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Četné archeologické nálezy na katastru původní samostatné 
obce dokládají postupem osídlování od období mladší doby 
kamenné přes sled následných kultur až po Kelty a Slovany.

První písemný záznam pochází z poloviny 13. století 
a uvádí povinnost vydržování kanovníků Vyšehradské 
kapituly. Další písemný záznam z roku 1469 uvádí zastavení 
čtyř svépravických dvorů králem Jiřím z Poděbrad kostelu 
sv. Michala v Praze za tisíc kop míšeňských. Po roce 1652 
až do roku 1773 spolu se Chvály byly Svépravice v majetku 
Jezuitů, kde v záznamu jsou zvány „Seyprawicze“. V roce 
1854 a dále jsou nazývány jen Svépravice.

V období panství Jezuitů na začátku 18. století byla na původní 
návsi vybudována kaplička sv. Antonína. Po jejích opravách 
v letech 1871 a 1928 byla celkově rekonstruována v roce 1992.

Obec přiškolená do Chval si v roce 1934 postavila vlastní

školu, při které v roce 1939 otevřela také školu mateřskou. 
V přírodním prostředí okolí školy bylo v roce 1970 vybudováno 
přírodní divadlo, kde od následujícího roku je každoročně 
pořádán letní divadelní festival ochotnických dětských souborů.

Výstavba dálnice DII na Hradec Králové narušuje svým 
provozem do té doby poklidné prostředí obytné zóny větší části 
Svépravic i odpočinkovou oblast vybudovaného koupaliště 
a Xaverovského háje. Ten ve středověku patřil rodu Čejků 
z Olbramovic. V druhé polovině 19. století až do roku 1923 
byl jeho majitelem Béla z Derczenyi z Dolních Počernic a poté 
v držení obce pražské. V roce 1953 přešel do vlastnictví státu 
a od roku 1998 do roku 2002 byl na dílčích částech přebírán 
do správy hlavního města Prahy. V roce 1982 byl háji přiznán 
statut přírodní památky o výměře 95 hektarů. V současnosti 
byl začleněn do přírodního parku Klánovice-Čihadla.
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01. Chvalský zámek 
02. Kostel sv. Ludmily 
03. Chvalský hřbitov 
04. Svépravice (u kapiičky)
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. Certousy (u vjezdu na nádvoří hoteiu Čertousy)

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


