Tentokrát do lesa.....
Proč se ve druhé polovině měsíce října vydat na výlet do lesa? Odpověď nijak složitá není, vždyť
návštěva lesů a s ní spojená houbařská mánie se u nás staly téměř národním sportem. A když se od
konce léta opakovaly otázky děvčat kdy se do některého z okolních pražských lesů podíváme a našla se
i taková které by stačilo „vydloubnout si v lese alespoň jednu houbičku“, nezbývalo než počkat na dlouho
očekávaný déšť a procházku do lesa kde určitě něco poroste připravit.
S odstupem dvou měsíců všichni víme že ve středních Čechách nespadla ani kapka. Dál již čekat
nebudeme, vždyť podzimní dny mohou nabídnout v přírodě i jiné zážitky než houbové šílenství.

Uhodli jste. Příroda se připravuje na zimu a ty změny nejde přehlédnout. Když k tomu všemu ještě
posvítí sluníčko jako právě dnes, je jasné že jsme nemohli zvolit lépe. Tedy vzhůru do lesa!

Ale nepředbíhejme (a to doslova), abychom se k nejbližšímu mimopražskému lesu dostali je
potřeba se postavit do fronty (radši s nějakou rezervou ) na předměstský autobus směr Pyšely.

Ten s námi vyráží z Prahy Vídeňskou a posléze Budějovickou ulicí na jihovýchod. Názvy těch
dvou ulic nebyly zvoleny náhodně. Však také cesta kterou si my pohodlně užíváme v moderním
autobusu, není žádná obyčejná silnice. Je to jediná cesta která zajišťovala poštovní spojení mezi Prahou
a Vídní od konce 16. století, plných 301 let. Náš autobus se blíží k Jesenici, obec Jesenice byla tehdy
první přepřahací stanicí od Prahy. Na trase do Vídně jich byly desítky. Sloužily k výměně koní a také jako
malá přestávka pro cestující. Ano, dnes se to zdá divné, ale tehdy pošta kromě zásilek přepravovala i
osoby. Muselo to být opravdové dobrodružství , 300km po kamenitých cestách na povozech tažených
koňmi.
Náš autobus se probojoval
Jesenicí přes několik semaforů a
kruhových objezdů a na obzoru se
objevuje náš les. Těsně před ním, na
vyvýšeném místě vpravo od cesty, stojí
památník události kterou dnes již
přecházíme téměř bez povšimnutí. Je to
památník první dopravní nehody v
Čechách která skončila smrtí. Stalo se
to v roce 1706, kočár jakési hraběnky se
převrátil při sjíždění jirčanského kopce a
ona skončila mrtvá pod ním. V příštím
roce její rodina nechala zhotovit tento
zajímavý, několik metrů vysoký obelisk
s křížkem na barokním podstavci. Kdyby
tenkrát jenom tušili jaké nehody budou
později následovat.....
Pár stovek metrů od památníku vystupujeme v Horních Jirčanech. Obec patřící do katastru
Jesenice, s několika desítkami domků a vilek ležící při této kdysi slavné silnici, je ze severu a jihu
obklopena lesem. Slunce tu ale svítí nějak jasněji a po ránu je i chladněji než v Praze. Je to pochopitelné
celou cestu z Prahy náš autobus stoupal do kopce, dvacet kilometrů, pomalu ale jistě. Jirčany mají
nadmořskou výšku 417m. Je to jen o 60 výškových metrů méně než třeba krkonošské Vrchlabí. Lepší
ovzduší, již to by mělo stačit jako důvod proč zamířit do lesa právě sem.
Horní Jirčany mají i to co všechny obce v okolí velkých měst. Jsou to malé i větší satelity, vlastně
samostatná městečka bez jakékoliv infrastruktury, dávno již dostaly hanlivý název „podnikatelské baroko“
Díky tomuto divoce se rozvíjejícímu bydlení se stala obec Jesenice již v roce 2015 městem a dnes se
počet jejich obyvatel dokonce blíží k deseti tisícům. Problémy jaké to přináší snad ani není nutné
připomínat. Tím jirčanským, poměrně malým satelitem jsme tedy prošli k okraji lesa a trochu jsme jim to
jejich bydlení u lesa zdrbli.
Někteří jej mají moc pěkné, mnozí nepřiměřeně velikášské, někdy vkusné, někdy hrůza, najdou
se i antické sloupy a podobné nesmysly. Zkrátka ani tady „není všechno zlato co se třpytí“.

Les je ale před námi a začíná hrát všemi barvami, tak problémy místních s jejich bydlením jim
ponecháme, vždyť my Pražáci jich také nemáme málo a vydáváme se tím jirčanským lesem na jih.

Výhodou zdejších lesů navazujících na bývalé panství barona Ringhoffera na Štiříně a v
Kamenici, je druhová rozmanitost, je to vidět i na našich snímcích, staré buky a olše se střídají
s borovými a smrkovými lesíky aby se najednou změnily v březové háje. Proto je zdejší polesí mnohem
odolnější než lesy vysazené jen pro ekonomickou těžbu. Navíc, nová výsadba je vidět na každé mýtince
a zase malé buky, doubky, smrky a borovice, s ochranou proti okusu vysokou zvěří a lapači škůdců.
Nemusíme být žádní odborníci ani ekologové abychom poznali že tak by to asi mělo správně být.

Zastavit se, rozhlédnout a třeba vyfotit uprostřed sluncem zalitého lesa,
kdy se nám to letos ještě poštěstí ?

Lesem z Horních do Dolních, tak nějak lákala pozvánka na dnešní vycházku. Ten pěkný les
opravdu svým okrajem spojuje Horní a Dolní Jirčany. Mohlo by se zdát že obě obce nějak patří k sobě,
ve skutečnosti je pojí pouze stejný název, Jirčany. Ty Dolní patří do katastru obce Psáry a ty Horní do
Jesenice. A my se tím lesem teď blížíme do těch Dolních.

Cesta podle lesa se jmenuje Houbová, je to podvod,
nebyla tam ani prašivka.

Z lesa jsme vyšli u jednoho ze dvou jirčanských rybníků, i když nazývat dvě větší louže rybníkem
je docela odvážné. Zato názvy ty mají oba rybníky skoro strašidelné Junčák a Kukalák. No a na koupání
to již dávno není ale na oběd je nejvyšší čas. Tak to bereme přes vesnici k místní hospůdce.

Hospůdka Na návsi , na pohled nic moc, jedinou ozdobou zde byla naše děvčata, zato jídlo,
pečená žebra, (Dáša by mohla vyprávět) zelňačka, bramboráky „přes celý talíř“ vlastně všechno
objednané jídlo bylo jedna báseň !!

Dojedli jsme, k autobusu je to kousek a do
odjezdu máme čtvrthodinku. Tak se ještě stačíme
podívat na jedinou dolnojirčanskou památku.
Kostelík sv. Václava, ten byl založen již ve
13. století, pseudorománskou věž mu přistavěli až
v roce 1877.
Pěkný
kostelík
krásně
opravený,
obklopený hřbitůvkem plným chryzantém.

Autobus přijel z Jílového, měl ještě volná místa právě tak akorát pro nás. Dále to byl už jenom
pressing, to nám již ale nevadilo. Na Budějovické jsme přistáli v pořádku kolem druhé hodiny.
Za krásného slunečného, pravděpodobně letos ještě posledního teplého dne nás cestou
s foťákem sledovala Jarmila Kočová a kroniku potom doma napsal Mirek Bernát.
V Horních a Dolních Jirčanech 18. října 2018.

