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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 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 náměstí 

Náměstí je centrální plochou v historickém jádru Litovic, v tzv. Starých Litovicích. 
Náměstím prochází Litovická ulice, domy na severní straně náměstí patří do této ulice. 
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Historie náměstí 

Stavební vývoj 

Náměstí 1. máje je historickou litovickou návsí a vzniklo tak nejpozději v době, kdy se 
stabilizovala struktura litovických statků. 

Vzhled návsi pozměnila slavnostní výsadba lip uskutečněná 28. října 1934. Tyto 
stromy rosou na náměstí dodnes, i když některé byly odstraněny v 90. letech 20. století při 
budování autobusové smyčky. 

Kanalizace byla na náměstí 1. máje postavena v roce 1980. 

 
Náměstí 1. máje na pohlednici vydané snad v roce 1931. Štítem je do náměstí natočen litovický statek čp. 12 

(nyní čp. 632), stodola vlevo od něj patřila ke statku čp. 13 (nyní Litovická čp. 633) a je již zbořena.  
Strom vpravo je snad jedna ze dvou lip, které byly na návsi vysazeny 2. prosince 1898 na oslavu  

jubilea 50 let panování císaře Františka Josefa I. Výřez z pohlednice ze soukromé sbírky. 
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Výsadba lip na návsi při slavnosti konané 28. října 1934. Fotografie ze soukromé sbírky. 

 
Litovická náves (nyní náměstí 1. máje) v roce 1942. Dům, který nezakrývají stromy, je hostinec čp. 631. 

Snímek z fotokroniky města Hostivice. 
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Lípy na náměstí 1. máje 7. října 2002. Foto Jiří Kučera. 
 

Pojmenování náměstí 

Při první vlně pojmenování veřejných prostranství v Litovicích v listopadu 1951 se na 
litovickou náves nedostalo, pojmenovány byly pouze ulice. Náves získala název náměstí 
1. máje až v roce 1953 na návrh komise pro vnitřní správu.1 První máj se slaví jako 
svátek práce. 

Zastupitelstvo města Hostivice se 23. května 2002 usneslo na změně názvu. 
Prostranství se mělo nově nazývat Litovické náměstí.2 Na základě připomínek od občanů 
a podnikatelů, kteří by museli měnit své doklady, však zastupitelstvo schválilo 30. září 
2002 návrat k původnímu pojmenování.3 

                                                 
1  SOkA Praha-západ, MěNV Hostivice, karton 14, inv. č. 160. 
2  MÚ Hostivice, usnesení Zastupitelstva města Hostivice ze dne 23. května 2002. 
3  MÚ Hostivice, usnesení Zastupitelstva města Hostivice ze dne 30. září 2002. 
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Bývalé statky na náměstí 

Dům čp. 630 (dříve litovické čp. 10 – Zikmundovský grunt) 
Parcelní číslo původní: PK st. 4 a 5, k. ú. Litovice 
Parcelní číslo současné: KN st. 4/1, k. ú. Litovice 

 

Litovický statek čp. 10 se dříve nazýval Zikmundovský grunt podle Jiřího 
Zikmunda. Jemu patřil v roce 1657 při zakládání nejstarší dochované litovické pozemkové 
knihy. Grunt v hodnotě 500 kop byl zaplacený, Zikmund měl vyplatit pouze své sestře 
Anně 40 kop ročními splátkami po 1 ½ kopě.  

Dne 30. dubna 1663 se ujal gruntu Jan Endr z lito-
vického statku čp. 13 za 140 kop míšeňských grošů. Statek 
byl při převodu popsán takto:4 „K tomu gruntu náleží rolí 
orných i s porostlinami za 1 ½ lánu, zahrady jsou dvě 
a něco stromoví štěpného, sena se nabírá nejméně 3 vozy, 
žita, co jest seté na zimu, po 6 strychách a pšenice po 
1 strychu 1 věrteli, z toho třetí mandel Jan Ender užíti 
a ostatek Jiřík Zikmundův k své ruce obrátiti má, z toho 
gruntu vyjití náleží Anně sestře Zikmundové 34 kop a Jiří-
kovi Zikmundovi i s závdavkem 106 kop.“ 

Ze záznamů o splácení uvedených částech je zřejmé, 
že Anna Zikmundová v roce 1671 zběhla z panství, ale zase 
se vrátila a v roce 1674 utekla nejen ona, ale i Jiří Zikmund. 
Peníze, které měli oba dostat, proto připadly vrchnosti. 

Statek od Jana Endra převzal 23. února 1679 jeho syn 
Matěj Endr, který se zavázal „otce svého do smrti při témž 
gruntu vyživiti“.5 Jan si rovněž ponechal ke svému živobytí 

valacha, krávu a ročního volka, ale jeho další 
životní osudy nejsou známy. Hned o rok pozdě-
ji, roku 1680, když v Litovicích vypukl mor, 
zemřel nejen Matěj Endr, ale i jeho jednoletý 
syn Jiří. Vdova Rozina6, která přežila i s novo-
rozenou dcerou Annou, se 8. února 1682 znovu 
provdala za Jana Cvekla7, který se stal 
23. března 1688 i úředně novým hospodářem 
na Zikmundovském gruntu. Z ceny 240 kop 
míšeňských grošů mu bylo odečteno 100 kop za 
náklady spojené s obnovou zpustlého stavení 
a 39 kop z podílu manželky, takže měl vyplatit 
ještě 101 kop vrchnosti, které připadly podíly 

                                                 
4  SOA Praha, PK Unhošť 158, fol. 248. 
5  SOA Praha, PK Unhošť 162, fol. 229. 
6  Rozina, provdaná poprvé Endrová, podruhé Cveklová (* asi 1652 – † 19. 8. 1725 Litovice). 
7  Jan Cvekl (* asi 1649 nebo 1654 – † 14. 9. 1729 Litovice). 
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po zběhlých sourozencích Zikmundových. V roce 1707 zbývalo doplatit ještě 70 kop. Při 
Bredově pozemkové reformě byla statku vyměněna pole asi o jednom lánu, ale statek 
zůstal dvoulánový. 

                   
V lednu 1709 převzal statek od Jana Cvekla Martin Arnold. Pochopení příbu-

zenských vazeb komplikuje příliš častý výskyt jména Anna. Bezpečně víme, že Arnoldova 
první žena Anna zemřela 4. září 1709 a Arnold se 31. ledna 1712 znovu oženil s Annou 
Marií rozenou Čtrnáctou, které se 1. srpna 1712 narodil syn Václav Arnold. Rozina 
Cveklová měla z prvního manželství již zmíněnou dceru Annu Endrovou, Arnoldova první 
manželka se však měla narodit až v roce 1687. Věk uváděný při úmrtí bývá často nepřes-
ný, takže Anna Endrová byla nejspíše první manželkou Martina Arnolda.8 Shodou okolností 
měli i Jan a Rozina Cveklovi dceru Annu Marii, ta se však narodila 2. ledna 1695 a na 
případnou svatbu v roce 1712 by byla ještě celkem mladá. 

Protože Martin a Anna Arnoldovi neměli žádné dítě (aspoň nebylo žádné nalezeno 
v matrikách) a po Arnoldově druhé svatbě by statek přišel do jiného rodu, 15. února 1713 
převzal Zikmundovský grunt od Arnolda Jan Vochlipka neboli Chalupa9, který se 
9. listopadu 1704 oženil s Kateřinou10, dcerou Jana a Roziny Cveklových. Kromě jiných 
dluhů musel vyplatit Martinu Arnoldovi 13 kop 20 grošů 3 denárů, které Arnold stihl splatit 
na uhrazení závazků váznoucích na statku. Čtyři strychy pole užíval pro svou obživu „již 
velmi sešlý a zletilý“ Jan Cvekl, kterému měl nový držitel splácet ještě 595 kop 39 grošů 
1 denár. V letech 1719 koupila vrchnost od Cvekla část jeho nároků, takže se stala místo 
něj věřitelem.  

                                                 
8  Příbuzenské vazby v obrázcích jsou zachyceny podle předpokladu, že Arnoldova první žena Anna byla 

rozená Endrová. 
9  Jan Vochlipka neboli Chalupa (* asi 1674 nebo 1684 – † 20. 3. 1761 Litovice). 
10  Kateřina Cveklová, provdaná Vochlipková neboli Chalupová (* 8. 12. 1688 Litovice – † 27. 9. 1730 

Litovice). 
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V roce 1723 si mezi sebou směnili Jan Voch-
lipka neboli Chalupa a Jakub Vlček litovické statky 
čp. 10 a čp. 4. Přestože šlo o statky rozdílné veli-
kosti, v pozemkové knize je tato směna zaznamená-
na jen stručnou poznámkou. 

