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 Tak studená fronta se nám trošku zabrzdila. Stále v této oblasti je nádherné azúro. Vstávám a 

ihned koukám na teploměr. Je 16,1C, což je příjemná ranní teplota. Roman s kamarádem chtějí vylézt 

na Boubín, já si plánuji „oddychovku“. Silnická hora je krásná sota, v oblasti, kde nepotkáte človíčka.  
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 Bohužel má jen 998 m nad mořem a tak není za 10 bodů. Jde se k ní po zelené od 

Kunžvartského sedla. Ještě při ranním skedu oznamuji Luďkovi svůj záměr. Do sedla dojedu autem. 

Bohužel však v Lenoře dělají novou silnici a tak to bude asi výhodnější vzít přes Hniliště. Odjíždím 

kolem půl deváté za celkem příjemné ranní teploty. Postupně se dostávám až do Českých Žlebů, kde 

odbočuji doprava. Cesta tu sice není moc kvalitní, ale jet se tu dá. Kroutí se to tu jako had a pokud 

potkáte protijedoucí náklaďák, tak máte plno práce s volantem. Najednou se za mne dostal nějaký 

závodník v BMW. Tyto kluky znám a většinou jim okamžitě uhýbám. Tady však za silného provozu 

není kam. Abych ho nějak moc nebrzdil, trošku zrychluji. On však se na mně lepí. Není to vůbec 

bezpečné. Naštěstí jsem objevil nějaký výjezd a tak mu uhýbám. K mému velikému překvapení však 

za volantem sedí nějaká dáma středního věku. Nu což…. Asi někam spěchá. Zpomaluji a přijíždím na 

hlavní silnici. Teď už stačí jen dojet do sedla. Odkládám auto na parkovišti a loudavým krokem jdu dál 

po zelené. Čtu si na cedulích o tom, že zde byla nějaká vesnice s většinovým počtem německého 

obyvatelstva. Fungovalo to velice dlouho. Koneckonců mám v sobě i já část německé krve. Moje 

babička byla Němka. Nechce se mi lézt po skalách a tak natahuji anténu těsně pod vrcholem. 

 

Když jsem na tomto místě byl před třemi roky, bylo zde plno hub. Teď je bohužel vše suché. Moc to 

nefunguje, ale po sebeanonci se spouští malý pileupík. Jo, kde jsou ty doby, kdy stačilo dát výzvu a 

ten pileup přišel sám. Je ale fakt, že v té době byl i daleko vyšší kritický kmitočet a tak nebyla nouze i 

o spojení do OK. Koukám na synoptickou situaci. Ta fronta se blíží, ale nepřijde dřív jak (můj odhad) 
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za 4 hodiny. Zatím je nádherný den. Možná bych to mohl zkusit ještě do Kubovi Hutě a vylézt na 

Obrovec. Vracím se tedy po zelené k autu a fotím si pozůstatky po našich předcích. 

 

Tyto buky tady přeci někdo musel vysázet. Vůbec ta zelená turistická je velice zajímavá. Vede až na 

Přední kopec, odkud pokračuje již jako červená na německé straně. 
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Trošku jsem vzbudil pozornost u oveček. Není asi běžné, aby po této cestě někdo chodil. Vracím se 

k autu a jedu zpět na Kubovu Huť. Na hořením parkovišti mám trošku problém zaparkovat. Naštěstí 

jedno místečko je tu volné. Hned vedle parkoviště je „zlatokopecká“ hospůdka. Dávám si něco 

malého s pivem a platím zřejmě i za úsměv studentek veliký peníz. Nu což, na dovolené se to může 

HI. Loudám se směrem na Obrovec a vzpomínám na moje setkání s vlkem. Tenkrát to byla fenka, 

která utekla z německé strany. Bylo to moje první setkání s vlkem v přírodě a  docela jsem se bál. Ona 

však také a tak jsme oba nehýbali a jen jsme po sobě na tu vzdálenost cca 50m koukali. Pomalu se 

však budeme muset zvykat na ostrá setkávání. I když samozřejmě vlk se lidem vyhýbá. K setkání může 

dojít jen tehdy, pokud směr větru nepřináší naše pachové stopy. Ale určitě si zvykneme. Pamatuji si, 

jak jsem jako malý kluk se šíleně bál hadů. Dnes si zmije docela se zájmem fotím. Přesto se musím 

přiznat, že když zasyčí, tak většinou prchám HI. 

 Z Obrovce pomalu scházím na parkoviště. Vypadá to na nějaký malý deštíček, ale zatím je to 

OK. Objízdná strana tentokrát vede přes Horní Vltavici na Houžnou. Jsou zde dopravní světla a dost 

dlouho to trvá, než se člověk dostane do Lenory. Nakonec usínám na sluníčku u stanu. Žádný déšť se 

nedostavil. Roman s kolegou přichází akorát v době, kdy mne opět začíná trápit žízeň. Nedá se nic 

dělat, jdeme na „jedno“. Dávám si i obalovaný sýr. Musím říci, že mi to chutná. Kolega od Romana 

balí a odjíždí. Na skedu v půl deváté je jak brácha, tak i Karel OK1JRU. Dostávám zprávu, že Dan 

OK2PVX zítra přijede se svým synem. Ta studená fronta se opět nějak stočila a vypadá to, že zítra 

opět bude krásný den. Roman má zítra svátek a tak spolu chvilku sedíme u ohně a popíjíme dobré 

bílé vínko. Krásně se po něm usíná. 


