
Tvrz a zámek Chvaly ve stavebně historických
proměnách
František Kašička

Stavebně historický průzkum zánku ve Chvalech -
dnešní součásti obce Homí Počernice y Praze 9 - před-
star,uje klasické zpracováni průzkumového pasportu
souboru objektů historického původu pro základní potře-
by rozhodování o budoucí náplni a možnostech renovace
dlouhodobě zaneďbávané památky. Jeho metodika sla-
vila v roce nečtinské konference půl století své existence
anepÍetržlté aplikace a její ýsledky ''bezprostředně čelí
nebezpeči, kteými jsou historické budor,y, případně celá
historická sídla ohroženy neznalostí jejich vývoje, ar-
chitektonické podstaty a absolutní či relatir''rrí r,ývamé
hodnoty".'

Podobně jako téměř kažďý prtzkum standardního
stupně, přinesl i nedestruktivní povrchový stavebně
historický průzkum chvalského zánlku řadu nových

obr, ]: Chvaly (Praha 9), pohled na zámek od jihu
(foto F' Kašička 1990).

poznání,z která samozřejmě mohou v mnohém detailu
dóplnit budoucí archeologické sondy, případně další
poznatky při odkrytí části konstrukcí v době rea|izace
následných úprav'

Dnešní zámek ve Chvalech s přilehlj'rn kostelem
sv. Ludmily je situován nad severní hranou širokého
údolí v místech, kde do rozleh|é náhorní plošiny nad
údolím vniká odjihu užší terénní záÍez. Staveniště lehce
lichoběžníkového půdorysu bylo při obvodu dodatečně
korigováno přisekáním výchozího pískovcového skalis-

' Metodika SHP vyšla v r 1951 z dilny dr. D. Líbala v tehdej-
ším SÚRPMU. Postupem doby byla v detailu dále propracová-
vána a zdokonalována. Stala se jedním z předních ýchodisek
úprav a renovací objektu historického původu Volně citovaná
pasáž je rry'jmuta z metodických pokynů pro zpracování SHP
v SURPMO.

' SHP 
"ámk,' 

ve Chvalech byl prováděn v r. 1988, zpracoval
ing. arch. F. Kašička, archivní rešerše - dr. o Novosadová.
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ka. Zástavbu souboru tvoří především široké ýchodní
křídlo s chodbovým traktem při nádvomí straně a s vý-
stupkem schodišťového tělesa pÍt jlžnim čele křídla nad
údolím. K tomuto hlavnímu zámeckému křídlu se
v mírném odsazení připojuje užší křídlo severní' v půdo-

rysu rovněŽ dvoutraktové, tj. s chodbou podél nádvoří.

obn 2: Chvaly (Praha 9), pohled na zómeclcý soubor od

iihozápadu (foto F Kašička 2001)

obě křídla j sou dvoupatro v á, h.sýá s edlovj,rni střechami.
Ke štítu druhého křídla se od západu plynule připojuje
poněkud nižší hmota kněžiště kostela sv Ludmily se
zvalbenou pultovou střechou a rovněž nižší blok kaple
sv. Anny s ukončující střešní valbou nad západnim če-
lem objektu, které je podepřeno mohutnou šikmou opěr-
nou přizdívkou' Zámecká křídla s připojeným kostelním
závěrem akap|í vymezují pravidelné nádvoří, ohrazené
nad vyrovnaným skalním podložím pÍevážně kamennou
zdí. Y jihozápadním koutě nádvoří stojí ještě přízemní
hospodářský objekt' překry'bý střešním sedlem. Loď
kostela byla k severnímu obvodu zánku zřetelně připo-
jena dodatečně, ještě mladší je čelní hranolová véž, pÍi'
Iožená k ose severního průčelí kostelní lodi. Hmotová
skladba zámeckých budov s kostelem vytváÍí výraznou
charakteristickou siluetu, uplatňující Se v blízkých
i v dálkových pohledech.

