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Horní Vltavice ozdobená perličkami deště - 10. 8. 2019 

Sobotní ráno 10. 8. 2019 slibovalo vítané ochlazení, protože v noci sprchlo a nad Šumavou, kam jsme 

se chystali, to z pohledu na dálku vypadalo na další jemné a vydatné deště. Někoho takové počasí od 

výletu odradí, jenomže poslední dobou bychom měli být za 

každou kapku vody vděční - a tak mnozí jiní se naopak 

zaradovali. Na nádraží se tedy před sedmou sešla početná 

skupinka dobře naladěných účastníků a po příjezdu do Horní 

Vltavice se ještě přidali ti, kdo dorazili rovnou tam. Tím se náš 

počet zarovnal na dvacet.  Náš průvodce Ing. Josef Pecka na 

nás čekal na návsi a zavedl nás k místnímu pěkně opravenému 

kostelu sv. Rodiny a sv. Jana Nepomuckého, kde nám s panem 

Jaroslavem Pulkrábkem domluvil prohlídku. Dověděli jsme se 

podrobnosti z historie a pak jsme se prošli také po hřbitově, 

kde výklad pokračoval. Jeden čas zde byla pochována 

například židovská dívka, zastřelená za války, jejíž tělo bylo 

později přeneseno jinam. Na neznámém místě zde zřejmě 

dosud leží německý voják i s municí, jehož hrob byl původně z 

bezpečnostních důvodů označen, ale nyní se již o něm neví. 

Odpočívají tu také tři oběti pochodu smrti.  

V pozdější době byla ve Vltavici pohřbena paní Soňa Štěpánková, druhá manželka herce Zdeňka 

Štěpánka. Jejich rodina sem v době volna jezdívala. Měli pronajaté bydlení na bývalé faře a hostili zde 

někdy i své přátele, mezi nimi třeba Vladimíra Menšíka. V roce 1957 měli ve vltavickém kostele 

církevní svatbu Alena Vránová a Vladimír Ráž, ústřední dvojice jednoho z nejoblíbenějších českých 

filmů Pyšná princezna.  

Po válce byl hřbitov značně zpustlý a dlouho to trvalo, než byl dán zase do pořádku. Básník Jaroslav 

Seifert o něm napsal verše, které zařadil do své sbírky Přilba hlíny a zakončil je postesknutím "... A co 

je smutnějšího nežli hrob, který je hrobem hrobu?" Plný text básně a další údaje o Horní Vltavici si 

můžete přečíst zde. Nyní je už vše opraveno a dochovaným památkám je věnována náležitá úcta. Byli 

jsme rádi, že jsme se mohli s panem Pulkrábkem setkat a toto vše se dovědět. Ve fondu Šmidingerovy 

knihovny si navíc můžeme časem vypůjčit některé z jeho knížek. 

Také pan Pecka je literárně činný a kromě příspěvků do knih jiných autorů vydal i své "Toulání 

Šumavou a Pošumavím", což je velmi pěkný a podrobný průvodce. Většina z nás jej má už od loňska 

doma a těšíme se, až vyjde chystané vyprávění o šumavských sklářích. Příspěvky pana Pecky lze 

kromě toho dohledat např. v časopisu "Vítaný host na Šumavě", který je možno odebírat nebo je také 

k dispozici v ŠK.  

Mluvili jsme i o nejznámějším šumavském spisovateli Karlu Klostermannovi. Přišla řeč na jeho 

povídku "Bílý samum" a na to, že příběh dětí vracejících se za vánice ze školy byl sice napsán pod 

dojmem skutečných příběhů, pátrání v matrikách ale ukázalo, že vše se odehrálo poněkud jinak. V 

prosinci 1879 se vraceli žáčci hovohuťské školy domů na Paseky, zkrátili si cestu přes pole a zastihla je 

vánice. Děti byly naučené, že se mají schoulit k sobě, aby se zahřály a aby se nikdo neztratil, že si mají 

povídat, aby neusnuly, a volat o pomoc. Tím na sebe upozornily skupinu hledajících rodičů. Až na 
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omrzliny tedy vyvázly dobře, ale spisovatel chtěl zřejmě varovat před nebezpečím horského povětří a 

napsal příběh s tragickým koncem. Inspirací mu mohla být událost z Lukova na Třebíčsku (1804) nebo 

z ciziny z Katowic (1879), kde skupinky školních dětí umrzly doopravdy (více viz zde). 