Od tohoto roku tak na litovickém statku čp. 10 
hospodařil Jakub Vlček11. V době směny byl 
ženatý s Kateřinou, která zemřela 22. prosince 1727 
a s níž měl sedm dětí. Poté se oženil ještě dvakrát: 
2. května 1728 s Kateřinou Náprstkovou12 z Jenče 
a 7. ledna 1734 s Magdalenou Smrčkovou13 z Čer-
veného Újezdu. Z druhého manželství vzešel jeden 
potomek, z třetího manželství pak dalších sedm 
dětí. Dcera Kateřina14 z třetího manželství se pro-
vdala 12. října 1755 za Tomáše Chalupu z 
litovického statku čp. 4. Tím se dodatečně po třech 
desetiletích příbuzensky propojily rody, mezi nimiž 
došlo k již popsané směně statků. Syn Jan15 postavil 
v roce 1758 litovický domek čp. 32. 

 
Druhé manželství Jakuba Vlčka 

                                                 
11  Jakub Vlček (* 10. 6. 1695 Litovice – † před 1749). 
12  Kateřina Náprstková, provdaná Vlčková (* asi 1704 

Jeneč – † 2. 12. 1732 Litovice). 
13  Magdalena Smrčková, provdaná Vlčková (* asi 1716 

Litovice – † ?). 
14  Kateřina Vlčková, provdaná Chalupová (* 15. 8. 1737 

Litovice – † 4. 2. 1782 Litovice čp. 4). 
15  Jan Vlček (* 20. 5. 1735 Litovice – † ?). 
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První manželství Jakuba Vlčka 

 
Třetí manželství Jakuba Vlčka 

Po smrti Jakuba Vlčka byl 4. července 1749 litovický statek čp. 10 připsán Josefu 
Vlčkovi16. Jakub sepsal závěť, takže nářadím a zvířaty byly poděleny nejen ostatní děti, 
ale dostalo se i na dva bratry Jakubovy třetí manželky. Ze zvířat se zde nacházelo před 
rozdělením pět koní, jedno třínedělní hříbě, dva tažní voli, tři krávy a jedna jalovice, 
16 ovcí a 10 prasat. Rychtáři statek ocenili jen na 471 kop 42 groše 6 denárů, ale měl mít 
hodnotu 650 kop, z níž se počítaly závazky. Josef na sebe musel převzít kontribuční dluhy 
za roky 1741 až 1748 v celkové výši 137 zlatých 5 7/8 denárů a pak měl postupně po 
6 kopách splácet dluhy 482 kop 33 grošů 3 1/8 denáru různým věřitelům – vrchnosti a pří-
buzným bývalých majitelů. Josefovi se celkem dařilo splácet a v době jeho smrti zbýval 
dluh již jen 30 kop vrchnosti a 10 kop 38 grošů 1 1/3 denáru příbuzným z rodu Vlčků. 

                                                 
16  Josef Vlček (* 18. 2. 1725 Litovice – † 15. 12. 1790 Litovice čp. 10). 



HOSTIVICKÝ ULIČNÍK: Historický vývoj ulic a domů v Hostivici 
Náměstí 1. máje  11 
 

 

   

Josef Vlček byl dvakrát ženatý, poprvé se Zuzanou, podruhé s Magdalenou. O man-
želkách nevíme nic bližšího. Z prvního manželství vzešly čtyři děti, z nichž jen František17 
se dožil dospělosti a založil rodinu. Postavil si litovický domek čp. 38 a živil se jako obilní 
handlíř. Oba synové z druhého manželství se stali sedláky. Josef Vlček18 se oženil 9. listo-
padu 1788 s Terezií Šafránkovou z litovického statku čp. 14, se kterou vybudovali nový 
litovický statek čp. 39, k němuž připadla část polností od statku čp. 14.  

Litovický statek čp. 10 zdědil podle Josefovy závěti a zápisu z 24. února 1791 nej-
mladší syn Václav Vlček19 s manželkou Kateřinou Náprstkovou20 z Jenečka. Zednická část 
stavení měla tehdy hodnotu 316 zlatých 58 krejcarů, tesař ocenil „dříví na všem stavení 
celého gruntu“ na 322 zlatých 19 krejcarů, pole, louky a zahrady vyšly na 1 154 zlatých 
a inventář, který přešel na dědice, stál 379 zlatých 42 krejcarů. Hodnota děděného statku 
tedy byla vyčíslena na 2 172 zlatých 59 krejcarů. Václav měl kromě obvyklého vyplacení 
starých i nových podílníků vyplatit například 25 zlatých na otcův pohřeb, 23 zlatých 
25 krejcarů za právní útraty a 16 zlatých služného čeledi. Václavův bratr František, již 
zmíněný obilní handlíř z litovického domku čp. 38, získal na dobu 30 let právo hospodařit 
na některých pozemcích patřících ke statku čp. 10.  

Po smrti Václava Vlčka „prvního“ v roce 1801 připadl statek stejnojmennému synovi, 
v té době teprve devítiletému. Vdova Kateřina se znovu provdala za Tomáše Soukupa21, 
syna šenkýře z Libečova, který na statku hospodařil až do své smrti, i když statek patřil 
nevlastnímu synovi. Osm sourozenců Václava Vlčka „druhého“ (sedm Vlčků a jeden Sou-
kup) zemřelo v dětském věku, druhá nejstarší sestra Barbora22 pak na prahu dospělosti. 
Václav Vlček mladší se ujal hospodářství nejspíše po smrti svého otčíma a matky. 

                                                 
17  František Vlček (* 22. 11. 1754 Litovice – † ? Břve). 
18  Josef Vlček (* 7. 10. 1759 Litovice – † 19. 2. 1828 Litovice čp. 39). 
19  Václav Vlček (* 1. 9. 1762 Litovice – † 22. 2. 1801 Litovice čp. 10). 
20  Kateřina Náprstková, provdaná poprvé Vlčková, podruhé Soukupová (* asi 1767 Jeneček – † 30. 9. 

1820 Litovice čp. 10). 
21  Tomáš Soukup (* asi 1766 nebo 1770 – † 6. 4. 1814 Litovice čp. 10). 
22  Barbora Vlčková (* 29. 10. 1788 Litovice čp. 10 – † 22. 12. 1806 Litovice čp. 10). 
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Václav Vlček „druhý“23 se oženil s Františkou Hofmanovou24, dcerou myslivce z Val-
deku. Narodili se jim dva Václavové, Anna, provdaná za Václava Hampejse z litovického 
statku čp. 11, Josef Vojtěch25, který zemřel na rodném statku svobodný ve věku 33 let, 
Marie a dva Františkové. O osudech druhého Františka nic nevíme. 

Další dědění statku již nezachycují vrchnostenské pozemkové knihy, ale pomohou 
data z matrik. Od Václava Vlčka „druhého“ převzal statek Václav Vlček „třetí“26, který se 
16. ledna 1849 oženil s Františkou Mlsovou, dcerou domkáře ze Břvů. Z tohoto manželství 
vzešli tři synové – Josef Václav Vojtěch, Václav Vít Prokop a František Jindřich. Poté, co 
Václav zemřel, se vdova Františka 
21. února 1860 znovu provdala za Jo-
sefa Havlůje, syna rolníka ze Stodůlek 
nebo snad z Nebušic, narodilo se jí nej-
méně sedm dalších dětí. Havlůjovi 
hospodařili na statku až do dospělosti 
prvorozeného syna Josefa Václava 
Vlčka27, který převzal usedlost a aktiv-
ně se zapojil do politického dění té 
doby. Osobou Josefa Václava Vlčka 
končí dlouholeté působení rodu Vlčků 
na litovickém statku čp. 10. Vlček získal 
statek zadlužený a stálé konflikty se 
státní mocí, jeho opakované stíhání 
a trestání, řádnému hospodaření roz-
hodně nepřispěly. 

