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Den sedmý – expedice se blíží ke konci 
 

 Dnešní  plán je jednoduchý. Půjdeme na Jelení, tam si dáme oběd a pivo a pak vystoupáme 

na Jelenskou Horu a dál na Hvozd. No a pak je to už prosté, zkrátka nejkratší trasou na vlak a zpět do 

základního tábora. Délka trasy by měla být někde kolem 17km, s nepatrným převýšením. Zkrátka 

přesně podle plánu – závěr musí být lehký a odpočinkový. Měřím napětí baterie. Lion baterka má 

stále ještě asi 11.6V. Tak na tuto energii bych mohl odjet ještě mnoho sot. Zkrátka vloni jsem měl 

baterii 1.8 Ah a jen taktak vystačila, letos mám baterii 4.8 Ah a jestli jsem ji vybil  z poloviny, tak to je 

hodně. Jde se příjemně, sluníčko svítí. Potkáváme dřevorubce, který stahuje klády pomocí moderního 

„koně“. 

 

Žádná veliká dřina to není, jen vědět jak. Vzpomínám na koně jménem Karel, s kterým jsem se setkal 

asi v roce 1978 na Soumaráku. To byl „pán“ kůň. Jedl chleba se salámem, pil pivo a více méně si dělal 

co chtěl. Jeho pán mu nikdy do práce nemluvil. Prý jenom jednou si myslel, že ten kůň zvolil špatnou 

stopu a málem tam zůstali. Od té doby 

věděl, že i když jde kůň oklikou, tak 

přesně ví, proč to dělá.  

 Pomalu s Jirkou přicházíme 

k jezernímu smyku. Je to tam 

opravené. Čteme si i něco z historie. 
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Tak takto se to osidlovalo. Vlastně perfektní sociální politika. Jestlipak se za 200 let bude někdo 
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zmiňovat o Kalouskovi? No nevím, nevím. Na Jelení už to máme kousek. Toužím po tom, abych si dal 

teplé jídlo. Když přicházíme k restauraci, tak vpravo je taková stodola. Někdo zde vybudoval 

soukromé muzeum zdejšího kraje. Zkrátka paráda. Ještě chvíli si čteme a už nás to táhne do 

restaurace. Pivo mají dobré, objednávám si ještě řízek se salátem. Opravdu celkem chutné a není to 

až tak drahé. Jdu si ještě pro jedno pivo. Pán bere moji upotřebenou sklenici a začíná bez opláchnutí 

čepovat nové pivo. Tak to tedy ne. A opět crash…. „Vždyť je to Vaše sklenice“, povídá. „To sice máte 

pravdu, ale tak ji umyjte“… Je mi jasné, že třetí pivo si zde již nedám. Odcházíme směrem na 

Jelenskou Horu. Jde se celkem příjemně i když do kopce. Procházíme i kolem nějakého dřevorubce 

v traktoru. Jirka se vrhá na navigaci a určuje bod, kdy odbočit z cesty do lesa. Les naštěstí není tak 

zarostlý. Nakonec přicházíme až na vrchol. Stavíme anténu a budujeme vysílací stanoviště pod 

stromem. 

 

Opět to nepřeháním, jakmile pile up „ovadne“, předávám klíč Jirkovi. 
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 Máme před sebou ještě jednu sotu a hurá na vlak. Připadá mi to ještě brzy, abych vyhledával vlakové 

spojení. Však ono něco pojede. Odcházíme a Jirka mne vede nějakým průsekem. Protestuji, přeci 

Hvozd je támhle. „Tak to ne, Hvozd je více vpravo“. „Jirko to ne, ten je o 45 stupňů vlevo. Pojďme se 

vrátit na tu cestu, kde jsme odbočili“. Jirka však tvrdě trvá na svém.  Po zkušenostech z Českých Žlebů 

už mým navigačním schopnostem nevěří. Vzdávám to a opravdu nechápu, proč ztrácíme výšku, 

abychom ji pak pracně opět nabrali. Scházíme opět do místa, kde jsme již byli. Potkáváme toho 

samého dřevorubce, kolem kterého jsme již šli. Zdravíme se s ním. „Kam jdete“, povídá. „Už tady šli 

nějací dva před Vámi“. Tak to jsem z toho jelen, on si nás nepamatuje. Ještě mu to vysvětluji a Jirka 

už zase vymýšlí nějaký podivný azimut. Ještě si tento kraj pamatuji z loňska a tak odmítám s Jirkou 

pokračovat. „Hele Hvozd je stoprocentně tímto směrem, asi to máš nějak blbě natočený. Fakt nevím, 

proč tě to stále táhne doprava“. Jak je vidět, Jirka též nechce ustoupit. „No musíme takhle doprava a 

tam pak narazíme na cestičku a po ní pak doleva.“. Koukám do mapy. To ne, přeci nejjednodušší to je 

tímhle směrem, zdolám malé převýšení a jsem tam. No nikomu z nás se nechce ustupovat. Dohoda 

zní tedy na to, že každý půjdeme svoji cestou. Ručky máme a tak vlastně o nic nejde. Jdu přesně po té 

cestě jako vloni. Odhadnu ještě, podle vrstevnic, okamžik odbočení. Naprosto bez jakýchkoliv 

problémů vystupuji až na vrchol. Volám Jirku, ten je zaneprázdněn telefonem, ale jeho signál má QSB. 

