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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 21. listopadu 2010 
 
Sestavil Jiří Kučera 
 
Při zpracování podkladů spolupracovali Josef Kučera a Alena Kučerová 
 
Neoznačené obrázky a fotografie: sbírka autora, autor, Josef Kučera a Alena Kučerová 
 
Plány na podkladu katastrální mapy nakreslila Alena Kučerová 
 
 
Stránky jsou upraveny pro zmenšování při tisku na formát A5 
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Umístění ulice 
Ulice se nachází v Hostivici u nádraží, začíná u ulice Železničářů, kříží ulici Žižkovu, 

poté se lomí doprava a končí v křižovatce s ulicemi Palackého a K Nádraží. 
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Průhled Drdovou ulicí od nádraží k zámku 3. září 2009. Foto Jindřich Lukášek 
 

 
Drdova ulice směrem k ulici K Nádraží 3. září 2009. Foto Jindřich Lukášek 
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Historie ulice 

Stavební vývoj 
Domy v Drdově ulici mezi ulicemi K Nádraží a Žižkovou vyplnily prostor mezi stávající 

zástavbou a trasou tehdejší koněspřežné dráhy, ale vznikaly až od 70. let 19. století, po 
přestavbě železnice na parní provoz a jejím přesunu do současné polohy. Pozemky mezi 
ulicemi Žižkovou a Železničářů byly rozparcelovány v roce 1898 podle plánu geometra 
Josefa Vitouše a zastavěny před vypuknutím první světové války. 

Nový povrch ze zámkové dlažby byl v úseku mezi ulicemi Žižkovou a K Nádraží 
vybudován v roce 2002. Předtím zde bývala dlažba z pálených cihel, kterou poškodila 
výstavba inženýrských sítí v ulici. 
 

 
Výřez z plánu Josefa Vitouše z roku 1898 ukazuje tehdejší stav zástavby a plánovanou další parcelaci. 
Dokument uložen u SÚ Hostivice 
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Drdova ulice 27. října 2000 a 4. října 2002, po novém vydláždění 
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Pojmenování ulice 

Ulice se nazývala nejprve Úzká. Pojmenovalo ji pravděpodobně hostivické obecní 
zastupitelstvo v roce 1931, při zavádění názvů ulic. Někteří občané tento název používali 
ještě v roce 1951, i když ulice již byla přejmenována.1

Nový název Štěpána Drdy dostala ulice mezi roky 1945 a 1950, když Místní národní 
výbor Hostivice přejmenovával některé ulice podle obětí druhé světové války.2

Při hromadném přečíslování domů k 11. srpnu 1980 byl název zjednodušen na ulici 
Drdovu, který platí až do současnosti.3

 

Štěpán Drda (1903–1941) 

 
Štěpán Drda se narodil 20. října (září?) 1903 v Praze, v Hostivici bydlel v domě 

čp. 120 v Drdově ulici. Byl členem a jednatelem hasičského sboru a působil ve fotbalovém 
klubu SK Hostivice, kde byl v roce 1936 sekretářem. Jako tiskař zaměstnaný při výrobě 
potravinových lístků dodával za druhé světové války odboji lístky vytištěné navíc. Dne 
25. listopadu 1941 byl mimořádným soudem odsouzen z poškozování hospodářství Třetí 
říše a ještě téhož dne popraven. Štěpána Drdu připomíná památník SK Hostivice obětem 
nacistického teroru, který je nyní umístěn v areálu hostivického stadionu.4

 

                                                 
1  MÚ Hostivice, kronika č. 4, str. 120–121 (název zde není jmenovitě uveden); SOkA Praha-západ, 

Archiv obce Hostivice, karton č. 1, inv. č. 1.1.2, č.j. 2483/39; MÚ Hostivice, dotazníky k obsazenosti 
bytů 1951 

2  MÚ Hostivice, dotazníky k obsazenosti bytů 1951 (majitelé domů čp. 98 a 99) 
3  SÚ Hostivice, přečíslování domů 1980 
4  Hostivice – 700 let života a práce, str. 84; Saifrt A. (1965): Z temna okupace k světlu svobody. 

