový dům stejného čísla patřil Josefu 
Škvorovi, který ho někdy po roce 1875 předal Terezii Soukalové. Od ní dům získala 
odevzdací listinou z 21. dubna 1920 Anna Soukalová, která zůstala svobodná. Dne 
21. ledna 1970 od ní dům koupil její prasynovec Jiří Brynda s manželkou Janou, kteří dům 
postupně rozšířili a zmodernizovali.18

 

 
Rodina Soukalova z čp. 76.B před svým domem na počátku 20. století. Vpravo je vidět taras vůči ulici 
Za Mlýnem. Snímek zapůjčila Jana Bryndová 

                                                 
18  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; písemnosti zapůjčené od 
Jany Bryndové 
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Dům čp. 76.B v pohledu od potoka v roce 1970, před přestavbou. Snímky zapůjčila Jana Bryndová 
 

 
Dům čp. 76.B v roce 1994. Foto Jindřich Lukášek pro SÚ Hostivice 
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Dům čp. 76.B dne 8. března 2009 
 

Dům čp. 77 
Parcelní číslo původní: PK st. 85, k. ú. Hostivice 
Parcelní číslo současné: KN 543, k. ú. Hostivice 

 

Dům čp. 77 byl při přestavbě železniční tratě rovněž poněkud přemístěn, zůstalo však 
zachováno číslo jeho stavebního pozemku, proto zde nerozlišuji dvojí použití čísla 
popisného. 

V roce 1826 obdržel mistr krejčí Antonín Svoboda 640 čtverečných sáhů z obecního 
pozemku, na kterém roku 1837 postavil na ploše 167 čtverečných sáhů dům čp. 77. V roce 
1875 patřil tento dům Janu Kučerovi. Jan a Anna Kučerovi ho postoupili postupní 
smlouvou z roku 1885 Václavovi a Terezii Macákovým, kteří v roce 1898 získali i dům čp. 2 
v Pelzově ulici. Odevzdacím listem z 23. března 1900 majetek přešel na Terezii 
Macákovou, která trhovou smlouvou z 8. března 1904 prodala dům čp. 77 Janovi a Marii 
Kučerovým. Odevzdací listinou ze 6. srpna 1914 přešel dům na Jana Kučeru. Trhovou 
smlouvou ze 3. února 1919 se majiteli stali Ladislav a Anna Kučerovi. Ladislav Kučera byl 
počátkem 20. století významným představitelem sociální demokracie v Hostivici. Kolem 
roku 1951 dům převzal Josef Kučera, kterému patřil i v roce 1980.19

Někdy mezi roky 1994 a 2001 byl dům přestavěn a zmodernizován. 
 

                                                 
19  SOA Praha, fond VS Tachlovice, karton 343, listy 365–367; 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. 77 v roce 1994. Foto Jindřich Lukášek pro SÚ Hostivice 
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Dům čp. 77 dne 14. října 2009. Foto Jindřich Lukášek 
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Rodina Andělova (rodiče Karel a Anna a děti Václav a Josef) v ulici Za Mlýnem před svým domem čp. 78 
kolem roku 1910. Vzadu je velmi dobře vidět dům čp. 77 a další budovy v ulici. Komín a nejvyšší střecha 
patří mlýnu čp. 114, vlevo od něj je vidět silueta nádražní budovy a strážní domek. Snímek zapůjčila Dagmar 
Pavlasová 
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Dům čp. 78 
Parcelní číslo původní: PK st. 86, k. ú. Hostivice 
Parcelní číslo současné: KN (545) 545/1, k. ú. Hostivice 

 

Počátek tohoto domu je velmi dobře zachycen v dochovaných písemnostech. Licitační 
protokol ze 14. září 1838 je natolik zajímavý, že si zaslouží publikování v plném znění 
(zachován je i původní pravopis):20

 
 

Licitační Protocoll 
předevzatý v obci Hostivické dne 14ho září 1838 

u přítomnosti níže psaných 
 
Zástoj jest ten, na dnešní den skrze veřejně prohlášení ustanovení licitovní prodej 
obecního gruntu v Hostivici, který k vystavění jednoho nového domku spolu se zahrádkou 
uveden býti může, a která 195 čtverečných sáhů obsahuje. 
 
Dříve než jse k Licitaci přikročilo, jse těm schromážděným libokupcům následovní prodejní 
vejminky řetedlně prohlásili, totiž: 

prv) Prodává obec Hostivická od toho jen pustého, při přeskném vyuměřování 
namněřeného, k žádnému jinšímu užitku schopného, skalovitého a písknatého obecního 
gruntu, který na tu stranu k Malému Jenči leží, jednu částku pod 8° dílky a 4° 2´ šířky 
k vystavění nového domku a 160° čtverečných 2´ čtverečný k zřízení jedné zahrádky na 
nejvejš podávajícího. 

