SRH 2013 – 19.8. Den devátý
Sakra toto utíká, myslím si po probuzení.
Pomalu už je znát, jak se každý den zkracuje.
Podívám se na hodinky a konstatuji, že vnitřní
hodiny pracují téměř dokonale. Je 6.13 a já
s radostí nastupuji pravé ranní šumavské
kolečko - probudit, WC, koupel, snídaně.
Vzpomínám, jak po roce 1989 nějaký
neznaboh dělal referendum, zda zachovat
Soumarák v té podobě v které je teď anebo
jestli sem zavést proud, udělat teplé sprchy a
ještě další voloviny. Naštěstí v té době žila
ještě ta pravá generace vodáků a ta prohlásila
to samé co já. „Jestli to tady uděláte, pak sem
přestávám jezdit“. Soumarák je nádherný
právě tím, že tady ten proud není. Pokud
bychom udělali nějaký vzpomínkový večer
s bývalými občany NDR, pak myslím, že by jich
tam bylo plno. Skutečně bývávalo zde plno a
někdy nebylo možno postavit ani stan. Přesto
zde byl pořádek a nikomu ony suché záchody
nevadily. Pro vodáky to byl ráj. Nakonec naše
generace odchází (jako v rádiu) a ta nová již o
tuto romantiku nemá zájem. Vůbec si
neuvědomují, o co přichází. Poslední ránu
k úbytku návštěvníků udělali ochranáři. Asi
jsem měl ve svém životě smůlu, že jsem
žádného pravého ochranáře nepotkal. S těmi,
co jsem se setkal, jsem nikdy nenašel
společnou řeč. Oni ti noví si vůbec
neuvědomují, že pokud něco chci chránit, pak
musím začít v prevenci, výuce a v práci
s mladými. Ale pokud něco mám chránit, pak
musím ukázat, co vlastně chráním a ne zakázat
vše a chovat se jako policajt. Poznal jsem i
takové, kteří na svůj odznak a statut
„veřejného činitele“ byli velice hrdi. Už jsem
ve svých vzpomínkách kdysi popisoval jednu
schůzi, které jsem se zúčastnil. Měl jsem pocit,
že polovina z nich je dementních s úchylkou
někoho „pronásledovat“. V tom spočívalo
jejich uspokojení a pocit, že dělají něco
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užitečného.
Pamatuji
si,
jak
mne
přesvědčovali, že znají nádherná místa, ale
nemohou mne tam vzít, protože to je nádhera
a roste tam hořec. Mohl bych to vyzradit a
někdo by to tam mohl zničit. Ale „možná“,
když nebudu zlobit, tak mne tam jednou
vezmou. Podle jejich vypravování jsem tušil, o
jakém území asi mluví. S Janou jsme se tam
v roce 2004 vypravili.

Když jsem tu fotku pak jedné ochranářce
ukázal, dosti dlouho se mnou nemluvila.
Přitom mi mohla věřit, že bych si v životě
nedovolil utrhnout jediný kvítek. Pokud takové
ochranáře přemístíte do současné doby, pak
někteří z nich jsou schopni oplotit Vltavu a
postavit na březích kulometná hnízda. To je asi
ta největší chyba současné doby. Místo
prevence a výchovy, zkrátka restrikce a
pronásledování.
Beru láhev rumu (topidlo) a jdu se
vykoupat. Honza OK1VPY se mne ještě ptá:
„To fakt myslíš vážně? Vždyť je zima.“ Sakra už
i Honza . Přitom mi připadal takový
rozumný, je vidět v jeho počínání mnoho
prvků, které jsou společné skautům a dalším
milovníkům přírody. Ale možná mu křivdím a
on si dělal legraci. Koupu se a v závěrečné fázi
si podle pana Cimického dělám malou radost –
lokám si pravého rumu s kolkem, který je
označen „nový“. Tělem se pomalu šíří
nádherný pocit čistoty a tepla. Teď už jenom
kávičku a jsem spokojen. Mezitím vstali i kluci.
„Jen počkejte, bando, zítra se určitě budete
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koupat taky, dnes ještě vzpomínáte na
kohoutkovou teplou vodu od Vaška“. Ale ten
organismus si o to řekne sám. Usmívám se a
vsázím se sám se sebou, že zítra je tam uvidím.
Vím, že Jirka OK1DDQ již zlatou „sotí“ cestu
letos vyčerpal. Podle mne je to nejkrásnější 30
bodová trasa, která vede na Bobík, Boubín a
končí Obrovcem, s návratem z Kubovy hutě.
Jirka tedy půjde asi jinam, radím mu, ať si dá
Jelení horu a Hvozd. To se dá za pár hodin
stihnout. Aladin totiž hlásí po obědě intenzívní
srážky. Lákám ještě Jardu OK1MKX a zbytek
družstva, zda se nevydají se mnou. Je vidět
slabá fyzická příprava, prý je to na ně moc
(lenoši jsou to). Radím jim tedy nenáročnou
sotu Silnická hora JC-033. Je to sice jen za 8
bodů a nikdy jsem tam nebyl, ale je tam
parkoviště. Po zelené je to pak kousek.

zážitky, jak jsem zde na Vltavě málem utopil
vlastní děti a to jen svou blbostí, že jsem
porušil staré vodácké pravidlo, které říká: „Běž
se na jez podívat, může vypadat úplně jinak
jak vloni“. Je mi nesmírně krásně. Vystupuji na
Zátoni a stoupám nahoru k Bobíku.

