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Letošní farní pouť nás zavede do Holubic do kostela Narození Panny Marie. Poutní mše bude začínat ve 13:00 a bude jí 

sloužit P.Václav Snětina OSB. Původně zamýšlený cíl – Štěchovice s kostelem sv. Petra a Pavla se odkládá na příští rok. 

Důvodem je ve stejný den konaný 50. ročník pochodu Praha – Prčice, jehož některé trasy mají start v Povltaví a 

plánovaná výluka na trati Praha – Dobříš. Dále je uvedeno několik tras, které vás přivedou k cíli poutě.  

 

 

 

Jednotlivé trasy : 

Trasa 1 Horoměřice - Holubice - délka 21 km 
Z autobusové zastávky Horoměřice se vydáme po červené značce přes rozcestí Svatá Juliana 1a, kde se červená kříží 

se žlutou, směrem na Tuchoměřice 2. Odtud pokračujeme přes Čičovice na Okoř 3,4. Z Okoře pokračuje chatovou 

osadou dále po červené až na rozcestí Kováry u viaduktu 5. Odtud je možno pokračovat dál buď po červené značce 
přes Budeč anebo po zelené značce údolím podél železniční trati. Obě značky se opět potkají v Zákolanech u železniční 
zastávky 6. Odtud trasa dále pokračuje po červené značce opět podél trati až do Otvovic, kde za nádražím 7 je rozcestí 
turistických značek Otvovice žst. Odtud se vydáme doprava do kopce po žluté, která nás dovede až do Holubic 
ke kostelu. 

Trasa 1a Přední Kopanina - Holubice - délka 20 km 
Z autobusové zastávky Přední Kopanina se vydáme po žluté značce směrem na Statenice na rozcestí Svatá Juliana. 
Dále viz popis trasy 1 od označení 1a . 

Trasa 2 Tuchoměřice - Holubice - délka 16 km 
Trasa začíná na autobusové zastávce Tuchoměřice zámek. Viz popis trasy 1 od označení 2 



Trasa 3 Velké Přílepy - Holubice - délka 15 km 
Trasa začíná na autobusové zastávce Velké Přílepy. Po vystoupení z autobusu se vydáme po ulici Kladenské směrem 
od hlavní silnice, po které autobus přijel od Prahy. Po ujití cca 600 m přijdeme na modrou značku, po které pokračujeme 
dále směrem na Noutonice a Okoř. Dále viz popis trasy 1 od označení 3. 

Trasa 4 Okoř - Holubice - délka 11 km 
Trasa začíná na autobusové zastávce Okoř. Viz popis trasy 1 od označení 4. 

Trasa 5  Kováry - Holubice - délka 7 km 
Trasa začíná na železniční zastávce Kováry. Ze zastávky jdeme po silnici ve směru jízdy vlaku a po cca 150 m přijdeme 
na rozcestí turistických značek Kováry u viaduktu. Viz popis trasy 1 od označení 5. 

Trasa 6  Zákolany - Holubice - délka 5 km 
Trasa začíná na železniční zastávce Zákolany. Viz popis trasy 1 od označení 6. 

Trasa 7  Otvovice - Holubice - délka 2,5 km 
Trasa začíná na železniční stanici Otvovice. Po vystoupení z vlaku jdeme směrem na Kralupy a po ujití cca 250 m 
dojdeme u železničního přejezdu na žlutou značku. Dále viz popis trasy 1 od označení 7. 

Trasa 8  Tursko - Holubice - délka 3,5 km 
Trasa začíná na autobusové zastávce Tursko. Odtud jdeme po žluté značce přes Kozinec do Holubic. Trasa je sice 
o kilometr delší než trasa 7, ale není výškově náročná. 

Trasa 9  Holubice - délka 0,3 km 
Trasa začíná na autobusové zastávce Holubice, odkud pokračujeme dále ve směru jízdy autobusu. 

Spojení. 

Veškeré spoje uvedené v tomto letáku byly zjišťovány k 28. březnu 2015. Do doby konání poutě může dojít ke změnám 
v jízdních řádech, prověřte si tedy, zda Vámi vybrané spoje v den konání opravdu jedou, např. na www.idos.cz nebo 
dpp.cz. Vzhledem k velké změně jízdních řádů k 7. dubnu je možno očekávat v průběhu času drobné úpravy.  
Bořislavka je nová stanice metra. Vlaková zastávka Praha Podbaba je na konečné tramvají č.5 a 8. 
 
Trasa 1.   
Autobus 316 z Bořislavky v 7:10, Horoměřice 7:19 nebo autobus 356 Bořislavka 7:50, Horoměřice 7:59. 

