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Duchovní záležitosti vsi Chvály a sousední 
vsi Svépravice podléhaly duchovní správě 
v Dolních Počernicích, kde již od roku 
1384 stál farní kostel Nanebevzetí Panny 
Marie.

Brzy po získání tvrze a dvora vystavěli 
Jezuité v roce 1660 pň tvrzi kapli sv. Anny. 
Ta sestávala ze čtyřbokého presbytáře 
s valenou klenbou a z o málo větší lodi 
s klenbou křížovou přiléhající k tvrzi. Od 
roku 1695 byla již samostatnou farností, 
která od roku 1711 vedla matriku. Od 
vystavění kaple až do zrušení jezuitského 
řádu se v získání umění vést duchovní 
správu v místě vystřídalo 118 mladých 
kněží.

Za působení pátera Josefa Jana Pánka 
byla v letech 1793-1794 provedena 
přestavba kaple sv. Anny na kostel 
sv. Ludmily. Přestavba byla provedena 
tak, že původní loď kaple byla změněna 
na presbytář kostela, k probourané jižní 
straně kaple byla přistavěna větší loď 
kostela s klenutým stropem a dvěma 
širokými okny po každé straně. Přistavěn 
byl chór s varhanami. V nové kostelní lodi 
byly zřízeny tři oltáře. Hlavní sv. Ludmily, 
po straně vlevo sv. Jana Nepomuckého

a vpravo sv. Václava. Roku 1825 byla 
v průčelí kostela přistavěna zvonová 
věž v novorománském stylu. Dva zvony 
o váze tisíc a pět set kilogramů nechala ve 
zvonařské dílně Karla Bellmana v Praze 
za 2 362 zlatých ulít v roce 1859 vdova po 
Antonínu Rybovi, mlynáři ve Chvalech. 
Pro tak těžká zvony nebyla věž způsobilá 
a tak teprve po její přestavbě roku 1875 
byly zvony zavěšeny. Jejich zvláštní hlas 
ze stříbrné zvonoviny byl brzy znám 
v širokém okolí. Za 1. světové války byly 
však násilím rozbity pro válečné účely.

Ze sbírek věřících, organizovaných 
farářem Josefem Laštovičkou byly 
v roce 1923 ve zvonařské dílně Arnošta 
Diepolta v Praze pořízeny zvony nové 
za 23 335 korun a 19. 8. téhož roku, po 
vysvěcení zavěšeny. Potkal je však osud 
předcházejících, když byly 18. 3. 1942 
za okupace sňaty k válečným účelům 
2. světové války. O nové zvony se v roce 
1947 zasloužil farář František Štverák 
z Fondu národní obnovy. V letech 1997- 
1999 byl kostel celkově restaurován. 
V roce 2007 kardinál Miloslav Vlk posvětil 
nové varhany.
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01. Chvalský zámek 
02. Kostel sv. Ludmily 
03. Chvalský hřbitov 
04. Svépravice (u kapličky)
05. Xaverov (na zastávce u výběhů konQ 
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.


