SRH 2013 – 14.8. Den čtvrtý
Probouzím se jako jeden z prvních. V noci mne
trošku budil hluk, ale nejvíce mne vadilo
chrápání. Koukám za svůj stan a je mi to jasné.
Stojí tam bílá dodávka a vedle ní leží ve
spacáku nějaký chlap. Ale co, alespoň se mu
dobře spalo. Vkládám klíček do zapalování a
kontroluji teplotu venku. Je 8C. Dokonce se i
zdá, že možná vysvitne sluníčko. Beru ručník a
jdu se vykoupat. Zkrátka pravidelné ranní
kolečko. Včera jsem se v kempu ptal, zda
sprchy mají na žetony. Prý ne, do nějakého
automatu se hází přímo mince. Beru si sebou
dvacetikorunu a přicházím do sprch. Bohužel
brýle jsem si nechal u stanu. Mžourám a
používám fintu „škvíry“ ve dlani, abych si
přečetl návod. Je to prosté – stiskni tlačítko,
hoď minci, rozbliká se kontrolka u té sprchy,
která se stane aktivní. Voda je už předem
namíchána a tak není třeba nic dělat. Pouze
sprchování je časově omezeno. Házím minci a
nic. Naštěstí zase vypadává zpět. Mžourám a
snažím se vyčíst nějakou fintu v ovládání,
abych ten automat spustil. Bohužel jsem
ztracen a sprcha ne a ne. Když už jsem
rozhodnut, že si pro brýle zajdu, všimnu si
obrovského nápisu dole. „MIMO PROVOZ“.
V duchu si nadávám, blbneš tady a snažíš se
přečíst malá písmenka, zatímco stačilo přečíst
obrovský nápis. Ale bez sprchy se mi nechce
odejít. No kdyby to teklo studené, tak mi to
nevadí. Bohužel sprcha je totálně mimo
provoz a nedostanu z ní ani studenou vodu.
Chvíli ještě se kroutím u umyvadla a snažím se
nějak opláchnout. Ne nejde to, dokonce
v podlaze není ani kanálek na vodu. Kdybych
se tady „šplouchal“, pak po mne zbude jen
nacákaná voda. Dost rozladěn odcházím.
Nikde ani živáčka. Jen tak pro zajímavost
nakouknu do dámských sprch. „Hele, tady to
funguje, vše bliká jak má“. To rozumnější ve
mně mi však našeptává: „Ne, nedělej to, přijde
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nějaká slečna a budeš mít zase průšvih“. Jdu
ven a pozorně sleduji tábořiště, nikde ani
živáčka. Za minutu sem nikdo nemůže dorazit
a já budu hotov. S rychlostí blesku se svlékám
a sprchuji se. Nevím, jak se to mohlo stát, ale
najednou slyším, jak dovnitř vcházejí dvě
dámy. „Hele, tady je snad nějaký chlap“,
povídá ta první. „Co blbneš, co by tu dělal?“,
na to ta druhá. A je to. Jestliže odhrnu závěs a
vylezu, tak je mi jasné, že se spustí jekot
v podobě jejich hlasů. Ach jo. Že já moula….
Jak z toho ven? Jenom ne jekot, to bych asi
nepřežil. „Dámy promiňte, vedle je to v poruše
a nikdo tu nebyl, potřebuji již sprchu a tak
jsem si dovolil sem vlézt“, povídám. „To je
v pořádku, nic se neděje, my počkáme, a ahoj
a dobré ráno“. Tedy vše jsem čekal, ale takový
hladký průběh ne. Vylézám, rychle se utírám a
zdravím dámy. Jsou to takové asi padesátnice,
zřejmě ještě z mé vodácké generace. To si
vodáci ještě tykali a byli k sobě velice
ohleduplní. Tak to je asi ten rozdíl mezi
bývalou generací a tou „pištící“. Zkrátka dámy
v tom nevidí sebemenší problém, vysvětlil
jsem jim to a oni to pochopili. Vzpomínám, jak
po roce 1989 se na fóru rozeběhla diskuse o
tom, že tykání si u hamů je přežitek socialismu
a že to napodobovalo soudružské zvyky. To je
legrace, docela rád bych chtěl vidět schůzi
vodáků, kde by se někdo takto znemožnil.
Pamatuji si, jak jako 15letý ham elév jsem
tykal těm starším, kteří mne k tomu přímo
nabádali. Bylo to pro mne velice příjemné a
odblokovávalo to mé naivní dotazy ohledně
rádia.
Stan je trošku mokrý, bude nutné
počkat, odhaduji to asi do půl desáté. Snídám
hrnec kávy a jím k tomu chléb se salámem.
Vloni jsem udělal takovou zkušenost, že brát si
sebou na túru kovové konzervy je k ničemu.
Zvláště nebezpečná je vepřová konzerva. I ta
malá se nedá sníst najednou a tak to do sebe
člověk dostává násilím. Většinou vepřová
konzerva obsahuje jen tuky, rozemleté kůže a
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Možná i 35 procent masa. V minulosti mi tyto
konzervy přinesly veliké problémy. Naproti
tomu suchý salám typu „Vysočina“, který je
vakuově zataven, má životnost dostačující a dá
se konzumovat ve vedru třeba i dva dny.
Základem všeho však vždy musí být dostatek
kvalitního chleba. Prohlížím mapu a zaujme
mne jedna desetibodovka – Hvězdná JC 031.
Nikdy jsem tam nebyl. Kdysi jsem však slyšel
vypravovat kamaráda o „vodopádech“ nad
Vyšším Brodem. Možná by se dal stihnout i
Jezevčí vrch. Je to celkem lákavá cesta po
žluté. Všimněte si, že předchozí mapa je
vlastně print screen z programu Locus Pro. To,
co je vidět na předchozí stránce, tak to je vidět
na obrazovce chytrého mobilu, samozřejmě
s možností Zoomu.

