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Zámecký dvůr 
Zámecký dvůr u hostivického zámku prošel složitějším stavebním vývojem než 

samotný zámek. 
Nejstarším pozůstatkem dřívějších objektů Rumpálovského a Chrzovského dvora, na 

jejichž místě vznikl zámecký dvůr, je ohradní zeď s brankami, mezi špýcharem a tzv. 
kovárnou. Na této zdi se dochovaly zbytky renesančních sgrafit. 
 

 
Zbytky renesančních sgrafit na ohradní zdi mezi špýcharem a kovárnou na snímku z 23. prosince 2003 

 
Chrzovský dvůr se poprvé připomíná na přelomu 16. a 17. století jako poddanský 

statek jistého Chrze. V roce 1609 ho vyženil s Chrzovou dcerou Alžbětou Jan Pařez a roku 
1914 ho převzal Matěj Chrz, který ho prodal roku 1617 Janu Hautovi. V roce 1627 byl dvůr 
přidělen Tobiáši Čertovi ze Sobína, který ho opustil v roce 1631. Pustý dvůr přidělil hrabě 
Žďárský roku 1652 manželovi Magdaleny Chrzové Janu Cimrmanovi, který ho obnovil. 
V roce 1659 ho Magdalena postoupila svému zeti Matěji Maxmiliánu Princovi, hejtmanovi 
Kladenského panství a staroměstskému měšťanovi. O 11 let později hrabě Žďárský dvůr 
propustil z poddanství. Dvůr s kovárnou, poddanskou chalupou a pozemky zapsaný již 
deskách zemských prodal Princ roku 1678 Kateřině Polexeně z Lamingen, rozené 
z Lobkovic. 



HOSTIVICKÝ ULIČNÍK: Historický vývoj ulic a domů v Hostivici 
Husovo náměstí  53 
 

 

 
 

 
Zámek s východním křídlem zámeckého dvora (čp. 193) přes Panský rybník a zámecká brána na snímcích 
Adolfa Vyšaty z roku 1942. Na ceduli na levém sloupu brány je dvojjazyčný nápis „Protektorát Čechy 
a Morava – Statek Hostivice“. © Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., inv. č. 23204HK a 23207HK 
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Rumpálský dvůr byl svobodný, zapisoval se tedy do desk zemských. Své jméno 

odvozuje od Natanaela Ropala z Ryfmburka, kterému patřil na konci 16. století. Tento dvůr 
prodala Kateřina Ropalová z Kvítkova roku 1601 Anně Lehnarové z Šimberku a v roce 1610 
ho prodal Adam Lehnar z Kouby strýci Adamovi jako dědictví po matce Anně. Za třicetileté 
války se záznamy o dvoru vytrácejí a zřejmě v té době se jeho název zkomolil 
z Ropálovského na Rumpálovský. V roce 1660 patřil dědicům po Jindřichu Volfovi Berkovi 
a v roce 1677 ho František Antonín Berka prodal Kateřině Polexeně z Lamingen. 

Kateřina z Lamingen vlastnila oba dvory, nepochybně sousedící, do roku 1689, kdy je 
koupila hraběnka Caretto-Millesimová. 

 
První zámecký dvůr u hostivického zámku vznikl nepochybně současně se stavbou 

zámku za hraběnky Caretto-Millesimové. V účtech tachlovického panství z let 1732–1734,  
kdy Anna Marie Toskánská přestavěla zámek, nejsou dochovány doklady o přestavbě 
dvora. 

Na mapě prvního (josefského) vojenského mapování z let 1764–1768 a 1780–1783 
(rektifikace) je zachycen zámecký dvůr mnohem menší, než je v současnosti. Dvůr vůbec 
nemá východní křídlo, což není v souladu s kresbou F. B. Wernera z této doby.  

Podle popisu zámku z roku 1754 se ve dvoře nacházela velká klenutá prádelna 
a velká klenutá kuchyně z roku 1750 a dvě velké panské stáje pro 24 koní. Prádelna 
a kuchyně mohly být v přízemí tzv. kovárny, nyní patrové budovy v severním křídle 
oddělené od zámku jen úzkou mezerou se schodištěm. Panské stáje mohly být v zaniklém 
původním západním a jižním křídle dvora. 

