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Abstrakt

Práce mapuje historii a současnost Chvalského zámku s důrazem na jeho 

rekonstrukci a další vliv na život v Horních Počernicích. Čtenář se nejprve seznamuje 

s historií zámku a jeho nedávnou rekonstrukcí s pomocí financí ze strukturálních fondů 

EU, následuje hodnocení oprav a popis současné podoby zámku. V dalších kapitolách 

následuje analýza programu a hospodaření zámku od r. 2008, kdy byl zkolaudován a popis 

obnovy přilehlého kostela. Poté autor popisuje živelnou obnovu objektů přilehlého 

hospodářského dvora, která byla ponechána k obnově soukromému sektoru.

V první části práce autor klade důraz na skutečnost, že v minulosti skupina objektů 

v této oblasti fungovala jako celek a zároveň jako přirozené historické centrum, jde o 

Chvalský zámek, jeho hospodářský dvůr (dnes označovaný jako Chvalská tvrz) a kostel sv. 

Ludmily. Zejména během 20. století původní funkce objektů vymizely a objekty zůstaly 

zcela zdevastované. Po roce 2000 se zde podařilo začít revitalizaci, ovšem ta proběhla u 

dvora, zámku a kostela ve třech různých rovinách: soukromé, státní/evropské , církevní.

Výsledkem práce je hodnocení vzniku nového kulturního centra. Autor popisuje 

problematickou polohu Horních Počernic a s jistými výhradami konstatuje, že chvalská 

historická oblast má skutečně potenciál stát se znovu centrem Horních Počernic a zmiňuje 

další kroky k dosažení tohoto cíle. 

Klíčová slova

rekonstrukce, revitalizace, kulturní náplň, centrum, spolupráce, adaptace



Abstract:

The work traces the history and the present of the Chvaly Castle with the emphasis 

on its reconstruction and further influence on the life in Horní Počernice. The reader is first 

acquainted with the history of the castle and its recent reconstruction with the help of 

funding from the EU structural funds. It is followed by the evaluation of the repair and 

description of the present castle. In the following chapters there is an analysis of the 

programme and management of the castle since 2008 when it was approved and the 

description of the revitalization of the adjacent church. Then the author describes the 

spontaneous restoration of the buildings neighbouring the farmstead that was left to be

rebuilt by the private sector.

In the first part, the author emphasizes the fact that in the past a group of objects in 

this region functioned as a whole and at the same time as a natural history centre. It is

about the Chvaly Castle, its farmstead (now known as the Chvaly fortress) and the church 

of Saint Ludmila. In particular, during the 20th century the original function of the objects 

disappeared and the buildings were completely devastated. In the 90s of the 20th century 

they managed to start the revitalization of the court, the castle and the church at three 

different levels: private, state / European and church.

The result of this work is the evaluation of the founding of the new cultural centre. 

The author states with certain objections that the historic area of Chvaly has a real potential 

to become the centre of Horní Počernice again and mentions further steps to achieve this 

goal.
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reconstruction, revitalization, cultural content, center, cooperation, adaptation
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2 Úvod

Cílem této práce je seznámit čtenáře s historií a současností a především se záchranou 

dodnes poněkud opomíjeného Chvalského zámku. Ten se nachází v katastrálním území 

městské části Praha 20 - Horní Počernice. Tato městská část je postižena vývojem, který 

prodělala ve 20. století a nyní se jedná o jakousi hybridní obec bez jasného společenského 

centra. Chvalský zámek, k němu připojený kostel svaté Ludmily a také bývalý hospodářský 

dvůr, dnes nazývaný Chvalská tvrz, jsou přímo předurčeny k tomu, stát se právě tímto 

centrem Horních Počernic. 

Já tyto tři složky dohromady nazývám dále chvalským areálem. Jako nejstarší část 

obce jsou nejen centrem historickým, ale nyní mají šanci stát se i centrem společenským. 

Chvalský areál představuje šanci pro místní obyvatele, jak trávit volný čas v jejich obci a 

hlavně poznat své sousedy v rámci společných aktivit a kulturního dění. 

Práce se soustředí především na srdce celého areálu, na kulturní památku Chvalský 

zámek a její rozsáhlou rekonstrukci, která měla za cíl nejen zachovat historicky cenný objekt, 

ale především otevřít zámek co největší šíři kulturního dění a taktéž ho otevřít co největšímu 

počtu návštěvníků. Tomuto tématu se věnuje první část textu, jeho součástí je také historie 

objektu, popis průběhu rekonstrukce a popis objektu, následuje část věnovaná fungování 

zámku od jeho otevření v roce 2008. Program zámku prodělal určitý vývoj a nyní následuje 

otázka, zdali se původní teze rekonstrukce podařila naplnit či nikoliv, zdali zámek opravdu 

nabízí návštěvníkům takový program, pro který má potenciál. V další části se čtenář 

seznamuje s kostelem sv. Ludmily a s Chvalskou tvrzí, bývalým hospodářským dvorem 

zámku. Chvalská tvrz byla postupně využita soukromými podnikateli a prostor v areálu 

upraven, dělo se tak však bez velkých zásahů ze strany města. Dnes areál funguje v již 

zaběhnutých kolejích, zde se však revitalizace zastavila na mrtvém bodě. Některé objekty jsou 

stále prázdné a místní zde mnoho času netráví, je zde vidět minimum pěších chodců a stále 

zde krouží lidé v autech hledající místo k parkování. Byl tedy proces revitalizace úspěšný? Je

otázkou, jestli by lidé ze všech historických objektů ve Chvalech neměli spolupracovat tak,

jak tomu bylo už ve středověku. Společně určit koncepci směřování areálu k tomu, aby se stal 

opravdovým centrem a pracovat na naplnění tohoto cíle. Hodnocení fungování celého areálu 

se věnuji v poslední části práce a navrhuji opatření, jak zoptimalizovat fungování areálu.
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Centrem mého zájmu je především revitalizace výše zmíněných objektů, jejichž 

původní funkce během 20. století vymizely a objekty zůstaly zcela zdevastované. Kolem roku 

2000 se zde podařilo začít revitalizaci, ovšem ta proběhla u dvora, zámku a kostela ve třech 

různých rovinách: soukromé, státní/evropské a církevní. Horní Počernice jsou moderní obec 

na okraji Prahy, jsou její součástí, ale zároveň jsou od hlavního města odděleny velkou 

bariérou, kterou tvoří pražský okruh. Zdejší městskou část netvoří pouze Horní Počernice.

Tato městská část vznikla spojením čtyř vesnic, po tomto novém uspořádání je třeba pro 

všechny zdejší bývalé obce vytvořit nová veřejná místa pro setkávání občanů a veřejné 

kulturní akce. Je otázkou, zdali se podařilo etablovat celý areál a jeho objekty po 

rekonstrukcích s novými moderními funkcemi, jako nové kulturní centrum Horních Počernic, 

významné místo a útočiště pro místní obyvatele a zároveň kulturní centrum, které svým 

významem přesáhne svůj region.
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3 Použité	metody a	teoretická	východiska

3.1 Použité	metody

Při tvorbě historických částí bakalářské práce jsem se věnovala především sběru dat 

z dostupných dokumentů. Tyto prameny detailně mapují historii oblasti, ale bohužel jsou 

v historii jednotlivých objektů ve studovaném areálu stále období, o kterých existuje velmi 

málo informací, v tomto případě nám musí stačit jako zdroj objekty samotné a stopy vývoje 

v jejich architektuře.

Při popisu rekonstrukce zámku jsem vycházela ze studia pramenů. Tuto část a také část 

popis objektu jsem napsala po seznámení se s průvodní a technickou zprávou rekonstrukce a 

s pomocí konzultací, které mi poskytl jeden z hlavních projektantů rekonstrukce, Tomáš 

Šantavý. Popis objektu byl proveden metodou pozorování s oporou v odborných publikacích.

Shrnutí programu Chvalského zámku jsem realizovala analýzou dokumentů, především 

výročních zpráv. Některá období fungování zámku však nebyla těmito dokumenty pokryta. 

Aby byla analýza úplná, bylo nutné chybějící data doplnit z periodika Hornopočernický 

zpravodaj, které vydává Úřad městské části Praha 20. Interpretace této analýzy je rozvrstvena 

do celé této části bakalářské práce, konečné výsledky analýzy jsem zveřejnila ve finální části 

kapitoly. Výsledky jsem ověřila v rozhovoru se současnou ředitelkou PO Chvalský zámek 

Alexandrou Kohoutovou.

Následuje několik popisných kapitol, jejichž cílem je objasnit čtenáři strukturu současné 

organizace Chvalského zámku a Chvalské tvrze. Zde jsem opět použila studium pramenů a 

výročních zpráv, které již byly představeny výše a sběr dat z internetových stránek 

jednotlivých podniků ve tvrzi.

Poslední část mé bakalářské práce upozorňuje na urbánní problémy zdejší oblasti a dále 

na stěžejní problém MČ Praha 20, kterým je absence náměstí. Dále se tato část zabývá jedním 

z hlavních bodů mé práce, otázkou, zdali se chvalský areál etabloval jako centrum a zdali se 

adaptoval v lokální komunitě. Zde jsem jako výzkumnou metodu použila nezúčastněné 

pozorování a pět řízených rozhovorů se stakeholdry. Jejich výběr nebyl náhodný, ve čtyřech 

případech jde o osoby spojené s fungováním významných institucí v obci nebo o osoby 

obecně známé v místní komunitě, konkrétně jde o ředitelku PO Chvalský zámek, bývalého 
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starostu, který se významně zasadil o revitalizaci areálu, dále člena zastupitelstva MČ Praha 

20 a místního historika. Poslední dotazovanou je respondentka, která se do HP přistěhovala 

teprve před několika lety, s touto osobou jsem provedla rozhovor především proto, abych 

pochopila, jak HP a chvalský areál vnímá nový resident. Tato poslední část je doplněna o 

studium map, SWOT analýzu areálu a návrhy opatření, jak zefektivnit proces adaptace 

chvalského areálu v HP a také jak zajistit areálu zájem širší veřejnosti.

3.2 Genius	loci

Chvalský areál byl zbudován ve středověku. Tehdy se však nejednalo o žádný areál, 

nýbrž o jednu správní jednotku. Jak již bylo řečeno výše a ještě bude v práci mnohokrát 

zmíněno, areál se skládá ze tří částí, každá z nich má svou specifickou funkci a přece existují 

dohromady jako jeden celek se specifickým geniem loci. Christian Norberg-Schulz píše ve 

své publikaci Genius loci: „Od dávných dob byl genius loci či duch místa pokládán za 

konkrétní skutečnost, s níž se člověk setkává tváří v tvář a s níž se musí vyrovnávat ve svém 

každodenním životě“ (Norberg-Schulz, 1994, s. 5). A právě to je bohatstvím, které v sobě 

skrývá chvalský areál, jakožto nositel historie, je u něj patrný středověký „duch místa“.

Dovolím si ještě jednou citovat Norberga-Schulze: „Genius loci, vytvořený člověkem, 

závisí na tom, jak tato místa existují z hlediska prostoru a charakteru, tzn. z hledisek 

organizace a artikulace“ (Norberg-Schulz, 1994, s. 69). Konkrétní oblast, kterou se zabývá 

tato práce, je zvlášť charakteristická svou vertikální organizací. Jde o jednoduché uspořádání 

do tří vrstev. První z nich tvoří do kruhu uspořádaná skupina nízkých mohutných 

hospodářských objektů, jejich výška a tvar tíhnou k zemi, jejich účel je také úzce spojený se 

zemí. Tyto objekty podléhají vrstvě druhé, kterou je zámek, sídlo vrchnosti, forma ztělesnění 

moci, svou výškou vyjadřující nadřazenost, ale také starost o hospodářský dvůr. Vrstvou třetí 

je kostel přidružený k zámku. Nejvyšší objekt areálu, který dohlíží nejen na zámek a dvůr, 

nýbrž také na obec Chvaly a víru jejích obyvatel. Duchovní poslání objektu je vyjádřeno věží 

směřující přímo nebi. 

Tato jednoduchá čistá kompozice dávala jejím obyvatelům existenciální oporu 

v konkrétním každodenním smyslu a svou jednoduchostí jim napomáhala s orientací 

v prostoru. Události v dějinách však roztříštily tuto komplexní strukturu, vzaly jednotlivým 
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vrstvám jejich poslání. Nyní je na nás znovu najít toto ztracené místo (Norberg-Schulz, 1994, 

s. 23).

3.3 Koncept	revitalizace

Chvalský areál ztrácel postupně během historie svoji funkci. V devadesátých letech se 

objevily snahy ho revitalizovat, tedy znovu oživit, obnovit. Na čem tedy stojí koncept 

revitalizace? 

Základem tohoto konceptu je především porozumění urbanistické scéně konkrétního 

místa1. Individuální charakter každého místa závisí na přírodních a kulturně historických 

podmínkách. V našem případě je třeba klást důraz na onen středověký charakter místa a také 

na vazbu obyvatel k místu. Slovy Pavla Halíka je k porozumění urbanistické scény potřeba 

jistá zkušenost: „zkušenost kulturně historická, umožňující četbu urbanistické scény

z hlediska významů, zkušenost z jiných měst, znalost jejich rozmanitých charakterů, 

umožňující porovnání a hodnocení jedinečných kvalit určitého jednotlivého městského 

prostředí“ (Halík, 1996, s. 11). Na tomto porozumění tedy stojí počátek procesu revitalizace.

Ve Chvalech se jedná o revitalizaci s mnohočetným cílem. Nejde pouze o obnovu

historického místa, její součástí je tvorba kulturního centra pro obyvatele Horních Počernic 

a také vytvoření jakési náhrady za náměstí, neboť takový prostor HP postrádají. Je třeba zde 

vytvořit místo pro setkávání. Celý proces je současně transformací do nové podoby.

Revitalizace má také fenomenologickou složku. Místo není vytvářeno pouze fyzickou 

normou, ale také významem. V našem případě je potřeba do objektů vyprázdněného areálu 

znovu vložit význam. Běžně se tato významová struktura vyvíjí v průběhu času, zde však na 

prahu tisíciletí byla pouze skupina prázdných zdevastovaných objektů. Nyní je žádoucí, aby si 

obyvatelé Horních Počernic znovu přisvojili toto místo. Pokud zde pro místní obyvatele bude 

málo identifikačních hodnot, dalším problémem bude ztížená orientace v prostředí. Již při 

projektování přestavby areálu je nutné jasně definovat jeho mentální obraz nebo alespoň 

položit tomuto procesu základní kameny, pochopit poslání místa. Pokud budou počáteční rysy 

znovuoživení slabé (protože fyzická revitalizace je pouze počátek procesu), bude pro lokální 

obyvatele obtížné vytvořit si obraz tohoto prostředí (Norberg-Schulz, 1994, s. 19). 

                                                            
1 urbanistická scéna je stavěné prostředí vytvořené lidmi se záměrem vyvolávat určité reakce a pocity (Halík, 

1996, s. 9)
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Proces revitalizace v tomto konkrétním případě tedy spočívá ve dvou hlavních bodech. 

Uchovat genia loci místního venkovského sídla, které bezprostředně evokuje významy nebe 

a země a zároveň mu dodat nové významy a obsahy, přizpůsobit ho funkci centra, které slouží 

místním obyvatelům, napomáhá jim k identifikaci s jejich obcí a se sebou samými. Tedy 

zachovat genia loci pod tlakem nových funkčních požadavků. Jsou-li základní strukturální 

vlastnosti místa respektovány, atmosféra místa se neztrácí (Norberg-Schulz, 1994, s. 180).
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4 Historie

4.2 Historie	objektu

První písemné zprávy o obci Chvaly pocházejí z roku 1070, kdy kníže Vratislav II. 

založil Vyšehradskou kapitulu, aby posílil svou moc. Pražským biskupem byl totiž v době 

jeho vlády jeho bratr Jaromír, sourozenci mezi sebou neměli příliš dobrý vztah, a to 

oslabovalo stabilitu země. Vratislav tedy přesídlil z Pražského hradu na Vyšehrad a kapitulu 

přímo podřídil papeži v Římě (Antes, 2002, s. 21). Roku 1088 pojistil Vratislav II., 

po korunovaci v r. 1085 již první český král Vratislav I., Vyšehradskou Kapitulu značným 

nemovitým majetkem. Tuto nadaci tvořilo 66 vesnic a osad, mimo jiné i ves Chvaly.

V zakládací listině je přímo zmíněno, že král daruje kapitule šest popluží ve Chvalech.

O dvacet let později, roku 1130, bylo darování majetku kapitule ještě potvrzeno knížetem 

Soběslavem. Kapitula však majetek sama neobhospodařovala, pobírala z Chval pouze 

poddanské platy a přidělovala je svým kanovníkům (v době založení bylo kanovníků 12, 

v jejich čele stál probošt). Později církev Chvalský statek pronajímala nebo zastavovala 

světským osobám. Od poloviny 14. století již Chvaly nespadaly pod církevní majetek a přešly

do rukou jiných držitelů. Kdy a jak Vyšehradská kapitula přestala být vrchností Chval, však 

nevíme. Chvaly jsou až do poloviny 17. století drženy, prodávány a děděny světskými 

majiteli, kterými byli převážně bohatí pražští měšťané (Kašička, Reml, 1988, s. 1). 

