Den šestý – nejtěžší tůra našeho pochodu
Probouzím se opět kolem šesté hodiny. Venku teprve začíná svítat. Pomalu lezu ven ze stanu
a všímám si, že naše „studené“ světlo na stolečku ještě svítí. Opravdu to vydrží svítit skoro 10 hodin.
http://www.tycinky.cz/tycinky-hanger-15-cm/
Venku je mlha, která se perfektně sráží na našich stanech.

Vše je nepříjemně navlhlé. Spouštím ještě internet v mobilu a kontroluji stav počasí. Tak dnes to bude
paráda. Ani mráček, meteorologové předpovídají teploty kolem 25C. Zatím to však na to nevypadá.
Jakmile Jirka slyší zip mého stanu, okamžitě se dere ze svého. Nechceme budit spolunocležníky a tak
jen v tichosti špitáme. Vařím si ranní kávu a probíráme plán na dnešní den. Je to jednoduché.
Vylezeme postupně na 3 soty – Špičák, Třístoličník a Plechý. Další nocleh bude na nouzovém tábořišti
pod Plechým. Již jsem tam vloni spal. Špičák je pro mne doposud neaktivovaná sota. Nikdy jsem tam
nebyl. Při studiu mapových podkladů jsem však neobjevil žádnou přístupovou cestu. Jirka to tam však
zná, objevil tam lesní průsek. No uvidíme. Trošku mne trápí, zda mi vydrží voda. Mám ještě 4 litry, ale
to mám na dva dny. Neměl by však být problém ji doplnit na Třístoličníku. V nouzi mám sebou ještě
Aquasteril tabletky, snad to bude fungovat. Balíme anténu. Co však s mokrými stany? Pokud budeme
čekat až oschnou, pak budeme mít asi veliké zpoždění. No co, zabalíme to mokré a dosušíme až pod
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Plechým. Toto nouzové tábořiště je umístěno tak, že ranní sluníčko sem nemůže.

Oklepáváme ze stanů vodu a balíme do transportní velikosti. Je kolem osmé hodiny a pomalu se
probouzí i naši spolunocležníci. Je zajímavé sledovat, jak děcka jsou „odkojeny“ přírodou. Žádné
řvaní, žádné kňourání. Jedí chleba jako největší pochoutku. Ano, tak by to mělo fungovat. Ten vztah
k přírodě jim vydrží určitě až do zralého stáří. Pomalu se loučíme a vydáváme se na tůru.

Využíváme ještě fotogenické místo křížku k výrobě stále ještě optimistické fotografie. Zatím se
usmíváme, tušíme však, že bude hůř. Tak vzhůru, jdem na to.
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Cesta je zde celkem dobrá, to co nás čeká, tak to je před námi. Jirka tentokrát přebírá funkci hlavního
navigátora. Brzy odbočujeme z cesty. Bohužel žádný průsek zde není. Podle GPS tedy azimutálně
míříme k vrcholu. Převýšení naštěstí není až zase tak moc veliké. Bez větší námahy dorážíme až na
vrchol.
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Vrchol Špičáku je v oblasti působení kůrovce. Dřevorubci zde tedy vykáceli napadané stromy a
odstranili z nich kůru. Klády se tu volně válejí a je zřejmé, že je odtud asi nikdo stahovat nebude.
Trošku je namáhavé v tom chodit, ale zvládáme to. Okamžitě se pouštíme do stavby antén. Abychom
mohli vysílat současně, tak Jirka se stěhuje na 30m band a já zůstávám na 40m. Jak je mým zvykem,
opět žádná vysoká anténa, opět jen „pádlovka“.
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Možná bude někoho zajímat, co se dá s tak nízkou anténou „dělat“. Zde je tedy výpis spojení:
Date:28/Aug/2012 Summit:OK/JC-030 (Špicák) Call Used:OK1IF/P Points: 10 Bonus: 0 Delete