Kromě uzavřeného areálu u zámku stály ještě dvě budovy na jižním okraji areálu. 
Tyto budovy se staly základem nového jižního křídla, které deformuje jinak pravidelný tvar 
dvora. Dvoulodní stáj v jižním křídle zaklenutá křížovými klenbami byla původně 
zastřešena sedlovou střechou. Zdá se, že výstavbou stáje začalo asi v 90. letech 18. století 
rozšíření hospodářského dvora do nynější plochy. Na výstavbu stáje navázala stavba 
východního křídla, dostavba jižního křídla a výstavba trojkřídlé stodoly s kolnami na 
západní straně. Budovy dvora velmi pravděpodobně kryla v celém rozsahu mansardová 
střecha, která se dochovala do současnosti na části severního křídla a až do demolice na 
stájích v jižním křídle dvora.  

Dodnes dochovaná valba na východním čele severního křídla stodoly svědčí o tom, že 
stáj v severním křídle mezi stodolou a kovárnou byla postavena až později, někdy před 
rokem 1840, kdy je již zachycen na mapě stabilního katastru. Dvůr byl v této části 
propojen se zámeckou zahradou, což zůstalo zachováno průjezdem v dostavěném křídle. 
Na mapě stabilního katastru nacházíme v zámecké zahradě v ose předpokládané mezery 
mezi stavbami severního křídla blíže neurčenou drobnou stavbu, altán či snad fontánu. 

V roce 1854 vyhořela ratejna. Z dostupných podkladů není zřejmé, zda se nacházela 
v tzv. kovárně, či ve východním křídle. Každopádně v kovárně bylo přistavěno vysoké 
skladovací patro s cihelnou mřížovinou. K tomu mohlo dojít před rokem 1840 v souvislosti 
s dostavbou severního křídla, ale také až po polovině 19. století. 

Přestavbou prošlo kolem poloviny 19. století i východní křídlo. Příčinou mohl být výše 
uvedený požár ratejny, pokud se zde nacházela, ale i zvýšené nároky na ubytování 
zemědělských dělníků a čeledínů po zrušení roboty. Při přestavbě bylo východní křídlo 
doplněno do současného půdorysu a zvýšeno o první patro. Přestože byla změna 
vyznačena do katastrálních map po roce 1892, použité stavební detaily ji řadí již do 
50. nebo 60. let 19. století. V té době panství patřilo bývalému rakouskému císaři 
Ferdinandu V.
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Zámecký dvůr na snímcích Adolfa Vyšaty z roku 1942. Nahoře severní křídlo dvora s bývalou kovárnou vedle 
zámku, dole vlevo východní křídlo (čp. 193) a stáje na jižní straně dvora. © Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., 
inv. č. 23205HK a 23206HK 
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Poslední stavební úpravou 19. století byla přestavba stodol na západní straně dvora, 

které nově dostaly sedlovou střechu. 
I ve 20. století zámecký dvůr sdílel osudy zámku, přestože východní křídlo zámku 

získalo v listopadu 1920 samostatné číslo popisné 193. Dvůr byl soukromým majetkem 
císaře Františka Josefa I. a po roce 1918 se stal součástí státního statku. Nejhorší úpadek 
údržby však nastal po roce 1957, když areál převzalo Jednotné zemědělské družstvo 
Hostivice. Zatímco zámek se dočkal v letech 1977–1983 obnovy, ostatní budovy dále 
chátraly. Nehospodařilo se v nich a sloužily hlavně jako sklad zemědělské techniky. Již při 
rekonstrukci zámku byl zpracován projekt rekonstrukce kovárny na městskou knihovnu, 
práce však vůbec nezačaly.  

