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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 západu je ohraničena ulicí K Nádraží. Na 

východě končí podle oficiální evidence adres křižovatkou s ulicí Jiráskovou, ale podle 
označení v terénu až železničním přejezdem. Aby byly stavby v areálu nádraží uvedeny 
společně, byl v tomto díle do ulice Železničářů zahrnut i úsek od Jiráskovy ulice k přejezdu. 
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Historie ulice 

Historie buštěhradské dráhy v Hostivici1

Již v roce 1830 vznikla koněspřežní železnice z Prahy-Dejvic (Brusky) do Kladna 
(Vejhybky) a později do lánských lesů. Od současné železnice se v Hostivici trasa lišila 
zejména v oblasti u nynějšího nádraží, kde vedla jižněji. Procházela východní částí nynější 
Žižkovy ulice, kde je v mapě stabilního katastru z roku 1840 vykresleno křížení, a pak se 
stáčela k severu, do současné trasy. V roce 1862 byl ve stanici Hostivice postaven přijímací 
a strážní domek a stanice byla oplocena plaňkami. Toto nádraží koněspřežky na rohu 
Jiráskovy a Žižkovy ulice má dnes čísla popisná 90, 385 a 133. 

V roce 1863 akciová společnost C. k. výhradně privilegovaná buštěhradská železnice 
(též Buštěhradské dráhy, německy Buschtěhrader Eisenbahn, firemní značka BE a od roku 
1870 BEB) přestavěla tuto Pražsko-lánskou koňskou dráhu na parní provoz. Společnost 
založili společně majitelé kladenského a buštěhradského revíru s majitelem koněspřežky 
knížetem Fürstenbergem v roce 1853, kdy dostali koncesi na přestavbu dráhy, nejprve 
však vystavěli trať z Kladna do Kralup nad Vltavou. Na trati do Prahy začaly práce až 
v roce 1863. Dne 5. března ředitelství Buštěhradské dráhy požádalo o povolení 
k vyvlastňování potřebných pozemků, 22. května zahájila práci pochůzková komise a 
1. června komise pro výkup pozemků, takže vlastní stavba začala na počátku června 1863. 
Na trati byly zřízeny stanice Praha, Veleslavín, Hostivice, Koníček a Vejhybka a zastávky 
Liboc, Jeneč a Unhošť. Přestavba zajišťovaná společností pražského podnikatele Jakuba 
Hableho probíhala tak rychle, že již 27. října 1863 mohlo proběhnout komisionální šetření 
a 4. listopadu byl na dráze zahájen provoz. 

V Hostivici vznikla při přestavbě nová stanice v současném místě, i když s menším 
počtem kolejí. Její stavbě muselo ustoupit několik domků v ulici Za Mlýnem. Buštěhradská 
dráha musela vykoupit i pozemek pro příjezdovou cestu od okresní silnice Hostivice – 
Kněževes (Jiráskovy ulice), nynější ulici Železničářů. 

Na pobočnou trať Hostivice – Smíchov získala Buštěhradská dráha koncesi 
1. července 1868 a postavila ji ve vlastní režii. Při této stavbě bylo přestavěno i hostivické 
nádraží. Do provozu byla uvedena 3. července 1872 pro nákladní dopravu a 16. září 1872 i 
pro osobní. 

Buštěhradská dráha byla zestátněna až k 1. lednu 1923. 
Trať z Prahy do Kladna a Pražsko-Duchcovská dráha (trať Praha – Rudná – Slaný) 

byly propojeny za 2. světové války, do té doby se pouze křížily. 

Stavební vývoj 
Ulice vznikla při stavbě současného hostivického nádraží v roce 1863. Protože silnice 

patřila železniční společnosti, je i v pozdějších mapách vyznačována jako plocha dráhy. 
Jižní strana ulice byla postupně zastavěna rodinnými domy ještě za Rakouska, ale všechny 
domy mají vchody a tím i adresy z příčných ulic. 

