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Den třetí (22.8.2011) 
 

 Při včerejších diskusích s Vláďou a Jirkou jsem dostal takový pocit, že nikomu z nich se nechce 

jít na dvoudenní túru. Projevovalo se to tak, že stále se o tom mluvilo, jako že, maňána. Já zase 

nechtěl jít úplně sám, bál jsem se toho stavu, že se mi někde něco stane. Samozřejmě myšleno tak, že 

si někde zvrtnu nohu a nebo jinak se fyzicky odrovnám. Pamatuji, jak před několika lety jsem s Janou 

lezl na Poledník a při umísťování HAM cache jsem doskočil do rašeliniště a natrhl si šlachu. Kromě 

toho, že to bylo bolestivé, jsem tušil, že bez Jany bych měl veliké problémy. Starala se o mne jak o 

vlastního (HI), převzala na sebe veškerou zátěž a ještě mne podpírala. Zkrátka na tu zraněnou nohu 

nešlo došlapovat.  

 Taky jsem si úplně nebyl jist, zda s 18,5kg zátěže budu schopen absolvovat túru kolem 40km. 

Měl jsem ještě v plánu vylézt na 5 SOT. Zkrátka chtělo to testovací túru. Tu jsem však neuskutečnil. 

Mít však pocit, že po teoretické přípravě si to nezkusím…. Ne to ne. Byl bych se nemohl sám sobě 

podívat do očí. A taky jsem si v poslední době všiml, že miluji náhlá a rychlá rozhodnutí mimo plán. 

Asi je to dané tím, že ve věku 60 roků člověk již téměř vše zkusil. Byl jsem již na činné sopce, prošel 

jsem přes pralesní území, jedl jsem ještěra a byl na 4 kontinentech. Vždy jsem však byl teoreticky 

připraven a dokonce jsem již věděl, jak to tam asi bude vypadat. Miluji plánování, ale stejně nakonec 

dám přednost něčemu náhlému, mimo plán. Zkrátka můj organismus miluje změny, něco náhlého 

s čím se před tím nepočítalo.  

 Rozhodnutí tedy padlo v předvečer. Pojedu do Nové Pece, v kempu si schovám auto a pak 

vyrazím na Hvozd, Jelenskou horu a možná i dál. Jako nocoviště jsem si však vybral nouzové nocoviště 

pod Koňským vrchem. 

Ráno vstávám do krásného dne. Opět ranní kolečko s koupelí a snídaní. Byl jsem hrdý na to, že jsem 

odhadl přesně ranní teplotu. Byla 9C. Vláďa FII se přemístí do Stožce a bude jezdit s Jardou MKX na 

kole, kdežto Jirka DDQ se rozhodl pokořit SOTU Hvozd. Zde by se naše trasy měly spojit. No uvidíme. 

Odjíždím přes Volary a doplňuji proviant v podobě konzerv a krájeného chleba. Balení velkého 

batohu nechávám až na kemp v Nové Peci. Stále si však opakuji, že tentokrát musím v autě nechat 

SW40 a vzít si sebou ATS-3B, a to s moduly pro 80 a 40m. Je to z toho důvodu, že večer z nouzového 

tábořiště musím odjet i CUC. Cesta autem je uklidňující a nemůže mne rozhodit ani oprava cesty u 

Pěkné. Dorážím do kempu, který je mi velice nesympatický. Možná je to dáno i tím, že jakmile zaprší, 

pak louky v kempu se změní na bažiny. Nemám to tu rád od té doby, co jsem zde pravidelně vodačil. 

Vysvětluji pánovi v kempu, že tady potřebuji jen odložit auto a že se vrátím příští den. Pán se zamyslí 

a říká: „Tak to bude za stovku“. „Není to moc?“, odpovídám. „Co kdybych tady spal a měl stan?“. 

Rychle počítá a vychází mu nová cena 90Kč. Oba dva se tomu smějeme. Já s dobrou náladou, že jsem 

vlastně uhádal nižší cenu v podobě 4 rohlíků. Odkládám auto a balím ALICI (americký vojenský batoh) 

a postupně do ní vkládám veškeré věci, které podle svého přesvědčení budu na túře potřebovat. 