 

 
Pohled na zámecký dvůr s okolím z jeřábu při stavbě panelových domů ve Školské ulici počátkem 80. let 
20. století. Foto Zdeněk Kadlec 

 
V 80. letech vznikl záměr vybudovat místo jižního křídla zdravotní středisko, 

a protože památková ochrana se vztahuje kromě vlastního zámku pouze na severní 
a východní křídlo zámeckého dvora, v roce 1988 byla snesena střecha včetně krovů nad 
bývalými stájemi v jižním křídle. Přestože ke stavbě střediska po změně politických poměrů 
nedošlo, zdivo bylo natolik poškozeno, že v roce 1996 bylo celé jižní křídlo zdemolováno. 
Na jeho místě pak vyrostly řadové rodinné domy čp. 1715, 1716, 1717 a 1719 patřící 
jednatelům firmy RISL, s. r. o., které město Hostivice prodalo zámecký dvůr kromě 
západního křídla. 

Západní křídlo bylo přestavěno na přelomu 80. a 90. let a novým nájemcem se stal 
Ústav lékařské kosmetiky. Později ho koupila firma bývalého desetibojaře Roberta Změlíka 
a dostalo samostatné čp. 1702. 
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Jižní a západní křídlo zámeckého dvora v roce 1983. Fotografie ze sbírky Jiřího Pergla 
 

 
Jižní křídlo zámeckého dvora s mansardovou střechou nad bývalými stájemi a sedlovou střechou nad 
stodolami na západním křídle v pohledu z okna hostivického zámku v roce 1983 
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Tzv. kovárna v severním křídle zámeckého dvora 4. srpna 2004 
 

 
Severní křídlo zámeckého dvora 4. srpna 2004. Valba na bývalé stodole v zadní části snímku dokládá, že stáj 
krytá sedlovou střechou mezi touto stodolou a kovárnou vpravo uzavřela severní křídlo až později 
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Snímky z 5. a 14. prosince 2003 vzácně zachycují vzhled severního křídla v pohledu od severu. Křídlo dříve 
zakrývaly pomocné budovy mlékárny a nyní před ním stojí prodejna LIDL 
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Zámecký dvůr na snímku z bývalého komína hostivické mlékárny. Foto Roman Rozumek 
 

 
Zámecký dvůr z okna hostivického zámku 25. srpna 2004 
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Dům čp. 193 – východní křídlo dvora 
Parcelní číslo původní: PK st. 6 (6/2), k. ú. Hostivice 
Parcelní číslo současné: KN 389/10, k. ú. Hostivice 

 

 
Východní křídlo zámeckého dvora čp. 193 asi v 50. letech 20. století 

 
Východní křídlo zámeckého dvora bylo na začátku 20. století provizorně evidováno 

pod číslem popisným 13a a při dočíslování domů v listopadu 1920 získalo samostatné 
čp. 193. Původně sloužilo k bydlení pro zemědělské dělníky a čeledíny statku, například 
v roce 1932 zde podle voličského seznamu bydlelo 34 dospělých osob. Postupně se 
budova změnila na kancelářské prostory a na počátku 90. let 20. století nebyla nijak 
využívána. 

Společnost RISL, s. r. o., která koupila od města Hostivice zámecký dvůr včetně 
východního křídla, toto křídlo postupně obnovila. V přízemí se nachází cukrárna, lékařská 
ordinace a pobočka Komerční banky, v prvním patře a v podkroví byl otevřen penzion. Při 
rekonstrukci byly vybudovány nové vstupy do budovy z Husova náměstí, zatímco předtím 
se do východního křídla vcházelo pouze ze zámeckého dvora. 
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Výměna jižní části krovu domu čp. 193 na snímku z 23. února 2001 
 

 
Oprava jižní části domu čp. 193 dne 17. července 2004 
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Výměna krovu a stropu severní části domu čp. 193 na snímku z 11. srpna 2006 
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Východní křídlo zámeckého dvora po rekonstrukci, 12. srpna 2007 
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Dům čp. 1702 – západní křídlo zámeckého dvora 
Parcelní číslo současné: KN 389/7, k. ú. Hostivice 

 

Západní křídlo zámeckého dvora získalo samostatné čp. 1702 kolem roku 2000. 
 