 

 
1  Vybrané prameny k historii Buštěhradské dráhy a hostivického nádraží: 

- Švarc František (1998): Pražsko-lánská koňská železnice. Okresní muzeum Rakovník, 143 stran 
- Krejčiřík Mojmír (2005): Česká nádraží (architektura a stavební vývoj), II. díl. Vydavatelství 

dopravní literatury Ing. Luděk Čada, Litoměřice, ISBN 80-86765-02-4 (2. díl), str. 202–273 
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Výřez z mapy vydané po roce 1872 zachycuje hostivické nádraží s okolím. Červená budova uprostřed je 
nádraží čp. 93, vpravo v pozemku dráhy je znázorněna výtopna čp. 94 a strážní domek čp. 95. Ulice 
Železničářů tvoří součást drážního pozemku a výrazněji je vidět pouze v navázání na Jiráskovu ulici. Pozemek 
parc. č. 32/4 jižně od nádraží vyznačuje původní trasu koněspřežky a dům vpravo je bývalé nádraží čp. 90 

 
K odvodnění pozemků severovýchodně od nádraží sloužilo potrubí položené napříč 

pod kolejemi, vyústěné do jámy v křižovatce ulic Železničářů a Jiráskovy, odkud voda 
odtékala otevřeným příkopem podél domů v Jiráskově ulice. Tato jáma, podle které se 
místu říkalo „v trubičkách“, byla zasypána po 2. světové válce. 

V současnosti je ulice Železničářů v majetku města Hostivice. 

Pojmenování ulice 

Vývoj pojmenování ulice je poněkud nejasný. V seznamech ulic z roku 1939 a 1940 
se název se vztahem k nádraží objevuje pouze u ulice K Nádraží,2 která však vede od 
Husova náměstí na roh se současnou ulicí Železničářů. V přehledu z roku 1961, kterým 
byla zavedena čísla orientační, se ulice nazývá Nádražní. Seznam přečíslování domů 
k 11. srpnu 1980 u nádraží čp. 93 uvádí původní název ulice K Nádraží, jde však 
pravděpodobně o omyl. Při tomto přečíslování byl oficiálně zaveden název ulice 
Železničářů. 
 

                                                 
2  SOkA Praha-západ, Archiv obce Hostivice, karton č. 1, inv. č. 1.1.2, č.j. 2483/39 a 1124/40 
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Roh ulic Jiráskovy a Železničářů s jámou „v trubičkách“ na snímku asi před rokem 1950. Vlevo drážní 
výtopna čp. 94, za ní strážní domek čp. 95 a vpravo část vojenského areálu (místo stříšky nízkého dřevěného 
skladu později vznikl zděný sklad). Fotografii zapůjčila Miluška Kalhousová 
 

 
Ulice Železničářů s nádražím v pozadí od ulice Partyzánů asi v roce 1977. Fotografie ze sbírky Jiřího Pergla 
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Domy v ulici 

Hostivické nádraží – čp. 93 
Parcelní číslo původní: PK st. 129, k. ú. Hostivice 
Parcelní číslo současné: KN 1372, k. ú. Hostivice 

 

Hostivické nádraží v současné poloze vzniklo v roce 1863 při přestavbě koněspřežky 
na parní provoz. Nádražní budova čp. 93 však byla postavena až v roce 1872 při stavbě 
tratě ze Smíchova.  

Buštěhradská dráha používala zpravidla typové projekty výpravních budov ve čtyřech 
třídách, přičemž 1. třída se stavěla v nejméně důležitých stanicích. V Hostivici vznikla 
budova 4., nejvyšší třídy; pouze v několika nejdůležitějších stanicích volila Buštěhradská 
dráha individuální projekt. Autorem slohu typického pro budovy Buštěhradské dráhy byl 
Josef Chvála, inženýr pro pozemní stavby v ředitelství společnosti.3

Výpravní budova se zachovala v původní podobě bez větších změn. Fotografie 
dokládají, že asi ve 30. letech 20. století byly z fasády odstraněny archivolty nad kruhově 
zaklenutými okenními a dveřními otvory a některé římsy a dvoje dvoukřídlá okna ve 2. 
patře byla vyměněna za trojkřídlá. Během doby se měnila i vnitřní dispozice (zanikla 
například nádražní restaurace) a byly zazděny některé dveřní a okenní otvory. Kolem roku 
2000 byla vyměněna mozaiková dlažba nástupiště za zámkovou dlažbu. 

Na výpravní budovu navazuje samostatně stojící objekt záchodů, který je 
v současnosti pro špatný technický stav uzavřen. 
 

