P 2: Les Amerika
Amerika je název pro lesy nad Pískem na západním svahu přírodního parku Písecké
hory, původně nazývány Vyhlídky. Název plně odpovídal, neboť z původně
nezalesněného hřebene zpočátku nad žlutým psaníčkem a ke konci z hřebene, po
kterém vede tato značka, musely být nádherné výhledy. V šedesátých letech
minulého století bylo okolí města podle zprávy městského lesního rady Karla Knappa
„neutěšené“. Ve své zprávě popisuje pusté nezalesněné stráně okolí města,
obzvláště bezlesé stráně nad městem zvané Vyhlídky, dnes známé jako Amerika
a bezlesé údolí U Vodáka. Jedinými výletními místy byly tehdy jen vojenská plovárna
(V 1), Honzíček a snad ještě Vinice (V 2). Jednou za rok uspořádali studenti
píseckých škol výlet s praporem, hudbou v doprovodu profesorů a pozvaných občanů
na „daleké“ Flekačky (V 6 c). Jinak písecké lesy nikdo neznal a nezajímal se o ně.
Vyhlídky – bezlesé stráně byly původně určené k obecní pastvě. Od roku 1861 byly
pronajímány chudším občanům pro pěstování zemědělských plodin. Tím se chtělo
částečně omezit vystěhování chudých lidí do Ameriky. Měla to být jakási náhrada za
Ameriku. Od toho i vznik názvu této části lesa. Pro značnou svahovitost byla však
půda odplavována. Byly zřízeny protierozní meze, které jsou v lese dosud patrné.
Přesto byly úrody malé.
Pro neúspěch pěstování zemědělských plodin se začalo v roce 1886 zalesňovat
a pokračovalo se až do roku 1911. Nejdříve se začalo na hřebenu Vyhlídek, kde se
vysázely dvě hlavní široké aleje. Jedna je po celém dlouhém hřbetu vrchu osázena
smrkem. Druhá, krátká, vedla napříč a byla osázena duglaskami. Tyto aleje jsou
dodnes patrné. Podle původního záměru měly aleje tvořit lesní promenádu a měly
být základem lesoparku s cizokrajnými dřevinami. V blízkosti duglasové aleje byla
zřízena tzv. „válečná besídka“ s pomníkem na 1. světovou válku. Teprve potom se
začalo s celoplošným vysazováním. Zásluha o zalesnění strání Vyhlídek patří
lesmistrům Josefu Zenkerovi a Karlu Knappovi.
V lese Amerika byl postaven další pomník Dr. Aloisovi Rašínovi 18. června 1933. Je
to žulový otesaný kámen vysoký 270 cm, na kterém byla bronzová plaketa Dr.
Rašína, která byla za nacistické okupace sňata a dodnes se o ní neví. Dr. Alois
Rašín byl poslancem říšské rady, v roce 1915 byl zatčen a roku 1916 odsouzen
k smrti. V roce 1917 mu císař změnil trest smrti na 10 let žaláře. V nové republice byl
nejbližším spolupracovníkem T. G. Masaryka. Byl rovněž tvůrcem prvního zákona
Československé republiky. Stal se členem Národního výboru a prvním ministrem
financí. Houževnatě bojoval za veškerou úspornost, aby docílil vzestup
československé koruny. V únoru 1923 zemřel na následky atentátu. Dr. A. Rašín byl
častým letním hostem v Písku a v době jeho pobytu ve vězení zde bydlela jeho
rodina. Přístup k pomníku je popsán ve vycházce 6 trasa a.
Třetí pomník v lese Amerika byl odhalen k 75. výročí skautingu v roce 1994. Jde
o balvan, na kterém je vytesána skautská lilie s letopočty 1919 a 1994. Pomník byl
zřízen poblíž přírodního lesního divadla. Divadlo bylo ve svahu. Na dolním konci
svahu je dosud patrné jeviště. Stupně ve svahu, které sloužily jako sedadla, dnes již
zarůstají. Rostou zde rostliny náročné na teplo jako např. mochna přímá, neboť svah
je orientován k jihu. Jsou zde také krásné vzrostlé stromy duglasky.
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V okolí Písku bylo na čtrnáct vyhlídkových míst a každá měla svoje jméno.
Nejznámější je vyhlídka „píseckých lesníků“, nedaleko od chaty Živec. Hned nad
městem je kóta 494 m a vyhlídka Šobrovna (V 7) pojmenovaná po Tomášovi
Šobrovi, který byl roku 1866 zvolen starostou. Za jeho působení byla agenda
městského úřadu vedena již jenom v českém jazyce. Došlo k velkému stavebnímu
rozkvětu města a společenského života zakládáním národních spolků. Tomáš Šobr
byl např. zakladatelem městské spořitelny v Karlově ulici. Pěkná vyhlídka byla i od
pomníku Dr. A. Rašína, která byla po něm pojmenovaná. V roce 1997 byla zásluhou
MÚ otevřena nová vyhlídková věž na vrchu Kraví hora s dalekými výhledy. Při dobré
viditelnosti je vidět až na Železnorudsko, pohraniční šumavské hřebeny a na
Novohradsko.
• Svahem lesa Amerika jde sportovní stezka. Byla zřízena začátkem osmdesátých
let. Můžete si na ní vyzkoušet svou fyzickou zdatnost. Stezka končí na hřbetu
Vyhlídek v blízkosti zahrádkářské osady Vohybal.
• U zahrádkářské osady Vohybal začíná lesní naučná stezka. Zřídila ji správa
městských lesů v roce 1995. Jejím úkolem je informovat návštěvníka píseckých
lesů o stromech a naučit je rozeznávat. Je zvlášť vhodná pro výuku žáků. Je to
arboretum v lese.
• Svahem lesa Amerika prochází přírodní naučná stezka „Cesta drahokamů“. Byla
zřízena odborem turistiky TJ Jiskra Jitex v roce 1968 ke 100. výročí tělovýchovy
v Písku. Velkou zásluhu na jejím zřízení měl Dr. R. Slaba a Ing. F. Kendík, oba
velcí organizátoři turistiky v Písku. Během 30 let se na původní stezce
samozřejmě mnohé změnilo.
Přes les Amerika ovšem prochází daleko více cest a pěšin vhodných pro vycházky.
Zdržíte-li se déle v Písku, získáte po poznání těchto základních cest orientaci
a můžete libovolně kombinovat vycházky a přitom objevovat nové cesty a výhledy.
Tato příloha navazuje na přílohu P 4: Písecké hory.
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