Toulání po Šumavě, aneb utrpení a radosti ve vosím roce 2011
Den nultý (19. 8. 2011)
Ne nebojte se. Amatérský kalendář se nedělá tak, jako např. v Číně. Zkrátka ten vosí rok mne napadl
po mnoha štípancích, které jsem od vos na této dovolené utržil.. Opravdu tolik vos jsem v životě
neviděl. Mělo to však jednu výhodu, zjistil jsem, že nejsem na vosí píchanec alergický. Ale pojďme si
připomenout naše zážitky z letošní dovolené, kterou jsme honosně nazvali SRH2011 (Summer Radio
Hikking 2011).
Asi jsem veliký hračička. Přípravy na dovolenou u mne začínají vždy již za dlouhých zimních
večerů. Bohužel však vždy vedou k základním úvahám – kam? Místo toho, aby mne to lákalo do
takových destinací jako je Hurghada či Chorvatsko, tak nakonec vždy skončím u prohlížení map
Šumavy. Dlouho před odjezdem pak píšu seznamy toho, co sebou, či jaké trasy bych měl letos zdolat.
Předem však vím, že spousty věcí sebou budu tahat zbytečně, či že něco určitě zapomenu. Za
dlouhou dobu mám však takovou zkušenost, že nikdy nesmíte dát na rady těch, kteří jsou cestovateli
spíše „teoretiky“. Pamatuji na naše dlouhé diskuse o tom, že se dá Šumava projít jen v jednom tričku
a být v noci zabalen do jedné celty, či že vlastně není potřeba celý den pít. Ti také cestovatelé si to
nikdy nezkusili a tak se jedná u nich spíše o přání než zkušenosti. Možná by to byl dobrý návod do
rubriky „o přežití“, ale ne o pohodové a krásné toulání v přírodě a nabíjení duše. Každý jsme však jiný
a tak i zde může docházet k různým zásadním přístupům.
Již delší dobu vím, že cestování s kamarády je lepší jak sám. Je větší legrace. Přesto jsem
zastáncem maximálně diád, či triád. Větší skupiny těžko nacházejí shody a dochází často k rozporům.
Z těchto hledisek a skutečností jsem se naučil říkat: „Já cestuji tam a tam, tehdy a tehdy, a pokud se
někdo chce přidat, pak budu jen rád“. To mi umožňuje operativně měnit plány a nezavazuje mne to
vytvářet cestovní kancelář, kde by někdo mohl prohlásit: „To byla šílená dovolená, nebylo tam pivo,
šílený kopec a spousty komárů“. Přeci jenom nelze na turistické akce jezdit totálně nepřipraven.
Každý účastník, pokud si túry chce náležitě vychutnat, by měl před touto akcí ujít minimálně 500km.
V opačném případě není náležitě připraven a většinou duševně rozlaďuje ostatní. Existuje však
způsob, kdy se na sebe nevážeme a v podstatě každý si dělá to, co mu vyhovuje. Někdo rád spí
v penziónech, jiní milují stan, někdo má rád kolo, jiní zase pěší túry. I zde se dá najít shody, jak
dokázala tato expedice.
Musím se přiznat, že existují i různé názory na finanční stránku věci. Toulky po Šumavě
nepatří úplně k nejlacinějším dovoleným. Sám preferuji způsob, kdy odmítám dělit náklady např. tím,
že se více členů bude dopravovat jediným autem. To nesmírně svazuje a narušuje operativní plány.
Cestuji vždy výhradně sám a to samé doporučuji i ostatním. Pokud se cokoliv přihodí, nejsme na sebe
vázáni a vše je pak bez větších problémů. Znám i případ, kdy si v minulosti někdo myslel, že takovou
14 denní expedici pořídí za 3000 Kč. To zkrátka absolutně nejde. Pro všechny případy jsem tedy letos
provedl finanční rozvahu, na kolik že to vlastně vyjde. Dospěl jsem k názoru, že náklady nemohou být
nižší než 5500 Kč na osobu a týden. Skutečnost pak toto číslo jasně potvrdila. Samozřejmě, že největší
náklady představují cestovní výlohy (benzín).
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Nastává vytoužený den D. Vše je sbaleno, auto naleštěno a řádně vyčištěno (i tento malý
detail přispívá k úspěchu expedice). Sedím ještě s kamarádem v hospůdce a bavíme se o tom, proč
mne ta Šumava tak láká. Vůbec o tom nepřemýšlím a okamžitě odpovídám: „Je mi tam dobře a
krásně se tam bojím“. Touto větou jsem však u něj vyvolal záchvat smíchu. „Tak ty jezdíš na
dovolenou kvůli tomu, aby ses tam bál?“. Těžko se mi to vysvětluje, co jsem tím vlastně myslel. Tou
bázní jsem snad ani nemyslel to, co je pod tím slovem obecně vnímáno. Je to spíše takový druh
pokory a sebeúcty před tím něčím, co se nazývá příroda. To něco, co by dokázalo žít i bez nás, bez
lidí. Ačkoliv jsem ateista v tom normálním slova smyslu, pak ale přírodu vnímám trošku jinak. Možná
je v tom i kus toho něčeho mystického. Ale nechme těchto úvah. Zkrátka plné relaxace já nejsem
schopen dosáhnout na břehu moře, kde kolem je jen pláž, pár palem a klimatizovaný hotel All
inklusive. Zkusil jsem to několikrát, odtrpěl jsem to a nakonec jsem se vrátil neodpočinutý, pln
tuctových zážitků a to takových, který má asi dalších pár miliónů lidí v této zemi. Většinou Vám pak
tito cestovatelé vypravují, jaká chutná jídla a kolik jich tam jedli a že tam za dovolenou přibrali 6kg (o
ty povaho česká). Také dnes již vím, že nesmím své představy o mé dovolené někomu vnucovat.
Nezažil jsem většího zklamání, než to, že mi někdo pak řekl: „Já jsem myslel, že budu brečet, ten
Soumarák je jen louka u lesa a je tam strašně stanů, no zkrátka hrůza. Co na tom máš? Než tady, tak
to raději si na zahradě postavím stan.“ Dokonce se najdou i tací, kteří budou tvrdit, že na tomto místě
se schází jen opilci a ti řvou až do rána (oni to vědí, ale v životě tam nebyli). Zkrátka právě i proto, by
se členové expedice neměli na sebe úzce vázat. Každý máme jiná svá oblíbená místa. Zrovna tak i
argumenty některých, že ve vodě 7C teplé se nedá umýt, ve mne vyvolávají soucit. Neznám krásnější
zážitek, než když se ráno jdu do naprosto čisté Vltavy vykoupat. Než tam dojdu, tak bosou nohou
brouzdám v ranní rose. Ne to skutečně není nadnesené. Opravdu tento zážitek je pro mne něco
úžasného. Něco přírodního (božského). Škoda, že se nová populace vyvíjí v rámci „nových hodnot“.
Zkrátka ve smyslu musím dělat cokoliv, abych si vydělal peníze, moc peněz a pak si i tu krásu přírody
mohu koupit, moc krásy. No, to je ten asi špatný názor. Pamatuji si, že když jsem začínal vodačit, pak
starší kolega mi vysvětloval základní principy vodáků. Najdeš-li někde připravené ohniště, pak ho
použij. Jestliže však budeš odjíždět, vyčisti ho, doplň dříví a zanech ho v takovém stavu, v jakém jsi ho
převzal ty. Tak na toto nemusím přeci vymýšlet zákony o ochraně přírody. To je ten elementární
zákon slušnosti, ten jsme všichni měli v sobě, protože nás to naučili ti starší. Ale pojďme se na to
podívat prakticky. Je toto uklizené ohniště?
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Uklizené ohniště?
Tak toto je typická fotografie. Opět někdo starší asi nevysvětlil těm mladším, že ohniště není
odpadkový koš. Zkrátka PET lahve patří do popelnice. Dokážeme toto vysvětlit naším vnoučkům?
Dokonce i na veřejných tábořištích se najdou tací experti, kteří klidně PET lahvemi budou přikládat.
Asi opravdu té přírodě něco dlužíme. Ale zamysleme se všichni sami nad sebou.