2hé) Musí vylicitirovaná částka jménem zákupu hned po skončení Licitace do Hostivické 
obecní kasy placeny býti. 

3tí) Bude kupec povinen s rokem 1839 počínajíc, na věčný časy každoročně k svatýmu 
Pavlu jmenou gruntovní činži Dva zlatý C. M. – ve stříbře do nadjmenovaný obecní kasy 
platiti. 

4té) Musí kupec nejen všechny cís. daně a povinnosti, jak takový svým časem na ten 
vystavěný domek, obchod, řemeslo neb osobu držitele vypsaný budou, vybejvati, a vstran 
vrchnostenským povinnostem v stejnosti všech ostatních takových domkářů – pak nic 
méně k vykonávání každoročně třináct robotních dních k práci s dostatečnou osobou 
tenkráte, když od vrchnostenského auřadu nařízení bude, bez všeho platu a bez tak 
nazvaného robotního chleba se podrobiti, nýbrž i také dle řádu s druhejma domkáři 
všechny posílky a jinší jakékoliv jméno mající obecní povinosti vykonávati.  

5té) Jest nejvejš podávající, tak i také každý budoucí vlastník tétiž místa povinnen všechny 
od vyhotovení a vtělení kontraktů k plnění přijdaucí patřičnosti ze svého vlastního míti. 

6té) Následovně jest dle společný úmluvy, každý budaucí držitel a vlastník toho, časem 
vystavenýho domku povinnen, v čase dědicům prodeje, neb jiném postaupení, – mezi 
přátelstvem v stupující neb postupný liniji, tak nazvaně Laudemium s 2 ½ percent a při 
postranních přátel, a mezi cizíma s 5 percent mzdy řádně a patřičně do obecní kasy 
zapraviti. 
 

                                                 
20  SOA Praha, fond VS Tachlovice, karton 343, listy 356–357 
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7mé) Tato kaupy řečeného gruntu nabývá platnost a úplnau pro nejvejš podávajícího hned 
od času podpisů přítomného protokolu, – pro obec Hostivickou však od dne stvrzení této 
kaupy resp. prodeje od strany Vysoceslavného cís. kr. Gubernyum. 

8mé) Jakožto první vyvolávací částka jse bere šacovní ceny za 3 zl. 30 kr. C.M. 

9té) Zanechává sobě obec Hostivická jak na to místo, tak i také na ten na tomž samém 
svým časem k vystavení přijdaucí domek právo prvokupectví. 
 
Kdyžby předstojící vejminky všem schromážděným libokupcům přečteny, a přesně 
vysvětleny byly, tak jse k Licitaci přikročilo, jak následuje: 
 
Jako Libokupci jse prohlásili totiž: 

Venzl Veselý a podával 3 zl. 40 kr. C.M. 
Josef Bartoš a podával 3 zl. 50 kr. C.M. 
Franc Konopa a podával 4 zl. C.M. 

 
Když ty předstojící libokupci nic více podat mocti prohlásili, tak jse toto místo Františkovi 
Konopovi, jakožto nejvíce podávajícímu připsalo za nejvejš obětovanou cenu za čtyři zlatý 
ve stříbře, s čímž protokol skončen a s podpisy přítomných libokupců, a představených 
obce uzavřen byl. 

Actum et supra 
 
Jan Kuber, licit. kodir v tomto abynovdentem(?) Franc Konopa, kupující 
Josef Trýb, rychtář      Veselý Václav, licitant 
Josef Zábranský, soused     Josef Bartoš, licitant 
Josef Šafařík, konšel 

 

 
Ze stejného dne pochází i prohlášení souseda Antonína Svobody, které rovněž ocituji 

v plném znění (vynechány jsou doprovodné německy psané texty):21

 
 

Já proti tomu, aby Franz Konopovy na tom kaupeným obecním gruntě k vystavění jednoho 
domku spolu s zámečnickým verkstatem povolení uděleno bylo, docela nic k namýtání 
nemám, neboť to něčí nyní vyznamenané místo nejen přes 7 sáhů od mého bezpečně 
stav...(?) a s taškama krytého stavení zdělana jest, a nápodobně ta nová chalupa též 
z kamene vystavěná a s taškovou střechou kryta bude. Ostatně připamatuji, že obec 
Hostivická místo to nikoliv lépe použít nemůže, poněvadž to samé skalnaté a písknaté jest, 
a také v tom ohledu, když v obci té zámečníci pozůstávat budou, pro obecní lid prospěšné 
bude. 

