SRH 2013 – 12.8. Den druhý
Vstávám přesně v 6.10 hodin, je to zajímavé,
ale tento čas mne provází celou expedicí. Vždy
přesně v tuto dobu vstávám (probouzím se) a
provádím klasické ranní kolečko včetně ranní
koupele. Sousedé v noci řádili až do 1 hodiny.
Bohužel patřím ne mezi sovy, ale skřivany.
Jsme však na dovolené a tak se musíme

vzájemně tolerovat. Teplota v noci se
pohybovala někde kolem 10C. Spalo se
nádherně, dokonce jednu chvíli jsem
poslouchal i jejich průpovídky od ohně.
Možná, kdyby to tušili, používali by jiné
povídky a možná i jiný jazyk HI. Po skvělé
dvacetikorunové koupeli (tolik stojí ve Veveří
žeton) vyrábím expediční kávu a snídám
zajímavou kombinaci.
Chléb s rybičkami v tomatě a silná káva.
Stačím při tom ještě studovat mapy.
Porovnávám je i s tištěnou mapou. Bohužel
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éra zelených turistických map skončila. Byly to
první mapy, které byly vysoce přesné. Byly
prováděny na základě vojenských mapových
podkladů. Vojáci v té době opravdu měli toto
na vysoké úrovni. Bohužel Harmanec už trošku
zestárnul a tak existují daleko přesnější mapy
od jiných dodavatelů. Co je už dost (z mého
hlediska) přežité, tak to jsou mapové podklady
od firmy Garmin (Mapsource). Na níže
uvedeném obrázku je vidět naplánovaná trasa
z Mapsource. Pokud to porovnáte s mapami

z cykloatlasu, pak je to skutečně o něčem
jiném. Je to dost veliký problém, sehnat
pořádné mapy. Dodavatelé od sebe kopírují
různé vady. Zkrátka bez pomoci turistů se asi
těžko obejdou. Nakonec jsem odložil Garmina
a používal pouze Locus PRO. Docela se
osvědčila i možnost využívat mobilních map
(ke stažení zdarma) od mapy.cz. Tak dnes je
rozhodnuto, dám si jednu desetibodovku, na
které jsem ještě nikdy nebyl. Je to nejvyšší
hora Novohradských hor na české straně –
Kamenec.
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trafiky, dva truhláři, zedník, úvěrní
společenstvo pro Pohoří a okolí.

Jak píše Wikipedie, poslední ránu obec dostala
v 70. letech 20. Století, při rozšiřování
pohraničního pásma. Odkládám auto na
odstavném značeném parkovišti a vydávám se
postupně po zelené. Celkem jednoduchá
navigace a nenáročný, zato nádherný terén.
Jsem uchvácen krásnými pohledy. Škoda, že
fotografie toto nedokáže tak nádherně
zachytit (nebo to nedokáže fotograf HI). Jdu
kolem pomníku z 1. Světové války. Při čtení
jmen si znovu a znovu uvědomuji, že to musel
být
obrovský
masakr.

Přes Pohorskou Ves a Leopoldov se dostávám
až do obce Pohoří na Šumavě. Klidná obec,
která měla v minulosti až přes tisíc obyvatel.
Ale přečtěme si to z Wikipedie:
Podle sčítání lidu z roku 1890 mělo 186 domů
se 1323 obyvateli (1077 Němců a 246 Čechů).
Obyvatelstvo se převážně živilo zemědělstvím
a ručními domácími pracemi. Nejznámější
činností byla podmalba svatých obrázků pod
sklo, které se potom vyváželo do celé Evropy.
Tento způsob malby se rozšířil do celých
Novohradských hor a to na obě strany hranice.
S nabýváním významu Pohoří se také
zvyšovala jeho velikost a tvorba nových
živností a institucí, jako byly například pivovar
(roční výstav 1110 hektolitrů, v činnosti 1791 –
1889), vinopalna (1789 – 1860), hamr (od roku
1834), od roku 1848 pošta, 1887 telefon a
1889 telegraf.[2] Byl zde také Sbor
dobrovolných hasičů od roku 1888 a místní
odbor Deutscher Böhmerwaldbundu (zřízen
1895). Úctyhodný byl seznam živností
pořízený roku 1923: obchod chlebem, cukrář,
dva obchodníci dobytkem, doprava osob, dva
obchody galanterním zbožím, hodinář, dva
hokynáři, osm hostinců, obchod s hračkami,
kolář, kovář, dva krejčí pro pány, výčep lihovin,
mlynář, dva obuvníci, pekař, porodní bába, dva
řezníci, čtyři obchody smíšeným zbožím, dvě
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Zničený kostel je zde opravován. Mám radost,
že i tato generace dokáže sehnat peníze na
opravu. Kostelík je prostý, ale dýchá z něj něco
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šumavského.

