„Krásné vyhlídky“ po sedmi letech...

Turisticko naučná stezka „Krásné vyhlídky“ vznikla začátkem roku 2013 na podnět mnichovického Klubu seniorů.
Představuje trasu, která po historických cestách spojuje tři obce Mnichovice, Struhařov a Klokočnou. Společným záměrem
těchto tří obcí je obnovit původní pěší cesty, zlepšit ekologickou stabilitu kdysi zelených ploch polí a zpřístupnit krásné
vyhlídky do středočeského kraje.
Krásný zářijový den roku 2020 nás ve Struhařově nezastihl náhodou. Cítíme se tu tak trochu jako doma,
s místními jsme v roce 2014 společným projitím stezky oslavili rok od jejího vzniku. Byly to tenkrát pěkné chvíle,
s příjemnými lidmi s podobnými zájmy jako my, turistice a péči o krajinu, tomu společně fandíme. A navíc, s tímhle
nápadem přišli mnichovičtí senioři, i proto se sem rádi vracíme.
Celá trasa Krásných vyhlídek měří asi 10 kilometrů, pro dnešní den jsme zvolili její jižní větev ze Struhařova a
hned první zastavení jsme udělali před zavřenou hospůdkou na břehu Hliněného rybníka. Vlastně jednoho z těch
které ve středočeském kraji po rozsáhlém vysoušení v minulosti ještě zůstaly. Cestou se o tom ještě přesvědčíme.

Něco z minulosti Struhařova si lze domyslet při pohledu na obecní znak a vlajku. Je
na ní struhadlo (jak jinak, je to Struhařov) a loukoťové kolo a proto když se
rozhlédneme a vidíme že obec je ze dvou třetin obklopena lesem, je zřejmé čím se
v minulosti místní živili. Dvouruční struhadlo neboli poříz, spolu se sekyrou nepostradatelný nástroj tesařů, loukoťové kolo, klíčová věc minulých století a opět práce kolářů,
práce se všudy přítomným a také nepostradatelným dřevem. Tak to býval Struhařov.

Dnes je to obec s necelou tisícovkou obyvatel, obec většinou zajímavě
rekonstruovaných nebo alespoň opravených domů a chat ale také obec v nadmořské
výšce téměř 500m, kde se potkávají významné turistické i cyklistické cesty. Ta naše
Krásné vyhlídky se potkává s Cestou kocoura Mikeše. Kocour samozřejmě není nějaký
struhařovský mourek ale je to Ladův pohádkový kocour Mikeš. Tak tahle cesta vede do
umělcových rodných Hrusic, ne nadarmo se celé této oblasti říká Ladův kraj.

Historická náves se zvoničkou a rybníkem Návesník se na turistickém poutači nutně musí zabývat 20.stoletím
protože dostala název Školní náměstí. Škola postavena v roce 1912 ještě za Rakouska – Uherska se sem na tu
dobu s poměrně moderním vzhledem příliš nehodí. To mnohem lépe by se tu vyjímala struhařovská tvrz, stávající ve
14.stol. na nedalekém kopečku. Nezbylo z ní vůbec nic, tak tam alespoň říkají „Na Hradě“.

Vzali jsme tedy za vděk opraveným statkem, vilkou s barevnými ibišky, a lidovou tvořivostí, i tak může vypadat plot.

Struhařov je za námi a před námi? Zajímavá zastavení jako je toto, kdysi vysušený rybník. Jenže, krajina má
svou „paměť“, stále tu roste metrové rákosí a udržuje se vlhko.

Naše cesta se jmenuje Krásné vyhlídky a když vyhlídky tak je potřeba vylézt na kopec

A výhled je tu z vyhlídky č.I. opravdu impozantní : Neštětická hora 536m, Chlum u Benešova 506m,
Loreta Pyšely 419m, Mezivrata 713 m n.m nejvyšší vrchol celého panorámatu, naskytl se nám nevšední pohled

Vyhlídka pěkná, ale pohledy nejsou všechno, taky se musí jíst, pít, odpočívat....

Pokračujeme v cestě a srovnáváme jak vypadala v roce 2014, rok po vysazení a jak dnes
Rok 2014

a dále již dnešní cesta rok 2020....

Sedm let, příroda se činila, pár stromů se bude muset dosadit, ale jinak je to radost. A před námi je další
zastavení, další vyhlídka, tentokrát na Mnichovice. Na tabuli je něco z minulosti ale i přítomnost je důležitá, třeba to,
co ví málokdo, že nad Mnichovicemi jen kousek pod námi, je zimní středisko, sportovní areál na Šibeničním vrchu,
dříve se tu popravovalo, dnes jsou tu sjezdovky s lyžařskými vleky a okruh pro běžkaře, Sníh, ten tady vydrží do doby
kdy v Praze začínají rašit stromy.

Z otevřené krajiny se dostáváme do lesa, pěšinky a lesní cesty nás vedou k soutoku několika potoků. Ten
nejvodnatější je Struhařovský, ostatní jsou bezejmenné. Kdysi všechny zásobovali vodou rybník Koloděj. I to je dnes
již minulost. Jeho vysušení se věnuje další zastavení naučné stezky. V roce 1735 po velké průtrži mračen došlo
k protržení jeho hráze a polovina Mnichovic byla rázem pod vodou. Podobnou událost již riskovat nechtěli.
Struhařovský potok, to je významná lokalita, roste tu upolín evropský, jedovatá vytrvalá bylina se žlutými
květy, až půl metru vysoká – kvete v červnu a je chráněná.

Dál již stačí sledovat Struhařovský potok, vede nás k náhonu vůbec nejstaršího mlýna v regionu. Zittův mlýn
byl postaven v dnešní podobě již v roce 1600. V držení rodiny Zittů je od roku 1876.
Mlýn je cenným dokladem lidové architektury a mlynářského zařízení

Zittův mlýn byl naše předposlední zastavení, to poslední bude mnichovické nádraží. Cesta k němu je ale
nelehká. Málokde si postaví nádraží doslova na střeše města. Snad aby ta cesta tak nebolela mají mostky pod
kopcem pěkně vyzdobené .

Mnichovické prvorepublikové vily i mnichovické nádraží jsou součástí naučné stezky Krásné vyhlídky. Je to
pochopitelné, vily i nádraží jsou téměř na vrcholu příkrého kopce. Krásný rozhled jistě ocení ti co mají spoustu času
do odjezdu vlaku. My jsme měli asi čtyři minuty, jen tak tak na nákup jízdenek a alespoň se v tom útulném nádražíčku
trochu rozhlednout.
To nádraží není totiž obyčejné, je pohádkové, je Ladovo

Ve Struhařově, Mnichovicích a na Krásných vyhlídkách 11. září 2020.
Vycházku připravili Mirek a Zdenka Bernátovi kronika Mirek
S foťákem nás celou cestu sledovala Jiřina Žipková

