
Milí turisté, jelikož až do středy pršelo, museli jsme změnit trasu, abychom se nebrodili 
v blátě. Vydali jsme se na Mirkem operativně změněnou vycházku za výjimečnými stromy 
Dolní Krče a Michle. Autobusem jsme dojeli k nádraží Krč. Od něj jsme pak došli k zámečku, 
který se jmenuje Chateau st. Havel.  

 

Chateau st. Havel 

 

Historie Krčského zámku Chateau st. Havel 

 

13. století - Příběh zámku Sv. Havla začíná ... 
Objekt se poprvé objevuje v záznamech majetku vyšehradského proboštství z roku 1273. Již v 
této době zde stávala tvrz, která měla v případě vojenského nebezpečí poskytnout poddaným 
útočiště. V roce 1420 byla tvrz dobyta husity, kteří tudy pod vedením Jana Žižky z Trocnova 

táhli na pomoc Praze proti Zikmundovi. Panství se pak zmocnila staroměstská obec. V 
následujícím období (16. století) se její majitelé často střídali - díky tomu o tvrz nikdo řádně 
nepečoval a proto byla kolem r. 1620 označována jako pustá... 



                          

 

                                           

17. století - Ve znamení Karmelitánů 

To se změnilo, když ji v roce 1627 získal řád obutých rytířů karmelitánů. Předtím nemovitost 
patřila k záduší kostela sv. Havla na Starém Městě pražském. Do osudu dvora v Krči se 
promítli náboženské nepokoje té doby, střety protestantů s katolíky. Tak se stalo, že teprve 
císař Ferdinand II. svojí listinou datovanou 27. dubna 1627 ve Vídni daroval kostel a osadu 

sv. Havla se vším příslušenstvím řádu obutých karmelitánů. Tvrz s osadou pak karmelitáni 
dostali proto, aby si z výnosu tohoto majetku vystavěli při kostele sv. Havla klášter. Obutí 
karmelitáni již neměli tak přísná pravidla řádu a nově mohli vlastnit statky. Dvůr jim asi 
zprvu příliš nevynášel, neboť získali na dobu deseti let povolení vypomáhat si sběrem 
almužen. Později se finanční poměry karmelitánů natolik zlepšily, že svůj majetek v Krči 
opravili a zřídili zde, v krásném přírodním prostředí své letní sídlo. Jeho součástí byla i kaple 
zasvěcená z pochopitelných důvodů sv. Havlovi. Bohoslužby zde konané byly přístupné i 
místním obyvatelům. 

18. až 19. století - Rakouské mocnářství zasahuje ... 
Klášter obutých karmelitánů byl v rámci takzvaných josefínských reforem za vlády císaře 
Josefa II. v roce 1786 zrušen. Podle tehdy platné legislativy připadl zámeček náboženskému 
fondu. Od něho nemovitost koupil v roce 1795 pan Jan Gever z Ehrenbergu. Vedle hlavní 
budovy začaly vyrůstat další hospodářské objekty jako stáje, chlévy, stodola a podobně. Byl 
tu mlýn čp. 38, potok a rybník. Pro celý areál včetně k němu patřících pozemků tehdy ještě 
přežíval název sv. Havel, upomínka na vlastnictví karmelitánů. V letech 1840 - 1860 patřil 
velkostatek vídeňskému advokátovi, baronu Schlosserovi. Ten také nechal přestavět hlavní 
budovu do dnešní zámecké podoby. Bylo přistaveno hořejší pravé křídlo, kde byl zřízen sál. 
Zámek dostal hodnotné novogotické fasády. Aby byl výhled na celý zámek, nechal nový 
majitel strhnout hospodářskou budovu po pravé straně; ta byla ještě půdorysně zachycena na 
mapě velkostatku z roku 1840. Podstatně byl rozšířen zámecký park založený v anglickém 
stylu. Dalším majitelem nemovitosti byl význačný pražský podnikatel, který se všeobecně 



zasloužil o rozvoj Krče, Tomáš Welz. Do jeho majetku přešel statek koupí dne 24. července 
1880. 

         

 

20. století - Zámek získává svou dnešní podobu ... 
Od roku 1900 zde pak dobové fotografie zámku zachycují renovovaný objekt, včetně 
zahradnicky upravených zámeckých teras. Na zámeckém nádvoří byla rozměrná kašna, 
uprostřed se sochařskou kompozicí dvou andílků, držících rozevřený deštník. Jistě bylo 
záslužné, že majitelé, rodina Welzů, odmítala veškeré nabídky na stavební parcelaci 

zámeckého parku i dalších pozemků patřících k zámku pro případnou zástavbu. Zámek prošel 
zdařilou celkovou rekonstrukcí a začíná se po letech letargie probouzet k novému životu v 
podobě zámeckého hotelu.  

 

 

Pohled na zámek shora 

 

Chateau St. Havel je dnes luxusním  Wellness a Golf hotelem. Šli jsme se podívat i dovnitř  
a personál k nám byl velice vstřícný, takže jsme mohli navštívit i přepychové toalety. 



 

Golfové hřiště 

 

Když jsme si prohlíželi toto golfové hřiště, říkali jsme si, že tento sport senioři Prahy1 zatím 
neprovozují, ale nebylo by to špatné… 

 V procházce jsme pokračovali zámeckou oborou a Kunratickým lesem. Došli jsme 
k rybníku Labuť, který je zarybněný pro sportovní účely. Byla tam spousta rybářů. Jeden již 
odcházel se dvěma kapříčky v tašce, ostatní teprve na úlovek čekali.  
 

 

 
 

 

Rybník byl ale totálně zarostlý sinicemi. Přesto tam bylo živo. Dvě rodinky kachen 
s kachňátky si k nám připluly pro něco k snědku, tak jsme se s nimi rozdělili o svačinu. 



 

 Další zajímavostí naší cesty byl Sekvojovec obrovský (Sequoiadendron giganteum). 

Sekvojovec obrovský roste ve své horské domovině na vlhkých místech s vysokými 
dešťovými srážkami a dlouho ležícím sněhem. Objeven byl r. 1841 a r. 1852 se dostala jeho 

první semena do Evropy - do Skotska, o rok později do Anglie a dnes roste v parcích na více 
místech Evropy. Jsou to vysoké štíhlé stromy s typicky širokou bází kmene a s velmi silnou 

kůrou (až 60 cm), která je měkká. V jeho vejčitých šiškách s charakteristickou stavbou, které 
mohou dosáhnout velikosti až 8 cm, se za každou šupinou vytváří 5 semen s dvěma tenkými 
křídly. Vůbec největší sekvojovec roste v Kalifornii v pohoří Siera Nevada. Stáří 3000 let, 
obvod kmene ve výšce 1m je 24 m, váha neuvěřitelných 2145 tun, výška 110m  a jmenuje se " 

Generál Sherman".   

 

Sekvojovec v Kunratickém lese 



 

Větvička sekvojovce s nedozrálými šiškami 

Sekvojovec prý nabíjí pozitivní energií, tak jsme ho objímali… 

U hotelu Nosál naše cesta pomalu končila. Proč se tak hotel jmenuje, nám bylo jasné, 
protož, jak jsme se dočetli na informačních tabulích,  právě v Kunratickém lese brouci 

nosálové žijí. 
 

 

Hotel Nosál 

 

Brouk Nosál 

Nakonec  jsme přejeli do nám již známé restaurace Karolína na oběd, abychom tam zakončili 
naši sérii výletů před prázdninami.                                                                        Dana Hyklová 


