
FFaarrnníí  ppoouuťť  VVeellkkáá  CChhuucchhllee  
1177..  kkvvěěttnnaa  22001144  

Letošní farní pouť nás zavede do Velké Chuchle – Chuchelského háje do kostela sv. Jana Nepomuckého. 
Poutní mše bude začínat ve 13:00 a bude jí sloužit P.Václav Snětina OSB. Dále je uvedeno několik tras, 
které vás přivedou k cíli poutě.  
 

Jednotlivé trasy : 

Trasa 1 Břevnovský klášter – 
Chuchelský háj - délka 12 km 

Od břevnovského kláštera přecházíme 
Bělohorskou a pokračujeme kolem 
pomníku nahoru Řečického až do 
Hošťálkovi. Poté Kozlovou a přes 
Tomanovu směrem k Ladronce. 
Obcházíme Ladronku a kolem 
beachvolejbalových hřišť pokračujeme 
dále. Přejdeme ulici Podbělohorskou do 
ulice Nad motolskou nemocnicí. V té 
odbočíme doleva do ulice Šafránecké a 
jdeme dolů k autobusové zastávce. Zde 
dále doleva Roetgenovou. Přejdeme 
Weberovu a pokračujeme Brdlíkovou do 
Zahradníčkovi, kterou jdeme směrem do 
centra k benzinové pumpě RobinOil. 
Přejdeme Plzeňskou a pokračujeme 
ulicí Nad hliníkem, která za tratí pokračuje jako Upolínová. Než dojdeme k Bucharovově, zahneme doleva kolem 
pekáren Odkolek. Dále pokračujeme Pekařskou mezi obytnými domy. Zahneme doprava do Schwarzenberské a 
pokračujeme až ke stanici metra Nové Butovice. 2 Projdeme přes stanici a pokračujeme uhlopříčně mezi dvěma 
věžáky. Přejdeme Bucharovu a pokračujeme po ní k Jeremiášově, kterou přejdeme. Dáme se doprava a po cca 80 
metrech šikmo doleva ke kruhovému objezdu. Přejdeme vozovku vedoucí směrem k Jeremiášové a pokračujeme 
pěšinou, která po chvíli zahýbá doleva. Scházíme z kopce kolem zahrádkářské kolonie. Pokračujeme po asfaltce 
vedoucí mírně dolů mezi stromy. Procházíme Prokopským údolím, až se zprava připojí železniční trať. 3 Po cca 100 
metrech podejdeme podchodem železniční trať (žlutá značka) a jdeme ulicí Do Klukovic až dojdeme k tramvajové 

trati. Po levé straně 
přecházíme přes trať 
a Tréglovu. 4 
Pokračujeme dále 
vlevo podél 
Štěpařské až k ulici 
K Barrandovu. 
Přejdeme po 
přechodu, zahneme 
doprava a za velkým 
reklamním poutačem 
po pěšině doleva. 
Přecházíme polem, 
pokračujeme lesem. 
Až se objeví 
směrovky k lesní 
ZOO, tak jdeme 
směrem k ní. Po 
necelých 300 

metrech u altánu zahýbáme doprava a po 500 metrech přicházíme k cíli poutě – kostelu sv.Jana Nepomuckého. 

 



Trasa 2.  Nové Butovice – Chuchelský háj - délka 6 km 

Trasa začíná na stanici metra Nové Butovice. Viz popis trasy 1 od označení 2 

 

Trasa 3.  Velká Ohrada – Chuchelský háj - délka 6 km 

Po vystoupení z autobusu jdeme kousek po směru jízdy a zahneme doleva do ulice Janského. Po necelých 50 
metrech zahneme doprava do Jitrocelové, po které pokračujeme dále kolem školy. Zahýbáme mírně vpravo a posléze 
pokračujeme po zelené značce odbočující doleva po pěšině směrem k lesíku, kterým procházíme. Po vyjití přicházíme 
na polní cestu, na níž zahneme ostře vpravo. Jdeme po ní dále, míjíme usedlost Opatřilka a scházíme dolů z kopce. 
Asi 200 metrů za 
usedlostí 
přicházíme na 
příčnou cestu 5 
a dáváme se 
doleva po modré 
značce. 
Pokračujeme po 
ní až na 
asfaltovou cestu, 
která přijde 
zleva. Pokračujeme po ní dále. Trasa pokračuje spolu s trasou 1 od označení 3. 

 

Trasa 4.  Praha Holyně – Chuchelský háj - délka 5 km 

Po vystoupení z vlaku jdeme po nástupišti zpět směrem ke Smíchovu. Přijdeme k přejezdu a zahneme po cestě 
doleva po modré značce. Po cca 150 metrech se spojíme s trasou 3 od označení 5. 

 

Trasa 5.  Poliklinika Barrandov – Chuchelský háj - délka 2,5 km 

Po vstoupení z tramvaje pokračujeme dále ve směru jízdy. Na konci zastávky přecházíme doleva přes koleje a 
následně silnici. Po přejití zahneme vpravo podél parkoviště a poté projdeme uhlopříčně mezi dvěma věžáky. Poté 
dále spolu s trasou 1 od označení 4. 

 

 

Spojení. 

Veškeré spoje uvedené v tomto letáku byly zjišťovány k 15. březnu 2014. Do doby konání poutě může dojít 
ke změnám v jízdních řádech, prověřte si tedy, zda Vámi vybrané spoje v den konání opravdu jedou, např. 
na www.idos.cz nebo dpp.cz.  
 

