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Den druhý 25. 8. 2019 
 

 Spal jsem jak zabitý. Sice s malou noční přestávkou, ale to způsobilo to, že jsem nějak spadl 

s karimatky. A když jsem se už probudil, šel jsem se podívat na hvězdy. Bylo něco kolem jedné hodiny 

a v tábořišti ještě dohořívaly ohně. Zajímavé je i sledovat záblesky Iridia, doma to sice bleskne, ale 

tady si připadám, že mne někdo z toho kosmu fotí. Nevím, jaká je teplota, ale zdá se mi podstatně 

chladněji, než v době ulehání. Nic se neděje, tentokrát jsem zapnul sluneční budík. Že nevíte co to je? 

Strašně nerad chodím na ranní hygienické kolečko v době, kdy už se tábor probouzí. Rád sleduji 

východ slunce a rád se koupu ve Vltavě sám. Většinou mi funguje vnitřní tělesný budík, ale někdy je 

potřeba mu pomoci. Z toho důvodu jsem si udělal malou krabičku, která obsahuje fotoodpor a 

jakmile je po ránu trošku větší světlo, pak mne krabička probudí. A aby nezahálela přes noc, tak každé 

2 minuty měří noční teplotu a vyhodnocuje jak maximální teplotu, tak minimální. Ráno mne pak 

probouzí údajem aktuální teploty, s údaji o minimu.  

 Ranní hygienické kolečko proběhlo bez nejmenších problémů. Sluníčko svítí na plné pecky a 

problém je jen s teplotou vody. Zdá se mi opravdu nižší. Ale zřejmě je to dáno tím, že minimální 

teplota v noci byla jen 14,1 C. Pokud by to bylo třeba 3C (běžná teplota), tak se mi ta vltavská voda 

bude zdát teplejší. 

 

 Po koupeli následuje samozřejmě snídaně. Docela se mi osvědčilo snídat čerstvé rohlíky 

(přivážejí je kolem půl osmé) a rybičky. Miluji rybičky z Lídlu v tomatě. Cena se sice zvedla až na 

téměř 30 Kč, ale opravdu je to kvalita. Při snídani ještě opravuji pastičku. Včera večer se mi spojil 

kontakt u teček. Nemám žádné nářadí, ale jde to opravit (nastavit) pomocí mé standardní Swiss made 

kudly. Vlak mi odjíždí chvilku před devátou. Celkem bez problému tedy stíhám i svoji oblíbenou 

kávičku. Bohužel moje stanové místo u brodu neumožňuje sledovat druhý břeh tábora a tak 

tentokrát jsem ani nekrmil kachničky. Zastávka Soumarský Most vypadá již 50 roků stále stejně. 
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Jsem jediným cestujícím, který čeká na vlak. Ten kupodivu přijíždí přesně. Nevím proč, ale od té doby, 

co ČSD předali tuto trať soukromé firmě GW, tak se to mnoha místním nelíbí. Přitom je vidět daleko 

vyšší úroveň cestování a dokonce je vidět, že nový pronájemce se i stará o trať. Kupuji si v automatu 

lístek a to pomocí platební karty. Vagón je čistý, záchody široké a opět září čistotou. V každém 

vagónu je obrazovka s mapou, která pomocí tečky a GPS ukazuje aktuální polohu vlaku. 

 

Samozřejmě Vám neunikne to, že jste sledováni kamerou. Opravdu mi to nevadí a myslím si, že to 

přispívá k větší bezpečnosti a úrovni cestování. Vystupuji v zastávce Zátoň – Boubín. V Lenoře sleduji 

nějakého cestujícího, jak si očividně neví rady s otevřením dveří. Podle gestikulace odhaduji, že je to 

cizinec a podle oblečení, že je Holanďan. Systém otevírání je dělán tak, že musíte stisknout tlačítko. 

Pánovi jsem tedy otevřel z vnitřní strany. Nevím, jak ho mohlo napadnout, že se mnou domluví 
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holandsky. To divné chrčení mi nedělá dobře. Spouštím tedy anglicky a říkám mu, že to je jediný 

západní jazyk, s kterým se s ním mohu domlouvat. Bohužel pán spustil německy. A jejda, to se asi 

nedomluvíme. Chvíli kouká na automat výdeje jízdenek, a ačkoliv se může návod přepnout i do 

angličtiny anebo němčiny, tak pán to nechápe. Chci mu to trošku ulehčit a tak se ho ptám, kam jede. 