Antonín Svoboda 
 

 
Uvedené dokumenty jsou provázeny i plánky z roku 1838 a 1839. Jsou to nejstarší 

známé podrobné mapy části Hostivice, protože mapa stabilního katastru vznikla až o rok 
později. 

                                                 
21  SOA Praha, fond VS Tachlovice, karton 343, list 354 
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Dům tedy postavil na původně obecním pozemku v roce 1839 tesař a domkář 

František Konopa s manželkou Marií rozenou Procházkovou. Konopa v roce 1851 zemřel 
a Marie se roku 1856 znovu provdala za obuvníka a vysloužilého vojína Vincence 
(v některých podkladech též Čeňka) Svobodu, jehož otec Antonín postavil sousední dům 
čp. 77. Modernizaci domu a možná i přesun do nové polohy v roce 1877 dokládá letopočet 
na komínu. Domu však zůstalo původní parcelní číslo i číslo popisné. Notářským spisem ze 
14. srpna 1890 ho převzali Josef Anděl a Ludmila rozená Svobodová. Když Josef v roce 
1897 zemřel, získali po něm ideální čtvrtiny domu nezletilé děti Karel a Marie. Trhovou 
smlouvou ze 7. dubna 1909 získali celý dům od Ludmily (znovu provdané Brabcové) 
zřízenec dráhy Karel a Anna Andělovi. Na jejich syna železničního úředníka Josefa 
a manželku Annu přešel postupní smlouvou z 1. července 1931. Josef Anděl byl 
významným činovníkem lidové strany a tělocvičné jednoty Orel v Hostivici, zemřel v roce 
1964. Dům zůstává nadále v majetku rodiny.22

Mezi roky 1985 a 1990 postavil Martin Kocourek na místě dřívějších vedlejších budov 
domu čp. 78 nový samostatný rodinný dům, pro který se rovněž používá čp. 78. V katastru 
je nyní veden jako budova bez čísla popisného na pozemku parc. č. 545/2 k. ú. 
Hostivice.23

 

 
Dům čp. 78 od Jenečského potoka kolem roku 1910. Z dochovaných fotografií je tato pravděpodobně 
nejstarší, protože v pravé části domu jsou ještě na rozdíl od ostatních fotografií okna otvíraná ven. Děti Josef 
a Václav Andělovi stojí u své matky Anny. Snímek zapůjčila Dagmar Pavlasová 

                                                 
22  SOA Praha, fond VS Tachlovice, karton 343, listy 365–369; 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; písemnosti 
zapůjčené Dagmar Kocourkovou–Pavlasovou, roz. Andělovou 

23  VGHMÚř Dobruška, letecké měřičské snímky 21229/1985 a 14821/1990 



HOSTIVICKÝ ULIČNÍK: Historický vývoj ulic a domů v Hostivici 
Ulice Za Mlýnem  33 
 

 

 
Dům čp. 78 od Jenečského potoka kolem roku 1915. Snímek zapůjčila Dagmar Pavlasová 
 

 
Dům čp. 78 z ulice Za Mlýnem kolem roku 1915. Vpředu stojí manželé Karel a Anna Andělovi, na schodišti 
jejich syn Josef, vpravo syn Václav. Zcela vlevo a před vchodem stojí příbuzní z Buštěhradu. Snímek zapůjčila 
Marie Čermáková 
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Dům čp. 78 z ulice Za Mlýnem asi koncem 20. let 20. století, po elektrifikaci Hostivice. Snímek zapůjčila 
Dagmar Pavlasová 
 

 
Dům čp. 78 dne 14. října 2009. Foto Jindřich Lukášek 
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Novostavba u domu čp. 78 v roce 1994. Foto Jindřich Lukášek pro SÚ Hostivice 
 

 
Starý a nový dům čp. 78 od jihu přes Jenečský potok dne 8. března 2009 
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Dům čp. 87 
Parcelní číslo původní: PK st. 125, k. ú. Hostivice 
Parcelní číslo současné: KN 538, k. ú. Hostivice 

 

Dům byl postaven mezi roky 1858 a 1872,24 v roce 1875 patřil Alžbětě Hochové. 
Někdy poté se majitelkou stali Karel a Alžběta Soukupovi. Trhovou smlouvou z 27. října 
1910 dům získali Josef a Žofie Kotvovi. Žofii Kotvové dům patřil ještě v roce 1951, v roce 
1980 je pak uvedena Jana Kotvová.25

Dům tvoří původní budova se sedlovou střechou a velká novější přístavba s plochou 
střechou, která se do ulice otvírá garážemi. 
 

