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S t o ž e c 



5.3.2011 

 

Stožec,  

1065 m,  

OK/JC-023,  

10 bodů. 



Předpověď počasí pro obec Stožec byla velice příznivá. 



Ve vlaku jsem se 

seznamoval s obsluhou 

GPSky, čerstvě po 

zprovoznění, které mi 

udělal Jirka, OK1DDQ.  

 

Problém byl v regi-

stračních kódech. 

Pomohl Jaroslav Gál, 

Technická podpora 

Garmin, Picodas Praha. 





Tak tady jsem chtěl strávit příjemnou hodinku před 

cestou zpátky. Jenže nakonec bylo všechno jinak.  

















Značená turistická cesta na vrchol kopce 

Stožec neexistuje. Takže jsem zvolil 

SOTA styl: Nejkratší cestou vzhůru. 

Putování přes vývraty, rozřezané kmeny  

a hromady větví mi dalo zabrat.  

















Konečně vrchol.  

 

Sotva jsem si rozbalil 

nádobíčko, tak za mnou 

dorazila osmnáctičlenná 

skupina turistů z Prahy.  





Vyptávali se na všechno, byli slušní. Ukázalo se,  

že jsou z jakési firmy přes elektroniku.  

 

Stěžovali si na dnešní mládež, že ti co k nim přichází  

z učilišť a středních škol, nikdy neměli páječku v ruce  

a umí tak nanejvýš vyměnit toner v tiskárně.  







Na hledání a návštěvu Stožecké kaple 

mi nezbyl čas. Nakonec jsem byl rád, 

že jsem stihl poslední vlak.  

 

Ušel jsem 9 km, s převýšením 280 m.  

Udělal jsem 31 spojení.  

(Obrázek stažen z webu.) 





Vyrobil jsem si  

nový drátěný stojánek 
Původní jsem zapomněl na Obrovci. 





L i b í n , 

V o l o v i c k ý   v r c h  



9.3.2011 

 

Libín,  

1095 m,  

OK/JC-015,  

10 bodů.  

 

Volovický vrch,  

960 m,  

OK/JC-035,  

8 bodů. 







Společníka a řidiče  

mi dělal Pepa Huml. 























Pohled z vrcholu 

Libínské rozhledny. 











Volovický vrch  

je skryt v houštině, 

žádná cesta  

k němu nevede.  



„Rozbil jsem stan“  

na kraji houštiny. 

Snad jsem byl blíž 

jak 150 m od vrcholu.  





Nesouvisí název vesnice 

Volovice a kopce Volovický 

vrch se středověkou akcí  

„120 volů ročně do Němec“?  



Ušel jsem 5,2 km s převýšením 235 m,  

udělal jsem 33 spojení na 7 MHz. 





B o u b í n 



12.3.2011                                         Boubín, 1362 m, OK/JC-002, 10 bodů. 





V Březnici jsem udělal chybu. Nastoupil jsem do jiného vlaku. Měl 

jsem jet do Strakonic přes Blatnou a nasedl jsem do rychlíku do 

Českých Budějovic.  

 

Zjistil jsem to až před ČB, v tu dobu jsem měl být ve Strakonicích. 

Prostě: Líná huba, hotové neštěstí. 

 

Přemýšlel jsem co dál. Jestli se mám obrátit a jet zpět, nebo si vzít 

taxíka, aby mě dovezl do Kubovy Hutě. Nebo oslovit některého 

místního sotaře, aby mě vzal autem k Boubínu.  

 

Na taxíka jsem tolik peněz s sebou neměl (ptal jsem se na tel. čísle 

14014: ta legrace by mě přišla na 1700 Kč) a další varianty by 

znamenaly ostudu mezi Soťáky.  

 

Uvědomil jsem si, že na vině je moje neznalost. Šel jsem proto do 

Informačního centra ČD a požádal o mapu vlakových tratí (ochotná 

dáma ji vytrhla ze starého jízdního řádu, dal jsem jí za to 50 Kč na 

pívo). Pak jsem si od ní vyžádal varianty dopravy do Kubovy Hutě 

přes Strakonice a přes Český Krumlov. Ukázalo se, že první 

variantou tam můžu být jen o dvě hodiny později proti původnímu 

plánu. Když si v Kubově Huti zařídím nocleh, tak ještě v sobotu 

stihnu navštívit Boubín a do QK se vrátím v neděli kolem poledne.  

 

Bylo rozhodnuto. Koupil jsem si jízdenku ČB – Strakonice.  



V Kubově Huti jsem si nejprve 

v penzionu Pod Boubínem 

zajistil nocleh a dal si tam  

i malý oběd. Pak jsem vyrazil.  



Cesta vzhůru byla místy 

zledovatělá, i když v údolí  

již po sněhu nebylo ani stopy. 



Památka na rok 

osmatřicátý  

se nachází  

vedle silnice  

na Vimperk. 









S výškou sněhu 

přibývalo. 







Jsem ve výšce 1300 m,  

dál to povede po  

dřevěných, namrzlých 

schodech.  



















Pěkná konstrukce 

rozhledny. 





