Den první (20.8.2011)
Spal jsem celkem klidně. Přesto jsem už ve 4 hodiny byl na nohou. Celkem v klidu jsem se
kvalitně nasnídal. Chtěl jsem vyjet trošku dřív, abych při průjezdu Prahou nezažil dopravní špičku.
Vyjíždím asi v 6.15 po trase směrem Praha, Prachatice, Libínské Sedlo, Soumarský most. Silnice jsou
prázdné a tak zkouším dosáhnout minimální spotřeby. Celkem bez problémů při rychlosti 100
km/hod mi počítač ukazuje průměrnou spotřebu 5.3 l/100 km. Mám v autě zapnutou ručku UV-3R a
scanuji všechny kmitočty uložené v paměti. Nic, kde jsou ty doby, kdy jsme se upřímně radovali
z každého HAMa, který projížděl kolem nás. Ne ta doba už je dávno pryč a zřejmě se nikdy nevrátí.
Prahu bez problému projíždím, zastavuji se ještě na parkovišti. Bez problémů projíždím Prachatice. Je
něco kolem čtvrt na deset. Můj zájem je jasný, chci pokořit z Libínského Sedla SOTU Libín. Podle
mapy se jedná o převýšení asi 200m, ale je to spíše krásná procházka rájem.
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Výstup na Libín
Auto odkládám na parkovišti a přímo se kochám ranním sluníčkem. Jsem jenom malinko nervózní
z úsměvu jedné mladé maminky, která si prohlédla můj cestovní úbor. Mužská zkušenost mi
napovídala, že ten úsměv je takový nenormální, takový jiný. Okamžitě zjišťuji co se stalo. V autě jsem
si rozepl kalhoty a zapomněl jsem si opět zavřít poklopec. Výmluvně jsem se usmál též. Docela hezky
mi připomněla, že něco se mnou není v pořádku. S konstatováním „bude hůř“, se vydávám na tuto
krásnou procházku.

