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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. 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 
Ulice se nachází u hostivického nádraží a je ohraničena ulicemi Jiráskovou 

a K Nádraží. 
 

 
 
 

 
Žižkova ulice pod sněhem 30. ledna 2010 
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Historie ulice 

Stavební vývoj 
Ulice vznikla částečně v trase bývalé koněspřežní železnice z Prahy do lánských lesů, 

která byla při přestavbě na parní provoz v roce 1863 přeložena do současné polohy. 
Kromě bývalé stanice koněspřežní dráhy čp. 90 na rohu nynějších ulic Jiráskovy a Žižkovy 
se začalo stavět před koncem 19. století na západním konci ulice, v návaznosti na domkář-
skou zástavbu postupně se rozšiřující od ulice K Nádraží. 

Další výstavbě vtiskl řád parcelační plán zpracovaný civilním geometrem Josefem 
Vitoušem v únoru 1898.1 Většina domů v Žižkově ulici a v příčných ulicích k ulici 
Železničářů byla postavena v prvním desetiletí 20. století. 

Zřejmě ve 30. letech 20. století vybudoval zpevněný povrch ulice stavitel Antonín 
Hakl, který při provádění zemních prací nacházel zbytky koněspřežní dráhy.2 Nejspíš 
současně vznikla i dešťová kanalizace. V roce 1969 byl vybudován bezprašný povrch 
v délce 270 metrů.3

Splašková kanalizace, vodovod a plyn byly v ulici rozvedeny v roce 1999. Nový 
povrch vozovky byl dokončen pouze mezi ulicemi K Nádraží a Drdovou v roce 2005 
a Jiráskovou a Partyzánů v roce 2006. Zbývající část ulice je upravena pouze provizorně. 

 

Pojmenování ulice 

Zřejmě v roce 1931 při prvním pojmenovávání ulic v Hostivici dostala ulice název 
Štefánikova podle Milana Rastislava Štefánika (1880–1919), spolupracovníka 
T. G. Masaryka a E. Beneše podílejícího se na vzniku Československé republiky.4

Za druhé světové války byla ulice přejmenována na Kubrovu. Dochovaný doklad 
o přejmenování  ze 17. listopadu 1939 zdůvodňuje volbu názvu ulice takto: „František 
Kubr, statkář v Hostivici, byl dlouholetým starostou obce5 a za jeho éry byla vybudována 
část obce, jíž uvedená ulice probíhá.“ 6

Zřejmě mezi roky 1948 a 1950 dostala ulice jméno Jana Žižky po účastníkovi 
komunistického odboje, který se skrýval v Litovicích a po dopadení byl popraven. Název 
byl zaveden při pojmenovávání dalších hostivických ulic po obětech druhé světové války.7

Při přečíslování domů k 11. srpnu 1980 se název zjednodušil na Žižkovu ulici.8

 

 
1  SÚ Hostivice, situační plán na rozdělení pozemků č. kat. 32/4, 383 a 384 v obci Hostivici ve 32 staveb-

ních míst. Výřez z plánu je uveden u Drdovy ulice 
2  Ústní sdělení Aloise Saifrta 
3  MÚ Hostivice, kronika č. 5, str. 227 
4  Název se objevuje v přehledu MNV Hostivice o zrušených živnostech asi z roku 1950 u domu čp. 121. 

V tomto přehledu používal sestavující referent názvy ulic předválečné, válečné i poválečné podle zvyku 
živnostníků, od kterých přebíral údaje. Přehled uložen u MÚ Hostivice 

5  V letech 1892 až 1913 
6  SOkA PZ, Archiv obce Hostivice, karton č. 1, inv. č. 1.1.2, č.j. 2873/39 
7  Poprvé je prokazatelně uveden k roku 1958: MÚ Hostivice, kronika č. 5, str. 128 
8  SÚ Hostivice, přečíslování domů 1980 
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Jan Žižka (1907–1942) 