 
Stará část domu čp. 87 v roce 1994. Foto Jindřich Lukášek pro SÚ Hostivice 
 

                                                 
24  Dům není veden v dodatku ke stabilnímu katastru z roku 1858, ale je zakreslen na plánu přestavby 

domu čp. 73 z roku 1872 (výřez z plánu je uveden v tomto díle) 
25  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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Nová část domu čp. 87 v roce 1994. Foto Jindřich Lukášek pro SÚ Hostivice 
 

 
Nová část domu čp. 87 dne 28. prosince 2004 
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Stará část domu čp. 87 dne 8. března 2009 
 

Dům čp. 106 
Parcelní číslo původní: PK st. 124/2, k. ú. Hostivice 
Parcelní číslo současné: KN 535, k. ú. Hostivice 

 

Dům čp. 106 vznikl oddělením části domu čp. 73.B, který František Zábranský 
trhovou smlouvou z 10. ledna 1879 prodal Františkovi a Marii Květoňovým. Odevzdací 
listinou z 29. října 1898 získaly po zemřelé Marii ideální šestiny domu nezletilé děti Marie, 
Jan a Alžběta. V roce 1902 František Květoň předal svoji polovinu Tomáši Fršlínkovi. Podle 
notářského spisu z 18. března 1905 si Fršlínek nechal připsat jako spolumajitelku svoji 
manželku Marii, ale není zřejmé, jak získal druhou ideální polovinu domu. Dědictvím 
a odstoupením přešel dům v roce 1910 na Tomáše a Augustu Fršlínkovy. Nejméně 
v letech 1943 až 1951 ho vlastnili Karel a Marie Získalovi. V roce 1980 byly majitelkami 
paní Škapová a Hausnerová.26

Z původního domu se pravděpodobně nic nezachovalo. Na nepříliš udržovaném 
a pravděpodobně nedokončeném domu bylo zřejmé, že i přízemí domu je postaveno 
z tvárnic. Současná majitelka Ladislava Hausnerová dům přestavuje. Zbořila první patro 
a vystavěla ho znovu, upravený dům bude mít sedlovou střechu.  
 

                                                 
26  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. 106 od západu v roce 1994. Foto Jindřich Lukášek pro SÚ Hostivice 
 

 
Dům čp. 106 od západu 24. ledna 2010 
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Zástavba kolem rybníka ve Skále 
 

 
Prvorepubliková zástavba v ulici Za Mlýnem v pohledu ze Skály ve 30. letech 20. století. Vpravo stojí 
dvojdům čp. 301 a 302, vlevo od něj dům čp. 304. Dům s tmavým štítem před komínem mlýna je čp. 78. 
Vlevo za tratí stojí strážní domek čp. 92. Snímek zapůjčil Antonín Kafka 
 

 
Ulice Za Mlýnem kolem Skály, od domu čp. 78 v lednu 1976. Snímek zapůjčila Dagmar Pavlasová 
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Dům čp. 38.B 
Parcelní číslo původní: PK st. ?, k. ú. Hostivice27

Parcelní číslo současné: KN 556, k. ú. Hostivice 
 

Rodinný dům postavil pravděpodobně krátce po 2. světové válce Petr Vašek. Kolem 
roku 2000 byl dům významně přestavěn a rozšířen.28

 

 
Dům čp. 38.B v roce 1994. Foto Jindřich Lukášek pro SÚ Hostivice 
 

                                                 
27  Dům není zakreslen na mapě Jednotné evidence půdy z roku 1950, pozdější mapy této části města 

před přečíslováním pozemků nejsou k dispozici 
28  VGHMÚř Dobruška, letecké měřičské snímky 4248/1938 a 1569/1953; dotazník k obsazenosti bytů 

v roce 1951; SÚ Hostivice, doklad k přečíslování domů v roce 1980 
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Dům čp. 38.B dne 14. března 2004 
 

 
Dům čp. 38.B dne 8. března 2009 
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Dům čp. 86.B 
Parcelní číslo původní: PK st. ?, k. ú. Hostivice29

Parcelní číslo současné: KN 558, k. ú. Hostivice 
 

Rodinný dům postavil někdy mezi roky 1945 a 1950 Josef Leder. V roce 1980 již 
patřil Stanislavu Karpíškovi.30

 

 
Dům čp. 86.B dne 8. března 2009 
 

Dům čp. 197.B 
Parcelní číslo původní: PK st. ?, k. ú. Hostivice31

Parcelní číslo současné: KN 560, k. ú. Hostivice 
 

Rodinný dům postavil před rokem 1951 Jindřich Reich a v roce 1980 ho vlastnila 
Růžena Malá.32

 