Parkoviště pod Libínem
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Přibližuji se na vrchol po modré turistické značce. Zapínám ještě oba GPS (jeden v mobilu a druhý
Garmin). Kochám se nádherným pohledem na Bobík a Boubín. Je skutečně přepychový den.

Pohled na Bobík a Boubín
Okamžitě začínám vnímat, jak se mi začaly dobíjet baterie v těle. Fouká slabý protivítr. Příroda mne
pozdraví malým stádeček srnek. Přecházejí cestu asi 30m přede mnou. Netuší vůbec nic. Nádherné
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setkání. Jen tiše stojím a prohlížím si je.

Setkání se srnkami
Bohužel nestačím rychle vyndat fotoaparát. Fotka z mobila není tak povedená. Zkusil jsem udělat
výřez.

Výřez z fotografie
Prohlížím si okolní přírodu a nějak nesleduji cestu. GPS mi ukazuje, že jsem z modré odbočil asi 80m
vlevo. No nevadí. Vrátím se přes les na modrou. Konstatuji, že je zde plno hub.
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Z výstupu na Libín
Přemýšlím, kdy jsem byl na Libínu naposledy. Tuším, že před dvěma roky. Libín je skutečně
nádherný kopec. Ideální pro VKV závody a to právě z hlediska lehkého přístupu automobilem. Pod
vrcholem si všímám maringotky. Je zde i KV a VKV anténa. Je to jasné, Prachatice asi má svoji
kolektivku. Bohužel jsem uvnitř maringotky nikoho nenašel. Škoda, mohl jsem pro vysílání využít
jejich KV anténu. Přicházím těsně pod věž, kde mne vítá usměvavá prodavačka v kiosku. Dávám si
jedno nealkoholické pivo. Nevím proč, ale strašně mi chutná. Stačím si ještě všimnout, že prodavačka
má na stole PMR naladěné na kanál PMR6. Zkusím tam tedy zaklíčovat, bohužel je však zamčená pod
CTCSS. Kupuji si za 10Kč vstupenku na věž. Výhled z věže je úžasný. Nádherné počasí.

