před a po třiceti leté válce
Výstavba dvora a jezuité na přední Kopanině
Poplužní dvůr i s tvrzí náležel v průběhu 16. století klášteru sv. Kateřiny na Novém
Městě a byl takto zapsán v roce 1543 do Desek zemských (dvůr i tvrz jsou uváděny jako
opuštěné). Následně v roce 1566 prodává převor kláštera sv. Tomáše a sv. Kateřiny zdejší
poplužní dvůr i pustou tvrz úředníkovi Desek zemských Izaiášovi Velíkovi ze Šonova. Ten
také v tomtéž roce kupuje od kapituly za 180 kop grošů a sedm kop ročního úroku další
zdejší pozemky a vzápětí začal stavět nový dvůr. Samotný stavebník se však mezitím dostal
do vězení pro dluhy, kde zemřel. Nově zbudovaný kopaninský dvůr mu byl císařským dekretem v roce 1572 konfiskován a ještě téhož roku Maxmiliánem II. darován i s kostelem
sv. Maří Magdaleny jezuitské koleji u sv. Klimenta.

Obálka a titulní list kopiáře smluv Klementinské koleje se zápisem o nabytí dvora v Přední Kopanině 1572.

Těžké rány třicetileté války (17.–18. století)
Po třicetileté válce zmiňuje Berní rula v Přední Kopanině pouze čtyři sedláky a dvě
stavení pustá (jedno selské a jedno zahradnické). V Tereziánském katastru (o přibližně 100 let
mladším) je uváděno v jezuitské části, která náležela k tuchoměřickému panství, devět hospodářů a jeden mlynář s vlastním mlýnem. Ve druhé části vsi patřící kapitule sv. Víta a příslušné
ke chrášťanskému panství jsou zmiňováni tři hospodáři. Po zrušení jezuitského řádu v roce
1773 byla Přední Kopanina převedena do majetku pražského novoměstského konviktu.

Výtahy z urbářů o počtu a stavu poddaných
na Přední Kopanině a o jejich povinnostech
vůči vrchnosti z roku 1626 a 1685.

Kaple sv. Ludmily a Marty
Původně šestiboká kaple byla vystavěna při obvodové zdi jezuitského dvora podle
záznamu v pamětní knize v roce 1712. Výstavba kaple souvisí s rozvojem kultu českých zemských patronů v 1. čtvrtině 18. století v rámci jezuitské ikonografie a koresponduje s místní
tradicí, která spojuje sv. Ludmilu se zdejší lokalitou.

Záznam o postavení
kaple sv. Ludmily a Marty
v roce 1712 v Pamětní
knize jezuitské rezidence
v Tuchoměřicích – detail:
„In Kopanina Sacellum S:
Ludmilla erectum“.

Celkový pohled na kapli
sv. Ludmily a Marty
s rotundou sv. Maří
Magdaleny od východu
před rekonstrukcí.

před a po třiceti leté válce
Výstavba dvora a jezuité na přední Kopanině
Darování dvora jezuitské koleji bylo teprve roku 1581 stvrzeno darovací listinou,
vloženou roku 1584 do Desek zemských. Kopaninský dvůr se tak stal vůbec prvním majetkem jezuitů na našem území do nich zapsaným. Jezuité však v Přední Kopanině získali
i další majetek náležející původně pražské kapitule a potom augustiniánskému klášteru
u sv. Tomáše. Byly to pozemky, které od něj koupili šest let před získáním samotného
dvora, čímž jednoznačně deklarovali zájem o zakoupení se ve zdejší lokalitě. Jednalo se
o pole a porosty, sahající až k cestě řečené Juliána.

Na konci 60. let 20. století sídlil v č.p. 1 (nejstarší část jezuitského dvora) Místní národní výbor.

Kaple sv. Ludmily a Marty
O stavební podobě kaple nemáme podrobnější zprávy, ale je uváděno, že kaple
měla původně podobu otevřeného přístřešku nad starším oltářem, přistavěným k ohradní zdi dvora. U tohoto oltáře se za příznivého počasí konaly mše a kázání pod širým nebem.
Kaple vznikla s velkou pravděpodobností jako votivní svatyně a její účel je třeba spatřovat
při svátečních lidových shromážděních spojených s kázáním. Šestiboká kaple byla později
doplněna přizdívkami u ohradní zdi dvora do současného půdorysu s obdélnou lodí a polygonálním závěrem při vstupu.
Popis inventáře kaple se nám dochoval až z počátku poslední čtvrtiny 18. století,
kdy se uvádí, že v kapli se kromě tří nebo čtyř svatých obrázků nic jiného nenalézá. Další inventář z roku 1798 uvádí oltář s obrazem sv. Maří Magdaleny a několik papírových
obrázků. V 1. čtvrtině 19. století se zde začaly
konat pravidelné bohoslužby, jelikož zchátralý stav rotundy sv. Maří Magdaleny již jejich
konání neumožňoval. Po rekonstrukci rotundy
v letech 1852–1859 ztratila kaple svoji funkci
a byla v roce 1867 prodána obci, která zde zřídila márnici. V souvislosti s rekonstrukcí jezuitského dvora byla kaple opravena ve 40. letech
20. století tehdejším majitelem dvora Václavem Šrajerem. Poslední zaznamenané úpravy
kaple pochází z let 1966–1971. V roce 1966
byla opravována proražená střecha, na kterou
spadla lípa, která mohla být součástí původní
barokní kompozice okolí kaple. V roce 1971
došlo k úpravě na kolumbárium. Současná
úprava kaple ji navrací její původní barokní
vzhled a našla i svoji novou funkci v podobě
muzea Přední Kopaniny.
Kaple sv. Ludmily a Marty od východu
na konci 60. let 20. století.

Půdorys kaple sv. Ludmily a Marty.
Černě starší zdivo šestiboké kaple,
šedě mladší dozdívka lodě.

Archeologický výzkum v kapli odkryl základ oltářní mensy z opukových kamenů a původní dlažbu
z cihlových dlaždic - topinek.