Trasa 1a.   
Autobus 312 z Bořislavky v 7:45, Přední Kopanina 7:56. 

Trasa 2.   
Autobus 312 z Bořislavky v 7:45 resp. 8:45, Tuchoměřice 8:04 resp. 9:06. 

Trasa 3.   
Autobus 350 z Dejvické v 7:26 resp. 8:26, příjezd Velké Přílepy 8:04 resp. 9:05. Autobus 316 z Bořislavky v 8:10 resp. 
9:10, příjezd Velké Přílepy 8:28 resp. 9:28. 

Trasa 4.   
Autobus 350 z Dejvické v 8:26, příjezd Okoř 9:19 

Trasa 5 a 6.  
Pro tuto trasu použijte vláček Cyklohráček (více na http://www.cd.cz/volny-cas/cyklohracek/o-cyklohracku/-20507/). 
Odjezd Praha Masarykovo 9:18, Praha Dejvice 9:29, Praha Veleslavín 9:38, Praha Ruzyně 9:43.  
Příjezd Kováry 10:23, Zákolany zast. 10:28.  

Trasa 7.   
Rychlíkem 688 směr Děčín s odjezdem z Prahy Masarykova v 10:52, Prahy Podbaby 11:01. Příjezd do Kralup v 11:17. 
Dále osobním vlakem 19811 směr Kladno s odjezdem 11:32. Příjezd do Otvovic v 11:38. 

Trasa 8.   
Autobus 316 z Bořislavky v 10:10 resp. 11:10. Příjezd Tursko v 10:33 resp. 11:33. 

Trasa 9.   
Autobus 316 z Bořislavky v 11:10 resp. 12:10. Příjezd Holubice v 11:39 resp. 12:39. 

Cesta domů 

Pro cestu domů bude nejlepší použít autobus linky 316 s odjezdy z Holubic vždy 15 minut po celé hodině a příjezdem na 
Bořislavku vždy minutu po třičtvrtě. 

http://www.cd.cz/volny-cas/cyklohracek/o-cyklohracku/-20507/


První zmínka o 
Holubicích je z roku 
1204. O založení kostela 
však přesný údaj 
neznáme, ale již k roku 
1224-1225 za panování 
Přemysla Otakara I. se 
váže doklad, že v kostele 
Narození Panny Marie 
bylo provedeno 
zasvěcení rotundy právě 
této světici. Z té doby 
také pochází, v roce 
1865 nalezená, pečeť 
biskupa Pelhřima 
vytlačená v bílém vosku 
a další sv. ostatky ukryté 
v původním oltáři. K 
centrální kopulovitě 
sklenuté lodi přiléhá na 
východě apsida, a na 
jihu druhá, která byla 
dostavěna později okolo 
poloviny 13. století. 
Oltář pochází z roku 
1865 a jeho tvůrcem je J. 
Hellich.  

Loď je osvětlována 
dvěmi půlkruhovými 
okénky a ve východní 
apsidě jsou tři další 
okna. Původně 
románská, oddělená 
lisenami, později 
opatřena gotickými 
kružbami. Jedno okénko 
je i v jižní apsidě. Okna 
mívala malby na skle, 
ještě nepatrný kousek se 
zachoval a je v 
Národním muzeu.  

Průměr lodi je 5,9 m a 
šířka zdiva dosahuje 
1,15 m. Podkovovitá východní apsida má šířku 4 m. Okolo roku 1400 byla jižní apsida goticky zaklenuta. Ve 40. letech 
14. století byla k západní straně, před vstupní portál, přistavěna hranolová věž. Vstup vede skrz věž obdélným portálkem, 
na kterém jsou vsazeny kamenné tesané znaky (radlice, otka). Věž je zastřešena jehlancovou střechou nesenou dřevěnými 
krakorci. Ve věži jsou na severní stěně gotické fresky z poloviny 14. století. Nejmladším přístavkem je barokní pravoúhlá 
sakristie na severní straně, která patrně nahradila starší sakristii. Při barokních úpravách byla přestavěna horní část věže a 
celé schodiště. Ohradní zeď, která vymezuje přilehlý areál, výrazně převýšený nad okolním terénem je z roku 1854. 

Na zvonici údajně zůstaly dva původní zvony, sv. Václav a sv. Mikuláš z dílny pražského zvonaře Löwa z roku 1666, 
věnované mecenáškami stavby věže. Dřevěná nástavba věže pochází dokonce až ze 17. století. Kostel je obehnán ze tří 
stran vysokými opěrnými zdmi a bývalým hřbitovem. Uvnitř kostela jsou zachovalé původní románské a raně gotické 
fresky. 