Pohled z libínské věže
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SOTY jak na dlani
Kochám se nádhernými výhledy a podvědomě vytahuji ručku. Jsme s Vláďou a Jardou domluveni na
skedu na kmitočtu 145.550 MHz. Zkusím jen krátce zavolat a ozývá se Lexa OK1CQ z Bavorova.
Vysvětluji mu svůj plán a říkám mu i o sotách. Potřebuji z každé SOTY udělat minimálně 4 spojení.
Lexa se usmívá a vzápětí se mi ozývá i Toník OK1IAP. No pokud se mi podaří udělat ještě dvě spojení,
nemusím vyndávat svoje KV zařízení. Lexa mi radí, že jejich místní kmitočet je 145.575 MHz. Zkouším
tedy dát výzvu i tam. Ozve se mi Petr OK1JMP a nakonec přes Kleť i Ruda OK1HB. Zkouším ještě dále
vyvolávat, ale kde nic tu nic. Nevadí, čtyři spojení stačí. Vzpomínám, jak asi před 16 roky jsem z Libína
dělal běžně 50 spojení na FM. Dnes to skutečně nejde. Dokonce je mi záhadou, jak někdo může
aktivovat SOTY jen pomocí VKV (OK8PKM). Podle mne je to z některých lokalit naprosto nemožné.
Nevím, jak to ty kluci dělají HI. Dole si ještě dávám dobrou klobásku, kterou zapíjím dalším nealko
pivem. Nálada prudce stoupá, je to paráda. Přemýšlím, jak by mi bylo, pokud by pršelo. Jo Pán Bůh je
tentokrát ke mně milosrdný a nadělil mi tlakovou výši 1021 hPa a to přímo téměř nad hlavou. Co
jiného a lepšího si přát. Postupně slézám na parkoviště a odjíždím na Volary. Tam si chci koupit
čerstvý šumavský chléb. Bohužel je zde nějaká pouť a tak nezastavuji a přímo jedu na Soumarský
most. Kupuji si za 200Kč ubytování pouze na dva dny. Nacházím si „své“ místečko na pravém břehu
Vltavy a stavím stan a anténu LW42m.
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Tábořiště na Soumarském Mostě
Odcházím ještě překontrolovat kvalitu piva do místního bufetu U kotvy. Pivo Gambáč 10 za 22Kč
nemá chybu. Teplota jak má být, chuť vynikající. Popíjím a z krásných zamyšlení mne jen probudí hlas
Vládi OK1FII, který právě dorazil. Vypravuje mi, kudy bloudil a zvláště Vimperk se mu líbil tak, že ho
celý 2x objel. Jdeme si dát další pivo, když jasně slyšíme, jak nás volá i Jarda OK1MKX a pak i Jirka
OK1DDQ. Tak se to povedlo a expediční tým je kompletní. Všem se tábořiště líbí, jen jeden člen
expedice stále vrčí a chce se stěhovat do penziónu. Dokonce nás přesvědčuje, ať příští SRH2012
uspořádáme na pláži v Itálii, nebo alespoň na hradě v Teplicích. Usmíváme se. My nepotřebujeme
dovolenou v paneláku, my potřebujeme přírodu, stan nám vůbec nevadí. K vylepšení nálady jeden
člen vyndává Tuzemák Krásné Březno. „Tak to bude průšvih“, myslím si. Nakonec zase nebyl tak
veliký, ale přeci jenom pár spolubydlících bude asi vypravovat, že na Soumaráku jsou strašně hluční
„amatéři“.
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Jarda OK1MKX a na jeho ruce cena za CUL

To UV-3R musím mít (vlevo Vláďa OK1FII)
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Pohoda na tábořišti. Jirka OK1DDQ pózuje s Tuzemákem (ani jednou se nenapil HI)
Jirka OK1DDQ okamžitě zkouší doladit LW40 pomocí jeho nového anténního členu. Večer ještě se
objevujeme na 3542 kHz. Přeci jenom se nám však v tom vedru moc vysílat nechce. Domlouváme se i
na naší činnosti příští den. Já chci zdolat hned 3 desetibodové SOTY (Bobík, Boubín a Obrovec). Jirka
OK1DDQ by chtěl pokořit Stožec. Jarda sní o penziónku a plánuje s Vláďou výlet na Boubín.
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