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ZASTAVENÍ PRVNÍ

NAUČNÁ STEZKA

HOVORČOVICE

Kostel Narození svatého Jana Křtitele v ulici Revoluční

TROCHA HISTORIE
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Hraběnčina cesta

Remízek
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Obec Hovorčovice, dříve také Hovorčeves (něm. Hovortzovitz) se nachází při hranicích hlavního města Prahy asi
čtrnáct kilometrů severovýchodně od centra Prahy a dvanáct kilometrů západně od města Brandýs nad LabemStará Boleslav v okrese Praha-východ, kraj Středočeský. Zajímavostí je, že název naší obce je jedinečný, nikde v naší
vlasti ani na světě se tak nejmenuje žádná obec.

Hovorčovice jsou městečko u severní hranice Prahy obklopené lány polí a stále se zvětšující jako většina obcí v
pražské aglomeraci. Pramení tu hovorčovický potok tekoucí k Líbeznickému potoku, s nímž se vlévá do potoka
Mratínského směřujícímu k řece Labi, k níž se připojí u Kostelce.
Do Hovorčovic se dostanete autobusem linky PID 351 od metra C Letňany, zastavujícím přímo v jejich centru (tam
je zastávka U kostela), a po okraji městečka jezdí také vlak trati na Mladou Boleslav.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1088, kdy patřila kapitole Vyšehradské.
Prvý historický záznam o Hovorčovicích se datuje roku 1088, kdy český král Vratislav vydal nadací listinu, kterou
obdaroval několika obcemi nově založenou kapitulu Vyšehradskou. V r. 1130 se Hovorčovice stávají mensovním
statkem jediného kanovníka. V této době jsou uváděny pod jménem Govrisce a teprve v r. 1453 se objevuje název
v dnešní podobě. V r. 1436 zapsal císař Zikmund ves Vaňkovi Duršmídovi z Ostrova. Již od r. 1525 se ve spojitosti
s Hovorčovicemi objevuje jméno Jakuba Fikara z Vratu, radního písaře a měštěnína města Prahy. V r. 1524 se stávají
jeho majetkem. V té době je již primátorem města Prahy. V r. 1547 byl Fikar za účast v odporu proti Ferdinandovi
I. odsouzen k smrti a popraven. Jeho tělo má být údajně pohřbeno ve zdejším kostele. Majetek popraveného byl
konfiskován a dvůr byl prodán Janu Hoškovi, jenž byl v r. 1563 povýšen do stavu vladyckého s titulem z Proseče.
Celá obec Hovorčovice byla zničena během třicetileté války, pravděpodobně při švédském obléhání Prahy v r.
1648 a úplně zpustla. Podle pověsti zůstala stát pouze kostelní věž a zdi. V r. 1652 koupil libeňské panství, ke
kterému tehdy patřily i Hovorčovice Jan Hartwig Nostic. V r. 1713 bylo v Hovorčovicích 8 chalupářů. Při zavádění
nové obecní správy v r. 1788 byly Hovorčovice spojeny s Měšicemi v jednu obec a v té době měly 18 budov a 17
osadníků. Do roku 1843 vzrostly Hovorčovice na 27 čísel. V r. 1890, kdy byly poplatným dvorcem hraběte Nostice,
měly 33 domů a 370 občanů.

Hovorčovice se vyplatí navštívit díky jejich neobvyklému kostelu Narození sv. Jana Křtitele; ten je raně gotický,
postavený na konci 13.stol. a krásně dochovaný, jen trochu upravený v době baroka.
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Lokalita Central
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Palouk a škola
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Od r. 1906 jsou Hovorčovice opět samostatnou obcí.
Další historické skutečnosti a zajímavosti Vás čekají na dalších stanovištích.
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Z TURISTICKÉHO PRŮVODCE
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KOSTEL

