
                                          Kopce nad Malou a Velkou Chuchlí. 
 

    Pražskou městskou část Slivenec, jsme si tentokrát zvolili pro výstup z autobusu, na výlet 
po zalesněných kopcích, které sledují řečiště Vltavy v oblasti Modřan, Komořan a Velké a 
Malé Chuchle. 
    Samotný Slivenec je zajímavý na svém západním okraji,   lomem Cikánka, odkud pochází 
slavný slivenecký mramor. My máme ale jiný cíl. Míříme na východ, k Vltavě. To však 
musíme napřed projít novou výstavbou na okraji Slivence. 
 

    Tyto škatule nás doopravdy moc neoslnily, 
možná že jsou energeticky úsporné , působí 
však sterilně  a trochu soukromí jejich majitelé 
získají až po létech, kdy na zahradách něco 
vyroste. Navíc neskutečně kontrastují 
s milionářskými stavbami na druhé straně ulice. 

Mezi tím vším je ještě koňský ranč ohraničený 
dřevěnými přířezy. Dokonale veselá směsice. 
 

     Slabý kilometřík cesty odtud je již na štěstí 
vidět podzimně vybarvený okraj lesa.  
 

      Je to přírodně chráněná rezervace z roku 1982, Chuchelský háj, současně areál zdraví. 
Toto označení si zaslouží. Je všeobecně známo že právě vyvýšená místa, západně od Prahy, 

mají vzhledem k západnímu proudění vzduchu,  nejčistší ovzduší. Nechybějí tady dětská 
hřiště a přírodní posilovna. Celým areálem prochází naučná stezka, s informacemi o zdejší 
přírodě. Celé území je velmi zajímavé i geologicky, jsou zde opuštěné a chráněné lomy se 
vzácnými nálezy. Není se co divit, v daleké minulosti zde bývalo mořské dno. Svými 
zdejšími nálezy by nám to asi potvrdil i celosvětově známý francouzský paleontolog 
Joachim Barrande. Ten si Prahu oblíbil právě pro možnosti studia těchto, pro něj velmi 
cenných zkamenělin. 
      Do zdejších lomů jsme se tentokrát nevydali, zůstaly stranou cesty, nás zajímá jedno 
z nejzajímavějších míst v Chuchelském háji, vyvýšené okolí kostelíka svatého Jana 
Nepomuckého s romantickým lesním hřbitůvkem. 

                                                                      

     Ten sem byl přestěhován v roce 

1815 od kostelíka Panny Marie 
v Malé Chuchli,  z praktických 
důvodů, každoročně byl při místních 
povodních zatopen. 
 

     

 Krásné pietní místo uprostřed lesa, 
které žádný procházející turista 
nevynechá, utrpělo v poslední době 
výrazný šrám na kráse. 
 

 

 



      Pro svoji rodinu si zde nechal zbudovat na čelním místě, přímo proti vchodu, rodinnou 

hrobku, jeden z nejbohatších čechů, bývalý šéf ČEZu, Martin Roman. Hrobka v podobě 
obrovského černého betonového kvádru, neskutečně ruší, vedle skromných míst odpočinku, 

třeba dirigenta filmového orchestru Milivoje Uzelace.  

                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Vedle hřbitova je ještě přímo mezi stromy, památník chuchelských občanů  padlých 
v květnových dnech roku 1945. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   V blízkosti na náhorní, doslova plošince ve výšce 280 m/nm, stojí na skalisku kostelík  
Svatého Jana Nepomuckého. Za ním cíl všech turistů, dech beroucí rozhledové místo. Nic 

pro slabé žaludky. Šířka asi jeden metr  a na něm  dvě lavičky. Nejlépe to zhodnotila  
Hanka Daňková: „Svítit sluníčko, tak mne odtud nikdo nedostane“. A opravdu, přímo pod 

námi Malá a Velká Chuchle se svým dostihovým oválem, středem údolí Vltava se svým 
modřanským jezem, za vodou Bráník, Modřany, Pomořany až po Zbraslav a na protějších 
svazích smíšené lesy až k letišti Točná.  
 

 



       Chtěli jsme se na vyhlídce vyfotit. To bylo neproveditelné, jednak jsme se tam všichni 
ani pořádně nevešli a hlavně fotografující by musel viset na laně z vrtulníku. Tak jsme to o 
chvilku odložili. 
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Pro pořádek je třeba říci že ani tady, na složené klády jsme se všichni nevešli. Sešlo se 
nás tentokrát 21, slovy dvacet jedna a při nástupu do autobusu na Knížecí, se dokonce jeden 

nerudný cestující  vyjádřil, že by jsme měli mít svůj autobus a že se asi jedná o nějaký 
zájezd.  
 

         Další zajímavé místo asi kilometr od kostelíka je malé lesní ZOO. Bylo zřízeno v  

roce 1999 přímo u chuchelské hájovny. Provozovatelem je Středisko ekologické výchovy a 
cílí hlavně na děti. Seznamuje hlavně s našimi druhy zvěře z přírody. Asi nejcennější  a 

nejkrásnější jsou zlatí a stříbrní bažanti. Zajímavý je  velký volný výběh vysoké. Celý areál 
je vzorně udržovaný, sami jsme se mohli přesvědčit kolik zaměstnanců tu  pracovalo. 

 

        Po prohlídce ZOO nás čekal nejdramatičtější úsek cesty, prudký sestup klikatou cestou 

plnou listí, z jedné strany strmý svah, z druhé hluboká strž, Čertova strouha. Na jejím dně 
léčivý Mariánský pramen a památeční kaplička se studánkou. 
                                                           

                                                   

                                      

     

 

 

 

        



      Kousek pod pramenem je malé jezírko a z něho uzoučkým vodopádem,  padá voda  do 
bývalých lázní v Malé Chuchli. Ty zde vznikly na začátku 18. století,  právě díky 
„léčivému“ železitému Mariánskému pramenu. Podle místních pověstí si tuto vodu 
nechávala vozit Marie Terezie až do Vídně. Později však byla léčivost pramene 
zpochybňována. Pramen byl tak vydatný že stačil zásobovat pitnou vodou celou Malou 
Chuchli až do vybudování vodovodu v roce 1984. 

        

       Lázeňský komplex vznikl kolem malého náměstíčka přímo pod Čertovou strouhou a 
tvořil jej celý soubor staveb, včetně fontány, portálu pro hudebníky a jeho součástí byl i 
kostelík P. Marie, přestavěný do barokní podoby. 
 

            Náměstíčko pod Čertovou strouhou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          V místních lázních se scházely osobnosti veřejného 
a kulturního života. Rád sem jezdil i Jaroslav Vrchlický, 
přímo zde prý napsal svoji báseň „Legenda Chuchelská“. 
 

 

          S Malou Chuchlí jsme se rozloučili za teplého a bezvětrného počasí a kolem 
udržovaných původních lázeňských objektů jsme starou radotínskou ulicí došli k podchodu  
rušné Strakonické. Tady na vltavské straně nám autobus přijel přesně v okamžik, kdy jsme  

vstoupili na stanici a dovezl nás v pořádku na Smíchov, odkud jsme dopoledne odjeli. 

 

                               Ve čtvrtek 13. listopadu 2014. Kronika Mirek  
                                                                                        fotky Jarmila Kočová. 


