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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 úvodních kapitolách.
Úvodní kapitoly jsou rozděleny do částí se samostatně číslovanými stranami takto:
1. část: úvod, poděkování, metodické poznámky, stručný přehled stavební historie
města, vývoj počtu domů a obyvatel
2. část: evidence nemovitostí v pozemkových knihách, z historie katastrů
3. část: územní a regulační plány, povolování staveb
4. část: historie číslování domů v Hostivici, historie pojmenování ulic v Hostivici
5. část: přehled názvů veřejných prostranství
6. část: přehled základních pramenů
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Označování obce a jejích částí
Současné město Hostivice vzniklo postupným spojením čtyř původně samostatných
vsí – Hostivice, Litovic, Jenečka a Břvů, jejichž historii popisuji podrobněji v první části
úvodních kapitol.
V josefském katastru z roku 1785, který v té době sloužil pouze k výběru pozemkových daní, byly zavedeny tzv. katastrální obce.1 Do katastrální obce Hostivice patřila
Hostivice a Jeneček, ke katastrální obci Litovice byly přiřazeny vsi Litovice a Břve. V roce
1840 vznikl na území Hostivice stabilní katastr, který byl členěn rovněž po katastrálních
obcích. Na rozdíl od předchozího katastru však významná část Jenečka (kromě východní
části nynější Novotného ulice) připadla do katastrální obce Litovice.
Katastrální obce se po revolučním roce 1848 a vzniku obecní samosprávy staly
základem pro tzv. politické obce, tedy územní samosprávné celky obdobné tomu, co
známe v současnosti. Politická obec Hostivice zpočátku zahrnovala místní obce Hostivice
a Sobín, avšak Sobín se ještě v 19. století osamostatnil. Ze vsí ležících v katastrální obci
Litovice vznikly spojené obce Litovice, Břve a Malý Jenč (Jeneček). Je zajímavé, že až
prakticky do konce 19. století patřila k této politické obci i část Jenečka ležící v katastrální
obci Hostivice.2
Od 1. ledna 1950 se spojily dosavadní obce Hostivice a Litovice do jedné obce (od
1. ledna 1978) města Hostivice. Dne 3. března 1950 se MNV Hostivice usnesl, že jednotlivé
čtvrti se budou označovat takto: Hostivice I, Hostivice II – Litovice, Hostivice III –
Jeneček, Hostivice IV – Břve a Hostivice V – Palouky.3
Rozlišování čtvrtí bylo zrušeno v roce 1980, ve statistikách i v úředních dokumentech
se však až do současnosti rozlišují městské části Hostivice a Břve.

1
2
3

Nyní se používá pojem katastrální území.
SOkA Praha-západ, MěNV Hostivice, karton 14, inv. č. 159.
SOkA Praha-západ, Archiv obce Litovice, kniha inv. č. 1 (karton 14), list 84. Zastupitelstvo spojených
obcí řešilo na schůzi 27. června 1895 následující bod programu: 2. Jakých kroků se má užít, by se

obec Litovice sprostila politické správy nad částí Jenečka, který stojí na katastru obce Hostivické.
Usnešeno jednohlasně, by se podala žádost okresnímu výboru, případně c. k. okres. hejtmanství,
a starosta obce se splnomocňuje, by tuto žádost opatřil. Výsledek těchto jednání není znám, je však
jisté, že obec Hostivice se nejpozději před rokem 1907 skutečně ujala správy části Jenečka ležící na
hostivickém katastru.
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Historie číslování domů v Hostivici
Nejsnazším vodítkem, jak se orientovat v jednotlivých domech na území obce, bývá
jejich číslo popisné. V Hostivici je situace poněkud složitější, protože město vzniklo sloučením čtyř původně samostatných vsí a jednotná číselná řada byla zavedena rozsáhlým přečíslováním. K dílčím změnám v číslování však docházelo po celou historii města.
V nejstarších dokumentech z historie města nacházíme domy či spíše celá hospodářství (grunty) nazývané podle majitele nebo podobného vodítka. V Hostivici pozdního
středověku je to například zákostelský dvůr pojmenovaný nejspíš podle umístění či Čeňkův
dvůr nazývaný podle pražského měšťana a kraječe suken Čeňka.4 Kusé prameny
neumožňují sledovat historii všech těchto usedlostí, ve všech původních obcích začíná
souvislejší řada údajů až ve druhé polovině 17. století. Ve vrchnostenských pozemkových
knihách (purkrechtech) se od poloviny 17. století používalo označení gruntu nebo chalupy
obvykle podle posledního majitele z pozemkové knihy vedené v letech 1610 až 1631.
Nezřídka se stalo, že sedlák hospodařil na jiném statku než byl ten, který nesl název podle
příjmení jeho předků.

Zavedení stálého číslování v roce 1770
Stálé číslování domů bylo zavedeno za vlády císařovny Marie Terezie, v roce 1770.
Čísla byla řazena podle umístění domu v obci a umožňovala tak snadnou orientaci, neříkala
však nic o stáří staveb.5
Ve vlastní Hostivici číslování začínalo hostincem U Koruny (čp. 1), pokračovalo
Pelzovou ulicí, přes faru (čp. 5) po směru hodinových ručiček kolem náměstí a poté ulicí
Čsl. armády (Chmelový keř – čp. 22) na začátek Potoční ulice. Tou prošlo jen k ulici
K Nádraží, kterou pokračovalo do ulice Na Vršku. Vrátilo se Vinohradskou ulicí a poté ještě
Potoční ulicí a skončilo statkem čp. 50. Poslední číslo 51 připadlo o samotě stojícímu
Peterkovu mlýnu východně od Hostivice.
V Litovicích najdeme čp. 1 v Litovické ulici proti rybníku (dnes přestavovaný dům
čp. 621 spojený s domem čp. 622 – litovické čp. 2), číslování pokračovalo po této straně
Litovické ulice až ke tvrzi, stočilo se kolem náměstí 1. máje zpět do Litovické ulice a vedlo
ulicí K Rybníku do ulice U Sádek. V Litovicích stálo celkem 36 domů a čp. 37 dostal
o samotě stojící mlýn na hrázi Litovického rybníka.
V Jenečku číslování vedlo od Stádníkova statku (dnes čp. 944, nad požární nádrží
v Jenečku) Družstevní ulicí vzhůru do horní části parku, kde původně stávala pastouška
s malojenečským číslem 7.A. Číslování pak pokračuje druhou stranou Družstevní ulice, kde
mají domy s malojenečskými čísly 9 (nyní čp. 952) a 10 (nyní čp. 953) z neznámých
důvodů opačné pořadí, než by odpovídalo jejich poloze. Domy v nynější Novotného ulici
vznikly až později.
4
5

Např. Hostivice – 700 let života a práce, str. 13.
Dokumentace k zavedení stálého číslování domů není k dispozici. Uváděné údaje jsou odvozeny
z pozdějších podkladů. Již v 70. letech 18. století se čísla popisná začala používat v matričních
zápisech, najdeme je rovněž v josefském katastru z roku 1785.
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Břevské číslování začíná v ulici U Ovčína statkem s břevským číslem 1 (nyní
čp. 1067), pokračuje touto ulicí k bývalému ovčínu (nyní čp. 1289), čp. 2 (nyní čp. 1068)
patřilo dalšímu statku, čp. 3.A již zbořenému domu za ovčínem, čp. 4 (nyní čp. 1070)
domu u ovčína a čp. 5 (nyní čp. 1071) hostinci na rohu ulic U Ovčína a Hájecké. Od čísla 6
(nyní čp. 1072) vedla číselná řada ulicí Pod Rybníkem a končila v Hájecké ulici číslem 12
(nyní čp. 1078).

Přidělování nových čísel popisných
Po zavedení stálého číslování se další čísla popisná většinou přidělovala podle toho,
jak pokračovala výstavba nových domů. Pozdější čísla už proto nenapovídají umístění
domu, ale zpravidla vypovídají o jeho stáří. Zejména ve vlastní Hostivici však byla čísla
přidělována poměrně velkoryse a v číselné řadě zůstávala dlouho neobsazená čísla, která
se přidělovala teprve později,6 což činí odhad stáří domu podle čísla popisného značně
nespolehlivým.

Statek čp. 4 v Pelzově ulici byl označen číslem
přímo na bráně. Na druhé straně brány se nachází
letopočet 1900.

Bývalá tabule s čp. 100 na budově v areálu Technických služeb v Jiráskově ulici na snímku ze 4. března 2002, kdy již bylo budově přiděleno nové
čp. 170.B, patřila k jedněm z nejstarších, ale nebyla
součástí jednotného označování domů.

V oblastech s rozsáhlou výstavbou, které byly určeny k zástavbě během krátkého
období, úřad často přidělil čísla předem v řadě podle zastavovacího plánu bez ohledu na
dobu skutečného dokončení domu. Takovými oblastmi jsou ze staršího období například
Nové Litovice (zhruba čp. 690 až 890), v současnosti třeba bývalá hostivická cihelna (ulice
Jarní od čp. 1301 do čp. 1330 a další část lokality od čp. 1531 do čp. 1578), Habitera pod
STS (ulice Za Zahradami a Na Výhledu a část ulice V Uličce, od čp. 1400 do čp. 1476) či
lokality realizované firmou Central Group (ulice Olivová, Ořechová, Topolová a Habrová od
čp. 1801 do čp. 1864 či lokalita Vilová čtvrť od čp. 2100 do čp. 2457).

6

Například čp. 387 až 422 nebyla obsazena ještě v roce 1951 při vyplňování dotazníků o obsazenosti
bytů, zatímco k přidělení vyšších čísel (např. mezi 490 a 499) došlo již na sklonku 30. let 20. století.

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK: Historický vývoj ulic a domů v Hostivici
Úvodní kapitoly – 4. část

9

V roce 1932 byly založeny Palouky stavbou prvních osmi domů. Palouky spadaly pod
Hostivici a čísla popisná původně tvořila součást hostivické číselné řady od čísla 501.
Teprve v roce 1950 byly Palouky označeny za část obce (Hostivice V – Palouky) a přidělená čísla začala být považována za samostatnou číselnou řadu.7 Proto byla později
v hostivické řadě čísla od 500 znovu přidělena bytovým domům na sídlišti Na Pískách.

