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Den třetí 26. 8. 2019 
 

 Celkem krásná noc. Probudil jsem se tentokrát bez slunečního budíku, již v 5:20 hod a to 

téměř za tmy. Bohužel den se zkracuje. Pobyt na Soumaráku v této době má však určitou výhodu. 

Jezdí sem jen opravdoví milovníci přírody a tak zde ubývá různých pivních radovánek. Není divu. 

Pravý břeh se zavírá posledním dnem srpna. Pak je už nutné tábořit jen na levém břehu Vltavy.  

 Pomalu vylézám ze stanu a sleduji cáry mlhy. Opravdu vysoká vlhkost okolního vzduchu a 

nezvykle vysoká teplota kolem 11C. V tomto místě jsem zažil v roce 1979, přibližně v této době, 

teplotu -6C. Tenkrát jsem ještě netušil, co mohu od tvrdé Šumavy očekávat a spal jsem pod takovým 

malým spacákem, který dnes si můžete koupit v Decathlonu a uvádějí na něm extrémní teplotu +20C. 

Co je extrémní teplota spacáku dnes už každý ví. Je to taková teplota, kdy ji přežijete neoblečeni a to 

tak, že žádná část Vašeho těla nebude omrzlá. Zkrátka nevyskytnou se omrzliny. Ovšem, jak se Vám 

bude spát, asi tušíte. Říká se tomu klepání mrazem HI. Tenkrát v roce 1979 jsem nebyl ještě vybaven 

teploměrem, jen jsem tušil, že je něco špatně. Nenapadlo mne tenkrát nic jiného, než vylézt a nasadit 

na sebe vše, co jsem si sebou vezl. Byla to hrůza. Zajímavé na tom však je to, že odpoledne bylo 

nádherně, s teplotou +25C. Takové věci Šumava lehce dokáže. Snad horší to může být jen na Sahaře. 

Kluci ještě spí a tak si po ranním kolečku dělám dobrou kávičku a snídám chleba se sardinkami. Olej 

nechávám v konzervě a tu dávám na zem. Mlha je to opravdu šílená. 

 

Včera večer jsem si všiml, že vedle se ubytovali nějací mladí lidé s malým psem. Pejsek zřejmě 

nevydržel a ze stanu jim utekl. Došel až ke mně a ucítil sardinky. Jen jsme se na sebe podívali a vše 

nám bylo jasné. Pomocí očního kontaktu jsme urychleně uzavřeli smlouvu. Dala by se přeložit asi 

následovně: „Když mi necháš vylízat tu konzervu, pak já tě neroztrhám, nebudu na tebe štěkat a 

můžeš si mne i pohladit“. Jasně, souhlasil jsem a tak pejsek s náramným gustem si pochutnával na 

oleji. Nemám se psy problém a rád si s nimi i povídám. Oni to asi poznají a tak mi tento pejsek 
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naznačoval, že rád nosí aportek a vůbec, že jeho panička je milá a že ho sebou bere i na tyto akce. 

V tom se  od vedlejšího stanu  ozval šramot a Dan OK2PVX začal ze svého stanu vylézat. 

Pravděpodobně se psíčka lekl a ten mu musel jasně dát najevo, komu patří tento sardinkový lovecký 

revír. Dan to nepochopil, nic mu nedal a zřejmě navázal i špatný oční kontakt. Měl jsem místy i pocit, 

že pejsek mne brání před tím zlým člověkem, jakým dozajista Dan musí být. Jak jinak, když mu nedal 

nic na zub. Ten štěkot byl tak silný, že přišla i panička. Chudák se omlouvala a vůbec nechápala, jakou 

jsme spolu měli krásnou dohodu. 

 

Danova ranní rozcvička 

Ten rachot a štěkot byl tak silný, že to probudilo i Jirku OK2BDF. 
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Jen jediného člena expedice to nechávalo v klidu. Roman ve svém autě spal, jak zabitý. Za tu dobu, co 

se známe, vím, že já jsem spíše skřivan a on sova. Někdy jsem se probudil i ve 2 hodiny ráno a Roman 

ještě seděl u ohně a přikládal. Ptám se kluků na plány. Mají to vymyšlené. Pojedou autem do Zátoně, 

odsud na Boubín a dále na Bobík s návratem k autu. Je to docela rozumná varianta, nemusí hlídat čas 

odjezdu vlaku a v této oblasti žádná hospoda není a tak nehrozí žádný problém. Já už jsem plně 

rozhodnut. Tady až na malé výjimky mám všechny SOTY zvládnuté. Láká mne udělat inspekci 

v Novohradských horách. S klukama se tedy loučím, ale je mi jasné, že budu stejně odjíždět až tehdy, 

kdy mi oschne stan. A to podle zkušenosti bude tak někdy v 11 hodin. Dělám si tedy ještě druháka 

(druhou kávu) a ještě naposled prolaďuji pásmo 80m. Bohužel tu je však velice málo stanic a nebýt 

signálu Vládi OK1IVU, tak se nemám s kým spojovat.  

