Do Lenory a k řece Řasnici
V sobotu 12. 8. 2017 jsme se sešli na strakonickém vlakovém nádraží, abychom se vydali na
prázdninovou Šumavu s naším oblíbeným průvodcem, Ing. Josefem Peckou. Ve vlaku jsme zjistili, že
kromě občanů strakonických se našeho
putování účastní ještě dvě paní z Blatenska a
Mgr. František Zima, botanik z Prahy. Za
společných vzpomínek na botanizování a život
„našeho“ botanika p. Václava Chána jsme
směřovali do vzdálené Lenory. Zde nás čekal
již náš průvodce Ing. Pecka a MUDr. Lubomír
Šmrha, znalec historie Lenory a okolí, sklářství
a šumavské krajiny, Legátovi a další účastníci.
Dohromady nás bylo nakonec 16. Na nádraží
jsme se dozvěděli o historii samotné Lenory,
stavbě železniční trati r. 1898 a následném
propojení s Volary v roce 1899. Povídání bylo
Rašeliniště Vlčí Jámy u Lenory
- vh poznamenáno humorným příchodem veverky
obecné, černě zbarvené, která si zvědavě prohlížela nic netušícího pana Legáta.
Sestup od rušné silnice pod nádražím nás zavedl ke starému kamennému křížku, kde naše oči
sklopené k zemi našly (mimo jiné) ulitky vlahovky narudlé (Monachoides incarnatus) a sítovky
(Aegopinella) sp. Během příchodu k silnici vedoucí přes Teplou Vltavu a k výpadovce na Strážný jsme
měli možnost v nivě řeky pozorovat z chrastice vykukující srny. Zde nám p. Pecka ukázal jednu
z nejstarších staveb v Lenoře („stará kovárna“) a pak nás zavedl k domu, kde prožil tři roky svého
mládí (http://www.kohoutikriz.org/priloha/biebl.php). Mezitím nás doběhla Eva Legátová se
zkřehlým perleťovcem stříbropáskem, které jsme po prohlédnutí pustili za silnicí na louku.
Po rychlejším přesunu přes rušnou silnici jsme se konečně ocitli na květnaté louce, kde asi všechny
účastníky zaujaly jasně žluté květy starčeku přímětníku, modravé úbory jetele nebo vzrostlé stonky
bolševníku obecného. Před námi se otevřela malebná krajina nivy dvou šumavských řek, lemovaná
šumavskými kopci. Z nich p. Pecka připomněl Zátoňskou horu, Červený vrch, PP Jilmová skála, Boubín
(nebyl vidět) a na východě mírně vykukující Bobík. Třebaže bylo po dešti, průchod skrze louku byl
příjemný a stejně jsme po chvíli vnikli do hájku, který byl protkán bílými kmeny bříz. Na jedné z nich,
která svůj život již skončila na zemi, se nám podařilo najít outkovku rumělkovou, výraznou a
skvostnou dřevní houbu.
Výstup ze zmiňovaného hájku byl impozantní. Před námi se otevřela krajina jak z pravěku, pokud
bychom si odmysleli současné stromy. Stanuli jsme na kraji místa zvaného Vlčí jámy, tmavého
rašeliniště, kde probíhala těžba. Do jeho centra se stékaly drobné stružky vody, odhalující kdovíjak
staré padlé kmeny stromů a bělostné kameny křemene. Zde začalo také větší botanizování, a tak
jsme prostřednictvím Evy Legátové a p. Zimy viděli např. ostřici zobánkatou, ostřici ježatou, drobné
kvítky vřesu, sítinu nebo jsme se jen těšili maličkými semenáčky stromů, které se snaží holou planinu
obsadit. Zachycen byl Evou Legátovou také svižník polní. Na přechodu mezi travním porostem a
hnědou půdou rašeliniště se hojně vyskytovala saranče červenořitná. Uprostřed plochy jsem nalezl
plzáka španělského (Arion vulgaris), který zřejmě byl zavlečen nějakým strojem. Botanické nálezy se
množily a o tom nejzajímavějším nám pověděl p. Pecka. Viz dále. Zajímavý byl i trs bezkolence
modrého nebo hojná saranče zlatozelená, saranče zelená a saranče bělopruhá. Po průchodu přes
drobný háj, kde byla k spatření dendrofilní houba březovník obecný, skrze vršíček V Hájku jsme se
opět dostali na další nivní louku s vinoucí se řekou Řasnicí. V sušších partiích bylo možno spatřit
drobné modré kvítky vítodu. Nedaleko byla vidět zemědělská farma a kousek budovy pod vrchem