Dodatečné přidělování čísel popisných
O stáří domu nevypovídá ani číslo popisné, které bylo přiděleno dodatečně již
existující stavbě nebo oddělené části domu. K rozdělování domů na více čísel popisných
docházelo průběžně po celou historii města, zpravidla v souvislosti s prodejem části domu.
Příkladem může být postupné rozdělení hostivického statku čp. 24, v jehož prostoru dnes
stojí domy s čísly 24, 134, 150, 164 a 213.8
Zpravidla před sčítáním obyvatel proběhlo dodatečné dočíslování stojících domů.
Většinou šlo o původně vedlejší stavby, které dostaly samostatná čísla; některé domy byly
předtím označeny proti všem pravidlům doplňkovými písmeny. Obecní úřady Hostivice
i spojených obcí Litovice-Břve-Jeneček si počínaly obdobně a zřejmě byly vedeny snahou
zvýšit před sčítáním počet domů v obci.
Nejvýraznější dočíslování proběhlo před sčítáním obyvatel v roce 1920. V Litovicích
byla nově přidělena čp. 59 (nyní 679) až 63 (nyní 683) a na Břvích čp. 40 (nyní 1106) a 42
(nyní 1108) až 45 (nyní 1111).9 V Jenečku je dočíslování obtížné sledovat vzhledem
k tomu, že číselná řada zde nebyla souvislá.
V Hostivici takto vznikla nová čp. 182 až 198. Na schůzi hostivické obecní rady
25. srpna 1920 „Obč. starosta oznamuje, že zde byl přítomen evidenční geometr, který

poukázal na to, že jest zde celá řada domů, která nesou čísla a) a b), neb jsou i bez čísel,
což nesmí být a každé obydlené stavení musí míti své vlastní popisné číslo a toto číslo
musí být provedeno před sčítáním lidu. Žádá aby byla zvolena komise, která by očíslování
domů provedla. Usneseno, aby záležitost tuto provedlo obecní zastupitelstvo a zvolilo
čtyřčlennou komisi.“ 10 Na základě tohoto oznámení zvolilo obecní zastupitelstvo 4. září

1920 komisi pro očíslování domů ve složení Nebeský, Krajcr, Černý a Arnold,11 jejíž
rozhodnutí oznámil starosta Václav Bouška na schůzi obecní rady 2. listopadu 1920. Nová
čísla byla přidělena takto:12 „Pan Čermák Jaroslav přístavek dostává č. 182, v čp. 20

přístavek dostává č. 183, č. 21a se ruší a dostává č. 184, č. 58a se ruší a dostává č. 185,
oddělená budova v čp. 69 dostává č. 186, čp. 100a se ruší a dostává čís. 187, oddělená
budova při čp. 114 dostává čís. 188, čp. 126a se ruší a dostává čp. 189, v čp. 148
obydlená prádelna dostává čp. 190, čp. 156a se ruší a dostává č. 191, issolační barák
dostává č. 192. U velkostatku se ruší čp. 13a, 13b, 13c a 13d a dostávají čísla 193, 194,
195 a 196, sušárna dostává číslo 197, cihelna č. 198.“

7
8
9
10
11
12

Např. MÚ Hostivice, Kronika obce Hostivice 1950–1970, str. 1.
Viz část Hostivického uličníku věnovaná Potoční ulici.
Pracovní sešit Ludvíka Pergla „Zápisky 1918–1930 stavební ruch“.
MÚ Hostivice, kniha zápisů č. HR1, zápis ze schůze obecní rady 25. srpna 1920, bod 4.
MÚ Hostivice, kniha zápisů č. HZ3, zápis ze schůze obecního zastupitelstva 4. září 1920, bod 9.
MÚ Hostivice, kniha zápisů č. HR1, zápis ze schůze obecní rady 2. listopadu 1920, bod 4.
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Hromadná přečíslování domů
Orientaci v historickém vývoji jednotlivých staveb komplikují hromadná přečíslování
domů. V historii Hostivice k této události došlo dvakrát: v hostivickém Jenečku v roce 1920
a v celém městě k 11. srpnu 1980. K nezanedbatelným změnám v číslování vedla také
změna hranic mezi katastry Hostivice a Litovic kolem roku 1970.

Přečíslování v hostivickém Jenečku v roce 1920
Ve stabilním katastru z roku 1840 byl Jeneček rozdělen mezi katastrální obce (území)
Hostivice a Litovice, ale všechny domy v Jenečku patřily až do konce 19. století ke
spojeným obcím Litovice, Břve a Jeneček, takže zde byla vedena jednotná řada čísel
popisných. Výjimku tvoří bývalý strážní domek Buštěhradské dráhy, který hned po
výstavbě dostal čp. 91 z hostivické číselné řady. Poté, co byly kolem roku 1895 domy
stojící na katastrálním území Hostivice (východní část Novotného ulice) převedeny pod
politickou obec Hostivice, začal litovický obecní úřad ve své části Jenečka znovu přidělovat
čísla popisná domů, které připadly do Hostivice. O přečíslování domů v hostivické části
Jenečka rozhodla hostivická obecní rada v listopadu 1920 takto:13
Nové číslo
170.A
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181

Původní číslo
1214
15
16
17 (poté 17a)
32 (dříve 17b)
18
19
30
20
21
22
31

Poznámka
tzv. Kolonka, zbořena roku 2001

Na následující schůzi obecní rady radní Hájek upozornil, že v Jenečku dosud není
provedeno nařízení o očíslování domů. Rada se proto usnesla, aby obecní strážník
upozornil majitele domů, případně přestupky oznámil úřadu.15

13

14
15

MÚ Hostivice, kniha zápisů č. HR1, zápis ze schůze obecní rady 2. listopadu 1920, bod 4. Původní čísla
nejsou v tabulce pro přehlednost označena pořadovým písmenem A, které jim podle pravidel užitých
v této práci patří.
V některých mapách je nesprávně uvedeno čp. 13.
MÚ Hostivice, kniha zápisů č. HR1, zápis ze schůze obecní rady 16. listopadu 1920, bod 8.
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Dílčí přečíslování v roce 1952
Po sloučení Hostivice a Litovic byla v každé části obce vedena čísla popisná
v samostatných číselných řadách od čísla 1, na Paloukách od čísla 501.16 V hostivické
číselné řadě vak již byla přidělena čp. 526.A, 530.A a 531.A domům nestojícím na
Paloukách, ale v Hostivici. Rada MNV Hostivice proto 8. srpna 1952 rozhodla o přečíslování
těchto domů na čp. 340.B, 384 a 385. Okresní soud civilní v Praze I zapsal tyto změny do
pozemkových knih 22. října 1952 a ONV Praha-západ toto usnesení odsouhlasil až
14. listopadu 1952.17

Přečíslování po změně katastrálních hranic kolem roku 1970
Kolem roku 1970 byly zpracovány nové katastrální mapy, které změnily hranice mezi
hostivickým a litovickým katastrem.18 Hostivický dům čp. 79.A na rohu ulice Čsl. armády
a Litovické se dostal na litovický katastr a bylo mu přiděleno nové litovické číslo 244.B
(nyní čp. 864). Naopak litovické domy čp. 53.A a 54.A v Litovické ulici u hráze Litovického
rybníka se přesunuly na hostivický katastr a získaly nová čísla 340.B a 341.B. Původní
litovická čísla byla znovu přidělena jiným stavbám. Překvapivě také bývalý mlýn na hrázi
Litovického rybníka s původním litovickým čp. 37.A dostal hostivické číslo 343.B, i když
zůstal na litovickém katastru. K litovickému katastru dříve patřila i oblast nynějších ulic Ke
Stromečkům, Tejnorova a K Lesu a části ulice Lomené. Před změnou katastru vznikly
v ulici Ke Stromečkům domy s litovickými čp. 241.A, 242.A, 244.A a 268, které dnes mají
čísla navazující na okolní domy (čp. 268 zaniklo ještě před přečíslováním).

Přečíslování v roce 1980
Zvolený systém samostatných číselných řad byl velmi nepřehledný, protože v nové
souvislé zástavbě se hranice mezi jednotlivými částmi města smazaly. V roce 1980 proto
došlo k nejrozsáhlejšímu přečíslování domů a zavedení jednotné číselné řady pro celé
město. Kronikář Miloš Šrámek o tom píše v kronice:19 „1. července přestaly rozhodnutím

SKNV úředně existovat Litovice, Jeneček a Palouky. Nebyly prý uvedeny v lexikonu obcí.
Břve zůstaly. […] Podle rozhodnutí rady MěNV bylo zrušeno i číslování čtvrtí, takže se od
toho dne uvádí v adresách jen Hostivice bez čísla čtvrti. Podle toho bylo 11. srpna
upraveno i číslování domů (tzv. popisná čísla), které je nyní jednotné pro celé město.
Majitelé domů obdrželi zatím čísla papírová, která budou později vyměněna za čísla
smaltovaná. Současně došlo také k úpravě názvu některých ulic.“
Úprava proběhla tak, že k číslům domů v jednotlivých částech se přičetlo číslo
odpovídající počtu domů v předcházejících částech:20

16
17
18
19
20

Např. MÚ Hostivice, Kronika obce Hostivice 1950–1970, str. 1.
SOkA Praha-západ, MěNV Hostivice, karton 14, inv. č. 161.
Změnu hranic katastru se zatím nepodařilo přesněji datovat.
MÚ Hostivice, Kronika budování Hostivice 1976–1985, str. 135.
Na Stavebním úřadu Hostivice je k dispozici úplný přehled přečíslování a změn názvů ulic, přepočet byl
odvozen z tohoto seznamu.

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK: Historický vývoj ulic a domů v Hostivici
Úvodní kapitoly – 4. část

Část města
Hostivice
Hostivice
Hostivice
Hostivice
Hostivice

I
V – Palouky
II – Litovice
III – Jeneček
IV – Břve

12

Původní číslo

Nové číslo

1
501
1
1
1

1
607
621
944
1067

Tímto krokem se přestalo město dělit na části a nová čísla popisná už se přidělují bez
ohledu na umístění v některé části města.
V současnosti přiděluje čísla popisná a vede evidenci o přidělených číslech Stavební
úřad Hostivice, který je odborem Městského úřadu Hostivice. Toto pověření schválila
Městská rada Hostivice v roce 199821 a později znovu potvrzovala jednotlivými vydáními
organizačního řádu MÚ Hostivice.

Opakovaná užití stejných čísel popisných
Nepříjemnou skutečností je zvyklost, že čísla popisná zaniklých domů byla znovu
používána na jiném místě. Tak například hostivický dům čp. 41.A stával v Potoční ulici, byl
poslední s doškovou střechou. Když byl v roce 1968 zbourán, jeho číslo dostala o šest let
později novostavba domu na místě bývalé stodoly domu čp. 49.A v ulici K Nádraží. Pak se
dům čp. 49.A přestal obývat a jeho číslo bylo přeneseno na stavbu v ulici U Chobotu
(čp. 49.B). Někdy došlo i ke změně čísla stávající stavby během doby bez zjevné příčiny.
Například břevský ovčín získal číslo 44.A břevské číselné řady, ale již před rokem 1980 se
toto číslo přestalo používat a bylo přiděleno jinému domu na Břvích. Ovčín pak dostal po
rekonstrukci nové číslo 1289. Obdobně hájovna u Kaly mívala ještě v roce 1930 břevské
číslo 27.A, ale původní budova hájovny byla zbořena a areál převzal břevské číslo 53
patřící budově nové hájovny, které bylo při přečíslování změněno na čp. 1119. Břevské
číslo 27.B (nyní čp. 1093) získal rodinný dům v ulici U Ovčína postavený v roce 1951.
Přehled změn čísel popisných v jednotlivých číselných řadách shrnují následující
tabulky:22
Hostivická číselná řada (současná čp. 1 až 606) včetně změn po roce 1980
Čp.
A
11
B
A
15
B
21
22

Pozemek
parc. č.
(k. ú. Hostivice)
PK st. 7
KN 361/1
část PK st. 12
KN 353/2, 353/3
PK st. 1, 2 a 3
KN 399/1
PK st. 110

Ulice
Husovo nám.
Komenského
Litovická
Cihlářská

Popis

Od – do

statek
(nyní areál čp. 12)
oddělená část statku čp. 9
se stodolou
obydlí zahradníka v zámecké
zahradě, nyní čp. 196
domek cihlářského mistra
(nyní areál autoklubu)

1770 – po 1951
(zbořen)
od po 1951
1770 – po 1875
po 1875 – 1957
(zbořen)

MÚ Hostivice, Městská rada Hostivice – zápis ze zasedání dne 28.12.1998, č. 3/98, bod C/5.
Prameny k těmto změnám jsou nebo budou uvedeny v textech o příslušných ulicích. U domů
postavených před zavedením číslování je uveden letopočet 1770.
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Hostivická číselná řada (současná čp. 1 až 606) včetně změn po roce 1980 – pokrač.
Pozemek
parc. č.
(k. ú. Hostivice)

Čp.

