
Naučná stezka v Horních Počernicích
Ještě ve třetím čtvrtletí 18. století byl pro Chvály 
a Svépravice příslušen hřbitov při kostele 
dolnopočernickém a pro Horní Počernice 
a Čertousy při kostele jirenském. Až v roce 
1776 se podařilo páteru Josefu Janu Pánkovi 
přesvědčit vedení obce Chval o výstavbě 
vlastního hřbitova ku kostelu sv. Ludmily. Hřbitov 
byl vybudován v severovýchodní části katastru 
obce u kapličky sv. Františka Xaverského, 
v místech kde se tehdy U háje říkalo. Vysvěcen 
byl 25. listopadu 1777. Od následujícího roku 
sloužil i občanům Horních Počernic a Čertous.

Po první světové válce byl hřbitov částečně 
rozšiTen a v roce 1937 upraven do dnešních 
hranic. Tehdy ještě samostatná obec Horní 
Počernice spojená s Čertousy nákladem 89 955 
korun vybudovala si vlastní hřbitov, který byl 
vysvěcením otevřen 30. 5. 1937.

Tak jak rostl počet obyvatel již spojených 
obcí a měnil se i způsob pohřbívání, byly 
v obou společných hřbitovech budovány umové 
háje. Nejnověji při rozšíření hornopočernického 
hřbitova za 1,217 mil. korun, zde byla 
21. 5. 2002 vysvěcena zřízená rozptylová 
loučka. Oba hřbitovy, jako jedny z mála, jsou 
plně ve správě městské části včetně vynakládání 
prostředků na jejich provoz a údržbu.

Hřbitov Chvalský, zejména jeho nejstarší 
část je místem odpočinku řady významných 
osobností, jak z historie původních obcí, 
tak z hlediska jejich významu v dějinách 
Československa i světa. Z doby po 2. světové 
válce takto významné osobnosti odpočívají i na 
hřbitově hornopočernickém.

Z početné řady jsou to například:
Nejvýznačnější světově uznávanou osobností 

vědec, chemik profesor Antonín Holý. 
Akademický sochař profesor Václav Markup. 
Architekt specialista na dopravní stavby Dr. Ing. 
Josef Danda. Letecký konstruktér sportovních 
letadel Ing. Karel Tomáš. Akademická sochařka 
keramička Kristina Martinková-Markupová. 
Osobní komorník prezidenta T. G. Masaryka, 
legionář Josef Húza. Říšský poslanec, starosta 
a první kronikář František Vítězslav Veselý, 
ale také Anna Asterová významná herečka 
ještě kočovných divadelních společností, 
František Černý řídící učitel chvalské školy 
v letech 1847-1892, Josef Laštovička chvalský 
farář, Jekatěrina Konstantinovna Breško- 
-Breškšovskája zvaná Bábuška ruské revoluce 
z roku 1905 a další.

CHVALSKÝ HŘBITOV
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01. Chvalský zámek 
02. Kostel sv. Ludmily 
03. Chvalský hřbitov 
04. Svépravice (u kapličky)
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.
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