
Farní pouť Jenerálka 8. května 2019 
 
Letošní farní pouť nás zavede na Jenerálku do kostela sv. Jana Nepomuckého v trní. Poutní mše bude začínat ve 13:00 a 

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

 

 
 

Jednotlivé trasy : 

Trasa 1 Vypich – Jenerálka – délka 11 km (11,5 km) 

Trasa začíná na tramvajové zastávce Vypich, dále vede oborou Hvězda po hlavní cestě k letohrádku, který se obejde po 

levé straně a sejde se dolů k rybníčku. Před ním doleva k brance ve zdi a dále ulicí Ruzyňskou a poté Libockou směrem 

k Šárce. Po přejití Evropské dále kolem Šárky po žluté značce až na rozcestí Purkrabský háj. Odtud po červené směrem 

ke koupališti Divoká Šárka. Od koupaliště dále po cyklotrase A163 až na Jenerálku. Variantně je možno na žluté značce 

cca po kilometru odbočit po cyklostezce A33, která se následně opět spojí se žlutou značkou.  

Trasa 2 Vypich – Jenerálka – délka 9 km 

Trasa začíná na tramvajové zastávce Vypich, dále vede oborou Hvězda po hlavní cestě k letohrádku, který se obejde po 

levé straně a sejde se dolů k rybníčku. Před ním doleva k brance ve zdi a dále ulicí Ruzyňskou a poté Libockou směrem 

k Šárce. Po přejití Evropské dále po červené značce směrem ke koupališti Divoká Šárka. Dále viz trasa č. 1. 

Trasa 3 Evropská McDonald`s – Jenerálka – délka 8 km (8,5 km) 

Trasa začíná u McDonalda na Evropské a vede kolem Šárky po žluté značce až na rozcestí Purkrabský háj. Odtud po 

červené směrem ke koupališti Divoká Šárka. Dále viz trasa č. 1. Trasa po cyklostezce A33 by měla být sjízdná s kočárky. 

Trasa 4 Evropská McDonald`s – Jenerálka – délka 5 km 
Trasa začíná u McDonalda na Evropské a pokračuje spolu s trasou č.2. Trasa by měla být sjízdná s kočárky. 

Trasa 5 Jenerálka -  délka 100 m  
Trasa začíná na autobusové zastávce Jenerálka. Kostel je od zastávky vidět. 

Spojení. 

Veškeré spojení je v rámci pravidlených linek PID v rámci pražského pásma. Pro jízdu směr Divoká Šárka je nejvhodnější 

bus 191. Pokud někdo pojede přímo na Jenerálku, tak autobusy linek 116, 161, 312 a 316 jedou od stanice metra 

Bořislavka. Vzhledem k častým změnám v jízdních řádech si prosím najděte konkrétní spojení sami např. na www.dpp.cz.  



 

Kostel sv. Jana Nepomuckého, zvaný V trníčku na Jenerálce v Praze-Dejvicích byl postaven v barokním slohu v roce 1713 a dnes slouží jako 

římskokatolická kaple. Na místě byl nejdříve v roce 1680 zřízen morový hřbitov na území premonstrátů, jimž tehdy dvůr Jenerálka patřil. Na počátku 18. 

století byla zřízena kaple se sochou Jana Nepomuckého, svatořečeného až roku 1729. Po další morové epidemii v roce 1713 byl hřbitov rozšířen a na 

místě kaple postaven současný kostel. Při původně filiálním kostele spadajícím pod strahovskou farnost u kostela sv. Rocha byla 21. října 1785 zřízena 

lokálie, povýšená v roce 1857 na samostatnou farnost. V roce 1886 byla zdejší farnost rozdělena a přenesena k nově postavenému kostelu sv. Cyrila a 

Metoděje v Nebušicích a do Střešovic. Po druhé světové válce přestaly být v kostele slouženy bohoslužby. Kostel byl obnoven teprve koncem 80. let 

20. století, v současné době slouží jako kaple. Stojí na nízkém skalnatém kopečku nedaleko silnice z Prahy do Horoměřic a má čtvercovou loď s 

trojboce uzavřeným kněžištěm. Sakristie na severu byla přistavěna r. 1822. Vnitřní výbava je různorodě poskládána ze zejména 18. a 19. století, včetně 

soch sv. Norberta a sv. Václava od Františka Platzera. Kostel byl již v 19. století opakovaně vykraden, kdy přišel o vzácnou liturgickou výbavu a dvakrát 

o zvon. Pod kostelem se nacházel hřbitov, který původně sloužil jako morový a později na něm byli pohřbíváni farníci z Nebušic a Střešovic; hřbitov 

zanikl koncem 19. století. Některé rodinné náhrobky z něj byly kolem roku 1900 přeneseny na nově založený Střešovický hřbitov. 



Přehled poutí v minulých letech.    

         2000  Příbram                           2001 sv.Jan pod Skalou              2002 Ročov           2003 Skalka                   2004 Sázava 

                                                                   

 

            2005 Svatá Dobrotivá                           2006 Budeč                                  2007 Davle                                 2008 Chýňava 

        

 

   2009 Týnec nad Sázavou        2010 Levý Hradec                       2011 Tetín                     2012 Lštení (Čerčany)    2013 Jílové u Prahy 

                                                         

 

    2014 Velká Chuchle                     2015 Holubice                                  2016 Slapy                                        2017 Choteč 

                                                              

 

                2018 Zvole                                                                                                  2019 Poříčí nad Sázavou 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Mimo výše uvedené byly ještě 3 poutě pořádané otcem Prokopem 

             1994 Velíz                                          1995 Hrádek u Vlašimi                                     1996 Sázava 

                                                        

2000 až 2007       P. Jiří OSB 

2008                      P. Benedikt OSB 

2009                      P. Prokop OSB 

2010 a dále          P. Václav OSB 

Příští pouť bude 

nejspíše  

16. května 2020 

do kostela  

sv. Petra 

v Poříčí 

nad Sázavou 