A
23
B
A
27
B

34

A
B
C

35

A
B

38

A
B

41

A
B

49

část PK st. 23
KN 1067/1
PK st. 47
KN 802/3
PK st. 422
KN 366
–
PK st. 83
PK st. 116
KN 704
PK st. 73
KN 639
KN 1155/281
PK st. 65
část KN 648
KN 556
PK st. 60
KN 662
KN 673/2

Čsl. armády
Čsl. armády
Potoční

Popis
dům vedle čp. 22
(nyní parkoviště vedle bývalého
hotelu Chmelový keř)
původně stodola u čp. 1,
nyní PTV s. r. o.
obecní pastouška
(dům vedle čp. 26)

Od – do

1770 – 1960 (zbořen)
od 1980
1770 – 1940 (zbořen)

Školská

rodinný dům

od 1940

Na Vršku
Za Mlýnem

obydlí domkáře
obydlí domkáře

1770 – asi 1793
asi 1793 – před 1875

K Nádraží

rodinný dům

od před 1875

Na Vršku

obydlí domkáře
(dům vedle čp. 33)

Lipová
Vinohradská
Za Mlýnem
Potoční
K Nádraží

rodinný dům
obydlí domkáře (nyní kůlna
a část dvora domu čp. 55)
rodinný dům
obydlí domkáře
(dům vedle čp. 42)
rodinný dům
obydlí domkáře, později statek
(u Jenečského potoka,
vedle čp. 41.B)
rodinný dům
obydlí domkáře vedle domů
čp. 22 a 23.A (mezi ulicemi
Čsl. armády a Pelzovou)
dříve svazácká klubovna,
nyní dům dětí

1770 – 1962
(odebráno čp., dům
stále stojí)
od po 1980
1770 – kolem 1950
(zbořen)
od před 1951
1770 – 1968 (zbořen)
od 1974
1770 – po 1980
(odebráno čp.,
postupně zbořen)
od po 1980

A

PK st. 43, 44
KN 671

K Nádraží

B

KN 214/4

U Chobotu

A

PK st. 28
KN 1293/7

Čsl. armády

B

KN 475

A

PK st. 75
část KN 642/1

B

KN 375

C

KN 402/3

Litovická

provizorní dům
(mateřská škola, zvláštní škola,
prodej uhlí, knihovna)
rodinný dům

A

PK st. 82

Za Mlýnem

obydlí domkáře

B

PK st. 124 (/1)
KN 532

Za Mlýnem

rodinný dům

A

PK st. 27
KN 1293/8

Čsl. armády

B

KN 757/2

Partyzánů

A

PK st. 84

Za Mlýnem

obydlí domkáře

1835 – 1872 (zbořen
při rozšiřování nádraží)

B

PK st. 126
KN 541

Za Mlýnem

rodinný dům

od 1872

54

57

PK st. 29
KN 11

Ulice

73

75

76

Pionýrů
Palackého
Husovo nám.

obydlí domkáře

dům vedle čp. 22, 23.A a 54.A
(mezi ulicemi Čsl. armády
a Pelzovou)
původně stodola čp. 155,
nyní rodinný dům

mezi 1770 a 1790 –
1960 (zbořen)
od 1971
1788 – 1960
(sloučen s čp. 243)
po 1960 – 1991
(zbořen)
od 1995
1824 – 1872 (zbořen
při rozšiřování nádraží)
od 1872
1833 – 1960 (zbořen)
od po 1960
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Hostivická číselná řada (současná čp. 1 až 606) včetně změn po roce 1980 – pokrač.
Pozemek
parc. č.
(k. ú. Hostivice)

Čp.

Pionýrů

A

PK st. 105

Potoční

B

A

A

A
B

116

A
B
A

135

část PK st. 21
část KN 9
KN 558
PK st. 132
KN 1373
KN 1155/71
PK st. 33/2
KN 681
KN 680/3
PK st. 111
KN 658
KN 405/3
PK st. 142
KN 1064
KN 438/2
PK st. 169
část KN 1215

K Nádraží

dříve pionýrský dům,
nyní základní škola
tzv. mýtnice
(nyní park u ulice Čsl. armády)
obytná místnost z kůlny
ve dvoře statku čp. 3
rodinný dům
drážní domek smíchovské trati
(nyní čp. 306.B)
rodinný dům
dům mezi čp. 19 a 20
(před zbořením modlitebna
církve husitské)
nová modlitebna církve husitské

od po 1980
1888 – před 1994
(zbořen, nyní na jeho
místě čp. 1600)
od 1994

Vinohradská

obydlí domkáře

před 1875 – po 1980

Litovická

mateřská škola

Čsl. armády

kovárna u čp. 1

Spojovací

rodinný dům

samota

domek hlídače u bývalých kůlen

od 1986
1887 – kolem 1970
(zbořen)
od před 1980
1903 – po 1953
(zbořen)

Pelzova
Za Mlýnem
samota
Lipová
Husovo nám.

od 1975
před 1858 – před 1929
(zbořen)
1929 – před 1951
od před 1951
1872 – po 1980

B

KN 1053

V Podskalí

dříve kulturní dům Praga,
nyní výrobna

od 1959

A

PK st. 170
KN 1374

Železničářů

skladiště na nádraží

od 1905 – před 1966
(odebráno čp., zbořen
po 1970)

B

KN 41/2

V Podskalí

dříve ubytovna Praga,
nyní dílna Transmobil

od mezi 1966 a 1969

A

PK st. 136

samota

zbrojnice u pracháren

B

KN 710

Havlíčkova

rodinný dům

A

PK st. 195

samota

kasárna u pracháren

B

KN 749

Nerudova

rodinný dům ve dvoře domu
čp. 319

od po 1960

A

PK st. 91
KN 575

Novotného

tzv. Kolonka

1770 – 2001 (zbořen)

B

KN 784/2

Jiráskova

původně obytné stavení statku
čp. 100

od 2002

A

PK st. 32/2
KN 683

Čsl. armády

ve dvoře statku čp. 20

1920 (přiděleno čp.)
– před 1980 (dále
stojí)

B

KN 699/1

Potoční

rodinný dům, vznikl přestavbou
stodoly statku čp. 28

od před 1980

136

158

před 1849 – kolem
1970 (převeden
do litovické řady
jako čp. 244.B)

KN 477/2

B
107

Čsl. armády

obydlí domkáře, nyní rodinný
dům čp. 864

B

B
104

Od – do

A

C
96

Popis

PK st. 98
KN st. 483 (Lit.)

79

86

Ulice

167

170

183

kolem 1876 – 1947
nebo 1952 (zbořen)
od před 1951
1912 – 1947 nebo
1952 (zbořen)
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Hostivická číselná řada (současná čp. 1 až 606) včetně změn po roce 1980 – pokrač.

B

Pozemek
parc. č.
(k. ú. Hostivice)
PK st. 39/2
část KN 667
KN 854
PK st. 179/2
část KN 743
PK st. 408
KN 841
PK st. 189/2
část KN 754
KN 515
PK st. 210
KN 513
KN 560

A

PK st. 109

Cihlářská

B

PK st. 109
KN 511/1

Cihlářská

rodinný dům

A

PK st. 290
KN 1005

Čsl. armády

rodinný dům

Kmochova

Čp.

186

A
B
A

190
B
191

A
B

197

A

198

297

B

Broulova

rodinný dům
vedlejší budova (dočasně obydlená prádelna) u domu čp. 148

1920 (přiděleno čp.)
– před 1951 (zbořen)
od před 1966
1920 (přiděleno čp.) –
1927 (později zbořen)

Tyršova

rodinný dům

od 1940

Partyzánů

vedlejší budova u domu čp. 156

Cihlářská

hasičská zbrojnice

Cihlářská

rodinný dům, nyní čp. 338

Za Mlýnem

rodinný dům
žárová pec cihelny s přistavěnými obytnými místnostmi

1920 (přiděleno čp.)
– po 1950 (dále stojí)
od 1968
1920 (přiděleno čp.)
– před 1937 (nové čp.)
od před 1951
1920 (přiděleno čp.)
– před 1929 (zbořen)
od 1929

B

KN 748

Nerudova

A

část PK st. 36

Čsl. armády

část bývalého hostince čp. 17

Okružní

rodinný dům

od 1933

trafika vedle nynější lékárny
čp. 164
rodinný dům
vedlejší budova (obchod)
u domu čp. 221
rodinný dům
vedlejší budova (dočasně obývaná prádelna) u domu čp. 232

1926 – 1986 (odebráno čp., později zbořen)
od kolem 1980

rodinný dům

od 1938

Ke Stromečkům
samota

B

PK st. 372
KN 975
PK st. 394
KN 692
KN 182/2

A

?

B

KN 183/2

A

?

Pražská

B

PK st. 437
KN 778

Žižkova

A

?

Nádražní

B

KN 665/2

A

?

B

část KN 1171/17

B
A

329

Čsl. armády
Ke Stromečkům
Janderova
Ke Stromečkům

331

332

1926 – 1994 (zbořen,
na jeho místo rozšířen
dům čp. 298)
od 1994

Litovická

322

328

vedlejší budova u domu čp. 69

?

B

323

V Koutě

Nerudova

Od – do

A

A

319

Popis

rodinný dům
rodinný dům se zahradnictvím
(nyní zahrada domu čp. 1238)
drážní domek smíchovské trati
(dříve čp. 96.A)
dřevěná provizorní stavba
skleníku a bytu zahradníka
rodinný dům

306

KN 1169/9
PK st. 421
část KN 187/1
PK st. 132
KN 1373

Ulice

Čsl. armády
Nádražní
U Vodárny

původně zahradní domek
se skleníky v areálu továrny
J. Kropáčka (nyní A. Zadák)
správní budova Prex, a. s.,
u čp. 16
původně tovární objekt
(drátovna) v areálu továrny
J. Kropáčka (nyní A. Zadák)
autoopravna

1930 – po 1980
od po 2003 (nové čp.)
1923 – 1935
od 1937
1930 – 1933 (opět
sloučen s čp. 17)

1930 – po 1951
od po 1960
1930 – 1937
(odebráno čp.)

asi 1930 – po 1980
(dále stojí)
od 1995
asi 1930 – po 1980
(dále stojí)
od 1995
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Hostivická číselná řada (současná čp. 1 až 606) včetně změn po roce 1980 – pokrač.
A

?

Partyzánů

vedlejší budova (holírna)
u domu čp. 156

asi 1930 – 1937

B

PK st. 430/2
KN 999

U Vodárny

rodinný dům

od 1938

A

?

Čsl. armády

prodejna tabáku před bývalým
kravínem

asi 1930 – po 1951
(zbořen)

B

KN 497/1,
497/2, 497/3,
497/5, 497/6,
497/7, 497/8

Cihlářská

prodejna stavebnin

před 1980

A

?

Janderova

B

PK st. 20/3
KN 7

Pelzova

C

KN 491

Litovická

A

?