Snažím se redukovat veškeré oblečení a tak sebou beru jen náhradní tričko, ale jinak vůbec nic. (Jak 

se později ukázalo, měl jsem sebou vzít i náhradní slipy HI). Zpočátku se mi bágl na zádech zdá docela 

těžký. Někde na netu jsem vyčetl, že při veliké zátěži je dobré hodinu jít a půl hodiny odpočívat.  No 

dobrá, zkusím to. Pro jistotu tedy mačkám stopky a vyrážím.  Jdu po cestě směrem do Ovesné. 
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Cesta do Ovesné 

Sluníčko už zase praží, ale zde je příjemný chládek. Je to taková nádherná cyklistická cesta. Opravdu si 

ji vychutnávám. Vůbec mi nevadí, že jdu po asfaltu. V duchu si libuji, že jsem si  konečněi koupil 

pořádné trekové boty. Jejich podrážka je dělána z osmi vrstev v úpravě „antistres“. Celá bota je 

dělána jako vanička a je správné odvětrávána.  Přitom nepropustnost zaručuje Goretex. Napadá mne 

i taková ptákovina, jako že bych tu nepropustnost měl vyzkoušet. Brouzdám tedy v ranní rose. 

Opravdu to funguje. Ačkoliv investice byla veliká (cena asi 2400 Kč), tak této investice nelituji. S těmi 

Vietnamskými krámy se to vůbec nedá srovnávat. Když večer vylezete z vietnamských bot, pak je to 

síla. Ta bota většinou vůbec nevětrá. Dokonce jejich protiplísňová úprava vede k příšerným pachům. 

Znám mnoho lidí, kteří říkají: „Já jsem s vietnamskými botami spokojen“. Taky jsem to říkával. Ale 

nechť si každý svoje zkušenosti vyrábí sám. Je to něco, jako když jsem vysvětloval jednomu 

cestovateli, že jednoplášťový stan je absolutně k ničemu. Myslím, že Vláďa už to dnes ví taky.  Pokud 
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se Vaše túra nemá  změnit v „Boj o přežití“, pak skutečně to chce kupovat kvalitní zboží. Pokračuji dál 

a jsem hrdý na svoji americkou ALICI (americký batoh s rámovou konstrukcí). Však oni ti vojáci vědí, 

co je dobrého. Přemýšlím ještě, zda bych si neměl natrénovat rychlé odhození batohu. Totiž Alice je 

konstruována tak, že pouhým zatažením za dva kalouny mi spadne ze zad. Je to tak vymyšleno z toho 

důvodu, abych při nenadálých situacích (přepadení) se rychle zbavil té těžké části výstroje. No co 

kdybych potkal medvěda? Uklidňuji se, že poslední zde byl zastřelen v 19. Století.  

 

Vlaková stanice Ovesná 

V klidu přicházím až na stanici Ovesná. Je to moje zamilované místo a většinou zde nastupuji na 

krásnou žlutou turistickou trasu nazvanou „Medvědí stezka“. Ta pokračuje nádhernou přírodou přes 

Perník až do Jeleního a dále až do stanice Černý Kříž. Šel jsem tudy mnohokrát. Pamatuji si i na to, jak 

jsem s Radkem OK1VRR (dnes OK1RX) se zde kdysi naučil poznávat tu houbu, co se jí říká „Hořčák“. 

Tenkrát jsme měli opravdu obrovskou radost z těch zdravých hřibů. Udělali jsme si i velký hrnec 
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smaženice. Tu nahořklou chuť jsme kompenzovali množstvím přidaného pepře a soli. Fuj to byla 

dobrota a jak nám z toho bylo krásně blivno. Léčili jsme se pak dlouho a vydatně rumem a pivem. Jo 

to byly časy. 

 Vynechávám tedy odbočku žluté a stoupám po normální cestě vzhůru. Koukám na hodinky. 

Jasně, už jsem v pohybu minimálně hodinu, je nutné si odpočinout. V rádiu ještě zaslechnu, jak Jarda 

OK1MKX vyvolává své kolegy. Ozývá se i Jirka. Je to zajímavé, ale tady ten dvoumetr nějak dobře 

funguje. Jarda oznamuje, že jedou s Vláďou na kolech do Nové Pece. Jirka zase odložil auto ve 

vesničce Pěkná a jde nejkratší cestou na SOTU Hvozd.  Můj GPS ukazuje, že to tam mám vzdušnou 

čarou ještě asi 2 km. Přeji tedy Jirkovi příjemný výstup. Nacházím krásné místo k odpočinku a zkouším 

se pomocí samospouště vyfotit. Moc se to nedaří. 