Chlustov. Na přechod zmiňované řeky nedošlo a okolo slezů snad vydry říční jsme prošli skrze
pobřežní porosty k dalšímu hájku či lesíku. Cestou jsme
pozorovali křižáka pruhovaného, mocného pavoučího
dravce majícího v oblibě zejména saranče, nebo velkou
samici křižáka čtyřskvrnného. Botanici objevili květy jirnice
modré. V travním porostu jsme viděli na květech menšího
čmeláka s oranžovým zadečkem nebo kobylku luční a
přehojně sarančí. Na jednom z květů se nám podařilo
spatřit
perleťovce
dvanáctitečného.
Překročením
drobného potůčku s kvítky pryskyřníku plaménku jsme se
dostali do nevelkého lesíku, který nás zavedl
k Radvanovickému potoku. Zde vedle lávky pravidelně
přeměřoval tok vody drobný mlýnek. Pár z nás zde
ochutnalo dozrávající plody arónie (temnoplodec
černoplodý). Paní Božena Legátová nám také řekla o tom,
že se dají v srpnu a září sbírat semena kopřivy a jíst je jako
výborný zdroj vitamínů a jiných léčivých látek.
Perleťovec dvanáctitečný (Boloria selene) –vhA to jsme již byli u Salzerova mlýna. Zde nám p. Pecka
opět něco pověděl o místní historii. Vzniklo i několik
žánrových foto opuštěných soukolí stavidel na mlýnském náhonu a pak jsme již pokračovali dále
podél této vody. Zde nás potěšil porost rdestu nebo
hvězdoše. Volná hladina byla místy rejdištěm ploštic
hladinovek. Klidnější část byla pokryta drobným
okřehkem. U jídelní zastávky jsme měli možnost
pozorovat tmavé ulity živých uchatek toulavých (Radix
labiata). Z vody byla vytažena drobná lasturka mlže
hrachovky obecné (Pisidium cf. casertanum). Došlo na
nález zajímavé prameničky. Po chvilce odpočinku jsme
vyrazili podél hnědě zabarveného toku Řasnice dále.
V pobřežní bylinné vegetaci byly hojné kokony lovčíka
vodního, a to včetně jejich dravých ochranitelek –
samiček tohoto druhu.

Řeka Řasnice

- vh -

Minuli jsme torzo již zmizelého mostku, ruiny tzv.
Sobotního mlýnu na protějším břehu. Na pobřežním
porostu se hojně vyskytoval plž jantarka obecná
(Succinea putris) nebo mladí jedinci plamatky obecné
(Arianta arbustorum). Po troše námahy jsme se objevili
u bývalé pily v Hliništi. Na ní se snad ani nepodepsal zub
času, ale rabování lidmi.

Po chvilce zvažování jsme se vydali k protržené hrázi rybníka, nebo snad nejstarší přehrady v
Čechách, mající zmínky již ve středověku. Na louce nám p. Pecka obrátil zrak ke kopcům nad obcí
Strážný, a to Skalnatému hřbetu, Strážnému a jeho severovýchodnímu výběžku s hradem Kunžvart.
Silnozrací mohli vidět věžičku Mariánské kaple nad Strážným. Hráz rybníku, resp. mostek přes Řasnici
nám otevřel pohled na kdysi zatopenou plochu, dnes s mokřady. U paty mostku jsme mohli ještě
spatřit zbytky nedávného hraničního opatření v podobě betonových jehlanů. Cestou po hrázi jsme
přešli plynule k návratu do Lenory. Zastavením pod jedním vrchem se otevřel pohled na vzdálený