Time

Band

Mode

08:13z DL6UNF

7MHz

CW

08:14z OK1NR

7MHz

CW

08:14z OM7OM

7MHz

CW

08:14z OE6WIG

7MHz

CW

08:14z OM7DX

7MHz

CW

08:15z HA7UG

7MHz

CW

08:15z PA0HRM

7MHz

CW

08:15z DL7VKD

7MHz

CW

08:15z DL2KAS

7MHz

CW

08:17z S52CU

7MHz

CW

08:18z DL3HXX

7MHz

CW

08:18z DL2HWI

7MHz

CW
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08:18z DK7ZH

7MHz

CW

08:20z DF5WA

7MHz

CW

08:20z DL7URB

7MHz

CW

08:21z OK1AU

7MHz

CW

08:21z OK2EC

7MHz

CW

08:22z DJ5AV

7MHz

CW

08:22z OK1FKD

7MHz

CW

08:23z S57CI

7MHz

CW

08:23z OE8SPW

7MHz

CW

08:23z S51ZG

7MHz

CW

08:23z DL8AAM

7MHz

CW

08:24z HB9DAX

7MHz

CW

08:24z SP3J

7MHz

CW

08:25z G4SSH

7MHz

CW

08:25z S59UAR

7MHz

CW

08:25z OK1AXB

7MHz

CW

08:25z ON4CAP

7MHz

CW

08:27z OE5FSL

7MHz

CW

08:27z DL1FU

7MHz

CW

Za 14 minut 31 spojení. To by skutečně mohlo stačit, máme před sebou ještě dlouhou túru. Jakmile
pile up opadá, dávám CL se zprávou, že za 2 hodiny budeme aktivovat Třístoličník. Sestupujeme
nějakou bývalou cestou. Vypadá to však, že ji naposled používali pohraničníci. Na mapě to vypadá
prostě, ale skutečnost je úplně jiná. Problém nastává při přechodu přes potok. Každý s Jirkou volíme
jinou trasu. Malinko se propadám do bažin, ale naštěstí boty to vydržely. Dostáváme se zpět na
turistickou červenou. Postupně začínáme stoupat.
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Stoupání s batohem o hmotnosti 19 kg je docela nepříjemné. Sluníčko už ukazuje, co umí, ale naštěstí
ještě není horko. Chvíli se zastavujeme a pozorujeme Boubín s Bobíkem. Jirka nechce uvěřit, že jsou
od sebe tak vzdáleni.

Příroda je neveselá, plno uschlých stromů. Bohužel v této lokalitě se vyskytl kůrovec jako první.
Opravdu začínám funět jak sentinel. Pouze mne utěšuje to, že na vrcholu si dám pivo. Je úterý, ale
Třístoličník je „obalen“ turisty.
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Pivo za 2,60 EUR mi vůbec nepřipadá drahé HI. Dávám si i nějakou „hustou“ polévku. Jdu si koupit
druhé pivo. Tam se dohaduje nějaký OM turista s paní hospodskou. Platí českou dvoustovkou a paní
mu napočítává dvě piva a jednu limonádu na 192 Kč (podle toho jakou měnu vyndáte, tak paní to
přepočítá vlastním kursem). Ten turista se dost tvrdě hádá, že je to drahé. Paní mu to několikrát
počítá na kalkulačce. Má typický nesnášenlivý výraz Němce, kterého otravuje někdo z východu.
Myslel jsem, že už tento výraz v současné době se z našich vztahů vytratil. Bohužel OM turista nezná
žádnou řeč. Stále a stále slovensky říká, že je to moc. Nevydržel jsem to a říkám mu: „To by tak mohlo
být, jedno pivo stojí 2,60 EUR, měl jste dvě, to je asi při kurzu 25 Kč za EURo celkem 130 Kč, takže ta
limonáda stojí asi 62 Kč, což je asi taky tak nějak přes dvě a půl EURa. Podle mne je to v pořádku“.
Pán si v tu chvíli uvědomil, že platí českou korunou a ne EUR. Bez jakékoliv omluvy tedy odchází. Je
mi v tu chvíli trapně za něj. Protože jsme se domlouvali spolu, paní má dojem, že patří ke mně.
Vyloženě se na mne nesympaticky dívá. Žádám ji ještě, zda by mi nenatočila vodu. Chvíli láhev drží
v ruce a rozhoduje se, jestli ano, nebo ne. Vysvětluji jí, že mám před sebou ještě dlouhou tůru a že
vodu nutně potřebuji. Bez jediného slova se zamračenou tváří mi vodu dává. Je mi smutno. To jsem si
fakt nezasloužil. Jakmile se některé skupiny lidí nenávidí, je to špatné. Vzpomínám, jak náš táta měl
aversi k Němcům. Bylo to vyvoláno válkou a tím, že v době mobilizace na sebe stříleli. Už to v něm
nějak zůstalo. Trvá to pak generace, než se to uklidní. No co. Hledám Jirku. Nemohu ho najít a tak ho
volám na VKV. Prý si natáhl anténu z nějaké skály. Obcházím tedy parkoviště.
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Pohled směrem na Plechý, mi připadá asi takový, jako na Krušné hory před 30 roky.