Zkrátka kostel s pár lavicemi a velkými kamny,
je mi velice sympatický. Cesta vede dál po

Prameništi Pohorského potoka. Všude klid a
pokoj, přesně to, co mi dělá dobře. Ta naše
generace měla trošku smůlu, ale i obrovskou
výhodu. Smůlu v tom, že do hraničního pásma
byl přísný zákaz vstupu, štěstí v tom, že jsme
tuto nově otevřenou krajinu mohli poznávat
jako jedni z prvních. Asi už nikdy nebude
taková příležitost. Tok turistů a hlavně kolařů
se dostane všude tam, kam vedou nějaké
cesty. Jediná naděje poznávat nepoznané je
v tom, že musíme využívat „necest“. V tichosti
si prohlížím nádhernou krajinu a poznávám i
nádherné
stromy.
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Celkem bez problémů se dostávám až na
vrchol Kamence. Všude posvátné ticho, jen
zvuky přírody. V rychlosti buduji SOTA
pracoviště a těším se na pile up.

Zkouším pomocí samospouště udělat sám
sebe v tom krásném prostředí. Tak tohle je ten
amatérský ráj, klid bez QRM, plno stanic,
nádherná příroda. Sundávám sluchátka a
začínám balit. Z dálky slyším nějaký hluk a
pokřikování. Opatrně vyhlídnu ze skal a je mi
to jasné. Nějaký autobusový zájezd se jde také
na tu krásu podívat. Sakra, to se mi tedy
nechce odpovídat na otázku co tu dělám a
vyhýbat se 50 lidem. Beru na sebe mimikry
v podobě své maskovací SOTA výbavy a
opatrně jdu jinou cestou z vrcholu, než kudy
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oni přichází. Docela mne to baví, tak schválně,
dokážu proklouznout tak, aniž by mne
zaregistrovali? Beru to jako hlavní úkol dne.
Vyhýbám se jim vlevo a skutečně se mi to daří,
nikdo mne nezaregistroval. Opatrně obcházím
i jednu skálu, když se to v ten moment stalo.
Za skálou na mne koukalo asi 5 ženských
zadků. Pane Bože, proč zase já se musím
dostat do této nezáviděníhodné situace. Celý
ztuhnu. Co mám udělat, říci „Dobrý den?“. To
nebude asi dobrý nápad, možná polovině
tohoto odděleného družstva bych mohl udělat
vlhko v kalhotech. Pokud se však budu chovat
nenápadně, pak hrozí, že si mne nějaká
všimne a budu považován za úchyla. Čert ví,
jak by to dál mohlo dopadnout. Jsem asi krok
od skály. Jako myška se nenápadně vracím
zpět. Tisknu se k zemi a čekám, až tato
kolektivní akce skončí. Naštěstí jsem malinko
výše a tak nehrozí mé vyplavení. Povedlo se,
fuj to jsem si oddychl. Celkem rychlou chůzí se
vracím na původní cestu. Na veliké vývěsné
tabuli si čtu ještě zajímavosti o této oblasti.
Skutečně je to nádherná krajina, škoda, že si ji