                                                 
29  Dům není zakreslen na mapě Jednotné evidence půdy z roku 1950, pozdější mapy této části města 

před přečíslováním pozemků nejsou k dispozici 
30  VGHMÚř Dobruška, letecké měřičské snímky 4248/1938 a 1569/1953; dotazník k obsazenosti bytů 

v roce 1951; SÚ Hostivice, doklad k přečíslování domů v roce 1980 
31  Dům není zakreslen na mapě Jednotné evidence půdy z roku 1950, pozdější mapy této části města 

před přečíslováním pozemků nejsou k dispozici 
32  VGHMÚř Dobruška, letecké měřičské snímky 4248/1938 a 1569/1953; dotazník k obsazenosti bytů 

v roce 1951; SÚ Hostivice, doklad k přečíslování domů v roce 1980 
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Dům čp. 197.B dne 14. října 2009. Foto Jindřich Lukášek 
 

Dům čp. 301 
Parcelní číslo původní: PK st. 375, k. ú. Hostivice 
Parcelní číslo současné: KN 552, k. ú. Hostivice 

 

Rodinný dům postavil pravděpodobně v roce 1926 dělník (železniční zřízenec) Ondřej 
Zima s manželkou Boženou na obecním pozemku bývalého lomu jako tzv. nouzový domek. 
V majetku stavitelovy rodiny je dům doposud.33

Podobně jako dům čp. 301 byly postaveny i domy čp. 302 a 304 v této ulici, většina 
domů v ulici U Vodárny a domy čp. 292 až 299 v ulici Čsl. armády. Obec nejprve přidělila 
pozemky v Podskalí a zbylé tři žadatele uspokojila přidělením pozemků ve Skále, v ulici Za 
Mlýnem. Všichni majitelé těchto domů postupně požádali o prodej pozemků pod domy, 
protože bez vlastnictví pozemku pro ně nebyl dosažitelný úvěr. Prodej v roce 1927 
provázely protesty agrární strany a jejich příznivců, které řešil okresní i zemský úřad. Po 
zvýšení ceny z 3,10 Kč/m2 na 3,50 Kč/m2 byly spory nakonec urovnány. Jednotlivé trhové 
smlouvy následně okresní úřad schválil.34

                                                 
33  SOA Praha – SOkA Kladno, fond Okresní úřad Kladno, karton 109, sign. 3-H/343, listy 579–676; 

voličský seznam z roku 1932; soupis majitelů k regulačnímu plánu 1937; SÚ Hostivice, parcelní 
protokol 1943; dotazník k obsazenosti bytů v roce 1951; SÚ Hostivice, doklad k přečíslování domů 
v roce 1980 

34  Případ podrobněji popisuji v deváté části seriálu Příběhu hostivické politiky, který byl otištěn 
v Hostivickém měsíčníku v prosince 2009 
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Dům čp. 301 dne 14. října 2009. Foto Jindřich Lukášek 
 

Dům čp. 302 
Parcelní číslo původní: PK st. 376, k. ú. Hostivice 
Parcelní číslo současné: KN 550, k. ú. Hostivice 

 

Rodinný dům postavil nejspíše v roce 1926 dělník na dráze Václav Řečínský 
s manželkou Alžbětou. V roce 1980 patřil Jiřímu Šaldovi. Kolem roku 1994 byl dům 
přestavěn.35

Dům čp. 304 
Parcelní číslo původní: PK st. 377, k. ú. Hostivice 
Parcelní číslo současné: KN 548, k. ú. Hostivice 

 

Rodinný dům postavil pravděpodobně v roce 1926 Jan Stupka. Za 2. světové války 
dům patřil Anně Stupkové, v roce 1951 Jindřichu Stupkovi. Stále zůstává v majetku rodiny 
stavitele.36

 
                                                 
35  SOA Praha – SOkA Kladno, fond Okresní úřad Kladno, karton 109, sign. 3-H/343, listy 579–676; 

voličský seznam z roku 1932; soupis majitelů k regulačnímu plánu 1937; SÚ Hostivice, parcelní 
protokol 1943; dotazník k obsazenosti bytů v roce 1951; SÚ Hostivice, doklad k přečíslování domů 
v roce 1980 

36  SOA Praha – SOkA Kladno, fond Okresní úřad Kladno, karton 109, sign. 3-H/343, listy 579–676; 
voličský seznam z roku 1932; soupis majitelů k regulačnímu plánu 1937; SÚ Hostivice, parcelní 
protokol 1943; dotazník k obsazenosti bytů v roce 1951; SÚ Hostivice, doklad k přečíslování domů 
v roce 1980 
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Domy čp. 301, 302 a 304 v pohledu z nynější Jarní ulice v roce 1994. Foto Jindřich Lukášek pro SÚ Hostivice 
 

 
Dům čp. 302 v roce 1994, při přestavbě. Foto Jindřich Lukášek pro SÚ Hostivice 
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Domy čp. 302 a 301 dne 8. března 2009 
 

 
Dům čp. 304 dne 14. října 2009. Foto Jindřich Lukášek 
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Dům čp. 349 
Parcelní číslo původní: PK st. ?, k. ú. Hostivice37