B

KN 493

333

339

340

Železničářů

341

342

A
B
A

343

346

B
A
B

461

A
B

526

530

531

PK st. 282/2
KN 301
PK st. 319
?
st. 44
k. ú. Litovice
část PK st. 104/2

část KN 790
KN 664
PK st. 435
KN 304
KN 1171/20

vedlejší budova (prádelna)
u domu čp. 256
dům ve dvoře čp. 4
(přečíslován z čp. 526.A)
dům s litovickým čp. 53.A
po změně katastru
trafika u nádraží

Cihlářská

dům s litovickým čp. 54.A
po změně katastru
výrobna hořčice a octa (později
truhlárna)
rodinný dům
dům oddělený od čp. 171
dřívější mlýn s litovickým
čp. 37.A po změně katastru
uzenářská prodejna (1950),
nyní část čp. 161
klubovna autoklubu

Školská

školní dílny, nyní čp. 1709

U Vodárny

stavební dvůr RISL

Litovická
Školská
Študentova
Novotného
Na Hrázi
Čsl. armády

A

PK st. 20/3
KN 7

Pelzova

dům ve dvoře čp. 4

B

KN 162/65

Na Pískách

A

PK st. 228/2
KN 932

Janderova

B

KN 162/66

Na Pískách

bytový dům
rodinný dům, původně vedlejší
budova (prádelna) u domu
čp. 218
bytový dům

A

PK st. 100/3
KN 782

Žižkova

rodinný dům

B

KN 162/3

Na Pískách

bytový dům

asi 1930 – před 1950
1952 – před 1970
(dále stojí)
od kolem 1970
asi 1930 – před 1970
(zbořen)
od kolem 1970
1930–1931 (přečíslován na čp. 348)
od 1931
asi 1930 – po 1951
od kolem 1970
(nové čp.)
asi 1930 – po 1951
od před 1980
před 1950 – po 1980
(dále stojí)
od 1997
před 1940 – 1952
(přečíslován
na čp. 340.B)
od po 1970
1938 – 1952
(přečíslován
na čp. 384)
od po 1970
před 1947 – 1952
(přečíslován
na čp. 385)
od po 1970
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Litovická číselná řada (původní čp. 1 až 321, současná čp. 621 až 941)

A
B
A
B

Pozemek
parc. č.
(k. ú. Litovice)
st. 2
st. 19
st. 524

A

st. 9

U Sádek

obydlí domkáře

B

st. 429/2

Za Tvrzí

rodinný dům, dvojdům s čp. 934

A

st. 44

Na Hrázi

dříve litovický mlýn, nyní rodinný
dům

B
A
B

st. 564
st. 42
st. 21/2

V Uličce
Litovická
K Rybníku

A

st. 127

Hájecká

B

st. 397/1

Litovická

rodinný dům
statek
rodinný dům
tzv. brabčárna u litovického
nádraží
bytový dům

A

st. 108

Litovická

rodinný dům

B

st. 390 a další

U Sušičky

čistírna osiv

A

st. 117

Litovická

rodinný dům

B
A
B

st. 827 až 829
st. 123
st. 379 (379/2)

U Sušičky
Na Hrázi
Litovická

A

st. 381

Mírová

B

st. 546

Dělnická

TOP Umwelt
rodinný dům
rodinný dům
dům ve dvoře domu čp. lit. 210
(čp. 730)
rodinný dům

A

st. 14/2

U Sádek

část domu čp. lit. 34 (čp. 654)

B

st. 527

Prostřední

rodinný dům

A

st. 291

Ke Stromečkům

rodinný dům

B

st. 453/3

Jenečská

rodinný dům

A

st. 290

Ke Stromečkům

rodinný dům

B

st. 443

Jenečská

rodinný dům

Čp.
9
23

31

37

39
51

53

54

56
105

Ulice

Popis

Od – do

Litovická
Litovická
K Rybníku
U Sádek

obydlí panského porybného
dům v areálu litovické tvrze
obydlí domkáře
rodinný dům

1770 – 1830 (zbořen)
od před 1840
1770 – po 1951
od před 1980
1770 – 1941 (zbořen,
na stejném místě
později dům
čp. lit. 23.B)
od 1951
1770 – kolem 1970
(převeden
do hostivické řady
jako čp. 343.B)
od před 1980
1789 – 1923 (zbořen)
od 1938
před 1910 – snad 1945
(zbořen)
od před 1951
1903 – kolem 1970
(převeden
do hostivické řady
jako čp. 340.C)
od před 1980
1904 – kolem 1970
(převeden
do hostivické řady
jako čp. 341.B)
od před 1980
1909 – 1926 (zbořen)
od 1929
1937 – před 1980
(dále stojí)
od mezi 1975 a 1980
před 1931 – kolem
1938 (sloučen zpět
k čp. lit. 34)
od stavby snad před
1938
1932 – kolem 1970
(převeden
do hostivické řady
jako čp. 536)
od před 1980
1934 – kolem 1970
(převeden
do hostivické řady
jako čp. 535)
od před 1980

237

241

242
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Litovická číselná řada (původní čp. 1 až 321, současná čp. 621 až 941) – pokračování
Pozemek
parc. č.
(k. ú. Litovice)

Čp.

Ulice

Popis

A

st. 292

Ke Stromečkům

rodinný dům

B

st. 483

Čsl. armády

rodinný dům
(dříve hostivické čp. 79.A)

244

Od – do
asi 1935 – kolem 1970
(převeden
do hostivické řady
jako čp. 538)
od kolem 1970
(převeden z hostivické
řady)

Malojenečská číselná řada (původní čp. 1 až 123, současná čp. 944 až 1066)
Pozemek
parc. č.
(k. ú. Litovice)

Čp.
A
7
B

12

A
B

15

A
B

16

A
B

17

A
B

18

A
B

19

A
B

20

A
B

st. 83
KN 576
k. ú. Hostivice
PK st. 91
KN 575
k. ú. Hostivice
st. 124
PK st. 95
KN 601
k. ú. Hostivice
st. 121
PK st. 94
KN 598
k. ú. Hostivice
st. 120
PK st. 93 (93/1)
KN 596
k. ú. Hostivice
st. 125
PK st. 92
KN 593
k. ú. Hostivice
st. 126
PK st. 90 (90/1)
KN 591
k. ú. Hostivice
st. 144
PK st. 89
KN 588 (588/1)
k. ú. Hostivice
st. 145

Ulice

Popis

Od – do

Družstevní

obecní pastouška

před 1770 – snad 1947
(zbořena)

Novotného

rodinný dům

od před 1951

Novotného

bývalá tzv. Kolonka

od 1920 hostivické
čp. 170.A

Lidická

rodinný dům

od 1909

Novotného

obydlí domkáře,
nyní rodinný dům

od 1920 hostivické
čp. 171

Novotného

rodinný dům

od 1907

Novotného

obydlí domkáře,
nyní rodinný dům

od 1920 hostivické
čp. 172

Novotného

rodinný dům

od 1907

Novotného

obydlí domkáře,
nyní rodinný dům

od 1920 hostivické
čp. 173

Novotného

rodinný dům

od 1909

Novotného

obydlí domkáře,
nyní rodinný dům

od 1920 hostivické
čp. 175

Novotného

rodinný dům

od 1909

Novotného

obydlí domkáře,
nyní rodinný dům

od 1920 hostivické
čp. 176

Novotného

rodinný dům

od 1925

Novotného

obydlí domkáře,
nyní rodinný dům

od 1920 hostivické
čp. 178

Novotného

rodinný dům

od 1925

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK: Historický vývoj ulic a domů v Hostivici
Úvodní kapitoly – 4. část

19

Malojenečská číselná řada (původní čp. 1 až 123, současná čp. 944 až 1066) – pokrač.
Čp.

21

A
B
A

22

30

34

35

67

Popis

Od – do

Novotného

obydlí domkáře,
nyní rodinný dům

od 1920 hostivické
čp. 179

Novotného

rodinný dům

od 1925

Novotného

obydlí domkáře,
nyní rodinný dům

od 1920 hostivické
čp. 180

Družstevní

dům u čp. 9 (952)

Lidická

rodinný dům

před 1919 – po 1951
(znovu sloučen s čp. 9)
od před 1980

Novotného

obydlí domkáře,
nyní rodinný dům

od 1920 hostivické
čp. 177

Novotného

rodinný dům

od 1907

Novotného

obydlí domkáře,
nyní rodinný dům

od 1920 hostivické
čp. 181

Novotného

rodinný dům

od 1924

Novotného

obydlí domkáře,
nyní rodinný dům

od 1920 hostivické
čp. 174
od 1924
1920 (přiděleno čp.) –
po 1951 (zbořen)
od před 1980
1920 (přiděleno čp.) –
po 1951
od před 1980

st. 79/2

C

B

st. 480
PK st. 90/2
KN 590
k. ú. Hostivice
st. 119
PK st. 87/2
KN 580
k. ú. Hostivice
st. 148
PK st. 93/2
KN 595
k. ú. Hostivice
st. 149

A

st. 95

Družstevní

B

st. 487

Dlouhá

rodinný dům
dům za stodolami statku
čp. 11 (954)
rodinný dům

A

st. 82/2

Družstevní

dům v areálu statku čp. 8 (951)

B

st. 803

Dlouhá

A

st. 312

Lidická

B

st. 884

Souběžná

rodinný dům
vedlejší budova (přestavěná
prádelna) ve dvoře domu
čp. 48 (991)
rodinný dům

A

A
B

32

Ulice

B

B
31

Pozemek
parc. č.
(k. ú. Litovice)
PK st. 88
KN 586
k. ú. Hostivice
st. 146
PK st. 87 (87/1)
KN 584
k. ú. Hostivice

A

Novotného

před 1937 – po 1951
od před 1980

Břevská číselná řada (původní čp. 1 až 63, současná čp. 1067 až 1129)
Pozemek
parc. č.
(k. ú. Litovice)

Čp.

3

16

27

Ulice

Popis

A

st. 45

U Ovčína

obydlí panského zahradníka

B
A

st. 399
st. 46

U Ovčína
U Ovčína

B

st. 59

Pod Rybníkem

rodinný dům
obydlí domkáře
rodinný dům
(oddělen od břevského čp. 17)

A

st. 106

Břevská

hájovna u Kaly

B

st. 400

U Ovčína

rodinný dům

Od – do
1770 – před 1946
(zbořen)
od 1951
1788 – 1905 (zbořen)
od 1924
před 1858 – 1945
(zbořen)
od 1951
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Břevská číselná řada (původní čp. 1 až 63, současná čp. 1067 až 1129) – pokrač.
Pozemek
parc. č.
(k. ú. Litovice)

Čp.

Ulice

Popis

Od – do

rodinný dům

asi 1894 – před 1980
(sloučen s břevským
čp. 30)

A

st. 112

U Obory

B

st. 52/2

Hájecká

A

–

Břevská

B

–

Za Krahulovem

37

41

44

rodinný dům
(oddělen od břevského čp. 5)
provizorní obytný a manipulační
domek drůbežárny u Kaly
domek koupaliště u Břevského
rybníka

A

st. 47/2

U Ovčína

obytná část přistavěná u ovčína

B

st. 531

Břevská

rodinný dům

od před 1980
1920 (přiděleno čp.) –
před 1936 (zbořen)
od 1936
1920 (dočíslováno)
– po 1942 (číslo
odebráno, později celý
ovčín čp. 1289)
od před 1980

Jednotná číselná řada (současná čp. od 608) po roce 1980
Čp.
A
642
B
A
672
B
A
723
B
A
895
B
A
900
B

A
938
B
A
987
B

Pozemek
parc. č.
st. 20
k. ú. Litovice
st. 555/5
k. ú. Litovice
st. 115
k. ú. Litovice
st. 556/1
k. ú. Litovice
st. 382
k. ú. Litovice
st. 554
k. ú. Litovice
?
k. ú. Litovice
st. 484
k. ú. Litovice
?
k. ú. Litovice
KN 478/5
k. ú. Hostivice
st. 132/2
k. ú. Litovice
st. 897
k. ú. Litovice
st. 88/2
k. ú. Litovice
st. 587
k. ú. Litovice

Ulice

Popis

Od – do

K Rybníku

obydlí domkáře,
později rodinný dům

lit. čp. 22: 1770 –
po 1980 (zbořen)

Litovická

řadový rodinný dům

od 1988

Sportovců

dům v litovické cihelně

lit. čp. 52: 1900
– po 1980 (zbořen)

Litovická

řadový rodinný dům

od 1990

Dělnická

obytná vedlejší budova u domu
lit. čp. 122 (742)

lit. čp. 103: před 1941
– 1985 (odebráno čp.,
později zbořen)

Družstevní

rodinný dům

od před 1983

Prostřední

rodinný dům

do 1992 (sloučen
s domem čp. 820)

Nad Jenečkem

nové číslo domu čp. 91

od 2006

5. května

pravděpodobně nedokončený
záměr rozdělit dům čp. 712

kolem 1980

V Lukách

rodinný dům

od před 1983

Litovická

rodinný dům –
oddělen od domu čp. 65 (685)

před 1980 nebo 1993
– 2003 (přečíslován
na čp. 1612 z důvodu
duplicity)

Souběžná

rodinný dům

od po 1980

Družstevní

dům ve dvoře domu čp. 947

1936 – po 1980
(zbořen 2010)

Lidická

rodinný dům

od 1995
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Jednotná číselná řada (současná čp. od 608) po roce 1980
Pozemek
parc. č.