 
Krátce před rokem 1875 přišel litovický statek čp. 10 do dražby. Koupil ho c. k. vel-

kostatek, který pole a louky připojil ke svému polnímu hospodářství a z obytného stavení 
zřídil byty pro deputátníky.28 
                                                 
23  Václav Vlček (* 18. 9. 1792 Litovice čp. 10 – † 15. 9. 1851 Litovice čp. 10). 
24  Františka Hofmanová, provdaná Vlčková (* asi 1790 Braškov – † 8. 11. 1850 Litovice čp. 10). 
25  Josef Vojtěch Vlček (* 18. 4. 1820 Litovice čp. 10 – † 9. 12. 1853 Litovice čp. 10). 
26  Václav Vlček (* 29. 9. 1816 Litovice čp. 10 – † 21. 7. 1857 Litovice čp. 10). 
27  Josef Václav Vlček (* 6. 3. 1851 Břve čp. 10 – † ?). 
28  MÚ Hostivice, Paměti obce Litovic, str. 115, uvádí, že statek byl prodán v dražbě 30. července 1863, 

kdy patřil Václavu Vlčkovi, a že zde velkostatek zřídil hostinec. Údaj o dražbě v roce 1863 je chybný, 
protože podle mnoha pramenů na statku hospodařili i po tomto datu Havlůjovi a poté Josef Václav 
Vlček. Hostinec byl zřízen v sousedním čp. 11, kde zase kronikář chybně uvedl zřízení deputátních 
bytů. 
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V roce 1909 c. k. velkostatek přestavěl bývalou hospodářskou budovu k bydlení 

a stará budova vlevo od vjezdu byla označována čp. 10/a, budova vpravo od vjezdu pak 
10/b. V roce 1920 před sčítáním lidu získala budova čp. 10/b nové řádné litovické číslo 
popisné 63. Obecní úřad v roce 1910 popsal pro berní úřad přestavěný areál litovického 
statku čp. 10 takto:29 „Obytné stavení vlevo jest staré obývací stavení a má 4 světnice 
k obývání způsobilé. Obytné stavení vpravo zřízené z bývalých chlévů a špýcharu má 
v přízemí 7 a v I. poschodí také 7, tedy celkem 14 k obývání způsobilých světnic, ale pro 
šest rodin. Celé čís. pop. má 18 k obývání způsobilých světnic.“ 

Litovický dům čp. 10 zůstal v majetku c. k. velkostatku a později státních statků 
a sloužil k bydlení zaměstnanců. Po roce 1990 byl zprivatizován a nový majitel ho zre-
konstruoval. 

 
Náměstí 1. máje čp. 630 a 683 – bývalý statek čp. 10, před nímž byla přistavěna bývalá hasičská zbrojnice – 

v roce 1980. Snímek z fotokroniky města Hostivice. 

                                                 
29  SOkA Praha-západ, BS Bubeneč, karton 61. 
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Dům nám. 1. máje čp. 630 – bývalé obytné stavení statku čp. 10 – z náměstí a ze dvora v roce 1994.  

Foto Jindřich Lukášek. 
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Dům čp. 683 (dříve litovické čp. 63 – oddělen od čp. 10) 
Parcelní číslo původní: PK st. 4/2, k. ú. Litovice 
Parcelní číslo současné: KN st. 4/2, k. ú. Litovice 

 

V roce 1909 přestavěl c. k. velkostatek bývalou hospodářskou budovu v bývalém 
litovickém statku čp. 10 k bydlení. Tato budova vpravo od vjezdu pak byla označována 
litovickým číslem popisným 10/b a v roce 1920 před sčítáním lidu získala nové řádné 
litovické číslo popisné 63. 

Budova čp. 683 zůstala stejně jako dům čp. 630 v majetku c. k. velkostatku a později 
státních statků a sloužila k bydlení zaměstnanců. V roce 1938 zde bydlelo 11 dospělých 
lidí, z toho čtyři kočí a jeden kovář. 

Po roce 1990 byl dům zprivatizován a nový majitel ho zrekonstruoval. 

 
Dům nám. 1. máje čp. 683 – bývalé hospodářské budovy přestavěné v roce 1909 k bydlení – v roce 1994. 

První dvě okna zprava patří bývalé litovické hasičské zbrojnici, budově bez čísla popisného.  
Foto Jindřich Lukášek. 
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Pohled do dvora statku čp. 630 na budovu čp. 683 ve 30. letech 20. století a 7. října 2002. 

Vlevo fotografie ze soukromé sbírky, vpravo foto Jiří Kučera. 

 
Dům čp. 683 (podlouhlý dům se střešními okny) v pohledu z litovické tvrze, v popředí dvojdům 

Litovická čp. 933 a 935, v pozadí Litovický rybník. Foto Alena Kučerová 6. srpna 2005. 
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Dům čp. 631 (dříve litovické čp. 11 – Novákovský grunt) 
Parcelní číslo původní: PK st. 12, k. ú. Litovice 
Parcelní číslo současné: KN st. 12/1, k. ú. Litovice 

 

Nejstarším známým majitelem litovického 
Novákovského gruntu, který později dostal číslo 
popisné 11, byl Jan Novák. Podle zápisu ze 
3. února 1657 býval grunt dříve za 600 kop, ale 
protože „velice spuštěný nyní ve všem jest“,30 
byl oceněn na 400 kop. Z této částky měl Jan 
Novák zaplaceno 380 kop a zbylých 20 kop 
patřilo Matouši Novákovi. Protože se o něm ne-
vědělo, zda a kde žije, peníze pro něj připadly 
vrchnosti. Novák tuto částku vyplácel postupně 
do roku 1673 a poté měl celý statek zaplacený. 

Jan Novák, který zemřel asi v roce 1688, 
měl s manželkou Kateřinou nejméně čtyři po-
tomky. O synu Jiřím31 se dozvídáme v roce 
1662, že byl „šlakem32 poražen“. Ani druhý syn 
Kryštof33 se nemohl statku ujmout, protože 
zemřel dříve než rodiče. Dcera Anna byla „zmr-
haná“, což znamená, že měla nemanželské dítě 
(syna Víta), a navíc „zběhla z gruntu“, tedy 
odešla bez povolení vrchnosti. Statek tak 
připadl Janu Járovi mladšímu34, synovi Jana 
Járy z litovického statku čp. 13, který se oženil 
kolem roku 1680 s dcerou Jana Nováka Marianou či Magdalenou35. Bylo to již jeho druhé 
manželství, z prvního svazku s jakousi Dorotou vzešla dcera Mariana, o níž kromě data 
jejího narození nevíme nic dalšího. 
                                                 
30  SOA Praha, PK Unhošť 158, fol. 242. 
31  Jiří Novák (* asi 1649 Litovice – † po 1688). 
32  Šlak = mrtvice. 
33  Kryštof Novák (*asi 1654 Litovice – † před 1688). 
34  Jan Jára mladší neboli Jan Novák (* asi 1655 Litovice – † 3. 2. 1728 Litovice). 
35  Mariana Nováková, provdaná Járová (* asi 1657 Litovice – † po 1720). Podle matrik se jí narodilo 

první dítě v roce 1681, poslední pak roku 1707, tedy překvapivě až v jejích 50 letech. 
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Dne 23. března 1688 byl statek oceněn 
rovněž na 400 kop, z nichž 321 kop měla Jano-
va zemřelá tchyně Kateřina Nováková odkázat 
zeti za zajištění živobytí do své smrti a za 
poskytnutí dvou prasat. Jan však tento dar ne-
dokázal doložit listinou nebo svědky, proto ho 
vrchnost neuznala a do knih ho zaznamenala až 
o rok později, kdy ho dosvědčil jakýsi Matěj 
Luchovský. Manželce Marianě neboli Magdaleně 
byl na statku vypočten podíl pouhých devíti kop 
grošů. Jan splácel dluhy příbuzným do roku 
1703, kdy zbývalo vyplatit ještě 60 kop. Rok 
nato nezaplatil nic a v roce 1705 se překvapivě 
zjistilo, že oněch 60 kop patří vlastně držiteli 
gruntu, proto byly odepsány a Jan Jára mladší 
měl statek zcela zaplacený. Při Bredově pozem-
kové reformě v roce 1707 Novákovský grunt 
ztratil asi půl lánu polí, přesto zůstal i poté 
dvoulánový. 

Protože na litovickém statku čp. 13 hospo-
dařil Janův otec, rovněž Jan Jára, k rozlišení se 
hospodáři na litovickém statku čp. 11 říkalo Jan 
Jára mladší, ale také Jan Novák podle man-
želčina rodného jména a zároveň názvu statku. 
Při narození Janových a Marianiných dětí byl 
otec psán někdy jako Jára, jindy jako Novák. 
Z manželství vzešlo nejméně osm dětí. Mnoho 
nevíme o nejstarším synovi Jakubovi36, dcerách 
Evě37 a Kateřině38 a nejmladším synovi Josefo-
vi39. Syn Adam40 se 2. listopadu 1707 oženil 
s Kateřinou, dcerou Václava Šafránka z Nučic, 
narodili se jim synové Jan a Vít. Adam však 
zemřel před rokem 1720, kdy je v soupise oby-
vatel uveden z celé rodiny jen čtyřletý sirotek 
Vít žijící u dědečka Járy. Dcera Anna41 se pro-
vdala nejprve 24. ledna 1723 za Václava Baštu 
a poté 1. července 1731 za Josefa Medla, 
s nímž odešla kolem roku 1740 do Svárova. Syn 
z prvního manželství Josef Bašta se však v do-
spělosti vrátil do Litovic a postavil zde domek 
čp. 19. 