 
Jan Žižka se narodil 16. května 1907 v Novosedlech-Záhoří na Písecku. Byl 

truhlářským dělníkem a v roce 1933 vstoupil do Komunistické strany Československa. 
V roce 1940 přešel do ilegality a v době II. ilegálního vedení KSČ pomáhal budovat ilegální 
odbojové hnutí na Berounsku. Pod jménem Alois či Jan Kožený se skrýval v Litovicích 
u manželů Langových (Prostřední čp. 694) a v Jenečku u rodiny Karla Bočka (Bezručova 
čp. 1003). Byl nejbližším spolupracovníkem J. Moláka při vytváření III. ilegálního ústřední-
ho vedení KSČ. Od podzimu 1942 působil jako ústřední inspektor tohoto vedení KSČ. Byl 
zatčen 23. února 1943 a zemřel 3. března 1943 v pankrácké věznici na následky mučení.9

 

 
 

                                                 
9  Čížek Václav: Světlá památka obětí nacismu, Hostivický měsíčník, červen 1985, str. 7–8; Čížek Václav: 

Nezapomínáme!, Hostivický měsíčník, duben 1986, str. 4 (s fotografií získanou od manželky J. Žižky) 
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Smuteční průvod Žižkovou ulicí před domem čp. 121 (336) ve 40. letech 20. století. Fotografii zapůjčila 
Libuše Slabochová 
 

 
Východní část ulice s domy čp. 300 a 329 v 50. letech 20. století. Fotografii zapůjčil Zdeněk Fanta 
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Prvomájový průvod Žižkovou ulicí 1. května 1961. Snímky z alba Jaroslava Kučery ml. 
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Výstavba splaškové kanalizace v Žižkově ulici v roce 1999, vlevo domy Partyzánů čp. 155 a 162 
 

 
Rekonstrukce západní části ulice 1. října 2005 
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Průhled Žižkovou ulicí od východu 28. července 2007 
 

 
Průhled Žižkovou ulicí od západu 4. srpna 2007 
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Domy v ulici 

Dům čp. 121 
Parcelní číslo původní: PK st. 151, k. ú. Hostivice 
Parcelní číslo současné: KN 723, k. ú. Hostivice 

 

 
Nájemní byt Aloise Saifrta v domě čp. 121 v roce 1906. Snímek zapůjčila Zdena Vepřeková 
 

Část role zakoupili 2. května 1895 od Františka a Anny Šimkových z čp. 90 Václav 
a Marie Procházkovi z Drdovy čp. 109, kteří v roce 1898 oznámili ohlašovacím listem 
unhošťskému bernímu úřadu postavení domu čp. 121. Dne 9. března 1913 přikoupili část 
zahrady od sousedního domu čp. 139 a rozšířili tak svůj stavební pozemek. Notářským 
spisem přešlo vlastnictví z 27. září 1916 na Marii Procházkovou a odevzdací listinou 
z 16. května 1918 byl majetek rozdělen napůl mezi Václava Procházku a Annu Stůjovou. 
Anna Stůjová, která v té době bydlela v Buštěhradě, prodala 23. listopadu 1942 svoji 
polovinu domu za 80 000 K své dceři Marii Polákové a jejímu manželovi Františku Polákovi, 
restauratérovi ve Věšíně. František Polák byl majitelem v letech 1951 i 1980.10

                                                 
10  ÚAZK, písemný operát katastru pro k. ú. Hostivice; SOkA Kladno, fond Okresní úřad Kladno, karton 

172, sign. 3-H/15; MÚ Hostivice, dotazníky k obsazenosti bytů 1951; SÚ Hostivice, přečíslování domů 
1980 
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Rozlehlý dům sloužil i k nájemnímu bydlení. V roce 1919 zde bydlelo 11 dospělých 

osob, v roce 1931 dokonce 14 dospělých.11 Ve školním roce 1898/99 si obecná škola 
pronajala místnost v tomto domě pro dívčí V.b třídu, protože nepostačovaly učebny ve 
škole na Husově náměstí čp. 59, prostor však byl hodnocen jako nevyhovující.12

