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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 10. dubnu 2011 
 
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 spojuje Litovice a Jeneček a je ohraničena ulicemi Čsl. armády a Litovickou. 

 

 
 
 
 

 
Severní část ulice Sportovců s novou výstavbou v ulicích Unhošťské a U Lindbetonky 26. července 2010 
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Historie ulice 

Stavební vývoj 
Ulice Sportovců vznikla z historické cesty spojující Litovice a Jeneček. Ještě za první 

republiky vedla v zásadě mimo zástavbu, jen u ulic Litovické a Prostřední vznikly Nové 
Litovice, nad nimi se nacházela od roku 1900 cihelna a u ulice Čsl. armády vznikla v roce 
1928 továrna „Lindbetonka“ (pozdější STS) a nad ní koncem 30. let řada rodinných domů 
souběžně s ulicí Čsl. armády.1 

Západní strana byla v jižní části zastavěna školkou z roku 1947 a dvěma rodinnými 
domy z 50. let. Kromě bytového domu z 60. let doplnila zástavbu až výstavba ulic Za 
Zahradami a Na Výhledu, které vybudovala v letech 1997 až 1998 Habitera, a. s. 

Na východní straně vznikly v místě bývalé Haklovy cihelny v 80. letech bytové domy 
a v 90. letech rodinné domy, povětšinou patřící do Haklovy ulice, ve které je rovněž 
popsána historie cihelny s výjimkou zaniklého domu cihlářských dělníků čp. 672.A. Pole 
proti STS je zastavováno až v současnosti, domy patří do přilehlých ulic – Unhošťské, 
Valovské a U Lindbetonky. 

Cesta z Litovic do Jenečka se stala okresní silnicí a rozšířena byla v letech 1925 až 
1926. Původní projekt stavitele Rudolfa Šťastného z Jenče v roce 1925 zamítla okresní 
správní komise a schválen byl až druhý projekt stavitele Josefa Náprstka z Unhoště. Ve 
výběrovém řízení byl ze šesti uchazečů vybrán zednický mistr Antonín Hakl z Hostivice 
s nabídkou za 83 949 Kč. Na úhradu nákladu si obec vypůjčila 60 000 Kč u Zemské banky 
v Praze a 42 000 Kč u Okresní hospodářské záložny v Unhošti. Stavbu zdržely průtahy 
s výkupy pozemků, kdy jeden z majitelů nesouhlasil s cenou 6 Kč za čtvereční sáh, ale 
stavba byla i tak dokončena ve druhé polovině roku 1926 a předána do správy okresu.2 
V současné době je ulice silnicí III. třídy. V letech 1957 až 1960 zde byly upraveny 
chodníky, nejspíše pouze v jižní, tehdy zastavěné části.3 Nové chodníky vznikaly až 
současně se zástavbou, například u zastavovaného pole proti STS byl vybudován v září 
2008. Dosud však ani po jedné straně nevede chodník v plné délce ulice. 

 

Pojmenování ulice 

Ulice byla pojmenována Sportovců 
snad v roce 1950, při pojmenovávání všech 
ulic v Litovicích. Důvod pojmenování není 
znám, v ulici se nenachází žádné sportoviště 
ani zde nebydlel žádný významný sportovec. 
Název se od té doby nezměnil.4 

Místní občané říkají ulici lidově Lindbe-
tonka podle názvu továrny na lindbeton 
v této ulici, pozdějšího areálu STS. 
 

                                                 
1  V nynější poloze je cesta zachycena již na mapě I. vojenského mapování 
2  MÚ Hostivice, kronika č. 3, str. 124 
3  MÚ Hostivice, kronika č. 5, str. 150 
4  Podle vzpomínky Václava Čížka stanovila názvy litovických ulic v roce 1950 bezpečnostní komise MNV 
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Výkres potřebných výkupů pozemků na rozšíření ulice Sportovců z cesty na silnici ze srpna 1925 
 

 
Průhled ulicí Sportovců od severu v roce 1942. Vlevo Nové Litovice, u ulice věžový transformátor (podrobněji 
je popsán v části věnované parku T. G. Masaryka), vpravo od něj domy v Litovické ulici včetně bývalého 
kontribučního špýcharu. Snímek z fotokroniky města Hostivice (FKM-A, list 6) 
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Prvomájový průvod ulicí Sportovců snad v roce 1954. Nahoře je vidět restaurace na rohu ulic Čsl. armády 
a Lidické, dole roh plotu mateřské školy 
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Pohled na ulici Sportovců od západu v 70. letech 20. století. Vlevo Haklova cihelna, vpravo bytový dům 
čp. 932 
 