Hostivický zpravodaj č. 5, květen 1965, str. 3–5; Saifrt A. (1999): Nikdo není dokonalý. Hostivický 
měsíčník č. 4, ročník 26, duben 1999, str. 9; Padesát let sportovního klubu Hostivice 1930–1980. 
Nákladem oddílu kopané TJ Hostivice, 1980, str. 5, 21 a 27–28; text na památníku SK Hostivice 
obětem nacistického teroru, nyní umístěném v areálu hostivického fotbalového stadionu; MÚ Hostivice, 
voličský seznam Hostivice 1931 
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Domy v ulici 

Dům čp. 98 
Parcelní číslo původní: PK st. 119, k. ú. Hostivice 
Parcelní číslo současné: KN 719, k. ú. Hostivice 

 

Rodinný dům postavili mezi roky 1872 a 1875 Václav a Kateřina Bouškovi a v roce 
1881 přistavěli světničku, čímž zanikl pozemek zahrádky u domu. Odevzdací listinou 
z 8. května 1888 ho získala Kateřina Boušková, od níž ho trhovou smlouvou z 22. května 
1909 koupil její syn Václav Bouška s manželkou Annou. Ten byl významným 
představitelem čtenářsko-podporujícího spolku Hostivít a funkcionářem sociální 
demokracie. Za tuto stranu byl v roce 1919 zvolen hostivickým starostou a tuto funkci 
zastával do svého odvolání v roce 1923. V roce 1927 je uváděn jako zedník, roku 1931 již 
jeho jméno nenacházíme ve voličském seznamu. Anna Boušková byla majitelkou ještě za 
druhé světové války, v roce 1951 dům patřil Jar. Kratochvílovi a roku 1980 Marii Veselé.5

 

 
Dům čp. 98 v roce 1994. Foto Jindřich Lukášek pro SÚ Hostivice 

                                                 
5  ÚAZK, písemný operát katastru pro k. ú. Hostivice; MÚ Hostivice, voličské seznamy Hostivice 1919 

a 1931; seznam přednostů domácností Hostivice 1927; dotazníky k obsazenosti bytů 1951; 
SÚ Hostivice, seznam pozemnostních archů Hostivice 1940–1943; přečíslování domů 1980. Více 
o Václavu Bouškovi v Obecní samosprávě na území města Hostivice 
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Dům čp. 98 dne 8. března 2009 
 

Dům čp. 99 
Parcelní číslo původní: PK st. 118, k. ú. Hostivice 
Parcelní číslo současné: KN 718, k. ú. Hostivice 

 

Rodinný dům postavili mezi roky 1872 a 1875 František a Marie Roubalovi a ode-
vzdací listinou přešel od roku 1885 jen na Marii Roubalovou, která ho 6. března 1907 
předala trhovou smlouvou Františkovi a Josefě Roubalovým. Dělník František Roubal 
kandidoval v roce 1919 za sociální demokraty do hostivického obecního zastupitelstva. 
Podle notářského spisu z 28. června 1926 dům převzali dělník na dráze (roku 1931 
penzista) Petr a Marie Stupkovi. V letech 1951 a 1980 byla majitelkou Marie Bechyňová.6

 

                                                 
6  ÚAZK, písemný operát katastru pro k. ú. Hostivice; MÚ Hostivice, voličské seznamy Hostivice 1919 

a 1931; seznam přednostů domácností Hostivice 1927; dotazníky k obsazenosti bytů 1951; 
SÚ Hostivice, seznam pozemnostních archů Hostivice 1940–1943; přečíslování domů 1980 
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Dům čp. 99 v roce 1994 a 3. září 2009. Foto Jindřich Lukášek 
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Dům čp. 101 v roce 1994 a 3. září 2009. Foto Jindřich Lukášek 
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Dům čp. 101 
Parcelní číslo původní: PK st. 117, k. ú. Hostivice 
Parcelní číslo současné: KN 705, k. ú. Hostivice 

 

Rodinný dům postavil mezi roky 1872 a 1875 František Kapalín s manželkou Annou. 
Kapalín dům prodal trhovou smlouvou ze 2. června 1897 Josefovi a Antonii Kubecovým. 
Odevzdací listinou z 8. ledna 1919 dům přešel z Jana a Marie Kubecových (není jasné, kdy 
ho získali) na Josefa a Alžbětu Kubecovi. Alžbětě Kubecové dům patřil ještě za druhé 
světové války, roku 1951 byl majitelem Václav Stehlík a roku 1980 Zdeňka Balíková.7