Kronikář Horních Počernic ing. Hubert Antes na základě roku vydání dokumentu 

o založení Vyšehradské kapituly Vratislavem II. zmiňuje: „Jestliže v roce datovaném 

zakládací listinou byly Chvaly jednotkou hospodářsky tak organizovanou, že se staly 

subjektem i objektem právního jednání…, je možno počátek Chval posunout do období kolem 

roku 950 našeho letopočtu“ (Antes, 2002, s. 21). Během stavebních a inženýrských prací na 

území Chval v průběhu druhé poloviny 20. století bylo nalezeno mnoho dokladů o zdejším 

osídlení, které se táhnou až do doby pravěku. Nejstarší nálezy jsou z eneolitu a starší doby 

železné, ty byly objeveny při budování městské inženýrské sítě z Černého mostu do Horních 

Počernic. Dále se na tomto území nacházejí doklady osídlení z doby bronzové, ty byly 

nalezeny při výstavbě pražského okruhu, konkrétně se jedná o objev pozůstatků knovízské 

kultury z mladší doby bronzové (tuto kulturu charakterizuje keramika s plastickým zdobením 

a výrobky z tepaného bronzu). Většinu výkopů provázejí nálezy středověkého slovanského 
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osídlení, nejstarší jsou považovány za časně slovanský typ. Tím ovšem nálezy nekončí, bylo 

zjištěno, že se zde v 11. století v mladší době hradištní nacházelo slovanské sídliště (tato 

lokalita „Na Chvalce“ je považována za archeologicky nejvýznamnější), v okolí byly též 

nalezeny pece na keramiku z 12. až 13. století (Vlček, 2012, s. 536).

Jako jednoho z prvních vlastníků, kterými byli hlavně členové pražského patriciátu,

známe rychtáře Starého města Pražského Bořitu, jehož syn prodal v roce 1359 ves Chvaly 

Heydlinovi Neggelovi (Liška, 2008, s. 8). Dalším známým vlastníkem je bohatý pražský 

kramář Kříž, jenž byl zakladatelem Betlémské kaple a jehož rodina se podílela na její

výstavbě i po jeho smrti a měla také dále v držení Chvaly. Přímé zprávy o vybudování tvrze 

zatím nebyly nalezeny, první zmínka pochází z roku 1428. Je to zápis o rozdělení dědictví, 

který pořídila vdova po Václavu Křížovi. Je nám známo, že objekt byl zbudován na skalnatém

pískovcovém ostrohu, což je ideální místo pro zbudování tvrze, z jižní a západní strany se 

terén propadal do hlubokého údolí a ze severní a východní strany byl objekt obehnán příkopy

a valy (Holec, 1996, s. 37). Byl k němu také připojen poplužní dvůr, skupina hospodářských 

budov a selských dvorů v čele s šafářem (Kašička, Reml, 1988, s. 52). V tomto případě, kdy 

byla tvrz postavena na konci ostrohu, je pravděpodobné, že přístupová cesta k ní vedla 

přes poplužní dvůr, tehdejší podobu tvrze však neznáme. Pravděpodobně se jednalo o dvůr 

obehnaný ohradními zdmi a obvodovými budovami, hlavním objektem byla zřejmě obytná 

věž v jihozápadním rohu, součástí byla již tehdy kaple, dnes jediný dochovaný doklad tvrze,

se 160 cm širokými obvodovými zdmi (Vlček, 2012, s. 541). Anna, potomek V. Kříže 

a vdova po Janku Rokycanském roku 1436 postoupila „dědictví své Chvaly, tvrz, dvůr 

poplužní, ves celů a dvory kmetcí“ (Kašička, Reml, 1988, s. 2) kupci Habartu z Hartemberka. 

Tento zápis je datován v zemských deskách až o šest let později, Habart držel tvrz po dalších 

dvacet let. Znak Habartů, zapadající brána a dvě překřížené medvědí nohy, je prvním známým 

erbovním znakem tvrze. Další dokument, kde figuruje Chvalská tvrz, je soudní záznam

z doby, kdy byl vlastníkem Václav Firšic z Nabdína (po r. 1501). V tomto zápisu je Firšic 

žalován, že ukradl zlatníkovi Malé strany Mikuláši Puchovi manželku, Puch měl dokonce 

písemný důkaz, že jeho žena byla spatřena v okně Chvalské tvrze. Firšicovi nakonec soud 

uložil, aby ženu do dvou neděl vrátil. Roku 1507 vlastník Zikmund Bareš z Kamenice prodal 

statek Chvaly Václavu Štrabochovi za 700 kop grošů českých. Václav byl zámožný mydlář 

ze Starého města Pražského. Dědičkou byla jeho dcera Marie, provdaná za Mikuláše Karga 
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z Řezna, tvrz tedy přechází ke Kargům, kteří byli v roce 1556 povýšeni do vladyckého stavu,

dostává tedy nový erbovní znak, šikmý pruh se třemi hvězdami. V 16. století byla tvrz 

přestavěna, objekt dostal podobu dvoupatrového renesančního zámku s třemi křídly v pravém 

úhlu, jedním obráceným k východu (toto křídlo je nejširší a je jádrem budovy), jedním k jihu 

a jedním k severu, v tomto severním křídle je vstupní průčelí zámku. Tato stavební dispozice 

je dodnes zachována. Pod budovou byly zbudovány sklepy, ze kterých pravděpodobně vedla 

tajná chodba až do sousední Vinoře. Také zde vznikly arkády na nádvoří a na severní straně 

byl obnoven šest metrů široký hradební příkop (Liška, 2008, s. 10,11).

V této době nebo na začátku 16. století prodělala původně gotická tvrz značné stavební 

úpravy, které se zřejmě týkaly i poplužního dvora. Tímto výrazně stoupla cena statku, což 

dokládá jeho prodej v roce 1614, kdy za něj Eustachius Betengel z Neuperka ze Starého 

Města pražského zaplatil paní Marii 24 tisíc kop míšeňských (jeden pražský groš měl hodnotu 

dvou grošů míšeňských) spolu s poplužním dvorem v Čertousích, majetek však brzy postoupil 

rytíři Jiřímu Vtelenskému ze Vtelna (Antes, 2002, s. 22). Jiří Vtelenský byl členem

protihabsburského povstání českých stavů, v roce 1620 volil na generálním sněmu Fridricha 

Falckého za českého krále. Po tragickém potlačení povstání českých stavů tyto musely 

přijmout za svého krále Ferdinadna II. Jiří Vtelenský byl kvůli účasti na vzpouře odsouzen 

ke konfiskaci poloviny svého majetku, Chvalský statek, tvrz a poplužní dvůr byly tehdy 

oceněny a prodány císařskému radovi Janu Danielovi Kapperovi z Kappersteina a jeho 

dědicům za 15 tisíc zlatých rýnských. 

O tomto majiteli Chvalské tvrze se zmiňuje historik, novinář a sběratel pověstí o Praze 

Josef Svátek ve svém díle Paměti katovské rodiny Mydlářů a také Jaroslav Kopš v knize 

Pražské pitavaly. Pan Jan Kapper z Kappersteina byl sice roku 1618 vypovězen českými stavy 

ze země a musel odjet do Bavorska, ale po bitvě na Bílé hoře se vrátil do Prahy, kde jako 

císařský prokurátor dohlížel na popravu 27 českých pánů, vyvolával při ní jména pánů 

a předčítal způsob jejich smrti. Kvůli tomu a kvůli faktu, že byl horlivým katolíkem, nebyl 

mezi pražskými obyvateli příliš oblíben. Po těchto událostech výhodně získal majetek 

českých pánů, mimo jiné i Chvalskou tvrz a také statek Dubec, který s ní sousedil. Kapper se 

po té, co výhodně získal velký majetek, oženil s Annou Marií z Greifenfelsu, pro kterou byl 

sňatek velmi výnosný, a která si Kappera pravděpodobně vzala jen z donucení. Kapperova 

žena tak zřejmě nebyla příliš vzornou manželkou, protože měla poměr s Adamem Zápským 
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ze Záp, kterému byl zkonfiskován právě statek Dubec. Anna se Zápským se dohodli, že 

Kappera zavraždí, vezmou se, oba tak přijdou snadno k velkému majetku a milenec Anny 

dostane svůj statek zpět. Zápský tedy pana Kappera vlastnoručně 13. listopadu roku 1625 

zavraždil. Anna i její spojenec byli však zanedlouho prozrazeni, zatčeni, po mučení donuceni 

k přiznání a v lednu roku 1626 popraveni (Kopš, 1992, s. 200-230).

Třicetiletá válka přinesla do Chval období úpadku. Většina vojsk, která mířila 

do Prahy nebo od ní, se přehnala přes obec a vydrancovala ji. Jedním z nich bylo vojsko 

Švédů, kteří v r. 1639 Chvaly vyloupili, vypálili, zavraždili většinu obyvatel, v podstatě 

srovnali obec se zemí, podobně dopadly i okolní obce Horní Počernice a Čertousy, k jejich

úplnému zániku však naštěstí nedošlo. Stejné štěstí neměly jiné dvě sousední vesnice Babice 

a Babičky, na jejichž území archeologové v současnosti nalezli pozůstatky sedmi

železářských pecí (Vlček, 2012, s. 538). Tehdejší majitel Jan Daniel Kapper zřejmě kvůli 

důsledkům války nechal Chvalskou tvrz zpustnout a také nebyl schopen splácet otcův dluh 

jezuitské koleji. 18. května 1652 přešla tedy Chvalská tvrz do majetku jezuitské koleje 

u sv. Klimenta. Tak tomu bylo až do r. 1773, kdy Josef II. jezuitskou kolej zrušil a řád 

zakázal. Řád pečoval o objekt a přilehlé hospodářské objekty zřejmě lépe než Kapperův syn 

Jan Daniel. Jezuité přistavěli k tvrzi kapli sv. Anny. Kaple měla čtyřboký presbytář s valenou 

klenbou a loď s křížovou klenbou přiléhající k tvrzi. Od roku 1965 vedli jezuité duchovní 

správu ve Chvalech samostatně, až na pohřby, protože hřbitov byl až v Horních Počernicích

(Kašička, Reml, 1988, s. 4,5).

Při letní bouřce v roce 1734 zámek vyhořel. Kaple byla požárem také zasažena, a tak 

zde musely být provedeny stavební úpravy. Všechny přestavby nelze v pramenech dohledat, 

ale víme, že někdy kolem roku 1736 byla kaple přestavěna na kostel sv. Ludmily. V této 

době, patrně k tomu vedlo poškození zámku požárem, byly stropy v 2. patře opatřeny barokní 

výzdobou. Severního křídlo bylo částečně přestavěno a v jeho přízemí se objevily nové 

klenby, také došlo k úpravě fasády zámku (Projektový atelier, 2005, s. 8). Jezuitský řád byl

v r. 1773 zrušen a zámek spolu s poplužním dvorem přešel pod správu c. k. Zemského 

studijního fondu (tuto organizaci založila Marie Terezie, měla za úkol spravovat školy 

s povinnou školní docházkou). Kanceláře fondu byly v prvním a druhém poschodí zámku,

přízemí severního křídla sloužilo jako byt pro duchovního. Jako zajímavost bych chtěla uvést, 

že studijní fond zřídil ve sklepních prostorách malý pivovárek s produkcí 1600 hl za rok, 
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pivovar fungoval až do roku 1868 (Polák, 2003, s. 68). Roli duchovního ve Chvalech zastával

páter Josef Jan Pánek, který se zasloužil o stavbu hřbitova a také o to, že ve Chvalech byla 

zřízena jednotřídní škola. Páter má zřejmě také zásluhy na další přestavbě kostela sv. Ludmily

v 18. století. V následujících letech bylo o zámek s kostelem opět dobře postaráno a děly se 

zde další úpravy a opravy, ať už šlo o opravy krovů, zdí nebo oken, stavbu vjezdové brány 

nebo o zřízení pumpy na nádvoří. 

V roce 1860 správa c. k. Zemského studijního fondu ze zámku odešla. Některé 

prostory byly pronajímány a druhé patro sloužilo jako sídlo duchovního. Jeden z farářů, kteří 

zde sídlili, prý dokonce ve druhém patře choval i vepře. V polovině 19. století zřejmě vzniklo 

schodiště do prvního patra v severovýchodní části zámku. Kolem roku 1870 z neznámých 

důvodů zaniklo jižní křídlo a bylo nahrazeno menším hospodářským stavením. Je možné, že 

zánik jižního křídla souvisí s prusko-rakouskou válkou. Roku 1866 se totiž přes Chvaly 

a přilehlé obce přehnal předvoj pruského vojska a zanechal zde velké škody. Od té doby 

podoba zámku zůstala bez větších změn, stavení úpravy měly pouze charakter oprav 

a menších adaptačních přestaveb (Liška, 2008, s. 15).

V první světové válce přišel kostel o zvony, které byly zřejmě roztaveny a použity 

k válečným účelům. Po vzniku Československé republiky r. 1918 zámek spravovalo 

Ministerstvo orby. V roce 1923 byly posvěceny nové zvony do zvonice sv. Ludmily, tyto 

zvony byly zaplaceny ze sbírky ve zdejších obcích. V červnu 1926 byla v této oblasti povodeň 

a následkem podmáčení se zřítila část hradební zdi dvora (Antes, 2002, s. 31). Zvony čekal 

stejný osud jako jejich předchůdce a po druhé světové válce zůstala zvonice prázdná. V roce 

1947 byly pro kostel zakoupeny zvony z Německa, které byly zachráněny před roztavením

a odvezeny z válečného úložiště. Mezitím byla roku 1943 skupina zdejších přilehlých obcí 

(Horní Počernice a Čertousy, Chvaly, Svépravice a Xaverov) sloučena do jedné a byla 

pojmenována po největší z nich jako Horní Počernice. Poté přešly dvůr a zámek 

pod organizaci Československé státní statky Xaverov a byly dál pronajímány, v roce 1960 byl 

zjištěn havarijní stav budovy a ředitelství drůbežáren Xaverov nařídilo provést statické

zajištění objektu. Byly zde prováděny pouze nutné opravy, od 60. let do kostela protékala

voda z umývárny v horním podlaží zámku a zámek, kostel i hospodářské budovy skončily 

v havarijním stavu.
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Rok před revolucí byl na zámku proveden Státním památkovým ústavem pro 

rekonstrukci památkových měst a objektů v Praze stavebně-historický průzkum 

a architektonický rozbor pod vedením Františka Kašičky a Lubomíra Remla. Sám F. Kašička 

se o tehdejším stavu tvrze vyjádřil takto: „Staticky narušené konstrukce, prohnilé krovy 

s děravou krytinou, devastované vnější omítky a uvnitř dosud několik chudinských bytů 

v přepříčkovaných zámeckých sálech bez odpovídajícího příslušenství. Všude nepopsatelný 

nepořádek, hromady odpadků, na plevelem zarostlém nádvoří se popásaly slepice“ (Liška, 

2008, s. 44).

4.3 Úprava	a	uplatnění	zámku	podle	Kašičky	a	Remla

Jako součást stavebně-historického průzkumu zpracovali architekti také návrh dalších 

kroků, jak s objektem zacházet. Autoři zdůraznili důležitý fakt, a to, že zámek s kostelem jsou 

významnou historickou i vizuální dominantou okolního území. Upozorňují zejména na to, že 

v okolí zámku je třeba omezit novou výstavbu, zejména stavbu panelových domů.  V těsné 

blízkosti historického objektu zamezit také stavbě rodinných domů a raději zde zbudovat 

zelený pás. Kašička s Remlem doporučují zachovat i přilehlé hospodářské objekty a také je 

urbanisticky izolovat. 

Vlastní hmotu zámku je třeba zachovat bez přístaveb, kromě možnosti znovu postavit 

zbořené jižní křídlo maximálně do jeho původní výšky. Autoři také doporučují očistit zámek 

od novějších hospodářských přístaveb. 

František Kašička, který zpracovával stavebně-historický průzkum v roce 1988, 

doporučuje rehabilitovat renesanční podobu vnější části budovy s dílčími prvky baroka. Chce, 

aby byla opět obnovena zazděná okna a střílny. Pískovcové prvky na fasádě se mají zachovat, 

a pokud jsou narušené, tak vyměnit. Kašička doporučuje zajímavý postup při rekonstrukci 

hlavního severního průčelí. Tady jsou více zřetelné barokní prvky, ty však mají ustoupit 

renesančnímu rázu budovy a vzhled průčelí má být upraven podle vzhledu vnitřní fasády, 

která směřuje do dvora. Zde se Kašička nebrání umístění drobné architektury. Důležité je také 

obnovit vzhled stěn po asanovaných přístavcích a po zbořeném jižním křídle (kde je však 

doporučeno ponechat otisk střechy zaniklé budovy). Vnější povrch kostela byl roku 1940 

dosti nevhodně omítnut břízolitem, je tedy žádoucí břízolit odstranit a nahradit ho vápennou 

omítkou.
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Uvnitř objektu je třeba zachovat historické konstrukce, podhledy a klenby. Novodobé 

konstrukce a snížené podhledy se mají odstranit, aby nenarušovaly historické prostory.

Součástí vrácení objektu do dřívějšího stavu je i odstranění schodiště do 1. patra ve 

východním křídle, které není původní.

Další využití vidí autoři především v oblasti kulturní a reprezentační. Pokud by zde 

bylo třeba umístit pomocný provoz nebo byt, tak by bylo vhodné dostavět jižní křídlo. 