Mám na to takovou pomůcku. V hlubokém lese s 500mW výkonu to super funguje asi do 300m. Do 

500m vzdálenosti je to bez problémů. Jakmile jste v hustém lese od sebe více jak asi 750m, pak 

komunikace je již problematická. Kolem 1km pak již obtížně realizovatelná a na větších vzdálenostech 

už je to velice roztrhané. Odhaduji, že Jirka je někde asi 500m ode mne. Stačím ještě postavit anténu 

a svoji sotu odvysílat. Sakra kde ten Jirka je? Asi za půl hodiny Jirka přichází a je otrhaný jak od 

samice. „Tak to jsem tě měl poslechnout, tady se ta cesta ztratila a pak jsem vešel rovnou do 

nějakého pralesu. Ještě mne tam přepadli komáři a mouchy, no hrůza“. Nahazuji soucitný pohled, ale 

můj vnitřní špatný člověk se uvnitř směje: „Tak máš  to, nechtěl jsi jít se mnou a tak ti to přeju“. Jirka 

jakoby mi rozuměl a tak se tomu oba smějeme. Postupně Jirka dodělává svoji porci spojení a pomalu 

kráčíme na hlavní cestu. Teprve v této chvíli zapínám mobil a studuji odjezd vlaku z Pěkné. Zdá se mi 

dokonce, že do Pěkné je to dál jak do Ovesné. Provádím rychlý výpočet doby nutné k projití celé 

trasy. Hmmm, „Tak to Jirko nevyjde, budeme muset zrychlit asi na 5km/hod“. Opravdu bojujeme 

s časem. Ne, že by nejel další vlak, bohužel však až za 2 hodiny. Představa toho, že bychom někde 

seděli dvě hodiny na lavičce, je pro mne nepřijatelná. Zrychlujeme, takovým kvapem jsem už dlouho 

nešel. Naštěstí vlak má asi 3 minutové zpoždění. Vše jsme tedy stihli včas. Ještě Jirku přesvědčuji, že 

ve Volarech budeme přestupovat a vlastně tam máme asi hodinu času. Kdepak, pánové úplně 

předělali jízdní řády. Jakmile vylezeme z vlaku, již tam na nás čeká další. Stačím si ještě všimnout 

jednoho pána, který sedí s námi ve vagónu. Nikdo jiný si tam nepřisedl, všichni ostatní se tlačí ve 

vagónku dalším. Přemýšlím, zda po 3 dnech už náhodou nedáváme nějaký signál k tomu, aby s námi 

nikdo neseděl. Pokud je toto ona příčina, tak pánovi je to očividně jedno. Vlak se rozjíždí. Pán sedí u 

okna a dobrácky se usmívá. Vyndává z ruksaku pivo a otvírák. Otevře ho a otvírák vyhodí oknem. 

Okamžitě jsem si toho všiml. Pán až s malým zpožděním. Drží v ruce zátku a přemýšlí, proč nemá 

v ruce otvírák. Nevydržím to a začínám se smát. Došlo mu to též, ale jeho smích byl takový jiný. Až 

nyní si všímám, že v košíku má ještě 4 prázdné lahve.  

 Vystupujeme ve stanici Soumarský most. Strašně rychle to uteklo. Jirka spěchá domů.  Já 

jsem nějaký utahaný. Ne dnes ještě domů nepojedu. Přespím do zítra a dnes si půjdu na pivo. S Jirkou 

se loučím Dohadujeme se o tom, že příští rok bude expedice SRH2013 a že budeme pokračovat ze 

Strážného směrem na Poledník. Určitě už bude Jarda OK1MKX v pořádku a možná bude mít i Vláďa 
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OK1FII po svatební noci a tak budeme kompletní. U Kotvy je naprosto prázdno. Už zde není jediný 

stan. Naštěstí pan vedoucí dorazil a velice ochotně mi natáčí Plzeňské. Dávám si k tomu ještě 

nakládaný hermelín. Je mi dobře. Vracím se ke stanu a jen taktak stačím ještě natáhnout anténu na 

sked. Ještě si chvíli s bráchou povídáme a pak usínám jak mimino. 

 

 