Přestože ves Chvaly se v pramenech připomíná již

k roku 1088,3 počátky menšího opevněného feudálního
sídla možno zde hledat (bez opory v archeologických
nálezech) nejspíše až počátkem 15' století - pravděpo-
dobně v době, kdy statek získal bohatý pražský kupec
a ztámý zaklaďatel Betlémské kaple Václav Kříž.*
V jeho rukou a v rukou jeho dědiců se Chvaly udrže|y ů

' Codex diplomaticus et epistolarius regni Bohemiae I, edice,
Praha 1835, s 3.77 KtáI Vratislav v r. 1088 daroval vyšehrad'
ské kapitule 6 poplúí na zdejším území
o V, V Tomek, Dějepis města Prahy II, Praha 1'892 (2 lydání)'
s 421.
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obr 3.. Chvaly (Praha 9), půdorys sklepů ve stavebně historické analýze (F' Kašička). Spotečná legenda pro analy-
ticke plóny.. černá značí zdivo gotické, husté a řídké mřížl<y 2 fóze renesanční ýstavby, šitoná šrafur, - ,áivo barok-
ní, šikmé dvojčáry - klasicistní a tečkované - novodobé po r ]850. Přerušované pojednání označuje slohové zařaze'
ní hypotetické'

obr 4: Chvaly (Praha 9), půdorys přízemí ve stavebně historické analýze (F. Kašička).
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obr. 5 . Chvaly (Praha 9)' půdorys 1 . patra ve stavebně historické analýze (F. Kašička) '

obr.6: Chvaly (Praha,9), půdorys 2. patra ve stavebně historické analýze (F. Kašička)
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obr. 7. Chvaly (Praha 9), situační plán areálu zómku a dvorce z r' ]8]9. Státní archiv Praha, VS Tuchoměřice,
karton 1180.
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do roku 1428, kdy se tu poprvé tvrz jmenovitě uvádí..
Vzhledem ke zvolenému staveništi na pískovcovém
ostrohu musíme předpokládat, že tvrziště bylo na obou
zbývajících stranách - Sevemí a východní zčásti uměle
odděleno příkopy a terénní situace napovídá, že přilehlý
poplužní dvorec se formoval v podstatě na stejném mís-
tě, kde se rozkládá hospodářský dvur dnešní.

Písemné prameny i dnešní stavba nám prozatím
poskytují malou oporu pro rekonstrukci podoby tvrze
v 15. století' kdy se tu od roku 7428 v držení střídá Janek
Rokycanský s manželkou Annou, podruhé vdanou za
olďicha z Valdeka, po nichž tu nejméně čtvr1 století
host'odařil Habar1 z Hartenberka.u Z dalŠích majitelů
statku možno jmenovat ještě v období pozdltí gotiky na
počátku 16 století Václava Firšice z Nabdína aZlkmun-
da Bareše z Kamenice, po nichž tvrz Se statkem roku
1513 získal za 700 kop grošů Václav ze Strabochova
domu. měšt.an Starého Města praŽského''

objekt středověké tvrze si - do získání spolehli-
vých archeologických dokladů - můŽeme hypoteticky
představit jako ohradními zdmi vymezený vcelku pravi-
delný okrsek s obvodovou zástavbou obytných a nezbyt-

. ''Anička, někdy vdova Vacka Křížovic všechno své právo
na Chvalách .. a tvÍz řečenů Chvaly' postupuje dceři své
Anně...''. Archiv český XXVI, lydal J. Teige, Praha 1909, s 8.
" Reliquiae tabularum... II, vydal J. Emler, Praha 1872, s. 159,
194 a3I9

' Státní ústřední archiv (dále SÚA), lesky zemské větší (dále
DZV)3,428.
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ných hospodářských a obranných objektů. Stavebně
historická analýza dnešního souboru přináší závěr, že ze
středověké podoby chvalské tvrze Se dodnes dochovala
pouze hmota pozdější kaple sv. Anny, tvořící fu patrně
severozápadnínárožní věž opevněného sídla' s cca 160
cm širokými obvodovými zdmi. Její původní součástí
bylo zřejmě i dodatečně zazdětlé střílnovité okénko se
šikmými špaletami a povaloým strůpkem, uchované
v úrovni Í patra za oltáÍem zmíněné kaple. Nejbezpeč-
nější polohu tvrziště představoval 1ejí jihozápaďní nárož-
ní díl, nad r,yšším přitesávaným skaliskem, kde dnes
stojí nízký izolovaný hospodářský objekt. Proto do
těchto míst SHP předběžně kladl hlavní sídelní objekt
středověké tvrze - s tím, že upřesnění nebo naopak vy-
Vrácení této hypotézy mohou přinést budoucí pruzkumy
sklepů pod touto částí, v době provádění pruzkumu do-
sud zasypané a nepřístupné . otázka situace sídelní budo-
r,y a dalších středověkých pozůstatků tvrze zůstala pro-
zatím naďále otevřená - zpřístupněné podzemí tvoří
v sousedství schodiště dnešního ýchodního zámeckého
křídla pouze tři nepravidelné kobky vyhloubené v pís-
kovcovém podloží s menšími mladšími, převážně cihel-
nými zpevňovacími zásahy. Určení jejich stáří je pro-
blematické, o tavazýící situaci pÍí j1hozápadnim nároŽí
nadále nevíme nic bliŽšího.

