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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 u hostivického nádraží, ze severu je ohraničena ulicí Železničářů, 

na jihu kříží Žižkovu ulici a končí jako slepá. 
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Historie ulice 

Stavební vývoj 
Ulice vznikla zastavěním parcel prodávaných Františkem a Annou Šimkovými 

z Hostivice čp. 133 v prvním desetiletí 20. století. Parcelační plán zpracoval již v únoru 
1898 úředně oprávněný civilní geometr Josef Vitouš.1

Jižně od Žižkovy ulice zůstalo (na rozdíl od Nerudovy ulice) zachováno pokračování 
ulice, kterým se do budoucna předpokládá obsluha uvažované zástavby v zahradě patřící 
k bývalému statku čp. 25. 
 

Pojmenování ulice 

Ulici pojmenovalo hostivické obecní zastupitelstvo pravděpodobně při zavádění názvů 
ulic v roce 1931 jako Havlíčkovu a po celou dobu se nezměnil.2 Karel Havlíček Borovský  
(1821–1856) byl českým spisovatelem a novinářem, za své protivládní postoje byl odeslán 
do vyhnanství v Brixenu. Podle místní tradice při převozu z lázní do Prahy, kde zemřel, 
naposledy nabyl vědomí v Hostivici u hostince U koruny, ze kterého zaslechl české národní 
písně. 
 

 
Havlíčkova ulice přes Žižkovu ulici v roce 1958, po úpravě povrchu. Vpravo dům čp. 144. Snímek 
z fotokroniky města Hostivice (FKM-F, list 27) 
                                                 
1  Dokument uložený u SÚ Hostivice 
2  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 
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Východní a západní strana Havlíčkovy ulice od ulice Železničářů 4. srpna 2007 
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Domy v ulici 

Dům čp. 130 
Parcelní číslo původní: PK st. 163, k. ú. Hostivice 
Parcelní číslo současné: KN 770, k. ú. Hostivice 
 

 
 

 
Dům čp. 130 v roce 1994 a 3. září 2009. Foto Jindřich Lukášek 
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Rodinný dům čp. 130 postavila v roce 1902 Filomena Kopková, která ho odevzdací 

listinou ze 13. května 1918 předala samostatnému zámečníkovi Františku Kopkovi. V roce 
1927 vedl vedle Kopky další domácnost tovární zámečník Bohuslav Eiman a roku 1931 byla 
ve voličském seznamu zapsána k tomuto domu pouze Ludmila Eimanová, v domácnosti. 
Eimanová dům prodala trhovou smlouvou z 25. září 1933 Václavovi a Marii Malých a měla 
zaplatit dávku z přírůstku hodnoty z převodu nemovitostí ve výši 855,05 Kč. Od Malých 
pravděpodobně koupila jejich dům čp. 30. Roku 1951 vlastnila dům čp. 130 Emílie 
Hrynivová a v roce 1980 Lubomíra Křížová.3

 

Dům čp. 144 
Parcelní číslo původní: PK st. 177, k. ú. Hostivice 
Parcelní číslo současné: KN 735, k. ú. Hostivice 

 

Rodinný dům postavili v roce 1907 dělník Jan a Františka Balíkovi. Odevzdací listinou 
z 24. června 1925 se jedinou majitelkou stala Františka Balíková. Před rokem 1940 přešlo 
vlastnictví na zřízence drah Stanislava a Kateřinu Císařovy, kteří v domě žili již v roce 1927. 
V roce 1980 patřil Vladimíru Štěrbovi, který ho po roce 1995 zvýšil o patro.4

 

 
Dům čp. 144 z Žižkovy ulice asi ve 30. letech 20. století. Na tabulce na rohu domu je nápis „hasič“. Snímek 
zapůjčil Jiří Pergl 