Nejspíše od postavení domu v něm byl zřízen hostinec. V roce 1919 ho provozoval 
sám majitel domu Václav Procházka, nejméně v letech 1927 až 1934 František Nerad 
a v roce 1936 převzal hostinskou živnost místo Josefa Fialy Bohumil Drvota. Hostinec měl 
v tomto místě velkou konkurenci, stejné podniky se nacházely v protějším domě K Nádraží 
čp. 115 (jen zde zůstala restaurace až do současnosti) i přímo na nádraží Železničářů 
čp. 93. Podle kartotéky živností zrušila Marie Poláková hostinskou živnost 21. června 1950, 
v roce 1951 však byla restaurace znovu otevřena. Definitivně byla zrušena v 50. letech 
20. století.13

Někdy před rokem 1937 bylo od domu odděleno samostatné čp. 336, které však 
dosud nebylo zapsáno do pozemkových knih ani do katastru. 
 

 
Dům čp. 121 v roce 1994. Foto Jindřich Lukášek pro SÚ Hostivice 
 

                                                 
11  MÚ Hostivice, voličské seznamy Hostivice 1919 a 1931 
12  ZŠ Hostivice, kronika obecné školy, školní rok 1898/1899 (nyní SOkA Praha-západ) 
13  MÚ Hostivice, voličské seznamy Hostivice 1919 a 1931; seznam přednostů domácností Hostivice 1927; 

kronika č. 4, str. 173; kartotéka rušených živností 1950; kronika č. 5, str. 43 a 74; reklamy 
v publikacích 1934 a 1935 
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Dům čp. 121 z ulice K Nádraží v roce 1994. Foto Jindřich Lukášek pro SÚ Hostivice 
 

 
Dům čp. 121 z ulice Železničářů 10. června 1997. Na fasádě jsou vidět zbytky nápisů restaurace 
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Dům čp. 121 ze Žižkovy ulice a z rohu ulic Železničářů a K Nádraží 3. září 2009. Foto Jindřich Lukášek 
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Dům čp. 124 v roce 1994. Foto Jindřich Lukášek pro SÚ Hostivice 
 

 
Dům čp. 124 dne 8. března 2009 
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Dům čp. 124 
Parcelní číslo původní: PK st. 149, k. ú. Hostivice 
Parcelní číslo současné: KN 712, k. ú. Hostivice 

 

Pozemek pro stavbu domu tvořený třemi díly koupili František a Kateřina Zvoníčkovi 
v roce 1896 od Františka a Anny Šimkových z čp. 90 a ještě v témže roce je nechali sloučit 
do jednoho stavebního pozemku. O dva roky později však z této stavební parcely byl opět 
oddělen pozemek zahrady. Notářským spisem ze 13. srpna 1904 přešlo vlastnictví na 
samotného Františka Zvoníčka, od něj dům získala trhovou smlouvou z 20. října 1906 
Anna Morávková a podle odevzdací listiny z 12. ledna 1912 přešel na Bertu Bartošovou. 
V roce 1919 v domě bydlel mj. 31-letý penzionovaný lesní Josef Morávek, pravděpodobně 
syn Anny Morávkové a bratr Berty Bartošové. Její manžel Josef Bartoš byl železničním 
zřízencem a později podúředníkem. V majetku rodiny je dům doposud.14

 

Dům čp. 133 
Parcelní číslo původní: PK st. 100/2 (100/2 a 100/4), k. ú. Hostivice 
Parcelní číslo současné: KN 780 (a 781), k. ú. Hostivice 

 

