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PAMÁTNÍK OBĚTEM 2. SV. VÁLKY 

Za okupace a v období druhé světové války bylo 
popraveno, umučeno nebo zahynulo v nacistických 
věznicích a koncentračních táborech 73 občanů 
Horních Počernic. Mnoho dalších přišlo o život, nebo 
bylo poznamenáno otrockou prací při totálním nasazení 
v německé říši. Přímou válečnou zkušeností se smrtí 
dalších čtyř a zraněním 23 občanů byl dopad pum do 
severovýchodní části našeho území při bombardování 
průmyslových závodů ve Vysočanech 25. 3. 1945. Další 
občané položili své životy za svobodu při Pražském 
povstání v květnu 1945. Na připomenutí jejich hrdinství 
a obětí byl vybudován památník zahrnující i oběti 
Heydrichiády. 

Připomenuté období okupace z pohledu života  
a rozvoje původních obcí je jedním z mezníků rozvoje. 
Tím se stalo rozhodnutí okupačních orgánů o sloučení 
městyse Horní Počernice (sloučeného již s Čertousy)  
v roce 1927 s obcemi Chvaly a Svépravicemi sloučenými 
již s Xaverovem v roce 1934 do jednoho celku se 
společným názvem nově vzniklé obce Horní Počernice, 
k datu 1. 2. 1943. Po zrušení okupačních rozhodnutí  
v roce 1945 se zástupci obcí v roce 1947 rozhodli pro 
další společné hospodaření a rozvoj. Novým mezníkem 
se stalo povýšení Horních Počernic na město k 1. lednu 
1969 a také schválení městského znaku. Ten symbolicky 
třemi zlatými klasy vyjadřuje spojení tří původních  
 

zemědělských obcí a černý hřebec ve skoku symbolizuje 
historický chov koní na Xaverově. Existence samostatného 
města byla ukončena mezníkem realizujícím rozhodnutí 
vlády o připojení Horních Počernic ke dni 1. 7. 1974 
k Praze se začleněním do jejího devátého obvodu. 
Následovalo období změny, dosud převažující výstavby 
rodinných domků, ve prospěch výstavby vícepodlažních 
bytových souborů v sídlištních celcích na nezastavěných 
plochách. To přineslo nárůst počtu popisných čísel,  
a zejména počtu obyvatel. Posledním mezníkem se stalo 
rozhodnutí při přestavbě územní správy hlavního města 
Prahy, podle kterého se Horní Počernice k 1. červenci 
2001 staly samostatným správním obvodem hlavního 
města s označením Městská část Praha 20.

01. Chvalský zámek
02. Kostel sv. Ludmily
03. Chvalský hřbitov
04. Svépravice (u kapličky)
05. Xaverov (na zastávce u výběhů koní)
06. Památník obětem 2. světové války
07. Železniční stanice
08. Divadlo Horní Počernice
09.  Křovinovo náměstí – Historické jádro původní obce 

(u kapličky)
10. Čertousy (u vjezdu na nádvoří hotelu Čertousy)
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