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

a 1931; seznam k regulačnímu plánu Hostivice 1937; dotazníky k obsazenosti bytů 1951; SÚ Hostivice, 
seznam pozemnostních archů Hostivice 1940–1943; přečíslování domů 1980; SOkA Kladno, fond 
Okresní úřad Kladno, karton 110, sign. 3-H/609 

4  ÚAZK, písemný operát katastru pro k. ú. Hostivice; MÚ Hostivice, voličské seznamy Hostivice 1919 
a 1931; seznam k regulačnímu plánu Hostivice 1937; dotazníky k obsazenosti bytů 1951; SÚ Hostivice, 
seznam pozemnostních archů Hostivice 1940–1943; přečíslování domů 1980 
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Dům čp. 144 z Žižkovy ulice v roce 1994 a 29. června 2008. Foto Jindřich Lukášek (horní snímek) 
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Dům čp. 147 
Parcelní číslo původní: PK st. 178, k. ú. Hostivice 
Parcelní číslo současné: KN 732, k. ú. Hostivice 

 

Rodinný dům (vilu) postavili v roce 1907 učitel Alois a Anežka Saifrtovi a v roce 1914 
ho zvýšili o patro se zachováním charakteristického tvaru. Alois Saifrt st. působil na 
hostivické obecné škole v letech 1897 až 1931 (s přerušením v letech 1919 až 1924, kdy 
učil na Slovensku) a poté do penzionování v roce 1936 na dívčí obecné škole v Praze, 
nejprve jako učitel a poté jako zatímní řídící učitel. Aktivně se zapojil do společenského 
dění v Hostivici. Režíroval ochotnické divadlo, působil v tělocvičné jednotě Sokol Hostivice 
a dlouhá léta byl jednatelem a později předsedou místního odboru Národní jednoty 
Severočeské v Hostivici. Od roku 1906 byl místostarostou Hostivické záložny. Dne 30. září 
1937 byl zvolen za hostivického obecního kronikáře a v této funkci setrval do března 1952. 
Jeho zápisy v obecní pamětní knize patří ke kvalitním, obsahují řadu přesných údajů 
o soudobém dění; do studia historie se nepouštěl. 

Po jeho smrti v lednu 1955 dům vlastnil Alois Saifrt ml. s manželkou Evou. Alois Saifrt 
ml. rovněž učil v hostivické škole, a to v letech 1949 až 1978, a poslední tři roky vykonával 
funkci ředitele této školy. I po odchodu do důchodu mnoho let ve škole vypomáhal 
s výukou. Stejně jako otec a jeho bratři se zapojil do veřejného dění, působil v místních 
kapelách, v Sokole i jako poslanec MNV. Zemřel v lednu 2000. Eva Saifrtová byla dlouhá 
léta ředitelkou litovické mateřské školy. 

Dcera Aloise a Evy Saifrtových Zdeňka Vepřeková dům v roce 2003 velmi citlivě 
zrekonstruovala.5

 

 
Nepříliš kvalitní snímek ukazuje dům čp. 147 ze zahrady v roce 1907. Fotografii zapůjčila Zdeňka Vepřeková 
                                                 
5  ÚAZK, písemný operát katastru pro k. ú. Hostivice; MÚ Hostivice, kronika č. 4, str. 179; dotazníky 

k obsazenosti bytů 1951; SÚ Hostivice, přečíslování domů 1980. K učitelům Saifrtovi st. a ml. 
podrobněji v mém Slovníku hostivických učitelů 
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Saifrtova vila čp. 147 na pohlednici J. Blažka z Prahy II odeslané v roce 1914 
 

 
Dům čp. 147 dne 10. února 2001 
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Dům čp. 147 z ulice Železničářů 3. září 2009. Foto Jindřich Lukášek 
 

 
Dům čp. 157 v roce 1994. Foto Jindřich Lukášek pro SÚ Hostivice 
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Dům čp. 157 dne 18. října 2008 
 