Jirka už má odvysíláno. Nechce se mi vyndávat svoje zařízení a tak tentokrát využívám služeb PFR3.
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Postupně vše balíme a vydáváme se hřebenovkou na Plechý. Cesta je plná turistů.

Pohled na uschlé a vyvrácené stromy opravdu není hezký. Jo hoši, takto jsme na tom byli v Jizerkách.
Běžte se tam však podívat nyní. Je to paráda. Ale tenkrát nikdo nezakazoval kácení. Vypravujeme si o
amatéření o DXování. Oba se shodujeme na tom, že nás spíše baví to propojení s turistikou a pak
snad ještě závody. Začíná být dosti horko. Malinko mne to zmáhá. Naštěstí přicházíme záhy na
Trojmezí. Odtud je to už coby kamenem dohodil na Plechý. Neodoláme a fotíme se. Tuto fotku mám
doma v různých variantách ze všech cest. Nohy mne už nějak neslouží a vyloženě začínám mít pocit
hladu. Docela se těším na ten salám, který mám v batohu.
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Postupně přicházíme až pod Plechý.
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Měsíční krajina v plné své kráse. Stejně je však zajímavé, že nějaký strom to vše bez problémů přežije
a roste si, jakoby se nechumelilo.

Zatímco já se živím vacovských chlebem se salámem, tak Jirka obětavě připravuje anténu. Přesvědčuji
ho, ať to natáhne 1m nad zemí, že to bude stačit. Neznáte Jirku, ten kdyby našel na tomto místě 20m
strom, tak bude přemýšlet, jak na něj vyleze. Jirka normálně salám nejí (jen mléko a sýr), teď však
s chutí si pár koleček dal. Jo když je nouze největší…HI.
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Děláme pár spojení v režimu „Turbo“, žádné zdržování, máme ještě před sebou namáhavý sestup do
nouzového tábořiště. Fotím si ještě vrchol Plechého. A samozřejmě je nutné vyrobit ještě vrcholovou
fotografii.
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Tak teď už nás čeká jen sestup. Bohužel to nebyla zase taková úplná legrace. Skákání po kamenech mi
celkem nepřipadalo zábavné. Opravdu jsem toho začínal mít dost. Lipno již bylo na dohled.