                                                 
36  Jakub Jára (* 21. 7. 1681 Litovice – † ?). 
37  Eva Járová (* 27. 1. 1686 Litovice – † před 1720). Eva byla dvojče Adama Nováka. 
38  Kateřina Járová, provdaná Fialová (* 28. 7. 1695 Litovice – † ?). 
39  Josef Jára (* 6. 3. 1707 Litovice – † ?). 
40  Adam Novák (* 27. 1. 1686 Litovice – † před 1720). 
41  Anna Járová, provdaná poprvé Baštová, podruhé Medlová (* asi 1700 Litovice – † ?). 
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Po smrti Jana Járy zdědil statek v únoru 

1728 syn Matěj Jára42, který se 6. února 
1718 oženil s Annou43, dcerou sedláka Jana 
Hakla z Tachlovic. Ke statku v té době patřily 
dva lány polí, tři kusy luk, z nichž se sklízely 
dva vozy sena, zahrada, dva staré vozy s žeb-
řinami, dva staré pluhy a dvoje brány v cel-
kové hodnotě 492 kop 30 grošů. Od tohoto 
majetku však bylo třeba odečíst důchodenský 
dluh zemřelého ve výši 62 zlatých neboli 
53 kop 8 grošů 4 denáry. V roce 1734 Matěj 
Jára prodal jeden lán polí mlynáři Václavu 
Spratkovi, protože ve své chudobě nebyl 
schopen platit daně a vykonávat předepsanou 
robotu. 

Z nejméně osmi dětí Matěje a Anny 
Járových čtyři zemřely v dětském věku. Dcera 
Anna44 zůstala svobodná a ještě v roce 1754 
byl dědic zavázán jí vystrojit svatbu a dát tele, 
„kdyby jí Pán Bůh nějaké štěstí dal“. Dcera 
Dorota45 zemřela svobodná ve věku 23 let, 
Jan46 (druhý syn toho jména) zemřel rovněž 
mladý. Poslední dcera Marie Magdalena47 se 
22. května 1754 provdala za Josefa Osvalda48 
z Velké Dobré. 

Matěj Jára, „poněvadž již dálej pro vel-
kou nemožnost hospodařiti se netroufal“,49 
předal statek 2. listopadu 1754 novomanželům 
Josefu a Marii Magdaleně Osvaldovým. 
Tím se do Litovic vrátil potomek rodu, který 
v 17. století hospodařil na Osvaldovské chalu-
pě, tedy v sousedním statku čp. 12. Jára pře-
dával Osvaldovi statek velmi zanedbaný, u vět-
šiny budov bylo poznamenáno, že jsou sešlé, 
a stodola byla ze špatného dříví s rozházenou 
zdí. Z celkové hodnoty 284 kop 42 grošů 6 de-

                                                 
42  Matěj Jára (* 7. 2. 1692 Litovice – † ?). 
43  Anna Haklová, provdaná Járová (* asi 1696 nebo 

1702 Tachlovice – † 19. 12. 1742 Litovice).  
44  Anna Járová (* asi 1722 – † po 1754). 
45  Dorota Járová (* 23. 1. 1725 Litovice – † 21. 3. 

1748 Litovice). 
46  Jan Jára (* 27. 5. 1727 Litovice – † před 1740). 
47  Marie Magdalena Járová, provdaná Osvaldová 

(* 9. 4. 1732 Litovice – † 4. 8. 1778 Litovice 
čp. 10). 

48  Josef Osvald (* 4. 3. 1729 Hřebeč – † 3. 5. 1777 
Litovice čp. 11). 

49  SOA Praha, PK Unhošť 149, fol. 23. 
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nárů připadlo 111 kop 23 grošů 5 1/3 denáru na dluhy 
vůči vrchnosti a další dluhy zanechal Matěj Jára vůči 
mnoha lidem ve svém okolí. Na dědičku Mařenu (Marii 
Magdalenu) a její sestru zbyly podíly jen po 6 kopách 
51 groších 2 ¼ denárech. 

Josef a Marie Magdalena Osvaldovi měli spolu 
devět dětí, z nich šest zemřelo v dětském věku. O sy-
nu Šimonovi50 nic nevíme, dcera Kateřina51 (druhá 
toho jména) zemřela svobodná ve věku 22 let. Rod tak 
pokračoval jen synem Josefem52. Rodiče zemřeli 
v době, kdy dědici bylo jen 13 let. Dne 15. srpna 1778 
proto statek převzal na dobu 11 let bratr zemřelého 
hospodáře Jan Osvald. Statek se nacházel v mnohem 
lepším stavu, než když na něj nastoupil Josef Osvald. 
Oceněn byl na 602 kop 46 grošů. Zápis vyčísluje, kolik 
obilí bude muset dočasný hospodář Jan Osvald vrátit 
dědici, a uveden je také soupis vybavení domácnosti 
zahrnující nábytek, nádobí, ale i nářadí. 

Dorostlý dědic Josef Osvald „druhý“ převzal 
statek v hodnotě 693 kop 27. května 1789 a 28. červ-
na 1789 se oženil s Annou53, dcerou domkáře Václava 
Šafaříka z Hostivice čp. 50. Strýc Jan Osvald měl nárok 
na výměnek za vychování dědiců, který nahradilo 
100 zlatých z věna poskytnutého Václavem Šafaříkem. 
Manželům se narodilo v letech 1790 až 1807 celkem 
deset dětí, ale kromě jednoho všechny zemřely do 
několika dnů po narození (pět z nich bylo matriky 
zapsáno beze jména, jako „dítě od báby okřtěné“). 
Dospělosti se dožila jen dcera Anna54, která se 16. led-
na 1810 provdala za Jiřího Hampejse55, syna sedlá-
ka z Dřínova. 

Po smrti manželů Osvaldových přešel litovický 
statek čp. 11 v roce 1822 na manžele Hampejsovy. 
Podle zápisu v pozemkové knize provázely převod urči-
té zmatky. Při svatbě Josefa Hampejse a Anny Osval-
dové totiž Hampejsův otec Jan vyplatil Osvaldovi podle 
svatební smlouvy 1 500 zlatých v bankocedulích, což 

                                                 
50  Šimon Osvald (* 26. 10. 1762 Litovice – † po 1822). 
51  Kateřina Osvaldová (* 31. 10. 1767 Litovice – † 11. 7. 

1790 Litovice čp. 11). 
52  Josef Osvald (* 17. 3. 1765 Litovice – † 12. 2. 1822 

Litovice čp. 11). 
53  Anna Šafaříková, provdaná Osvaldová (* asi 1773 Hostivice 

čp. 50 – † 29. 9. 1818 Litovice čp. 11). 
54  Anna Osvaldová, provdaná Hampejsová (* 11. 3. 1792 

Litovice čp. 11 – † 25. 12. 1863 Litovice čp. 11). 
55  Jiří Hampejs (* asi 1790 Dřínov – † 22. 5. 1858 Litovice 

čp. 11). 
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odpovídalo 678 zlatým 43 krejcarům vídeňského čísla, a za 
to Osvald postoupil statek novomanželům. Převod však 
nebyl zaknihován a Osvald v závěti statek odkázal (pouze) 
své dceři. Manželé Hampejsovi nechali zapsat do pozem-
kové knihy, že každému z nich patří polovina statku, který 
byl oceněn na 696 zlatých v. č. Výhradně na Annu přešly 
otcovy dluhy vůči vrchnostenskému důchodu ve výši 
150 zlatých 32 ¾ krejcaru a zároveň pohledávky 1 241 zla-
tých vůči různým lidem z Litovic a blízkého okolí, které jí 
otec odkázal.  

Držitelé tohoto statku měli tyto stálé povinnosti: platit 
státní daně a břemena, vrchnosti platit každoročně při 
svatém Havlu jménem úroku 4 zlaté 7 ½ krejcaru, odbývat 
robotu tři dny týdně s párem koní po celý rok a 26 dní ročně 
ruční práce v době žní, hostivickému faráři každoročně 
odevzdávat desátek jeden strych tři věrtele jednu čtvrtci 
žita, dvě čtvrtce ječmene a jeden věrtel dvě čtvrtce ovsa 
a platit z každé užitečné krávy tři krejcary a z každé jalové 
krávy 1 ½ krejcarů ročně a hostivickému učiteli odvádět 
každoročně posnopné dva snopy pšenice a dva snopy žita. 

