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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 a je ohraničena ulicemi Železničářů 

a Žižkovou. 
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Historie ulice 

Stavební vývoj 
V únoru 1898 zpracoval úředně oprávněný civilní geometr Josef Vitouš situační plán 

na rozdělení pozemků č. kat. 32/4, 383 a 384 v obci Hostivici ve 32 stavebních míst, na 
základě kterého byla vymezena mj. ulice Partyzánů.1 Zřejmě v roce 1908 zde vznikl první 
dům a do roku 1912 již byly postaveny všechny současné domy. 

Povrch ulice byl kromě chodníků travnatý až do začátku 80. let 20. století, kdy byl 
položen živičný povrch. Vodovod byl do ulice zaveden v 80. letech, nejprve pouze pro 
odběr ze stojanu na rohu s Žižkovou ulicí. Splašková kanalizace a plynovod byly 
vybudovány v roce 1999. 
 

Pojmenování ulice 

Ulici pojmenovalo obecní zastupitelstvo pravděpodobně při zavádění názvů ulic v roce 
1931. Dnes již asi těžko zjistíme, zda byl název ulice Legionářská inspirován tím, že 
majitel domu čp. 153 v této ulici Antonín Karlík byl za 1. světové války legionářem. 

Za 2. světové války byl název odkazující na legie zcela nežádoucí a proto byla ulice 
na pokyn kladenského okresního úřadu již k 17. listopadu 1939 přejmenována na 
Severní. Nový název starosta obce zdůvodnil tak, že ulice vede z obce severním 
směrem.2

Po osvobození se ulici vrátil původní název,3 v 50. letech se však stal opět 
ideologicky nepřijatelný. Někdy v roce 1953 nebo 1954 proto místní národní výbor ulici 
přejmenoval na Partyzánů.4 Tento název již zůstal zachován do současnosti. 
 

 

                                                 
1  Dokument uložený u SÚ Hostivice 
2  SOkA Praha-západ, Archiv obce Hostivice, karton č. 1, inv. č. 1.1.2, č.j. 2873/39 
3  Na některých dokumentech se název ulice Severní vyskytuje ještě v roce 1946 
4  Na složenkách placených Jaroslavem Kučerou se k 25. září 1953 objevuje název Legionářská, ale 

k 26. dubnu 1954 již název Partyzánů 
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Severní část ulice v roce 1966, vlevo část domu čp. 156 
 

 
Ulice Partyzánů od severu 4. srpna 2007 
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Domy v ulici 
 

Dům čp. 75.B 
Parcelní číslo současné: KN 757/2, k. ú. Hostivice 

 

V 70. letech 20. století přestavěl Václav Slaboch původní stodolu domu čp. 155 
a vznikl tak rodinný dům čp. 75.B.5 V roce 1986 přistavěl 1. patro. 
 

 
Přízemní domy čp. 75.B a 156 v roce 1986, před zahájením přístavby 

                                                 
5  Dům byl zakreslen do katastrální mapy až po přestavbě, stodola vůbec nebyla evidována 
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Přístavba domů čp. 75.B a 156 v roce 1986 
 

 
Dům čp. 75.B dne 2. srpna 2007 
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Dům čp. 153 
Parcelní číslo původní: PK st. 184, k. ú. Hostivice 
Parcelní číslo současné: KN 760, k. ú. Hostivice 

 

Rodinný dům postavili v roce 1908 státní cestář Antonín Karlík s manželkou 
Boženou.6 V roce 1930 dům rozšířili o průjezd a chlév, stavba však ještě počátkem roku 
1938 nebyla zkolaudována. V roce 1937 ho prodali manželům Jaroslavu a Boženě 
Kučerovým, kteří rozšířili obytnou část domu jižním směrem s využitím původní 
hospodářské budovy a přestavěli rovněž dvorní část domu. Při přestavbě v roce 1967 byl 
zrušen průjezd do dvora.7

 

 
Výkres přístavby průjezdu a chléva z roku 1930. SÚ Hostivice 

                                                 
6  ÚAZK, písemný operát katastru pro k. ú. Hostivice 
7  Kupní smlouva a plán přestavby ve sbírce autora 
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Pohled na jižní část uliční fasády podle projektu Antonína Hakla z března 1937 
 

 
Pohled na celou uliční fasádu podle projektu skutečného provedení přestavby od Antonína Hakla ze září 1937 
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Dům čp. 153 pravděpodobně v roce 1938. Vlevo na fasádě je vidět uliční tabule. Vpravo dům čp. 162 
 

 
Dům čp. 153 před dokončením přestavby, v lednu 1968 
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Dům čp. 153 dne 9. března 2008 
 

Dům čp. 155 
Parcelní číslo původní: PK st. 186, k. ú. Hostivice 
Parcelní číslo současné: KN 756, k. ú. Hostivice 

 

Pozemek na stavbu domu čp. 155 koupili Josef a Anna Kapalínovi od Františka 
a Anny Šimkových v roce 1908. Nový dům byl zapsán do katastru v roce 1909, kdy 
Kapalínovi od Šimkových přikoupili ještě sousední pozemek. Dne 11. ledna 1913 ho koupili 
od Josefa a Anny Václav a Anna Kapalínovi, kteří následně prodali svůj dřívější dům čp. 42. 
v Potoční ulici. V roce 1980 byl majitelem Jaroslav Slaboch, zeť Václava a Anny 
Kapalínových.8

Ze samostatně stojící stodoly vznikl v 70. letech 20. století rodinný dům čp. 75.B. 
 