 
Na obdobném pohledu z roku 1971 je vidět dům čp. 672.A. Snímek zapůjčil Petr Čermák 
 

 
Ulice Sportovců od severu 12. dubna 2009, vlevo Haklova ulice 
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Domy v ulici 

Areál Strojní traktorové stanice (STS) 
 

 
 

V roce 1928 byl rozdělen pozemek pole Jaroslava Čermáka z Hostivice parc. č. 360 
k. ú. Litovice u ulice Sportovců a na jeho části zřídil Ing. Václav Havel z Prahy továrnu na 
výrobu lindbetonu, podle které se areálu až dosud říká Lindbetonka.  

Stavební materiál lindbeton se vyráběl podle patentu švédského inženýra Lindmana. 
V keramické peci se při teplotě 1 350 °C pálila cihlářská hlína, čímž vznikala lehká pórovitá 
hmota, lehčí než voda. Tato hmota se drtila a míchala s cementem a malým podílem 
vápna, čímž vznikalo tvrdé, tepelně izolující a přitom lehké stavivo. Vyráběly se tvárnice 
různých rozměrů, které byly použity např. při výstavbě filmových ateliérů na Barrandově 
a v Hostivici na zídku u parku T. G. Masaryka. Průměrně se denně vyrobilo 26 m3 
lindbetonu. Při plném provozu zaměstnávala továrna 36 dělníků. Zaměstnán zde byl 
i dřívější litovický starosta Karel Chalupa ze Břvů.5 

                                                 
5  MÚ Hostivice, kronika č. 3, str. 134–135; Hostivice – 700 let, na více místech 
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Detail z celkového pohledu na Lindbetonku od západu. MÚ Hostivice, kronika č. 3, str. 138 
 

 
Drtič umělé pemzy v Lindbetonce. MÚ Hostivice, kronika č. 3, str. 138 
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Míchačka a postup výroby tvárnic v Lindbetonce. MÚ Hostivice, kronika č. 3, str. 138 
 

 
Hotové lindbetonové výrobky. MÚ Hostivice, kronika č. 3, str. 138 
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V Lindbetonce zřejmě sídlili i jiní podnikatelé nebo snad výroba lindbetonu skončila již 

za války,6 protože 21. ledna 1950 přikázala rada MNV zámečnické dílny Antonína Čapka 
v tomto areálu Jednotnému zemědělskému družstvu Hostivice ke zřízení dílen a kanceláří. 
V roce 1952 se JZD přestěhovalo do bývalého statku Jiráskova čp. 100 a Lindbetonku 
uvolnilo pro strojní traktorovou stanici, která sem přesídlila z Prahy-Břevnova. Od roku 
1965 byla v areálu umístěna i pobočka Ústředního podniku zemědělské techniky. Poté, co 
se jednotlivé zemědělské podniky vybavily vlastní technikou, se STS zaměřila na výrobu 
a údržbu strojního zařízení, konkrétně vybavení pro chov slepic. V tomto programu 
pokračovala i STS Hostivice, a. s., a kolem roku 2005 areál koupila zlínská dopravní firma 
BC Logistic prostřednictvím firmy Sygnum s. r. o.7 

Stavební vývoj areálu STS je poměrně složitý. Řada staveb byla do katastrální mapy 
zakreslena s velkým zpožděním a nejstarší budovy používané pro výrobu lindbetonu se 
v mapě vůbec neobjevily. Přesnějším vodítkem jsou tak letecké měřické snímky, které 
ukazují rozšíření areálu východním směrem po roce 1966. V seznamu k přečíslování domů 
z roku 1980 je uvedena řada čísel popisných pro areál STS, které však nejsou zapsány do 
katastru nemovitostí. V roce 2010 bylo čp. 881 (dříve litovické čp. 261) dodatečně 
přiřazeno v katastru k administrativní budově na pozemku parc. č. st. 422 k. ú. Hostivice, 
u ostatních čísel však nelze určit, ke kterým budovám v areálu STS patří. Jde o čp. 869 
(dříve litovické čp. 249), 906 (286), 907 (287) a 908 (288). Nejnižší číslo snad patřilo 
původní budově Havlovy továrny, která kdysi stávala v severovýchodním rohu areálu.8 
 

 
Děti ze školky u vjezdu do areálu STS v 70. letech. Snímek z fotokroniky MŠ Hostivice (FKMŠ-B, strana 7) 

                                                 
6  V záznamu o nehodě německého vojenského letadla na poli u Jenečka 12. února 1944 je areál uveden 

jako „bývalá továrna Litbeton“. Německy psaný dokument poskytl Luboš Volf 
7  Hostivice – 700 let, na více místech; MÚ Hostivice, kronika č. 5, str. 37 
8  VGHMÚř Dobruška, LMS inv. č. 4248/38, 1569/1953, 11207/1966, 9294/1969, 21297/1975, 

22419/1983, 21227/1985, 14836/1990 a 1603/1995; SÚ Hostivice, přečíslování domů 1980 
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V současné době se připravuje demolice severní části areálu a výstavba obchodního 

střediska. 
 

