Dostávám se pomalu až k začátku stezky.
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Vstávám opět ve stejný čas, přesně v 6.10.
Beru ručník a jdu směrem k mostu. Sluníčko už
se připravuje na svou denní pouť. Sleduji jak
v zimních bundách si někdo fotí východ. Ráno
byla teplota 3C. Zajímavé na tom je však to, že
se nádherně spalo. Je totální bezvětří. Zkouším
vodu v Lipně, zkrátka nádhera. Odhaduji, že ta
voda má tak 14C, tedy oproti vzduchu totální
lázně. Lezu tam a opravdu mi to připadá teplé.
Můj panelákový organizmus dokáže během
chvilky „přešaltrovat“ na zimní režim. Vyplašil
jsem i pár kachen. Vracím se po koupeli k autu
a všímám si, že zde nejsem sám, ale současně
se mnou asi 4 další spolunocležníci.
Z vedlejšího stanu vylézá paní s malou
dcerkou. Obě se balí do bund a spěchají do
lesíka. Dělám si v klidu snídani a přemýšlím,
kam se dnes vypravím. Při loňské expedici
jsme s Jirkou OK1DDQ pozorovali kopec
Smrčinu. Je to SOTA JC-004. Je z Nové Pece
krásně vidět. Studuji mapu a moc se mi tam
nechce, je to relativně daleko. Zdá se, že
v tomto pařáku by to byla asi hrůza. Nakonec
se rozhoduji pro moji oblíbenou medvědí
stezku a dvě SOTY poblíž – Jelení horu a
Hvozd. Stan a auto nechávám na místě a
pomalu se vydávám do Ovesné, kde medvědí
stezka
začíná.
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Napadá mi, že bych stezku mohl
zdokumentovat trošku podrobněji. Nejsem tu
naposled a tak se tyto záběry z roku 2013
mohou hodit.

Stránka 1

SRH 2013 Den pátý

Stránka 2

kdyby….

Ke každé skále zde mám svůj osobní zážitek.
Ať už je to nádherná smaženice z hořčáků, či
různé bouřky, které jsme tu zažili. Je to
skutečně
skvost
Šumavy.

Stezka oproti mapě začíná v jiném místě. Zase
to někdo v mapách neopravil. Jak je vidět,
připravil zde někdo i malý deštníček, co
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Obrázky jsou seřazeny postupně za sebou.
Tedy chronologicky mapují tuto nádhernou
stezku.
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V jednom místě je poškozeno značení. Trošku
se zamotávám, ale nakonec pomocí GPS se
vracím na stezku.
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Tak u tohoto záběru jsem si vzpomněl, že kdysi
jsem tady točil video s Radkem OK1RX. Tedy
ty schůdky ještě byly funkční HI.

Tento obrázek jsem našel ve svém archivu
z roku 2006. Je tam sice s nějakým pozadím,
ale pro porovnání to bude zajímavé.
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Ale porovnejte si ty změny sami. Jdu pomalu
dál a s každou skálou a skaliskem se vyloženě
mazlím.
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Zde je nádherně vidět, co to udělá, pokud není
dostatek
vláhy.

Tato fotka je symbolická. Jakoby onen lesník
chtěl říci. „Odložte sluchátka a nebuďte hluší“,
HI.

Přicházím až na Perník. Tam je však
nějaké“srocení“ mládeže. Pokračuji tedy dál až
k Jelenímu
jezírku.
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Zkouším vyrobit na samospoušť obrázek – Já a
jezírko.

Pomalu

se

vydávám

na

Jelení

vrch.

Zastavuji se i v místní hospůdce a dávám si
polévku s pivem. Je tady relativně hodně lidí,
dá
se
sem
zajet
autem.

Potkávám i nějakého lesního dělníka. Vypadal
jako bezdomovec a zřejmě používal přirozený
lidský repelent. Zkrátka smrděl na sto honů.
Postupně odvysílávám obě soty a pomalu se
dávám směrem k Ovesné. Není třeba spěchat.
Času mám dost. Postupně docházím až do
Nové Pece. Zde si v místní restauraci dávám
vynikající špagety. Bohužel mají tady jen
„silnější“ pivo. To snad ani nepotřebuji.
Přesouvám se tedy do kempu. Tam k mému
velikému překvapení je otevřena hospůdka a
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sedí tam nějací místní. Dávám si pivo a jen je
tak poslouchám. Jsou to bývalí pohraničníci a
tak vypravují o tom, jak se kam mohlo, kde
byla jaká rota a jak „stříleli“ do uprchlíků.
Mám z toho takové smíšené pocity. Z jejich
řeči je jasně znát, že sice to odsuzují, ale byla
to pro ně nádherná doba. Zvláště zajímavé je
povídání o psech „orlech“, kteří byli
vypouštěni na dálku. Baví se i o svých
velitelích. Padlo i jedno jméno, které důvěrně
znám. Ano, vždyť je to jméno současného
správce bývalé roty v Českých Žlebech. Jeden
pán si všimne mého zájmu. „Nechceme Vás
s těmi řečmi unavovat“, povídá. „Ne
neunavujete, je to zajímavé, dokonce jednoho
Vašeho velitele znám osobně“, povídám. Po
této odpovědi jsem se jim zdál příšerně
podezřelý. Asi si vzpomněli na doby nedávno
minulé a tak okamžitě mění téma a tuto schůzi
rozpouští. Byla to krutá doba.
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