Dům vznikl na základě trhové smlouvy ze 6. srpna 1903, kterou František a Anna 
Šimkovi z Jiráskovy ulice čp. 90 rozdělili tento dům. Díl, kterému zůstalo původní číslo, 
prodali Josefovi a Marii Vlčkovým a druhý díl si ponechali. Již z katastrální mapy z roku 
1892 zjišťujeme, že dům, původní stanici koněspřežní dráhy postavenou v roce 1862, 
tvořily dvě budovy spojené užším dodnes zřejmým „krčkem“. Část, které zůstalo čp. 90, 
mohla být obytná a druhá část s novým čp. 133 hospodářská (stáje pro koně), upravená 
pro bydlení až později. Po rozdělení sloužila východní část k bydlení a západní jako 
hospodářské zázemí. Od Šimkových, kteří postupně rozprodávali jednotlivé parcely 
v ulicích u nádraží, dům čp. 133 koupili trhovou smlouvou z 20. dubna 1908 Jan a Anna 
Svátkovi. Podle odevzdací listiny ze 3. června 1916 zůstala polovina Anně Svátkové 
a druhá polovina připadla její dceři, dělnici Josefě Svátkové. Přestože dům není veliký, 
v bytové krizi po skončení 1. světové války zde žilo 13 dospělých osob. V roce 1951 dům 
patřil napůl Josefě Svátkové a Václavu Michálkovi, ale záznam byl opraven na Antonína 
Bahenského. V roce 1980 je uvedena jako majitelka Aloisie Michálková, ačkoliv dům patřil 
jednoznačně Antonínu Bahenskému. Tomu je naproti tomu připsán dům čp. 35.B. Protože 
si Bahenský upravil pro bydlení západní část domu, dům byl rozdělen na dva pozemky 
a počítalo se pro něj se dvěma čísly orientačními, jeví se jako pravděpodobné, že pro nově 
upravenou západní část se počítalo s novým čp. 35.B a teprve poté se na ni přeneslo 
čp. 133 z východní části domu, která dnes podle katastru není považována za zastavěnou 
plochu, ale za ostatní plochu – jinou plochu. Dům čp. 35.A dosud stojí v ulici Na Vršku 
a čp. 35.C bylo znovu užito v Lipové ulici.15

 

 
14  ÚAZK, písemný operát katastru pro k. ú. Hostivice; MÚ Hostivice, voličské seznamy Hostivice 1919 

a 1931; seznam přednostů domácností Hostivice 1927; SÚ Hostivice, přečíslování domů 1980 
15  ÚAZK, písemný operát katastru pro k. ú. Hostivice; MÚ Hostivice, voličské seznamy Hostivice 1919 

a 1931; seznam přednostů domácností Hostivice 1927; dotazníky k obsazenosti bytů 1951; 
SÚ Hostivice, přečíslování domů 1980 
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Východní část domu čp. 133 dne 19. dubna 2005 
 

 
Dům čp. 133 dne 7. května 2010. Štít vpravo patří do areálu Technických služeb Hostivice Jiráskova čp. 100. 
Foto Jindřich Lukášek 
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Dům čp. 137 
Parcelní číslo původní: PK st. 166, k. ú. Hostivice 
Parcelní číslo současné: KN 774, k. ú. Hostivice 

 

Rodinný dům postavila v roce 1903 Božena Eimanová a trhovou smlouvou 
z 26. dubna 1914 ho získali bednář Václav a Ema Jabůrkovi. Za druhé světové války patřil 
Václavovi a Anně Jabůrkovým a v letech 1951 a 1980 Marii Matějíčkové.16

 

 
 

 
Dům čp. 137 v roce 1994 a 3. září 2009. Foto Jindřich Lukášek 
                                                 
16  ÚAZK, písemný operát katastru pro k. ú. Hostivice; MÚ Hostivice, voličské seznamy Hostivice 1919 

a 1931; seznam přednostů domácností Hostivice 1927; dotazníky k obsazenosti bytů 1951; 
SÚ Hostivice, parcelní protokol Hostivice 1940–1943; přečíslování domů 1980 
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Dům čp. 138 
Parcelní číslo původní: PK st. 167, k. ú. Hostivice 
Parcelní číslo současné: KN 768, k. ú. Hostivice 