Parcelní číslo současné: KN 562, k. ú. Hostivice 
 

Nejstarší historie domu je poněkud nejasná. Již ve voličském seznamu z roku 1932 je 
v domě čp. 349 zapsán truhlář Jan Frühbauer (Frübaur), ale podle leteckého snímku 
z roku 1938 tento dům v ulici Za Mlýnem ještě neexistoval. Je možné, že šlo o část domu 
U Vodárny čp. 270 (čp. 349.A?), jehož oddělení nikdy nebylo zapsáno do katastru. V roce 
1951 již dům čp. 349 patřil Karlu Kletečkovi a byl to současný dům v ulici Za Mlýnem 
(čp. 349.B?). V roce 1980 byl majitelem Miloslav Tušer.38

Dům čp. 363 
Parcelní číslo původní: PK st. ?, k. ú. Hostivice39

Parcelní číslo současné: KN 564, k. ú. Hostivice 
 

Rodinný dům postavil mezi roky 1945 a 1950 Oldřich Vinopal.40

 

 
Dům čp. 349 z ulice Za Mlýnem 14. října 2009. Foto Jindřich Lukášek 

                                                 
37  Dům není zakreslen na mapě Jednotné evidence půdy z roku 1950, pozdější mapy této části města 

před přečíslováním pozemků nejsou k dispozici 
38  Voličský seznam z roku 1932; VGHMÚř Dobruška, letecké měřičské snímky 4248/1938 a 1569/1953; 

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 

39  Dům není zakreslen na mapě Jednotné evidence půdy z roku 1950, pozdější mapy této části města 
před přečíslováním pozemků nejsou k dispozici 

40  VGHMÚř Dobruška, letecké měřičské snímky 4248/1938 a 1569/1953; dotazník k obsazenosti bytů 
v roce 1951; SÚ Hostivice, doklad k přečíslování domů v roce 1980 
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Dům čp. 349 z průchodu mezi ulicemi Ke Skále a Jarní 14. října 2009. Foto Jindřich Lukášek 
 

 
Dům čp. 363 z průchodu mezi ulicemi Ke Skále a Jarní 14. října 2009. Foto Jindřich Lukášek 



HOSTIVICKÝ ULIČNÍK: Historický vývoj ulic a domů v Hostivici 
Ulice Za Mlýnem  50 
 

 

Dům čp. 373 
Parcelní číslo původní: PK st. ?, k. ú. Hostivice41

Parcelní číslo současné: KN 566, k. ú. Hostivice 
 

Rodinný dům postavil mezi roky 1945 a 1950 Karel Trýb (Trýba). Majetkem rodiny 
zůstal až do současnosti.42

Dům čp. 374 
Parcelní číslo původní: PK st. ?, k. ú. Hostivice 
Parcelní číslo současné: KN 568, k. ú. Hostivice 

 

Rodinný dům postavil mezi roky 1945 a 1950 Jaroslav Kuna. Majetkem rodiny zůstal 
až do současnosti.43

Dům čp. 375 
Parcelní číslo původní: PK st. ?, k. ú. Hostivice 
Parcelní číslo současné: KN 570, k. ú. Hostivice 

 

Rodinný dům postavil mezi roky 1945 a 1950 František Kratochvíl. V roce 1980 byl 
majitelem František Šimeček.44

 

 
Dům čp. 373 přes rybník ve Skále 8. března 2009 

                                                 
41  Domy čp. 373, 374 a 375 nejsou zakresleny na mapě Jednotné evidence půdy z roku 1950, pozdější 

mapy této části města před přečíslováním pozemků nejsou k dispozici 
42  VGHMÚř Dobruška, letecké měřičské snímky 4248/1938 a 1569/1953; dotazník k obsazenosti bytů 

v roce 1951; SÚ Hostivice, doklad k přečíslování domů v roce 1980 
43  VGHMÚř Dobruška, letecké měřičské snímky 4248/1938 a 1569/1953; dotazník k obsazenosti bytů 

v roce 1951; SÚ Hostivice, doklad k přečíslování domů v roce 1980 
44  VGHMÚř Dobruška, letecké měřičské snímky 4248/1938 a 1569/1953; dotazník k obsazenosti bytů 

v roce 1951; SÚ Hostivice, doklad k přečíslování domů v roce 1980 
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Dům čp. 374 v roce 1994. Foto Jindřich Lukášek pro SÚ Hostivice 
 

 
Dům čp. 374 dne 8. března 2009 



HOSTIVICKÝ ULIČNÍK: Historický vývoj ulic a domů v Hostivici 
Ulice Za Mlýnem  52 
 

 