Původní hospodářské budovy dvora by mohly po rekonstrukci nabídnout velkou paletu 

využití, a pokud by byly stále přidruženy k zámku, došlo by tak k plnohodnotné rehabilitaci 

objektu (Kašička, Reml, 1988, s. 67-71).

4.4 Události	před	rekonstrukcí

Místní národní výbor v Horních Počernicích si byl po revoluci vědom problému 

zpustlého zámku, zmiňuje se o něm při jednáních o dalším vývoji obce několikrát, řešení 

problému však nebylo prioritou. Prvním krokem k rekonstrukci bylo převedení zámku se 

dvorem z majetku Státních statků Praha, tedy z majetku státu, na hlavní město. O zchátralý 

objekt začínala jevit zájem veřejnost, za zmínku stojí tehdejší záměr pražského magistrátu 

zřídit zde mezinárodní školu s kolejemi. Dne 20. 4. 1993 Ministerstvo kultury České 

republiky konečně vydává rozhodnutí o převedení kulturní památky Chvalský zámek 

na hlavní město Prahu. Protože však bylo nutné, aby hlavní město a ministerstvo ještě 

převedlo objekt přímo do správy Horních Počernic, městská část ještě zpracovala záměry 

využití Chvalského zámku a okolí. V dopisu tehdejšího starosty Bc. Ivana Lišky pražskému 

primátorovi o Chvalském zámku a jeho okolí stojí: „Celá tato část území Chval působí 

výrazně v siluetě Horních Počernic a je přirozeně předurčena pro vznik kulturně-

společenského centra jak Chval, tak celých Horních Počernic“ (Liška, 2008, s. 26). Dále 

starosta uvádí, že lze oblast využít i ke komerčním účelům, ale převažovat mají záměry 

kulturní.

V roce 1995 byla založena Nadace Chvalského zámku a v září byly na dvoře 

a ve špejcharu uspořádány Hornopočernické slavnosti. Nadaci se podařilo sehnat peníze na 

opravu špejcharu a ke konci roku byla vypsána architektonická soutěž na projekt využití 

zámku. V devadesátých letech se nadaci podařilo několikrát sehnat nevelké finanční částky, 

které byly vždy použity na nutné opravy zámku. Toto období bylo však pro zámek 
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a zastupitelstvo městské části velmi bolestné, shánění financí se nedařilo a situace zámku 

a hospodářského dvora dál stagnovala. První velkou akcí byla rekonstrukce severní fasády 

zámku včetně oken a pískovcových okenních prvků. Dalším krokem bylo provedení rozvodů 

vody, plynu a elektrické energie v celém areálu. V roce 1999 se přímo na zámku konal 

jazzový festival Chvalská tvrz 99. 

V roce 2002, rok po vystoupení místního ochotnického spolku, bohužel vyhořel 

špejchar. Do té doby došlo k významnému rozvoji areálu a bylo zde uspořádáno nemálo

kulturních i společenských akcí, avšak samotný zámek zůstal téměř nedotčen (Liška, 2008, s. 

18-38).

Události minulého století zanechaly objekt v následující podobě. Zámek se skládá ze 

dvou křídel, severního, které je orientované do ulice Na Chvalské tvrzi a je v něm hlavní 

vstupní brána a východního. Areál je vymezen ohradní zdí a na nádvoří je zřejmě v místech 

původního jižního křídla samostatně stojící hospodářský objekt kočárovny. Na severní křídlo 

je napojen kostel.

4.5 Výměna	krovu	a	oprava	severního	průčelí

Na přelomu tisíciletí byl stav zámku zřejmě již tak alarmující, že bylo nutné provést 

opravu střechy, zastupitelstvo hlavního města Prahy uvolnilo na tento účel 5,2 mil. Kč. Dnes 

je však tehdejší provedení z hlediska památkové péče považováno za nevhodné. Pokud je 

krov natolik poškozen, že jej nelze žádnou odbornou metodou zachránit a ohrožuje tak celou 

stavbu, je potřeba provést jeho důkladnou dokumentaci a poté lze teprve krov odstranit

(Šefců, 2000, s. 2003). Na Chvalském zámku došlo k většinovému odstranění starého ručně 

tesaného krovu, poté zde byl většinou umístěn krov nový, novodobý. Dnes je takový přístup 

k rekonstrukci střechy spíše kritizován, před opravou krovu se provádí podrobný 

dendrochronologický průzkum a poté je potřeba zachovat co nejvíce historických prvků. 

U historických krovů je žádoucí ponechat autentickou konstrukci, je třeba umístit na objekt 

přesnou kopii tak, aby byl schopen plnit svoji původní funkci. Pokud je však třeba použít 

nový konstrukční prvek, je třeba přizpůsobit původnímu vzhledu i vzhled prvků nových

(Šefců, 2000, s. 2003). 
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Velmi diskutabilní je také oprava severního průčelí zámku, která proběhla v roce 

1999. Z rozpočtu hlavního města bylo vyčleněno 800 tisíc Kč, opravdu provedla stavební 

firma Miroslava Němce MN stavby z Radonic (Liška, 2008, s. 32). Tehdy byla vyjmuta

poškozená renesanční ostění a následně byla nahrazena ostěními novodobými. Tento postup 

je však z dnešního pohledu také nevhodný. Ostění nebyla dobře osazena a je možné, že ani 

jejich tvar není plně vyhovující. Je pravděpodobné, že při tomto postupu zanikly i původní 

barokní prvky na fasádě. Každopádně je dnes jasné, že kompletní výměna šambrán zde nebyla 

žádoucí a při celkové rekonstrukci se k tomuto problému přistupovalo mnohem šetrněji. 

Takovým postupem se ztrácí informace o vývoji stavby. 
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5 Rekonstrukce

Světlejší období pro objekt nastalo v roce 2003, kdy kostel dostal nové varhany. V červnu 

2005 byl zastupitelstvu městské části předložen záměr rekonstrukce Chvalského zámku 

s názvem „Nové městské centrum Prahy 20 – kulturní památka Chvalský zámek“. 

Na rekonstrukci získala Městská část Praha 20 značnou část finančních prostředků z fondů 

Evropské unie. Ty byly poskytnuty z tzv. Jednotného programového dokumentu 2, který plnil 

druhý Cíl 2 EU. Cíl 2 měl pomoct ke snížení rozdílů v rozvoji regionů (MMR, 2009).

JPD 2 umožňuje hlavnímu městu Praze čerpat prostředky z Evropského fondu 

regionálního rozvoje v období 2004 až 2006 a jeho cílem bylo „odstranění nejvážnějších 

slabých stránek a rozvojových bariér regionu na vybraném území podpory, a to především 

zkvalitněním městského prostředí a rozvinutím potenciálu města tak, aby Praha byla schopna 

plnit očekávanou roli dynamického hlavního města členské země Evropské unie“ (MMR, 

2009).

Původním záměrem bylo upravit objekt na základní uměleckou školu, kde by případně 

ještě mohly být speciální jazykové učebny. Tento záměr využití se však posléze ukázal jako 

nevhodný, protože zámek má omezené prostory. Cílem rekonstrukce se tedy nakonec stalo 

vytvoření víceúčelového kulturního zařízení, kde se mohou konat výstavy, přednášky, 

koncerty, divadelní představení a soukromé akce. Ze zámku se mělo stát kulturní centrum této 

oblasti.

Na sklonku roku 2004 bylo vypsáno výběrové řízení na projektanta rekonstrukce 

zámku. Soutěž vyhrála firma specializující se na rekonstrukce památkových objektů, 

Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby, s. r. o. Vlastní projekt vypracovala 

pracovní skupina pod vedením ing. arch. Tomáše Šantavého a ing. arch. Boženy Svátkové.

Uplatnil se zde současný trend v rekonstrukcích významných památkových objektů, kdy je 

vše historické z vývoje objektu zachováno a obnoveno. Nové konstrukce a prvky jsou řešeny 

soudobými výtvarnými prostředky. Projekt měl být realizován ve dvou etapách, první etapa 

zahrnovala celkovou rekonstrukci objektu a druhá obnovu hospodářského objektu, 

novostavbu objektu provozního zázemí a přizpůsobení nádvoří na letní divadelní scénu. 

Zakázku získala výběrovým řízením stavební firma Sapros. 24. září 2006 proběhlo 

symbolické poklepání na základní kámen stavby starostou Ivanem Liškou, místostarostou a 
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tehdejším pražským primátorem Pavlem Bémem (Liška, 2008, s. 39). Záchrana objektu 

s téměř tisíciletou historií, nejstarší památky Prahy 20 Horních Počernic, tak mohla konečně 

začít. Celková rekonstrukce stála více než 65 milionů korun. 

5.1 První	etapa
Při rekonstrukci hlavní budovy zámku proběhlo vyčištění objektu. Došlo k odstranění 

utilitárního přístavku u východního křídla z vnější strany. Nepůvodní příčky v interiérech

byly zbourány. Novodobé podlahy byly demontovány, podlahové krytiny na chodbách zámku 

jsou provedeny z původních nebo starých dlažeb a cihel, které byly nalezeny pod vrstvou 

betonu. Ve výstavních prostorech ve druhém a třetím patře byly položeny dubové parkety. 

Dále byly demontovány dveře a okna, pokud to bylo možné, byly původní prvky repasovány 

a pokud ne, byly vyrobeny jejich kopie. Do objektu byly instalovány nové rozvody, plynová 

kotelna byla zřízena na půdě. V závěru rekonstrukce bylo osazeno slavnostní osvětlení 

zámku. V objektu je umístěn výtah, ale bylo tak učiněno citlivě. Projektant našel pro výtah

takové místo, které bylo historicky nejméně hodnotné a bylo opakovaně přestavováno, aby 

tak nedošlo k narušení historické struktury. Schodiště do prvního patra, které F. Kašička 

doporučoval odstranit, bylo zachráněno, objekt by tak přišel o důležitého svědka svého 

vývoje, schodiště tak dál plní svoji funkci. 

5.2 Druhá	etapa

5.2.1 Rekonstrukce	hospodářského	objektu	bývalé	kočárovny	na nádvoří	zámku.	

Tato přízemní budova se sedlovou střechou byla v dezolátním stavu. Nosné zdi byly 

očištěny, vyspraveny a omítnuty vápennou omítkou. Bylo nutno položit nové podlahy, 

použita byla cihelná dlažba. Instalovány byly výplně dveří a oken a nová vzduchotechnika. 

Kočárovna dostala úplně novou střešní krytinu z pálených tašek. Objekt byl opatřen 

elektrickými rozvody a topením. V kočárovně byl v její části s krovem zřízen víceúčelový sál

a v klenuté části zázemí pro letní divadelní scénu. 

5.2.2 Novostavba	objektu	provozního	zázemí

Tato stavba je vložená mezi stávající objekty zámku a kočárovny, objekt tedy stojí na 

místě, kde bylo jižní křídlo. O provedení tohoto křídla se nezachovaly ani textové zprávy. 

O jeho tvaru a velikosti vypovídají otisky v omítce hlavní budovy i v opěrném zdivu. 

Projektant zachoval původní rozměr, ale objekt realizoval pomocí soudobého materiálu. Jedná 
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se o dvoupodlažní objekt, ocelovou konstrukci se železobetonovými stropními deskami. 

Průčelí je obloženo hladkými hoblovanými vodorovně kladenými dřevěnými prkny z 

borovice a střešní krytina je provedena z titanzinkového plechu. Stavba má tedy jednotný

vzhled a neruší historické prostředí. Jižní strana objektu je tvořena starou tarasní zdí, ve které 

je nově vybouraný vstup do zahrady. Tato jižní fasáda je sjednocena s východním křídlem. 

V novostavbě je umístěno hygienické zázemí propojené s východním křídlem zámku

v prvním a druhém poschodí. Díky tomuto řešení nemusí být hygienické zázemí v zámku a 

tak lze využít jeho historické prostory k jiným vhodným účelům.

5.2.3 Úprava	plochy	vnitřního	nádvoří	včetně	zpřístupnění	ploch	pod	jižním	průčelím	

objektu

Prostor nádvoří byl odkopán a vydlážděn kamennými deskami s většími zatravněnými 

spárami. Dále bylo třeba umístit pod dlažbu sítě a provést drobné sadovnické úpravy. Cílem 

bylo především navrátit nádvoří ucelenou podobu. Jižní zahrada byla zpřístupněna vstupní 

plošinou - schodištěm z jižní terasy, kterou bylo nutno podepřít konzolou.

5.2.4 Úprava	parkových	ploch	pod	jižním	průčelím

Jižní prostranství za kočárovou a novým objektem je využito jako jižní zahrada. Byla 

odstraněna náletová zeleň a odvezena suť a odpadky a proběhla zde výsadba keřů a pěti 

stromů. Vede zde také chodníček s mlatovou úpravou, kolem kterého jsou umístěny 

pískovcové lavice. 

5.2.5 Objekt	demontovatelné	letní	scény

Tento objekt je situovaný do vnitřního nádvoří zámku a výrazně rozšiřuje možnosti

jeho využití. Jde o plachtovou konstrukci, vypnutou na ocelových lanech kotvených do stěn 

zámku, pod kterou je možno smontovat jeviště a hlediště, ocelovou konstrukci s plastovými 

sedačkami. Letní scéna je opatřena mobilním osvětlením a ozvučením. Tuto konstrukci lze 

po smontování umístit složenou do kočárovny. Tato myšlenka řešení využití nádvoří byla 

převzata z hradu Leuchtenberg v Bavorsku. 
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5.2.6 Prostor	komunikace	před	zámkem

Na začátku celé stavby zde byla provedena přípojka kanalizace a plynu. Původní 

komunikace byla přespádována a byly zde nově osazeny obrubníky. Bylo nutné nově provést 

všechny povrchové úpravy, na komunikaci je nyní dlažba z žulových kostek a na chodnících 

jsou kostky betonové. Ostatní plochy před zámkem byly zavezeny hlínou a zatravněny nebo 

osázeny keři (Projektový atelier, 2005, s. 7-16).
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6 Popis	objektu
Jak tedy objekt vypadá dnes? V následujících řádcích si čtenář bude moci udělat 

představu o tom, jak dopadla rekonstrukce, o současném stavu objektu a jeho dispozici. Nyní 

se jedná o trojkřídlý samostatně stojící objekt s jednoduchou fasádou se světle okrovým

nádechem. Všechny části objektu mají sedlovou střechu. Výraznými prvky na fasádě jsou 

renesanční kamenná okenní ostění, některá okna mají velmi výrazné profilované nadokenní 

římsy, kamenné střílny a pod střechou omítnutý fabion. Vnější okna nejsou nijak výrazně 

horizontálně, ani vertikálně členěna, naopak okna směřující na nádvoří jsou jasně členěna 

po čtyřech, zarovnána na střed v každém patře. Hlavní vstup do objektu je vjezdem na 

nádvoří v severním křídle, tento portál je obohacen o renesanční pískovcové prvky ve své 

horní části. Před hlavním vstupem stojí opravený historický křížek z 19. století. Na severní 

křídlo je napojen kostel sv. Ludmily, do nějž se vstupuje také ze severní strany. Východní

křídlo je z vnější strany přístupné a v jeho spodní části se nachází malý přístavek. Jižní křídlo 

je z vnější strany přístupné pouze návštěvníkům zámku a vede z něj vysuté schodiště 

do malého parku. Právě z tohoto schodiště je zajímavý výhled na bývalou obec Chvaly. 

Západní stranu objektu tvoří štít kočárovny, ohradní zeď a boční průčelí kostela sv. Ludmily,

zámek je z této strany zcela nepřístupný. 

6.1 Suterén

Pod přízemím ve východním křídle se nachází čtyři sklepní místnosti s čtvercovým 

půdorysem a valenými klenbami, sklepy byly částečně vysekány do pískovcového podloží.

Zde se většinou konají výstavy pro děti. V poslední místnosti byl odhalen fragment 

šnekového schodiště. Nejoblíbenější částí sklepů jsou ale podle mého názoru tři místnůstky, 

téměř kobky, dvě z nich jsou přístupné a do další je možno nahlédnout. Místnosti mají 

jedinečnou atmosféru, jsou neomítnuté, pouze hrubě vyhloubené v pískovcovém podloží, jen

s drobnými cihelnými zásahy, jejich atraktivitu podtrhuje bodové osvětlení. Suterén je 

přístupný z hlavního renesančního schodiště v jižním křídle, toto schodiště je tzv. 

dvouramenného vřetenového typu a vede odsud až do půdního prostoru. 

6.2 Přízemí

Severním křídlem vede průjezd na nádvoří, po pravé straně průjezdu jsou dvě malé 

místnosti, serverovna a místnost na úklid. V průjezdu je zajímavým prvkem dřevěný lištovaný 
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portál, s vyřezávanými prvky (vstup do serverovny), dále je odsud přístupný výtah. 

Ve východním křídle se nachází 4 místnosti situované kolem chodby vytvořené zasklením 

oblouků arkády. Zde se nachází informační prostor pro návštěvníky s recepcí, sklad a dva 

výstavní sály. I zde je valená klenba s trojúhelníkovými výsečemi nad spojovacími otvory 

a stopami hřebínků na hranách (Vlček, 2012, s. 542). Obdobná klenba je v pozdně renesanční 

arkádě, která podél místností probíhá směrem do dvora, její oblouky jsou nyní zasklené. 