Ukazuji to klukům na mapě. Prý Jarda má
mapu a tak nebude problém tam dojít.
V 8.50 jede vlak ze Soumaráku do
Zátoně, loučím se s kluky s tím, že večer se
sejdeme. Ještě je znovu upozorňuji, že podle
Aladina má kolem druhé začít pršet. Můj plán
je tento: Vydám se na Bobík, pak na Boubín.
To bych měl do těch 14 hodin stihnout. Pak se
rozhodnu, zda zdolám ještě Obrovec, či zda
v hospůdce déšť přečkám. Vlak přijíždí
dokonce o minutu dříve. Nastupuji a chovám
se jako mimino. Zkrátka s neskrývanou radostí
koukám z okénka a sleduji tu krásnou přírodu.
Když přejíždíme přejezd před Lenorou, nevím,
proč si vzpomenu na povídání jednoho
fotografa, který zde na lesní cestě kdysi fotil tři
druhy zmijí ((dokonce i zmiji černou). Byl to
takový unikát, že se to podaří jen jednou za
život. V hlavě se mi ještě promítají různé
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Přicházím do sedla pod Bobíkem a ještě
naposled sleduji postup studené fronty. Vše
souhlasí, ale před hlavní frontou je takový
malý ocásek. Aladin ukazuje, že z něj by mělo
něco vypadávat s intenzitou asi 0.2 mm/hod.
Podle zkušenosti vím, že někdy je to jen
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takové strašení. Po tomto „ocásku“ bude klid
asi 2 hodiny a pak přijde to hlavní. No nic,
nebudu se tím rozptylovat. Přicházím až na
Bobík a už po cestě cítím, že občas na mne
něco kápne. Snažím se rychle vše odvysílat,
tlačí mne čas. Zkouším ještě na 145.550 MHz
každou celou hodinu volat kluky. Bohužel se
nikdo nehlásí. Balím a docházím až k oboře.