Hřiště SKK
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Vlakové nádraží

Pro pěší výlet jsou Hovorčovice výhodnější, než by se z prvního dojmu mohlo zdát. Podél silnice na Prahu vede
chodník, končící u železničního přejezdu severně od Třeboradic, do Třeboradic je tak nutné jít kousek po ulici
Schoellerově bez chodníku, ale ta zde není tak rušná, jako silnice z Hovorčovic k tomuto přejezdu. Velmi příjemná
cesta vede z Hovorčovic na sever - mladou alejí k jižnímu vstupu do měšického Zámeckého parku, u nějž musíte
opatrně přejít železniční trať (nebo to vzít přes přejezd spolu se silnicí nalevo od cesty), příjemně obnoveným
parkem pak dojdete k zámku - velmi pěknému, byť by mohl být trochu opravenější. Cesta z Hovorčovic na Sluhy
vychází zpod železniční zastávky (podchází trať u potoka na jejím severním konci), pak vystoupá do své původní
trasy výše mezi poli. O něco jižněji začíná cesta na Veleň, z níž lze také odbočit na Mírovice. Po ještě nedávném
východním okraji Hovorčovic vede horkovod, za nějž už se městečko také rozšířilo; touto novou zástavbou
prochází cesta na Pakoměřice se zámečkem, za nimiž lze bez problémů překročit silnici č.9 a pokračovat přes
Sedlec či Bašť někam dál zdejším krajem. Cesta podél horkovodu na jihovýchod přichází na rozcestí s cestou od
Třeboradic na Březiněves, po níž lze dojít do Březiněvsi a pokračovat hlouběji do Prahy, nebo do Bořanovic a
Bořanovického háje.
Text je přejatý z Průvodce k průvodci I.

Rybník

Stará náves

Kostel

Původně raně gotický kostel Narození sv. Jana Křtitele z konce 13. století byl goticky přestavěn roku 1392 a
barokně upraven roku 1784. Kostel stojí na návrší nad Starou návsí a je obklopen hřbitovem se dvěma prostými
kaplemi ve hřbitovní zdi. Západní průčelí je hladké se štítem a gotickou čtverhrannou věží v JZ cípu kostela. Má
prostou obdélnou loď s plochým stropem a barokními okny, obdélný presbytář s gotickou křížovou klenbou a na
západě obdélnou předsíň. Hlavní oltář ze 2. poloviny 18. století tvoří menza a iluzivní malovaná architektura na
stěně s novějším obrazem, kazatelna z téže doby. 3.5.1958 byl tento kostel prohlášen za národní kulturní památku.
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Park Nádražní

Sáňkovací kopec

Kostel je ve vlastnictví římskokatolické církve, farnosti Odolena Voda. Kromě liturgických záležitostí, díky
pochopení a vstřícnosti vlastníka kostela, je využíván ke každoročnímu vítání nových občánků obce ale i k řadě
kulturních akcí, v péči obce i církve. Jen při těchto příležitostech lze navštívit prostory kostela
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Jsme přesvědčeni, že lepší pozvání našim občanům a návštěvníkům k procházce nelze vymyslet. Vydejte se proto po
okruzích naší naučné stezky a uznáte, že byť zatím městem nejsme, (i když nás povýšení z průvodce těší), že obec
Hovorčovice je krásné místo pro život s bohatou a zajímavou historií i současností.
Naše naučná stezka o dvou okruzích vznikla na základě námětu našich občanek Ing. Kamily Vinšové a Ing. Jany Czigle z jara
roku 2020. Byla realizována jako komunitní projekt, celá akce byla koordinována a financována obcí Hovorčovice.
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Nacházíte se na souběhu tras naučné stezky. Jednotlivá zastavení, která jste prošli nebo budete procházet jsou
navržena místními občany, spolky a žáky naší základní školy.
Jak již bylo zmíněno, jedná se o komunitní projekt vzešlý z iniciativy lidí, kteří zde žĳí a rádi by Vás tímto způsobem
seznámili s tím, s čím se u nás můžete setkat nebo co je u nás zajímavé. Je zde trochu od každého.
Místo na kterém stojíte je zvoleno záměrně jako souběh obou stezek, neboť je pomyslným středem obce s
nejvýznamnější dominantou této lokality. Jde o raně gotický kostel Narození sv. Jana Křtitele z konce 13. století,
který je od roku 1958 národní kulturní památkou. Pokud se budete cestou po obci dobře dívat, tak by Vás jeho
věž měla po většinu doby doprovázet.
V tuto chvíli je jen na Vás pro jakou z tras se rozhodnete. Naše stezky vnímejte všemi svými smysly. Věříme, že Vám
obě nabídnou dostatek zážitků a informací, které si odnesete sebou do svých domovů. To platí jak pro návštěvníky
tak naše občany. Jděte, poznávejte a užívejte si. Doufáme, že pochopíte, proč zrovna Hovorčovice.

