Komentované vycházky „NA STEZKY, PRO VŠECHNY!
21. září 2017 jsme přijali pozvánku ZO Českého svazu ochránců přírody
„Natura, quo vadis“ z Pražských Malešic na komentovanou vycházku po naučné
stezce Barrandovské skály. Jak už z místa a tématu vycházky vyplývá, provázel
nás k tomu kvalifikovaný geolog Mgr. Jan Bubal.
Seznámil nás obecně se změnami z roku 2014 na původní stezce Barrandovskými
skalami. Nová stezka „Barrandovské skály“ zájemce provází 10 zastaveními. Začíná
u tramvajové zastávky Hlubočepy. Je dlouhá 2,5 km vede k autobusové zastávce
Malá Chuchle a je vhodná i pro zájemce s pohybovým omezením i pro vozíčkáře.
První zastavení se nachází hned za podchodem pod tratí u tramvajové
zastávky. Dále vede trasa pod Barrandovským mostem, podél Vltavy pod
Barrandovskými skalami do Malé Chuchle. Poslední zastavení je u Branického
mostu. Stezka vede jednou z nejvýznamnějších geologických lokalit u nás, texty se
věnují především geologii území a historickým zajímavostem.
Procházka stezkou i výklad odborníka nás zaujali, proto jsme přivítali pozvání
na další podobné setkání plánované na 19. října 2017, které nás zavedlo na druhou
stranu Vltavy do Modřan.
Průvodkyně paní Bc. Hana Maršáleková nás přivítala u Modřanského přívozu
na naučné stezce nazvané Počítáme s vodou, stezka vede zájemce podél Vltavy
zhruba 3 km v úseku jižně od soutoku s Berounkou k Radotínskému mostu a do
Zbraslavi. Je věnována nezastupitelné roli vody v krajině. Zdůrazňuje se zde, že se
odnaučili vážit vody a bereme ji jako samozřejmost. Výklad zaujal připomínkou, jak je
důležité najít k vodě vztah a naučit se ji brát jako významný prvek v našem životě
i v krajině. Záměrem naučné stezky je také zpřístupnění malebného koutu Komořan.
Naši komentovanou vycházku jsme zakončili ve Zbraslavi u vlakového nádraží.
Zároveň nám průvodkyně doporučila další zajímavé setkání, takže se těšíme na
5. 11. 2017, kdy bude komentovaná vycházka na stezce sv. Josefa v Malešicích.
Zájemci se sejdou na stanici autobusu MHD Plaňanská ve 13:30hodin s průvodci ZO
ČSOP.
Stezka svatého Josefa
Malešice jsou jedinečná, i když na první pohled stavebně neuspořádaná,
městská čtvrť s pozoruhodnou historií. Naučná stezka byla realizována v roce 2013.
Provádí návštěvníka od současnosti proti běhu času k objektům historickým, z dob
kdy Malešice byly daleko za Prahou. Stezka začíná v centru sídliště jehož výstavba
začala roku 1961. Pokračuje parkem, velkým nákladem revitalizovaným, sloužícím
k vyžití a odpočinku obyvatel. Stezka pokračuje Malešickým lesíkem a seznamuje
návštěvníka s florou a faunou okolní krajiny.
Šesté zastavení, U svatého Josefa, představuje Domov pro seniory. Autory
jsou architekti Lado Milunič a Jan Jelínek. Řešení obytné části domova se nachází
mezi stylem rodinných domů a panelových bloků sídliště. Má altán od Karla Nepraše
a sochařskou výzdobu parku od Čestmíra Šušky. Sedmé zastavení, U kapličky je
připomínkou Bitvy u Štěrbohol, která se odehrála 6. 5. 1757 v blízkosti Malešic. Proti
sobě stálo 61 000 rakouských vojáků a 64 000 Prusů, padlo 13 000 vojáků. Byla to
druhá bitva sedmileté války.
Nejstarší zmínky o křižovatce kupeckých cest jsou z roku 1309. Později
v blízkosti současného Malešického náměstí byla v roce 1408 postavena tvrz. Na
náměstí se nyní nachází výklenková kaple a na dohled od ní je barokní zámeček.

Jedním z majitelů Malešic byl Kryštof František hrabě Vratislav z Mitrovic, který na
místě tvrze nechal v letech 1686 - 1689 zbudovat původně barokní zámeček.
Architektonické podrobnosti a historické souvislosti přítomným kultivovaně
předával architekt David Mateásek. Naučná stezka končí u Restaurace Oáza u
konečné autobusu 133. Celou procházku stezkou organizoval Tomáš Klouček
aktivista iniciativy Naše Malešice.
Za všechny zúčastněné Jana Hejnicová a Anna Prohasková
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