Jiřímu a Anně Hampejsovým se narodilo dvanáct dětí, 
z nichž tři zemřeli v dětství. Rodičům se podařilo zabezpečit 
všechny potomky, kteří se dožili dospělosti. Máří Magda-
lena56 se 9. února 1830 provdala za Jana Bartůňka, chalup-
níka z Malých Čičovic. Václav57 později zdědil litovický statek 
čp. 11. Magdalena58 zemřela před dosažením dospělosti. 
Anna59 se 31. ledna 1837 provdala za Josefa Křečka, syna 
rolníka ze Stradonic, nádvorníka v Litovicích a později oby-
vatele Bílé Hory. Manželům Křečkovým se v Litovicích čp. 11 
narodilo v letech 1840 až 1859 pět dětí. Veronika Hampej-
sová60 se 26. června 1839 provdala za Jana Součka, řeznic-
kého mistra v Hostivici čp. 17. Františka61 měla dva muže, 
nejprve od 6. června 1843 rolníka Františka Špačka z Litovic 
čp. 40 a poté od 21. února 1859 Jana Havlůje, syna sedláka 
z Nebušic, s nímž nadále žila v litovickém statku čp. 40. 
 

                                                 
56  Máří Magdalena Hampejsová, provdaná Bartůňková (* 12. 10. 

1810 Litovice čp. 11 – † ?). 
57  Václav Hampejs (* 18. 11. 1812 Litovice čp. 11 – † 1. 10. 1875 

Litovice čp. 11). 
58  Magdalena Hampejsová (* 16. 5. 1815 Litovice čp. 11 – † 6. 4. 

1832 Litovice čp. 11). 
59  Anna Hampejsová, provdaná Křečková (* 31. 5. 1817 Litovice 

čp. 11 – † ?). 
60  Veronika Hampejsová, provdaná Součková (* 11. 6. 1819 Litovice 

čp. 11 – † ?). 
61  Františka Hampejsová, provdaná poprvé Špačková, podruhé 

Havlůjová (* 25. 2. 1821 Litovice čp. 11 – † ?). 



HOSTIVICKÝ ULIČNÍK: Historický vývoj ulic a domů v Hostivici 
Náměstí 1. máje  23 
 

 
Barbora62 se provdala 19. června 1849 do Berouna za měšťana a bednářského mistra 
Františka Panušku. Manželem Alžběty Hampejsové63 se stal 9. dubna 1852 Václav Řehák 
z Lysolají, držitel vinice na bývalých statcích českých stavů. Kateřina64 se dostala s man-
želem Matějem Váchou na statek ve Stodůlkách, svatba se konala 4. října 1859. 

Jiří Hampejs byl sedlákem a v roce 1849 
byl označen také jako šenkýř. Hostinec pro-
vozoval rovněž již zmíněný syn Václav 
Hampejs, který se 23. listopadu 1858 oženil 
s Annou Vlčkovou65 ze sousedního statku 
čp. 10. V matrice narozených nebylo nalezeno 
žádné jejich dítě. Po Václavově smrti statek 
převzala vdova Anna, ten se v roce 1878 
dostal do dražby, v níž ho koupil c. k. velko-
statek. 

C. k. velkostatek využíval dům nadále jako hostinec a řeznictví, nájemci byli Karel 
Souček a později, za první republiky, Jaromír Prchal a Karel Prchal. 

 
Pohled na dům čp. 631 z plánu na přestavbu, který zpracoval v roce 1898 c. k. stavitel Drnek z Hostivice. 

Přerušovaná čára naznačuje původní výšku domu. SOkA Praha-západ, BS Bubeneč, karton 61. 

C. k. velkostatek v roce 1898 dům přestavěl podle plánů c. k. stavitele Drnka. 
Půdorys domu zůstal zachován, jen spojením tří místností za šenkovnou vznikla taneční 
místnost. Hlavní úprava spočívala ve zvýšení stropů všech přízemních místností a nové 
konstrukci krovu. 

Další přestavba hostince je zaznamenána v roce 1933, při níž byl vybudován nový sál 
z bývalého špýcharu. 

                                                 
62  Barbora Hampejsová, provdaná Panušková (* 26. 11. 1823 Litovice čp. 11 – † ?). 
63  Alžběta Hampejsová, provdaná Řeháková (* 28. 11. 1825 Litovice čp. 11 – † ?). 
64  Kateřina Hampejsová, provdaná Váchová (* 12. 11. 1827 Litovice čp. 11 – † ?). 
65  Anna Vlčková, provdaná Hampejsová (* 20. 8. 1818 Litovice čp. 10 – † ?). 
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Hostinec Jaromíra Prchala v roce 1927. Fotografie ze soukromé sbírky. 

 
Hostinec v domě čp. 631 dne 20. května 1939. Z tabulí na fasádě lze vyčíst, že v hostinci sídlili litovičtí hasiči 

a baráčníci a čepovalo se zde jenečské pivo. Fotografie ze soukromé sbírky. 
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Ve druhé polovině 20. století provozoval hostinec, který se nazýval U Litovické tvrze, 
národní podnik Restaurace a jídelny. Dům však stále patřil Československým státním 
statkům, n. p. Sál vybudovaný v roce 1933 se dostal do havarijního stavu a v prosinci 
1982 jej za 12 732 Kčs odkoupila hostivická základní organizace Českého svazu chovatelů. 
V jeho zbořeništi již rostly velké stromy a keře. Chovatelé sál postupně obnovili jako 
klubovnu nového chovatelského areálu.66 V roce 1997 byla tato budova přístupná z ulice 
U Sádek označena novým čp. 1135. 

Po roce 1990 se dům čp. 11 dostal do soukromého vlastnictví a hostinec zanikl. 
V roce 2008 byl zcela přestavěn a zvýšen o patro, nyní slouží jako penzion. 

 
Dům nám. 1. máje čp. 631 s hostincem U Litovické tvrze v roce 1980. Snímek z fotokroniky města Hostivice. 

 
Dům nám. 1. máje čp. 631 s penzionem 5. září 2015. Foto Jiří Kučera. 

                                                 
66  Štětka (2012): Osmdesát let práce chovatelů v Hostivici, str. 48–49. Stodola v chovatelském areálu 

však původně patřila k litovickému statku čp. 10. 
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Dům čp. 632 (dříve litovické čp. 12 – Osvaldovská chalupa) 
Parcelní číslo původní: PK st. 29, k. ú. Litovice 
Parcelní číslo současné: KN st. 29, k. ú. Litovice 

 

První zpráva o statku, který později získal litovické 
číslo popisné 12, pochází z nejstarší pozemkové knihy 
a je celkem stručná:67 „Léta 1657 3 February vynašlo se 
to ze zpráv, že týž Jiří Osvald má tuž chalupu, která 
někdy bývala za 250 kop, zcela a zaúplna zaplacenou.“ 

Z manželství Jiřího a Magdaleny Osvaldových 
známe tři děti: Daniela68, Kryštofa69 a Jiřího70. Po smrti 
hospodáře Jiřího statek převzal v roce 1667 nejstarší syn 
Daniel Osvald, který se 3. února 1666 oženil s Annou, 
dcerou Víta Černého z Dobrovíze. K chalupě patřilo 
18 strychů orných polí, dvě louky, z nichž se sklízel vůz 
sena, dva koně, tři kusy hovězího dobytka, vůz, pluh, 
brány a jiní hospodářské věci. Majetek byl oceněn na 140 kop míšeňských grošů. 

 
Daniel a Anna Osvaldovi měli nejméně sedm dětí. Daniel zemřel někdy mezi roky 

1679 a 1682 a jeho matka, vdova Magdalena v roce 1688 rozdělila peníze za svůj podíl na 
statku mezi záduší kostela sv. Floriána na Kladně a svá vnoučata (Danielovy děti) Martina, 
Víta a Alžbětu. Martin je snad totožný s Matějem Osvaldem71, kterému se říkalo Mráček. 

