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CHVALSKÝ ZÁMEK

Z geologického pohledu je tato část katastru městské 
části severovýchodním okrajem Barrandovy středočeské 
pánve, kde se v období druhohor rozkládalo mělké 
moře. Půdní profil je prostoupen vrstvami pískovce 
vybíhajícími na povrch.

Podle archeologických nálezů bylo území osidlováno 
již v období mladší doby kamenné a následně lidem 
dalších kultur přes Kelty až Slovany.

Historie Chvalského zámku je úzce spjata s historií 
původní vsi, o níž první písemný záznam v zakládací 
a nadační listině z roku 1088 uvádí darování šesti popluží 
ve Chvalech. Toto darování učiněné Vyšehradské 
kapitule králem Vratislavem I. potvrdil roku 1130 kníže 
Soběslav. Od poloviny 14. století byl majetek v držení 
především pražských měšťanů a jejich dědiců, nebo jimi

prodáván. Roku 1652 se stal majetkem Jezuitů až do 
zrušení řádu v roce 1773, ve kterém byl jejich majetek 
převeden pod správu Studijního fondu. Fondem byl 
dále pronajímán, až po roce 1918 přešel pod správu 
státu.

Chvalský zámek byl původně středověkou tvrzí, 
doložené roku 1428, při postoupení majetku vdovy po 
Václavu Křížoví dceři Anně. Roku 1734 tvrz po úderu 
blesku při bouři vyhořela a byla Jezuity přebudována 
do podoby dvouposchoďově zámecké budovy 
v renesančním stylu. Jedno křídlo bylo obráceno 
k východu, druhé se vstupním průčelím a bránou 
k severu. Z původní tvrze zůstaly zazděné desky 
s klíčovými střílnami. Pod budovou se nacházejí 
poschoďové sklepní prostory se zazděným vchodem

do podzemní chodby. V přízemí východního křídla do 
dvora je arkádové klenuté loubí.

Po Jezuitech byl zámek využíván jako kanceláře 
Studijního fondu a přízemí jako byt pro faráře sousedního 
kostela. Po roce 1860 byl zámek pronajímán s dvorem. 
Pronajímání pokračovalo i po převzetí do majetku státu 
v roce 1918. Po zřízení Státních statků byl zámek spolu 
s dvorem převeden do majetku Státních statků, provázen 
jejich vnitřní reorganizací až do zániku Státních statků 
Praha po roce 1990.

Obnovená samospráva městské části, po získání 
zdevastovaného zámku do své správy a za finanční 
podpory ze strukturálních fondů Evropské unie, 
zrealizovala celkovou rekonstrukci zámku a dne 
1.5. 2008 byl zámek otevřen veřejnosti.
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01. Chvalský zámek 
02. Kostel sv. Ludmily 
03. Chvalský hřbitov 
04. Svépravice (u kapiičky)
05. Xaverov (na zastávce u výběhů konO 
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)

Naučná stezka byla realizována s finančním přispěním Hlavního města Prahy, grantového systému pro podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí Hlavního města Prahy.


