
Větrný mlýn Větrník 
Je jedinou dochovanou památkou tohoto typu na území Prahy. Stojí v místech původní kaple, která byla založena 
ve stejném roce jako břevnovský klášter sv. Markéty, tj. v roce 993. Toto místo se také využívalo jako lom na 
opuku a dodnes jsou v přilehlé zahradě patrné výškové rozdíly. 
V roce 1277 zde dal opat Godefrid postavit dřevěný větrný mlýn, který úspěšně sloužil až do roku 1722. Stejný rok 
je zobrazen v logu větrnického erbu a můžete jej spatřít vytesaný do pískovcového obložení nad hlavním vstupem 
do kulaté věže. Tento rok symbolizuje datum přestavby a celkové rekonstrukce původní staré věže.  
Za povšimnutí stojí velice stará, do pískovce ručně vysekaná studna, která po celá staletí zásobuje přilehlou 
usedlost pitnou vodou. Studna má 2 m v průměru a je 30 m hluboká. 
Dnes je budova mlýna obklopena zástavbou a nachází se v ní restaurace a penzion. Pohostinství má na Větrníku 
více než stoletou tradici. První zahradní restaurace zde byla zřízena v roce 1899 poté, co Větrník odkoupil Jan 
Josef Černohorský. Potomci rodu Černohorských stále dohlížejí na dobré jméno a pověst tohoto domu a nabízejí 
Vám  příjemné a klidné posezení v místech, která Vám osvěží nejen tělo, ale i duši. 
 
Kostel sv. Prokopa, Sluneční náměstí, Nové Butovice 
Filiální kostel sv. Prokopa byl postaven v letech 1999-2001. Patrocinium bylo přeneseno z kostela, který stával od 
r. 1711 nad Prokopským údolím a v 50. letech 20. století byl odstřelen. Kostel elipsovitého tvaru byl postaven podle 
návrhu architekta Zdeňka Jirana. 
Posuvnými panely je možné upravit velikost lodi kostela pro všedodenní bohoslužby.  
Kostel je organicky propojen s Komunitním centrem, představuje zázemí pro aktivity farnosti a pro spolupráci 
církve s městskou částí a dalšími subjekty. 
 
Retenční nádrž Asuán (N3 Stodůlky) 
Byla postavena v osmdesátých letech 20. století v souvislosti s výstavbou sídlišť Stodůlky, Lužiny a Velká Ohrada. 
Nádrž je napájena vodami z Prokopského potoka a dešťovými vodami svedenými z okolních sídlišť. Slouží 
zejména k zachycování dešťových srážek. Při deštích je nádrž schopna pojmout až 92 030 m
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plocha se zvětší na 2,66 ha. 
Rybník slouží také k extenzivnímu chovu ryb, zejména cejna, štiky a bílé ryby. Extenzivní chov je zaměřen 
zejména na vytvoření rovnováhy mezi rybí obsádkou a přirozeným prostředím rybníka. Každý podzim se provádí 
výlov. 
 
Cyklostezka mezi paneláky aneb betonové eldorádo 
Jde o část cyklostezku Řepy – Hlubočepy, která vede sídlištěm Lužiny, jedním z typických obřích areálů 
panelových domů, které bylo postaveno v 70. – 80. letech 20. století jako součást Jihozápadního Města. Masy 
panelových domů jsou zde situovány do tzv. rondelů, v jejichž středu vznikly rozlehlé vnitrobloky. 
Cyklostezka vede napříč třemi rondely a hlavní silnice přejíždí po mimoúrovňových lávkách. Dovnitř rondelu a ven 
z něj se zpravidla dostanete nízkým průjezdem skrz dům. 
Vnitrobloky sice prošly revitalizací, nicméně přes veškerou snahu o renovaci nelze smazat nálepku sociálního 
experimentu – obří obytný komplex bez kaváren, obchodů či galerií, kde je jediným místem setkávání pískoviště 
uprostřed vnitrobloku vyvolává spíš pocit izolace než touhu po bydlení. 
 