už našli i „autobusoví turisté“. Není sice
dokonalé počasí, ale neprší a to je to hlavní.
Studuji na mapě, jak se nejlépe dostat na další
soty, což je Myslivna a Vyhlídka. Posledně
jsem se tam dostal z Pohorské Vsi. To se mi
zdá zbytečně komplikované. Vymýšlím tedy
novou trasu od Baronova Mostu. Zajíždím tedy
tam, odkládám auto na parkovišti a jdu si dát
něco na zub. Objednávám si knedlíky plněné
uzeným masem. Je to nějaký polotovar, ale
docela mi to chutná. Zapíjím to pravým
Plzeňským pivem, koneckonců, návrat pro
auto nebude dříve jak za 4 hodiny. Po cestě na
Myslivnu si ještě z dálky fotím Baronův Most.
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Nechci vymýšlet novou cestu a tak se
rozhoduji, že pro výstup na vrchol použiju již
odzkoušený a v minulosti mnou použitý
průsek. Uprostřed cesty potkávám nějakého
cyklistu, který tvrdošíjně studuje mapu. Všímá
si, že v ruce mám GPS. „Pane nevíte kde
jsem?“, povídá. Okamžitě mi vyrábí dobrou
náladu, zubím se na něj. „To jste mi udělal
radost, já totiž většinou tuto otázku kladu
sám. Ale od té doby co používám GPS, tak
skoro pokaždé přesně vím kde jsem, ale
nevím, jak se odtamtud dostat do místa kam
chci“. Oba se tomu smějeme a já mu v jeho
cyklistické mapě ukazuji přesně místo našeho
stání. Pán děkuje, obrací kolo a ještě se ptá na
cenu GPS a jak se do toho dostanou mapy.
Jsem spokojen, mohu nějakému laikovi
vypravovat to, co umím a nebo dokonce i to,
co neumím. Pán však není úplný laik,
prohlídne si můj androidí mobil a říká: „Já
bych si to koupil, ale můj mobil vydrží být
nabitý asi 6 dní. Kolik dní vydrží toto?“. Jo tak
to musím jít s pravdou ven. „No pokud mám
zapnutý GPS v mobilu, tak to vydrží tak
maximálně 6 hodin sledování trasy“. Pán je na
koni: „No jo, ale co dál?“. Vytahuji svoji
pomocnou baterii a ukazuji mu ji jako totální
můj trumf. Pán si to prohlíží a říká: „To je moc
těžké, já tedy počkám, až to vydrží víc“. Musím
se smát, tento pán má geny mého bráchy.
Přesně toto by na to řekl on. Postupně
stoupám, až si všímám dalšího průseku. Není
to sice ten, kterým jsem nahoru stoupal před
dvěma roky, ale vypadá to dobře a vede to na
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vrchol. Trošku se zadýchávám, ale jde to.
Nějak nesleduji okolí kolem a z ničeho nic se
dostávám do hustých stromků. Při pokusu
korigovat směr přesně na vrchol se dostávám
ještě do hustšího porostu. Jestli já smolař tady
zase někoho při potřebě potkám, pak dám na
modlení. Naštěstí k tomu nedošlo.