V novodobém jižním křídle je opravené hlavní schodiště, hygienické zázemí, které je přímo

dál napojené na objekt kočárovny s víceúčelovým sálem. Sál je nepříliš vhodně využíván

ke galerijním účelům, je zde velký nedostatek denního světla. V tomto objektu se ještě 

nachází malý sklad, samostatně přístupný ze dvora. Z vnější strany nádvoří sousedí park, není 

však příliš využívaný, je zde velmi strmý terén, což zdůrazňuje původní středověký obranný 

charakter stavby, proto tato plocha nebyla při rekonstrukci přespádována. Jak bylo již 

zmíněno výše, park je přístupný novým schodištěm.

6.3 Nádvoří

Vnitřní nádvoří je jedním z nejkrásnějších prostor Chvalského zámku. Plocha o 

rozměru 315 m² je pokryta kamennými deskami. Zdejší atmosféru určuje hlavně kamenná 

arkáda východního křídla a také výklenek křídla severního, kde je studna. Na nádvoří je 

možno smontovat letní divadelní scénu, nyní se využívá především plachtová konstrukce 

pro zastřešení nádvoří.

6.4 První patro

První patro zámku je přístupné dvěma schodišti. První, kde také začíná prohlídka 

zámku pro návštěvníky, vede z místnosti recepce. Druhé hlavní schodiště se nachází v jižním 

křídle. První schodiště, které F. Kašička navrhoval zbourat, je velmi atypické, začíná úzkým 

obloukem, v půlce je zalomeno do pravého úhlu, zde je čtvercová mezipodesta, a do prvního 

patra ústí již široké zámecké schody. Bylo by opravdu velkou škodou tento prvek nezachovat, 

jako symbol bohaté a ve 20. století velmi strastiplné historie zámku, který se nakonec přeci 

jen dočkal své záchrany. V prvním patře severního křídla se nachází tři místnosti, využívané

jako kanceláře s kuchyňkou, chodba na nádvorní straně a výtah. Zde je původní velmi 

zajímavý prvek, dochované historické šnekové schodiště, které bylo původně zazděné. Toto 

schodiště se nepoužívá, ale přesto je odkryté, aby bylo viditelné pro návštěvníky. Dnes slouží
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jako požární evakuační únik. Ve východním křídle jsou opět čtyři sály (do jednoho z nich ústí 

schodiště), tentokrát s renesanční neckovou klenbou s trojúhelníkovými výsečemi. Tyto jsou

využívané k výstavním účelům. Zde byly nalezeny historické pozice obránců s prevétem a 

odvodem dýmu ze střelného prachu. Jižní křídlo tvoří podkroví novostavby, kde jsou další 

toalety, zde se ovšem zachoval ve vstupu výrazný kamenný portál a naproti němu nenápadný 

výklenek s kamenným ostěním.

6.5 Druhé	patro

Druhé patro je přístupné již jen z hlavního schodiště. V severním křídle jsou nyní 

toalety a kuchyňka pro akce pořádané v sále, také je zde již zmíněné šnekové schodiště.

Ve východním křídle jsou nyní reprezentační prostory s novými dřevěnými parketami, 

ze severní strany je první Salónek, zde se zachovaly vysoké fabiony a krásný dekorovaný 

strop, dříve bylo uprostřed zrcadlo. Tento barokní strop byl v 19. století upraven, nyní je zde 

šablonová ornamentální hnědá a okrová výmalba s bílými rámci. Uprostřed je místo zrcadla 

drobný květinový dekor. Po obvodu centrální části jsou kruhové terče, ve kterých jsou 

postavy připomínající antické plastiky (Kašička, Reml, 1988, s. 43). V ostatních místnostech 

a na chodbě už bohužel stropy zdobeny nejsou, ale jsou zde alespoň zachovány barokní 

fabiony. Dále je zde ještě menší salonek a multifunkční sál (obřadní síň). V těchto 

místnostech jsou nyní repliky barokního nábytku.

6.6 Hodnocení	rekonstrukce

Zdařilou dokončenou rekonstrukci jistě považují městská část i její obyvatelé za velký 

úspěch. Já k rekonstrukci také nemám mnoho výtek. Zámek se v současné podobě navrací ke 

své historické podstatě, vzdává úctu všem svým předchozím stavitelům, kteří se stavbě 

podíleli.  Přeci jenom si zde dovolím uvést k obnově pár poznámek. Exteriér novostavby 

působí velmi svěže a neruší historický objekt až na dvoje dvojkřídlé dveře v jeho přízemí, 

které podle mého názoru s podobou zámku příliš nekorespondují, protože by měly vizuálně 

navazovat na podloubí východního křídla. Kočárovna bývá využívána k expozicím obrazů, 

jenže na to je uvnitř málo světla. To však podle mého názoru není problém rekonstrukce, 

provozovatel pro ni měl jednoduše najít jiné využití. Plachta zastřešující nádvoří působí 

poněkud rušivě, nádvoří není nijak rozlehlé a tak působí poněkud stísněně. I když samozřejmě 

chápu, že díky ní se tak na zámku může konat větší spektrum kulturních akcí i za méně 
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příznivého počasí. Nicméně i tak zastávám názor, že nádvoří by bez ní vypadalo daleko 

vzdušněji a více by se umocnil duch celého prostoru. Plachta také zamezuje pohledu na 

nádvoří z pater zámku, návštěvník si tak nemůže vychutnat podobný pohled, jako jeho 

obyvatelé v historii. Poslední poznámka se týká podloubí ve východním křídle. To bylo 

během rekonstrukce zaskleno, zřejmě aby zámek získal více vnitřních prostor. Fasáda 

východního křídla tak bohužel trochu ztěžkla a návštěvník je opět ochuzen o představu toho, 

jak zámek v historii fungoval, a jak se v něm cítili a pohybovali jeho obyvatelé. Na druhou 

stranu skleněné plochy dobře působí jako pomyslný spojovatel jižní novostavby a 

historického objektu zámku.
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7 Zámek	po	rekonstrukci

25. 2. 2008 byl Chvalský zámek zkolaudován. Slavnostní otevření se konalo 1. května 

2008, zúčastnilo se ho více než 3500 návštěvníků. Tento slavnostní ceremoniál začal 

dopoledne v kostele sv. Ludmily bohoslužbou, kterou sloužil kardinál Vlk. Poté následovala 

prohlídka zámku pro starosty partnerských a okolních měst a poté již mohli do zámku proudit 

první návštěvníci. Tento slavnostní den byl zakončen koncertem Stamicova kvarteta

(Mojžíšová, 2008(5), s. 2-4). Ve stejném roce v červnu se Chvalský zámek zapojil 

do celopražského projektu Pražská muzejní noc. V roce 2008 byl také poprvé uspořádán 

hudební festival Chvalská triáda, při této příležitosti byla využita nová letní scéna na nádvoří 

zámku, festival se skládal z osmi koncertů. Významným dílem se na programu zámku 

podílely místní spolky, například občanské sdružení MUM nebo Molechet.   

Od roku 2008 do října 2011 zámek fungoval pod správou MČ Praha 20 jako jeho 

odbor. Poté byl transformován na samostatnou příspěvkovou organizaci Chvalský zámek 

a takto funguje dodnes. Celková koncepce zámku byla a dodnes je převážně galerijní 

s dalšími vedlejšími aktivitami, jako jsou koncerty, divadelní představení, slavnosti, soukromé 

pronájmy a další. Síň ve druhém patře funguje jako oficiální obřadní síň města, takže se zde 

konají nejen svatby, ale také vítání občánků, udílení občanství atd.  

V soutěži Top Invest Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj

a Svazu podnikatelů ve stavebnictví, byl projekt Praha 20  - nové městské centrum Chvalský

zámek, vyhlášen nejlepší investicí roku 2008. Cenu převzal starosta Horních Počernic Ivan

Liška na slavnostním večeru při zahájení Stavebních veletrhů Brno 2009 a veletrhu URBIS

INVEST 2009 21. dubna 2009 (Mojžíšová, 2009(4), s. 11).
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8 Analýza programu	Chvalského	zámku	2008-2013

V počátku byl Chvalský zámek vyprofilován jako galerijní objekt. V následující 

kapitole je mým cílem celkově shrnout program Chvalského zámku v rozmezí let 2008 až 

2013 a podat tak ucelený obraz, jak se program zámku vyvíjel. 

8.1 Výstavy

U každého roku fungování zámku je uvedeno, kolik výstav se v ucelených obdobích 

každého roku konalo a jakého byly zaměření. Výstavy na zámku jsem rozdělila do dvou 

skupin. První skupinou jsou tematické výstavy, to jsou projekty, které se jako celek zaměřují 

na jedno konkrétní téma nebo jednu konkrétní problematiku. Do druhé skupiny patří výstavy 

výtvarné a vizuální, výstavy obrazů, soch, fotografií atd. Dále jsou výstavy rozděleny podle 

svého obsahu.

8.1.1 Tematické	výstavy

Pro děti: výstavy zaměřené na rodiny s dětmi 

Česká řemesla a tradice: výstavy, jejichž náplň se věnuje tradičním českým řemeslům či 

odvětvím, od výstav betlémů, přes lidové kroje až po pivovarnictví

Kniha, papír: výstavy knižních vazeb, bibliofilií, knižního designu

Místní spolky a jiné: výstavy vytvořené ve spolupráci s místními spolky, základními školami, 

mateřskými školami, základní uměleckou školou a další jinak zaměřené výstavy

8.1.2 Výtvarné	a	vizuální	výstavy

Výtvarné umění: větší výstavy výtvarného umění konané většinou v prostorách přízemí a 

prvního patra Chvalského zámku, jejichž délka je minimálně jeden měsíc

Fotografie: větší výstavy fotografií, jejichž délka je minimálně jeden měsíc

Prodejní výstavy: nevelké výstavy méně známých umělců konané v přízemí a hlavně 

v kočárovně, jejichž délka málokdy přesáhne jeden měsíc

8.1.3 2008

V tomto roce začala spolupráce s Národním muzeem, v rámci tohoto projektu v zámku 

jako první byla umístěna stálá výstava Ludmily Jiřincové. Byla zde kopie jejího atelieru, její 
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práce a exponáty z jejích soukromých sbírek (obrazy, loutky Jana Zrzavého aj.). Kromě 

tohoto projektu se zde konalo 17 výstav. Z delších výstav bych ráda vyzdvihla výstavu k 130. 

výročí založení počernického sboru hasičů, jako příklad spolupráce s místními spolky 

a výstavu Španělskem kolem světa, výstavu fotografií V. Hanáka. Tento rok zakončila 

výstava betlémů a obrazů J. Lady. Zámek pořádal výstavy nejen ve svých interiérech, ale také 

ve stodole a ve Špejcharu ve Chvalské tvrzi (Schmidtová, 2009, s. 1,2).

8.1.4 2009

Také v roce 2009 byla v zámku instalace výstavy Ludmily Jiřincové. Zámek se více 

zaměřil na vzdělávací projekty a na spolupráci s výtvarně zaměřenými středními a vysokými 

školami. Výsledkem této práce vznikla několikaletá tradice pořádat na zámku expozice 

zaměřené na knižní vazby, knižní design a bibliofilie. Práce svých studentů zde vystavil

Atelier pro obalový a knižní design Fakulty umění Ostravské univerzity v Ostravě a také zde 

vystavovali studenti Atelieru textilní tvorby z VŠUP. Z větších výstav chci dále zmínit 

Podzemí v podzemí, instalaci fotografií Kamila Pokorného, který fotografoval podzemní 

prostory pod Chvalským zámkem i jinde v ČR. 

Větším projektem širšího regionálního významu byla expozice O vinohradnictví 

a víně, kterou zapůjčilo Národní zemědělské muzeum Valtice. Velkou pozornost návštěvníků 

vzbudila výstava maleb těžce postižených dětí z kolekce Evropského výtvarného centra

Sněženka ve Smržovce. Tento rok již tradičně zakončila výstava betlémů (Schmidtová, 2010, 

s. 1,2).
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8.1.5 2010

Od tohoto roku zámek vystavuje nejen ve svých prostorách a ve stodole, ale také 

ve foyer Divadla Horní Počernice. V tomto roce bylo snahou rozvrstvit výstavní činnost tak, 

aby oslovila všechny věkové kategorie. Nejúspěšnějšími se ukázaly výstavy pro děti. Byla to 

expozice loutek z animovaného večerníčku Krysáci a prázdninová výstava loutek Vítězslavy 

Klimtové Pohádková země na zámku. Tento rok zahájila výstava malíře a ilustrátora Karla

Franty. Na rok 2009 a expozici o vinařství navázala expozice O Pivovarnictví a pivu, která se 

do zámku velmi hodila, neboť zde kdysi také fungoval malý pivovar. Na spolupráce 

uskutečněné v minulém roce navázala také výstava bibliofilií Papír v prostoru a čase Střední 

průmyslové školy grafické a výstava figurálních kreseb studentů VŠUP ve stodole. Počet 

prodejních výstav se značně rozrostl na 12, opravdu každý měsíc se zde vystřídala nová 

instalace, šlo hlavně obrazy, ale také se tu vystavovaly sochy, fotografie a v neposlední řadě 

i paličkované klobouky (Bajerová, Sedláček, 2011, s. 2,3).
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8.1.6 2011

Rok 2011 poznamenal přechod zámku z odboru městské části na příspěvkovou

organizaci v létě a na podzim. Tomuto kroku bylo nutné přizpůsobit organizační strukturu 

a systém pracovních pozic na zámku, zajistit vedení samostatného účetnictví, upravit 

dodavatelské smlouvy, atd. Pod příspěvkovou organizaci od roku 2011 také spadá redakce 

Hornopočernického zpravodaje. 

V prvních třech čtvrtletích zaznamenala velký úspěch výstava Pat a Mat, další postavy 

z animovaných scén 80. let a loutky z klasických českých pohádek. Tradice výstav s knižní 

tematikou pokračovala expozicí Hledání na ručním papíře, bibliofilské tisky a grafiky 

nakladatelství Bonaventura. Tradici spolupráce s výtvarnými školami tentokrát zajistily 

Ateliery sochařství a kresby AVU. V letních měsících byla vystavena větší expozice obrazů 

malíře Zdeňka Hajného, kterou doprovodila výstava Acháty z ČR, Maroka a Brazílie, 

exponáty zapůjčil soukromý sběratel Aleš Nevrkla. Od června zde byla také výstava loutek,

zapůjčená z Muzea loutkářských kultur v Chrudimi. V září byla na programu výstava 

Arabela, instalace kostýmů a rekvizit ve všech prostorách zámku, zaměřená na rodiny s dětmi.

V září 2011 měli návštěvníci poslední možnost shlédnout tříletou výstavu atelieru 

a sbírkových předmětů z pozůstalosti Ludmily Jiřincové. Na bedrech příspěvkové organizace 

tedy zůstalo naplnit tuto vzniklou mezeru v programu. PO Chvalský zámek si dala za cíl 

soustředit se na cílovou skupinu rodin s dětmi. První výstava, kterou plně zajišťovala PO, byla 

Od Vostoku po Chvaly aneb 50 let vystřihovánek časopisu ABC. Na Vánoce následovala 

každoroční výstava betlémů (Kohoutová, 2012, s. 1,2, Hornopočernický zpravodaj, 2011(1-

10)).
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8.1.7 2012

Podle výroční zprávy ředitelky PO Chvalský zámek se koncepce zaměření akcí 

na rodiče s dětmi ukázala jako velmi úspěšná. V tomto roce však vymizela významná část 

ze spolupráce s předešlými partnery zámku. Velké delší výstavy výtvarného umění a s nimi 

také spolupráce s výtvarnými školami a jejich projekty a výstavy zaměřené na téma kniha 

z programu téměř vymizely.

Z výstav většího významu zde byly uskutečněny Fotografie Karla Cudlína a výstavy 

pro rodiny s dětmi: Dinosauři na Chvalském zámku aneb Zázraky a proměny života 

na planetě Zemi, Kuky se vrací na Chvalský zámek aneb Naposledy v Čechách, Nádraží 

na zámku, zapomenuté objevy a vynálezy (mechanické hračky 19. a 20. století), Statečná 

Faruza (filmový loutkový ateliér na zámku, výstava dekorací a loutek z filmu Katariiny 

Lillqvist). Na závěr roku samozřejmě nesměla chybět výstava betlémů, tentokrát v doprovodu 

historických vánočních ozdob a dalších vánočních propriet (Kohoutová, 2013, s. 1,2).

8.1.8 2013

V tomto roce dále probíhá koncepce zaměření na rodiny s dětmi. Včetně výstavy, 

která je na zámku umístěna v současnosti (Poklady na Chvalském zámku, výstava hlavolamů, 

modelů letadel a pokojíčků pro panenky), jich od ledna do července bylo již šest. Dále 

proběhla výstava výtvarných prací dětí z blízké ZŠ Stoliňská, doprovozená historickými 

učebními pomůckami. Na dospělé návštěvníky byla zaměřena měsíční expozice fotografií 

místních nadšenců a výstava veteránů AERO a také již tradičně řada menších prodejních 

výstav. Na programu se objevila připomínka někdejší spolupráce s výtvarnými středními 
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a vysokými školami prostřednictvím výstavy Umění a řemeslo Střední školy umělecké 

a řemeslné (Chvalský zámek, 2013).