 

Dům čp. 108 
Parcelní číslo původní: PK st. 114, k. ú. Hostivice 
Parcelní číslo současné: KN 706, k. ú. Hostivice 

 

Rodinný dům postavil snad v roce 1875 Josef Zábranský. V roce 1887 byl zápis 
opraven na Annu Zábranskou a v témže roce přešel dům podle notářského spisu 
z 26. června 1887 na Josefa a Annu Hellerovi (jinde též Heler), kteří v roce 1896 přikoupili 
kus pole od Františka a Josefy Bahenských z čp. 2 a žili zde ještě v roce 1931. Novými 
majiteli se stali podle postupní smlouvy z 27. prosince 1923 Josef a Anežka Hellerovi. Ti 
získali další kus pole od Anny Šafaříkové a spoludržitelů domu čp. 58. V roce 1980 dům 
patřil rovněž Josefu Hellerovi.8

 

 
Dům čp. 108 v roce 1994. Foto Jindřich Lukášek pro SÚ Hostivice 
                                                 
7  ÚAZK, písemný operát katastru pro k. ú. Hostivice; MÚ Hostivice, voličské seznamy Hostivice 1919 

a 1931; seznam přednostů domácností Hostivice 1927; dotazníky k obsazenosti bytů 1951; 
SÚ Hostivice, seznam pozemnostních archů Hostivice 1940–1943; přečíslování domů 1980 

8  ÚAZK, písemný operát katastru pro k. ú. Hostivice; MÚ Hostivice, voličské seznamy Hostivice 1919 
a 1931; dotazníky k obsazenosti bytů 1951; SÚ Hostivice, seznam pozemnostních archů Hostivice 
1940–1943; přečíslování domů 1980 



HOSTIVICKÝ ULIČNÍK: Historický vývoj ulic a domů v Hostivici 
Ulice Drdova  13 
 

 

 
Dům čp. 108 dne 12. dubna 2009 
 

Dům čp. 109 
Parcelní číslo původní: PK st. 139, k. ú. Hostivice 
Parcelní číslo současné: KN 707, k. ú. Hostivice 

 

Rodinný dům postavili Václav a Marie Procházkovi na pozemku, který koupili trhovou 
smlouvou z 8. dubna 1877 od Anny Bartošové z čp. 90. V roce 1898 si postavili další dům 
Žižkova čp. 121 a dům čp. 109 prodali 25. února 1903 Václavovi a Anně Tomáškovým. Ti 
ho notářským spisem z 18. ledna 1923 přenechali Václavovi ml. a Anně ml. Tomáškovým. 
V roce 1951 byli spolumajiteli Václav a Bernard Tomáškovi, roku 1980 dům patřil Bernardu 
Tomáškovi.9

 

                                                 
9  ÚAZK, písemný operát katastru pro k. ú. Hostivice; MÚ Hostivice, voličské seznamy Hostivice 1919 

a 1931; dotazníky k obsazenosti bytů 1951; SÚ Hostivice, seznam pozemnostních archů Hostivice 
1940–1943; přečíslování domů 1980 
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Dům čp. 109 v roce 1994 a 3. září 2009. Foto Jindřich Lukášek 



HOSTIVICKÝ ULIČNÍK: Historický vývoj ulic a domů v Hostivici 
Ulice Drdova  15 
 

 

 
 

 
Dům čp. 110 v roce 1994 z Žižkovy ulice (vpravo od něj čp. 111 a 98) a 3. září 2009. Foto Jindřich Lukášek 
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Dům čp. 110 
Parcelní číslo původní: PK st. 138, k. ú. Hostivice 
Parcelní číslo současné: KN 716, k. ú. Hostivice 

 