BUĎME K SOBĚ OHLEDUPLNÍ

Při absolvování okruhů a stanovišť Vám v orientaci pomůže přiložená mapa.
Pro ty co, nemají dost a chtějí pokračovat dále pěšky nebo na kole, tak doporučujeme využít turistické a cyklo trasy
v našem okolí. Na ty Vás upozorní vybrané informační tabule stezky.

Rádi bychom Vás požádali, abyste po celou dobu, kdy se budete pohybovat po okruzích naučné stezky, ale
i mimo ně, dodržovali pár následujících pravidel:

KOSTEL V HOVORČOVICÍCH DNES
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Nenič mne, jsem tu i pro ostatní.
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Udržuj prosím čistotu. Odpadky patří do koše a nesluší přírodě.
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Nekřič, ať uslyšíš život okolo sebe.
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Oči měj otevřené, nikdy nevíš, co cestou najdeš.
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Nepospíchej, ať něco "nezmeškáš".
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Zvířata nekrm tím, co sám jíš. Nemusí jim to udělat dobře.
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K chůzi používej cesty, pole nás živí.
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Netrhej květy, nejkrásnější jsou na louce. Než přijdeš domů většinou zvadnou.
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Pozor na auta a jiné dopravní prostředky. Srážka nikdy nedopadne dobře.
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ROK 1973 - ZÁPIS KOSTELA JAKO KULTURNÍ PAMÁTKY

NEŽ VYRAZÍTE NA CESTU

Respektuj soukromí a majetek ostatních.
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TIPY NA ZÁVĚR

• Obě trasy naučné stezky mají cyklický charakter, je tedy jedno kterým směrem se vydáte, jednotlivá stanoviště
nejsou obsahově propojena.
• Malý okruh je vhodný pro procházku s nejmenšími, velký je vhodný jak pro pěší, tak pro cyklisty.
• Nedaleko odtud na křižovatce ulice Revoluční s Hlavní je k dispozici restaurace Na růžku, o několik desítek metrů
dál po ulici Hlavní směrem na Prahu je restaurace Privat Gril, s parkovištěm v zadním traktu. Obě mají letní
zahrádku.
• V rámci absolvování malého okruhu se lze občerstvit v restauraci Na Kurtech v blízkosti rybníka, případně ve
stánku „V ofsajdu“ na fotbalovém hřišti. I v těchto zařízeních jsou letní posezení.
• Kdo se potřebuje rychle občerstvit , jistě nalezne Pizza Burger na ulici Hlavní směrem na Líbeznici v blízkosti
malého okruhu.
• Sledujte, zda je otevřeno obecní společensko - kulturní centrum v Revoluční ulici č.p. 327 v blízkosti trasy malého
okruhu, jeho rekonstrukce byla zahájena v roce 2020 a bude v něm fungovat mimo jiné i kavárna.

HISTORICKÉ FOTO - NEDATOVÁNO

Tuto informační tabuli pro Vás připravil Obecní úřad Hovorčovice, výkonný orgán obce Hovorčovice, která
každoročně finančné přispívá farnosti Odolena Voda na údržbu a opravy kostela a především všem obecním
spolkům na jejich činnost a akce, které pořádají pro veřejnost.

Obec Hovorčovice - www.hovorcovice.cz
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