Do Chuchelských lesů
Ze Slivence (0 km) vyrazíme na východ směrem k Chuchelskému lesu. Mineme velké
oplocené skladiště, kterému místní říkají Sůl (1 km) a u něho odbočíme po asfaltové cestě
vpravo dolů. Mineme oplocení staré skládky a po zhruba 200 m přijdeme k lesu.
Zde odbočíme opět vlevo a pokračujeme asfaltkou dál k východu. Po naší pravé ruce je
Chuchelský les, po levé ruce rozlehlé pole. Na křižovatce u starého lomu, kde je dnes „areál
zdraví“ (3 km) se setkáme ze žlutě značenou cestou a po této žluté budeme pokračovat v
mírném úhlu doleva.

Stará vápenka - výhled na Chuchli - výhled od Chuchelského háje na údolí Vltavy - v
Chuchelském háji
Vnoříme se do lesa a asfaltová cesta se brzy začne točit doprava a klesat. Na křižovatce nad
malou lesní zoologickou zahradou (určitě stojí za návštěvu zajdete si jen pár set metrů)
opustíme žlutou, která tu prudce klesá do Malé Chuchle, a po asfaltce mířící vpravo, stále
více k jihu, se dostaneme ke kostelíku svatého Jana (4 km). Mineme nebo navštívíme klidný
lesní hřbitůvek a brzy narazíme opět na žlutou. Lesní cesta nás vede stále hlubším údolím
do horní části Velké Chuchle (5 km). Na silnici se rozloučíme se žlutou a opatrně vyrazíme
Chuchlí vzhůru po modře značené turistické cestě ke staré vápence (5,5 km). Zde modrá
odbočuje vlevo do kopce nad vápenku a stoupá nejprve malými loučkami a lesíky stále
méně strmě směrem ke Slivenci. Po vstupu do vysokého smrkového lesa již jde téměř po
rovině. Na křižovatce lesních cest nad osadou Tučňák vylézá modrá z lesa a my se jí
budeme držet. Odbočíme tedy vlevo a vydáme se po okraji lesa na západ. Les po naší pravé
ruce postupně vystřídají chaty. Cesta vede podél plotů na návrší, ze kterého je hezký výhled
na skalnatý hřbet, kterému se tu říká Drbec (původně Trpec). Náš malý výlet končí opět v
centru Slivence (7 km).
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