Čp.

Ulice

Popis

Od – do

A

část st. 367
k. ú. Litovice

Čsl. armády

rodinný dům

malojen. čp. 110:
1938 – po 1980
(spojen s čp. 1052)

B

KN 510/15
k. ú. Hostivice

Čsl. armády

DFI Europe

od kolem 1990

1053

Dočasné zavedení čísel orientačních
Vedle čísel popisných, která jsou jedinečná pro celou obec nebo část obce, byla
v Hostivici dočasně zavedena i čísla orientační, která vypovídají o poloze domu v rámci
ulice. V roce 1961 byla oznámena příprava tohoto kroku,23 v roce 1975 nechal MNV
zhotovit jednotné tabulky s čísly popisnými a čísly orientačními a zaslala je majitelům
domů s výzvou, aby je umístili na své domy a zaplatili za ně po 40 Kčs.24 Čísla orientační
byla vedena celými ulicemi bez ohledu na hranice částí obce.25 Překvapivě některé domy či
areály s více čísly popisnými dostaly pouze jedno číslo orientační.26 Používání čísel
orientačních zaniklo při přečíslování čísel popisných v roce 1980, i když na některých
stavbách jsou tato čísla dosud vyvěšena.

Označování domů čísly popisnými
Obec má právo stanovit způsob označení domů čísly popisnými. Dům označuje na
svůj náklad majitel nemovitosti, v případě přečíslování domů zajišťuje nové označení obec.
V současnosti tuto problematiku upravuje § 32 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) v platném znění.
V Hostivici bylo zavedeno první jednotné značení v neznámé době, zřejmě
v 50. letech 20. století. Číslo popisné bylo uváděno bílým písmem na červených tabulích
o rozměru 16 × 20 cm s bílým rámečkem. Tyto tabule se na některých domech dochovaly
do současnosti, a to v Hostivici i v Litovicích (např. litovické čp. 51).

23
24
25

26

Hostivický zpravodaj, číslo 7/8, červenec–srpen 1961, str. 5
SOkA Praha-západ, MěNV Hostivice, karton 14, inv. č. 161.
U MÚ Hostivice se dochoval nedatovaný dokument „Rozdělení čísel popisných a orientačních v Hostivici I“. Pro ostatní části obce není seznam k dispozici, ale např. v ulici Čsl. armády je přidělení čísel
orientačních v jedné řadě provedeno i pro Litovice a Jeneček. Při realizaci došlo ke změnám oproti
tomuto návrhu, např. v Pelzově ulici byly domy nakonec očíslovány z opačného konce.
Například čp. 4 a čp. 182 v Pelzově ulici.
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Tabule s čp. 51 z nejstarší série jednotného značení
domů na bytovém domě v Litovické ulici je
doplněna obdobnou tabulí s čp. 671 zavedeným
přečíslováním v roce 1980.

Po zavedení čísel orientačních se na domy v roce 1975 umísťovaly dvě tabule
shodného rozměru 20 × 25 cm. Číslo popisné bílé barvy stálo na modrém podkladu
s bílým rámečkem a ve spodní části pod bílou oddělovací čárou se uvádělo číslo čtvrti.
Červená tabule s bílým rámečkem a číslem udávala číslo orientační. Také tato čísla se
dochovala na řadě domů ve městě a pro nezasvěceného návštěvníka mohou být poněkud
matoucí. Výrobu tabulí zajistil MNV a za každou dvojici čísel vyúčtoval majitelům domů po
40 Kčs.

Modré tabule s čísly popisnými a označením jednotlivých čtvrtí (v Paloukách se žádná tabule tohoto typu
nedochovala) a červené tabule s čísly orientačními zavedené v roce 1975.

Po přečíslování domů v roce 1980 měly být domy dočasně označeny papírovými
tabulkami. Poté MěNV nechal vyrobit a předal majitelům domů jednotné červené tabulky
o rozměrech 15 × 20 cm s bílým rámečkem a číslem popisným. Tyto tabule se od prvních
čísel liší na první pohled pouze tvarem číslic.
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Po přečíslování se ve všech částech města kromě vlastní Hostivice čísla změnila.
Majitel litovického domu čp. 68 v Litovické ulici však tabuli s číslem měnit nemusel. Jen
a pouze v jeho případě stačilo za staré číslo dopsat další číslici 8 a získat tak nové o 620
vyšší nové číslo.

Přečíslování litovického domu čp. 68
na nové čp. 688.

Ukázka tabule s číslem popisným
zavedené po roce 1980.

Závazná pravidla, jak má označení vypadat, po roce 1980 nebyla vydána, majitelé
dokončených domů proto používali k označení domů nejrůznější způsoby. Vedle běžných
tabulí „vzoru 1980“ a červených tabulí, kde je číslo doplněno názvem ulice a města,27 se
můžeme setkat například i se samostatnými číslicemi upevňovanými do omítky domu.
Stavební úřad Hostivice uvádí v rozhodnutích o přidělení čísel popisných závazný popis, jak
má označení domu vypadat, od prosince 2009. Stanovena je červená tabule rozměru
15 × 20 cm s bílým rámečkem a číslem popisným.

27

Například domy čp. 1720 až 1725 vystavěné Bytovým družstvem Zahrada a dokončené v roce 2004.
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Historie pojmenovávání ulic v Hostivici
První náměty
Zatímco číslování domů v Hostivici bylo zavedeno v roce 1770, názvy ulic jsou ve více
než sedmisetleté historii města mnohem novější záležitostí. Ještě na počátku 20. století
byly jednotlivé obce tvořící současnou Hostivici tak malé, že názvy ulic nebyly potřeba.
Prvním oficiálně pojmenovaným veřejným prostranstvím se staly Husovy sady,
nynější Husovo náměstí. Na žádost Tělocvičné jednoty Sokol Hostivice rozhodlo hostivické
obecní zastupitelstvo na schůzi v říjnu 1915 o pojmenování zdejších sadů „Sady Husovy“
na paměť 500letého výročí jeho smrti.28 Zajímavé je, že již o pár let později, v červnu
1920, obecní zastupitelstvo řešilo při diskusi o odstranění sochy sv. Jana Nepomuckého
a úvahách o vybudování pomníku padlých, jaké místo se označuje jako Husovy sady:29

„Obč. Sláma ... táže se, která místa jsou vlastně nazývána sady Husovými. Obč. Chlupatý
odpovídá, že sady Husovými míněna jest ohražená část s protějším neohraničeným velkým
prostranstvím.“
V roce 1919 podal členům obecního zastupitelstva učitel a člen zastupitelstva
František Pechlát „návrhy směřující ku vnější úpravě obce hostivické.“30 Zabývá se zde
v bodu II mj. návrhem na úpravu ulice u nádraží (nyní Železničářů). Na soupis nezbytných
prací, které by obec měla požadovat po ředitelství buštěhradské dráhy, navazuje tímto
odstavcem: „Ježto blíží se významný den 28. října – prvé výročí naší republiky, mohla by

obec v žádosti poznamenati, že vzhledem k neocenitelným zásluhám našeho prvého
presidenta Tomáše Masaryka usnesla se na počest jeho pojmenovati ulici u nádraží
»Masarykovou.« Aby pak ulice odpovídala svým vzhledem velikému jménu našeho
Osvoboditele, prosí obec, by zřízen byl chodník podél hradby a rygol podél zahrádek na
straně protější.“ Tento návrh, pojímaný ryze účelově, nebyl realizován, jde však o první
doložený návrh na pojmenování ulice v Hostivici.

Pojmenování hostivických ulic v roce 1931
První ulice pojmenovalo hostivické obecní zastupitelstvo v roce 1931. Kronikář té
doby František Koula zapsal,31 že ulice byly označeny jmény vynikajících českých mužů,
a konkrétně zmiňuje ulici Masarykovu (dnes Čsl. armády), Husovo náměstí a Benešovo
náměstí (dnes park Nouzov). Je však pravděpodobné, že byly pojmenovány všechny
existující ulice a dodatečně byly pojmenovávány ty nově vznikající. Usnesení zastupitelstva
nebo jiný dokument o schválených názvech ulic se zřejmě nedochovaly.
V praktickém životě se názvy používaly poměrně málo, jen někdy je nacházíme
například v evidenci živností či v reklamách.
28
29
30

31

MÚ Hostivice, kniha zápisů č. HZ2, zápis z jednání obecního výboru 25. října 1915, bod 4.
MÚ Hostivice, kniha zápisů č. HZ3, zápis z jednání obecního zastupitelstva 8. června 1920, bod 9.
Návrh je zveřejněn na internetových stránkách www.hostivickahistorie.cz jako 2. svazek řady Z
Pramenů k hostivické historii; dokument zapůjčil Jiří Pergl.
MÚ Hostivice, Pamětní kniha obce Hostivice, str. 120–121.
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Změny názvů ulic za 2. světové války
Okupace Československa nacistickým Německem vyvolala přejmenování některých
ulic. Již 6. října 1939 rozeslal Okresní úřad Kladno oběžník, kterým si od všech obcí
v okrese vyžádal seznam pojmenovaných ulic a náměstí. Hostivický obecní úřad odpověděl
tímto seznamem 31 ulic:32
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Fügnerova ulice (nyní Janderova)
Havlíčkova ulice
Hostivická ulice (nyní Novotného)
Husovo náměstí
Jiráskova ulice
Komenského ulice
K Nádraží
Legionářská ulice (nyní Partyzánů)
Litovická ulice
Masarykova třída (nyní Čsl. armády)
Na Vršku
Nerudova ulice
Okružní ulice
Palackého ulice
Pelzova ulice
Potoční ulice

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Pražská ulice
Pražské náměstí (nyní park Nouzov)
Příční ulice (nyní asi 28. října)
Rašínova ulice (nyní Študentova)
Sokolská ulice
Štefánikova ulice (nyní Žižkova)
Tyršova ulice
U Studánky
U Vodárny
Školská ulice
U Zbrojnice (nyní Broulova)
Úzká ulice (nyní Drdova)
Vinohradská ulice
Za Ovčínem (nyní Cihlářská)
V Koutě

Z přehledu je zřejmé, že již před listopadem 1939 bylo přejmenováno Benešovo
náměstí na Pražské a Benešova ulice na ulici U Zbrojnice (v některých úředních
písemnostech se objevuje i nesprávný název Za Zbrojnicí).
Další oběžník z Kladna dorazil 15. listopadu 1939 a podle něj předložil starosta
kladenskému okresnímu úřadu návrh na přejmenování ulice Legionářské na Severní
a Štefánikovy na Kubrovu.
V červnu 1940 odeslal hostivický starosta na Okresní úřad v Kladně další seznam ulic,
tentokrát včetně německých názvů s žádostí o jejich kontrolu. Pozoruhodné je zejména to,
že seznam ještě obsahoval Masarykovu ulici. Některé názvy včetně Masarykovy ulice jsou
tužkou opraveny, ale není jasné, zda jde o zásah hostivického úřadu nebo kladenského
okresního úřadu. Seznam vypadá takto (s původním pravopisem):33

32
33

SOkA Praha-západ, Archiv obce Hostivice, karton 1, inv. č. 30, čj. 2483/39.
SOkA Praha-západ, Archiv obce Hostivice, karton 1, inv. č. 30, č.j. 1124/40.