Skanzen Řepora 
Řepora (dříve nazývaná Tuležim) je skanzen v okrajové části Prahy, který se snaží navodit co nejvěrnější 
představu české lidové architektury 14. století a života ve středověkém městečku. 
Skanzen leží v jihozápadním cípu katastrálního území pražských Stodůlek, který patří do území městské části 
Praha-Řeporyje, severně od zástavby Řeporyj a Dalejského potoka, v údolí mezi několika rybníky. Z Řeporyjského 
náměstí byla ulicí Ve Výrech kolem skanzenu prodloužena turistická značka ke stanici metra Stodůlky. Od ní je 
vzdálen asi kilometr. 
V objektu skanzenu je mnoho budov; kostel se hřbitovem, usedlost rychtáře s krčmou, kováře, hrnčíře a domkáře, 
zastřešené tržiště, studna, pranýř, vstupní brány a věže, palisády aj. Dokončena zatím není tvrz. Za východní 
branou jsou expozice z různých dob a míst, které nepatří přímo do města: šibeniční vršek, posvátný strom a 
pohanské kultovní místo. Před západní branou, která slouží i pro vstup návštěvníků, jsou sloupková boží muka. 
Stavby byly budovány dobovými technologiemi. 
V současné době je skanzen obehnán drátěným plotem a je nepřístupný. Dlouhou dobu zde byly cedule o tom, že 
objekt je pronajat pro filmové účely. 
 
Západní Město 
POZOR na pravopis – Západní město je nepsrávně! Jde o nově budovanou čtvrť v Praze, která se má nacházet na 
pláni kopce Kopanina (390 m) na katastrálních územích Stodůlek a Třebonic. Developerem projektu je společnosti 
N.J.B. REAL a.s., ve které má od roku 2006 50 % podíl developerská skupina Finep. Do těchto oblastí bylo 
původně v 80. letech 20. století plánováno další rozšiřování Jihozápadního Města, proto také stanice metra 
Stodůlky byla vybudována i se západním vstupem, který však byl zprovozněn až v roce 2010. 
Celková plocha nové čtvrti má být 115 ha s vizí rozšíření až na 600 hektarů. Má zde být asi 10 000 nových bytů v 
různých typech domů, od vysokých bytových domů až po vily, kancelářské prostory, restaurace, obchody, školy a 
školky, kulturní kluby, polikliniky, parky, velké centrální náměstí, ulice, cyklostezky, umělé říčky atd. 
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V letech 2007 - 2015 bylo na Západním Městě postaveno 673 nových bytů celkem v pěti etapách projektu Britská 
čtvrť a 5 kancelářských budov v projektu City West, kterým dominuje desetipodlažní administrativní objekt ve tvaru 
diamantu. Vzniklo zde nové centrální náměstí s novými obchody a službami, na kterém se nachází také nový vstup 
do metra. 
 
Nejvyšší vrchol Prahy – kóta 392 m n.m. 
Bezejmenný vrchol se podle plánu města z Kartografie Praha nachází na nezastavěné pláni v katastrálním území 
Stodůlky, v těsné blízkosti hranice Třebonic, jižně od Rozvadovské spojky a přilehlého objektu vodáren, východně 
od obchodní zóny Avion Shopping Park marketingově přičítané ke Zličínu. 
Na pláni kopce má být přibližně v letech 2008–2023 budováno Západní Město, do oblasti údajného vrcholu poblíž 
vodárny je plánována vilová zástavba. 
 
Chrášťany 
Kaplička, socha sv. J. Nepomuckého a venkovský dům (Chrášťany 27). 
 
Nejvyšší kóta Prahy – Teleček, 399 m n.m. , někdy se udává 397 m n. m. 
Podle plánu města z Kartografie Praha se tato kóta nachází na hranici Prahy, na hranici pražského katastrálního 
území Sobín (v městské části Praha-Zličín) a území obce Chrášťany, v neosídlené lokalitě s pomístním názvem Za 
hospodou, asi 0,5 km severně od dálnice D5. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Britsk%C3%A1_%C4%8Dtvr%C5%A5
https://cs.wikipedia.org/wiki/Britsk%C3%A1_%C4%8Dtvr%C5%A5
https://cs.wikipedia.org/wiki/Stod%C5%AFlky
https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99ebonice
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Rozvadovsk%C3%A1_spojka&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Avion_Shopping_Park
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zli%C4%8D%C3%ADn
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1padn%C3%AD_M%C4%9Bsto
https://cs.wikipedia.org/wiki/Katastr%C3%A1ln%C3%AD_%C3%BAzem%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Katastr%C3%A1ln%C3%AD_%C3%BAzem%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sob%C3%ADn
https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bstsk%C3%A1_%C4%8D%C3%A1st_a_m%C4%9Bstsk%C3%BD_obvod
https://cs.wikipedia.org/wiki/Praha-Zli%C4%8D%C3%ADn
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A1%C5%A1%C5%A5any_(okres_Praha-z%C3%A1pad)
https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%A1lnice_D5

