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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 26. prosinci 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 
Ulici tvoří silnice III. třídy č. 00518 od křižovatky s ulicemi Litovickou, U Sušičky 

a Západní kolem litovického nádraží do křižovatky se silnicí od Břvů – Hájeckou ulicí. 
 

 
 

 

 
Pohled od železničního přejezdu na silnici ze Břvů do Hájku (Hájecké ulice) do prostoru litovického nádraží 
dne 4. srpna 2007 
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Historie ulice 

Stavební vývoj 
Silnice vznikla při výstavbě Pražsko-duchcovské dráhy v letech 1872 až 1877. Kromě 

krátkého úseku od křižovatky s Hájeckou ulicí, který kopíruje historickou cestu spojující 
Chýni a Jeneč, leží až do současnosti z větší části na drážním pozemku. Přístupové cesty 
na nádraží totiž bývaly součástí stavby celé trati. Společnost Pražsko-duchcovské dráhy 
byla zestátněna snad v roce 1902.1

Přístupová cesta k nádraží od Litovic (od Litovické ulice) původně kopírovala kraj 
drážního pozemku, což dokládá ještě letecký snímek z roku 1953. V roce 1966 již byla 
silnice přeložena do současné polohy, dosud však pro ni nebyl oddělen pozemek.2

Ulice s litovickým nádražím se stala i námětem obrazu Kamila Lhotáka Měsíc nad 
nádražím (Hostivice-Litovice) z roku 1969.3

 

 
Litovické nádraží přes pole 4. srpna 2007 
 

Pojmenování ulice 

Silnice byla pojmenována jako ulice U Nádraží při přečíslování domů v roce 1980. 
Do té doby byly drážní budovy u této silnice označovány jako samoty.4

 
                                                 
1  MÚ Hostivice, kronika č. 2, str. 144; ÚAZK, písemný operát katastru pro k. ú. Litovice 
2  VGHMÚř Dobruška, LMS inv. č. 1567/1953 a 11250/1966 
3  Obraz ze soukromé sbírky je reprodukován na str. 5 knihy L. H. Augustina: Kamil Lhoták, kterou 

vydalo nakladatelství Academia v roce 2000  
4  SÚ Hostivice, přečíslování domů 1980 
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Domy v ulici 

Litovické nádraží čp. 667 (dříve litovické čp. 47) 
Parcelní číslo původní: PK st. 99, k. ú. Litovice 
Parcelní číslo současné: KN st. 99, k. ú. Litovice 

 

Nádraží Litovice (nyní Hostivice-Litovice) postavila v roce 1877 Pražsko-duchcovská 
dráha. Svému účelu slouží až do současnosti, nyní jako málo využívaná zastávka ve správě 
Správy železniční dopravní cesty, s. o.5

Nádraží bylo původně označeno litovickým číslem popisným 48, jak dokládá litovická 
kronika i tabulka dosud vyvěšená na fasádě. Do pozemkových knih a do katastru však bylo 
nádraží zaneseno pod litovickým číslem 47, resp. současným čp. 667, které podle litovické 
kroniky patřilo sousednímu drážnímu domku. V tomto díle respektuji stav zapsaný 
v katastru.6

 

 
Železničáři před litovickým nádražím pravděpodobně na přelomu 19. a 20. století. Snímek byl otištěn v roce 
1989 na titulní straně zvláštního čísla Hostivického měsíčníku s jízdními řády, jeho původ není znám 

                                                 
5  MÚ Hostivice, kronika č. 2, str. 144 
6  MÚ Hostivice, kronika č. 2, str. 144; ÚAZK, písemný operát katastru pro k. ú. Litovice 
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Litovické nádraží z kolejiště na výřezu z pohlednice odeslané v roce 1903, kterou vydal Antonín Kubr z Litovic 
 

 
Litovické nádraží z kolejiště 14. dubna 2010. Foto Jindřich Lukášek 
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Litovické nádraží z ulice 14. dubna 2010. Foto Jindřich Lukášek 
 

Ostatní domy v ulici 

Dům čp. 666 (dříve litovické čp. 46) 
Parcelní číslo původní: PK st. 97, k. ú. Litovice 
Parcelní číslo současné: KN st. 97, k. ú. Litovice 

 

Železniční strážní domek postavila v roce 1877 Pražsko-duchcovská dráha. Po roce 
2000 se dostal do soukromého vlastnictví, i když pozemek pod ním je dosud státní.7

 

Dům čp. 668 (dříve litovické čp. 48) 
Parcelní číslo původní: PK st. 100, k. ú. Litovice 
Parcelní číslo současné: KN st. 100, k. ú. Litovice 

 

Železniční strážní domek postavila v roce 1877 Pražsko-duchcovská dráha. Před 
rokem 1980 přestal sloužit dráhám a roku 1980 byl jeho majitelem Antonín Kušička. 
V soukromém vlastnictví je dům i v současnosti.8

 

                                                 
7  MÚ Hostivice, kronika č. 2, str. 144 
8  MÚ Hostivice, kronika č. 2, str. 144; SÚ Hostivice, přečíslování domů 1980 
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Dům čp. 666 dne 14. dubna 2010. Foto Jindřich Lukášek 
 

 
Dům čp. 668 dne 4. srpna 2007 
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Budovy bez čp. v areálu litovického nádraží 
Parcelní číslo původní: PK st. 98, k. ú. Litovice 
Parcelní číslo současné: KN st. 98, k. ú. Litovice 

 

Malý domek vedle nástupiště litovického nádraží vznikl nepochybně současně 
s výstavbou Pražsko-duchcovské dráhy v roce 1877.9 Nyní je ve správě Správy železniční 
dopravní cesty, s. o., a slouží společně s novějším domkem nájemcům, kteří v tomto 
prostoru provozují sběr kovového odpadu. 
 

 
 

 
Budovy v areálu litovického nádraží dne 4. srpna 2007 
                                                 
9  MÚ Hostivice, kronika č. 2, str. 144 
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Zaniklý dům v ulici 

Dům s dřívějším litovickým čp. 51.A 
Parcelní číslo původní: PK st. 127, k. ú. Litovice 
Parcelní číslo současné: část KN 271/2, k. ú. Litovice 

 

Zaniklý domek zvaný brabčárna vznikl nejspíš krátce před rokem 1900 a patřil 
litovickému dvoru, tj. nejprve císařskému a poté státnímu statku. Litovický kronikář Ludvík 
Pergl ho ve své osobní kronice označil za starou mýtnici postavenou v roce 1703. To je 
však vyloučeno už proto, že není zachycena na žádné dostupné katastrální mapě z 19. 
století a do katastru byla zapsána až v roce 1912. Brabčárna byla zbořena před rokem 
1946, kdy byl v katastru zrušen stavební pozemek. Místo, kde stávala, se používá jako 
pole.10

 

 
Tzv. brabčárna s litovickým čp. 51.A v pohledu od litovického nádraží v roce 1942. Snímek z fotokroniky 
města Hostivice (FKM-A, list 6) 
 

                                                 
10  ÚAZK, písemný operát katastru pro k. ú. Litovice; osobní kronika Ludvíka Pergla 
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Tzv. brabčárna s litovickým čp. 51.A v roce 1946. Vpravo vzadu je vidět část domu čp. 668. Snímek z foto-
kroniky města Hostivice (FKM-A, list 7) 
 

 
Místo, kde stávala tzv. brabčárna s litovickým čp. 51.A, z obdobného pohledu jako předchozí snímek. Vzadu 
je vidět dům čp. 668. Snímek z 21. prosince 2008 
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