 
Západní křídlo zámeckého dvora 4. března 1983 
 

 
Západní křídlo zámeckého dvora 19. listopadu 2003, již jako sídlo společnosti NEWAYS 
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Jižní křídlo zámeckého dvora kolem roku 1993. Foto Jindřich Lukášek 
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 Jižní křídlo zámeckého dvora v roce 1997, před demolicí 
 

Dům čp. 1715 
Parcelní číslo současné: KN 389/13, k. ú. Hostivice 

 

Řadový rodinný dům na místě zbořeného jižního křídla zámeckého dvora vystavěli 
v roce 2001 Ivan a Eva Husníkovi. 

Dům čp. 1716 
Parcelní číslo současné: KN 389/12, k. ú. Hostivice 

 

Řadový rodinný dům na místě zbořeného jižního křídla zámeckého dvora vystavěli 
v roce 2001 Jaroslav a Vlasta Šedivých. 

Dům čp. 1717 
Parcelní číslo současné: KN 389/9, k. ú. Hostivice 

 

Řadový rodinný dům na místě zbořeného jižního křídla zámeckého dvora vystavěli 
v roce 2001 Ing. Rudolf a Ivana Coufalovi 

Dům čp. 1719 
Parcelní číslo současné: KN 389/8, k. ú. Hostivice 

 

Řadový dům na místě zbořeného jižního křídla zámeckého dvora vystavěli v roce 
2001 jednatelé firmy RISL, s. r. o. 
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Nedatovaný snímek z betonování základů nových řadových domů na místě bývalého jižního křídla zámeckého 
dvora 
 

 
Nedatovaný snímek z výstavby nových řadových domů na místě bývalého jižního křídla zámeckého dvora 
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Výstavba nových řadových domů na místě bývalého jižního křídla zámeckého dvora 9. listopadu 2000 
 

 
Řadové domy čp. 1719, 1717, 1716 a 1715 na místě bývalého jižního křídla dvora 22. června 2003 
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Zámecká zahrada 
Již od jeho vzniku zámek obklopovala na severní, západní i jižní straně zámecká 

zahrada, jejíž rozsah ukazuje například výše uvedená mapa stabilního katastru. Zahradu 
obepínala zeď, která se v autentické podobě dochovala na jižní straně zahrady mezi 
zámeckým dvorem a novým školním areálem. Zeď směrem do ulice U Zámecké zdi byla 
nedávno postavena v podstatě zcela znovu. 

Zpočátku v celé zahradě stávalo jen obydlí zahradníka, dům čp. 15.A (nyní čp. 196) 
na rohu ulic Litovické a U Zámecké zdi. Na sklonku 19. a počátkem 20. století přibyly 
v severozápadní části zahrady další domy, které dostaly v roce 1920 samostatná čp. 194 
a 195. Jeden z těchto domů se nazýval laboratoř a krátkodobě sloužil před rokem 1906 
jako školní učebna. 

V jihozápadním rohu vznikl v roce 1907 domek zapsaný do katastru jako řezárna. 
Jeho pozdější využití pro výrobu drasla dalo vzniknout místnímu označení „flusárna“ či 
„fluska“ pro blízké okolí. Zbořen byl asi v 50. letech 20. století. 

 

 
Snímek asi z 50. let 20. století od Litovické ulice ke škole v Komenského ulici ukazuje zeď kolem zámecké 
zahrady a v jihozápadním rohu tzv. flusárnu. Fotografii zapůjčil Miroslav Bratrych 
 

V roce 1935 zabral státní statek severní část zahrady pro stavbu mlékárny čp. 488, 
kterou v roce 2004 nahradila prodejna LIDL. Při výstavbě LIDLu byl zbořen sousední dům 
čp. 489. V severozápadní části zahrady vznikly tzv. mlékárenské domky čp. 379 a 380. 

Nezastavěná zůstává část zámecké zahrady mezi zámeckým dvorem a novou školou. 
Při výstavbě školy však toto území sloužilo jako zázemí stavby a je zcela zdevastováno. 

 

 
Prostor bývalé zámecké zahrady na snímku z již zbořeného komína hostivické mlékárny 24. června 2003. 
Foto Roman Rozumek 
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