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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 4. lednu 2009 
 
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 oblasti Nouzova a spojuje ulice Čsl. armády a Tyršovu. 
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Historie ulice 

Stavební vývoj 
Ulice vznikla v roce 1921 při výstavbě nové čtvrti zvané Nouzov.1

V roce 1933 byl upraven povrch ulice za peníze získané z půjčky práce, která měla 
snižovat dopady nezaměstanosti za velké hospodářské krize. Práce zajišťoval stavitel 
Antonín Hakl, který s nabídkou 36 170 Kč 68 h vyhrál ofertu (výběrové řízení) a k práci 
získal dispens od okresního úřadu, protože členové obecní rady jinak nemohli přijmout 
zakázku od obce.2

Bezprašný povrch v délce 120 metrů byl vybudován v roce 1969.3

Pojmenování ulice 

Ulice byla pojmenována Sokolská asi v roce 1931, nepochybně podle toho, že vede 
kolem letního cvičiště Tělocvičné jednoty Sokol Hostivice. 

Za 2. světové války název přečkal první vlnu přejmenovávání v roce 1939, ale o rok 
později musel být změněn na Jungmannovu ulici.4 Josef Jungmann (*1773 †1847) patřil 
k významným představitelům českého národního obrození. 

Po osvobození se začal opět používat původní název, který platí až do současnosti. 
 

 
Sokolská ulice od jihu 28. července 2007 

                                                 
1  Podrobněji je parcelace Nouzova popsána v sešitu k parku Nouzov 
2  SOkA Kladno, fond Okresní úřad Kladno, karton 110, sign. 3-H/557 
3  Kronika obce Hostivice (1950–1970), str. 227 
4  SOkA PZ, Archiv obce Hostivice, karton č. 1, inv. č. 1.1.2, seznam ulic sestavený pod č.j. 1124/40 

(změna názvu doplněna dodatečně tužkou) 
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Domy v ulici 

Dům čp. 205 
Parcelní číslo původní: PK st. 219, k. ú. Hostivice 
Parcelní číslo současné: KN 820, k. ú. Hostivice 

 

Rodinný dům postavili v roce 1922 tovární dělník Josef a Božena Horákovi.5

Dům čp. 206 
Parcelní číslo původní: PK st. 220, k. ú. Hostivice 
Parcelní číslo současné: KN 817, k. ú. Hostivice 

 

Rodinný dům postavili v roce 1921 zedník Karel a Marie Houdkovi.6 V současnosti je 
dům změněn přístavbou patra z 80. let. 
 

 
V pozadí snímku sokolského cvičení na letním cvičišti u sokolovny 24. června 1934 je vlevo vzadu vidět 
dvoudům čp. 206 a 205 a vpravo od nich dům čp. 326  

 

Dům čp. 207 
Parcelní číslo původní: PK st. 221, k. ú. Hostivice 
Parcelní číslo současné: KN 815, k. ú. Hostivice 

 

Rodinný dům postavili v roce 1921 štukatér Ferdinand a Marie Kandlerovi a Marie 
Kinclová.7 Po 2. světové válce přistavěl severní část domu František Roučka.8

                                                 
5  ÚAZK, písemný operát katastru pro k. ú. Hostivice, výkaz změn za rok 1925/1926 
6  ÚAZK, písemný operát katastru pro k. ú. Hostivice, výkaz změn za rok 1925/1926 
7  ÚAZK, písemný operát katastru pro k. ú. Hostivice, výkaz změn za rok 1925/1926 
8  Viz fotodokumentace 
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Na fotografii ze sokolského svičiště v roce 1937 jsou v pozadí vidět domy čp. 207 /okno vlevo), 327, 206, 
205, 326 a 202 (v ulici Čsl. armády) 
 

 
Dvojdům 206 a 205 na snímku z roku 1994, vlevo jsou vidět domy čp. 208, 207 a 327 a vpravo část domu 
čp. 326. Foto Jindřich Lukášek pro SÚ Hostivice 
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Domy čp. 208 a 207 kolem roku 1935. Mezi oběma domy je vidět bývalá pošta Tyršova čp. 209. Výřez 
z fotografie sokolského cvičení zapůjčené Zdeňkem Kadlecem 
 

 
Dům čp. 207 na snímku z 18. dubna 2002 
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Dům čp. 208 
Parcelní číslo původní: PK st. 222 k. ú. Hostivice 
Parcelní číslo současné: KN 813, k. ú. Hostivice 

 

Rodinný dům postavili v roce 1921 zámečník František a Růžena Švábovi.9 
V současnosti je dům změněn přístavbou patra. 
 

 
Dům čp. 208 na snímku z 16. května 2002 
 

Dům čp. 326 
Parcelní číslo původní: PK st. 370, k. ú. Hostivice 
Parcelní číslo současné: KN 821, k. ú. Hostivice 

 

Rodinný dům postavili vedle svého domu čp. 205 před rokem 1934 Josef a Božena 
Horákovi.10 Později byl významně přestavěn. 

Dům čp. 327 
Parcelní číslo původní: PK st. 369, k. ú. Hostivice 
Parcelní číslo současné: KN 818, k. ú. Hostivice 

 

Rodinný dům postavili vedle svého domu čp. 206 před rokem 1931 Karel a Marie 
Houdkovi.11 Dům měl vždy stejné majitele jako čp. 206. 

                                                 
9  ÚAZK, písemný operát katastru pro k. ú. Hostivice, výkaz změn za rok 1925/1926 
10  Viz fotodokumentace. Do katastru byl dům zapsán až v roce 1937 (ÚAZK, písemný operát katastru pro 

k. ú. Hostivice, parcelní protokol z roku 1895, dodatek za rok 1937) 
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Dům čp. 326 v roce 1994. Foto Jindřich Lukášek pro SÚ Hostivice 
 

                                                                                                                                                                  
11  Ve voličském seznamu z roku 1932 je v čp. 327 uveden topič František Nohejl s manželkou. 

Do katastru byl dům zapsán až v roce 1937 (ÚAZK, písemný operát katastru pro k. ú. Hostivice, 
parcelní protokol z roku 1895, dodatek za rok 1937) 


	 Umístění ulice 
	 Historie ulice 
	Stavební vývoj 
	Pojmenování ulice 
	 Domy v ulici 
	Dům čp. 205 
	Dům čp. 206 
	Dům čp. 207 
	 Dům čp. 208 
	Dům čp. 326 
	Dům čp. 327 