 

Rodinný dům postavili v roce 1903 František a Anna Matějkovi. Dělník František 
Matějka kandidoval v roce 1919 do hostivického obecního zastupitelstva za sociální 
demokracii. Jeho syn František, pozdější majitel domu, byl samostatným zámečníkem. 
V roce 1951 byla majitelkou Blažena Matějková, roku 1980 Antonín Matějka.17

 

 
 

 
Dům čp. 138 v roce 1994 a 3. září 2009. Na starším snímku je ještě vidět bývalá prádelna. Foto Jindřich 
Lukášek 
                                                 
17  ÚAZK, písemný operát katastru pro k. ú. Hostivice; MÚ Hostivice, voličské seznamy Hostivice 1919 

a 1931; seznam přednostů domácností Hostivice 1927; dotazníky k obsazenosti bytů 1951; 
SÚ Hostivice, parcelní protokol Hostivice 1940–1943; přečíslování domů 1980 
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Dům čp. 145 
Parcelní číslo původní: PK st. 176, k. ú. Hostivice 
Parcelní číslo současné: KN 777, k. ú. Hostivice 

 

Rodinný dům postavili v roce 1907 Jan a Františka Kellerovi. Františka Kellerová si 
podle notářského spisu z 26. října 1912 ponechala jeden z pozemků a dům s dalším 
pozemkem předala Bohumilovi a Antonii Fantovým, v domě však bydlela ještě v roce 1919. 
Fantovi v domě po roce 1919 nežili a pronajímali ho. V roce 1951 ho vlastnil Petr Volf 
a roku 1980 Zdeněk Zapadlo.18

 

 
 

 
Dům čp. 145 v roce 1994 a 3. září 2009. Foto Jindřich Lukášek 
                                                 
18  ÚAZK, písemný operát katastru pro k. ú. Hostivice; MÚ Hostivice, voličské seznamy Hostivice 1919 

a 1931; seznam přednostů domácností Hostivice 1927; seznam domů pronajatých Hostivice 1927; 
dotazníky k obsazenosti bytů 1951; SÚ Hostivice, přečíslování domů 1980 
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Dům čp. 300 
Parcelní číslo původní: PK st. 374, k. ú. Hostivice 
Parcelní číslo současné: KN 779, k. ú. Hostivice 

 

Rodinný dům postavil pravděpodobně v roce 1927 úředník Václav Lhoták 
s manželkou Magdalenou. V roce 1937 již patřil Janu a Marii Nováčkovým, v roce 1980 byl 
ve vlastnictví M. Nováčkové.19

 

 
Dům čp. 300 dne 3. září 2009. Foto Jindřich Lukášek 
 

Dům čp. 329 
Parcelní číslo původní: PK st. 437, k. ú. Hostivice 
Parcelní číslo současné: KN 778, k. ú. Hostivice 

 

První majitelkou domu je v roce 1951 Antonie Pecháčková, do katastru byl dům 
zapsán ještě o rok později. Protože jde o dvojdomek se sousedním čp. 300, možná vznikl 
o něco dříve a unikal evidencím. Roku 1980 patřil Jaroslavu Fantovi.20

 

                                                 
19  ÚAZK, písemný operát katastru pro k. ú. Hostivice (zapsán byl až v roce 1937); MÚ Hostivice, seznam 

přednostů domácností Hostivice 1927; voličský seznam Hostivice 1931; vyhláška k regulačnímu plánu 
Hostivice 1937; SÚ Hostivice, parcelní protokol Hostivice 1940–1943; přečíslování domů 1980 

20  ÚAZK, písemný operát katastru pro k. ú. Hostivice; MÚ Hostivice, vyhláška k regulačnímu plánu 
Hostivice 1937 (není uveden); SÚ Hostivice, parcelní protokol Hostivice 1940–1943 (není uveden); 
přečíslování domů 1980 
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Domy čp. 300 a 329 v 60. letech 20. století, před přestavbou domu čp. 329. Snímek zapůjčil Zdeněk Fanta 
 