Naprosto výjimečný projekt naopak představovala výstava Jak se žilo v Horních 

Počernicích, která probíhala v dubnu a v květnu. Jak již název napovídá, šlo o expozici 

historie Horních Počernic až do současnosti. Byly zde umístěny archeologické nálezy, staré 

mapy, fotografie aj. Zajímavostí je, že organizátoři nejprve vyzvali obyvatele Horních 

Počernic k zapůjčení historických materiálů, a tak výstava vznikala s pomocí místních, kteří 

poté mohli své rodinné i jiné historické památky v expozici nalézt. Součástí výstavy byly také 

informace o bývalých majitelích Chvalského zámku, které jsou součástí i této práce

(Mojžíšová, 2013(5), s. 16,17).

8.2 Koncerty	a	další	kulturní	akce	2008	– 2013

8.2.1 2008

Nové kulturní centrum již od počátku koncipovalo svůj program velmi různorodě tak, 

aby si z nabídky akcí vybral každý. Divadelní představení, besedy, koncerty, společenská 

setkání spolků či profesních sdružení nebo spojení celopražskou akcí muzejní nocí mělo za cíl 

jediné, a to přilákat návštěvníky do Chvalského zámku a nabídnout jim kvalitní zábavu. Již 

slavnostní otevření ukázalo, že zámek nabídne své prostory nejen profesionálním muzikantům 

pevně etablovaným na naší scéně, ale také místním amatérským spolkům či například místní 

základní umělecké škole a dalším institucím. Z výčtu všech lze jmenovat Junior Band 

základní umělecké školy v Horních Počernicích nebo Stamicovo kvarteto. 

V tomto roce vznikl poměrně významný festival Chvalská triáda, který se konal od 28. 

8. do 10. 9. a nabídl divákům české špičky ve svém žánru. Za zmínku stojí Jiří Stivín, kapela 

100°C nebo Jablkoň. Podle mého názoru tento festival rozhodně překročil svým významem 

hranice regionu a nabídl kulturní zážitek nejen obyvatelům Horních Počernic. V adventním 

čase se na zámku konaly vánoční trhy. O kulturní vystoupení se postaral soubor Ludus 

Musicus a žáci místní umělecké školy. Na Boží hod si lidé mohli přijít prohlédnout živý 

betlém a odnést Betlémské světlo (Schmidtová, 2009, s. 1,2).

8.2.2 2009

Následující rok opět přinesl velmi různorodý program. Nad rámec kulturně-

uměleckých akcí zde došlo k setkání se zástupci partnerských měst či setkání podnikatelů. 
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Program byl nově obohacen módní přehlídkou a na svých cestách se zde zastavil v půlce 

prázdnin Kinobus se svojí projekcí. Kinobus promítal na prostranství za stodolou na opačném 

konci Chvalské tvrze.

Hudební vrchol opět přinesl začátek školního roku v podobě festivalu Chvalská triáda. 

Ani v tomto ročníku nebyla nouze o značné žánrové rozpětí. Ukázku hudebního stylu ska

přivezla kapela Tleskač, tradiční romské písně zahrála kapela Do konce a české a moravské 

lidové písně na zámek přivezl Jiří Pavlica se svou kapelou Hradišťan. O elektronickou hudbu

a popový mainstream se postarali mimo jiné Hifi Band a Bob Saint-Claire. Počátkem října 

během historických slavností bylo provedeno představení Zkrocení zlé ženy od Williama 

Shakespeara. Vánoční čas byl věnován českému folklóru a staré hudbě. Boží hod se nesl 

ve znamení živého betlému a lidé si mohli opět odnést Betlémské světlo (Schmidtová, 2010, 

s. 1,2). 

8.2.3 2010

První polovina roku přinesla velké množství výstav a vernisáží k nim. Hudba 

rozezněla prostory zámku mimo jiné při příležitosti 2. výročí otevření dne 1. 5. a to 

tematickým koncertem „Hudba pražských paláců a zahrad.“ Nechyběla ani muzejní noc 

či Kinobus.

Příznivci hudby nonartificiální si přišli na své opět při festivalu Chvalská triáda, kdy 

vystoupili písničkář Karel Plíhal, Hradišťan, kapela Švihadlo a pomyslný vrchol představoval 

Radim Hladík se svou kapelou Blue Effect. Z ostatních akcí stojí za zmínku ještě představení 

pro děti konaná na letní scéně, Kocour v botách nebo produkce Malého vinohradského 

divadla s hrou Fimfárum aneb až opadá listí z dubu (Bajerová, Sedláček, 2011, s. 2,3).

8.2.4 2011

V roce 2011 došlo k mírné redukci nabídky akcí oproti předchozímu roku. Viníkem je 

zřejmě již zmíněná reorganizace zámku. Rok 2010 jich nabídl více jak čtyřicet, což je zhruba 

o deset více než v roce následujícím. Dramaturgická různorodost a společenská významnost 

byla však zachována. Proběhlo setkání se zástupci partnerského města ze zahraničí. 

Uskutečnil se společný koncert školních orchestrů z USA a místní Základní umělecké školy. 

Rada MČ Praha 20 předala vybraným pedagogům ocenění za jejich práci. Místní občané si 
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též mohli popovídat na téma Horních Počernic v kontextu historie i současnosti jak 

s hornopočernickým kronikářem Hubertem Antesem, tak se senátorem Vladimírem Pešákem. 

Již tradiční festival začátkem září tentokrát nabídl pouze tři koncerty. Písničkáře 

Xaviera Baumaxu, nestárnoucí legendu českého big beatu Vladimíra Mišíka se svým ETC… 

bandem. Poslední vystoupení festivalu, koncert cimbálové muziky Jožky Šmukaře, se konal 

v době Svatoludmilské pouti a tím završil obě akce. Byly připraveny taneční kurzy jak

pro začátečníky tak pro pokročilé. Předvánoční čas nabídl kromě tradičních akcí i setkání 

občanek se zastupitelkami MČ nazvané „Dámská svatomartinská jízda aneb se zastupitelkami 

na víno“ (Kohoutová, 2012, s. 1,2, Hornopočernický zpravodaj, 2011(1-10)).

8.2.5 2012

Rok 2012 z dramaturgického hlediska přinesl poměrně značné změny.  Původní 

různorodost byla nahrazena poměrně monotónní nabídkou jen občas proloženou koncertem, 

taneční show nebo výtvarnou dílnou. Nově bylo zacíleno na nejmladší návštěvníky. 

Jak tedy vypadá program v roce 2012? Hlavní složkou programu jsou nyní tzv. 

Pohádkové víkendy, komentované prohlídky pro děti v doprovodu rodičů, průvodcem bývá 

vždy nějaká pohádková či historická postava (například Víla Ohnivka, Šípková Růženka) a 

součástí náplně prohlídky jsou také soutěže pro děti, případně nahlédnutí do částí zámku, 

které nejsou běžně přístupné (půda, šnekové schodiště). Vybočením z podobných akcí byl 

koncert Radky Fišarové, taneční show na nádvoří, dále pekařská soutěž, Dámská 

svatomartinská jízda, adventní trhy a tradiční živý betlém (Kohoutová, 2013, s. 1,2).

8.2.6 2013

Rok 2013 dramaturgicky navázal na rok minulý, nicméně na programu je patrný

částečný návrat k větší různorodosti. Program zámku doplnily především besedy a přednášky.

Nově se v prostorách špejcharu uskutečnily tři plesy. První z nich, který se uskutečnil 

v březnu, byl pro Klub podnikatelů. Květnový byl určen především seniorům a poslední, který 

se uskutečnil zároveň s otevřením výstavy Poklady na Chvalském zámku, byl pro princezny, 

prince a rytíře. Na konci školního roku ještě proběhly přednášky k výročí českého skautingu, 

tradiční Festival historického tance a v samotném závěru slavnostní předávání absolventských 

vysvědčení Základní umělecké školy v Horních Počernicích (Hornopočernický zpravodaj, 

2013(1-6)).
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8.3 Hodnocení programu	a	návštěvnost

Program Chvalského zámku prodělal během přibližně pěti let svého fungování 

zajímavý vývoj.  V čele dramaturgie výstav stály především dvě osobnosti. V prvním období 

fungování zámku od roku 2008 do roku 2011 to byla někdejší kastelánka Jaroslava 

Schmidtová, dnes podobu dramaturgie určuje současná ředitelka příspěvkové organizace 

Chvalský zámek Alexandra Kohoutová. Z dat nashromážděných při studiu výročních zpráv 

a Hornopočernického zpravodaje, kde je program zámku každý měsíc uveřejňován, je zřejmé, 

že paní Schmidtová koncipovala program tak, aby naplnila potenciál zámku, jako nového 

kulturního centra Prahy 20. Do roku 2011 se zde konaly akce poněkud všestrannějšího, dalo 

by se říci intelektuálnějšího programu, který nemá za cíl pouze přilákat návštěvníky, ale 

především předat nějaké poznatky a dojmy, patrná je snaha plně saturovat kulturní potřeby 

místních obyvatel a dalších návštěvníků zámku. Velkým krokem kupředu byla spolupráce 

s výtvarnými školami a také s tím související expozice na téma kniha a knižní vazba, tyto 

projekty překročily význam regionu a toto téma se stalo pro zámek charakteristickým. Stejně, 

jako knižním výstavám, přikládám velký význam expozicím o českých řemeslech a výrobních 

odvětvích. Skutečnost, že tyto linie programu zámku zanikly (v minulém roce se konala již 

pouze tradiční výstava betlémů), považuji za velmi nešťastnou. Dále chci současné koncepci 

zámku vytknout redukci velkých výstav výtvarného umění a fotografií. 

Na grafech je možné si prohlédnout vývoj počtu výstav do roku 2012. Výstavy jsou 

rozděleny podle svého zaměření. Na prvním grafu tematických výstav je jasně zřetelné, že 

počet výstav pro děti značně narostl, zatímco výstavy knih, knižních vazeb a bibliofilií 

vymizely. 
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Druhý graf znázorňuje vývoj výtvarných a vizuálních výstav. V roce 2012 se konala 

již pouze jedna výstava fotografií, byly to fotografie jednoho z nejlepších českých 

dokumentárních fotografů, Karla Cudlína. Velké delší výstavy výtvarného umění již tento rok 

nedostaly v zámku prostor vůbec. Počet prodejních výstav je i nadále velmi vysoký, jejich 

program se neřídí žádnou koncepcí ani pravidlem, většinou se jedná o tvorbu místních 

a dalších poloprofesionálních umělců. Jejich kvalita však bývá značně sporná. Tyto výstavy 

se konají v přízemí zámku a v kočárovně, kde měla být původně uskladněna část letní scény. 

Pódium a hlediště jsou nyní uskladněny v prostorách úřadu Městské části Praha 20. 
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Po shrnutí těchto skutečností a zhlédnutí grafů výstav, musí být již čtenáři jasné, že 

nabídka zámku se po šesti letech víceméně zúžila na projekty zaměřené na dětské 

návštěvníky. To je patrné nejen díky této skutečnosti, ale také při pohledu na koncertní a další 

činnost na zámku. Dříve časté koncerty ustaly, v roce 2012 byl v zámku pouze jeden větší 

koncert (koncert zpěvačky Radky Fišarové). V tomto roce nebyl využit ani potenciál místních 

mladých muzikantů, hornopočernická ZUŠ nevyužila prostoru v zámku a nekonal se žádný 

koncert jejích studentů, v roce 2013 však spolupráce opět pokračuje. Vzhledem k širokým 

možnostem objektu letní scény se zde dříve konala i divadelní představení, i ta však 

v posledních dvou letech vymizela. Asi nejvýraznější změnou po nástupu PO Chvalský 

zámek je zánik hudebního festivalu Chvalská triáda. Touto cestou se do Horních Počernic 

dostalo nemalé množství zavedených umělců a kapel nejen pražské hudební scény. Navíc 

sympatickou cestou, formou koncertů pod širým nebem, proti dešti návštěvníky chránila, 

stejně jako svatebčany při svatbách, plachta letní scény ukotvená ve stěnách zámku. Při 

Chvalské triádě byly sestaveny i další části mobilního objektu, pódium a hlediště. Abych však 

současnému vedení nekřivdila, v zámku se konají nejrůznější akce menšího rozměru, 

posezení a besedy, autorská čtení a další.

Samostatnou kapitolu v programu tvoří projekty konané v zámku ve spolupráci s 

místními spolky a institucemi. Tato kooperace tvoří velkou část programu zámku a částečně 

definuje vztah zámku a místní komunity. Se zámkem hodně komunikují místní základní 

a mateřské školy, jejich vzájemná interakce probíhá obousměrně. Směrem od škol k zámku 

prostřednictvím vystavování různých výtvarných prací žáků škol a směrem opačným 

prostřednictvím vzdělávacích programů, které zámek pro děti pořádá. Tyto akce nejsou 

uzavřeny pouze pro Horní Počernice, na exkurze sem jezdí i školy z jiných částí Prahy nebo 

i například z jihočeského kraje. Další skupinou, která se na programu zámku podílí, jsou 

místní skauti. Příkladem této spolupráce je například výstava, která se konala v roce 2010, 

Skauting v Horních Počernicích. V rozhovorech, které jsem vedla s lidmi z Horních Počernic, 

většina z nich zmiňovala dva místní spolky: MUM a Molechet. MUM je rodinné centrum 

s širokým záběrem zájmu. Pořádá nejrůznější akce a kurzy zaměřené na rodinný život 

a pomáhá rodičům skloubit všechny jejich povinnosti (MUM, 2010). Chvalský zámek a RC 

MUM spolupracují především při pořádání kulturních akcí, jako jsou Masopustní průvod, 

Adventní trhy a dále například lampionový průvod Počernická světýlka. Molechet je 
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občanské sdružení pro kulturu středověku. Toto sdružení pořádá na zámku různé přehlídky 

historického šermu a tanců a také se podílí na organizaci akcí většího rozměru (Molechet, 

2012).

Ředitelka Chvalského zámku směřování programu potvrdila s tím, že toto užší 

zaměření je záměrné. Podle slov ředitelky nové příspěvkové organizace Mgr. Alexandry 

Kohoutové je to dáno tím, že v Horních Počernicích není poptávka po umění a kultuře, 

a pokud je, tak obyvatelé volí cestu do centra metropole, kde je nabídka co do počtu, tak 

i kvality širší. Dětský program v tuto chvíli představuje jedinou příležitost, jak 

z ekonomického hlediska nabídnout rentabilní akce. Tento fakt potvrzuje i statistika

návštěvnosti (Kohoutová, 2013, s. 1,2). V tom musím dát paní ředitelce za pravdu, protože 

návštěvnost zámku za jejího působení opravdu výrazně vzrostla.

Nicméně tento krok považuji za nepříliš šťastný, protože se dá předpokládat, že 

uspokojení poptávajících bude brzy saturováno. Zájem o podobné věci bude v budoucnosti 

upadat. Bohužel, mezitím si ostatní návštěvníci, zvyklí na původní různorodý program,

odvyknou navštěvovat zámek a opětovně tyto návštěvníky nalákat na podobné akce, může 

představovat velký problém. Já doporučuji i přes stoupající návštěvnost přeci jenom navázat 

na bývalou koncepci kastelánky Jaroslavy Schmidtové, pokud v této oblasti není zájem 

o výtvarné umění nebo fotografii, které byly v minulosti vystavovány hojně, navázala bych 

alespoň na linii výstav, které se konaly ve spolupráci s uměleckými vysokými školami. 

Nemusí to být pouze výstavy knižního charakteru, které zde byly v minulosti, zámek by mohl 
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začít spolupracovat například s Akademií múzických umění, která má široké pole působnosti 

a mohla by poskytnout například expozici o filmu, divadle atd. Další takovou školou je 

Vysoká škola uměleckoprůmyslová, tato škola má široké pole působnosti a studenti by jistě 

rádi uvítali možnost na zámku vystavovat. Investice do studentů a jejich uvádění do praxe se 

vždy mnohonásobně vrací. Mnozí se třeba mohou sami rádi vracet jako již renomovaní autoři, 

na místo, kde byla vystavena jejich první díla. Spolupráce se školami by se jistě dala 

přizpůsobit nynějšímu zaměření zámku na dětské návštěvníky s rodiči, myslím, že touto 

cestou by mohly vzniknout zajímavé, hravé a interaktivní projekty nejen pro děti.

Další problém v nynějším fungování zámku představuje nevyužitá letní scéna. 

Velkorysý mobilní objekt, sloužící k rozšíření kulturního potenciálu zámku, nyní leží částečně 

složený v prostorách městského úřadu. Tato skutečnost mě překvapila, a proto jsem se na ní 

zeptala přímo ředitelky Chvalského zámku, Mgr. Alexandry Kohoutové. Její odpověď však 

byla také poněkud zarážející, paní ředitelka využívá pouze plachtu, která zastřešuje nádvoří, 

protože sestavení ostatních částí je příliš komplikované, podle paní ředitelky je toto řešení 

využitelnosti nádvoří prý příliš velkorysé2. Program živého umění na zámku však také 

potřebuje rozšířit, k tomuto účelu byla přece demontovatelná letní scéna vytvořena. Prvním 

krokem k lepšímu programu je bez diskuze obnovení festivalu Chvalská triáda. Dalším 

krokem, který by zde umožnil frekventovanější koncertní činnost, je pronájem, případně 

koupě klavíru nebo pianina. To by umožnilo základní umělecké škole pořádat zde daleko více 

koncertů, ZUŠ nyní využívá k této činnosti více Hornopočernické divadlo. Nebyla by to 

příležitost pouze pro místní ZUŠ, ale i pro takové hudební školy z celé Prahy, hlavně tedy 

přilehlých čtvrtí. I studenti konzervatoří, v případě, že by jim byla poskytnuta sleva na 

pronájmu, by tuto možnost rádi využili. V minulém odstavci jsem zmínila AMU, tato 

instituce a její studenti by zde mohli nejen vystavovat, ale také pořádat klasické i jazzové 

koncerty, divadelní představení nebo promítání studentských filmů. 

