Procházka do Předních Zborovic s výstupem na Vlčiny a zpět do Strakonic.

Bylo studené ráno. Vítr lehce pofukoval a držel spadlý sníh ze sobotního večera na cestách, tak aby to
trochu klouzalo. Na nádraží ČD nás čekalo více lidí, než je prstů na obou rukách.
Cesta do Předních Zborovic bývá většinou olemována pozorováním posedávajících kání lesních
nedaleko sila u Svaryšovského potoka
zvědavého nebo vyplašeného bažanta
nedaleko
bývalé
zastávky
v Radošovicích. Tentokráte nic. Možná
jsem nebyl tak pozorný.

Pohled na Kalný vrch

V Předních Zborovicích jsme se
vysadili z vlaku pod dohledem
usmívajícího se strojvůdce. Když jsem
se otočil od odjíždějícího se vlaku,
zahlédl jsem běžící veverku obecnou
v tmavé formě, jak seskočila ze stromu
a peláší kamsi do nitra sadu.

Po klouzající silnici jsme sešli ke kapličce na návsi. Malá, ale hezká v drobném vikýři ukrývající tři
sošky. Z nichž ta větší patřila Panně Marii. Dále jsme sestoupili k náhonu vedoucímu na bývalé mlýny.
Voda krásná, proudící a čistá. Utíká mezi vrby, které kdysi poskytovaly stín pro pasoucí se drůbež.
Na most přes Volyňku jsme vstoupili radostně. Je jako nový, a přitom mu je více než 100 let.
Připomněl mně podobný, který je nad Otavou ve Štěchovicích. Za ním ubíhá po levém břehu Volyňky
krátká alej jilmů. Jsou zajímavé, stojící možná neobdivováni a některé stromy již pociťují rozličné
houbové nemoci. Alej je zakončena lípou a u řeky se nachází jeden ořešák.
Na malém plácku se schovává kaplička Ukřižování Páně. Mezi dvěma lipami, z nichž na provaze visí
stará pneumatika jako ta nejjednodušší houpačka. Když se vracíme zpět na most, míjíme zaklíněnou
dodávku značky Žuk mezi lískami. A u paty mostu je turistický rozcestník jakousi dřevěnou potvorou
a knihobudkou. A v tom chumlu knih je jedna s ilustracemi od Kamila Lhotáka. Jako by zmiňovaný Žuk
souvisel s jedním z obrázků v této knize.
V proudu řeky se snažím uvidět ledňáčka nebo skorce. Jenže asi mají svá loviště někde jinde. Tak
alespoň na chvostu výpravy zkouším najít vodní měkkýše. Také nic. Jen několik drobných schránek
chrostíků. Zřejmě z rodu Limnephilus.
Vydali jsme se zpět na náves. Tam potkáme Tři krále. Představují je tři kluci a jejich dospělý
doprovod. Drobný příspěvek na charitativní účely a vycházíme z obce. Odbočujeme podél volyňské
silnice a po chvíli, když jsme prošli skrze husté křoviny, nalézáme zapomenutou kapličku. Je opravená
a uvnitř je pouze křížek. Kdysi zde bývala lavička a malý mokřad. Dnes již drobná stavba ani není ze
silnice vidět.
Když jsme vylezli malou mez, vracíme se zpět na cestu vedoucí pod Vlčiny. Přitom vyplašíme pěkného
zajíce polního. Jeho tmavá zakončení uší jsou chvilku vidět a potom se ztratí ve stínu křovin. Šípková
růže a trnky lemují polní cestu. Několik účastnic namrzlé trnky ochutná. Prý jsou již sladké. Občas se
objeví keřík janovce. Připomíná tak nedávnou slávu bažantnic, kdy měl krýt malá bažantí kuřata před
dravci. Před vstupem do lesa míjíme mysliveckou kazatelnu posazenou na torzo stromu.