 
Administrativní budova STS čp. 881 a vjezd do areálu dne 24. listopadu 2009. Foto Jindřich Lukášek 
 

 
Průmyslové haly na západní straně areálu STS, od nynější Toskánské ulice dne 14. března 2004 
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Dům čp. 1294 
Parcelní číslo současné: KN st. 511, k. ú. Litovice 

 

Jednu z hal v areálu STS odkoupila snad kolem roku 2000 společnost GAPAs s. r. o., 
která zde vybudovala prodejnu zahradnického vybavení. Kolem roku 2003 byl objekt 
upraven na servisní halu a v té době dostal samostatné číslo popisné.9 
 

 
 

 
Dům čp. 1294 v roce 1994 (ještě jako součást areálu STS) a 24. listopadu 2009. Foto Jindřich Lukášek 

                                                 
9  Evidence adres na stránkách www.mvcr.cz 



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

 

Ostatní domy v ulici 

Dům čp. 692 (dříve litovické čp. 72) 
Parcelní číslo původní: PK st. 139, k. ú. Litovice 
Parcelní číslo současné: KN st. 139, k. ú. Litovice 

 

Rodinný dům postavili v roce 1923 domkář Josef a Antonie Křivánkovi. V majetku 
rodiny je dům doposud.10 
 

 
 

 
Dům čp. 692 v roce 1994 a 12. listopadu 2009. Foto Jindřich Lukášek 

                                                 
10  ÚAZK, písemný operát katastru pro k. ú. Litovice; MÚ Hostivice, kronika č. 3, str. 116 a 150; 

SÚ Hostivice, přečíslování domů 1980 
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Dům čp. 697 v roce 1994 (foto Jindřich Lukášek pro SÚ Hostivice) a 12. dubna 2009 
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Dům čp. 697 (dříve litovické čp. 77) 
Parcelní číslo původní: PK st. 152, k. ú. Litovice 
Parcelní číslo současné: KN st. 152, k. ú. Litovice 

 

Rodinný dům postavil v roce 1928 železniční zřízenec Václav Chalupa s manželkou 
Zdeňkou. V roce 1980 patřil Zdeňku Chalupovi.11 
 

Dům čp. 867 (dříve litovické čp. 247) 
Parcelní číslo původní: PK st. 362, k. ú. Litovice 
Parcelní číslo současné: KN st. 362, k. ú. Litovice 

 

Rodinný dům postavili před rokem 1941 Jan a Marie Melicharovi na pozemku, který 
koupili 12. dubna 1939 od rolníka Jaroslava Čermáka z Hostivice. Roku 1980 ho vlastnili 
Josef a Eliška Melicharovi.12 
 

 
Dům čp. 867 z ulice Čsl. armády v roce 1994. Foto Jindřich Lukášek pro SÚ Hostivice 

                                                 
11  MÚ Hostivice, kronika č. 3, str. 134 a 150; dotazníky k obsazenosti bytů 1951; SÚ Hostivice, seznam 

pozemnostních archů Litovice 1937–1943; přečíslování domů 1980 
12  VGHMÚř Dobruška, LMS inv. č. 4248/38; SOkA Kladno, fondu Okresní úřad Kladno, karton 113, 

sign. 3-H/1184; MÚ Hostivice, dotazníky k obsazenosti bytů 1951; SÚ Hostivice, seznam pozemnost-
ních archů Litovice 1937–1943; přečíslování domů 1980 
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Dům čp. 867 dne 14. října 2009. Foto Jindřich Lukášek 
 

Dům čp. 880 (dříve litovické čp. 260) 
Parcelní číslo původní: PK st. 423, k. ú. Litovice 
Parcelní číslo současné: KN st. 423/2, k. ú. Litovice 

 

Rodinný dvojdům postavila STS Hostivice jako služební byty snad v roce 1953. Někdy 
před rokem 1980 byla polovina domu označena novým litovickým čp. 307. Část, které 
zůstalo původní číslo, patřila roku 1980 Štěp. a M. Ghymešiovým.13 
 