 
Dům čp. 375 v roce 1994. Foto Jindřich Lukášek pro SÚ Hostivice 
 

 
Dům čp. 375 dne 8. března 2009 
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Bytové domy družstev Zahrada a Zahrada II 
V roce 2001 město Hostivice společně s nově ustaveným bytovým družstvem 

Zahrada požádalo o státní dotaci na podporu výstavby sedmi bytových domů – šesti na 
poli v prodloužení ulice Za Mlýnem a jednoho na místě zahrádek u továrny Jaga. Vlastní 
stavba byla zahájena na přelomu let 2002 a 2003 a kvůli problémům s potvrzením dotace 
se protáhla až do roku 2004. Na každý bytový dům bylo vypsáno samostatné výběrové 
řízení, takže na stavbě se podílelo více firem. 

V roce 2005 společnost doma, a. s., zahájila výstavbu dalších bytových domů 
v ulicích B. Němcové a Za Mlýnem nazývaných souhrnně Zahrada II. Tato výstavba již 
probíhala bez účasti města a bez státní dotace. Stavba prvního domu v ulici Za Mlýnem 
začala až později, protože nejprve musel investor získat a zbourat bývalou hospodářskou 
budovu JZD. Poslední bytový dům nazvaný podle svého tvaru „L“ byl projednáván 
samostatně a jeho stavba začala na podzim 2009. 
 

Tabulka shrnuje základní údaje o jednotlivých bytových domech v ulici Za Mlýnem. 
Všechny domy se nacházejí v katastrálním území Hostivice. 
 

Dům 
čp. 

Pozemek  
parc. č. 

Pracovní 
označení 

Rok 
dokončení Bytové družstvo  

1720 1190/42  2004 Zahrada 
1721 1190/41  2004 Zahrada 
1722 1190/40  2004 Zahrada 
1723 1190/39  2004 Zahrada 
1724 1190/38  2004 Zahrada 
1725 1190/37  2004 Zahrada 
1748 1189/79, 

1190/101 
a 1206/445

A 2008 Zahrada II 

– 1190/6 (část) L 2010? Zahrada II 
 
 

                                                 
45  Je připraven geometrický plán, kterým dojde ke změně parcelace v prostoru domu a dům získá jediné 

číslo stavebního pozemku 
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Prostor budoucí výstavby bytových domů BD Zahrada 19. října 2002. Středem pole již vede skrývka ornice 
v trase budoucí ulice. Vzadu je vidět již zbořená bývalá hospodářská budova JZD 
 

 
V lednu 2003 začala výstavba základů jednotlivých domů 
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Postup výstavby 25. března 2003 
 

 
Bytové domy čp. 1723 až 1720 dne 23. srpna 2003 
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Bytový dům čp. 1725 dne 14. března 2004 
 

 
Bytové domy Bytového družstva Zahrada 29. června 2008 
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Výstavba domu čp. 1748 dne 16. října 2007 
 

 
Dům čp. 1748 s náměstíčkem z jižní strany, z ulice B. Němcové 29. června 2008 
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Základy budoucího bytového domu „L“ 24. října 2009 
 

 
Stavba bytového domu „L“ 24. ledna 2010 
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Nové rodinné domy v západní části ulice 
Současně s výstavbou bytových domů na severní straně prodloužené ulice Za 

Mlýnem byla rozparcelována i jižní část bývalého pole, na které původně mělo vzniknout 
10 rodinných domů. Ještě před prodejem pozemků byly u čtyř parcel odděleny jejich 
„zadní“ části a na nich vznikly další parcely. Původní plány předpokládaly umístění 
jednotných rodinných domů podle typového projektu, který byl použit v bývalé cihelně 
(ulice Jarní, Letní, Podzimní a Zimní). Domy si však stavěli jednotliví stavebníci a většina 
z nich zvolila jiný projekt. Jedna parcela vznikla ještě dodatečně na východním okraji 
bývalého pole. 

Na čtyři parcely byl rozparcelován i bývalý sad proti starší zástavbě v ulici Za Mlýnem, 
na kterém je zatím postaven pouze jeden dům. 

 
K jednotlivým domům nejsou k dispozici podrobnější údaje, proto uvádím pouze 

přehledovou tabulku. Všechny domy se nacházejí v katastrálním území Hostivice. 
 

Dům čp. Pozemek parc. č. Rok dokončení46

1726 1190/82  
1727 1190/64  
1728 1190/63  
1729 1190/62  
1730 1190/61  
1731 1190/77  
1732 1190/94  
1733 1190/81  
1734 1190/60  
1735 1190/78  
1736 1190/72  
1738 1190/67  
1739 1190/66  
1740 1190/65  
1743 1189/68  
1747 1190/68  
1773 ? ? 