Kroužil kolem vrcholu  

a sledoval, co tam dělám. 





Krátká 

pokrývka, 

táhlo mi  

na nohy.  



Tam za kopcem je Boubín...  

 

Ještě nedávno pro mě byl 

čímsi téměř nedosažitelným.  

 

A dnes jsem ho zdolal.  

 

No, vlastně nic moc. Vždyť 

současně se mnou na něj  

ten samý den vystoupaly 

desítky dalších turistů,  

stejně jako jiné dny.  

 

Takže to je jen takový můj 

osobní úspěch, docela malý.  

 

Chtělo by to tam „pobejt“ 

nějakou dobu. Nejen vylézt 

nahoru, odvysílat a spěchat 

dolů. Pěkná bude hřebenovka  

Boubín – Bobík, nebo opačně.  

 

Snad se sem ještě někdy 

vrátím. 

















Ušel jsem 9 km s převýšením 367 m,  

udělal jsem 12 spojení na 10,1 MHz.  

 

Chyba v Březnici mě přišla na  

450 + 140 + 50 = 640 Kč. 





Hodiny řízené rádiem jsem našel na webu Conrad.  

Mají možnost nastavení časových pásem, 24h cyklus, ukazují 

den v týdnu, číslo dne a měsíce, okolní teplotu.  Nastavení lze 

uzamknout, což je velmi dobrý nápad. Kdyby ještě byly trochu 

menší, tak bych s nimi byl spokojen na plných 100%.  

Malá chybička, nefunguje  

modré podsvícení displeje.  

Takže jsem hodiny reklamoval.  

 

Po třech týdnech přišel jiný kus,  

ale taky nesvítí. Baterie má 2,9 V. 

Zkusím koupit novou.  

Hodiny jsem přilepil dvousložkovým lepidlem 

na dva klínky, které jsem přišrouboval na 

desku. 





H v í ž d i n e c 



17.3.2011                             Hvíždinec, 476 m, OK/ST-063, jeden jediný bod.  

                                             Co se dá dělat. Do sbírky brdských kopců mi chybí. 



Vrch Hvíždinec, přesněji řečeno 

vyhlídku poblíž vrcholu Hvíždinec 

navštěvovali první turisté již  

v druhé polovině devatenáctého 

století. Přijížděli vlakem z Prahy  

do Dobřichovic. Na vozíku si vezli 

jídlo a soudek piva, píše Jan Čáka 

ve své knížce Toulání po Brdech.  



Přijel jsem autobusem z Dobříše.  





Pole nad Řitkou. Vlevo na obzoru je vidět Cukrák.  



Stoupání  

na Hvíždinec. 





Vrchol hřebene. 

Teď to bude 

trochu klesat.  



Hvíždinec vyhlídku  

sice na šipce mají,  

ale Hvíždinec kopec ne.  



Jsem kousek od 

vrcholu, značku  

jsem ale nenašel.  



Tady někde  

asi bude vrchol.  







Rozhodl jsem se, že na zpáteční cestě použiju služeb Českých drah. 

Cesta pod Hvíždincem vede do Řevnic.   







Některé chaty v Řevnicích mají zajímavé okolí. Na jaře tady bude krásně. 





Přestupování v Berouně. 



Ušel jsem 7 km s převýšením 120 m, 

udělal jsem 23 spojení na 7 MHz. 

 

Malý výlet, ale milý.  

 

Příště se podívám  

i na vyhlídku u Hvíždince.  





H v o z d ,     

J e l e n s k á   h o r a 



23.3.2011 

 

Hvozd, 1047 m,  

OK/JC-026, 10 bodů. 

 

Jelenská hora, 1068 m,  

OK/JC-021, 10 bodů. 





Art Nature.  





Vyrazil jsem ze 

zastávky Pěkná, 

nejkratší cestou  

na vrchol Hvozdu.  





















Pohled k severovýchodu. 













Tady někde 

nahoře na těch 

skalách bude 

označení vrcholu. 

Nepolezu tam ale 

za ním. 









Pokračuji na Jelenskou horu. Připadám si jako na Sibiři,  

po dopadu Tunguzského meteoritu. 









Na vrcholu Jelenské hory  

označení chybí. 





Obrázky přírody mohou být velice zajímavé,  

jsou to však jen barevné puntíky na ploše.  

 

Skutečnost je stokrát, tisíckrát zajímavější.  







Postupuji z kopce dolů,  

hledám Rudolfovu cestu. 





























Udělal jsem 10 + 5 spojení na 7 MHz,  

ušel jsem 10 km s převýšením 381 m.  

 

Na žst Černý Kříž jsem dorazil s hodinovou rezervou.  

Počítal jsem s návštěvou restaurace.  

Nemohl jsem vědět, že budou mít zavřeno.  

Mohl jsem být na kopcích déle a udělat víc spojení.  

 

Jenže je lépe přijít k vlaku o hodinu dřív, než o minutu později.  

 

Jak dlouho bude trvat cesta zpátky, se špatně odhaduje,  

zvlášť v neznačeném terénu a k poslednímu vlaku. 





Petr Prause, OK1DPX 

březen 2011 