                                                 
67  SOA Praha, PK Unhošť 158, fol. 237. 
68  Daniel Osvald (* asi 1648 – † před 1682). 
69  Kryštof Osvald (* asi 1651 – † asi 1662). 
70  Jiří Osvald (* asi 1654 – † před 1667). 
71  Martin neboli Matěj Osvald řečený Mráček (* asi 1663 – † 7. 3. 1733 Litovice). Matějovi s manželkou 

Annou (* asi 1660 – 25. 5. 1721 Litovice) se 7. června 1685 narodila dcera Kateřina. Při úmrtí je 
Osvald nazýván Martin, Martinovi rovněž odkázala svůj podíl jeho babička Magdalena Osvaldová. 
Danielovi a Anně Osvaldovým se 16. února 1676 narodil další syn Matěj, jehož osudy neznáme, ten 
však nemůže být otcem zmíněné Kateřiny (* 7. 6. 1685). 
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Alžběta72 se před rokem 1706 provdala do Hostivice za jakéhosi Matouška. Vít Osvald73 se 
oženil dvakrát – poprvé 18. listopadu 1692 s Dorotou, dcerou po zemřelém Jiříku Pro-
cházkovi, a podruhé 8. října 1695 s Dorotou, dcerou Tomáše Zábranského z Jenečka. 
První manželství zůstalo zřejmě bezdětné, z druhého vzešlo nejméně osm dětí. Záhadná je 
dcera Magdalena74, později provdaná Zvoníčková. Její matka byla sice Dorota jako obě 
Vítovy manželky, Magdalena se však narodila tři roky před první svatbou. Pouze nejstarší 
dítě z manželství Víta s Dorotou Zábranskou se narodilo v Litovicích, a to dcera Lucie75. 
Poté se rodiče Osvaldovi odstěhovali do Hřebče, kde se stali sedláky. Je však zajímavé, že 
někteří potomci se poté vrátili do Litovic na jiné statky. Vítův syn Václav se stal sedlákem 
v Litovicích čp. 36. Jiný Vítův syn Vojtěch hospodařil ve Velké Dobré a jeho syn Josef (tedy 
Vítův vnuk) se v roce 1754 přiženil na litovický statek čp. 11. 

Převody statku mezi různými Osvaldy po smrti Daniela Osvalda nejsou zrovna 
přehledné. Dne 12. února 1703 „při držení soudu“ zaplatil pravidelnou splátku tří kop 
Matouš Sobotka za statek čp. 11 místo Jiřího Osvalda. Neznáme však žádného Jiřího 
Osvalda, který by v té době žil. Matouš Sobotka76 se ke statku dostal tak, že se 
27. července 1683 oženil s Annou, vdovou po Matěji Osvaldovi77, který zemřel v roce 1680 
na mor.78 Příbuzenské vazby mezi Matějem Osvaldem a Osvaldy, kterým patřila chalupa 
čp. 12, se nepodařilo nalézt. Nabízí se úvaha, že by Matěj mohl být dalším synem Jiřího 
a Magdaleny Osvaldových, a tím bratrem zemřelého Daniela. To však vylučuje okolnost, že 
Matěj není uveden ani v soupisu obyvatel z roku 1662, ani mezi podílníky na statku po 
smrti Jiřího Osvalda. Rovněž není jasné, proč statek nepřevzal Danielův syn Vít, který 
odešel do Hřebče, či Martin Osvald řečený Mráček, který v Litovicích stále žil. 

                    
Matouš Sobotka převzal chalupu oceněnou na 120 kop. Při Bredově pozemkové 

reformě v roce 1707 získal další pozemky, takže se z něj stal pololáník. Dluhy starým 
podílníkům i původním majitelům přidaných polí dosáhly 122 kop 20 grošů a Sobotka je 
měl splácet po dvou kopách. Pro roky 1708 až 1712 je však zaznamenáno výstižné:79 „pro 
nemožnost nepoložil nic“ a stejná situace se opakovala i v letech 1714 a 1715. 

                                                 
72  Alžběta Osvaldová, provdaná Matoušková (* 29. 3. 1671 Litovice – † ?). 
73  Vít Osvald (* asi 1673 – † před 1740). 
74  Magdalena Osvaldová, provdaná Zvoníčková (* 13. 12. 1689 Litovice – † ?). 
75  Lucie Osvaldová (* 20. 12. 1696 Litovice – † ?). 
76  Matouš Sobotka (* asi 1658 – † 10. 5. 1727 Litovice). 
77  Matěj Osvald (* asi 1653 – † 1680 Litovice). 
78  Mor přežila z celé rodiny jen Anna, kromě Matěje Osvalda zemřely ještě jejich tři děti: Václav (* 1673 

– † 1680 Litovice), Matěj (* 1675 – † 1680 Litovice) a Magdalena (* 1678 – † 1680 Litovice). 
79  SOA Praha, PK Unhošť 149, fol. 15. 
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Sobotkova manželka Anna, vdova po Matěji Osvaldovi, porodila dvě děti – Annu80 

a Václava81, ale pak zemřela. Matouš Sobotka se znovu oženil s Marií Annou nebo též 
Magdalenou, jejíž původ neznáme. Z tohoto manželství vzešlo sedm dětí, otce však přežily 
jen dcery Anna82 a Lidmila83. 

Matouš již před rokem 1720 předal hospodaření na chalupě svému synovi Václavu 
Sobotkovi, avšak bez zápisu. Převod byl zaznamenán až v roce 1726 zároveň s poznám-
kou, že Matouš i Václav opravili chalupu velkým nákladem. Dne 24. června 1738 převzal 
Václav Sobotka 30 strychů polí od mlynáře Václava Spratka, a stal se tak jednoláníkem se 
všemi odpovídajícími povinnostmi. 

Václav Sobotka byl ženatý celkem třikrát. S Dorotou84 se mu narodilo devět dětí, 
s Evou Volfovou85 měl svatbu 14. května 1737 a čtyři děti a z manželství s Annou86, která 
svého muže přežila o 23 let, vzešly další tři děti. Dcera Kateřina87 se 29. listopadu 1737 
provdala za Václava Vodáčka z Hostivice. Anna ze třetího manželství si 6. října 1782 vzala 
vdovce podruha Matěje Paura, s nímž se mu v Litovicích čp. 29 narodila v září 1783 dcera 
Kateřina. 

   
                                                 
80  Anna Sobotková (* 10. 8. 1688 Litovice – † před 1709). 
81  Václav Sobotka (* 10. 1. 1690 Litovice – † 8. 2. 1757 Litovice). 
82  Anna Sobotková (* 29. 5. 1709 – † po 1740). Anna žila v roce 1740 v Hostivici u faráře. 
83  Lidmila Sobotková (* asi 1714 nebo 1717 – † 23. 3. 1731 Litovice). 
84  Dorota provdaná Sobotková (* asi 1693 – † 15. 12. 1736 Litovice). 
85  Eva Volfová, provdaná Sobotková (* asi 1713 nebo 1715 – † 10. 1. 1747 Litovice). 
86  Anna provdaná Sobotková (* asi 1722 – † 18. 3. 1780 Litovice čp. 12). 
87  Kateřina Sobotková, provdaná Vodáčková (* asi 1717 – † ?). 
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Po Václavově smrti převzal statek čp. 12 jeho syn Jiří Sobotka88. Stalo se tak 

30. května 1757, když sobínský rychtář Jan Linek a litovický rychtář Václav Šafránek statek 
ocenili na 299 kop. Usedlost tvořilo obytné stavení se sednicí, síní, kuchyní, dvěma 
komorami a maštalí, dále maštal, chlév, řezárna, tři malé chlívky, stodola, kůlna a malý 
špýchar, studna byla dřívím roubená. Podle poznámky v zápise o převodu patřila ke gruntu 
chalupa postavená jako výměnek pro vdovu Annu se dvěma dětmi, která měla později 
připadnout zpět ke gruntu. Vdova měla dostávat jako výměnek 6 strychů žita, 2 strychy 
pšenice, 2 strychy ječmene a 1 věrtel 2 čtvrtce hrachu každoročně až do smrti. Nejmladší 
syn Václava a Anny Sobotkových Matěj89 měl v dospělosti dostat od bratra Jiřího půl vozu, 
pluh, brány, koně a vola, a kdyby se chtěl vyučit řemeslu, měl mu Jiří pomoci. Zda k tomu 
došlo, nevíme; Matěj zemřel ve věku 25 let a na jeho pohřeb vynaložil Jiří 6 kop 15 grošů 
3 denáry.  

Jiří Sobotka se oženil nejprve 1. listo-
padu 1750 s Alžbětou Hoškovou90, s níž měl 
sedm dětí, a podruhé 16. dubna 1771 s Ro-
zálií91, vdovou po Janu Trnkovi z Litovic, z je-
jichž svazku se narodily další tři děti. Kromě 
dědiců usedlosti připomeneme z prvního man-
želství syna Josefa92, který byl v roce 1779 na 
vojně, a Annu93, která nejprve měla dva syny 
s neznámým otcem a poté se 27. listopadu 
1798 provdala za Václava Doušu, původem 
z Tachlovic. 