Celé navazující století - mezi léty 1513 a 1614 -
kdy architekturu a celý životti sloh ovládala renesance'
byla chvalská ÍyÍz po Václavovi ze Strabochova domu
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obr. 8: Chvaly (Praha 9), ýchodní a severní průčelí zómku s kostelem, stav r' ]990 (F. Kašička).

obr. 9: Chvaly (Praha 9), zapadní a jižní průčelí zámku s kostelem (F. Kašička)
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obr. ]0: Chvaly (Praha 9), detail obnoveného sevetního
čela ýchodního palácového křídla s ololy a střílnolým
otvorem (foto F. Kašička)

v rukou jeho dědiců Karyku z Ře,na., Poslední z rodu -
Marie provdaná Měsíčková - prodala v roce 1614 Chvaly
Eustachovi Betengovi z Najenperka. Nejen výrazný
vzrůst ceny statku ze 700 kop grošů v roce 75|3 na 24
000 kop míš. grošů V roce 1615, ale zejména dnešní
organismus objektu svědčí, že někdy v předchozím ob-
dobí došlo k rozsáhlé stavební úpravě sídla do podoby
renesančního zátku, kteý se v základní hmotě a dispo-
zici s řadou architektoniclcých detailů dochoval dodnes.

Podle závěru terénního pruzkumu je zŤejmé, že já-
drem nového renesančního zárrku bylo jeho dnešní širo-
ké východní křídlo, v|ožené pravděpodobně do staršího

obr. 11.. Chvaly (Praha 9), dvorní pručelí východního
křídla zámku s otiskem zaniklého iižního křídla na boku
schodiště (foto F' Kašička 2001).

příčného příkopu. Dále se zdá, že renesanční ýstavba
zámku postupovala ve dvou fázích. Y |. fázi vyrostl
pravděpodobně suterén, přizemi a pravidelný j1žni ďí1 I'
patra tohoto protáhlého ýchodního křídla' děleného
dispozičně na čtyři téměř stejné prostorové díly vedle
sebe. Po nějaké větší či menší r'ynucené přestávce někdy
ke konci 16. nebo počátkem 17. stoleti následovalo do-
končení dvoupatrového traktu s nádvořní arkádou' vy-
rostl blok schodiště s dnes již neexisfujícím nižším kříd-
lem jižním nad uvedenými lyklizenými skalními sklepy