Prý do Strakonic. Tak fajn, nastavuji Strakonice a ukazuji, že ho to bude stát 84 Kč. Pán mi však 

Německy vysvětluje, že to není jeho terminální stanice a že se potřebuje dostat až někam (zase 

chrochtal a tak jsem mu nerozuměl). Pokoušel jsem se mu vysvětlit, že si musí koupit lístek do 

Strakonic a tam si koupí ten další. Pán však neměl bankovní kartu, prý jestli mu ten lístek nekoupím. 

No mohl bych dělat hodného dědečka, ale opravdu se mi nechce. Znovu mu opakuji, že ho to bude 

stát 84 Kč a pokud mi je dá, tak mu ten lístek koupím pomoci mojí karty. No jo, pán však těch 84 Kč 

nemá. Tak to je na mne již moc. Asi se zde začínají vyskytovat i holandští bezdomovci. Naštěstí již 

musím vystupovat a tak se rychle loučím.  

 Počasí je skutečně nádherně turistické. Teplota někde kolem 18C. To je nádherná věc. Při 

výstupu na Bobík je totiž potřeba zdolat pár set metrů převýšení. 

 

Pomalu stoupám výš a výš a sleduji, jaké škody zde napáchal ten proklatý brouk. Zde to není naštěstí 

tak fatální. Postupně přicházím až na křižovatku. Je to známé odpočinkové místo Vládi OK1FII. Matně 

přemýšlím, kdy jsme zde byli naposled. Pravděpodobně jsou to již dva roky.  
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 Z tohoto místa se musí vlevo a pak opět doprava. Zde je asi nejprudší stoupání. Před oborou 

potkávám skupinu turistů, kteří jsou nuceni kola přenášet po schůdkách. Jsem v místě, odkud dlouho 

vysílal maják „Bobík“. Byla to tenkrát docela hezká akce. Možná to ještě někdy zopakujeme.  

 

 Po červené se dostávám až k poslední skále před vrcholem. Když jsem zde byl poprvé (asi tak 

v roce 1991), neměl jsem mapu ani GPS a tak jsem si tuto skálu spletl s vrcholem. Tenkrát jsem měl 

spojení s Milošem z Prahy (již není mezi námi, ale je to známá postava archiváře), který mi popisoval, 

jak ten vrchol vypadá a že tam byl v roce 1934. Popisoval mi i celou trasu po Šumavě, kterou tehdy 

jako studentík absolvoval. Jeho paměť byla geniální. Sice znám efekt stárnutí a překopírovávání 

mozkových závitů, ale to u mne asi nikdy takto fungovat nebude. Miloš mi do detailů popisoval, kudy 

šel, kde spal…. No zkrátka nádhera. 
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 Postupně přicházím až na vrchol. Je to takové smutnější, ale stále pěkné. 

 

Zkouším pomocí samospouště se zde vyfotit. Moc se mi to však nedaří. Než vybalím TCVR a z této 

soty se ozvu, pro všechny případy ještě kontroluji radar. Je to jediná ochrana před náhlou změnou 

počasí. Meteorologové totiž varují před astabilní atmosférou. Jde sem od jihu vlhký vzduch a hrozí, že 

se během chvilky vytvoří bouřková místní situace. Zatím to na to nevypadá. Vybaluji svoje SOTA 

zařízení, stavím anténu a mám na kanále č. 8 svého WLN TCVR pro 70cm zapnutý převaděč OK0BC. Je 

zde skutečně nádherně a tak poslouchám i komunikaci na OK0BC.  

https://youtu.be/HlkKOmsLZm4 

Kdysi jsem si na SRH bral do auta i výkonnou (20W) staničku. Pak jsem zjistil, že je to k ničemu a že 

poslouchat celou cestu jen hPa, mne moc nebaví. Random spojení dnes nejde. A tak jsem ji příště již 

nebral. Abych však měl lepší pocit, bral jsem sebou alespoň Baofenga UV-5R. Opět jsem však zjistil, že 

je to k ničemu. Nikam se s tím na Šumavě nedovolám (pokud nejsem na kopci) a tak vlastně potřebuji 

jen něco na místní spojení po kempu. Po vyzkoušení všech možných Alinco, T-1 a dalších krámů, jsem 

si oblíbil TCVR od firmy WLN. Je velice citlivá, odolná a dá se jednoduše nabíjet přes USB v mém autě. 

