
VODĚRADSKÉ BUČINY – LOUŇOVICE – JEVANY – 9.10.2021 

 

Tentokrát se nás sešlo šestnáct. Ze zastávky v Louňovicích jsme vyšli za krásného, ale 

chladného počasí. Šli jsme nejprve po červené TZ po hrázi rybníka. Na rozcestí na návsi 

v Louňovicích jsme odbočili na modrou TZ, po které jsme pokračovali cca 3 km až na rozcestí 

„Voděradské bučiny“, kde jsme zahnuli na žlutou TZ. 

Bukové lesy, kterými jsme procházeli, nabízejí rozmanitá zákoutí se skalami a mnohými 

balvany porostlými zeleným mechem. Voděradské bučiny jsou lesním společenstvím 

mnohaletých mohutných buků s roztodivně tvarovanými kořeny vytvářejícími v nadzemní 

části fantastická „umělecká díla přírody“ a mladšími buky různého stáří. Procházeli jsme 

lesními cestami a pěšinami, kde se naše oči mohly potěšit pohledem na šedostříbrné hladké 

kmeny buků na pozadí modrého nebe. Atmosféru pohádkového lesa dotvářel sytě zelený mech 

a skály. Po necelých dvou hodinách lesní procházky se před námi otevřel pohled na hladinu 

nevelkého, velice romantického rybníka u Černých Voděrad. (Vycházkářům připomínám, že 

je to ten příjemný rybníček, ve kterém jsme se koupali při cestě do Ondřejova.) Prosluněná 

louka s lavičkami nám nabídla možnost k odpočinku. V klidném a velice příjemném prostředí 

jsme poobědvali (z vlastních zásob – v létě je zde kiosek), vyhřáli se na podzimním slunci a 

posíleni se vydali po červené TZ směrem k Jevanům, odkud byl původně plánován návrat do 

Prahy. 

K velkému Jevanskému rybníku (asi 10 km) jsme došli před 13. hodinou a do odjezdu autobusu 

z Jevan zbývaly dvě hodiny. Rozhodli jsme se zbývající čas využít, výlet prodloužit a 

pokračovat lesní cestou (stále po červené TZ) na zastávku do Louňovic. I tato cesta je moc 

zajímavá. Vede stále lesem a dá nahlédnout na hladiny šesti rybníků – Jevanský, Švýcar, Ján, 

Vyžlovský, Pařez a Louňovický. U Louňovického rybníka se naše cesta po 15 km uzavřela – 

cílové foto a odjezd autobusem č. 387 do Prahy. 

Většina trasy kopíruje Naučnou stezku Josefa Lady.Vede po lesních cestách s minimálním 

převýšením. Čisté lesní prostředí, ideální počasí a příjemná společnost – opět paráda !! 