8 sÚe' ozv |34,QI2.
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a dochovaný díl křídla severního. Ctyři sklepní prostory
ýchodního palácového křídla jsou shodně zaklenuý
příčně orientovanými omítnutými valenými klenbami
z lomového kamene a cihel, vykrojenými nad spojova-
cími otvory trojúhelnými ýsečemi se stopami hřebínlzu
nahranách. Půdorys sklepů byl zčásti lysekán v pískov-
covém podloží. Rovněž v pŤízemí byly odpovídající čtyři
prostory překryý valeně s trojúhelnými ýsečemi, které
jsou v obou krajních značně široké a styčné' všechny
sýraznými hřebínky. V 1. patře se pod renesančními
neckovými klenbami se styčnými koutowými a mezlleh-
lými trojúhelníkoými ýsečemi dochovaly dva prostory
jižní poloviny východního křídla a díl prostoru třetího"
Hřebínkové klenby zůstaly i v pŤízemí přilehlé nádvorní
arkády a na podestách a mezipodestách navazujícího
dvouramenného vřetenového schodiště. Dochované
články této arkády s profilovanými archivoltami oblouků
mezi pískovcoými pilíři, články oken a poftálů maji již
.r,ysloveně renesanční charakter. Z támce pozdní rene-
sance nevybočují ani rámované kamenné desky s klíčo-
ými střílnami' pravidelně dekorativně osazené na Se.
verním a ýchodním pručelí ýchodního křídla, které
ještě poslední literafura mylně považuje za doklad stře-
dověkého za|oženi dneŠní hmoty zárrku.g Vzhledem
k tomu, Že místní stavební materiá| v podobě poměrrrě
pravidelně opracovaných bloků je zde použiván. zřejmě
od nejstarších dob až téměř do současnosti, můžeme
pouze hypoteticky soudit, že s dokončením nového re-
prezentačniho zánku mohl být pravideiněji částečně
nově přezděn či opraven zbýlajici obvod souboru po
jeho jižní a západni straně. Jednopatrové jižní křídlo,
zboÍené v 19. století, bylo alespoň v dílu při schodišti
nad r,yklizenými skalními sklepy s renesanční ýstavbou
zátttku současné' jak o tom svědčí reliéf štítu zaniklé
budoly na zápaďnim boku schodišťové přístavby, portá.
lek v úrovni |. patta schodiště aprovázanájižní obvodo.
vá zeď. Lze předpokláďat, že v souvislosti s renesanční
přestavbou feudálního sídla byl obnovován i hradební
příkop' kteý podle posledního záchranného archeolo-
gického ýzkumu před dnešní bránou od severní strany
měl cihelnou obezdívku a bvl 5 - 6 m širokÝ a cca2,8 m
hluboký.10

Eustach Betengl proďal j ižza jedenrok (tl.;i. 15l5)
sídlo a hospodářství Jiříkovi Vtelenskému ze V!'aIfll,
kterému byly Chvaly za aktivni podíl na star'o"rskéil
povstání zabráty. Statek teledy získatr císařslý radc
a dvorský místosudí Jan Daniel Kapr z Kaprštejna, kd;,.ž
si na jeho koupi qpůjčil 15 000 kop rníš. grl;šťl od sta-
roměstské jezuitské koleje u sv. Klimenta. V nedatova-
ném listě píše, že tehdy koupil statek ''popálenej a nanej-
ýš zpustlej a vyplundrovanej'' a že jej opět rysiavěl
a zlepšil. ' '

, Hrady, zámky a tvÍze y Cechách, na Moravě a ve Slezsku
VII, Praha a okolí, kolektiv autoru, Praha 1988, s 43; z,reb-,
Kolik zámlcu najdete v Homích Počemících, Res musei Fm.
gensis 2/1994, s. 14.

'0 Podle laskavého sdělení dr. P. Drdy, kte{í bude o výsledcích
svého výzkumu z r. 2000 blíže informovat v odbomém tisku
(Yý*"^v v Čechách).
" SUA, Jesuistica, sign. CXXXVII,karton 122
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obr' ]2: Chvaly (Praha 9), průhled dvorní arkádou
wchodního křídla (foto F. Kašička 2001).

Patmě přehnané hodnocení zásluh nového majitele
se asi spíše ýkalo vlastního hospodářství a ne budoly
zárrktl. Když byl Jan Daniel Kapt za tři roky po ziskání
statku zavražděn, připadly Chvaly jeho synovi' Ten ani
za nás|edljících třicet let nebyl schopen dluh uhradit,
a proto statek ''na ten čas'' opět ''dokonale zpustlej'' ode-
vzdal sým dlužníkům, tj' jezuitum od sv. Klimenta, od
kteých později přešly Konviktu u sv. Bartoloměje.'. Je
známo, že jezwíté vedli svá hospodářství a majetkové
zá|ežitosti velmi pečlivě . Lze teďy předpokládat, že záhy
objekty zártku opravili a adaptovali pro potřeby své
rezidence.. 

Do 2. poloviny 17. století k1ade literatura vznik
zámecké kaple,', přestavěné ze západniho sálu sevemího
křídla a výsledky stavebně historického průzkumu tomu
neodporují. Pro kněžiště jezuitské kaple byl vnržit pro-
stor předpokládané středověké věže, zbavetý původního

ýškového dělení, a prostor nově překrýý valenou klen-
bou se dvěma ýsečemi nad prorůenými bočními okny'
Na neorientovaný závěr navázala od ýchodu menší 1oď,
pohlcená později presbytářem dnešního kostela.