Hlavní pointou této části práce je ukázat, že i přes zvýšení návštěvnosti je třeba 

přemýšlet o kulturní náplni památkových objektů. Jejich posláním není pouze naplnit své 

útroby návštěvníky, ale předat nějaké sdělení, určit směr svého působení a také vzdělat 

a kulturně nasytit občany nejen ve svém okolí. Nespoléhat jenom na to, že lidé na výstavy pro 

                                                            
2

Interview s Alexandrou Kohoutovou, ředitelkou příspěvkové organizace Chvalský zámek, Praha, 13. 6. 2013
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děti prostě přijdou, nýbrž přemýšlet, jak zlepšit současnou koncepci a jak výstavy vylepšit po 

estetické stránce a hlavně je obohatit hodnotnějším, případně edukativnějším přístupem. 

A také, jak přilákat návštěvníky do objektu pomocí živého umění.
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9 Příspěvková	organizace	Chvalský	zámek

Na základě rozhodnutí Zastupitelstva Městské části Praha 20 vznikla dne 5. září 2011 

nová příspěvková organizace Chvalský zámek. Dle Zřizovací listiny je hlavním účelem této 

příspěvkové organizace organizování a zabezpečování nabídky kulturních veřejných služeb 

pro obyvatele a návštěvníky Městské části Praha 20.

9.1 Příspěvková	organizace

Příspěvkové organizace slouží k plnění úkolů ve veřejném zájmu a jsou neziskové. 

Zřizovatel, organizační složka státu (zástupce státu v určité vymezené oblasti veřejné zprávy, 

např. Ministerstvo kultury ČR, Akademie věd ČR atd.) nebo územní samosprávný celek, 

zřizuje tyto organizace pro takové činnosti, jejichž rozsah, struktura a složitost vyžadují 

samostatnou právní subjektivitu. Příspěvková organizace vzniká vydáním zřizovací listiny, 

která musí obsahovat úplný název zřizovatele, název a sídlo příspěvkové organizace, její 

identifikační číslo (poskytnuté správcem základního registru osob). Dále vymezení jejího 

účelu, předmět činnosti, orgány a osoby, které vystupují jménem organizace, vymezení 

majetku, který zřizovatel organizace svěřuje, vymezení práv, která organizaci umožní, aby se 

svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž byla zřízena, okruhy její doplňkové 

činnosti a jako poslední musí zřizovací listina obsahovat vymezení doby, na kterou byla 

organizace zřízena. Příspěvková organizace se zapisuje do obchodního rejstříku. Příspěvková 

organizace může disponovat majetkem pouze se souhlasem zřizovatele, ten také rozhoduje 

o jejím zrušení a kontroluje její hospodaření (Zákon č. 250 Sb. ze dne 7. července 2000 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, s. 3557-3567).

9.2 Chvalský	zámek,	příspěvková	organizace – ZŘIZOVACÍ	LISTINA

vydaná v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 písm. b) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním 

městě Praze, ustanoveními § 23 a §§ 27 a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, schválená Zastupitelstvem městské části Praha 20 usnesením 

č. 7/6.2/11 ze dne 5. 9. 2011.

I. Základní údaje

Zřizovatel: Městská část Praha 20, Úřad městské části, Jívanská 647/10, 193 21 Praha – Horní 
Počernice
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IČ: 002 40 192

Název: Chvalský zámek, příspěvková organizace

Sídlo: Praha 9. Horní Počernice, Na Chvalské tvrzi 857, PSČ 193 00

Identifikační číslo: 725 51 011

Právní forma: Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, oddíl PR, vložka

II. Vymezení hlavního účelu

Chvalský zámek, příspěvková organizace se zřizuje za účelem organizování a zabezpečování 

nabídky veřejných služeb na úseku kultury pro obyvatele a návštěvníky Městské části Praha 

20 a všestranného uspokojování kulturních a rekreačních zájmů, potřeb a služeb.

III. Předmět činnosti

K naplnění účelu, pro nějž byla zřízena, vykonává organizace tyto činnosti:

a) pořádá akce kulturního a společenského charakteru

b) pořádá výstavy, veletrhy, přehlídky a jiné podobné akce

c) pořádá vzdělávací programy a kurzy

d) podílí se na mimoškolním vzdělávání dětí a mládeže

e) zajišťuje v plném rozsahu provoz městského informačního centra

f) zajišťuje provoz galerie

g) podporuje činnost zájmových sdružení zaměřených na uspokojování kulturních a 
duchovních potřeb dětí, mládeže i dospělých

h) provádí agenturní činnost v oblasti kultury a umění

i) vykonává reprografickou, reklamní, zprostředkovatelskou a vydavatelskou činnost

j) zajišťuje veřejné předvádění audiovizuálních produkcí a autorských děl

k) zajišťuje činnost spojenou s provozem obřadní síně

VII. Doplňková činnost organizace
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Doplňková činnost organizace slouží k využití hospodářských možností organizace 

a odbornosti svých zaměstnanců. Tato činnost nesmí omezovat plnění hlavního účelu 

a předmětu činnosti organizace a je sledována odděleně.

Okruh doplňkové činnosti:

-výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 živnostenského zákona

-provozování parkoviště

-činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 

V odstavcích IV., V., VI., VIII. a IX. jsou informace o statutárním orgánu, jímž je 

ředitel, a o jeho povinnostech, o vymezení majetku, který bude organizaci svěřen, vymezení 

majetkových práv a povinností. Dále se zde uvádí, že příspěvková organizace je zřízena 

na dobu neurčitou a je povinna zavést vnitřní kontrolní systém, aby poté byla schopna 

umožnit kontrolu zřizovateli dle zákona č. 320/2001 Sb. V odstavci X. jsou pak závěrečná 

ustanovení (MČ Praha 20, 2011, s. 1-5).

9.3 Organizace	zámku

V roce 2008 bylo na Chvalském zámku vytvořeno 6 pracovních míst. Ve vedení stál 

kastelán zámku, který spravuje tuto kulturní památku, zajišťuje dramaturgii kulturních akcí 

a výstav, veřejnou prezentaci objektu, také je pro zámek shání finanční prostředky 

od sponzorů, spolupracuje s vedením obce a jeho odbory (protože zámek byl v této době 

pod správou MČ Praha 20) a dále zodpovídá za dodržování bezpečnosti práce a dodržování 

pracovního řádu a dalších předpisů. Dále na zámku fungovala pozice propagačního referenta, 

výstaváře. Ten měl za úkol zajišťovat propagační a výstavní činnost, instalaci a realizaci 

výstav a jednání s vystavovateli, pomoc s organizací kulturních akcí, tvorbu propagačně-

informačních materiálů, správu webu Chvalského zámku a fotodokumentaci veškerého dění. 

Administrativní a propagační pracovník a současně průvodce spolupracuje na pořádání akcí 

a na zajištění provozu s výše zmíněnými zaměstnanci. Jeho působnost na zámku spočívá 

ve spolupráci se školami a jinými podobnými zařízeními, vyhledává kulturní akce, které by se 

na zámku mohly konat. Dále vede administrativu včetně agendy pronájmů Špejcharu 

a Chvalského zámku, provádí skupiny po zámku. Dále zde pracuje, a provoz zámku 

po technické stránce zajišťuje správce budovy. Na recepci, která slouží také jako infocentrum,

jsou pracovnice dvě, ty poskytují informace o Chvalském zámku a Horních Počernicích, 
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monitorují tisk, zajišťují prodej vstupenek na kulturní akce a také se podílejí na organizaci 

svateb aj. Šesté místo zůstalo až do roku 2009 neobsazeno, je jím technik letní scény, náročné 

konstrukce s plachtou, pódiem a stupňovitým hledištěm. Technik má také na starost obsluhu 

zvukové aparatury, správu budovy v nepřítomnosti správce, technickou obsluhu

na audiovizuálních a hudebních akcích, přípravu místností na pronájmy a další podobné 

činnosti (Schmidtová, 2009, s. 1,5,6). Možná právě počáteční nepřítomnost tohoto technika 

měla za následek pro zámek nepříjemnou událost, kdy v zimě po otevření zámku plachta, 

která byla natažená na nosné konstrukci, pod tíhou nánosu sněhu praskla a vedení zámku 

muselo zajistit pořízení plachty nové. 

Dnes, po založení příspěvkové organizace a následné reorganizaci pozic, funguje 

na zámku stále sedm pracovníků. Funkce kastelána byla předefinována na funkci ředitele 

Chvalského zámku, jeho pracovní poslání však zůstává stejné. Také tu funguje nový 

pracovník, a to účetní, ekonom, který je zároveň zástupcem ředitele. Tento pracovník vede 

veškerou účetní a ekonomickou agendu zámku (vede účetnictví, zpracovává mzdy, zajišťuje 

čerpání rozpočtu organizace, vede inventarizace zámku atd.). Dále zpracovává mzdy školám 

na území Horních Počernic. Funkce propagačního referenta, výstaváře zůstala stejná, jen její 

název byl změněn, nyní se nazývá kurátor, pracovník propagace. Dále na zámku fungují tři 

pracovníci recepce, každý s poněkud jinou pracovní náplní. Jejich společným úkolem je chod 

recepce, prodej vstupenek a zboží (propagačních a upomínkových předmětů, turistických 

známek aj.) a pomoc při zajišťování vernisáží, kulturních, tradičních a společenských akcí. 

Protože od vzniku příspěvkové organizace spadá pod Chvalský zámek také Hornopočernický 

zpravodaj, recepční mají na starost příjem inzerce do tohoto periodika. Vedoucí recepce 

zajišťuje její chod, pod tento úkol spadá například rozdílení prací pro ostatní recepční 

a odpovědnost za dostatek zboží na recepci a jeho inventarizaci. Vedoucí recepce také

zodpovídá za chod svateb na zámku a za fungování informačního centra. Tento pracovník

zajišťuje organizaci trhů a poutí a komunikuje se stánkaři. Dalším pracovníkem recepce je 

recepční, průvodce s rozšířenou působností na produkci. Tento zaměstnanec má na starosti 

spolupráci se školami a vzdělávací programy spolu s organizováním soutěží, které vyhlašuje 

Chvalský zámek. Provádí jako odborný průvodce skupiny po zámku a vyhledává kulturní 

akce, především hudební a divadelní, které by bylo vhodné na zámku pořádat. Poslední 

recepční je zároveň také grafikem Hornopočernického zpravodaje. Spolupracuje na grafické 
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podobě a prezentaci časopisu a zpracovává návrhy plakátů a pozvánek. Pozice technika letní 

scény zanikla a tento úkol přešel pod správce budovy, jehož pracovní náplň však jinak 

zůstává stejná. Dále zde na dohodu o pracovní činnosti pracuje redaktorka 

Hornopočernického zpravodaje (Kohoutová, 2013, s. 5,6). 



52

10 Kostel	svaté	Ludmily

O tomto kostelu bylo již zmíněno několik informací v kapitole, která se věnuje historii 

zámku, nyní se však zaměřím na kostel samotný. Na místě kostela původně stávala kaple 

svaté Anny, která zřejmě vznikla úpravou západního sálu severního křídla. Presbytář byl 

upraven ze středověké nárožní věže, kaple byla zastřešena valenou klenbou. Počátky kostela 

svaté Ludmily patrně souvisí s požárem zámku v roce 1734. Na datu vzniku kostela se však 

dostupné prameny neshodují. Hubert Antes ve své knize Horní Počernice uvádí, že kaple byla 

přestavěna na kostel v letech 1793 až 1794 (Antes, 2002, s. 25). Pavel Vlček naopak ve své 

aktuální publikaci Umělecké památky Prahy tvrdí, že vznik kostela je nutno posunout 

hlouběji do 18. století, zmiňuje, že na konci 18. století byla provedena barokní oprava objektu

(Vlček, 2012, s. 544). Původní loď byla upravena na presbytář, jehož jižní strana byla 

probourána, aby zde mohla stát boční loď. Z presbytáře staré zámecké kaple se stala boční 

kaple zasvěcená sv. Anně. Kostel byl vybaven chórem s varhanami, třemi oltáři a věžičkou 

s malým zvonem. Roku 1825 byla ke kostelu přistavěna nová věž a pro kostel byly konečně 

ulity zvony, bohužel se posléze zjistilo, že zvony nemohou být na věž umístěny, protože jsou 

moc těžké (Liška, 2008, s. 14, Kašička, Reml, 1988, s. 6,7, 58). Trvalo dalších padesát let, než 

byla nevyhovující věž přestavěna. Tehdy, v roce 1875, dostala novorománskou podobu,

autorem přestavby byl Jindřich Mayer. Poslední hodnotný zásah na vzhledu kostela se odehrál 

na konci století, to byly na věž osazeny hodiny se třemi ciferníky (Antes, 2002, s. 13,14).  

Po odchodu jezuitů ze zámku na konci 18. století sem pražský konvikt vyslal pátera 

Josefa Pánka, díky jehož působení byl ve Chvalech zřízen hřbitov. Tato událost měla 

za následek, že obce Čertousy a Horní Počernice zažádaly o přifaření do Chval. Jejich žádosti 

bylo vyhověno, k této farnosti byl současně v roce 1786 přifařen i Xaverov. Jako samostatná 

zdejší farnost začala fungovat někdy v 60. letech 19. století, farářem se stal Jan Babtista 

Čermák. Pro čtenáře nebude překvapením, že farnost bez problémů fungovala a nebyla 

ohrožena až do druhé světové války, kdy byl farář František Štverák zatčen a transportován 

do koncentračního tábora. Jako zázrakem přežil, a tak se do své funkce po válce vrátil a roku

1947 byly v kostele pražským arcibiskupem požehnány nové varhany. V roce 1949 Štveráka 

zatkla STB. Na místě faráře ho nahradil páter Antonín Vaněk. Zanedlouho byl Vaněk kvůli 

sporům s vedením obce přeložen na jinou faru a zdejší farnost tak přišla o faráře, následně 
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byla vyňata ze správy církve a fara byla pronajímána. Celková rekonstrukce kostela se 

uskutečnila v 90. letech, byla provedena výměna střechy a oprava krovů a dřevěných 

konstrukcí, nová fasády a další nezbytné úpravy (Antes, 2001, s. 45-47). Dnes je farářem 

římskokatolické farnosti u kostela sv. Ludmily Praha-Chvaly Rafał Marcin Sulwestrzak. 

Kostel zajišťuje všechny křesťanské svátosti a obřady a bohoslužby, také se účastní 

pravidelné Noci kostelů (Farnost Chvaly, 2008). 

Historie zanechala kostel svaté Ludmily v této podobě. Kostel je připojen k severnímu 

křídlu zámku kněžištěm, takže návštěvník dnes vstupuje do obou objektů z jejich severní 

strany. Objekt kostela má zvalbenou pultovou střechu. Ke kněžišti je na jižní straně připojena 

kaple sv. Anny, objekty jsou oba nižší než zbytek kostela. Kněžiště je podepřeno šikmou 

přizdívkou, také má jediné křížovou klenbu, ostatní místnosti mají klenby valené. Dále 

následuje jedna kostelní loď, kdysi zámecká kaple, s průčelní věží. Fasáda kostela je 

v souladu s věží řešena novorománsky. Na barokním hlavním oltáři kostela je obraz 

sv. Ludmily před oltářem sv. Václava, autorem je Vilém Kandler, dílo pochází z roku 1880. 

Po stranách hlavního oltáře stojí sochy apoštolů sv. Petra a Pavla v životní velikosti. Obrazy 

Viléma Kandlera z roku 1883 jsou také na dvou bočních oltářích. Jeden zobrazuje sv. Václava 

před panoramatem Prahy s Pražským hradem, a druhý sv. Jana Nepomuckého před pražským 

panoramatem tentokrát s Karlovým mostem a Staroměstskou věží. Dále je zde barokní 

kazatelna. V kapli sv. Anny je další oltář se starším obrazem z konce 18. století, na kterém je 

sv. Anna s Pannou Marií a sv. Jáchymem (autorem je pravděpodobně Felix Antonín Scheffler, 

r. 1771). Ve věži jsou dva velké zvony, jeden renesanční z roku 1650 o průměru 65 cm, druhý 

barokní z roku 1783 s průměrem cca 50 cm. Nad největším zvonem je ještě třetí malý zvon 

(průměr 28 cm) z roku 1923 (Antes, 2002, s. 45, Vlček, 2012, s. 544).

