Deset let pěšiny přes bažiny
Mezi rybníky Biřička a Cikán se podél potoka nachází místy více či méně mokrá olšina. Historicky
tomu tak nebylo vždy: Jak dokazuje letecký snímek ze začátku 50. let 20. století proti dnešnímu,
v prostoru byly původně louky. Zcela jistě byly vlhké a nebylo možno pro jejich údržbu využívat těžší
techniku, což bylo později zcela jistě důvodem k jejich zalesnění.

Vznik pěšiny přes bažiny je neodmyslitelně spojen s počátkem využívání naší šatny. Původní šatnu
v objektu nad rybníkem Biřička jsme opustili a suterén rozestavěného objektu začali využívat na
začátku roku 2011. Do lesa se pohodlně nedalo jinak než delší cestou pod hrází rybníka.
Prvním objektem, který umožnil zkrácení přístupu do lesa, byla lávka v rohu louky přes potok spojující
Biřičku s Cikánem. Pravděpodobně to bylo ještě v roce 2011, i když první fotka existuje z roku 2012.

Od té doby se začala vyšlapávat přes bažiny pěšina, která však byla bez problému použitelná jen
v sušším období. V roce 2012, tedy v roce dokončení našeho šatnového objektu, začal přes nejvíce
rozblácená místa (z prken zbylých ze stavby) postupně vznikat dřevěný chodníček, včetně druhé lávky
přes mokrou sníženinu uprostřed.

Celý dřevěný chodníček byl dokončen na počátku roku 2013 a zatěžkávací zkoušku absolvoval při
námi pořádaném závodu Východočeského poháru 6. dubna, kdy po něm šli všichni účastníci na start.

Posledním prvkem spojení do lesa „suchou nohou za každého počasí“ byla širší lávka přes příkop na
hranici území města Hradec Králové a obce Vysoká nad Labem. Byla přivezena na místo vcelku
z Hoděšovic 6. července 2013, kde původně byla smontována a sloužila při závodě štafet Mistrovství
světa juniorů.

Chodníček začali kromě nás využívat i místní chataři a další návštěvníci lesa, kterým zkrátil cestu,
později lesní školka i členové PHK poté, co zprovoznili svoji šatnu. Nově vzniklou pěšinu postupně
zaznamenaly mapy.cz, openstreetmap.org i google.cz/maps.
Životnost dřevěných konstrukcí je ve vlhkých podmínkách samozřejmě omezená (cca 5 let) a nezbývá,
než je průběžně opravovat. Někdy jde pouze o výměnu nebo doplnění několika málo prken, jindy je
potřeba přistoupit i k výměně podpor, které postupně klesají do rozmáčené země. Od počátku nám
bohužel lávku ničí cyklisté. Nejprve jsme z toho důvodu přestali dělat konstrukce z příčných prken a
v poslední době přešli na chodníček s příčnými odskoky (inspirace ze Švédska).
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