Jiří Sobotka byl zadlužen a nemohl držet 
hospodářství. Dne 29. ledna 1779 proto statek 
na dobu 24 let, do „zrostu“ dědice Františka 
Sobotky, předal Janu Jirotkovi94, nastávajícímu manželovi své dcery Magdaleny neboli 
Mařeny95 – svatba se konala 15. února 1779. Otec nechal zapsat, že „starší syn Josef pro 
svý chování se na vojnu dostal, též taky kdyby se budoucně z vojny navrátiti měl, podle 
otcovské vůle nikdá právo k tomu statku míti má“. Obytné stavení i stodola byly v té době 
sešlé, v zápisu je však zmíněna nová studna. Statek byl oceněn na 412 kop 16 grošů, 
staré dluhy a závazky však činily 568 kop 3 groše 1 1/3 denáru a Jirotka se musel zavázat 
k jejich úhradě. Na statku stále užívala výměnek nevlastní matka Jiřího Sobotky Anna a na 
statku nemohly být dva výměnky. Anna se proto vzdala poloviny svého výměnku ve 
prospěch Jiřího s odůvodněním, že její děti jsou již velké a mohou se živit samy. Anna 
měla až do své smrti žít v chalupě, Jiří mohl užívat jednu místnost ve statku. V zápise je  

                                                 
88  Jiří Sobotka (* 25. 4. 1724 Litovice – † 9. 1. 1788 Litovice čp. 12). 
89  Matěj Sobotka (* 9. 2. 1752 Litovice – † 10. 1. 1777 Litovice čp. 12). 
90  Alžběta Hošková, provdaná Sobotková (* asi 1733 – † 14. 2. 1771 Litovice čp. 12). 
91  Rozálie, provdaná poprvé Trnková, podruhé Sobotková (* asi 1734 Makotřasy – † 21. 12. 1780 

Litovice čp. 12). Jan Trnka z Litovic čp. 5, který zemřel v roce 1769, měl skutečně manželku Rozálii, 
podle matriky narozených však matkou posledního dítěte, narozeného dva měsíce po jeho smrti, měla 
být jakási Anna. 

92  Josef Sobotka (* 13. 3. 1755 Litovice – † ?). 
93  Anna Sobotková, provdaná Doušová (* 21. 2. 1762 Litovice – † před 1825). 
94  Jan Jirotka (* asi 1755 Dolany – † 17. 11. 1791 Litovice čp. 12). 
95  Magdalena Sobotková, provdaná poprvé Jirotková, podruhé Novotná (* 29. 4. 1759 Litovice – † 26. 1. 

1827 Litovice čp. 20). 



HOSTIVICKÝ ULIČNÍK: Historický vývoj ulic a domů v Hostivici 
Náměstí 1. máje  31 
 

 

 



HOSTIVICKÝ ULIČNÍK: Historický vývoj ulic a domů v Hostivici 
Náměstí 1. máje  32 
 

 
uveden i tento závěr z jednání krajské komise v srpnu 1779:96 „Starý hospodář i svým 
synem Josefem Sobotkou tímto zamezením odmrštěn, kdyby pokojně se oba chovati 
neměli, starý hospodář byt sobě hledati a voják Josef Sobotka k novému regimentu dodati 
se má.“ 

Z manželství Jana a Magdaleny Jirotkových vzešly čtyři děti. Syn Josef97 byl 
patentální invalida, živil se jako nádeník, oženil se s Dorotou Káclovou, s níž měl nejméně 
dvě děti, a bydlel v nájmu různě v Litovicích. Syn Matěj pracoval jako nádeník, stěhoval se 
po Litovicích a s manželkou Kateřinou, dcerou sluhy Šimona Neumanna z Litovic, se mu 
narodily nejméně čtyři děti. Magdalena se po smrti manžela Jana znovu provdala, a to 
24. ledna 1796 za vdovce Martina Novotného, domkáře v Litovicích čp. 20, který pocházel 
z litovického statku čp. 36. 

Oprávněný dědic František Sobotka98 se statku ujal až v únoru 1802. Kdo zde hos-
podařil předchozích deset let, tedy po smrti Jana Jirotky, není z pozemkové knihy zcela 
zřejmé. Zřejmě to byl druhý manžel Magdaleny Sobotkové Martin Novotný. Statek byl 
popsán takto:99 „sedlský statek [se] vším příslušenstvím k němu přináležejícím, 29 jitry 
1 048 čtverečními sáhy polí a 1 jitrem 251 4/6 sáhu loučnosti a zahrady, v povinnostech jak 
královských, tak vrchnostenských, a sice: královské dle vypsání a subrepartice, vrchnos-
tensky potažité roboty každý týhoden 3 dni, pěší roboty každý rok od svatého Jana až do 
svatého Václava 26 dní, pročež týhodně 2 dny, úroku do důchodu Jeneckého každoročně 
4 zl. 7 kr. 3 d. platiti, desátku každý rok hostivickému panu faráři, a sice žita 1 strych 
3 věrtele 1 čtvrtci, ječmene 2 čtvrtce, ovsa 1 věrtel 2 čtvrtce, a sice poslední vrchovatý 
míry, školnímu učiteli posnopné 2 snopy pšenice a 2 snopy žita, […] v ceně právního 
šacunku, a sice: tesařského 139 zl. 20 kr., zednického 309 zl., gruntovní kurs 1 782 zl. 
12 kr., což činí 2 230 zl. 32 kr.“. Na dědice po Janu Jirotkovi z této sumy zbylo pouze 
66 zlatých 13 ¾ krejcaru. 

V roce 1802 František Sobotka směnil s Josefem Novotným ze Břvů pole o výměře 
909 čtverečních sáhů. K zásadnější změně došlo v roce 1804.100 Tehdy Sobotka prodal 
Tomáši Zárubovi za 2 800 zlatých polovinu svého statku. Protože odprodanou část 
tvořilo i obytné stavení, zůstalo původní čp. 12 na odprodaném dílu a Sobotkova část 

získala nové litovické číslo popisné 41.101 

Tomáš Záruba102 převzal od Sobotky 
nejen polovinu statku, ale i polovinu závazků. 
Výjimku tvořil výměnek pro Magdalenu 
Jirotkovou, který zůstal pouze na statku 
čp. 41. Tomáš Záruba stihl přistavět novou 
stodolu v hodnotě 400 zlatých, ale nedlouho 
po koupi zemřel. Statek čp. 12 pak připadl 
v říjnu 1807 Tomášovu synovi Janu Záru-
bovi, který se musel postarat o vdovu Lidmilu 
i své sourozence Marii, Václava a Annu. Ty 

                                                 
96  SOA Praha, PK Unhošť 149, listy vlepené za fol. 19. Též SOA Praha, PK Unhošť 4, fol. 30.  
97  Josef Jirotka (* asi 1784 – † 1. 3. 1827 Litovice čp. 32). 
98  František Sobotka (* 24. 11. 1777 Litovice čp. 12 – † 16. 11. 1830 Litovice čp. 41). 
99  SOA Praha, PK Unhošť 4, fol. 33. 
100  Zápis o prodeji byl sepsán až 16. října 1805, ale k úmluvě došlo v roce 1804. 
101  Litovický statek čp. 41 se nachází v nynější ulici U Sádek, v současnosti má čp. 661. 
102  Tomáš Záruba (* asi 1735 – † 2. 10. 1806 Litovice čp. 12). 
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však v litovických matrikách vůbec neobjevíme. Jan Záruba měl za manželku Alžbětu 
rozenou Knoblochovou z Neuměřic a 30. května 1809 se jim na statku narodil syn Jan. 
Dlouho však statek nedrželi, již 1. května 1812 ho prodali za 6 200 zlatých v. č. Janovi 
a Anně Rochusovým. 

 
O původu manželů Rochusových se nepodařilo nic zjistit, pobyt v Litovicích jim však 

štěstí nepřinesl. Nejprve zemřely v letech 1812 a 1813 jejich tři malé děti na psotník, tedy 
na dětské křeče. V lednu a únoru 1814 prošla Litovicemi epidemie horké nemoci neboli 
zimnice, které podlehli nejen další tři děti103, ale i rodiče Jan104 a Anna105. Z rodiny přežili 
jen nezletilí potomci František, Kateřina a Václav. Jejich poručník Jan Hynek zajistil, že 
osiřelý statek byl prodán v dražbě. Samostatně byly v březnu a dubnu 1814 rozprodány 
svršky (oblečení), koně, hospodářské nářadí a obilí za 514 zlatých 13 krejcarů. Hospo-
dářství si v roce 1814 pronajal Vít Lukáš a zaplatil nájemné 146 zlatých 40 krejcarů. 