Dům čp. 927 (dříve litovické čp. 307) 
Parcelní číslo původní: PK st. 423/1, k. ú. Litovice 
Parcelní číslo současné: KN st. 423/2, k. ú. Litovice 

 

Číslo popisné vzniklo někdy před rokem 1980 oddělením poloviny dvojdomku 
s litovickým čp. 260. V roce 1980 tato oddělená část patřila Jaroslavu a Jiřině 
Kroupovým.14 
 

                                                 
13  MÚ Hostivice, dotazníky k obsazenosti bytů 1951 (dodatečná poznámka 1953); SÚ Hostivice, přečíslo-

vání domů 1980 
14  SÚ Hostivice, přečíslování domů 1980 
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Dvojdům čp. 880 a 927 (dále od silnice) v roce 1994 a 29. března 2010. Foto Jindřich Lukášek 
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Dům čp. 922 (dříve litovické čp. 302) a 1134 
Parcelní číslo původní: PK st. 537 a st. 536, k. ú. Litovice 
Parcelní číslo současné: KN st. 537 a st. 536, k. ú. Litovice 

 

Rodinný dům postavil mezi roky 1953 a 1966 Ladislav Zelenka. Doposud zůstává 
v majetku rodiny. Nejspíše současně vznikla u domu i další budova, která v 80. nebo 
90. letech obdržela samostatné čp. 1134.15 
 

 
 

 
Domy čp. 922 a 1134 (vpravo vpředu) v roce 1994 a 16. července 2010. Foto Jindřich Lukášek 

                                                 
15  VGHMÚř Dobruška, LMS inv. č. 1569/1953 a 11207/1966 
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Dům čp. 928 z parku T. G. Masaryka v roce 1994 a z ulice Sportovců dne 6. listopadu 2009. Foto Jindřich 
Lukášek 
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Dům čp. 928 (dříve litovické čp. 308) 
Parcelní číslo původní: PK st. 456, k. ú. Litovice 
Parcelní číslo současné: KN st. 456, k. ú. Litovice 

 

Rodinný dům byl postaven mezi roky 1953 a 1966 a v roce 1980 ho vlastnili Josef 
a Boh. Kučerovi. V současné době je neobydlený a majitel (investorská firma) zvažuje jeho 
demolici.16 
 

Dům čp. 932 (dříve litovické čp. 312) a 1236 
Parcelní číslo původní: PK st. 474 a st. 475, k. ú. Litovice 
Parcelní číslo současné: KN st. 474/1,  st. 474/2 a st. 475, k. ú. Litovice 

 

Bytový dům se dvěma vchody postavila STS Hostivice mezi roky 1966 a 1969. 
V 90. letech bylo jednomu z vchodů přiděleno samostatné čp. 1236. V letech 2002 až 2003 
ho Českomoravská stavební společnost s. r. o. v dohodě s majiteli jednotlivých bytů 
zrekonstruovala a zvýšila o dvě patra, čímž významně převýšil okolní zástavbu.17  
 

 
Dům čp. 932 a 1236 z nynější ulice Za Zahradami v roce 1994. Foto Jindřich Lukášek pro SÚ Hostivice 

                                                 
16  VGHMÚř Dobruška, LMS inv. č. 1569/1953 a 11207/1966; SÚ Hostivice, přečíslování domů 1980 
17  VGHMÚř Dobruška, LMS inv. č. 11207/1966 a 9294/1969; SÚ Hostivice, přečíslování domů 1980 
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Přístavba domu čp. 932 a 1236 dne 4. června 2002 
 

 
Dům čp. 932 a 1236 po přístavbě, dne 20. května 2004 
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Dům čp. 1165 
Parcelní číslo současné: KN st. 691, k. ú. Litovice 

 

Bytový dům pro zaměstnance Osevy byl rozestavěn již před rokem 1983, ale 
dostavěn až po roce 1985. V letech 2004 ho Českomoravská stavební společnost s. r. o. 
v dohodě s majiteli jednotlivých bytů zrekonstruovala a zvýšila o dvě patra.18 
 

Dům čp. 1166 
Parcelní číslo současné: KN st. 690, k. ú. Litovice 

 

Bytový dům pro zaměstnance Osevy byl postaven kolem roku 1983. V letech 2004 
byl zrekonstruován a zvýšen o dvě patra.19 
 