 
Domy čp. 300 a 329 v roce 1994. Foto Jindřich Lukášek pro SÚ Hostivice 
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Domy čp. 300 a 329 dne 3. září 2009. Foto Jindřich Lukášek 
 

Dům čp. 336 
Parcelní číslo původní: část PK st. 151, k. ú. Hostivice (nebyl zapsán) 
Parcelní číslo současné: část KN 723, k. ú. Hostivice (není zapsán) 

 

Samostatné číslo popisné pro budovu v areálu domu čp. 121 bylo odděleno někdy 
před rokem 1937, kdy majitel Václav Procházka odmítl podpis pod veřejnou vyhláškou 
u nového čísla popisného. Pro toto číslo popisné nikdy nebyl vytvořen samostatný 
pozemek a číslo nebylo zapsáno do pozemkových knih ani do katastru. Dům sdílel vždy 
osudy domu čp. 121.21

 

 
Dům čp. 336 (uprostřed), vlevo čp. 121, vpravo Drdova čp. 139. Foto Jindřich Lukášek pro SÚ Hostivice 
                                                 
21  MÚ Hostivice, vyhláška k regulačnímu plánu Hostivice 1937; dotazník k obsazenosti bytů 1951; 

SÚ Hostivice, přečíslování domů 1980 
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Dům čp. 336 dne 21. března 2009 
 

Dům čp. 385 
Parcelní číslo původní: PK st. 100/3, k. ú. Hostivice (nebyl zapsán) 
Parcelní číslo současné: KN 782, k. ú. Hostivice 

 

Rodinný dům vznikl dalším dělením domu Jiráskova čp. 90 mezi sourozence pozůstalé 
po Josefu Vlčkovi, který zahynul za druhé světové války v koncentračním táboře. Původní 
čp. 90 připadlo Václavu Vlčkovi a oddělené čp. 385 získal Stanislav Vlček, jehož jméno 
nacházíme v seznamu z roku 1951. V roce 1980 dům patřil Šimonovi a Milušce 
Morvaiovým.22

V roce 1951 bylo možná pro tento dům použito nedopatřením další čp. 531.A. 
 

                                                 
22  MÚ Hostivice, dotazník k obsazenosti bytů 1951; SÚ Hostivice, přečíslování domů 1980; Čížek Václav: 

Světlá památka obětí nacismu, Hostivický měsíčník, duben 1985, str. 8 
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Východní konec Žižkovy ulice v roce 1966, kůlna uprostřed patří k domu čp. 385 
 

 
Dům čp. 385 dne 3. září 2009. Foto Jindřich Lukášek 
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Zaniklé číslo popisné v ulici 

Dům čp. 531.A 
Parcelní číslo původní: PK st. 100/3 (?), k. ú. Hostivice 

 

Dům čp. 531.A byl zapsán do katastru v roce 1947 a roku 1951 patřil Stanislavu 
Vlčkovi, stejně jako dům čp. 385, kterému v pozdější mapě patří pozemek st. 100/3 k. ú. 
Hostivice. Protože dům čp. 385 nebyl v katastru řádně zapsán, nabízí se úvaha, zda 
čp. 531.A nebylo chybným druhým označením domu čp. 385. Protože byl rozdělen 
i pozemek sousedního domu čp. 133, nelze zcela vyloučit ani možnost, že čp. 531.A měla 
dostat část tohoto domu. Proti této variantě však svědčí skutečnost, že dům čp. 133 patřil 
v té době jinému majiteli.23

 

 
23  ÚAZK, písemný operát katastru pro k. ú. Hostivice; katastrální mapa Hostivice 1946 a 1968; 

MÚ Hostivice, dotazníky k obsazenosti bytů 1951  
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