 
Dům čp. 1773 je uváděn v přehledech adres vedených ministerstvem vnitra, ale není 

zapsán do katastru nemovitostí. Jeho umístění je nejasné. 
 

                                                 
46  Údaje budou doplněny později 
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Dům čp. 1734 dne 23. srpna 2003 
 

 
Domy čp. 1729 a 1730 dne 28. prosince 2004 
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Nové rodinné domy v ulici Za Mlýnem 29. června 2008 
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Dům čp. 1739 v „zadní“ řadě rodinných domů dne 13. října 2009. Foto Jindřich Lukášek 
 

 
Dům čp. 1743 dne 13. října 2009. Foto Jindřich Lukášek 



HOSTIVICKÝ ULIČNÍK: Historický vývoj ulic a domů v Hostivici 
Ulice Za Mlýnem  63 
 

 

 
Nová zástavba v ulici Za Mlýnem z Městského parku 24. ledna 2010 
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Zaniklé domy v ulici 

Dům čp. 34.B 
Parcelní číslo původní: PK st. 83, k. ú. Hostivice 

 

Číslo popisné 34 patří v Hostivici k opakovaně použitým. První dům toho čísla musel 
stát v ulici Na Vršku, ale nic bližšího o něm nevíme. V knize obecních účtů je dům čp. 34 
zapisován v pořadí, které odpovídá poloze v ulici Na Vršku, umístění však není zcela 
zřejmé. V roce 1840 dům čp. 34 domkářce Anně Jelínkové a podle map stabilního katastru 
stál jednoznačně v ulici Za Mlýnem. Byl zbořen při přestavbě železniční tratě v roce 1863 
nebo 1872, protože překážel rozšíření kolejiště. Na rozdíl od ostatních domů nebyl znovu 
postaven v blízkosti a číslo popisné bylo použito pro nový dům v ulici K Nádraží.47

Dům čp. 73.A 
Parcelní číslo původní: PK st. 82, k. ú. Hostivice 

 

První záznam o majiteli domu čp. 73.A nacházíme v hostivické obecní knize, podle níž 
patřil dům v letech 1823–1825 Antonínu Svobodovi. Jde o nejvyšší číslo popisné uvedené 
v této knize. V roce 1840 dům patřil domkářce Margaretě Svobodové. Byl zbořen při 
přestavbě železniční tratě, protože překážel rozšíření kolejiště, a roku 1872 znovu vystavěn 
na druhé straně ulice.48

Dům čp. 76.A 
Parcelní číslo původní: PK st. 84, k. ú. Hostivice 

 

Dům vznikl v roce 1835, kdy Josef Škvor obdržel pozemek o výměře 135 sáhů 
čtverečných. Byl zbořen při přestavbě železniční tratě v roce 1863 nebo 1872, protože 
překážel rozšíření kolejiště, a znovu vystavěn blíže k Jenečskému potoku. Až do demolice 
patřil původnímu stavebníkovi.49

Bývalá hospodářská budova JZD u Jenečka 
Parcelní číslo původní: KN 1206, k. ú. Hostivice 

 

V lednu 1970 proběhlo jednání iniciované JZD Hostivice, při kterém byl pozemek na 
rohu nynějších ulic Za Mlýnem a B. Němcové (tehdy parc. č. 420 k. ú. Hostivice) určen 
jako vhodný k výstavbě ocelokolny na píci a stelivo pro JZD Hostivice. Obezděná uzavřená 
kolna měla mít rozměry 42 x 12 x 7,5 m k hřebeni střechy. Šlo po kravínu v nynější ulici 
B. Němcové o druhou stavbu plánovaného střediska živočišné výroby, na kolnu měla 
navazovat porodna, která již nebyla realizována.50

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

Stabilní katastr, sign. RAK 114 
48  SOA Praha, fond VS Tachlovice, kniha inv. č. 36 – Obecní účty Hostivice 1804–1825; NA ČR, fond 

Stabilní katastr, sign. RAK 114 
49  SOA Praha, fond VS Tachlovice, karton 343, listy 365–367; NA ČR, fond Stabilní katastr, sign. RAK 114 
50  MÚ Hostivice, různé písemnosti, zápis z jednání 28. ledna 1970 v kanceláři JZD Hostivice 28.1.1970 
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Kolna JZD byla postavena před rokem 1975. Příležitostně byla využita i k pořádání 

chovatelských výstav. Zbořena byla v roce 2007 a částečně na jejím místě byl postaven 
bytový dům čp. 1748.51

 

 
Bývalá hospodářská budova JZD v Jenečku v nynější ulici Za Mlýnem 11. srpna 2006 
 

                                                 
51  VGHMÚř Dobruška, letecké měřičské snímky 9294/1969 a 21296/1975 
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