Trasa 2.   
Metro trasa B. Autobus 164, 176, 179, 214 a 225. Jízdní doba 179 z Vypichu je cca 12 minut, 225 z Bílé Hory cca 30 
minut. 

Trasa 3.   
Autobus 174. Jízdní doba z Břevnova je cca 25 minut. 

Trasa 4.   
Vlak s odjezdem z Prahy Smíchova vždy 31 minut po celé. Tedy 8:31, 9:31 atd. Jízdní doba je 7 minut. 

Trasa 5.   
Tramvaj 12, 14 a 20. Jízdní doba z Břevnova je cca 45 minut. 

 



Cesta domů 

Jsou možné dvě trasy.  

Buď použít trasu 5 a dojít na 
tramvajovou zastávku Poliklinika 
Barrandov.  

Anebo od kostela jít vlevo po asfaltové 
cestě dolů z kopce do Velké Chuchle na 
autobusovou zastávku Velká Chuchle. 
Odtud autobusem 244 na smíchovské 
nádraží. Zde je nutno si dát pozor, neboť 
ve stejné zastávce stojí linka 244 jak ve 
směru na Smíchov, tak ve směru na 
Radotín. Od kostela k autobusu je to asi 
1,25 km. 

 

 

 

 

 

 

Lesní ZOO  

Nedaleko kostela sv. Jana Nepomuckého se nachází lesní ZOO, ve které je možno vidět jednak českou zvířenu - 
daňky, srnce, divočáky, muflony, rysy, lišky, kuny, jezevce, divoké králíky a také množství ptáků (dravci, sovy, vrány, 

straky atd.). Mimo to jsou zde i některá cizokrajná zvířata 
- mývali, mývalovci, karakali, kozy kamerunské, morčata, 
okrasní bažanti, pávi, papoušci (nandej), japonské 
křepelky, perličky, divocí krocani... 

Součástí lesní ZOO je i občerstvení, kde může znavený 
poutník občerstvit své zmožené tělo. 

 

 

V celém Chuchelském háji je několik dětských hřišť a 
rovněž areál zdraví, kde si mohou různá nářadí zkusit i ti 
větší. Areál zdraví je na louce nedaleko od rozcestníku 
Chuchelský háj – Areál zdraví. 



Historie místa 

Kostel byl vystavěn roku 1729. Podle 
zbraslavské kroniky jeje nechal 
postavit bohatý polský šlechtic, který 
se léčil v chuchelských lázních a často 
vycházel sem na vyhlídku. Na 
poděkování za uzdravení dal vystavět 
kostel. Když se pak dozvěděl, že kdysi 
tu vedla cesta z Pražského hradu na 
Zbraslav a podle pověsti po ní 
putovával i sv. Jan Nepomucký k 
obrazu Panny Marie Zbraslavské ve 
zbraslavském cisterciáckém klášteře, 
nechal zasvětit sv. Janu 
Nepomuckému.  

Chuchle již od přelomu 13. a 14. století 
byla vlastnictvím zbraslavského 
kláštera, který patřil k 
nejvýznamnějším klášterům v zemi. 
Založil jej Václav II. a Karel. IV. si v 
něm přál být pohřben. Plány na jeho 
pohřbení nicméně zhatila husitská 
revoluce. Mniši se  nevzdali ani za 
husitství a následného utrakvismu, ale 
bylo jich čím dál méně. Nejhůře byl 
zničen za třicetileté války. Definitivně 
byl zrušen až za josefínských reforem, 
roku 1785. Tehdy také definitivně 
končí téměř 600 let cisterciáckého 
vlastnictví Chuchle. Klášterní panství 
koupil roku 1825 kníže Bedřich z 
Oettingen-Wallerstein. Tento rod je 
poslední chuchelskou vrchností. 
Kořeny rodu, který pochází ze 
západního Bavorska a z 
Würtemberska, sahají až do 12. stol., 
rod existuje dodnes. 
Při kostele byla zřízena poustevna a až 
do 16. století v ní žili v ní dva 
poustevníci vydržovaní zbraslavským 
klášterem. Jejich ostatky jsou uloženy 
pod náhrobním kamenem v lodi 
kostela. 15. května 1793 byl kostel 
vykraden, ukradeny byly rovněž 
zvony. Poté kostel zpustnul. V letech 
1846-9 jej dala opravit právě kněžna 
Oettingen-Wallerstein. Pak zase 
zpustnul za komunistů. 

Další velká oprava kostela proběhla po 
pádu komunismu, v letech 1992-1993. 
Z té doby pochází také kopie obrazu 

slavné římské Sixtinské Madony. V roce 1994 věnovala Městská část kostelu nový zvon zasvěcený též sv. Janu Nepomuckému. 
Ten odlil zvonař Manoušek ze Zbraslavi. V letech 2000-2012 byly obnoveny omítky, okapy a střecha kostela. Na následující léta 
je plánováno restaurování vybraných část mobiliáře. Vnitřní vybavení kostela je v současné době poměrně skromné. Z původní 
výbavy se zachovala freska v presbytáři, na níž vidíme sv. Jana Nepomuckého. Čtyři alegorické postavy kolem něj znázorňují 
jeho ctnosti: víru, mlčenlivost, dobročinnost a čistotu. Hlavní oltář pochází rovněž z doby výstavby kostela, je tedy barokní. Na 
oltářním obraze vidíme rovněž sv. Jana Nepomuckého, po stranách sochy poustevníků sv. Prokopa a sv. Ivana od žáka Matyáše 
Bernarda Brauna. V nástavku nad oltářním obrazem je novější obraz Panny Marie s Ježíškem. 


