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Naučná stezka v Horních Počernicích
XAVEROV

První písemný záznam z roku 1651 uvádí dvůr Dubice,
který byl darován jezuitské koleji v Březnici. V roce
1713 je dvůr v majetku konviktu sv. Bartoloměje
v Praze již s názvem Xaverov po světci jezuitského
řádu Xaveriovi. Po zrušení jezuitského řádu byl dvůr
předán do majetku Studijního fondu. Oddělená část
půdy dala vznik osadě o dvou popisných číslech, která
byla roku 1854 přičleněna k obci Svépravice.
Dvůr byl Studijním fondem pronajímán a později prodán
rodině Špačků, která pro Pražskou poštu zabezpečovala
dopravu balíkových zásilek adresátům po celé Praze pod
názvem „Pražský poštovní úřad pojezdný“ s dědičným
privilegiem. Za letitou vzornou službu byl rod povýšen do
šlechtického stavu s titulem jeho představitele – Baron

Špaček ze Starburgu. Pro zabezpečení kvalitní služby
byl na xaverovském dvoře založen odchov koní plemene
anglický polokrevník. V roce 1903 stavitel Werthmüller
z Karlína postavil na přání majitele hřebčína v parku
u dvora zámeček vybavený vlastní elektrárnou. Rozvoj
automobilové dopravy po 1. světové válce vytlačoval
z dopravy koně, což vedlo k postupné změně chovaného
plemene koní k tahu na větší podíl chovu koní plemene
vhodnějšího k jezdeckému sportu. Hlavním plemenem
byl anglický plnokrevník. Ve třicátých letech minulého
století tak již byla na Xaverově dostihová stáj s deseti
závodícími koňmi na mezinárodních závodech. Po roce
1927, podle zákona o zrušení osad, se Xaverov stal
součástí obce Svépravice.

V roce 1949 byl dvůr s hřebčínem zabrán do zřízených
Státních statků. Chov koní byl specializován pro potřeby
armády až do roku 1962, kdy byly armádní jezdecké
pluky zrušeny. Přitom se dařilo i chovu koní závodních,
pro jejichž trénink bylo zřízeno přírodní závodiště.
V roce 1957 se kůň Letec, z této stáje, s jezdcem
Vavrouškem, stal vítězem hlavního závodu Velké
Pardubické.
Více než stoletá tradice chovu koní byla podnětem
k použití motivu koně do městského znaku po povýšení
Horních Počernic na město v roce 1969.
Zabraný majetek byl v roce 1990 v restituci vrácen
dědicům majitele.

10
07

08
09

03
02

01
06

04

05

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.

Chvalský zámek
Kostel sv. Ludmily
Chvalský hřbitov
Svépravice (u kapličky)
Xaverov (na zastávce u výběhů koní)
Památník obětem 2. světové války
Železniční stanice
Divadlo Horní Počernice
Křovinovo náměstí – Historické jádro původní obce
(u kapličky)
10. Čertousy (u vjezdu na nádvoří hotelu Čertousy)
Naučná stezka byla realizována s finančním přispěním Hlavního města Prahy, grantového systému pro podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí Hlavního města Prahy.
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