Přelézám ji, když v tom začíná kapat podezřele
intenzivněji. Zkouším se napojit na internet a
zjistit, co se děje. Bohužel Vodafone tady moc
nefunguje. Přepínám na T-mobile. Tak je to
jasné. Na Boubín to mám ještě asi 7 km a
nemusel bych to stihnout. Deštník sice mám
sebou, ale… Nakonec se rozhoduji pro jinou
variantu. Zjišťuji, jak jede vlak do Kubovy Hutě.
Ano mohl bych to stihnout, tedy půjdu zpět do
Zátoně, pojedu do Hutě a určitě stihnu
aktivovat Obrovec, pak už to vypadá, že
frontička si mne najde. Na Obrovci jsem byl již
mnohokrát a tak vím, kudy je to pohodové.
Kolem BTS průsekem, dále kolem chaty, přejít
silnici, znovu průsekem, odbočit mírně doleva
a jsem tam.
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Z Obrovce je o mne docela zájem, ještě na
145.550 navazuji spojení s Jirkou OK1DDQ,
který mne zdraví z Hvozdu. Něco povídá o
Vladimírovi a přitom se směje. Moc to
nefunguje a nedochází mi spojitost. Loučím se
a rychle se přesunuji zpět. Celkem v pohodě
ještě přicházím do zahradní restaurace těsně u
nádraží. Stačím si ještě objednat pivo a jídlo,
když v tom se spouští velice intenzívní déšť.
Paní servírka upozorňuje, že žádné další pivo
zde již nebude. Sedím sice pod stříškou, ale
prší hrozně, musím vyndat deštník. Je to
hrůza, jsem silně nedopitý, ale nechce se mi
chodit dovnitř hospody. Vlak za chvíli pojede,
vstávám a jdu se schovat na prázdný peron. Už
i Kubova Huť je bez obsluhy, lístky se kupují ve
vlaku. Paní konduktérka mne zkasíruje. Jsem
ve vlaku skoro sám a tak by si určitě měla
pamatovat, kam jedu. Čekáme ještě na
křižování v Lenoře a postupně jedeme dál.
Studuji obrazovku, která říká, že stanice
Soumarský most je na znamení. Prý mám
stisknout tlačítko a vlak mi tam zastaví. Paní
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konduktérka je u strojvedoucího. Určitě mu
řekne, že jeden pasažér tam vystupuje.
Přejíždíme přejezd za Lenorou a pro všechny
případy tisknu to divné tlačítko. Žádná odezva,
je to divné, ale asi jim tam něco zazvoní,
myslím si. Přejedeme přejezd u Soumaráku,
jdu ke dveřím a je mi jasné, že je tu něco
nenormálního. Nemám brýle, ale jasně vidím
ještě jedno tlačítko. Stisknu ho, ať skutečně
mašinfíra slyší, že tu má zastavit. To brzděni mi
připadalo divné, takové nezvykle rychlé.
Přesto však už jsme přejeli nástupiště.
Otevírají se dveře. V duchu si ještě říkám, že je
to divné, ale proč zastavili asi 20m od
nástupiště. No nic, je to nepohodlné, vylézám.
Paní průvodčí však na mne pokřikuje, proč
jsem aktivoval záchranou brzdu. V klidu jí
říkám, že ten vlak nezastavoval. „To musíte
příště to tlačítko stisknout pořádně“, povídá.
Sakra, to je divné, ale příště musí definovat, co
je to stisknutí pořádně. Ještě chvilku na mne
něco vykřikuje, ale už ji neposlouchám. Jdu do
tábořiště a musím se smát, nevím proč, ale
vybavila se mi příhodička ze Švejka. Konec
konců, všechno by si měl člověk za svůj život
jednou vyzkoušet. Záchranná brzda na to
čekala celých mých 62 roků. Dokonce jsem
neplatil ani žádnou pokutu. Vlak po krátké
chvíli odjíždí a z oken na mne koukají všichni
tři další cestující. S úsměvem jim mávám. Asi
jsem v jejich očích buď totální neznaboh
anebo hrdina. Dokázal jsem si zastavit vlak
20m po opuštění stanice. Volám ještě na
známém kmitočtu 433.550 MHz a ozývá se mi
Vladimír. Lákám ho na průzkum levobřežní
hospůdky. Celkem neprotestuje a za chvíli
doráží. Na můj vkus mu něco chybí, je
málomluvný a takový rozpačitý. Objednávám
grog a pak Vladimír to otáčí. Nakonec to z něj
vylézá: „Tak si představ, co se nám stalo.
Jdeme po té zelené, najdeme kopec a lezeme
nahoru. Postavíme anténu a spustí se pile up.
Dáváme, že jsme na JC033, když v tom se ozve
strašně silný signál OK2PDT/P a dává nám, že
je taky na JC033, ale nevidí nás. Za tím dává
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velké HI“. Vladimír do sebe hodí další grog a
pokračuje: „My jsme si to tu chvíli uvědomili,
že jsme na nesprávném kopci. Ale ten náš je
vyšší než ten JC033. Co teď máme dělat?“.
V duchu jsem se musel smát, ale s ledovou
tváří mu říkám: „No to je průšvih, OK2PDT Vás
nahlásí a všem se neuznají body. Dokonce je
nedostanete ani vy. To je tedy ostuda“.
Vladimír můj černý humor asi nepochopil.
Přišel i další člen tohoto trapasu, Honza
OK1VPY. Dáváme si ještě pivo. Ptám se, co
dělá Jarda OK1MKX. Prý vysílá. Vyndávám
z batohu HB-1B. Nacházím ho na 40m v docela
slušné síle. Připojuji anténní člen a přepínám
ho do funkce umělé zátěže. Volám Jardu jako
K1IF. Zabralo to, Jarda skočil na špek, ale stále
té značce nemůže uvěřit. Už ho netrápím.
Dostávám prapodivně špatný report. Honza mi
pomáhá alespoň trošku rozvinout LW20m. Pak
už je to super. Musím Vláďu uklidnit, že se nic
neděje, zkrátka se netrefili na ten správný
kopec, ať to OK2PDT vysvětlí a vše bude OK.
Pomalu se vracíme do základního tábora. Kluci
jsou nahlášeni jako pile up stanice do CUCu.
Budou používat značku OK1OMS. Honza se na
druhý břeh brodí přes Vltavu, my však jdeme
přes most. Sleduji ještě radarová data a je mi
jasné, že v CUCu bude pršet. Chvíli ještě
sleduji, jak se kluci na závod připravuji. Já to
vzdávám
a
lezu
do
auta.
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Nechci je strašit, ale podle radarových dat
pršet začne během chvilky. Zatím se ještě
usmívají. Přesně se začátkem závodu se to celé
spouští. Sedím v teple (topím si v autě propan
butanovým vařičem) a ještě sleduji to peklo,
co se spustilo. Opravdu jsou to nadšenci a
s tou nepřízní počasí se perou jako lvi.

Všimněte si „paroprostupnosti“ stanu.

Po závodě ještě chvíli diskutujeme u Modré
štiky o tomto závodě. Vše je promáčené a
dokonce prší na lavice. Znatelně se ochladilo a
my si dáváme jen dvě piva. Jdeme spát. Zajímá
mne postup, jakým Vláďa do toho jeho stanu
poleze. Zde je sled událostí.
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Skoro to vypadá, jako kdyby tam Vláďa kouřil.
Ne nebojte, Vladimír je zarytý nekuřák, ty
čoudíky jsou opravdu páry z jeho těla. Taky jdu
spát, byl to nádherný den.
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