Nakonec se dostávám až na vrchol. Stojí zde
nějaká myslivecká bouda. Jirka OK1DDQ mi
vypravoval, že odtud se jezdí závody VKV a že
několikrát už zde byl. Nelíbí se mi počasí,
vzduch je nasycen nějakou statikou. Jestli se
spustí bouřka, tak to budu rád. Ráno jsem při
cestě sem sledoval rádio a hlásili, že nás má
navštívit nějaká studená fronta. Rychle stavím
anténu a snažím se ji zafixovat za nějaký držák,
který zde zbyl na střeše po asi anténě.
Připravuji zařízení, když tu velice prudce
přijíždí nějaký terénní vůz a docela ostře na
mne najíždí. Stačím ještě rukou nadzvednout
anténu a řvu na něj: „Bacha na anténu“. Řidič
si mne prohlédne a bez jediného slova auto
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otočí a odjíždí zpět. Přemýšlím, co to mělo
znamenat. Napadá mne pouze to, že jsem
tady aktivoval nějaký hlásič a někdo to šel
zkontrolovat. Jakmile zjistil, že jsem
radioamatér, okamžitě si uvědomil, že objekt
není ohrožen. Dojídám ještě zbytky sušenek.
Rychle balím a tím správným průsekem se
dostávám dolů. Ve sluchátkách byl celkem
klid. Pokud by bouřka byla na dostřel, pak by
to musel být větší rachot. Opět si cestu na
Vyhlídku zkracuji nějakým průsekem. Já jsem
nepoučitelný.
Ještě,
že
mám
boty
s Goretexem. Občas se propadnu do bažinek.
Vzpomínám, jak jsem na Vyhlídce (další SOTA)
před dvěma roky se pral s mouchami.
Tentokrát mám sebou repelent. Zajímavé však
je to, že účinnost repelentů je každým rokem
nižší a nižší. Před expedicí jsem si koupil dva.
Ten jeden s ruční pumpičkou je dobře účinný
téměř na vše. Ten druhý s označením, že
vytváří „suchý film“, který je účinný po dobu
24 hodin a dokonce neodrazuje hmyz, ale
rovnou ho zabíjí, je totálně k ničemu. Pro vosy
je to pochoutka. Skutečně na mne nalétají a
repelent olizují. Není to poprvé, co jsem ve
svém životě vyhodil peníze. Naštěstí na
vyhlídce žádný hmyz není. Vracím se k autu.
Podle studia některých logů jsem si všiml, že
někdo k těmto třem sotám dokáže udělat ještě
další a to Jelenní Vrch. Jak to ti lidé dělají, to
opravdu musí jezdit i do zákazů vjezdu. To se
stihnout nedá. Nevadí, při odjezdu do Vyššího
Brodu zkusím ještě tuto sotu aktivovat. Dnes
je pondělí a večer je CUC. To bych určitě
nestihl. Přijíždím do kempu na poslední chvíli.
Nebudu dělat chybu, jakou např. popisuje
Robert OK2PYA. Zkrátka v přírodě se vždy
musí vysílat na vysokoimpedanční antény. Jen
ty zaručí při špatném zemním systému dobrou
účinnost. Vyndávám tedy z elektrokufru svoji
LW42m a snažím se najít nějaký strom.
Bohužel najíždějí stále noví cyklisté a většina
z nich má kola na nosiči. Hrozí, že by mne za
anténu mohli zachytit. Natahuji to tedy tak,
aby k tomuto nemohlo dojít, bohužel však
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polovina antény není ve volném prostoru.
Nevadí, jde jen o to se zúčastnit. Už si
nestačím dát ani pivo. Závod mne celého
vtáhne. Nakonec to bylo „vydřených“ 33
spojení. Skočím si ještě na jedno pivo a při
svitu baterky odesílám log ze závodu. Jde to
při této rychlosti Internetu nesmírně těžce.
Spotřebovávám na to celou hodinu, naštěstí
mám u sebe láhev rumu. Ta studená fronta asi
přichází. Opravdu začíná být chladno.
Prohlížím ještě předpovědní model Aladin. Prý
má ve 4 hodiny začít pršet. Ještě přemýšlím,
zda to mám oznámit sousedům vedle. No jo,
ale co když mi to nevyjde? To by si mohli o
mne myslet věci. Nechávám je tedy v klidu.
Jejich prádelní šňůra je plná ručníků a triček.
Uvidíme, třeba se pletou. Sám však vše
poctivě uklízím do auta a ulehám. Našlapané
kilometry jsou znát, zkrátka vše kolem se
postupně rozplynulo a dokonce mi ani rachot
vedle nevadil. Usnul jsem jako mimino.
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