V pamětní knize obce se připomíná uďa1 prozatím
jinde nezachycený, že v roce 1134 zámek r,yhořel.la

'' sÚA, Stará manipulace - I20lI.|l39, sv. III.

'3 A. Podlaha, Posvátná místa království Ceského, arciďiecéze
Pražská I, Vikariát Prosecký, Praha L907, s 246 an.
la Pamětní kniha obce Chvaly, zaLožená učitelem Rudolfem
Kšírem v r 1922 (MÚ Homí Počernice)'
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Poškození požárem vedlo asi k úpravám, při nichž
vzrrikly dochované wcholně barokní šfukové rámce na
stropech 2. patra' Y bliže neurčeném období došlo
v baroku i k adaptaci dispozice severního Kídla s nový-
mi klenbami v jeho pÍizemí a k dílčímu přefasádování
zámku, zejména směrem k nádvoří. V souvislosti s ba-
rokními zásahy nutno zřejmě revidovat i údaj o vzniku
dnešního kostela. V roce 1907 uvedl A. Podlaha,ls že
přístavba dnešní kostelní lodi k severnímu obvodu zám-
ku a úprava b1xalé zámecké kaple na jeho presbýář byly
rea|izovány v letech 1793 - 1794 a toto Í:trzeni pŤevza|a
veškerá dosavadní literatura.]6 odporuje mu však jednak

charakter prostoru kostelní lodi a závěru s křížoými
a valenými klenbami s trojúhelnými ýsečemi a součas-
ně i některé dílčí archivní íďaje z mladší doby. Archivní
zpráva z roku I79],|7 tj. 3 roky po údajném vzniku no-
vostavby řiká, že kostel byl celkově nákladně opravován.
Byla lyměněna část krovu, všechna okna nově vyzděna
a opatřena novými dubovými rámy, opravovány podlahy
z kamene a cihel a na střechu byl položen noý šindel.
Zejména tento záznam by potvrzoval starší - barokní
původ kostela. Lze důvodně uzavÍit, že byl možná stavěn
záhy po požáru zátrku, tj. již kolem roku 1736' jak

ostatně poznamenává i úvod k inventuře kostelního zaří-
zeni zroku 1838.18

Závěr |8' století zastihl ce|ý zámek v poclstatě
v dnešní hmotě, dosud však bez čelní kostelní věže a se
záhadným j1žnim Kídlem v místech předpokládaného
nejstaršího sídelního 1áďra tvrze. Někdy před rokem
1870 bylo jižní křídlo odstraněno a záhy jej nahradilo
dnešní menší hospodářské stavení. Stavební ývoj hmot
soubotu uzavÍela v roce 1875 přístavba dnešní kostelní
véže v novorománské podobě, která vcelku pÍíznivým
způsobem posílila dominantrrí působení tohoto historic-
kého souboru. Následné stavební zásahy již dochovaný
stav spíše ochuzovaly a poškozovaly. Současný všeo-
bectě zchátralý stav způsobilo dlouhodobé zanedbáváni
záklaďni stavební údržby, takže objekty pÍevážně zistá-
vají asi jako v době Kapru z Kaprštejna ''nanejvýše
zpustlé'' atadá|e čekají na své znovuvzkříšení a důstojné
vwžirí. Teprve poslední opra\y střech a dílčí opravy
sevemího pručelí a fasád kostela slibují snad obrat
k lepšímu.

15 viz oozn. 13 .
16 Umělecké památky Čech I, ČsAV Praha 19.7.7, s' 4I3; E'
Poche, Prahou krok za krokem, Praha 1986, s. 326 a další.
17 Státní archiv Praha, Velkostatek Tuchoměřice, kar1on 1188'
18 viz oozn. 17. karton 1120
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F. Kašička -Twz a zámek Chvalv ve stavebně historiclcí,ch proměnách

