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KŘOVINOVO NÁMĚSTÍ

Toto místo je původní návsí bývalé samostatné obce Horní Počernice. Pojmenováno 
bylo po Jaroslavu Křovinovi dlouholetém obecním tajemníkovi a odbojáři popraveném 
nacisty.

Písemné záznamy o osídlení se týkají vlastnictví zemědělských usedlostí a pochází 
z první poloviny dvanáctého století. Další historie je spjata se založením Karlovy 
univerzity a její koleje, pro kterou část zdejších majetků koupil na pokyn císaře biskup 
Arnošt z Pardubic roku 1357 za 800 kop českých grošů. Následné darování tohoto 
majetku bylo vtěleno do zakládací listiny univerzitní koleje Karlem IV. Představitelé 
koleje byly nad zdejšími statky dobrou vrchností až do doby pobělohorské, kdy 
načas převzali vládu Jezuité. 

Z historických objektů se na severní straně náměstí nachází barokní kaplička  
sv. Václava z roku 1770, nejnověji restaurovaná v roce 1992. Na jižní straně náměstí 

za rybníkem se nachází nestylová zámecká budova z roku 1812 v místě historické 
zemědělské usedlosti. V terénu nad ní ve 14. století stávala dřevěná tvrz. Na konci 
19. a na začátku 20. století byla majitelkou zámečku a usedlosti Olga Meraviglia- 
-Crivelli, italská hraběnka. Na západní straně náměstí je v přiléhajícím parku 
budova mateřské školy. Na náměstí je také pomník k uctěním obětí 1. světové války  
z Horních Počernic.

Přebudované objekty na východní straně rybníka bývaly původní obecnou školou 
a později obecním úřadem. V místech dnešního parku v 16. století stávala zájezdní 
krčma „Na Cvrčkově“. Pramenitý rybník na náměstí napájel „Jezero koleje císaře 
Karla IV.“, dnešní Podsychrovský rybník v sousedící vsi Čertousy, který však tehdy 
svoji rozlohou sahal až na křižovatku dnešních ulic Třebešovská a Tlustého.

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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