Varhany firmy Líbal ze 40. let byly na počátku tisíciletí v žalostném technickém stavu, 

vzhledem k tomu, že zřejmě nepatřily k nejkvalitnějším, jejich vnitřní prvky byly značně 

opotřebované a částečně napadené červotočem, bylo jasné, že tento nástroj dosloužil

(Mojžíšová, 2007(11) s. 8). Občanské sdružení VOX spolu s místními občany a se zastupiteli 

MČ Praha 20 začalo roku 2002 shromažďovat finanční dary a pořádat benefiční koncerty 

za účelem obnovy zdejších varhan. Na financování se spolu s nimi podílela Společnost 

pro duchovní hudbu, která přispěla dotací jednoho milionu korun, dále velkým dílem přispěly

Magistrát hl. m. Prahy a zdejší Městská část. Výběrovým řízením v roce 2005 vítězně prošla 
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firma Anton Škrabl ze Slovinska, cena varhan se vyšplhala na tři miliony korun (Liška, 2008, 

s. 51). Jedná se o dvoumanuálový nástroj s patnácti rejstříky a 888 píšťalami s velkým 

potenciálem pro doprovod bohoslužeb i pro varhanní a komorní koncerty. Varhany 

19. 11. 2007 požehnal tehdejší kardinál Miloslav Vlk, při slavnostním odhalení varhan byla 

provedena Missa in D chvalského rodáka Vladimíra Doležala, poté následoval improvizační 

varhanní koncert pro veřejnost (Mojžíšová, 2007(12), s. 13,14).
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11 Chvalský	zámek	a	Chvalská	tvrz

Nyní bych chtěla čtenářům objasnit, jak je to s místním označením Hornopočernické 

oblasti v současnosti. Dnes se tyto dva pojmy, Chvalský zámek a tvrz, rozlišují, a to tak, že 

Chvalským zámkem je nyní označován pouze zámecký objekt a hospodářský dvůr bývá 

označován jako Chvalská tvrz. Tento název by se mohl zdát historicky nesprávný, ale jelikož 

přes dvůr ve středověku skutečně vedla přístupová cesta ke tvrzi a dvůr byl součástí 

organizace tohoto středověkého vesnického opevněného sídla, je tento název zcela na místě. 

Je až neuvěřitelné, že se hospodářský dvůr zachoval ve velké části do dnešní podoby a my tak 

můžeme sledovat pozůstatky fungování spolupráce zámku a dvora v dřívějších dobách jiného 

hospodářského uspořádání. Dalším pozitivem tohoto označení je, že připomíná místním 

obyvatelům i návštěvníkům, že se nachází na místě s bohatou historií. Název prostranství u 

zámku byl ustanoven v roce 2000. Tehdy zastupitelstvo městské části přijalo usnesení, že 

prostranství v poplužním dvoře ponese označení „Na Chvalské tvrzi“ a budovy v celém areálu 

budou opatřeny modrými orientačními čísly (Liška, 2008, s. 33). Proto má také zámek adresu 

Na Chvalské tvrzi 857. 
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12 Současnost	Chvalské	tvrze

Jak zde již bylo několikrát řečeno, revitalizace se nedočkal jenom Chvalský zámek, ale 

také přilehlý hospodářský dvůr. Tento proces začal v roce 1995, tehdy městská část vykoupila 

od soukromých majitelů zdejší objekty. Praha 20 zaplatila za tyto nemovitosti téměř 5 milionů 

korun (Liška 2008, s. 31). V roce 2001 zde bylo zřízeno placené parkoviště, což byl podle 

mého názoru krok nesprávným směrem. Přestože je toto prostranství velmi rozlehlé, je do něj 

pouze jediný vjezd, u kterého hlídač střeží, aby všichni návštěvníci zaplatili parkovné. 

Návštěvník areálu poté nabývá dojmu, že otevřený prostor slouží pouze, jako plocha 

k bezpečnému umístění svého vozu a historické souvislosti a půvab zdejšího bývalého 

hospodářství mu tak zcela uniká. Pro městskou část je však tento krok jistě úlevou, neboť 

parkování kolem velmi frekventované ulice Náchodská bylo v Horních Počernicích velkým 

problémem. Naštěstí se další části úprav ujala Nadace Chvalského zámku a o rok později zde 

bylo vysázeno několik desítek nových stromů, a byly nově upraveny plochy zeleně. 

Rekonstrukce některých objektů v areálu se ujali soukromí investoři. Jaké historické objekty 

se tedy zachovaly zde?

12.1 Domek	správce	u	zámku

Tento objekt s číslem popisným 859 se nachází na adrese Na Chvalské tvrzi 2. Tento 

objekt dokonce popisuje Pavel Vlček ve své publikaci Umělecké památky Prahy. Uvádí zde, 

že je obtížné určit datum vzniku stavby a také její původní tvar, stavba podle něj pochází 

z doby před rokem 1840, poté k ní bylo připojeno jihovýchodní nároží. Přesto, že byla stavba 

novodobě upravena, jsou zde patrné historické prvky, a to korunní římsa, která zřejmě 

pochází z 1. poloviny 19. století, a také mohutné nárožní pilíře na fasádě. Nutno dodat, že 

Pavel Vlček nepovažuje tuto novodobou rekonstrukci za příliš zdařilou (Vlček, 2012, s. 544).

Dnes se v tomto objektu nachází Café restaurant Mondi, stravovací zařízení specializující se 

na přípravu francouzských palačinek, jehož rekonstrukce proběhla roku 2005 (Café restaurant 

Mondi, 2009).

12.2 Konírny

Koníren se ujal v roce 2005 Richard Stára se záměrem vybudovat zde hotel (Liška, 

2008, s. 37,38). Jedná se o rozsáhlý objekt, který se nalézá nejblíže u zámku u jeho severního 
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křídla, který byl v té době značně zdevastovaný, Tomuto majiteli se podařilo na rekonstrukci 

stájí získat prostředky pomocí fondů EU. Nyní se v objektu nachází tříhvězdičkový hotel a 

restaurace Sezóna. Tento objekt nebyl opraven podle zásad památkové péče, ale spíše podle 

potřeb svého majitele a budoucího účelu.

12.3 Chlév

Tento objekt vznikl kolem roku 1780, opravy se ve zdejším areálu dočkal jako první,

v roce 2000. Starého chléva, který ovšem státní statek využíval jako kovárnu, se ujal pan Jan 

Rejlek a zřídil zde podle projektu ing. arch. Dandy pizzerii se jménem La Trattoria Turbanti. 

Danda je také autorem venkovních úprav v poplužním dvoře. Tento krok byl prvním 

výrazným oživením zdejší oblasti (Liška, 2008, s. 33). 

12.4 Špejchar

Původním účelem špejcharu byl sklad na obilí a další zemědělské produkty a náčiní. 

Tento objekt ožil již v roce 1995, kdy byly ve zdejším prostranství a ve špejcharu uspořádány 

Hornopočernické slavnosti. Poté byl špejchar upraven na restauraci a sál v prvním patře. 

Roku 2002 tento objekt vyhořel. Dnes objekt spravuje David Fiala, který zde zřídil 

staročeskou restauraci Špejchar. Hlavní náplní tohoto objektu, jež byl nazván Dům umění, je 

však péče o umělecké památky, je zde totiž starožitnictví, restaurátorský atelier a také galerie

(Atelier Fiala, 2013).

12.5 Stodola

Osud stodoly již není tak jasný, jako osud výše zmíněných objektů. Tento objekt byl 

dříve rekonstruován podle projektu Jiřího Dandy, rekonstrukce však nebyla dokončena, stalo 

se tak po vzniku Nadace Chvalského zámku. Účelem nadace bylo shánět prostředky

na záchranu Chvalského zámku, když byl ještě před rozsáhlou rekonstrukcí v letech 2006-

2008. Aby nadace disponovala nějakým majetkem, byla jí svěřena do majetku právě stodola. 

Po rekonstrukci zámku však nadace ztratila svoji funkci a účel stodoly byl v následujících pěti 

letech nejasný, objekt byl využíván pouze příležitostně, probíhaly zde například umisťovací 

výstavy opuštěných koček, stodola byla zdarma pronajímána také při příležitostech velkých 

akcí ve Chvalské tvrzi, mezi ně patří zejména každoroční pálení čarodějnic a sraz 

automobilových veteránů (Beneda, Štrobová, 2012, s. 8,9). V tomto roce konečně došlo 
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k převodu nemovitosti zpět na městskou část a radnice Prahy 20 zavedla diskuzi s místními 

občany, jaké by bylo nejvhodnější využití pro zdejší stodolu (Úřad MČ Praha 20, 2013).

12.6 Malý	špejchar

Historie špejchárku byla po počátku transformace Chvalské tvrze dost komplikovaná.

Jak nám již napověděl název této podkapitoly, v minulosti se jednalo o menší sklad 

na zemědělské plodiny nebo na hospodářské náčiní. Tento domek je velmi nápadný, jde 

o jeden z esteticky nejhodnotnějších objektů ve tvrzi. Radnice se snažila získat finance 

na záchranu tohoto objektu prostřednictvím fondů EU, stejně jako se snažila získat prostředky 

na záchranu zámku. V tomto objektu malého špejcharu mělo být umístěno infocentrum, 

bohužel však rekonstrukce probíhala příliš pomalu a městské části se nepodařilo dodržet 

termín konce oprav, finanční injekce ze strukturálních fondů tedy nedorazila. Z tohoto důvodu 

funguje jako infocentrum recepce Chvalského zámku. Objekt špejchárku však posléze 

nepotkal stejný osud, jako potkal stodolu, je nyní plně funkční. Fungují zde policejní služebna 

a veřejné toalety.

Ve Chvalské tvrzi se nalézají ještě další dva objekty. Vedle restaurace Trattoria 

Turbanti u Náchodské ulice je ještě jeden bývalý chlév, místní ho však nenazvou jinak, než 

sklenářství. To již nefunguje a objekt, který se nyní nalézá v havarijním stavu, teprve čeká 

na rekonstrukci a nové využití. U vjezdu do tvrze je ještě jeden dům, původně zde měly být 

vybudovány čtyři byty, radnice však během rekonstrukce změnila záměr využití a dnes má 

v plánu zde vybudovat několik lékařských ordinací (Moravcová, 2013(3), s. 3). 
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13 Nové	centrum	Horních	Počernic

13.1 Horní	Počernice	a	okolí

Jak již bylo zmíněno, Horní Počernice nebyly vždy tak velkou správní jednotkou, jako 

jsou dnes. A stejně tak, jak už to bývá v historii druhé poloviny 20. století, nebylo kolem obce 

navršeno takové množství infrastruktury, jako je zde dnes. Nejvýraznějším prvkem 

infrastruktury je bezesporu z východní strany Horních Počernic vedoucí blízký Pražský

okruh. Tato jeho část se nazývá Satalice – Běchovice, byla z celého okruhu zprovozněna jako 

druhá v pořadí. Při pohledu na mapu Prahy vyvstává otázka, proč okruh vede právě zde, když 

Horní Počernice jsou součástí hlavního města a leží v těsné blízkosti Černého mostu. 

A nejenom to, v blízkosti obce na severu se nachází rychlostní silnice R10 Praha – Turnov a 

na jižní straně obec obtéká dálnice D11 do Hradce Králové. Pokud by tedy obyvatel Horních 

Počernic chtěl jít po pomyslných stopách svých předků do nějaké blízké obce 

a nepřekračovat, případně nepodcházet, přitom barieru v podobě velké rychlostní silnice, 

musel by se nutně vydat směrem na západ, kde by po pár kilometrech nalezl obce Zeleneč, 

Zápy a Čelákovice. Je zajímavé, že obyvatelé, kteří se přistěhovali do Horních Počernic

v nedávných letech, například ředitelka Chvalského zámku, vnímají blízké rychlostní 

komunikace již jako nedílnou součást obce. Paní ředitelka dokonce blízkost těchto 

komunikací vnímá jako výhodu, nabízejí podle ní možnost, jak do zámku přilákat více 

návštěvníků. Noví obyvatelé vnímají Horní Počernice jako tranzitní obec. Charakter obce je 

tedy pro ně utvořen blízkostí obřích komunikací3. Obyvatelé, kteří v Počernicích žijí delší 

dobu, naopak vnímají tuto síť jako velký šrám na tváři obce. I já sdílím tento názor. Horní 

Počernice opravdu utrpěly výstavbou dálnic velkou ztrátu, a přestože místní původní vesnice 

Horní Počernice, Chvaly, Šestajovice a Čertousy neztratily kontakt jedna s druhou, naprosto 

ztratily možnost spojení s okolní krajinou. Charakter obce je také do jisté míry určen blízkou 

komerční zónou. Pro obyvatele Horních Počernic může tato mimořádně rozsáhlá komerční 

zóna skýtat jisté výhody, podle mého názoru působí však jako bariera ve vztahu Horních 

                                                            
3

Interview s Veronikou Týblovou, obyvatelkou Horních Počernic, Praha, 30. 6. 2013, Interview s Alexandrou 

Kohoutovou, ředitelkou příspěvkové organizace Chvalský zámek, Praha, 13. 6. 2013
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Počernic a zbytku Prahy. Lidé, kteří by mohli zamířit za naplněním svého volného času do 

chvalského areálu, se zastaví v komerční zóně a dál nepokračují v objevování možností svého 

města.

13.2 Horní	Počernice,	město	bez	náměstí

V rozhovorech s místními obyvateli mě většina z nich upozornila na jednu zvláštnost 

Horních Počernic, a to na fakt, že nemají hlavní náměstí. Přeměnou několika obcí na jednu 

a následným vývojem vznikla hybridní obec bez jasného administrativního i kulturního středu 

nebo centra. Je nutné zmínit, že na východním konci Horních Počernic se nachází Křovinovo 

náměstí, součást historické obce Čertousy. Střed tohoto náměstí zabírá hasičská nádrž a jeho 

jižní část je uzavřena a je v soukromém vlastnictví. Horním Počernicím, tedy chybí přirozený 

střed obce.

Náměstí je však pro život města zásadním prvkem. V řadě měst v České republice tvoří 

náměstí pomyslný střed města a zároveň je také s částí zástavby kolem něj společenským 

centrem města. Jedná se o historické jádro, původní středověké město, které bylo v průběhu 

času, především v 19. a 20. století obklopeno novými čtvrtěmi. Mohlo se stát, že se centrum 

života města přesunulo do novější čtvrti, většinou však historické jádro zůstalo centrem města 

až dodnes (Hrůza, 1965, s. 280-281).  

Horní Počernice však nelze nazývat městem. Jde pouze o městskou část, která bývala 

samostatnou obcí. Jde o článek sídelní struktury, který není samostatný, ale funguje v rámci 

většího celku, v našem případě v rámci hlavního města Prahy. Tuto skutečnost zde zdůrazňuji 

proto, že by se dalo říci, že centrum města je přece tím pádem totožné s centrem celé Prahy. 

Protože však městská část byla dlouho samostatným správním celkem, její uspořádání tak 

funguje dodnes a centrum i hlavní náměstí by se mělo nacházet uvnitř městské části, aby bylo 

pro zdejší obyvatele snadno dosažitelné. 

Při analýze dokumentů týkajících se Chvalského zámku a Horních Počernic jsem 

provedla několik rozhovorů s jejich obyvateli. Na otázku, kde mají Horní Počernice náměstí, 

mi většina z nich shodně odpověděla, že náměstí v Horních Počernicích není. Několik z nich 

mi poté sdělilo, že funkci náměstí supluje ulice Náchodská. To je široká ulice, kde je vysoký 

stupeň dopravy, což samozřejmě představuje pro městskou část velký problém. Na této 

komunikaci se soustřeďuje většina služeb v Horních Počernicích. Jedná se tak o jakési 



61

hybridní náměstí či centrum města, které se táhne celou obcí, všemožné obchody a služby 

jsou zde skutečně rozesety po celé její délce v obci. Místo náměstí však působí spíše jako 

zvláštní dělící rušivý element, protože zde není prostor pro společenské vyžití, jaké je 

u náměstí očekáváno, lidé zde netráví čas a je pro ně spíše nepříjemné sem za službami 

docházet. Sídla Městského úřadu jako případná dominanta náměstí se nachází přibližně 

uprostřed obce nedaleko Náchodské v řadě domů, kolem nich však také není dostatečný 

prostor s potenciálem náměstí. Náměstí je však pro obec prostorová figura, základní archetyp 

města, který umožňuje lidem orientaci v něm (Halík, 1996, s. 43).

Bývalý starosta Bc. Ivan Liška se v rozhovoru zmínil, že jižněji od středu Horních 

Počernic je dosud nezastavěná plocha, kde by se náměstí mohlo nacházet, je to louka na 

jižním konci ulice Jívanská4. Vznik náměstí zde by byl pravděpodobně problematický, kolem 

nejsou soustředěny žádné komerční služby, obchody ani služby administrativního charakteru, 

celé náměstí by tedy vznikalo „na zelené louce“. Tato myšlenka má však zajímavý potenciál, 

pokud by obec opravdu měla o její uskutečnění zájem, vznikl by tak určitý kontrapunkt 

nového urbanistického projektu k historickému prostředí Chval. Úkolem chvalského areálu je 

tedy nyní, pokud městská část nenabídne jiné řešení, také alespoň částečně suplovat pro 

místní obyvatele náměstí. 

13.3 Revitalizace	chvalského	areálu

Nejběžnější užití termínu revitalizace bývá spojeno se slovy obnova, oživení či 

znovuoživení. Definic tohoto pojmu je mnoho, já bych zde ráda uvedla definici následující. 

Revitalizace je „zpětné obnovení, oživení děje, procesu v systému; obnova, oživení něčeho 

nefunkčního, popř. zchátralého; uvádění něčeho opět do takového stavu, aby přinášelo užitek“

(Novotná, 2001, s. 281). 