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK: Historický vývoj ulic a domů v Hostivici
Úvodní kapitoly – 4. část

27

tužkou dopsané změny
1. Ulice Fügnerova
2. Ulice Havlíčkova
3. Husovo náměstí
4. Ulice Jiráskova
5. Ulice Komenského
6. Ulice „K nádraží“
7. Kubrova ulice
8. Litovická ulice
9. Masarykova ulice
10. Ulice „Na vršku“
11. Nerudova ulice
12. Okružní ulice
13. Ulice Palackého
14. Hostivická ulice
15. Pelzova ulice
16. Potoční ulice
17. Pražská ulice
18. Pražské náměstí
19. Příční ulice
20. Ulice Rašínova
21. Sokolská ulice
22. Školská ulice
23. Severní ulice
24. Tyršova ulice
25. Úzká ulice
26. Ulice „U studánky“
27. Ulice „U zbrojnice“
28. Ulice „U Vodárny“
29. Ulice Vinohradská
30. Ulice „V Koutě“
31. Ulice „Za Mlýnem“
32. Ulice „Za ovčínem“

Fügner-Gasse
Havlíček-Gasse
Hus-Platz
Jirásek-Gasse
Komenský-Gasse
Bahnhof-Gasse
Kubr-Gasse
Littowitzer-Gasse
Masaryk-Gasse
„Am Berg“
Neruda-Gasse
Ring-Gasse
Palacký-Gasse
Hostiwitzer-Gasse
Pelz-Gasse
Bach-Gasse
Prager-Gasse
Prager-Platz
Transversal-Gasse
Rašín-Gasse
Sokol-Gasse
Schul-Gasse
Nord-Gasse
Tyrš-Gasse
Enge-Gasse
„Beim Brunnen“
„Beim Waffenlager“
„Beim Wasserturm“
Weinberger-Gasse
„Im Winkel“
„Hinten der Mühle
„Hinten dem Schäferhaus“

Václavská ulice

Comenius-Gasse

Hlavní ulice – Haupt-Gasse

Bedř. Smetany

Quer-Gasse
Jungmannova

Dr. Ant. Dvořáka

Dne 10. srpna rozeslal Okresní úřad v Kladně další výzvu k přejmenování ulic, ve
které ukládá obecním úřadům a četnickým stanicím kontrolu názvů ulic, vyzývá k dodržování správného německého pravopisu na tabulích označujících veřejná prostranství, připomíná nutnost přejmenovat ulice pojmenované po Masarykovi a dalších a stanoví termín
pro přejmenování a nové označení do 20. srpna 1940.34 V Hostivici však přejmenovávání
bylo zřejmě dokončeno již změnami vyznačenými do seznamu z června 1940.

34

SOkA Praha-západ, Archiv obce Hostivice, karton 1, inv. č. 30.

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK: Historický vývoj ulic a domů v Hostivici
Úvodní kapitoly – 4. část

28

Poválečné přejmenovávání
Konec druhé světové války a osvobození vlasti znamenal další vlnu změn názvů ulic.
Již 10. srpna 1945 požádalo 12 občanů Rašínovy ulice (nyní Študentova), aby jejich ulice
byla přejmenována na ulici Václava Študenta, „našeho národního hrdiny – letce, na
kterého jsme právem hrdi a jehož památce hodláme tak vzdáti čest.“ Rada MNV navrhla
a MNV 19. září 1945 schválil přejmenování této ulice a zároveň vrátil třem veřejným
prostranstvím jejich předválečný název: ze Severní ulice se opět stala Legionářská (nyní
Partyzánů), Hlavní ulici se znovu nazývala Masarykovou (nyní Čsl. armády) a Pražské
náměstí se změnilo na Benešovo náměstí (nyní park Nouzov). Na základě oběžníku ONV
Kladno z 15. října 1945 o odstranění nevhodných názvů ulic a veřejných míst oznámil MNV
Hostivice tyto změny ONV, který obratem obci vytkl, že k pojmenování veřejného
prostranství po prezidentovi republiky je nezbytný jeho předchozí souhlas a MNV Hostivice
nepostupoval správně. Případná další korespondence k tomuto názvu se však nedochovala, stejně jako doklady o zpětném přejmenování některých dalších ulic, např.
Kubrovy na Štefánikovu (nyní Žižkova). V listopadu 1945 se MNV Hostivice rozhodl
přejmenovat ulici Litovickou, tj. ulici od tehdejší státní mlékárny k litovickému parku,
„k uctění památky národního mučedníka, hrdiny a vlastence J. Švermy“. Protože tato ulice
byla společná s obcí Litovice, byl MNV Litovice dotázán na stanovisko. MNV Litovice tento
název schválil na schůzi 4. prosince 1945.35
Nejspíše ještě před rokem 1950, tj. před sloučením Hostivice a Litovic, byly přejmenovány některé další hostivické ulice podle účastníků odboje padlých nebo popravených
během druhé světové války, kteří v nich bydleli. Jde o ulice Františka Novotného (nyní
Novotného), Josefa Broula (nyní Broulova), Josefa Jandery (nyní Janderova) a Štěpána
Drdy (nyní Drdova). Úřední dokumenty o těchto změnách názvů však nejsou k dispozici.

Pojmenování litovických ulic
Ulice v Litovicích, na Břvích a v Jenečku byly pojmenovány až po sloučení obcí
usnesením Rady MNV Hostivice 9. listopadu 1951. Rozhodnutí předcházela delší příprava,
do úvah zasáhl například Svaz české mládeže, jehož návrh na pojmenování kterési ulice
jako ulice Pouťové šel navrhovatelům rozmlouvat sám předseda místního výboru KSČ.
Konečný návrh předložil bezpečnostní referent MNV Václav Krejčík, do jehož působnosti
tato problematika patřila.36
Nová jména ulic v Litovicích, v Jenečku a na Břvích byla motivována převážně
tehdejší ideologií, např. ulice 5. května, 7. listopadu (nyní 17. listopadu), 9. května, ČSM
(Československého svazu mládeže, nyní Mládežnická), Dělnická, JZD (Jednotného
zemědělského družstva, nyní Družstevní), Julia Fučíka (později Fučíkova, nyní Česká),
Petra Bezruče (nyní Bezručova) a Rudé armády (nyní Prostřední).
Výroba tabulí s novými názvy ulic byla objednána hned 15. listopadu 1951.37

35
36
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SOkA Praha-západ, MěNV Hostivice, karton 14, inv. č. 160.
SOkA Praha-západ, MěNV Hostivice, kniha inv. č. 22.
SOkA Praha-západ, MěNV Hostivice, karton 14, inv. č. 160.
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Změny názvů v letech 1950 až 1990
Komise pro vnitřní správu MNV Hostivice vedená Václavem Krejčíkem navrhla
14. října 1953 následující přejmenování ulic: Legionářská na Partyzánů, Štefánikova na
Jana Žižky (nyní Žižkova), Za Ovčínem na Cihlářskou a JZD na Družstevní. Úzká ulice byla
zrušena, stala se součástí ulice Štěpána Drdy (nyní Drdova). Nově byly pojmenovány ulice
V Čekale a 14. října (nyní 28. října). Komise se dále vyjádřila k názvům všech náměstí:
Husovo se mělo ponechat, Benešovo náměstí se mělo přejmenovat na náměstí Dukelských
hrdinů a byly navrženy názvy pro litovickou náves náměstí 1. máje a pro náměstí
u Bažantnice Mičurinovy sady. Doklad o tom, že rada MNV předložený návrh schválila,
zatím není k dispozici, ale již 8. listopadu 1953 MNV Hostivice objednal zhotovení tabulí
pro označení ulic včetně těch s nově stanovenými názvy.38 Nelze nezmínit, že názvy ulic
Sokolská a Tyršova přežily dobové tažení proti Sokolu, které se projevilo dočasným
přejmenováním hostivické tělocvičné jednoty.
Nové ani starší názvy ulic se v 50. letech ještě běžně nepoužívaly a jen příležitostně
je najdeme zmíněné v obecní kronice či v Hostivickém zpravodaji, časopise, který vycházel
od roku 1959.
Částečnou výjimku v nepoužívání názvů ulic představuje ulice A. Zápotockého (nyní
Smetanova), o které si můžeme přečíst v Hostivickém zpravodaji z června 1959:39 „Dalším

významným činem je svépomoc občanů z druhé, dosud nepojmenované ulice za školou.
Úplné provedení vozovky a chodníku při nejmenších nárocích na pokladnu MNV je
skutečným příkladem občanské svépomoci, kde při minimálních nákladech vznikne
hodnota díla cca 38 000 Kčs. Tady se o věc nejvíce zasloužil s. Ladislav Nedbal st.
s členem MNV s. Novákem. Jakmile bude práce uzavřena – a to bude brzo, jak říkají
brigádníci – nezapomeneme o tom veřejnost podrobně informovat. (Poznámka: brigádníci
si už jméno pro pojmenování ulice našli – dali jí jméno zesnulého prezidenta s. Antonína
Zápotockého a můžeme říci, že tomuto pojmenování ulice hanbu neudělá.)“ Tento název
se skutečně začal používat jako oficiální, zcela zrušen byl až v roce 1980 při hromadném
přečíslování domů v roce 1980.40 Ani v tomto případě však nevím, kdy byl název oficiálně
schválen.

Přehled ulic v Hostivici I po roce 1961
Po roce 1961 byla v Hostivici zavedena čísla orientační. V dochovaném seznamu
rozdělení čísel popisných a orientačních v Hostivici I jsou uvedeny tyto názvy ulic:
Československé armády, Okružní, Pražská, J. Jandery (nyní Janderova), J. Braula (správně
má být J. Broula, nyní Broulova), Sokolská, Tyršova, Jiráskova, Ke Hřbitovu (nyní
Nádražní), Jana Žišky (správně má být Jana Žižky, nyní Žižkova), Nádražní (nyní
Železničářů), Partyzánů, Nerudova, Havlíčkova, Š. Drdy (nyní Drdova), Potoční, K Nádraží,
V Koutě, Cihlářská, Vinohradská, Na Vršku, Palackého, Za Mlýnem, U Vodárny (zahrnuje
i domy v ulici V Podskalí), Pelzova, Husovo náměstí, Komenského, Školská, V. Studenta
38

39
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SOkA Praha-západ, MěNV Hostivice, karton 14, inv. č. 160. Je však zajímavé, že již 15. listopadu 1951
MNV Hostivice objednal uliční tabulky s nápisy Ulice Partizánská a Náměstí Dukelských hrdinů, které
byly zařazeny mezi ulice v Jenečku.
Úryvek z článku Zvelebování obce v Hostivickém zpravodaji č. 3, ročník 1, červen 1959.
V seznamu přečíslování domů je název ulice Zápotockého uveden jako rušený u domu čp. 438.
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(správně má být V. Študenta, nyní Študentova), Smetanova, Kmochova, 14. října (nyní 28.
října), Ve Stromečkách (nyní Ke Stromečkům), Ke Koupališti (nyní Břevská), U Školičky,
Fibichova, Mičurinovo náměstí (nyní Sadová), V Čekale, U Drůbežárny (nyní Jabloňová),
Spojovací, V Lukách, Pionýrů a Jana Švermy (nyní Litovická). U ulic Ke Hřbitovu, Ke
Koupališti, U Drůbežárny a Pionýrů je poznamenáno, že jejich název nebyl úředně
stanoven, v některých případech se však později skutečně užíval. Pro ostatní části města
není tento materiál k dispozici.

