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 Spím jako zabitý. V noci mne probouzí bouřka. Spouští se docela slušný letní déšť. V tom 

spánku si však neuvědomuji jednu věc. Večer jsem nechal trekové boty před stanem. Byla to asi 

největší chyba této dovolené. Proč jsem se večer nepodíval na oblačnost a na radarové snímky? Už se 

stalo. Původně jsem měl v plánu navštívit další z blízkých sot a to Polecký vrch. Bohužel pohled na 

boty plné vody mi vyvolávají úplně jiné myšlenky. Tak s tímto asi nikam nepůjdu. Ráno je sice jako 

vymydlené, ale než boty uschnou, bude to trvat až do pozdního odpoledne. Vláďa OK1FII balí. Jeho 

dovolená končí. 

 Vláďa mi dává „ohřívací sáčky“ pro rychlé vysušení bot. Je to velice dobrá věc. Trošku jsem 

tuto možnost podcenil a sáčky si sebou nevzal. Více o těchto ohřívačích se můžete dočíst např. zde.  

http://www.podzemi.net/news/kapesni-teplo/ 

Bohužel jeden sáček hřeje velice intenzívně, kdežto druhý je nějaký „líný“. 

 

Vláďa FII při balení 

Jirka DDQ má v plánu Polecký vrch. Já se však omlouvám, počkám na vysušení stanu a přejedu někam 

jinam. Toto místo v tábořišti Zahrádky je mi skutečně nesympatické. Čekám až se vysuší stan a ještě 

jednou obdivuji krásnou čistou vodu Vltavy v tomto místě. 

http://www.podzemi.net/news/kapesni-teplo/
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Vltava na Zahrádkách 

Jirka ještě na poslední chvíli využívá mé energetické stanice k dobití svých baterií.  Vyráží a já čekám 

na dosušení. Dochází mi káva, ale Vláďa je sklerotik a tak si zapomněl zabalit tu svoji. S povděkem mu 

děkuji HI. Stan není ještě plně dosušen, ale láká mne to dál. Házím vše do auta a jedu směrem na 

Železnou Rudu. Vedro je příšerné, noha bolí a tak volím nenáročnou sotu Můstek. Měl bych sice ještě 

možnost vyjít pěšky na Pancíř a tak udělat soty dvě, ale….. Pomocí lanovky vyjíždím na Pancíř. Dávám 

si dobrý oběd v podobě špaget a krásnou procházkou se dostávám až na Můstek. Celkem v pohodě 

udělám pár spojení a přesunuji se zpět k autu. Co se dá dělat Pancíř si započítat nemohu, tam jsem se 

nedostal svoji lidskou silou. Postupně v pohodě dojíždím až do kempu Nýrsko. Ubytovávám se a je mi 

v tom vedru jasné, že mé tělo touží spíše po relaxaci v podobě koupání, než po nějakých náročných 

tůrách. Kemp je nádherně čistý, pivo vynikající a tak jen a jen se „válím“. 

 

Ubytování v kempu Nýrsko 
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Koupaliště v Nýrsku je nádherné. Velice zajímavou věcí je to, že voda ke sprchám vede potrubím, 

které slouží jako zábradlí kolem bazénu. Voda pak je od sluníčka velice příjemně předehřáta. Večer u 

piva přemýšlím, zda ještě nějakou sotu navštívím. Moc se mi nechce chodit daleko a tak plánuji jen 

kopec Hraničář nedaleko Nýrska. 

 

Lázeňská trasa šestého dne 