Die baugeschichtlichen Wandlungen von
Feste und Schloss Chvaly
František Kašička

Die baugeschichtliche Untersuchung des Schlosses in
Chvaly, Prag 9, stellt die klassische Bearbeitung der Untersu-
chungsbeschreibung, des Attests ftir einen Komplex von Ob-
jekten historischer Herkunft dar, die flir die Entscheidungen
tiber deren weitere Nutzung und Renovierung von grundlegen-
der Notwendigkeit ist. Der besfetigte Feudalsitz - die Feste -
wird in Chvaly erstmals 1428 erwiihnt. Von seiner gotischen
Substanz ist der nordwestliche Eckturm erhalten geblieben, in
dem sich heute die St.-Anna-Kapelle befindet. Das heutise
zweifltiglige Schlossgebáude ist vóm Ke|ler bis zum Hauptge-
sims ůber dem 1. Geschoss ein Renaissance-Neubau, der wahr-
scheinlich in zwei aufeinandeďolgenden Phasen errichtet wur-
de. Die erhalten gebliebenen Teile der Hofarkaden, die Fenster
und Portďe haben schon eindeutig den Charakter der Spátre-
naissance. Nach der Mitte des 17. Jahrhunderts erwarb der
Jesuitenorden das verwafuloste Objekt und erneuerte es im
Stile des Barock zur eigenen Residenz. Offenbar in der 1.
Hiilfte des 18. Jahrhunderts wurde die Schlosskapelle zum
Presbyterium des neu angebauten Kirchenschiffs umgestaltet.
Die bauliche Entwicklung der Gesamtmasse des Komplexes
schloss 1875 mit dem Anbau eines neuromanischen Turms ab,
der die dominante Wirkung von Schloss und Kirche in den
Nah- und Fernansichten noch mehr verstárkte. Die folgenden
baulichen Eigriffe waren fiir den ůberlieferten Zustand eher
abtráglich und schádlich. Dieses schon lange Zeit vernachlás-
sigte Denkmal von wesentlicher lokaler Bedeutung wartet
weiterhin auf seine Wiederbelebung und wiirdige Nutzung.

ABBILDUNGEN

Abb. 1: Chvaly (Praha 9), Blick auf das Schloss von Stiden
(Foto F. Kašička 1990).
Abb.2: Chvaly (Praha 9), Blick auf den Schlosskomplex von
Sůdwesten (Foto F. Kašička 2001)'
Abb. 3: Chvďy (Praha 9)' Grundriss der Keller in der bauge-
schichtlichen Analyse (F. Kašička). Gemeinsame Legende fiir
die anďytischen Pláne: schwarz - gotisches Mauerwerk; dichte
und lockere Gitterschrďfur _ 2 Bauphasen in der Renaissance;
Schrágschraffur - Barockmauerwerk; schráge Doppellinien _
klassizistisches Mauerwerk; Punktierung - neuzeitliches Mau-
erwerk nach 1850. Unterbrochen dargestellte Markierungen
kennzeichnen hypothetische Stilzuordnungen.
Abb. 4: Chvaly (Praha 9), Erdgeschossgrundriss in der bauge-
schichtlichen Analyse (F. Kašička).
Abb. 5: Chvaly (Praha 9), Grundriss des 1 Obergeschosses in
der baugeschichtlichen Analyse (F' Kašička)'
Abb. 6: Chvďy (Praha 9), Grundriss des 2. obergeschosses in
der baugeschichtlichen Analyse (F. Kašička).
Abb. 7: Chvaly (Praha 9), Lageplan des Areals von Schloss
und befestigtem Hof aus dem Jahre 1819. Staatliches Archiv
Prag, VS Tuchoměřice' Karton 1180.
Abb. 8: Chvaly (Praha 9), Ost- und Nordfassade des Schlosses
mit der Kirche, Zustand,1990 (F' Kašička).
Abb. 9: Chvďy (Praha 9), West- und Sůdfassade des Schlosses
mit der Kirche (F. Kašička).
Abb 10: Chvaly (Praha 9), Detail der erneuerten Nordfront des
óstlichen Palastflůgels mit Fenstem und SchieBschartenóffnung
(Foto F. Kašička).
Abb 11: Chvďy (Praha 9), Hoffassade des ostfltigels des
Schlosses mit dem Abdruck des verschwundenen Stidfliigels an
der Seite des Treppenhauses (Foto F. Kašička 2001).
Abb. 12: Chvaly (Praha 9), Duichblick durch die Hofarkade
des ostflůgels (Foto F. Kašička 200l)

( U b e r setTung P. Zie s chang )
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