Cílem této části bakalářské práce je zrekapitulovat, popsat a zhodnotit proces 

revitalizace historického centra ve Chvalech. V minulosti zdejší budovy měly jinou funkci, 

která byla dána tím, že všechny fungovaly dohromady, jako jedna jednotka, a že se vyvíjely 

společně. V čele stál zámek (dříve tvrz) se zámeckým kostelem (dříve kaplí) a s velkým 

hospodářským dvorem. Funkce těchto budov se během historie, především směrem 

k současnosti, v 19. a 20. století, proměnily (v zámku byly kanceláře, byty, ve chlévě byla 

                                                            
4

Interview s Ivanem Liškou, starostou MČ Praha 20 v letech 1990 až 2010. Praha, 25. 6. 2013
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kovárna atd.). Na konci 20. století i tyto funkce však zcela vymizely a zdejší chvalská oblast 

zůstala téměř prázdná a naprosto zdevastovaná. 

Na našem konkrétním příkladu procesu revitalizace je pozoruhodný ten fakt, že 

obnova neprobíhala současně s jednou určitou koncepcí či cílem, ale že probíhala v několika 

na sobě nezávislých etapách. Charakter těchto etap určovaly subjekty, ze kterých plynuly 

finance na obnovu objektů. Já tyto etapy budu nazývat rovinami, protože objekty v tomto 

uspořádání fungují dodnes, a lze předpokládat, že tak budou směřovat i do budoucnosti. 

Jako první se rekonstrukce dočkal kostel, revitalizace proběhla v 90. letech a proběhla 

na popud církve, odtud také plynuly finance na opravu. Tuto rovinu procesu revitalizace tedy 

nazývám jako církevní. Poté následovala dlouhotrvající postupná obnova objektů ve Chvalské 

tvrzi, protože se těchto objektů ujali soukromníci a revitalizace zde tedy probíhala značně 

živelně bez zřetele na zásady památkové péče, tuto rovinu procesu revitalizace nazývám

rovinou soukromou. Ve tvrzi jsou však stále nedokončené objekty, tato etapa není dodnes 

dokončena. Nutno podotknout, že na obnově tvrze se podílela také nadace Chvalského 

zámku, iniciativa místních občanů. Nedlouho po tom, co započala rekonstrukce objektů ve 

tvrzi, začala také revitalizace Chvalského zámku, o tento čin se zasloužila Městská část Praha 

20, která získala prostředky na obnovu z fondů Evropské unie. Tento proces tedy probíhal 

v rovině státní/církevní. 

13.4 SWOT	analýza chvalského	areálu

Pomocné Škodlivé

Vnitřní původ
Silné stránky:

-Chvalský zámek je kulturní 

památka

-přirozené centrum obce

-konání každoročních akcí, na 

kterých všechny objekty 

spolupracují společně 

(Svatoludmilská pouť, Masopust)

Slabé stránky:

-velikost parkoviště, tím pádem 

množství aut v areálu

-absence pěších chodců v areálu

-nevhodné využití prostoru v areálu

-jednostranné zaměření objektů ve 

Chvalské tvrzi

-jednostranně zaměřený program 
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-účast v celopražských projektech 

(Muzejní noc, Kinobus)

-spolupráce s dalšími subjekty 

v Horních Počernicích (školy, 

spolky aj.)

-velikost areálu

-dobrá dopravní dostupnost

-svatby

Chvalského zámku

-špatný přístup do areálu (pouze 

jeden vjezd)

-vysoký stupeň dopravy v okolí

-poloha zámku (zámek stojí vedle 

tvrze, vypadá to, jako by nebyl 

součástí areálu)

-propagace, značení

Vnější původ Příležitosti:

-vytvoření zázemí pro celodenní 

využití prostoru v areálu, pro 

trávení volného času

-hřiště pro děti

-vodní prvek (fontána)

-ucelený program a propagace

-společná koncepce vývoje

-nový prvek, například cukrárna

-naučná stezka o historii Chval

-pravidelné akce, konající se 1x za 

týden, měsíc (farmářské trhy, 

výtvarné instalace v exteriéru)

-rozšíření zaměření areálu na další 

cílové skupiny, např. na turisty z hl. 

m. Prahy a dalších částí ČR, 

cyklisty aj.

Hrozby:

-nezájem obyvatel o dění v Horních 

Počernicích

-kulturní nabídka v hl. městě (místní 

obyvatelé raději tráví volný čas jinde 

na území hl. města)  

-zvyšování koncentrace dopravy

-blízkost velkého množství 

parkových ploch

-blízkost komerční zóny, která 

odchytává potenciální návštěvníky

-nezájem soukromníků v areálu o 

spolupráci

-stagnace současného stavu areálu

13.5 Nové	centrum	Horních	Počernic a	kroky	k jeho	adaptaci

Chvalský areál byl v historii těžištěm obce Chvaly. Nyní je jeho úkolem stát se 

centrem také pro další 3 bývalé obce, Horní Počernice, Svépravice a Čertousy. Vzhledem 

k tomu, že v této oblasti před revitalizací chvalského areálu nebylo žádné místo s výrazným 
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potenciálem stát se centrem a vzhledem k tomu, že chvalský areál je historicky nejstarší 

památkou v oblasti, je toto místo pro vznik centra přímo předurčeno. 

Samotná revitalizace celého areálu dosud probíhala poněkud roztříštěně, MČ cíleně 

kontrolovala pomocí systému evropských fondů pouze opravu Chvalského zámku. Bylo 

zřejmě chybou MČ Praha 20 nechat Chvalskou tvrz vyvíjet se samovolně bez výraznějšího 

zásahu. To má za následek například fakt, že dva objekty ve tvrzi jsou stále prázdné a teprve 

čekají na příležitost. Jedním z prvních kroků mělo být určení celkové koncepce směřování 

celého areálu k funkci centra, a pokud to bylo možné, zapojit do diskuze i místní obyvatele. 

Proces revitalizace však částečně svého cíle dosáhl, protože všichni obyvatelé Horních 

Počernic, se kterými jsem dělala rozhovor, určili jako centrum HP právě chvalský areál.

Fungování areálu bez jednotné koncepce je tedy největším problémem, který brání 

vzniku centra. Podle mého názoru měl být nejprve zpracován projekt, který by se celkovou 

revitalizací zabýval, projekt který by tento prostor celkově přizpůsobil pobytu osob 

v exteriéru. Přizpůsobit areál tak, aby u svých návštěvníků vyvolával pozitivní reakci na toto 

konkrétní místo. Christopher Day píše ve své publikaci Duch a místo, že má jít o komunální 

projekt, aby se posílily sdílené aspekty místa, neboť „čím více pracujeme s rovinami 

hlubšími, než jsou osobní preference, tím lépe promlouváme ke každému srdci“ (Day, 2004, 

s. 127). Tento autor dále zdůrazňuje, že on sám se snaží stavby nenavrhovat, nýbrž se snaží, 

aby návrh vzešel ze skupinového rozhodnutí a procesu naslouchání. 

Podle mého názoru se tady celý areál jako centrum příliš neadaptoval. Na kroky 

k nápravě však ještě není pozdě. Městská část by stále mohla nějak ovlivnit a propojit 

fungování objektů ve tvrzi mezi sebou a také je přimět ke spolupráci se zámkem a s kostelem. 

Větší spolupráce v areálu by mohla zefektivnit pořádání velkých akcí, jako jsou Pálení 

čarodějnic či Svatoludmilská pouť a zároveň podnítit vznik akcí nových.

Dalším aspektem revitalizace je vytvořit v areálu prostor pro setkávání. Nemůžeme 

lidi nutit, aby se setkávali, ale můžeme pro setkávání vytvořit vhodné podmínky. Není dobré 

vytvořit jen jednu podmínku, ale více vzájemně se překrývajících: blízkost cenově 

dostupného občerstvení, hudba, trafika, slunečné závětří, příležitosti k sezení, zídky, plácky 

a lavičky (Day, 2004, s. 130, 131). V areálu se teď vlastně nachází zámek s kostelem a dále 

jednostranně zaměřené objekty (restaurace vyšší cenové kategorie) a parkoviště. Jednostranné 

zaměření objektů je další problém ve fungování areálu, podle mého názoru by prostě pomohlo 
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umístit sem jakékoli jiné občerstvovací zařízení s příznivějšími cenami, tím by mohla být 

například kavárna nebo cukrárna. 

Christopher Day ve své publikaci upozorňuje na problém dnešní doby, kdy lidé častěji 

jezdí autem, než chodí pěšky a kvůli tomu mnoho veřejných prostor nežije (Day, 2004, 

s. 129). To je i úskalí prostoru ve Chvalské tvrzi. To, že bylo v areálu zřízeno parkoviště, je 

zcela pochopitelné. Fakt, že parkoviště zabírá většinu areálu a rozprostírá se dokonce na pěti 

místech areálu, už tak pochopitelný není. Při pozorování areálu jsem zjistila, že se zde 

pohybuje minimum pěších chodců, občas se zde mihne žena s kočárkem a ráno tudy děti 

směřují do základní školy. Jinak tu však neustále cirkulují lidé v autech v honbě 

za parkovacími místy, takže procházení zde není příliš příjemné. Odstranění velké části 

parkoviště by areálu hodně pomohlo. V obrazové příloze jsou dva obrázky, 21 a 22,

na jednom je současný stav a na druhém je naznačená optimální situace po redukci

parkovacích míst. Takový krok, vytvoření zóny bez automobilové dopravy jen pro pěší 

uživatele (pěší zóny), se nazývá pedestrianizace. Směřuje zejména k navrácení kulturní 

a komerční vitality centrům měst. Lidé, nuceně separovaní od svých vozů, znovuobjevují 

kouzlo pěší chůze ve městě a učí se vnímat jejich okolí z pohledu chodce (Bednar, 1989, 

s. 16). Bylo by vhodné upravit přístup do areálu, nyní je zde jeden nenápadný vstup pro pěší 

z ul. Náchodská, ten však ústí u zatím nefunkčních objektů, dále je zde vjezd pro automobily 

z ul. Náchodská, který však střeží hlídač a vybírá parkovné, parkoviště je totiž soukromé. 

Také je zde pěší vstup ze strany zámku. Přístupy potřebují lépe označit nebo upravit, aby byly 

více atraktivní. Aby pobídly kolemjdoucí ke vstupu záměrně i jen tak mimochodem.

Jak tedy pomoci adaptaci areálu? Jak připomenout lidem, že ve svém okolí mají místo, 

které je vybízí k trávení volného času? Jak z chvalského areálu vytvořit sociální uzel a 

koncentrovat do něj aktivity typické pro centrum? Jednou z cest je plnit areál obsahem podle 

denních dob. Tento obsah však nemusí být nutně kulturní, kulturní náplň areálu již zajišťují 

Chvalský zámek a kostel sv. Ludmily (a s ním spojená chvalská farnost). Mohla by zde být 

pekárna, kam by lidé ráno chodili pro čerstvé pečivo. Dopoledne by mohlo být věnované 

maminkám s kočárky a důchodcům, tehdy by mohla fungovat již zmíněná kavárna či cukrárna 

a také by zde mohl být nějaký prvek pro děti, houpačka či malé hřiště. Kolem poledne je areál 

plný, protože lidé, kteří v HP a kolem nich pracují, sem chodí na oběd. To je bohužel také 

doba největší cirkulace aut. Odpoledne by opět lidé mohli využít kavárnu, cukrárnu. Také zde 
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chybí nějaký vodní prvek, ani ne tak fontána, jako spíš malé brouzdaliště pro radost dětem i 

dospělým. Mohl by zde fungovat stánek s levným občerstvením. Ten, ve spojení s již 

přítomnou travnatou plochou, by mohl přilákat studenty a mladé lidi, kteří by zde mohli trávit 

volný čas. Stánek by mohl být lákadlem pro cyklisty. Kolem Chval totiž vedou dvě 

cyklostezky. Odpoledne by se zde také jednou týdně mohly konat dnes velice módní 

farmářské trhy. Večer by zaplnila hudba, případně by v některém z objektů mohl vzniknout 

hudební klub nebo alespoň hudební sál. Úřad městské části Praha 20 již dlouho volá po 

nějakém multifunkčním sále, vznikne pravděpodobně ve stodole. Vhodnost využití vyrůstá 

z tlaků, vlastností a procesů latentně přítomných v lokalitě. Pokud náplň bude vycházet přímo 

z duchovních a materiálních potřeb uživatelů, bude jistě areál úspěšný a bude působit 

pravdivějším dojmem. Taková náplň by sem přivedla nejen místní obyvatele, nýbrž i 

návštěvníky z širšího okolí, z hlavního města. Možná by sem zamířili zákazníci komerční 

zóny, na takových místech se člověk po nějaké době cítí nepříjemně, chvalský areál by mohl 

pro tyto potenciální příchozí přinést odpočinek a uvolnění. 
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14 Závěr

Mým prvotním záměrem při psaní tohoto textu bylo přiblížit čtenáři historii, rekonstrukci 

a současnost Chvalského zámku. Při studiu objektu jsem však narazila na problém, že 

na Chvalský zámek nelze pohlížet jako na samostatný objekt. Stejně tak jeho rekonstrukce 

není pouze stavební obnovou. Přináší nové podněty a je teprve počátkem nového stadia života 

kulturní památky. Poté, když jsem na chvalský areál konečně začala nahlížet jako na celek, 

mohla jsem hlouběji pochopit problematiku revitalizace a genia loci. Revitalizace není pouze 

obnova hmotné složky míst, je interdisciplinární. Je to řízený proces oživení s více etapami 

a mnoha aktéry, tyto však musí být vzájemně provázané, musí spolupracovat. 

V této práci jsem chtěla poukázat na fakt, že přes to, že chvalský areál jeho obyvatelé již 

vnímají jako centrum Horních Počernic a přes to, že nějakou revitalizací prošel, má před 

sebou ještě velký kus cesty, aby se adaptoval v lokální komunitě. Při revitalizaci 

neobnovujeme pouze památku, ale také její okolí. Je třeba, aby Úřad městské části Praha 20 

uvažoval šířeji nad osudem centra své obce a aby podnikl kroky k lepší budoucnosti 

chvalského areálu a zpříjemnil tak život obyvatelům Horních Počernic. Stěžejní je nalezení 

vzorce, který v sobě bude spojovat ochranu genia loci a zároveň nové, k lidem přátelské 

využití areálu.

Dále jsem chtěla poukázat na to, že i když je rekonstrukce památkového objektu úspěšná 

a nabízí velký potenciál jeho využití, jeho další mnohostranné fungování nezaručuje. Je nyní 

na lidech, kteří zajišťují chod Chvalského zámku, aby vyčerpali jeho všestranné možnosti.

Aby zde byla revitalizace úspěšná, bude tento proces vyžadovat zapojení místních 

obyvatel a především jejich spolupráci s představiteli městské části. To vše bude vyžadovat 

čas a samozřejmě finance a vstřícnost sponzorů. Věřím však, že místní obyvatelé začnou volat 

po změnách fungování areálu a věřím, že rezidenti Horních Počernic v tomto historickém 

místě chtějí trávit více času než doposud. Pokud by tedy další kroky revitalizace byly úspěšné, 

nebyl by to přínos pouze pro dnešní obyvatele, ale především pro budoucí generace.
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16 Obrazová	příloha

16.1 Fotografie	zámku	a	kostela

Obr. 1 a 2: Celkový pohled na Chvalský zámek

Obr. 3 a 4: Arkáda před a po rekonstrukci
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   Obr. 5 a 6: Jižní prostranství před a po rekonstrukci

Obr. 7 a 8: Nádvoří před a po rekonstrukci s plachtou letní scény

Obr. 9: Pódium a hlediště letní scény s novostavbou jižního křídla
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Obr. 10: Sklep vyhloubený v pískovcovém 

podloží

Obr. 11: Schodiště do prvního patra

Obr. 12: Sál ve druhém patře zámku
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16.2 Plány	a	fotografie	areálu

Obr. 13 a 14: Chvalský areál
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Obr. 15: Horní Počernice v obležení rychlostních silnic

Obr. 16: Horní Počernice, město bez náměstí



76

    

Obr. 17 a 18: Ulice Náchodská a vjezd z ul. Náchodská do chvalského areálu

    

Obr. 19 a 20: Chvalská tvrz plná aut a parkovišť

Obr. 21 a 22: Současný stav parkoviště a ideální stav po redukci parkovacích míst

16.3 Seznam	obrázků
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Obr. 2: Celkový pohled na Chvalský zámek, zdroj: www.chvalskyzamek.cz



77

Obr. 3: Nádvoří před rekonstrukcí, zdroj: fotoarchiv Projektového atelieru pro architekturu a 

pozemní stavby, s.r.o.
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Obr. 6: Jižní prostranství po rekonstrukci, zdroj: fotoarchiv autorky

Obr. 7: Nádvoří před rekonstrukcí, zdroj: fotoarchiv Projektového atelieru pro architekturu a 

pozemní stavby, s.r.o.
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Obr. 18: Vjezd z ul. Náchodská do chvalského areálu, zdroj: fotoarchiv autorky

Obr. 19: Chvalská tvrz plná aut a parkovišť, zdroj: fotoarchiv autorky

Obr. 20: Chvalská tvrz plná aut a parkovišť, zdroj: fotoarchiv autorky

Obr. 21: Současný stav parkoviště, zdroj: archiv autorky

Obr. 22: Ideální stav po redukci parkovacích míst, zdroj: archiv autorky
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