Přejmenování ulic při přečíslování domů v roce 1980
K významné změně názvů ulic došlo v roce 1980 při hromadném přečíslování.
Dokument o přečíslování umožňuje vysledovat i přejmenování ulic.41
Ve všech částech města se názvy ulic pojmenovaných po osobnostech zjednodušily
na jednoslovné podle příjmení těchto osob. Z ulice Františka Novotného se stala ulice
Novotného, z ulice Jana Švermy Švermova (nyní Litovická), z ulice Jana Žižky Žižkova,
z ulice Josefa Broula Broulova, z ulice Josefa Jandery Janderova, z ulice Julia Fučíka
Fučíkova (nyní Česká), z ulice Štěpána Drdy Drdova a z ulice Václava Študenta (Studenta)
Studentova (nyní Študentova). U některých hostivických domů byl změněn název ulice
Jana Nerudy na Nerudovu, tento jednoslovný název však byl od počátku správný a šlo tak
o opravu chyby.
V Čekale se název celé oblasti zúžil pouze na jednu ulici a zbývající byly pojmenovány
Sadová a Lipová42 a z ulice U Drůbežárny se stala Jabloňová. Do ulice U Školičky, jejíž
název existoval již podle dokumentu o přidělení čísel orientačních, byly převedeny všechny
domy, protože byly dosud považovány za součást ulice Komenského. Zanikla adresa
Mičurinovy sady (dnes Ziklův park) a domy v okolí tohoto parku získaly adresy podle
přilehlých ulic Sadová a V Čekale.
Z ulic Ve Stromečkách a U Bažantnice (tento název měl v adrese pouze již zaniklý
dům čp. 306.A) se stala ulice Ke Stromečkům, dosavadní ulice Ke Stromečkům se změnila
na Litovickou (dnes Růžová). Celá oblast nazývaná dosud souhrnně Sídliště JZD se
rozdělila na ulice Zahradní, Lomenou a U Chobotu.
Ulice u hostivického nádraží získala název Železničářů, předtím byla označována
někdy jako Nádražní, jindy K Nádraží. Ulice Za Nádražím byla přejmenována na ulici Ke
Hřbitovu (tento název se používal již dříve; nyní ulice Nádražní). Jeden dům s chybnou
adresou U Mlýna připadl do Cihlářské ulice. V Nouzově zanikl název náměstí Dukelských
hrdinů, domy v okolí parku byly přičleněny do ulic Broulovy a Janderovy.
Samostatný název získala ulice Pionýrů, která byla dříve evidována jako součást ulice
V Lukách. Z ulice Za Litovickou tvrzí se stala ulice Za Tvrzí, ulice Za Litovickým nádražím se
přejmenovala na ulici U Sušičky. Zanikl místní název U Hájku a vojenské areály byly
přiřazeny k ulici Hájecké, kterou jinak tvoří silnice procházející přes Břve.

41

42

Nedatovaný a nepodepsaný dokument uložený u Stavebního úřadu Hostivice. Změny názvů ulic jsou
uvedeny pro každé číslo popisné jednotlivě. Domy v jedné ulici byly leckdy původně přiřazeny
k různým názvům ulice, zřejmě podle doby jejich dokončení. V některých případech byly opravovány
zjevné chyby v evidenci.
Podle podkladu o přečíslování by správný název měl být ulice Lípová.
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V Jenečku se název ulice U Zahrady změnil na Dlouhá, i když ulice má stejnou délku
jako sousední ulice Krátká, jejíž název zůstal zachován, a ulice Průběžná se přejmenovala
na B. Němcové.
Na Břvích existovala ulice Nerudova stejně jako v Hostivici u nádraží, byla proto
sloučena s ulicí U Obory.

Změny názvů v roce 1991
Po změně režimu v roce 1989 se některé názvy staly neudržitelné. Městská rada se
již v prosinci 1990 rozhodla, že přejmenování některých ulic bude provedeno na základě
vyjádření obyvatel těchto ulic.43 Po jisté diskusi44 zvolila městská rada variantu minimálních
zásahů a 1. března 1991 vydala obecně závaznou vyhlášku č. 2/1991,45 kterou přejmenovala ulice takto: Fučíkovu na Českou, Litovickou na Růžovou, Rudé armády na
Prostřední, Studentovu na Študentovu, Švermovu na Litovickou, 7. listopadu na 17. listopadu a 14. října na 28. října.