Statek čp. 12 koupil v dražbě konané 26. ledna 1815 za 3 160 zlatých v. č. Jan 
Raboch z Kněževsi. Za manželku měl Annu rozenou Houškovou ze Střešovic a 6. října 
1815 se jim v Litovicích čp. 12 narodila dcera Anna. Ještě v roce 1815 statek koupila za 
2 000 zlatých v. č. Otilie Doubraninová, ale v říjnu 1816 se prodávalo znovu, tentokrát 
statek koupil za 6 800 zlatých v. č. František Schilhabl.106 Oba tyto zápisy byly do 
pozemkové knihy zaneseny v němčině. Není divu, Schilhabl pocházel z ploskovického 
panství a jeho manželka Alžběta rozená Kalfusová byla odněkud z Litoměřického kraje, což 
byly oblasti obývané převážně Němci. Schilhablovým se na statku narodili dva synové 
a dvě dcery. 

 
                                                 
103  Josef Rochus (* asi 1796 – † 19. 1. 1814 Litovice čp. 12), Anna Rochusová (* asi 1798 – † 17. 2. 

1814 Litovice čp. 12) a Antonín Rochus (* asi 1807 – † 3. 2. 1814 Litovice čp. 12). 
104  Jan Rochus (* asi 1770 – † 9. 1. 1814 Litovice čp. 12). 
105  Anna provdaná Rochusová (* asi 1776 – † 15. 1. 1814 Litovice čp. 12). 
106  Důvod, proč během roku vzrostla hodnota statku na více než trojnásobek, není znám. 
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V březnu 1826 se statek dostal 

znovu do dražby. Tentokrát ho koupili za 
1 716 zlatých 22 2/4 krejcaru v. č. souro-
zenci Václav a Kateřina Rochusovi, 
kteří již dříve na statku žili se svými rodiči. 
Prodej byl zaknihován 11. srpna 1826 
a hned 24. srpna 1826 ho prodali za 
2 000 zlatých v. č. manželům Koutným. 

Jan Koutný s manželkou Annou ro-
zenou Hoškovou vlastnili statek v Jino-
čanech. Je zřejmé, že litovický statek 
čp. 12 pořizovali pro syna. Statek oceně-
ný na 401 zlatých 2 ¼ krejcaru c. m. sku-
tečně převzal 1. dubna 1829 syn Josef 
Koutný107, který se oženil s Annou roze-
nou Horešovskou108 z Červeného Újezdu. 
Tito manželé konečně zůstali na statku 
delší dobu. Narodilo se jim sedm dětí. 
František Koutný109 se 7. března 1859 
oženil s Marií, dcerou rolníka Václava 
Ženíška z Hostivice čp. 19. Kateřina110 se 
28. června 1858 provdala za zedníka 
Josefa Helda z Jenče, který byl rezervní-
kem (vojínem v záloze) c. k. pěšího pluku 
barona z Rosbachu č. 40. S ním žili na 
více místech v Litovicích, nejdéle v domku 
čp. 19, a měli nejméně šest dětí. Mužem 
Marie Koutné111 se stal 30. září 1861 
Augustin Urban, syn mistra krejčovského 
z Pavlova. Stejně jako Urbanovi, ani 
Anna112 s manželem Václavem Čermá-
kem, synem domkáře z Velkých Holešo-
vic, nejspíš nežili v Litovicích. Když se 
19. září 1880 ženil Josef Koutný113 s Tere-
zií, dcerou domkáře Václava Urbana 
z Jenče, žil již v Litovicích čp. 32 a byl 
truhlářským mistrem. 

                                                 
107  Josef Koutný (* asi 1795 Jinočany – † 20. 10. 1883 Litovice čp. 32). 
108  Marie Horešovská, provdaná Koutná (* 10 8. 1810 Červený Újezd 

čp. 48 – † 24. 4. 1886 Litovice čp. 32). 
109  František Koutný (* 27. 12. 1831 Litovice čp. 12 – † ?). 
110  Kateřina Koutná, provdaná Heldová (* 12. 1. 1834 Litovice čp. 12 – 

† ?). 
111  Marie Koutná, provdaná Urbanová (* 23. 10. 1836 Litovice čp. 12 – 

† ?). 
112  Anna Koutná, provdaná Čermáková (* 18. 4. 1839 Litovice čp. 12 – 

† ?). 
113  Josef Koutný (* 26. 5. 1851 Litovice čp. 12 – † 2. 5. 1906 Litovice 

čp. 32). 
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V roce 1861 odešli manželé Koutných na výměnek do litovického domku čp. 32 

a trhovou smlouvou z 31. prosince 1862 prodali litovický statek čp. 12 Františku 
Zelenkovi114 a Magdaleně rozené Koprnické z Bělok. Jejich dcera Anna Zelenková se 
provdala v roce 1879 za Václava Pankráce, mistra sedláře a majitele domu v Hostivici 
čp. 84. Po smrti Františka Zelenky patřil statek vdově Magdaleně, která ho 23. května 
1882 odevzdala svému synovi Josefu Zelenkovi a jeho manželce Marii. Vdova Marie se 
v roce 1889 znovu provdala za Františka Vlčka. Manželé Vlčkovi v červenci 1892 rozpro-
dali pole a louky patřící ke statku různým majitelům z Litovic, Jenečka, Břvů, Hostivice, 
Jenče i Chýně. Zároveň prodali dům čp. 12 Antonínu Herdovi z litovického statku čp. 13. 

Dne 27. června 1900 dům koupili Antonín a Antonie Dusíkovi, přišel však do 
dražby a 17. dubna 1903 ho vydražil obchodník Eduard Košerák, jemuž v průběhu doby 
patřily i jiné domy v Litovicích. Od června 1913 do března 1922 měl dům patřit řezníkovi 
Maxmiliánu Kleinovi a jeho manželce Marii, což však nebylo zapsáno do katastru. Podle 
katastru přešel dům podle trhové smlouvy ze 14. srpna 1923 z Košeráka přímo na 
Rudolfa a Marii Procházkovy. Polovinu domu koupil 1. března 1924 František 
Procházka, který získal 11. července 1924 v dražbě i druhou polovinu. František Pro-
cházka zřídil v domě obchod se smíšeným zbožím. V roce 1931 dům zcela zbořil a vystavěl 
znovu podle projektu zednického mistra Karla Beneše z Újezdu pod Kladnem. Dodržení 
regulační čáry si vyžádalo odsunutí nového patrového domu s plochou střechou o 3,75 m 
do dvora. Obecní úřad potvrdil, že práce byly zahájeny 7. dubna 1931 a již 23. srpna 1931 
byl dům dokončen do obyvatelného stavu a zkolaudován. 

Františku Procházkovi patřil dům ještě v roce 1951. Obchod patřící Marii Procházkové 
byl v té době začleněn do družstva Bratrství a později zrušen. 

 
Náměstí 1. máje s domy čp. 632 a 631 v roce 1913. Na štítu domu čp. 632 se nachází vývěsní štít řeznictví 
Maxe Kleina. Nad bránou domu čp. 632, vlevo od střechy hostince čp. 631, je vidět došková střecha statku 

U Sádek čp. 661. Pohlednice ze soukromé sbírky. 

                                                 
114  František Zelenka (* asi 1821 Kyšice – † 2. 3. 1874 Litovice čp. 12). V matrice zemřelých je místo 

úmrtí uvedeno chybně v Litovicích čp. 20. 
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Náměstí 1. máje s domy čp. 632 a 631 a vysázenými lípami v roce 1936.  

Dům čp. 632 s obchodem Marie Procházkové byl v roce 1931 zbořen a postaven znovu v nové dispozici. 
Snímek z fotokroniky města Hostivice. 

 
Domy na náměstí 1. máje čp. 632 a U Sádek čp. 661 v roce 1994. Foto Jindřich Lukášek. 
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Další dům na náměstí 

Bývalá hasičská zbrojnice 
Parcelní číslo původní: PK st. 114, k. ú. Litovice 
Parcelní číslo současné: KN st. 114, k. ú. Litovice 

 

Hasičskou zbrojnici postavil v roce 1899 c. k. velkostatek jako základnu litovického 
sboru dobrovolných hasičů. Umístěna je před domem čp. 683. 

 
Plán c. k. stavitele Drnka na stavbu litovické hasičské zbrojnice z roku 1899. Dokument ze soukromé sbírky. 
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Hasičská zbrojnice sloužila svému účelu i po sloučení Hostivice a Litovic v roce 1950. 

Hasiči (tehdy požárníci) ji přestali používat až po vybudování nové zbrojnice v Cihlářské 
ulici. 

 
Hasičská zbrojnice v Litovicích na náměstí 1. máje v roce 1943. Snímek z fotokroniky města Hostivice. 

Přestože má budova bývalé hasičské zbrojnice samostatný stavební pozemek, po 
roce 1990 sdílela osudy navazujících domů čp. 630 a 683.  

 
Pohled na náměstí 1. máje přes bývalou hasičskou zbrojnici. Foto Jindřich Lukášek 29. března 2010. 


