
Klub českých turistů Queer

Neděle 27. ledna 2013 ve spolupráci s Charlie o.s.

Přes most Inteligence na Jinonice

Sraz: 12:30 tramvajová točna Nádraží Braník.

Trasa: cca 14 km

Předběžný  popis  trasy:  Vydáme  se  přes  most  Inteligence  do  Malé  Chuchle,  odkud  půjdeme 
po žluté do Chuchelského háje okolo minizoo a kostela sv. Jana Nepomuckého do Velké Chuchle. 
Z ní budeme pokračovat po modré okolo bývalé vápenky a vystoupáme do Slivence, ze kterého 
budeme po modré  pokračovat  přes  Holyni  do  Prokopského údolí.  Tam se napojíme na  žlutou, 
po které vyjdeme na Butovické hradiště. To si projdeme a po žluté dojdeme okolo kostela Svatého 
Vavřince se hřbitovem na metro Jinonice.

Zajímavosti na trase: 
Minizoo Velká  Chuchle funguje  od  října  1999,  jejím provozovatelem je  Středisko ekologické 
výchovy  Lesů  hl.  m.  Prahy.  V  zahradě  se  nacházejí  zvířata  jak  ve  volných  multidruhových 
výbězích, do nichž je možno nahlížet z vyvýšených ramp, tak v klecích. Zoo se specializuje hlavně 
na české druhy jako jsou například mufloni, daňci, divoká prasata, liška či rys ostrovid.

Pacoldova vápenka na netříděný vápenec byla v provozu od konce 19. století do 40. let 20. století.  
V současné době je stavba vedena jako technická památka.

Hradiště Butovice se rozkládá na mohutném ostrohu, který vznikl v průběhu posledního miliónu 
let  historie  Země  oddělením  části  roviny,  vytvořené  koncem  třetihor,  hlubokými  kaňony 
Prokopského potoka na severu a Dalejského potoka na jihu. Od vlastní plošiny hradiště spadají do 
údolí  příkré  skalní  stráně.  Jen na severovýchodní  straně  přechází  hradiště  plynule  do  mírně  se 
zvedající plošiny, ukončené na východě Dívčími hrady a údolím Vltavy. Ostroh je orientován delší 
osou na jihozápadseverovýchod a je na dvou místech přeťat pásy příčných valů, které se v dnešním 
terénu jeví jako vyvýšené meze. Stojíme na zastávce naučné stezky umístěné u západnějšího z nich. 
Rozloha  hradiště  je  přes  devět  hektarů.  Stopy  nejstaršího  osídlení  pocházejí  z  mladší  doby 
kamenné, neolitu, z období asi 4000 let před Kr. Jsou doloženy zlomky keramiky kultury volutové a 
vypíchané. V pozdní době kamenné, v eneolitu, v období 2400 až 2300 let před Kr. zde vzniklo 
výšinné  sídliště,  obydlené  lidem kultury  řivnáčské.  Z  té  doby  pochází  bohatá  kolekce  zlomků 
keramiky i kamenných nástrojů, která je uložena ve sbírkách Musea hl. m. Prahy. V době bronzové 
zde bylo osídlení řídké, jak to dokládají jen ojedinělé zlomky keramiky z té doby.

Vybavení: Pevná obuv, osobní doklady, svačina. Oblečení přizpůsobte počasí (může napadnout 
sníh).

Upozornění: Akce se koná za každého počasí. Každý se účastní na vlastní nebezpečí a 
odpovědnost.

Zdroj: Wikipedia, prazskestezky.cz, hornictvi.info, mapy.cz
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