
 

Slimák popelavý a podkornatka žíhaná – 

Skočice 

Mizející starý pařez 

O kamenu do sbírky, který se do ní nakonec nedostal 

To se tak člověk potuluje krajinou a kouká pod nohy. Třeba ovlivněn některými skvělými knihami o 

našich horninách a minerálech. Snad jen namátkou Atlas našich hornin, Minerály horního Pootaví 

nebo Průvodce geologií Šumavy. Knih je daleko víc, ale já pro blízké okolí Strakonic používám hlavně 

tyto. A pak se mu do cesty jen tak připlete kámen. Chvíli zvažuje jeho velikost, hmotnost, vzdálenost 

k místu, kdy jej už nebude muset nést na zádech nebo v rukou. Nakonec padne rozhodnutí, tady si 

kdoví jak dlouho sedíš, seď si dál. Jenže červík v mysli 

nedá. Hlodá, no přece šutr je tam v tom smrkovém lese 

úplně opuštěný. Možná kolik houbařů o něj zakoplo a 

zaklelo. Třeba když se přejíždí lesním traktorem, strojek 

nepříjemně poskočí. No tak jdi tam, trochu se zapotíš, ruce 

popotáhneš, zádíčka namůžeš, ale kámen zdánlivě tam 

nepotřebný stane se tvým menhirem, tvým magičnem, 

okrasou, no prostě vším na zahradě. 

A tak po týdenním zvažování jsem se vydal. Kamsi do 

hloubi lesů nad Skočicemi, abych tam takový nepotřebný 

nerost ze země vyzvedl. Místo jsem si kupodivu pamatoval 

dobře ve změti šlahounů ostružin a porostu třtiny. Čekal 

tam, přihrbený, svítící bělostí do očí, které nebyly 

zaostřeny pouze na houby. Po chvilce viklání, mocnění a 

přetahování se pustil. Potom jen zběžné obrácení a světě 

div se. 

Pod ním dva krasavci. Jedním byl slimák popelavý (Limax 

cinereoniger) a druhým podkornatka žíhaná (Lehmania 

margiata). Zvláště slimák byl neobvyklé pestrosti, jaká se 

vidí málokdy. A podkornatka, ta tomu dodávala ten 

druhově diverzní nádech. 

Tak co teď, mám tu kámen, který nikdo z lidského druhu 

asi nepostrádá. Stačí sklepnout plže do jehličí, vzít kámen 

do batohu a jít. Jenže co ti dva slizouni? Z lidského, 

povrchního hlediska, neužiteční, prostě tam jsou a někam 

si zalezou. A musím vlastně ten balvan mít? Pro pár chvilek 

potěšení, když přijdu na zahradu? 

A jak to dopadlo? Kámen je tam, kde byl. Ty dva výtečníky 

jsem opatrně vpravil zpět pod něj, když jsem si je vyfotil. A 

cestou zpět jsem se díval, jak se obce derou novými 

stavbami do polí. Zabírání něčeho a někoho je tu pořád. 

Tak pro jednou(?) nemusím mít to jedno, co jsem viděl. 

Ten, kdo čte tento článek, ať se potěší obrázkem, nebo si 

poklepe na čelo. Já jsem si vlastní problém pro danou 

chvíli vyřešil. Vlastně jako bych tam vůbec nebyl. Dva 

obrázky, které jednou také zmizí. 
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