 

Odpočinek pod Hvozdem 
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Zkouším i něco malého pojíst. Ale nevím, odkud se ty potvory vosy vždy dozvědí, že mám něco 

dobrého. K tomu se přidávají ještě hovada. Jó počkejte, zabalil jsem si i repelent, já vám dám. Nevím 

na jakých potvorách výrobce repelentu testoval jeho účinnost. Avšak po nastříkání se na mne lepí 

snad všechno co lítá. Tak to tedy ne. Okamžitě repelent schovávám a nečekám ani na ukončení 

odpočinkové doby a rychle odcházím. Postupně přicházím až k odbočce zvané Pěkná cesta. Zde podle 

plánu mám odbočit směrem na Hvozd. 

 

Odbočka na Hvozd 

Podle GPS opět zjišťuji, že cesty v mapových podkladech jsou nějaké divné. Nakonec se rozhoduji 

jinak. Nastavuji GPS na režim azimutální navigace a vybírám cestičky, které přibližně vedou směrem 

na Hvozd. Postupně se dostávám nějakými průseky až na vzdálenost asi 400m od vrcholu. Ozývá se i 

Jirka a sděluje, že je téměř na vrcholu. Stoupám krásnou přírodou. Hle koho to potkávám HI. 



SRH2011 den třetí Stránka 6 
 

 

Jirka OK1DDQ staví anténu na SOTĚ Hvozd 
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Porovnejte tyto dva obrázky. Ten první je ještě ze Soumaráku před nástupem na túru, ten druhý je 

z vrcholu Hvozdu. Pomalu se mi vytrácí úsměv HI. 

 

Sundávám ze zad bágl a cítím první bodanec od vosy. Než si stačím uvědomit co se stalo, dostávám 

do podpaždí druhý. Zatracený repelent. Ty potvory to ze mne olizují. Nechce se mi vytahovat moje 

rádio a tak trpělivě čekám, až to Jirka vše vybuduje. Pak pod záminkou kontroly naladění, udělám 

v rychlosti 3 spojení na 40m a zbytek dodělávám na 2m, spojením s Jardou a Vláďou HI. To jsem nad 

tím vyzrál. 

 

Pařezové pracoviště na kótě Hvozd 

I jirka postupně dodělává svá povinná spojení. Ještě si prohlížíme okolí a apřemýšlíme, zde tan kopec 

v dálce je Libín. Docela hezký výhled. 
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Pohled na Libín 

Po zkušenostech s vadnými mapovými podklady, si opět nastavuji azimutální navigaci na příští sotu a 

to Jelenskou horu. Ve svém GPS mám mapové podklady TOPO CZECH 1:25000, kdežto Jirka má 

podklady v měřítku 1:10000. Má tam těch cestiček a průseků o něco více. Nevadí, tam se přeci musím 

trefit. Jirka slíbil Vláďovi FII, že mu „nastřelí“ anténu pro večerní CUC. Sám si chce svoje vysílací 

stanoviště vybrat někde pod Stožcem. Nemá tedy času na zbyt. Loučíme se a Jirka spěchá na vlak. Já 

s plnou polní pokračuji na Jelenskou horu. Celkem nenáročný terén mne zavádí až k vrcholu. Tam si 

vyhledávám vhodný pařez. Bohužel žádný se mi moc nelíbí a tak malinko sestupuji níže. Vyndávám 

z batohu svoje zařízení . Hledám však anténu LW20 na pásmo 40m. Tak to je tedy průšvih. Vzal jsem 

si sebou jen anténu LW40 a to právě kvůli CUCu. Přemýšlím, jestli tato anténa za pomoci anténního 

členu KD1JV, vůbec na 40m půjde vyladit. Trošku si hraju s propojkami na indukčnostech. Nakonec se 

to bez problémů povedlo. Odhaduji, že PSV bude někde kolem asi 1 ku 3. Ale nechce se mi hledat 

lepší kombinaci. Dám jen krátkou výzvu a ihned se spouští pile up. No jasně, nevysílá se přeci na PSV, 

ale na anténu. Když mne slyší, tak proč bych s tím něco dělal? Dělám asi 14 spojení a rezolutně 

dávám CL. To bych tady mohl sedět celé odpoledne. Ne tolik času nemám. Ještě dělám Honzu OK1NR 

a vše balím. Sestup směrem dolů je bez problémů. Něco divného se děje s mým žaludkem. Tuším, že 

je to nenormální stav, ale snad to nebude tak zlé. Sestupuji až k parkovišti a těším se, jak si dám 

pivko. 
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Vysílací stanoviště na Jelenské hoře 

