
Krajinou volyňskou okolo outkovky rumělkové, trifidů a mezi balvany porfyru 

Není to tak dávno, co jsme šli opět s kruhem příznivců vlastivědných vycházek pořádaných při 

volyňském muzeu a vedených panem Karlem Skalickým do nijak zvlášť vzdálených Milíkovic. 

Putování s letmým dotknutím Přechovic, okolo kaple sv. Anny, uchované mezi vzrostlými lípami, nás 

zavedlo do luk a pastvin, které se 

nalézají nad lokalitou V 

Zahrádkách. S pohledem na nově 

vzniklý rybník či nádrž jsme se 

vnořili do malého lesíka. Na jeho 

kraji si pan. J. P. všiml rumělkově 

zbarvené dřevní houby, kterou 

jsme určili jako outkovku 

rumělkovou. V několika jedincích 

si přežívala na padlém kmeni 

třešně a zřejmě jí mrtvý kmen šel 

k duhu, neboť veškeré plodnice 

byly svěží a čerstvé. V knize 

„Dřevní houby v přírodě a 

kuchyni1“ je tato houba, kterou 

nevídám příliš často, řazena mezi 

houby léčivé, avšak nejedlé. To samé je možno napsat o jiném nálezu dřevo-houby, a to březovníku 

obecném, který jsme našli na vrchu Ostrý nad Milíkovicemi. 

Ale to není pravým důvodem, proč vlastně vznikl tento článeček. V putování nad jednou obcí jsem si 

všiml s mými souputníky tří stožárů telekomunikačních zařízení. Bílé disky a kužely antén směrované 

do obce i mimo ni mě nevědomky přivedly na paralelu románu „Den trifidů“ napsanému Johnaem 

Wyndhamem a čtenému dle mého názoru skvěle panem Norbertem Lichým. Stejnojmenný titul je 

v nabídce Radioservisu. A ta zmiňovaná souběžnost spočívá v tom, že v románu trifidi zdolávají a 

oslepují své nebohé oběti hmatatelným žahadlem a projevují se chřestěním. Pokud možno za plotem, 

kde na jedné straně jsou lidé na straně druhé číhající a kupící se trifidi. V tom moderním, současném 

pojetí žádné viditelné žahadlo 

není. Elektroinstalace možná 

trochu mručí, ale elektronické 

žahadlo tu je. Tím, co šíří, nás 

možná také oslepuje, ovládá a 

nakonec třeba i některé z nás 

dožene na pokraj záhuby. A 

antény se tyčí nad obcí a nahlížejí 

svými signály do našich 

domácností, sají každého, kdo má 

potřebu se kamsi připojit a sdílet. 

A ten plot, elektrický, tu byl také, 

jen zaměřený na hmatatelný 

hovězí dobytek, aby náhodou 

nevnikl mezi malebné chaloupky.  

Pryč však od šedého koutu naší 

existence. Nad Milíkovicemi tyčící se vrch Ostrý byl potěšením. Třeba výskytem hub již jedlých či už 
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svým kamenným podložím. Balvany granitového porfyru zvelebovaly les a trhaly monotónnost, 

kterou nastolují monokultury smrkových porostů. Výchozí cesta z lesa nás provedla okolo vzrostlého, 

fotogenického dubu letního a kaplička na návsi se starými selskými staveními v Milikovicich také 

potěšila. 

Stoupání za Milíkovicemi k Hošticím u Volyně přes místo v mapě mně také uspokojilo. Sice nebylo 

přesně nalezeno místo popisované Bedřichem Dubským ve starých novinách, ale podařilo se snad 

natrefit po více než sto letech místo studánky, dnes již mokřiny, využité domácím skotem k napájení. 

A to je dobré, že voda se stále i po tolika letech prodírá na viditelný povrch krajiny. (Na mapě 

označeno jako Krajetiny.) 

Zoologa by asi cestou zaujalo pozorování kání lesních, poštolek obecných nebo zajíce polního či srnčí 

zvěře. Specialitou by asi byla mršina veverky obecné s hmyzími obdivovateli. Nebo něco zkřehlých 

mnohonožek ve spadaném listí. Pomolog by asi došel k zamyšlení nad zapomenutými jabloněmi nad 

Hošticemi. A potom veselá cesta domů. Přes Volyňku nedaleko Němětic s chladnou vodou a 

milostivou trávou, která nám osušila mokré nohy a příjemně promasírovala chodidla, než jsme se 

zase obuli. 

Co dál? Okolo nádražíčka, které již takřka nádražím není, ve Strunkovicích nad Volyňkou s utajeným 

klenutým mostkem pod státní silnicí nedaleko jmenované obce. A potom novodobá zastávka na vlak 

s pohledem na pasoucí se bochánky chundelatých ovcí a čnící vrch Hradiště se stejnojmenným 

hradištěm nad Liběticemi. 

Chybí vlastně něco lidské existenci, včetně zmiňovaných moderních trifidů? 

K vycházce dne 13. října 2018, psáno ve Strakonicích. 
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