Naším hlavním cílem byl vrch Chlustov, k němuž jsme směřovali kolem bývalé sklárny Havránka po 

lesních pěšinách a cestou jsme si ukazovali nejrůznější rostlinné i živočišné druhy. Byl s námi jako 

obvykle botanik František Zima z Prahy, ale i profesorka biologie Vlastimila Pešková a Legátovi z 

Chanovic, a tak i přes poměrně velký počet účastníků jsme měli koho se ptát a s radostí jsme toho 

využívali. Pan Pecka nám také co chvíli vyprávěl něco z historie.  

Trasa byla dlouhá 15 km, vlakové spojení domů dobré, a tak byl na zastávky čas. Zima nám při nich 

nebyla, protože občasné 

deštíky byly nakonec jen 

velmi mírné a teplota tak 

akorát. Jindy se musíme kvůli 

zahřátí pohybovat svižněji, ale 

tentokrát jsme si mohli 

dovolit dokonce i rozdělení 

skupiny na místě zvaném 

Hliniště, aby část mohla 

odpočívat a v klidu posvačit, 

zatímco my ostatní jsme 

sestoupili po prudkém svahu 

k chráněnému území a po půlhodince jsme se zase vrátili. Vyprávěli jsme pak zbytku skupiny o 

smíšeném lese s loučkou, potůčkem a kalištěm, kde se rádi zdržují divočáci a byli zde i chvilku před 

námi. Někteří z nás je na okamžik dokonce i zahlédli. 

Zpět z Chlustova na Havránku jsme šli opět v mírném dešti. Je-li ale člověk v pohybu, zima se do něj 

nedá, navíc jsme byli všichni na takové počasí vybaveni. Pěkně utekla i cesta vlakem do Strakonic, 

s pohledy na osvěženou krajinu a s povídáním. Mailovou poštou jsme pak dostali ještě seznamy 

pozorovaných rostlin a živočichů zapsaných Evou Legátovou a panem Zimou. Výlet se tak líbil, že jsme 

si dohodli s panem Peckou další nejen na září, ale ještě i na říjen, abychom užili Šumavy i našeho 

společenství co nejvíce.      –ah- 

Zaznamenané druhy: lilie zlatohlavá, vraní oko čtyřlisté, kruštík širolistý, samorostlík klasnatý, žindava 

evropská, hadí mord nízký, plavuň pučivá, plavuň vidlačka, vranec jedlový, mech pérovec, hřebenitý 

kotrč Němcův, bukovinec osladičovitý, bukovník kapraďovitý, kapraď samec, kapraď rozložená, 

kopytník evropský, netýkavka nedůtklivá, oměj šalamounek, lýkovec jedovatý, pryskyřník 

plamének, čarovník alpský, prha arnika, zvonečník klasnatý, jilm drsný, ptačinec mokřadní, silenka 

dvoudomá,  třezalka horská, třezalka skvrnitá, vrba ušatá, kyčelnice devítilistá, růže převislá, zimolez 

černý, vrbovka horská, vrbovka bahenní, pupava bezlodyžná pravá, vemeník zelenavý, krabilice 

zlatoplodá, chrastavec lesní, svízel vonný, svízel nízký, rozrazil potoční, světlík lékařský, světlík tuhý, 

kokrhel menší, prstnatec Fuchsův, čistec alpínský, zvonečník klasnatý, zlatobýl obecný pravý, starček 

Fuchsův,  starček oranžový,  pcháč zelinný, pcháč bahenní, pcháč různolistý, chrpa parukářka,  

věsenka nachová, škarda vláskovitá, jestřábník trsnatý pravý, kokořík přeslenitý, bradáček vejčitý,  

Pohled do údolí Řasnice                                                                       foto v.h. 
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černýš luční, ostřice: zaječí, oddálená, lesní, bledavá, třeslicovitá, šedavá, zblochan vzplývavý, 

pýrovník psí, válečka lesní, smilka tuhá atd.  

 