                                                 
8  ÚAZK, písemný operát katastru pro k. ú. Hostivice; SÚ Hostivice, přečíslování domů 1980 
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Dům čp. 155 na snímku asi z 20. let 20. století. Fotografii zapůjčila Libuše Slabochová 
 

 
Dům čp. 155 v roce 1994. Foto Jindřich Lukášek pro SÚ Hostivice 
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Dům čp. 155 z ulice Partyzánů a z Žižkovy ulice 3. září 2009. Foto Jindřich Lukášek 
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Dům čp. 156 
Parcelní číslo původní: PK st. 189 (189/1), k. ú. Hostivice 
Parcelní číslo současné: KN 754, k. ú. Hostivice 

 

Rodinný dům postavil v roce 1910 František Pokorný na pozemku, který koupil 2. září 
1909 od Františka a Anny Šimkových. Trhovou smlouvou z 5. června 1911 Pokorný dům 
prodal Václavovi a Františce Himlovým (v některých záznamech též Hyml) a ti 
15. července 1912 přikoupili od Františka a Anny Šimkových ještě zahradu. Za druhé 
světové války dům patřil Václavovi a Jiřině Himlovým. Jejich dcera Petra s manželem 
Zdeňkem Kiesewetterem dům přestavěli v roce 1986.9

Dílna ve dvoře byla dočasně označena samostatným číslem 191.A. 
 

 
Dům čp. 156 asi v roce 1945. Fotografii zapůjčila Petra Kiesewetterová 
 

                                                 
9  ÚAZK, písemný operát katastru pro k. ú. Hostivice; SÚ Hostivice, seznam pozemnostních archů 

Hostivice 1940–1943; přečíslování domů 1980 
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Dům čp. 156 v roce 1986, při přístavbě 
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Dům čp. 156 v roce 1994 a 3. září 2009. Foto Jindřich Lukášek 
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Dům čp. 162 
Parcelní číslo původní: PK st. 200, k. ú. Hostivice 
Parcelní číslo současné: KN 758, k. ú. Hostivice 

 

Pozemek, na kterém nyní stojí dům čp. 162, koupil při parcelaci v roce 1907 Karel 
Turecký z Úhonic. Dům postavil s manželkou Marií v roce 1914 a v roce 1927 již patřil 
Václavovi a Marii Fišerovým. V majetku Marie Fišerové byl ještě v roce 1980. V roce 1988 
ho nový majitel Adolf Řeřicha přestavěl a zvýšil o první patro.10

 

 
Dům čp. 162 (uprostřed) v roce 1970, vlevo dům čp. 153 
 

                                                 
10  ÚAZK, písemný operát katastru pro k. ú. Hostivice; SÚ Hostivice, seznam pozemnostních archů 

Hostivice 1940–1943; přečíslování domů 1980 



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

 

 
 

 
Přestavba domu čp. 162 v červnu 1988 
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Dům čp. 162 z Žižkovy ulice v roce 1994. Foto Jindřich Lukášek pro SÚ Hostivice 
 

 
Dům čp. 162 dne 18. října 2008 
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Zaniklé číslo popisné v ulici 

Dům čp. 191.A 
Parcelní číslo původní: PK st. 189/2, k. ú. Hostivice 
Parcelní číslo současné: část KN 754, k. ú. Hostivice 

 

Dílna ve dvoře domu čp. 156 sloužila za bytové nouze k bydlení, proto jí přidělila 
obecní rada 2. listopadu 1920 při dočíslování domů samostatné číslo popisné 191.A. Václav 
Himl byl cukrářem a měl zde dílnu, která byla v roce 1951 zapsána jako cukrářská dílna 
Kralupských mlýnů, n. p., ale vždy patřila majitelům domu čp. 156. Samostatné číslo 
popisné bylo zrušeno v 50. letech 20. století, ale budova dosud stojí.11

 

 
Na zvětšeném výřezu katastrální mapy z roku 1892, ve které jsou červeně vyznačeny změny do roku 1946, 
je vidět umístění obydlené dílny čp. 191.A na pozemku parc. č. st. 189/2 k. ú. Hostivice. © ÚAZK 
 

                                                 
11  MÚ Hostivice, kniha zápisů č. HR1; dotazníky k obsazenosti bytů 1951; ÚAZK, písemný operát katastru 

pro k. ú. Hostivice; SÚ Hostivice, seznam pozemnostních archů Hostivice 1940–1943 
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