 
Dům čp. 157 dne 3. září 2009. Foto Jindřich Lukášek 
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Dům čp. 157 
Parcelní číslo původní: PK st. 190, k. ú. Hostivice 
Parcelní číslo současné: KN 772, k. ú. Hostivice 

 

Rodinný dům postavili v roce 1910 
obuvník Jan a Marie Kohoutkovi. V roce 
1951 patřil bratrům Karlovi a Ing. Josefovi 
Kohoutkovým, roku 1980 byla majitelkou 
Ing. Marie Thomová.6

Současná majitelka dům v roce 2009 
zateplila. Ztratila se tím jemná výzdoba 
fasády, ale dům si zachoval svůj vzhled. Reklama v pozvánce na sokolské šibřinky 6. ledna 1923
 

Dům čp. 158.B 
Parcelní číslo původní: část PK st. 150 a PK st. 188 („stavební plocha co role“), k. ú. Hostivice 
Parcelní číslo současné: KN 710, k. ú. Hostivice 

 

Stavební pozemek na místě nynější zahrady domu čp. 158.B koupili v roce 1910 Josef 
a Marie Horešovských, nikdy však na něm nepostavili. Dům řazený k Havlíčkově ulici 
a tomuto pozemku vznikl až asi v roce 1951 oddělením části domu čp. 120 v Drdově ulici 
a převzal číslo popisné po zbořeném domě ve vojenském areálu pracháren u letiště. 
V tomto roce patřil Marii Drdové, roku 1980 Jiřině Drdové.7

 

 
Dům čp. 158.B v roce 1994. Foto Jindřich Lukášek pro SÚ Hostivice 
                                                 
6  ÚAZK, písemný operát katastru pro k. ú. Hostivice; MÚ Hostivice, dotazníky k obsazenosti bytů 1951; 

SÚ Hostivice, přečíslování domů 1980 
7  ÚAZK, písemný operát katastru pro k. ú. Hostivice (týká se pozemku parc č. st. 188, k. ú. Hostivice; 

rozdělení domu čp. 122 není zakresleno ani v katastrální mapě ze 60. let); MÚ Hostivice, dotazníky 
k obsazenosti bytů 1951; SÚ Hostivice, přečíslování domů 1980 
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Dům čp. 158.B dne 3. září 2009. Foto Jindřich Lukášek 
 

Dům čp. 168 
Parcelní číslo původní: PK st. 202, k. ú. Hostivice 
Parcelní číslo současné: KN 729, k. ú. Hostivice 

 

Rodinný dům postavili v roce 1914 stavitel 
Antonín a Milada Haklovi. V roce 1919 zde bydlela 
v podnájmu učitelka Helena Tittelbachová, významná 
osobnost hostivického školství v 10. až 30. letech 
20. století. Stavitel Antonín Hakl patřil v první polovině 
20. století k nepřehlédnutelným osobnostem hostivic-
kého veřejného života. Postavil velkou část domů 
v rozvojových lokalitách Hostivice i Litovic, působil 
v řadě místních spolků a byl i členem hostivické obecní 
rady. V letech 1951 a 1980 vlastnil dům jeho syn 
Ing. Karel Hakl, který se také aktivně podílel na správě 
obce jako poslanec MNV a předseda stavební komise.8

 
Výřez z účtu z roku 1945 

                                                 
8  ÚAZK, písemný operát katastru pro k. ú. Hostivice; voličský seznam Hostivice 1919; MÚ Hostivice, 

dotazníky k obsazenosti bytů 1951; SÚ Hostivice, přečíslování domů 1980 
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Dům čp. 168 z ulice Železničářů v roce 1994 a 3. září 2009. Foto Jindřich Lukášek 


	 Umístění ulice 
	 Historie ulice 
	Stavební vývoj 
	Pojmenování ulice 
	 Domy v ulici 
	Dům čp. 130 
	Dům čp. 144 
	 Dům čp. 147 
	 Dům čp. 157 
	Dům čp. 158.B 
	Dům čp. 168 