 
Domy čp. 1166 (vzadu) a 1165 v roce 1994. Foto Jindřich Lukášek pro SÚ Hostivice 
 

                                                 
18  VGHMÚř Dobruška, LMS inv. č. 22419/1983 a 21227/1985 
19  VGHMÚř Dobruška, LMS inv. č. 22419/1983 



HOSTIVICKÝ ULIČNÍK: Historický vývoj ulic a domů v Hostivici 
Ulice Sportovců  25 
 

 

 
Dům čp. 1166 v roce 1994. Foto Jindřich Lukášek pro SÚ Hostivice 
 

 
Přístavba domu čp. 1165 dne 20. května 2004 
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Dům čp. 1165 dne 12. listopadu 2009. Foto Jindřich Lukášek 
 

 
Dům čp. 1166 z Haklovy ulice dne 12. listopadu 2009. Foto Jindřich Lukášek 
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Zaniklé domy v ulici 

Dům čp. 672.A (dříve litovické čp. 52) 
Parcelní číslo původní: PK st. 115, k. ú. Litovice 
Parcelní číslo současné: KN st. 115/1 a st. 115/2, k. ú. Litovice 

 

V roce 1900 zřídili rolník František a Marie Linkovi z litovického čp. 4 cihelnu a pro 
cihlářské dělníky postavili dům, který dostal litovické čp. 52. Do katastru byl zapsán 
omylem jako čp. 51, chyba byla opravena ve výkazu změn za rok 1911/1912. Podle 
odevzdací listiny z 5. října 1914 rodinný statek včetně cihelny převzali Ladislav a Stanislava 
Linkovi, kteří cihelnu prodali trhovou smlouvou z 9. srpna 1923 hostivickému staviteli 
Antonínu Haklovi s manželkou Miladou. Hakl hned v následujícím roce dům přistavěl 
a rozšířil dvůr a o rok později přestavěl vlastní cihelnu, která je popsána v Haklově ulici. 
V roce 1980 je u převáděného litovického domu čp. 52 poznamenáno „Hakl – sklad“, 
i když v té době již bez pochybností Haklově rodině nepatřil. Není však zřejmé, zda tím 
zapisovatel mínil cihlářský domek, či vlastní cihelnu. Dům byl zbořen mezi roky 1985 
a 1990. Na jeho místě je dnes zeleň u bytových domů.20 
 

 
Dům čp. 672.A v 70. letech 20. století. Snímek z publikace Hostivice – 700 let života a práce 
 

                                                 
20  ÚAZK, písemný operát katastru pro k. ú. Litovice; MÚ Hostivice, kronika č. 3, str. 120 a 122 (kronikář 

L. Pergl datuje koupi chybně až do roku 1924); SÚ Hostivice, přečíslování domů 1980; VGHMÚř 
Dobruška, LMS inv. č. 21227/1985 a 14821/1990 
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Bývalá mateřská škola čp. 870 (dříve litovické čp. 250) 
Parcelní číslo původní: PK st. 398, k. ú. Litovice 
Parcelní číslo současné: KN 682 a 364/4, k. ú. Litovice 

 

V roce 1947 zakoupil Místní národní výbor Litovice dřevěnou stavbu z Ruzyně, 
přenesl ji do Hostivice a vybudoval z ní mateřskou školu, která byla slavnostně otevřena 
28. září 1947. V únoru 1953 vznikl ve školce požár od přetopených kamen a způsobil 
škodu 5 000 Kčs. Školka fungovala až do dokončení nového areálu školky Litovická 
čp. 107.B v roce 1986 a poté byla využívána jako provozovna Sběrných surovin. Kolem 
roku 2003 ji nový majitel zbořil a místo zůstává zatím nezastavěno.21 
 

 
 

 

Stavba školky a její otevření v roce 1947. Snímky z fotokroniky města Hostivice (FKM-A, list 1) 

                                                 
21  Hostivice – 700 let, str. 88; MÚ Hostivice, kronika č. 5, str. 100; kronika č. 8, str. 4 
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Děti přicházejí v roce 1947 do nově otevřené školky. Snímek ze sbírky MÚ Hostivice 
 

 
Děti ve školce v roce 1947. Snímek z fotokroniky města Hostivice (FKM-A, list 1) 
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Školka z ulice a do její interiér v 70. letech. Snímky z fotokroniky MŠ Hostivice (FKMŠ-B, strana 14) 
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Sběrné suroviny vybudované z bývalé školky čp. 870 v roce 1994. Foto Jindřich Lukášek pro SÚ Hostivice 
 

 
Dvůr a místo po zbořené školce čp. 870 dne 12. dubna 2009. V pozadí domy z ulice Za Zahradami 