Jak funguje na Bobíku, je zřejmé z nahrávky. Nedá mi to a dokumentuji, jak je na Bobíku v srpnu roku 

2019. 

https://youtu.be/HlkKOmsLZm4
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Nacházím i vrcholovou knihu, kde je z loňska uložen můj QSL lístek. Jen si na něm někdo rozepisoval 

propisku HI. Doplňuji tedy další záznam. 

 

Celkem bez větších problémů dělám asi 5 spojení v pásmu 40m a všímám si i velice silného signálu 

stanice OK2BDF (až později jsme se s Jirkou domluvili, že byl vedle na Boubínu). Svačím a po očku 

sleduji, jak se na jih ode mne tvoří kondenzační jádra bouřek. Mám strach, abych se nedostal do 

problémů a tak raději vše balím. Usmívám se ještě nad loňským záznamem ve vrcholové knize. 
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Trošku v knize listuji a nacházím i jednu zajímavost. 

 

Jejda, to se mi líbí. Vrcholová kniha, jako seznamka. Ta Miruška musí být zajímavá ženská. I ten 

inzerát je moc pěkně napsán. (Pro její ochranu jsem zde vyretušoval poslední tři čísla). I podle 

rukopisu zastávám názor, že to je přesně ta žena, která by se hodila jednomu mému kamarádovi. 

Fotím tedy i to telefonní číslo a doufám, že ten inzerát kamaráda zaujme. Zatím je vše živé, ale možná 

v roce 2020 zde uvedu, o koho šlo a jak to dopadlo.  
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Dělám i svůj zápis HI.  

 

Nikdo nepřichází, a tedy nebudu mít odsud kvalitní fotku. Fotím tedy svoje vybavení a chystám se 

k odchodu. Tentokrát se rozhoduji, že půjdu jako vloni, tedy dále po turistické do Volar. Půjdu tedy 

oblastí, která v posledních letech drží neoficiální rekord změřené minimální teploty v OK. Docela mne 

láká sem umístit maják. No uvidíme.  
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Postupně přicházím k druhému altánku. Vypadá jako ten před výstupem na Bobík, ale je v jiném 

místě. Prohlížím si toto místo a dospívám k názoru, že by se zde dalo i nouzově přespat. Nu což, třeba 

jednou…. 
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Procházím kolem dřevorubců, kteří si zřejmě užívají polední (celodenní?) přestávky. V dálce  jsou již 

vidět Volary.

 

Šumavská nádhera. Zaujme mne i jedna housenka. Bohužel jsem ve škole nedával pozor a tak vůbec 

nevím, kam ji zařadit. 
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Nakonec se dostávám až k volarským menhirům. 
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Z nedostatku jiné činnosti si povídám i s pasoucíma se kravičkami. Je vidět, že jsem je zaujal. Zvláště 

jednu, která ze mne nespouští oči.  

„Ty jsi krásná, kolik nadojíš?“. Obvyklá komunikační otázka, kterou kravičkám pokládám. Ani jsem si 

nevšiml, že je zde nějaká šňůra s prádlem. Ta se po této otázce zavlnila a vykoukla paní?  

„To se ptáte mně“. Ježíš, zase trapas. Paní se však směje. Smějeme se tomu oba. 

„No s tím dojením, už to není ono“, povídá paní. No paráda, to se to povedlo.  

 Spěchám na nádraží a počítám, kolik mi zbývá času na oběd. Vlak jede nějak před třetí, to 

znamená, že mám celou hodinu. Jak já miluji nádražní restauraci ve Volarech. Možná i z toho důvodu, 

že když jsem vodačil, tak jsme tady přestupovali na vlak na Soumarský Most. Zbývala hodina času a 

dělali zde vynikající guláš s rohlíkem. I to pivo….. 

 Hospůdka ve Volarech 

Ještě jednou kontroluji odjezd vlaku. Má to být v 14:47. To je paráda. Obsluha vynikající, ihned 

dostávám jídelní lístek a pivo (Karel). No posuďte sami, ta chutná nádhera stála 89 Kč. 
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S chutí si dávám 3 pivka a asi v 14:40 odcházím. Vlak už stojí na nástupišti. Je to pokrok, protože vloni 

stál asi 100m od nástupiště a mašinfíra tam usnul. Musel ho probudit až mobilním telefonem 

výpravčí. Měli jsme tenkrát zpoždění 20 minut. Kupuji si lístek a usedám na místo hned za mašinfírou. 