příroda

Ihned na začátku cesty konstatuji, že
žlutá vede jinudy, než jak je namalována na
mapě. Čert to vem, pokud člověk má GPS, pak
mu to celkem nevadí. Je to takový nový
nešvar. Dokonce majitelé pozemků odvádí
turisty jinam, než jak byly provedeny značené
cesty. Samozřejmě záleží na lokalitě a na
„silnosti“ místního turistického spolku. Někde
je značení provedeno perfektně, někde je to
šílené lajdáctví. Pomalu stoupám kolem
kláštera. Je zde i poštovní muzeum. Původně
jsme byli s Vláďou OK1FII domluveni, že
přijede až sem a spolu ho navštívíme. Je zde i
expozice věnovaná rušičkám, vysílačům a
telegrafu. Pomalu stoupám kolem Menší
Vltavice a dostávám se až k vodopádům
svatého Wolfganga. Skutečně nádherná
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loučce

je

možné

fotit

květinky.

Jak je možné, že jsem tady nikdy nebyl?
Stoupám pomalu výš a výš. Ještě mne napadají
různé zkratky, nakonec se však rozhoduji
pokračovat po žluté turistické. Zpátky si to
zkusím zkrátit po cestě, která je vedle Hvězdné
namalovaná vpravo. Samozřejmě, pokud tam
ta cesta bude. Pomalu opouštím vodopády a
jsem
šokován.
Abych se bez mučení přiznal, asi jsem vyfotil
nějakou echinaceu. Ta asi není původní
rostlinou, mně to vůbec nevadí, je to hezké.

Bubáci v přírodě

Tak i tohoto jsou turisté schopni. Samozřejmě
špatné je už i to, co energetici vyrobili. Vždyť
vlastně nevhodnou skruží přímo vybízí k tomu,
aby ji někdo považoval za odpadkový koš.
Naštěstí je to jen výjimečné a hned na další
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Dostávám se celkem v pohodě až do míst
zvaných Frantoly. Podle azimutu vyhledávám,
kterým směrem ta Hvězdná může být. Jsem
šokován, koukají na mne nějaké „větráky“.
Chápu, že větrná energie je fantastická, chápu,
že pro podnikatele je to nádherná investice.
Prý taková moderní 2 MW větrná elektrárna
se dokáže amortizovat za 3-5 roků. Pak už
jenom svému majiteli vydělává. A to prý nyní
se vyrábí již běžně 5MW. Z Wikipedie se
dočítám. Tak pokud je to typ Enercon E-66,
pak by věž mohla být asi 100m vysoká.
Nedokážu to spolehlivě určit, ale pokud to
srovnávám s výškou věže na Ještědu, pak by to
tak mohlo být. Je to děs a na mne to působí
jak novodobý bubák. Úplně šílené je to, když
se to někde zjeví a vy to nečekáte.
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Připadám si jako Sancho Panza a jeho větrné
mlýny. Je to děs. Zkrátka novodobý strašák,
který se mne vůbec nelíbí a myslím, že do této
krajiny nepatří. Bohužel je to na rakouské
straně a tam asi platí jiná pravidla. Zkrátka
někdo to tam povolil. Ve Wikipedii se můžeme
dočíst i o typickém hluku těchto elektráren. Já
to vnímám celým tělem a podvědomě se
bojím, že se to utrhne a ten větrák bude
pochodovat směrem ke mně. Příšerná
představa. Toto monstrum mi pokazilo náladu.
Pochoduji dál a docházím až k té české
Hvězdné. Pohodlně se dostávám až na vrchol.