 

Ještě naposled si užívám radiového ticha a pomalu jdu balit anténu. Kluci se obávají odpoledních 

bouřek a tak vyráží velice brzy. Roman má dnes v plánu asi 80km túru na kole. Loučím se tedy i s ním 

a naposled si jdu pro čerstvé rohlíky do bufetu. Dávám si tam i poslední pivo Protivín. A s Karlem 

(vedoucím kempu) trošku se bavíme o plánech, jak to zde chtějí dělat dál. Už vloni jsem mu říkal, že 

to pivo není dobré. I letos jsem něco takového naznačoval, ale odpověď byla stejná jako vloni. „To je 

divné, nikdo si na to pivo nestěžoval“. No dobrá…. Ještě si googlím, komu že ten pivovar v Protivíně 

patří. A je mi to jasné, té samé čínské společnosti, které patří i Slavia Praha. Tak to se určitě nějaký 

mládek mstí anebo tam dosadili svého čínského mládka. Piju pivo celý život, nejsem odborník, ale 

kvalitní pivo poznám. Toto je něco takového nedotaženého, možná i přechmeleného. Jo, ale 

pamatuji, kdy jsem protivínské pivo miloval. No nic, zajídám to špatné pivo čerstvým rohlíkem a těším 

se na Prazdroj, který si dám v Parisu v kempu. 

 Kolem desáté hodiny vylézá sluníčko. Nechce se mi však čekat na úplné dosušení. Stan tedy 

skládám na zadní sedačky a asi v 11 hodin vyrážím směr České Budějovice, Třeboň a Suchdol nad 

Lužnicí. Kemp Paris leží v oblasti srážkového stínu Novohradských hor a je v oblasti nádherných 

pískových rybníků. Samozřejmě jedu kolem pomníku amerického vojáka Havláta. Pokaždé, když tudy 

projíždím, jdu se mu poklonit. Ten příběh je takový smutný. 
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Chápu, že těchto příběhů byla asi celá řada. Těm z východní strany jsem děkoval celý život a tak mám 

pocit, že Karlovi Havlátovi něco dlužím. Je to opravdu smutný příběh. 

Trošku mne GPS mate a dokonce jednu chvíli na objížďce bloudím. Dostávám se nějakou 

záhadou až do Dubného. Tuším, že někde tady snad i musí bydlet Pepík OK1BJH, ale jedu dál. Dělá se 

opravdu veliké horko a tak si lebedím v tom, že moje automaticky řízená klimatizace funguje. Stačí 

nastavit teplotu s přesností na půl stupně a o víc se nemusím starat. Čidlo oslunění pak reguluje 

otáčky ventilátorku a pocitová teplota se nemění. Celkem bez problémů přijíždím do kempu. Je jasně 

znát, že již je po hlavní sezóně, napočítal jsem jen asi 6 stanů. Jdu zaplatit a všímám si i nových WC, 

které zde od poslední mojí návštěvy přibyly. Cena se sice také zvýšila (140 Kč za stan, auto a osobu), 

ale to stále je ještě dobrá cena. Dávám si i dobré plzeňské za 40 Kč. Joj, tady se mi bude líbit. Stavím 

si stan v dolní části kempu a to z toho důvodu, abych mohl natáhnout kvalitní anténu. 

Bohužel při jednom pokusu ztrácím vrhací olůvko. To brácha nebude rád, že mi bude muset 

vyrobit nové HI.  

 

Stavím stan nedaleko ohniště. Tak, kdo ho tady zřídil, tak musel být ohňový expert. Je to 

divné, že to tady ještě nevyhořelo. Dávám si i něco k jídlu a zjišťuji, že to tady není až zase tak 

nejlacinější. Nu což, zítra se poohlídnu i někde vedle. Vedle mého stanu se ubytovávají i nějací mladí, 

snad s dvouletým kloučkem, který neustále řve. Tak to bude radost. V půl osmé se objevuji na 

známém kmitočtu 3560,9 kHz a nevěřím svým uším. Bráchův signál i signál od Karla OK1JRU vyloženě 

drtí sluchátka. To je paráda, opravdu ty antény ve větší výšce fungují lépe, jako moje standardní 

pádlovky HI. Jsem docela utahaný a tak jdu spát asi v 9 hodin. Zítra se těším na klasickou túru a to je 

SOTA Vysoká. Tu já miluji. 
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Krásné prostředí na Parisu 

 