Samotné Vlčiny jsou ve fázi kácení stromů a vysazování malých stromků chráněných oplůtky.
K vrcholu Vlčin. Kvótě 524 m.n.m. se dostáváme cestou necestou z východu skrze mladý smrkový
porost. Na vrcholu jsou jen ojedinělé kameny, které nevypovídají příliš o geologickém podloží. Oblasti
nezasažené těžbou dřeva jsou zarostlé ostružiním. Vrchol s výskytem borovice lesní dává příležitost
k přežití jmelí. Bílé bobulky se objevují rozmělněné od ptactva na lesní cestě vedoucí na sever ven
z lesa. Pachatelem výměšku mohly být kvíčaly, které jsme mohli pozorovat před vstupem do lesa.
Cestou skrze les si všimnu ťápot bažanta ve sněhu. O chvíli později se přidají drobné tlapičky veverky.
To jsme již skoro na kraji lesa, mezi borovicemi.
Když se objevíme na jeho severním konci, odkryje se pohled na Strakonice rozložené v dolině soutoku
řek Otavy a Volyňky. Naše kroky směřují k místu, kde stavíme v březnu zástěny proti migraci
obojživelníků přes Volyňskou silnici. V toku potoka se objevují zelené lístky odolné rostliny. Snad
řeřišnice. Na blatouch bahenní je dosud ještě pár měsíců čas. Až bude kvést, migrace žabáků za
pářením bude končit.
Při přecházení silnice směrem k rybníku Slatina si můžeme na vlastí kůži vyzkoušet, jak podobný
přechod mohou vnímat migrující obojživelníci. Sami musíme být velmi opatrní. Dosažené rybníky jsou
zamrzlé. Přehlídka entomofauny se nekoná. Stejně tak
vodního ptactva. Snížená hladina rybníka odhalila několik
lastur škeblí rybničních. Písčité-jílovitá půda zakrytá stromy
poskytuje životní podmínky pro život drábíku
stromkovitého. Má svěží vzhled a vypadá jako mále keříčky.
Po silnici se dostaneme do nedalekých Radošovic. Kaple
Panny Marie svítí novotou na zdejší návsi. Pohled přes malý
parčík poskytne obrázek na štít starého hospodářského
stavení. Ve spodní části návsi se nalézá malá stráň, která
Drábík stromkovitý
hostí suchomilnou květenu a zřejmě obsahuje dostatek
vápníku. Neboť si ji oblíbili měkkýši. Ulity hlemýždě
zahradního a páskovky keřové jsou snadno k nalezení. Při bližším pohledu je možno objevit
suchomilku obecnou (Xerolenta obvia), která má právě tato stanoviště ráda. Jak se sem dostala, těžko
říci. Možná s nějakou navážkou stavebního kamene z lomu u Krt nebo jiné, podobné lokality.
Cestou k Volyňce projdeme okolo mizejících starých domů a vstoupíme na úzkou lávku přes řeku.
Niva taku je obroubena ze začátku několika exempláři jilmu, který mizí ve všehochuti stromů a keřů.
Staré vrby vytváří bizarní dutiny ve svých kmenech. Jindy zase stromy padnou a zůstanou ležet. Nyní,
v neposlední řadě přidal se ke kácení dřevin i bobr evropský. Eva L. přináší keřovku plavou (Fruticicola
fruticum) s širokou, otevřenou píštělí. Zima se na ní podepsala, takže ulita je barvy tmavohnědé. O
chvíli později přináší rovněž omrzlou lesklokorku lesklou vyvedenou vzhledem přímo v atlasové
formě.
Jez u Radošovic nás obdaří pohledem a ledové rampouchy, které vznikly na tržených kmenech. Jen
niva řeky se tu otevřela a vodní náhon, který odbočil na levém břehu směrem k Mutěnicím vytváří
drobná romantická zákoutí. Kmeny javorů jsou hojně označeny terčovkou a terčovníkem. Až to
připomíná turistické značky. Kdo ví komu to slouží, když tu lidé nejsou?
V samotných Mutěnicích nutno vzpomenout na dnes již zaniklou cihelnu, která dlouho dávala
stavební materiál strakonickým domům. Aby s povděkem vskutku lidským přestala na přelomu století
existovat. Dnes není po ní skoro ani památky. Možná jen málokdo ví, že cihla s maltézským křížem
pochází právě odtud, stejně tak jako „novověká“ cihlička o velikosti malé, hranaté veky z žité mouky.
V tento moment je to jedno, zda oba stavební materiály ode sebe dělilo pár stovek let.

Naše kroky dále vedou pěšinou mezi zahrádkami. Manželka poukazuje na drobnou plechovou stříšku,
které kdysi kryla hnízdo rehka domácího. Žil tam ve skulině
zdi a obyvatelé domu mu tak ochránili hnízdění před
zalepení omítkou při opravě zdi. Cesta nás dále vede
k Mutěnickému jezu. Obloha se potáhla ocelovou šedí.
Snad pro nepřízeň počasí se zde nikdo nekoupe. Z háje osik
a olší ozývají se sýkory, strakapoud a brhlík. Očekával jsem
na Volyňce skorce vodního. Ale je zde příliš rušno.
Strakoničtí obyvatelé procházejí okolím města. Neúnavný
brodič a potápěč si zřejmě vyhledal klidnější místo.
Na Barvínkově množství lidí ještě zhoustne. Ale to jsme již
ve městě. Na soutoku se cachtají kachny divoké a jeden
sameček kopřivky obecné. Ráno jsem ji spatřil Na Křemelce s prolétající volavkou popelavou. Padá
oblačné příšeří. A též konec naší vycházky.
Hryz bobra evropského