 
Hostivické nádraží na výřezu z pohlednice, kterou vydal v roce 1909 F. Deutsch 

                                                 
3  Krejčiřík: Česká nádraží II., str. 202–203, 230–231 a 238 
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Železničáři s parní lokomotivou před nástupištěm hostivického nádraží na počátku 20. století. Fotografii 
zapůjčil Vladimír Broul 
 

 
Smuteční shromáždění na nástupišti hostivického nádraží 21. září 1937 při průjezdu zvláštního vlaku z Prahy 
do Lán s ostatky prezidenta T. G. Masaryka. Vlevo vzadu je vidět vývěsní štít nádražní restaurace 
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Hostivické nádraží po osvobození Československa v květnu 1945. Snímek z alba Aloise Saifrta 
 

 
Hostivické nádraží z ulice Železničářů 8. listopadu 2000 
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Samostatně stojící budova veřejných záchodů 4. srpna 2007 
 

Další domy v ulici 

Dům čp. 94 
Parcelní číslo původní: PK st. 130, k. ú. Hostivice 
Parcelní číslo současné: KN 1371, k. ú. Hostivice 

 

Drážní výtopna vznikla pravděpodobně současně s výpravní budovou v roce 1872 a 
do současnosti se dochovala bez větších změn vnějšího vzhledu.  

Dům čp. 95 
Parcelní číslo původní: PK st. 131, k. ú. Hostivice 
Parcelní číslo současné: KN 1370, k. ú. Hostivice 

 

Strážní domek u přejezdu přes bývalou okresní silnici Hostivice – Kněževes byl rovněž 
postaven pravděpodobně současně s výpravní budovou v roce 1872. Do současnosti se 
dochoval bez větších změn vnějšího vzhledu a nyní slouží k bydlení. 

Objekt údržby trati 
Dřevěná stavba vznikla v 70. až 80. letech 20. století v areálu nádraží, vedle 

veřejných záchodů. 

Hláska u výjezdu na Kladno 
Dřevěná stavba na zděném podstavci stojí nad ulicí Za Mlýnem, ale je přístupná 

z kolejiště. 
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Hradlo u železničního přejezdu 
Hradlo na pražské straně nádraží vzniklo asi ve 30. letech 20. století a nese 

funkcionalistické rysy. Jeho současná podoba v zásadě odpovídá původnímu stavu. 
 

 
Bývalá výtopna čp. 94 na snímku z 6. prosince 2006 
 

 
Bývalý strážní domek čp. 95 u železničního přejezdu 8. listopadu 2000 
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Objekt údržby trati 4. srpna 2007 
 

 
Hláska u výjezdu na Kladno z ulice Za Mlýnem 31. prosince 2001 
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Hradlo na snímku asi ze 30. let 20. století. Vpravo stojí Josef Anděl.  
Fotografii zapůjčila Dagmar Pavlasová 
 

 
Hradlo při opravě železničního přejezdu 28. srpna 2003 
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Zaniklá čísla popisná v ulici  

Dům čp. 136.A 
Parcelní číslo původní: PK st. 170, k. ú. Hostivice 
Parcelní číslo současné: KN 1374, k. ú. Hostivice 

 

Číslo popisné 136 bylo přiděleno skladišti u hostivického nádraží, které vzniklo zřejmě 
v prvním desetiletí 20. století a původně nejspíše sloužilo i k bydlení, protože samostatná 
čísla popisná dostávaly v té době pouze obytné domy. Skladiště v majetku ČSD bylo 
evidováno ještě v roce 1951.4

Dům čp. 341.A 
Parcelní číslo původní: část PK 478/1, k. ú. Hostivice (bez vlastní stavební parcely) 

 

Samostatné číslo popisné dostala po roce 1920 trafika vedle hostivického nádraží, 
kterou v roce 1951 vlastnil Rudolf Volf.5 O číslo popisné trafika přišla asi v 60. letech, ale 
zbořena byla až výrazně později. 
 
 

 
Železniční zaměstnanci před zrušeným skladištěm na hostivickém nádraží někdy na počátku 20. století. 
Fotografii zapůjčil Jiří Melen 

                                                 
4  Dotazník k obsazenosti bytů v roce 1951 
5  Dotazník k obsazenosti bytů v roce 1951 
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Na výřezu z pohlednice odeslané v roce 1928 je vlevo před nádražím vidět nádražní trafika čp. 341.A 
 

 
Trafika čp. 341.A před hostivickým nádražím v roce 1978. Za cyklistou jsou čitelné nápisy na vývěsních 
štítech „Kuřácké potřeby“ a „Časopisy, noviny“. Fotografie ze sbírky Městského úřadu Hostivice 
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Železničáři u dvojice parních lokomotiv na hostivickém nádraží na počátku 20. století. Lokomotivu 
s evidenčním číslem 262 později převzaly od Buštěhradské dráhy ČSD jako lokomotivu řady 324. Fotografii 
zapůjčil Jiří Melen 
 

 
Parní lokomotiva 475.111 vyrobená v plzeňské Škodovce v roce 1947 na hostivickém nádraží na začátku 
21. století, při nostalgické jízdě 24. března 2002 
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