Jdeme jak roboti a nějak nám mizí úsměv. Opravdu se těším na stan a na spánek. Na nouzovém
tábořišti Jirka opět vyhledává ty nejvyšší stromy. Už nemám sílu ho přesvědčovat o tom, že do
Liberce by spojení fungovalo i na anténu ve výšce 2m HI. Při příchodu na tábořiště se k nám přidala
kočka. Taková milá. Chudáček, někdo ji tu asi odložil, je mladá a určitě se ještě nenaučila lovit. Jirka ji
krmí sýrem. Ona se k němu chová velice přítulně. Vzpomněl jsem si na Jarušku. Napadá mne bláznivá
myšlenka. Fotím Jirku s kočkou a posílám to jeho ženě Jarušce. Ta je kočkama celá posedlá. Okamžitě
přichází odpověď: „Je chudáček, Jirko vem ji sebou domů“. Jirka se jen usmívá: „To víš, že jo HI“. No
naštěstí to Jaruška neslyší.
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Ve 20 hodin máme sked. Signály od Jardy OK1MKX i od bráchy OK1USP jsou velice silné. Žádné
rušení, zkrátka paráda. Potvrzujeme klukům, že žijeme, nikdo si nic po cestě nezlomil. Jsme jen
malinko utahaní. Jirka si s klukama povídá až do tmy, já zatím sleduji naši kočku. Nějak začala
vyskakovat. Beru foťák a bleskem ji fotím.
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Jo takhle to je. Prý že neumí lovit HI. V závěru hry byla myš bez milosti sežrána. Tak o tebe kočičko
strach nemám. Jsem dost utahaný a tak jdu spát. Jirka stále ještě vysílá.
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Usínám a najednou slyším docela nepříjemný zvuk: „Hele tady to je, mám to“ No tak to nám ještě
chybělo, podle hluku mi to připadá, že nás navštívil nějaký autobusový zájezd. Pak slyším jasné rány,
jako když někdo zatlouká hřebíky. Sakra co to je, myslím si. Rány jak z kanónu, zveličené ještě
odrazem od blízkých hor. „To není možný, oni si asi donesli sebou prkna a teď si zřejmě vyrábí
nějakou boudu“, myslím si. Koukám na hodinky a zjišťuji, že už tlučou asi 10 minut. To už jsem
nevydržel: „Kterej blbec tady ty hřebíky zatlouká. Ty si snad chceš tady postavit celý dům nebo co“.
Tak a je klid. Dokonce už není slyšet ani hovor. Fakt mne to zajímá, co to je za mouly. Ráno vstávám
jako první a všímám si, že vedle našich stanů stojí i jeden další.

Je mi jasné, že ten rachot musel vyrábět ten, kdo v tom stanu spí. Pomalu snídám a jsem nesmírně
zvědav, kdo z toho stanu vyleze. Kolem deváté se objeví hlava. Mladý kluk, podle mého odhadu tak
asi 19 roků. „Tak polez, ať vidím, co to bylo za moulu, který tady zatloukal ty hřebíky“.
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„Dobré ráno, to nebyly hřebíky, ale nám nehořel vařič a tak jsme ho opravovali“, povídá ten synek.
Asi to opravdu nebyl student techniky. To by technik nikdy neudělal. „Víte, ale ještě nebylo 10 hodin
a tak podle regulí nebyl noční klid“. Pane bože myslím si, to není možný, on přijde na tábořiště, kde
někdo spí a on se řídí nějakými regulemi. Bylo mi ho líto, docela se mne zalekl. Nechci mu pokazit
krásný den a tak „nahazuji“ příjemnější vzhled. Ještě se bavíme o tom, že oni jdou přesně opačně, jak
my. Opět máme s Jirkou problém, co s mokrými stany. No co, zabalíme to mokré. Jirka večer jede
domů a já ještě jednu noc přespím na Soumaráku a pojedu taky. Loučíme se a jdeme dál na Jelení.
Přišla se s námi rozloučit i kočička. Přinesla nám (asi za odměnu) další myš. Nosila ji v zubech a těsně
přede mnou ji upustila. Asi myslela, že si ji ulovím. Po několika pokusech poznala, že je to marné. Asi
byla sytá ještě ze včerejška a tak této myši ukousla jen hlavu. Jo měla zřejmě ke snídani chuť na
mozeček.
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