Nikde ani živáčka. Vyndávám ještě ručku a
zkouším udělat random QSO. Jak už jsem se
několikrát přesvědčil, je to ztráta času.
Natahuji anténu a užívám si malého pile upu.

Chci Janě poslat fotku, snažím se tedy
umravnit mobil k tomu, aby tam něco bylo
vidět. Opravdu mi ten infrazvuk nedělá dobře.
To není bzukot včel v koruně stromů, to není
bzukot komárů, to není štěkot srnců, to je
zvuk moderního bubáka. Představa, že bych
měl jít ještě jednou kolem těchto strojoven,
mne děsí. Naštěstí naznačená cesta v mapě (v
pravo od Hvězdné) je tam i ve skutečnosti.
Místy sice už zarůstá, ale celkem bez
problémů se dostávám až dolů. Sluníčko pálí a
představa dalšího stoupání mne děsí. Ne dnes
to vzdám. Na Jezevčí vrch už nepůjdu. Užívám
si klidné a tiché přírody. Těsně před odbočkou
do Vyššího Brodu mne zastavují asi rakouští
cykloturisté. Zajímavé na tom je to, že
okamžitě na mne zkouší mluvit anglicky. Prý
jak se dostanou do Hohenfurthu. „Hoši copak
já vím, vždyť to slovo slyším poprvé v životě“.
Povídám. Až to jednoho napadne a lámaně
vyslovuje Vyšší Brod. Tak to ano, to znám.
Ukazuji jim cestu na mapě a pomalu kráčím
dál. Jsem trošku unaven a vůbec se mi další
noc zde nechce trávit. Stavuji se ještě
v místním Coopu a doplňuji zásoby. Ve
Wikipedii si ještě čtu zajímavosti o Vyšším
Brodě.
Vyndávám svoji americkou „vodní“ láhev a
hltavě piju. Jím k tomu i vrcholovou Tatranku.
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http://www.ckrumlov.info/docs/cz/region_his
tor_vzcs.xml
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Pomalu odjíždím směrem k Lipnu. Po cestě
dostávám ještě nápad aktivovat Vítkův Kámen.
Za použití parkoviště je to docela jednoduché.
Počasí vynikající a tak se nakonec přesunuji až
na začátek Lipna do Nové Pece. Zde je to
nějaké divné, kemp je prázdný. Závora je
otevřena, nikde nikdo. Na lavičce sedí pán
s paní. „Prosím Vás, tady býval kemp,
potřeboval bych tady přespat“, povídám. „Tak
to není problém, kemp prý zrušili asi před 3
roky, ale klidně si to tady postavte, my už jsme
tady třetí noc“, povídá pán. Ještě diskutujeme
o tom, kde je tady WC a podobně. Pán se
směje“ „Všude kolem“. V tu chvíli jsem dost
dobře nedokázal posoudit, co to znamená. Po
nakouknutí do místního lesíku mi to však bylo
jasné. No nic, chvíli to tady vydržím. Voda
v Lipnu vypadá skvěle, tedy koupel mít budu a
vedle je hospoda, tam určitě nějaké WC bude.
Rozhodnuto, stavím stan, anténu a jdu se
nacpat do místní hospůdky. Je to ta hospůdka,
kde jsme si jednou dali 5 grogů a cítili jsme se
naprosto střízliví. Jana tvrdí, že nám tam
tenkrát museli dávat místo grogu jen nějakou
tresť HI. Ale to už je před 15 roky. Prudce se
ochlazuje a tak jdu spát.
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