Rodinný dům postavili František a Barbora Moravcovi na pozemku, který koupili 
trhovou smlouvou z 8. dubna 1877 od Anny Bartošové z čp. 90. V roce 1899 došlo 
v katastru k částečné přeparcelaci se sousedním domem čp. 111, aby bylo dosaženo 
souladu s pozemkovou knihou. Na základě postupní smlouvy ze 3. září 1900 dům převzali 
Václav a Františka Strnišťovi. Podle odevzdací listiny se stal 28. srpna 1917 jediným 
majitelem Václav Strniště, který dům prodal 22. února 1924 trhovou smlouvou továrnímu 
dělníkovi Josefovi a Marii Dufkovým. V roce 1980 byl majitelem Otakar Dufek.10

 

Dům čp. 111 
Parcelní číslo původní: PK st. 137, k. ú. Hostivice 
Parcelní číslo současné: KN 717, k. ú. Hostivice 

 

Rodinný dům postavili Václav a Anna Závorovi na pozemku, který koupili trhovou 
smlouvou z 8. dubna 1877 od Anny Bartošové z čp. 90 a 27. srpna 1894 ho směnili za 
dům čp. 33 v ulici Na Vršku s Anežkou Koutnou provdanou Vokřálovou, která ho trhovou 
smlouvou z 29. října 1895 prodala Františkovi a Anně Matějkovým. V roce 1899 došlo 
v katastru k částečné přeparcelaci se sousedním domem čp. 110, aby bylo dosaženo 
souladu s pozemkovou knihou. Od Matějkových dům koupili 17. července 1903 Jan a Anna 
Stehlíkovi a odevzdací listinou z 19. července 1926 ho získal soustružník Václav Stehlík. 
Ten byl v roce 1919 zvolen do obecního zastupitelstva, po rozkolu sociální demokracie 
přešel ke komunistům a za ně se stal v letech 1923 až 1928 hostivickým starostou a krátce 
v roce 1945 předsedou hostivického místního národního výboru. V letech 1951 a 1980 již 
dům patřil Josefu Vackovi.11

 

 
10  ÚAZK, písemný operát katastru pro k. ú. Hostivice; MÚ Hostivice, voličský seznam Hostivice 1931; 

dotazníky k obsazenosti bytů 1951; SÚ Hostivice, seznam pozemnostních archů Hostivice 1940–1943; 
přečíslování domů 1980 

11  ÚAZK, písemný operát katastru pro k. ú. Hostivice; MÚ Hostivice, voličské seznamy Hostivice 1919 
a 1931; dotazníky k obsazenosti bytů 1951; SÚ Hostivice, seznam pozemnostních archů Hostivice 
1940–1943; přečíslování domů 1980. Více o Václavu Stehlíkovi v Obecní samosprávě na území města 
Hostivice 
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Dům čp. 120 v roce 1994 a 3. září 2009. Foto Jindřich Lukášek. Vpravo dole reklama z roku 1945 
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Dům čp. 120 
Parcelní číslo původní: PK st. 150, k. ú. Hostivice 
Parcelní číslo současné: KN 709, k. ú. Hostivice 

 

Rodinný dům postavili nejspíše v roce 1898 Václav a Marie Bláhovi, kteří v roce 1900 
přistavěli chlév. Podle odevzdací listiny ze 7. dubna 1911 se majetek rozdělil mezi Václava 
Bláhu (½), Josefa Horešovského (¼) a Marii Horešovskou (¼). Teprve trhovou smlouvou 
ze 14. července 1920 získala Marie Horešovská celý dům. V roce 1919 zde bydlela 
v podnájmu mj. učitelka hostivické školy Hermína Skydánková. Marii Horešovské patřil 
dům ještě v roce 1951, kdy už z něj byla oddělena pro Marii Drdovou (vdovu po 
popraveném Štěpánu Drdovi) část označená čp. 158.B. V roce 1980 byla majitelkou 
čp. 120 Alžběta Horešovská. Ta i Marie Drdová v domě žily již v roce 1931.12

 

Dům čp. 122 
Parcelní číslo původní: PK st. 148, k. ú. Hostivice 
Parcelní číslo současné: KN 714, k. ú. Hostivice 

 