Přicházím k bufetu. Sedí tam nějaká krásná cyklo skupinka. Uvnitř nějací Němci se cpou knedlem, 

zelem a vepřem. Žaludek se znovu ozývá, začínám být divně nafouklý. Probůh, co se to děje. Snad to 

pivo opraví. Dávám si jedno a žádám číšníka uvnitř, zda by mi nedoplnil mé zásoby vody. Spotřeboval 

jsem svoji první dvoulitrovku a druhou mám jako NZ pro příští den. Samozřejmě bez problémů vodu 

dostávám. Sakra odkud já toho člověka znám? Pomalu si přehrávám všechny vrchní z mého života a 

stále na to nemůžu přijít. Až pak mne to napadá. Ten chlap je šíleně podobný panu Němečkovi 

z Dobré. „Pane vy jste šíleně podobný panu Němečkovi s Dobré“, povídám. „Jo to je brácha“, 

odpovídá a usmívá se. V tom přichází servírka a dává věc na pravou míru. „Vždyť to je on, pomáhá mi 

tady“. Oba se obejmou a už je mi vše jasné. Tak i panu Němečkovi bylo bez ženský smutno. Má 

pravdu. S ženskýma to nejde, ale bez nich je to ještě horší. Chvíli ještě diskutujeme a pan Němeček mi 

vysvětluje, že přes den je zde a večer zajíždí do své hospody do Dobré. Mám obrovskou radost, že to 

s tou sklerózou  u mne ještě není tak zlé. Chvilku venku pozoruji skupinku cyklistů. Dávají si ovocné 

knedlíky a tím přivolávají obrovská hejna vos. Některé vosy však opět místo knedlíků volí můj 

repelent. Ach jo. Musím ho okamžitě vyhodit a koupit něco jiného. 
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Občerstvení na Jelením 

Dávám si ještě jedno pivo. Moc se mi nechce, ale musím pokračovat. Vydávám se směrem po 

Schwarzenberským kanálu. Na jeho počátku je i malé muzeum. Se zájmem si prohlížím celý model 

tohoto dokonalého díla a i dobové fotografie z počátku minulého století. Dýchá na mne taková 

zvláštní atmosféra těch drsných a spokojených lidí. Sakra co my z té přiblblé civilizace vlastně máme? 

Televizi, mraky jídla? Nebyli možná oni šťastnější než my? Rychle však jmenuji veškeré vymoženosti, 

bez kterých si nedovedu dnešní život představit. V tom dostávám SMS. Přemýšlím, jestli ten mobil 

vlastně potřebuji. Ale asi jo. To se zkrátka nedá vracet. Další cesta je velice příjemná, jen mne trošku 

znepokojuje divné bručení a vrčení v mém žaludku a možná i ve střevech. Co to je? No nic, vezmu si 

na tábořišti endiaron. Nějaká bakterie se asi přemnožila. 

 

Cesta po Schwarzenberském kanálu 

Postupně docházím až k Rosenauerově kapli. Zde budu odbočovat vpravo a po cestě zvané Jezerní 

smyk půjdu až pod Koňský vrch, kde je moje přenocovací místo. 
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GPs pomalu ukazuje, že jsem od tábořiště vzdálen asi kilometr. 

 V tom se to stalo. Víte asi nikdo z nás ve svém životě nebude popisovat příhodičky, které se 

přímo a privátně dotýkají jeho osobnosti. Zamlčením však této příhody, by si nezaujatý čtenář však 

mohl myslet, že takováto túra je jen procházkou rájem.  To bych opravdu nechtěl. Omlouvám se tedy 

za další řádky, ale jsou lidské a mohou se stát každému z nás. Zkrátka najednou se přemnožené 

bakterie rozhodly, že vyvolají šílený tlak a svému majiteli i bolest. Než jsem si stačil uvědomit co se 

stalo, tak jsem zjistil, že bakterie se prodraly na světlo boží. Naštěstí jsem byl teoreticky připraven 

