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Letošní farní pouť nás zavede do obce Zvole do kostela sv. Markéty. Poutní mše bude začínat ve 12:30 (13:30) a bude jí 

sloužit P. Václav Snětina OSB. Dále je uvedeno několik tras, které vás přivedou k cíli poutě.  

 

 

 

Jednotlivé trasy : 

Trasa 1 Praha Modřany – Zvole – délka 10 km 

Trasa začíná na tramvajové zastávce Nádraží Modřany odkud vede po modré značce většinou blízko břehu Vltavy pod 

Radotínským mostem dálničního okruhu až k mostu ve Zbraslavi (2,3). Za mostem pokračujeme dál podle Vltavy po 

červené, která přijde zprava po mostě. Takto dojdeme až k žel. zastávce Jarov (4), kde následně opustíme Vltavu a po 

červené pokračujeme doleva Ohrobeckým údolím mezi chatami. Po zhruba 800 metrech odbočuje červená ostře doprava 

a stoupá serpentinami na rozcestí turistických značek Zvole – Ohrobská (5). Z rozcestí pokračujeme po žluté značce až 

do Zvole. Po příchodu do obce pokračujeme doleva po silnici ke kostelu. Většina stoupání na této trase je mezi 

Ohrobským údolím a rozcestím Zvole – Ohrobská, jedná se o 100 m výškových na 700 m délkových. 

Trasa 2 Radotín – Zvole – délka 11 km 

Trasa začíná u nádraží Praha Radotín. Vydáme se podél trati směrem na Beroun, po světelném přechodu přejdeme přes 

hlavní ulici a na sloupku před pomníkem je červená značka po které pokračujeme dále po lávce přes Berounku až 

dojdeme do Zbraslavi, přes kterou pokračujeme po červené přes most přes Vltavu. Dále viz trasa č. 1. 

Trasa 3 Zbraslav žst. – Zvole – délka 6 km 
Trasa začíná v žst Praha-Zbraslav. Po východu z nádraží doleva pod most a po podejití mostu opět doleva dále po 
červené značce. Dále viz trasa č.1 

Trasa 4 Jarov – Zvole – délka 3 km  
Trasa začíná na žel. zastávce Jarov a pokračuje spolu s trasou č.1. 

Trasa 5 Vrané n. Vltavou – Zvole – délka 3,5 km  
Trasa začíná v žst. Vrané nad Vltavou. Po východu z nádraží se dáme doprava a asi po 200 m přijdeme na křižovatku. 
Odtud pokračujeme po červené kolem obchodu a pošty spolu s trasou naučné stezky až na rozcestí turistických značek 
Zvole – Ohrobská. Dále po trase č.1. 

Trasa 6 Vrané n. Vltavou – Zvole – délka 3,5 km  
Trasa začíná v žst. Vrané nad Vltavou. Po východu z nádraží se dáme doprava a asi po 200 m přijdeme na křižovatku. 
Na rozdíl od předchozí trasy zde zahneme doprava po červené a žluté značce. Žlutá nás dovede přes rozcestí V dolích 
podél Zvolského potoka až do Zvole. Tato trasa stoupá téměř celou cestu, ale postupně, bez větších srázů. 

Trasa 7 Zvole - délka 300 metrů 
Trasa začíná na autobusové zastávce Zvole. Kostel je od zastávky vidět. 



 

Letos vyjímečně zde není nic k historii a odkážu vás na jednu seminární práci buď na adrese 

http://www.zvole.info/old/ZVOLE_IN/KULTURA/PROSEMIN.PDF nebo i zde na farních stránkách. 

http://www.zvole.info/old/ZVOLE_IN/KULTURA/PROSEMIN.PDF


Spojení. 

Veškeré spoje uvedené v tomto letáku byly zjišťovány k 23. únoru 2018. 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 http://www.idos.cz 
nebo dpp.cz.  Všechny spoje jsou v rámci Pražské integrované dopravy, je možno využít jednorázové jízdenky a 
kombinaci opencard (lítačky) a doplatku. Podrobnosti k tarifu viz webové stránky pid.cz/tarif/ 

 

Trasa č. 1 

Tramvají do zastávky Nádraží Modřany to snad zvládne každý. Jedou tam linky 3, 17 a 21. Jízdní doba z Břevnova cca 

50 až 55 minut. 

Trasa č. 2 

Autobus linky 244 odjíždí ze zastávky Smíchovské nádraží vždy v HH:16 a HH:46. Jízdní doba cca 15 minut. 

Vlaky odjíždí z nádraží Praha Smíchov vždy v HH:13 a HH:43. Jízdní doba cca 10 minut. 

Trasa č. 3 

Autobus linky 165 odjíždí ze zastávky Nádraží Modřany vždy v HH:10 a HH:40. Jízdní doba cca 8 minut. Případně je 

možno jet i vlakem – viz níže. 

Trasy č. 4, 5 a 6 
Na tyto trasy je spojení vlakem dle dále uvedeného jízdního řádu. Zastávka Jarov je na znamení. 
 

Praha hl.n. 8:25 8:55 9:23 9:55 10:25 10:55 

Vršovice 8:30 9:00 9:28 10:00 10:30 11:00 

Kačerov 8:34 9:04 9:33 10:04 10:34 11:05 

Braník 8:41 9:11 9:41 10:11 10:41 11:13 

Modřany 8:44 9:14 9:45 10:14 10:44 11:16 

Zbraslav 8:50 9:20 9:52 10:20 10:50 11:20 

Jarov 8:54 9:24 9:56 10:24 10:54 11:27 

Vrané n.Vlt. 8:57 9:27 9:59 10:27 10:57 11:30 
 
Trasa č. 7 

Autobus 333 odjíždí ze zastávky Kačerov (metro C) vždy v HH:36. Jízdní doba do zastávky Zvole je 41 minut. 

 

Cesta domů 

Autobus linky 333 ze zastávky Zvole v 13:49, 14:42, 15:49, 16:49, 17:42 a 18:49 do zastávky Kačerov (metro C). 

Pro ty, co nebudou unaveni, je možnost dojít po trase číslo 6 zpět do Vraného nad Vltavou. Vlaky do Prahy odjíždí 14:31, 

15:31, 16:01, 17:00, 17:31, 18:00 a 18:31. 

 

http://www.idos.cz/
http://dpp.cz/
http://pid.cz/tarif/