Dům byl postavili nejspíše v roce 1897 Jan a Marie Fialovi. Podle trhové smlouvy ze 
16. září 1911 dům koupili Bohumil a Anna Černých. Bohumil byl tesař na dráze. Anna je 
v letech 1919 a 1931 zapsána v domácnosti, zato roku 1927 jako obchodnice a její syn 
Ferdinand jako obchodní příručí. Obchod vznikl v roce 1923 a později fungoval jako 
železniční konzum. V roce 1950 
provozovalo potravinářskou prodejnu 
družstvo Bratrství a obchod zde byl 
zrušen až v 80. letech s otevřením nové 
samoobsluhy čp. 17 na Husově 
náměstí. Poté zde zřídil Ústav lékařské 
kosmetiky výrobnu. V roce 1980 dům 
patřil Boženě Tomkové, která zde 
bydlela již roku 1931.13 Reklama v pozvánce na sokolské šibřinky 6. ledna 1923
 

Dům čp. 139 
Parcelní číslo původní: PK st. 168, k. ú. Hostivice 
Parcelní číslo současné: KN 724, k. ú. Hostivice 

 

Rodinný dům postavili v roce 1904 Vojtěch a Ludmila Černých. Po smrti manželky 
v roce 1907 vlastnil krejčí Vojtěch Černý dům sám a odevzdací listinou z 18. ledna 1926 ho 
převzal zřízenec na dráze Jaroslav Černý, později s manželkou Antonií. V roce 1980 dům 
patřil Růženě Dvořákové.14

 
12  ÚAZK, písemný operát katastru pro k. ú. Hostivice; MÚ Hostivice, voličské seznamy Hostivice 1919 

a 1931; dotazníky k obsazenosti bytů 1951; SÚ Hostivice, seznam pozemnostních archů Hostivice 
1940–1943; přečíslování domů 1980 

13  ÚAZK, písemný operát katastru pro k. ú. Hostivice (ohlašovací list stavby je datován 20. května 1897); 
MÚ Hostivice, voličské seznamy Hostivice 1919 a 1931; dotazníky k obsazenosti bytů 1951; 
SÚ Hostivice, seznam pozemnostních archů Hostivice 1940–1943; přečíslování domů 1980 

14  ÚAZK, písemný operát katastru pro k. ú. Hostivice; MÚ Hostivice, voličské seznamy Hostivice 1919 
a 1931; dotazníky k obsazenosti bytů 1951; SÚ Hostivice, seznam pozemnostních archů Hostivice 
1940–1943; přečíslování domů 1980 
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Dům čp. 122 z Žižkovy ulice v roce 1986 
 

 
Dům čp. 122 z Žižkovy ulice v roce 1994. Foto Jindřich Lukášek pro SÚ Hostivice 
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Dům čp. 122 dne 3. září 2009. Foto Jindřich Lukášek 
 

 
Dům čp. 139 z ulice Železničářů v roce 1994. Foto Jindřich Lukášek pro SÚ Hostivice 
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Dům čp. 139 z ulice Železničářů dne 3. září 2009. Foto Jindřich Lukášek 
 

 
K domu čp. 139 patří i budova na rohu ulic Drdovy a Žižkovy. Snímek z 3. ledna 2002 
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Dům čp. 160 
Parcelní číslo původní: PK st. 192, k. ú. Hostivice 
Parcelní číslo současné: KN 726, k. ú. Hostivice 

 

Rodinný dům postavili v roce 1911 František a Antonie Volkovi na pozemku, který 
téhož roku koupili od Františka a Anny Šimkových. V roce 1914 si Volkovi postavili nový 
dům čp. 169 v Litovické ulici a dům čp. 160 prodali 25. ledna 1914 zřízenci drah Josefovi 
a Růženě Müllerovým, kterým patřil ještě v roce 1951. Roku 1980 ho vlastnil Jiří Müller.15

V roce 1930 si stěžovali manželé Fialovi ze sousedního domu čp. 163, že do jejich 
sklepů proniká močůvka ze žumpy u domu čp. 160. Tato stížnost byla Okresním úřadem 
Kladno zamítnuta.16

 

 
Dům čp. 160 z ulice Železničářů ve 30. letech 20. století. Vpravo na domu čp. 139 je vidět uliční tabule 
s označením Úzké ulice. Fotografii zapůjčil Jiří Pergl 
 