Luzný. Tady jsme také ochutnali semena silenky, která mají chuť po olejnatých oříšcích. Někdo si i
sebral něco rostlinek bílého světlíku pro lepší zrak.
Skrze smrkový les, přes kamenný pahorek jsme se dostali k padlému kmeni s krásným porostem hlívy
plicní. Tady nám také p. Pecka ukázal jelení shoz a
další kroky již vedly opět do údolí řeky Řasnice.
Než jsme vešli do lesa, minuli jsme mimoděk
vzácný zvonečník černý. Následující les byl již
bohatší na houby a krásné červené maliny. Takže
si na své přišla i sbírající sekce naší skupiny.
V jednom z potůčků se mně snad podařilo
zahlédnout stín vranky obecné či malého
pstroužka. Pozornější mohli na smrkových
kořenech vidět drobnější houbu rosolovku
průsvitnou. Ale to jsme již museli přidat do kroku
kvůli odjezdu vlaku z Lenory. Minuli jsme modré
Oměj šalamounek (Aconitum plicatum)
- vh květy jedovatého oměje šalamounku, keře vrby
pětimužné a popelavé a po ochutnávce lišejníku provazovky jsme došli na soutok Studené Vltavy a
Řasnice. Pak již jen okolo zaniklé sklárny - a byla tu Lenora. A poslední historické vzdělání s poukazem
na budovy „Bienenhaus“ a „Beamtenhaus“, krátké povídání o osudech malíře Jana Zachariáše
Quasta, jehož život je spojen také s městem Písek, a potažmo asi nejznámějšími malbami na starých
fajfkách.
A byla tu chvilka zamyšlení nad kolejemi u železniční zastávky, které jsou stejně otlučené a prožilé
jako tamní šumavská krajina. Jejich osudy nás spojují ze zadumané Šumavy do našich prosluněných a
pohodových míst a obydlíček, třebaže si to často ani neuvědomujeme. Vždyť, kdo z nás by jinak vylezl
z tepla kabiny vlaku či auta na hranici mezi dvěma státy a šel se jen tak projít a poslouchat šumění
lesa, zurčení vody nebo šustění trávy? Výlet byl potěšením, vzděláním... a povedl se.
– vh -

Pro úplnost připojujeme zápis Evy Legátové:
12. 8. jsme se zúčastnili dalšího výletu do šumavské divočiny s profesionálním průvodcem panem Ing.
Josefem Peckou a manželi Hrdličkovými. Výchozím bodem bylo nádraží v Lenoře. Nejprve jsme se
seznámili se zajímavostmi a historií Lenory. U silnice
odpočíval perleťovec stříbropásek. Přes louku s
výhledem na hory Ptáčník a Chlustov jsme došli do
rašeliniště u Vlčích Jam, kde nám pan Pecka ukázal
velice vzácnou rostlinu - nehtovec přeslenitý (stupeň
ohrožení C1). Tentokrát jsme nebrodili, ale říčku
Řasnici jsme přešli po mostě. U bývalého Salzerova
mlýna jsme šli podél kanálu do lesa. Zde pobíhaly po
vodní hladině ploštice hladinatky člunohřbeté a rostl
zde zajímavý rdest (asi r. alpský) a mech pramenička.
Při cestě lesem jsme viděli mladé jeřáby napadené
Nehtovec přeslenitý (Illecebrum verticillatum) eLeg.
vlnatkou krvavou
(Eriosoma lanigerum). Před
osadou Hliniště jsme zažili opravdovou divočinu
podél řeky Řasnice. Dále jsme navštívili "rybník" poblíž bývalého Splavského mlýna, který patřil do
hraničního pásma a kde zanechal svou stopu bobr. Cestou zpět do Lenory byl vidět i Luzný a šli jsme
pod Radvanovickým hřbetem, kde jsou zaniklé vesnice - v krajině z nich opravdu moc nezůstalo. Díky

botanikovi panu Zimovi přibylo informací o rostlinách. Pan Pecka nám mimo jiné vyprávěl, že dříve v
čase nouze jedli lidé silenku nadmutou - její semínka. Našli jsme padlý kmen se spoustou plodnic hlívy
i jiné houby. Výlet se nám velice líbil. Děkujeme panu Peckovi a Hrdličkům.
Eva Legátová

