Z Barrandova do Velké Chuchle
Dnes je čtvrtek 3. března 2022, smutný den, Evropa je v novém tisíciletí opět ve válce. Pro nás starší je to hodně
bolestné, máme to všechno v dobré paměti, i kdyţ jsme byli ještě děti. Tak vzhůru s turistickou partou na procházku, do
přírody, ať přijdeme na jiné myšlenky.

Sešli jsme se tentokrát na stanici tramvaje Poliklinika Barrandov a v nedalekém parčíku
jsme se zastavili u Anetky. Jedenáctileté děvče Anetka se tady v roce 2005 střetla s tramvají na
tehdy nedávno otevřené trati z Hlubočep na Barrandov. Byl to nerovný souboj. Teprve po tak
tragické nehodě byly všechny přechody pro pěší řádně zabezpečeny. Tak snad se jiţ podobná
nehoda opakovat nikdy nebude.

Parčík se postupně mění v borový lesík a dětské hřiště. Před sebou máme zadní část nové moderní stavby, na
kterou jsme se chtěli podívat jiţ v loňském roce. Kostel Krista Spasitele s komunitním centrem občanů Barrandova a
kavárnou Kristián.

Pojďme se tedy na ten moderní, církevní, komunitní a vlastně tedy multifunkční objekt, jenţ vznikl na okraji
barrandovského sídliště podívat.

V soutěţi na stavbu kostela Krista Spasitele byl vybrán projekt Společnosti ateliér Ţiška s.r.o. Zhotovitelem stavby
byla společnost Metrostav. Jiţ smlouva na zhotovení stavby byla unikátní, pracující dělníci nesměli kouřit, poţívat alkohol,
nesměli klít a pouţívat vulgární slova. Snad také proto vznikla tak výjimečná a krásná stavba.

Kostel s mnoha moderními konstrukčními prvky byl dokončen v roce 2020, a to záměr
postavit kostel na Barrandově vznikl jiţ v roce 1934. Doba se zatím hodně změnila a nabídla
nová řešení. Třeba úsporný reţim vytápění tepelným čerpadlem. To získává energii ze sedmi
110 metrových hloubkových vrtů. Důleţitý je systém zabezpečení, elektronika ve spojení
s kamerami ochraňuje mimo jiné 18 uměleckých děl instalovaných v interiéru kostela. Na nich
se podíleli sochaři, architekti, skláři a varhanáři. Na jedno z nich jsme se mohli podívat na
podestě před vchodem.
Jeden z umělců vytvořil dlaždici s reliéfem trilobita – symbolem Barrandova
Pokud by někdo měl zájem kostel Krista Spasitele si prohlédnou zevnitř tak pro návštěvy je otevřen vždy v neděli
od 14 do 16 hodin.

My jsme si tedy vše prohlédli alespoň z venku a pokračujeme k cestě do Klukovic. Ty jsou ale úplně na druhé
straně neţ se chceme z Barrandova vydat k přírodní památce Chuchelský háj. Tam míří ze sídliště ulice Štěpařská a
nabízí ve svém okolí nejrůznější zástavbu a slušnou dávku zeleně. Navíc nás vede ke klíčové praţské komunikaci k
Barrandovské spojce. Ta vlastně prostřednictvím barrandovského mostu propojuje všechny dálnice v okolí Prahy. Provoz
tu neutichne nikdy, nebýt na přechodu semafory, nepřešli bychom.

Barrandovskou spojku jsme překonali a ruch velkoměsta nechali za zády. Jsme v lese. Pozvánka na vycházku
slibuje zvířátka, tak uvidíme, k zoo koutku to máme ještě nějaký ten kilometřík.

.

Lesní zoo koutek u hájovny v Malé Chuchli je před námi. Je to ideální místo kde lze pozorovat některé zástupce
české přírody. Jelena evropského, lišku obecnou, rysa ostrovida, několik druhů ptáků, nebo zvířata, která u nás
zdomácněla. Zoo koutek tvoří také zázemí ekologické výchovy a je útočištěm pro opuštěná mláďata či zraněná zvířata.
Svítí sluníčko, nám se zdá být krásný den. Ale v noci mrzlo a zdejší zvířátka to vidí jinak, nejméně polovina je zalezlá
v útrobách svých příbytků, pěkně v teple. Nakonec přece jen některá, zřejmě ze zvědavosti opouští své úkryty. Vţdyť jsme
tady zatím jediní, kdo se na ně dnes přišel podívat.

Zvířátkům jsme ponechali jejich klid a míříme k cíli našeho putování chuchelským hájem k lesnímu hřbitůvku a
poutnímu kostelíku sv. Jana Nepomuckého. Chuchelský hřbitov v lese vysoko nad hladinou Vltavy sem byl přemístěn jiţ
dávno, v roce 1815, důvodem byly časté záplavy.

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého stojí na skále nad Vltavou a je od něj rozhled do daleka

Pokoukali jsme, u kostelíka udělali ještě společnou fotku, a dál jdeme po naučné stezce do Velké Chuchle

Na naučné stezce je geologicky významná lokalita Přírodní rezervace Homolka.
Bývalý vápencový lom a skalní výchoz je místem kde lze studovat vývoj prvohorní
pánve. Nalézají se tu zkameněliny mlţů, graptolitů i trilobitů a cenné druhy suchomilných
trávníků spolu s mateřídouškou časnou, mochnou písečnou a lnem rakouským.

Přírodní rezervace Homolka

Jsme na konci naší procházky Barrandovem, po vrcholcích Chuchelského háje a po zdejší naučné stezce.
Tak ještě rozloučit a pospíšit na autobus do Velké Chuchle.

Na Barrandově a v Chuchelském háji 3. března 2022.
Vycházku připravili Mirek a Zdenka Bernátovi, kronika Mirek
Fotky pořídily Alena Krstevová a Jarmila Kočová