                                                 
15  ÚAZK, písemný operát katastru pro k. ú. Hostivice; MÚ Hostivice, voličské seznamy Hostivice 1919 

a 1931; dotazníky k obsazenosti bytů 1951; SÚ Hostivice, seznam pozemnostních archů Hostivice 
1940–1943; přečíslování domů 1980 

16  SOkA Kladno, fond Okresní úřad Kladno, karton 109, sign. 3-H/399 
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Dům čp. 160 z ulice Železničářů v roce 1994. Foto Jindřich Lukášek pro SÚ Hostivice 
 

 
Dům čp. 160 z ulice Železničářů dne 3. září 2009. Foto Jindřich Lukášek 
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Dům čp. 163 
Parcelní číslo původní: PK st. 201, k. ú. Hostivice 
Parcelní číslo současné: KN 728, k. ú. Hostivice 

 

Rodinný dům postavili v roce 1914 Antonín a Adéla Vorlovi a trhovou smlouvou 
z 2. dubna 1916 ho prodali (ještě před zápisem do katastru) Josefovi a Marii Fialovým. 
V roce 1930 se Fialovi v jistém řízení vyjádřili proti zájmům jednoho obecního funkcionáře 
a zanedlouho, 10. října 1930 je vyzval obecní úřad, aby zažádali o kolaudaci kůlny a sklepa 
při jejich domě, jejíž stavba byla povolena protokolem o stavební komisi z 21. dubna 1916, 
jinak jim bude udělena pokuta. Fialovi se odvolali ke kladenskému okresnímu úřadu, který 
rozhodl, že kůlna a sklep kolaudaci nepodléhají, a rozhodnutí obecního úřadu zrušil. Dům 
jim patřil ještě v roce 1937. Roku 1951 byl majetku Blaženy Adamcové a v roce 1980 byl 
majitelem Václav Rameš.17

 

 
Dům čp. 163 z Žižkovy ulice v roce 1994. Foto Jindřich Lukášek pro SÚ Hostivice 

                                                 
17  ÚAZK, písemný operát katastru pro k. ú. Hostivice; MÚ Hostivice, dotazníky k obsazenosti bytů 1951; 

SÚ Hostivice, seznam pozemnostních archů Hostivice 1940–1943; přečíslování domů 1980; 
SOkA Kladno, fond Okresní úřad Kladno, karton 109, sign. 3-H/404 a 3-H/407 
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Dům čp. 163 dne 7. května 2010. Foto Jindřich Lukášek 
 

Dům čp. 335 
Parcelní číslo původní: PK st. 353, k. ú. Hostivice 
Parcelní číslo současné: KN 727, k. ú. Hostivice 

 

Podle voličského seznamu z roku 1931 ještě v domě čp. 335 nikdo nebydlel, ale při 
stavební komisi 5. března 1932 již toto samostatné číslo popisné oddělené od domu 
čp. 163 existovalo. Hostivický obecní úřad odmítl po stavební komisi vydat stavební 
povolení k nástavbě, protože stavebníci Josef a Marie Fialovi, kterým patřil zároveň dům 
čp. 163, odmítli podepsat protokol z komise, jímž je obec neoprávněně nutila 
k parcelačnímu řízení na oddělení pozemku již existujícího domu se samostatným číslem 
popisným. Okresní úřad Kladno na základě odvolání zrušil rozhodnutí obecního úřadu 
a nařídil mu vydání stavebního povolení. Samostatná stavební parcela a číslo popisné byly 
do katastru zapsány v roce 1936. V roce 1951 patřil dům Blaženě Adamcové, stejně jako 
čp. 163, ale roku 1980 už měl jiné vlastníky – Boh. a Hanu Duškovy.18

 

                                                 
18  ÚAZK, písemný operát katastru pro k. ú. Hostivice; MÚ Hostivice, voličský seznam Hostivice 1931; 

dotazníky k obsazenosti bytů 1951; SÚ Hostivice, seznam pozemnostních archů Hostivice 1940–1943; 
přečíslování domů 1980; SOkA Kladno, fond Okresní úřad Kladno, karton 109, sign. 3-H/453 
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Dům čp. 335 (ve dvoře) v roce 1994 a 3. září 2009. Foto Jindřich Lukášek 
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