(jako majitel vojenského batohu Alice), co rychle udělat, abych v boji přežil. Trhnul jsem za ty dvě 

šňůrky. Bágl opravdu velice rychle sjel z mých zad. Nezdržoval jsem se s „odšroubováním“ knoflíků 

poklopce, ale vší silou jsem trhl. Kupodivu se vše zdařilo a odlétl jen jeden knoflík. Ještě jsem si všiml, 

že látka kalhot nebyla v té rychlosti zasažena a že i slipy se pro krátkou dobu chovají jako dobře 

naimpregnovaný stan. Bylo mi však jasné, že ta impregnace dlouho nevydrží. Skočil jsem tedy do 

potoka (o ty boží prozřetelnosti, že jsi mi seslala tuto příhodu u Kameného potoka) a vyzkoušel 

impregnaci i z druhé strany. Koupel byla velice příjemná. Bohužel co čert nechce, objevila se zde 

cyklistka (nádherná, navoněná a mladá). V potoce mne zatím nezahlédla a tak ji bylo strašně 

podezřelé, co na břehu potoka dělá kompletní bágl a zmuchlané kalhoty. Snažil jsem se v oněch 

30CM vody potápět. Nešlo to. Stěží jsem jen schoval určité partie těla. Musel jsem vypadat tak 

sklesle, že si skutečně musela myslet, že mne potkala náhlá příhoda srdeční. Přibrzdila a se zvláštním 

soucitným pohledem sledovala mé počínání. Měl jsem strach, aby si něčeho nevšimla a tak jsem začal 

rychle čeřit vodu. No barva rašeliných potoků je podobná. Ta krásná a navoněná cyklistka však byla 

inteligentní. Ještě jednou pohlédla na mé kalhoty a ze soucitného pohledu ze sebe vyprskla salvu 

smíchu. Taky jsem se bezbranně usmál. Asi to nebylo nic platné. Tu bych zřejmě nesbalil ani kdyby mi 

bylo dvacet. Jen jsem viděl jak přehazuje na rychlejší převody a s obrovským smíchem odjíždí. No to 

jsem tedy dopadl. Naštěstí jsem v báglu našel mýdlo. Věřte mi, že očista byla důkladná. Studený 

potok jsem vnímal jako teplou lázeň. Ach jo, to se vždycky musí stát jenom mně. Opatrně vylézám a 

v duchu si říkám. Proč ty motovidlo nemáš rezervní slipy. Co teď budeš dělat? No co můžu dělat. 

Mokré to na sebe brát nebudu. Nandávám si tedy kalhoty „naostro“ a přemýšlím, proč jsem trhnul 

tak, že mi ten knoflík odpadl. Nevím proč, ale ta poklopcová díra nějak nešla ucpat. Jestli já teď 

potkám nějakou další cyklistku, tak už to pomalu vypadá na harašení. To by mne mohli i zavřít. 

Naštěstí mne napadlo to, že jsem si sundal šátek z hlavy a přivázal si ho (jen tak elegantně) vepředu 

na opasek.  Postupně jsem došel až na tábořiště. Stále jsem však viděl ty dvoje oči cyklistky. Soucitné 

a pak ty rozesmáté. Teď jsem se musel smát i já.  

 Tábořiště bylo celkem čisté. Byly zde i dvě chemické toalety. Opět celkem čisté, ale jen 

s jednou vadou. Nikdo to tady neodsává. Ale už probůh nechejme těch hrůzných příhod. Stačím ještě 

postavit stan a natáhnout typickou pádlovku ve výšce asi 2m. Bohužel zde není pořádný úchytný 

strom. Ale co se bojím, jsem pile up stanice a kdo si mne bude chtít najít, ten si mne najde. Celkem 

dělám na kmitočtu 3558 KHz asi 40 spojení. Není to tak špatné. Zajímavé je to, že stanice s 500mW 

jsou zde nádherně slyšet. Po závodě si dělám ještě kávu s endiaronem. Pomalu se smráká a nikde 

není ani živáčka. Skutečně božské ticho. Aktivuji ještě chemické modré světlo (opravdu je to studené 

světlo a svítí to 8 hodin). Po celkové únavě rychle usínám. 
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Tábořiště pod Plešným jezerem 
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Trasa třetí a čtvrtý den 