Pojmenování nových ulic po roce 1991
Po dobu platnosti zákona o obcích z roku 1990 (č. 367/1990 Sb.) bylo pojmenovávání
ulic vyhrazeno městské radě, i když název Čížkovy ulice stanovilo zastupitelstvo. Nové
názvy byly schvalovány postupně, jak rostlo město a vznikaly nové ulice. Ulice Čížkova
v únoru 1992,46 Haklova v únoru 199447 a Tejnorova v březnu 199448 byly pojmenovány
podle dřívějších majitelů pozemků, na kterých se ulice nacházejí. Současně s Tejnorovou
ulicí získala ulice ve stejné lokalitě název K Lesu49 a v dubnu 1995 městská rada
pojmenovala ulici V Háji na bývalém poli pana Tejnora, na okraji lesa.50 V bývalé
hostivické cihelně vznikly tři ze čtyř plánovaných ulic, které dostaly v květnu 1997 názvy
podle ročních období – Jarní, Letní a Zimní.51 Pro pojmenování ulic v lokalitě pod STS
investované firmou Habitera v prosinci 1997 se stal inspirací pomístní název (ulice Za
Zahradami) a charakteristika místa (ulice Na Výhledu) a prodloužena byla ulice V Uličce.52
V srpnu 1998 byla pojmenována ulice kolem zdi bývalé zámecké zahrady jako Zámecká
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MÚ Hostivice, Usnesení ze zasedání Městské rady konané dne 27. prosince 1990 – zápis č. 3, bod 7.
Proběhla anketa mezi občany vybraných ulic, kterou následně v Hostivickém měsíčníku spolu s dalšími
náměty na přejmenování komentoval Jiří Pergl.
Vyhláška je uložena u MÚ Hostivice. Z formálních důvodů byla v roce 2005 zrušena, ale zavedené
změny názvů nadále platí. V usnesení ze zasedání městské rady dne 28. února 1991 – č. 11 není
schválení vyhlášky uvedeno, je však možné, že byla vyhláška schválena již na zasedání č. 10/1991
konaném 19. února 1991, ze kterého není k dispozici zápis.
MÚ Hostivice, obecně závazná vyhláška č. 3/1992 ze dne 28. února 1992, kterou se stanovuje název
některých částí města, vydaná Městským zastupitelstvem Hostivice. Z formálních důvodů byla v roce
2005 zrušena, ale název ulice nadále platí.
MÚ Hostivice, zápis ze zasedání městské rady ze dne 17. února 1994 č. 3/1994, bod C/1.
MÚ Hostivice, zápis ze zasedání městské rady ze dne 17. března 1994 č. 4/94, bod C/2.
Rovněž MÚ Hostivice, zápis ze zasedání městské rady ze dne 17. března 1994 č. 4/94, bod C/2.
MÚ Hostivice, zápis ze zasedání městské rady ze dne 6. dubna 1995 č. 10/95, bod C/2.
MÚ Hostivice, zápis ze zasedání městské rady ze dne 5. května 1997 č. 9/97, bod C/2.
MÚ Hostivice, zápis ze zasedání městské rady ze dne 15. prosince 1997 č. 24/97, bod C/3.
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(nyní U Zámecké zdi).53 V říjnu 1998 rozšířila městská rada platnost názvu ulice K Lesu
i na slepou příčnou ulici.54
Od listopadu 2000, kdy nabyl účinnosti nový zákon o obcích (č. 128/2000 Sb.), přešla
pravomoc určovat názvy ulic na zastupitelstvo města. Přesto ještě v říjnu 2001 schválila
rada města na žádost firmy Zadák přejmenování ulice Ke Hřbitovu na Nádražní.55
V roce 2002 se zastupitelstvo na čtyřech z pěti zasedání před listopadovými obecními
volbami zabývalo názvy ulic a náměstí. V březnu 2002 pojmenovalo ulici K Višňovce.56 Od
května 2002 mají své názvy ulice v lokalitě nazvané společností Central Group zavádějícím
názvem U Obory,57 v souladu s „tradicí“ okolních ulic podle stromů. Nejdelší ulice se
jmenuje Olivová, ostatní Habrová, Ořechová a Topolová. Na druhém květnovém zasedání
zastupitelstva zastupitelstvo pojmenovalo parky Ziklův, Malý Jenč, U Chobotu, Nouzov
a T. G. Masaryka a přejmenovalo náměstí 1. máje na Litovické náměstí,58 ale tento nový
název hned v září zrušilo.59 V září 2002 byla nově pojmenována ulice Polní (nyní Za
Mlýnem) u budovaných bytových domů v Jenečku u Jenečského potoka.60
V září 2003 pojmenovalo zastupitelstvo naráz velké množství ulic v rozvojových
lokalitách,61 některé ulice v době pojmenování ještě ani neexistovaly. V území U panské
zahrady (též Vilová čtvrť, nad litovickou tvrzí) zastavované společností Central Group,
a. s., názvy vycházejí ze jmen významných stavitelů a majitelů litovické tvrze (nám.
Jana IV. z Dražic, ulice Bohuslavova, Chrtínská, Jenštejnova, Kutnauerova, Prunarova,
Řehníkova, Vodňanského, Zachařova a Žďárského), v lokalitě Ke Stromečkům připravované společností Habitera, a. s., názvy navazují na ulici Růžovou a připomínají různé
rostliny – ulice Fialková, Kopretinová, Kosatcová, Leknínová, Levandulová, Liliová a Slunečnicová. Dosud bezejmenná ulice od karlovarské silnice do Skály dostala název Ke Skále,
dosavadní ulice Polní se stala součástí ulice Za Mlýnem. Vznikající ulice v oblasti V Čekale
získala název Javorová a navázala na okolní ulice pojmenované po stromech. Obslužná
ulice v komerční zóně u Palouků byla pojmenována Průmyslová. Byl schválen název
Podzimní ulice v bývalém hliništi hostivické cihelny, který se neoficiálně používal již
předtím a navazuje na ostatní ulice v lokalitě pojmenované podle ročních období.
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MÚ Hostivice, zápis ze zasedání Městské rady Hostivice dne 24. srpna 1998 č. 16/98, bod C/7.
MÚ Hostivice, zápis ze zasedání Městské rady Hostivice dne 25. října 1999 č. 24/99, bod C1/6.
MÚ Hostivice, zápis z jednání Rady města Hostivice ze dne 8. října 2001 č. 22/2001, bod C1/2.
MÚ Hostivice, usnesení Zastupitelstva města Hostivice ze dne 21. března 2002, bod 14 v části
Zastupitelstvo města schvaluje; v usnesení omylem uveden letopočet 2001, v záhlaví zápisu je
správné datum.
MÚ Hostivice, usnesení Zastupitelstva města Hostivice ze dne 2. května 2002, bod 6 v části
Zastupitelstvo města schvaluje; v usnesení opět uveden omylem letopočet 2001, v záhlaví zápisu je
správné datum.
MÚ Hostivice, usnesení Zastupitelstva města Hostivice ze dne 23. května 2002, bod 2a–f) v části
Zastupitelstvo města schvaluje.
MÚ Hostivice, usnesení Zastupitelstva města Hostivice ze dne 30. září 2002, bod 6 v části
Zastupitelstvo města schvaluje.
MÚ Hostivice, usnesení Zastupitelstva města Hostivice ze dne 30. září 2002, bod 14 v části
Zastupitelstvo města schvaluje.
MÚ Hostivice, usnesení Zastupitelstva města Hostivice ze dne 25. září 2003, bod 17 v části
Zastupitelstvo města schvaluje. Dále včetně odůvodnění názvů: Datel (2003): Názvy nových ulic,
Hostivický měsíčník, říjen 2003, strana 4–5.
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V květnu 2005 se dočkaly názvů ulice v dalších lokalitách stavěných společností
Central Group, a. s., nazývaných Sadová I a Sadová II (ve firemním katalogu označená
jako U Obory II) a na bývalém poli východně od areálu STS, kde staví společnost AZA
Trade.62 V lokalitách Sadová I a II vycházejí názvy ze zvyku pojmenovávat ulice v této
části města podle stromů. Nacházejí se zde ulice Akátová, Cedrová, Jasanová, Jedlová,
Jilmová, Modřínová a Platanová, prodlouženy byly ulice Sadová a Topolová. Ulice po jižním
okraji zástavby dostala název K Hradištku (nyní Okrajová), který připomíná bývalou ves
Hradištko (či Hradiště), nacházející se do třicetileté války v místech nynějšího Peterkova
mlýna. V lokalitě u STS byly ulice pojmenovány U Lindbetonky, Valovská a Unhošťská.
První ulice připomíná lidové pojmenování areálu STS, které vychází z názvu stavebních
tvárnic vyráběných zde ve 30. letech 20. století podle patentu švédského inženýra
Lindmana. V názvu ulice Valovské zůstane zachován název zaniklé vsi Valov, která stávala
kdesi u Jenečka. Třetí ulice získala jméno podle blízkého města Unhoště, kde bylo jistou
dobu sídlo samosprávného a soudního okresu, do něhož patřila i Hostivice.
Dalšímu pojmenovávání ulic se věnovalo zastupitelstvo v prosinci 2006, hned na
dalším zasedání po ustavujícím. Ulice v komerční zóně v Jenečku získala název Floriánova
a ulice u bytových domů Central Groupu, a. s., se stala Toskánská.63 V obou případech
názvy vycházejí ze jmen dřívějších majitelů litovické tvrze (Floriána Gotharda Žďárského ze
Žďáru a Anny Marie Františky velkovévodkyně toskánské) a navazují tak na pojmenování
ulic ve Vilové čtvrti.
Na zasedání zastupitelstva v lednu 2008 byly schváleny nové názvy ulic
Archeologická, K Dálnici (obě v komerční zóně Tulipán park u Palouků), Jetřichova
v komerční zóně v Jenečku a Kaštanová pro lokalitu Sadová III (někdy též zavádějící název
U Obory III) firmy Central Group, a. s. Zároveň byl potvrzen název ulice U Zámecké zdi,
který se běžně používal, ačkoliv ulice byla pojmenována Zámecká.64 Název Archeologické
ulice připomíná bohaté nálezy pravěkého osídlení v této lokalitě prokázané záchranným
archeologickým výzkumem. Ulice K Dálnici slouží po dobudování navazující části jako
přivaděč do hostivické mimoúrovňové křižovatky s dálnicí D6 na Karlovy Vary. Jetřichova
ulice pojmenovaná podle Floriána Jetřicha hraběte ze Žďáru připomíná dalšího z majitelů
litovické tvrze. Kaštanová ulice navazuje svým jménem na pojmenování okolních ulic podle
stromů, případně jejich plodů.
Před vydáním nové mapy města s leteckým snímkem schválilo zastupitelstvo
v březnu 2009 přejmenování ulice K Hradištku na Okrajovou, protože se archeologickým
výzkumem prokázalo, že zaniklá ves Hradiště ležela v jiném místě, než ji předpokládali
všichni starší badatelé, a pojmenovalo dosud nevybudovanou Šrámkovu ulici, která spojí
ulice Čsl. armády a Za Mlýnem.65 Jméno připomíná dlouholetého ředitele hostivické školy,
spisovatele a znalce hostivické historie Miloše Šrámka.
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MÚ Hostivice, usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Hostivice dne 31. května 2005, bod 6 b)
v části Zastupitelstvo města schvaluje.
MÚ Hostivice, usnesení č. 2 ze zasedání Zastupitelstva města Hostivice dne 12. 12. 2006, body 12
a 13 v části Zastupitelstvo města schvaluje.
MÚ Hostivice, usnesení č. 10 ze zasedání Zastupitelstva města Hostivice dne 28. 1. 2008, bod 12
v části Zastupitelstvo města schvaluje.
MÚ Hostivice, zápis č. 17 ze zasedání Zastupitelstva města Hostivice dne 24. 3. 2009, bod 12
programu a usnesení č. ZM-17/2009-15.
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V květnu 2010 zastupitelstvo schválilo názvy ulic U Potoka a Pod Stadionem, které
vznikly v 90. letech, ale název neměly řádně schválen. Nově vybudovaný park získal název
Ke Skále podle sousední stejnojmenné ulice. V lokalitě Hostivice-jih pod Chrášťanskými
vrchy, na samém okraji hostivického území, byly budované i budoucí ulice mezi bytovými
domy pojmenovány podle obilí (Ječná, Ovesná, Pšeničná a Žitná).66
V červnu 2010 před vydáním nové obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích za
užívání veřejných prostranství s výčtem těchto prostranství byly schváleny názvy ulic Nad
Cihelnou (mezi ulicemi Haklovou a Valovskou) a Západní, kterou tvoří silnice od litovického
hřbitova ke křižovatce s ulicemi Litovická, U Sušičky a U Nádraží.67
Na zasedání zastupitelstva 24. března 2014 byly pojmenovány ulice Vrbová a U Dálnice a bylo schváleno pojmenování prodloužené ulice K Dálnici.68 Název Vrbové ulice
navazuje na ulice pojmenované podle stromů východně od Komenského ulice. U Dálnice
se jmenuje nájezd na dálnici D6 a dobudovaný přivaděč k němu nese název K Dálnici.
V době pojmenování byla silnice na Karlovy Vary sice ještě rychlostní silnicí R6, název
U Dálnice a K Dálnici se však jevil výstižnější a administrativní převedení silnice R6 na
dálnici D6 od 1. ledna 2016 potvrdilo vhodnost tohoto pojmenování.

Označování názvů ulic
O tom, jak vypadaly tabule označující názvy ulic za 1. republiky, nemáme žádné
písemné zprávy. Pouze z několika nepříliš kvalitních černobílých fotografií z této doby
můžeme odvodit, že tabule měly bílý text na tmavším podkladu, barvu nelze určit.69
Za 2. světové války musely být všechny ulice povinně označeny německo-českými
názvy. Nové tabule označující ulice s německo-českými nápisy o velikosti 25 × 50 cm si
hostivický obecní úřad objednal u českobudějovické smaltovny v květnu 1940: Hus-Platz –
Husovo náměstí (3 ks), Masaryk-Gasse – Masarykova ulice (3 ks), Kubr-Gasse – Kubrova
ulice (2 ks), Nord-Gasse – Severní ulice (2 ks) a Jirásek-Gasse – Jiráskova ulice (2 ks)
a v srpnu 1940: Tyrš-Gasse – Tyršova ulice (3 ks), Bahnhof-Gasse – Ulička k nádraží
(3 ks), Comenius-Gasse – Ulice Komenského (2 ks) a Palacký-Gasse – Ulice Palackého.
Každá tabule stála 18 K, k tomu 4 K nebo 6 K za kus za šablonu a 3 % daně z obratu
a obalu.70 Objednávky dalších tabulí se nedochovaly. Není známa žádná fotografie, na
které by válečný název ulice byl vidět.
Po válce můžeme vývoj označování odhadovat z tabulí dochovaných v různých
ulicích. Všechny tabule jsou červené s bílým písmem a bílým orámováním, jejich velikost
a poměr stran i velikost a typ písma se však liší. Až donedávna se používaly výhradně
smaltované tabule, teprve v posledním desetiletí se instalují i tabule vyrobené jinými
postupy.
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MÚ Hostivice, zápis č. 26/2010 ze zasedání Zastupitelstva města Hostivice dne 17. 5. 2010, bod 7
programu a usnesení č. ZM-26/2010-8.
MÚ Hostivice, zápis č. 27/2010 ze zasedání Zastupitelstva města Hostivice dne 21. 6. 2010, bod 6
programu a usnesení č. ZM-27/2010-7.
MÚ Hostivice, zápis č. 25/2014 ze zasedání Zastupitelstva města Hostivice dne 24. 3. 2014, bod 8
programu a usnesení č. ZM-25/2014-11.
Například fotografie prostoru před nádražím, která je uvedena u Drdovy ulice, a domu čp. 64 v Potoční
ulici.
SOkA Praha-západ, Archiv obce Hostivice, karton č. 1, inv. č. 30, č.j. 1605/40 a 2629/40.
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K nejstarší generaci označení ulic patří některé tabule v ulicích Tyršově, U Studánky,
V Čekale, Vinohradské, Za Mlýnem či Žižkově (na tabuli „Jana Žižky“), které spojuje typ
písma s netradičně tvarovanými písmeny „V“ a „Y“. Tyto tabule byly vyrobeny zřejmě po
roce 1950 a v posledních letech byly většinou nahrazeny novějšími.

Do začátku 50. let lze zařadit rovněž tabule, na kterých se v názvu objevuje slovo
„ulice“. Tyto tabule se donedávna zachovaly například v ulicích 5. května, Dělnické,
Hájecké, Jiráskově, Okružní a Pražské.

Velké množství tabulí pochází z doby po roce 1980, kdy byla řada názvů ulic
upravena. Ve stejném provedení byly dodány i tabule ulic přejmenovaných v roce 1991
a ve starší zástavbě tento typ jednoznačně převažuje.

Ulice budované po roce 1990 byly označovány tabulemi nejednotného rozměru,
technického provedení i způsobu orámování. V mnohých ulicích i ve starší zástavbě
značení zcela chybělo.
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V roce 2010 byly doplněny uliční tabule tak, aby všechny ulice, náměstí a parky byly
označeny na všech křižovatkách, jak požaduje vyhláška provádějící zákon o obcích.
K tomuto účelu byly využity starší tabule uložené v Technických službách od počátku
90. let a bylo objednáno velké množství nových smaltovaných tabulí jednotného provedení, které se však poněkud odlišuje od starších tabulí. Další nové tabule, opět s poněkud
odlišným typem písma, byly objednány a umístěny počátkem roku 2015.
V částech Hostivického uličníku věnovaných jednotlivým ulicím je na titulní straně
uvedena zpravidla nejnovější uliční tabule a v kapitole o pojmenování ulice bývá zařazena
dostupná tabule se starším názvem nebo staršího provedení.