Však jsem taky železničářské dítě HI. Sleduji jeho činnost. Musí resetovat nastavení počítače a to tak, 

aby se tam objevila ta správná mapa se správnými údaji. Pak ještě něco dělá a nakonec se pohodlně 

usadí v sedačce a pravděpodobně odesílá několik SMS do centra GW. Kontroluji přesnost času 

počítače. Ano, mají to vymyšlené a pravděpodobně čas se bere z GPS. Je to vynikající věc. V centrále 

můžou dálkově sledovat, kde mašinka je a jak je na tom s časem. Jo, ta loňská událost s usnutím asi 

byla ojedinělá. Koukám na panel a tam se najednou objeví údaj -1 min. Co to je, přemýšlím. Aha, to je 

jednoduché, máme zpoždění. Asi něco s výpravčím. Koukám ještě na semafor, ale ten svítí zeleně. To 

je divné, ale asi se děje něco nestandardního. Zpoždění narostlo na -7 minut, Najednou přichází 

výpravčí a klepe na okénko mašinfíry.  

„Co je? Nějaký problém?“, povídá. Strojvedoucí okamžitě zahazuje telefon a zavírá dveře HI. Tak to je 

legrace, ta GW má docela zajímavé pracovníky. Klidně zapomenou odjet HI. Kochám se krásnou 

přírodou a sleduji přes průhledné dveře, co se děje na trati. Spadlo pár kapek. Okamžitě sleduji radar 
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a je mi to jasné. Zrovna nad Soumarákem se udělalo kondenzační jádro. Radar to ukazuje silně 

červené. Dojíždíme do zastávky. Nechce se mi vyndávat deštník a tak se rozhoduji, že přeběhnu asi 

10m do boudy a teprve tam si deštník vyndám. Myšlenka to byla dobrá, ale za těch 10m jsem 

pořádně promokl. Tedy takovou průtrž jsem už dlouho neviděl. Po rádiu se ozývá Roman OK1WRM a 

oznamujei mi, že na mne čeká v bufetu na levém břehu. Dobrý nápad, mají tam kvalitní plzeňské 

pivo. Musím však ještě asi 20 minut čekat, než je možné vůbec s deštníkem se tam dostat. 

 

 Vše je mokré, ale pod střechou nám to vůbec nevadí. Zdravíme se s Romanem a ihned se 

dáváme do degustace piva. Jejda, to je krásný čas. Akorát ten ohýnek dnes nebude. „Proč by nebyl?“, 

říká Roman. No rozdělávat oheň po průtrži mračen, není tak jednoduché. Roman je však správný 

zálesák. No posuďte sami. 

 

Zkrátka březová kůra je věc. 
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https://youtu.be/jrIMuIef2Ys 

Vyndávám chleba a najednou mne oslovuje nějaký chlap. „Ahoj Milane, poznáváš mne?“. No tak to je 

trapas, vůbec nevím, o koho jde. „Já jsem Jirka OK2BDF a v Chrudimi jsme spolu mluvili o 

Soumaráku“. No potěš pánbůh, už mám nějaká okna. Podáváme si ruce a přichází i Dan OK2PVX. 

Bohužel však bez ogara HI. Nádherné setkání. Kluci tady „lámou“ soty. Bohužel já jsem tu letos už 

podruhé a tak téměř vše mám hotovo. Škoda, trošku ještě přemýšlím, zda tu s kluky nezůstat, ale 

byla by to blbost. Táhne mne to někam jinam. Dan vyndává i svoji sedmiletou hruškovici. Paráda, 

mám však zkušenosti, že nejsem tak geneticky odolný, jako Moravci a tak si raději dávám jen jednoho 

malého prcka. Ale dobrota to je. U Romanova ohýnku si povídáme o všech možných věcích. Takový 

nádherný večer se sledováním noční nádherné oblohy. Asi 100m od nás blikají bílá světla na 

přejezdu. Docela nás to ruší. Opravdu mi začíná být jasné, co je to světelný smog. Docela krásně 

usínám. Kluci plánují výlet na Bobík. Já se rozhoduji, že pojedu do mých oblíbených Novohradských 

hor. 

https://youtu.be/jrIMuIef2Ys

