
Vzpomínkové putování Lipenskem. 

 

Opět po roce se naše parta bývalých sušických péesáků vydala na třetí vzpomínkové putování 

Šumavou. Při loňském vandru do okolí Kvildy jsme se domluvili, že vyrazíme po bývalém Lipenském 

praporu, tedy do míst, kam jsme jako náčelničtí šoféři často jezdili. Nevím, koho to napadlo, že 

bychom mohli výlet absolvovat na kolech. Pranic mi nebylo platné jemné upozorňování, že to zase 

takové roviny nejsou, jak Jirka Fialka sliboval, pořád je to Šumava. A taky věk už na nějaké sportovní 

výkony nemáme, o tréninku nemluvě. Byl jsem přehlasován a v duchu doufal, že se na to během roku 

zapomene. No nezapomnělo, a tak v pátek 15. září jsme za slunečného počasí vyrazili z Prahy směr 

Lipno s bicykly na nosičích aut, děj se vůle boží. Jak je poslední dobou tradicí, tak po slunném týdnu 

následuje deštivý víkend. Ani předpověď deště kluky od kol neodradila. Naše první zastávka byla ve 

Volarech, místě našeho nástupu na vojnu a prvních hektických měsíců v zeleném suknu. Kasárna 

bývalého výcvikového praporu PS jsme našli hravě. Pro nás, co jsme tam už v nedávné době byli, to 

zas takové překvapení nebylo, ale Petr s Jirkou to tu navštívili od vojny poprvé a skoro to nepoznali. 

Prošli jsme areál, respektive to, co z něj zbylo, a na památku se „buzeráku“ vyfotili. Ještě jsme chvilku 

pohovořili s domorodým manželským párem, který nás v objektu zastavil, protože poznali, že asi 

budeme bývalí vojáci. Viditelně jsme je svojí přítomností potěšili, jelikož pán tady taky sloužil pár let 

před námi. Asi po hodině, strávené ve Volarech, jsme pokračovali směr Horní Planá, kde jsme měli 

zamluvený penzion.  

Se západem slunka jsme dorazili do Penzionu Oliver, kde nás pan majitel už očekával s večeří. Rychle 

jsme se ubytovali a s chutí se pustili do řízku se salátem. Po večeři jsme vyrazili na obhlídku městečka. 

Září už je evidentně v těchto končinách po sezóně, takže všude bylo smutno a prázdno. Otevřeno 

mělo jen několik hospůdek, a v jedné z nich, nedaleko našeho penzionu, jsme nakonec zůstali do 

zavíračky. 

Ráno obloha nevěstila nic dobrého, sice nepršelo, ale protější kopce se halily do mlhy a šedočerné 

mraky varovaly, abychom si náš výlet ještě rozmysleli. Někdo ze zoufalství pronesl obligátní větu: „To 

je vysoko, z toho nic nebude…“ Nechtělo se věřit ani meteorologickým mobilním aplikacím, a tak 

jsme po deváté vyrazili směr přívoz. Ten na druhou stranu přes jezero vyrážel v půl desáté. Koupili 

jsme si v automatu lístek a čekali na odjezd. Za pět minut motorový prám přirazil ke břehu a my se i 

s koly nalodili. Ještě dokumentační fotka a odrážíme od břehu. Naposledy jsem se tu plavil jako voják, 

tedy před 38 lety. Na druhou stranu do osady Bližší Lhota to trvalo asi pět minut, hladina Lipna byla 

ale klidná, takže nějaká mořská nemoc nehrozila. Když jsme byli asi v polovině jezera, začalo pršet. 

Sice žádný liják, ale takový ten vytrvalý déšť, který může trvat třeba týden a co ho důvěrně zná každý 

kluk, co Šumavě sloužil. Než jsme dopluli ke břehu, byli jsme dostatečně mokří, takže už to bylo jedno 

a vyrazili jsme na plánovanou trasu. Náš cíl byla rota Zvonková, a odtud na Novou Pec, potažmo rotu 

Klápa. Zprvu se šlapalo dobře, mírnou asfaltovou silničku zvládali i ti netrénovaní a nebýt toho, že se 

okolo nás každých pět minut prohnala Tatra se sklízenou pící, bylo to v pohodě. Milan jako jediný 

neměl na kole blatníky, tudíž bláto měl od hlavy k patě. Po pěti kilometrech se náš peleton roztrhal a 

my s Petrem ty táhlejší kopečky už tlačili. V duchu jsem skřípal zuby, ale vzdát to jsem nechtěl, tu 

radost jsem jim nechtěl udělat. Sportovnější Jirkové na nás ale bez řečí na kopci počkali a mezitím 

studovali v mapě další strategický plán přesunu. Když jsme se konečně dostali k rotě Zvonková, bylo 

to pro nás vysvobození. Kdysi výstavní budova je v žalostném stavu, a jednomu je z toho smutno, jak 

se stát chová ke svému majetku. Rota Zvonková ale není výjimkou, je jen jednou z mnoha, které mají 

osud předem sečtený. Nemůžu se zbavit dojmu, že vše spojené s pohraniční stráží musí být smeteno 

z povrchu zemského a vymazáno z paměti národa. „Vezmeme to zkratkou“, zazněla věta, které jsem 



se už delší dobu obával. Na moji předtuchu došlo. Zkratka to sice byla, ale místo bezpečné asfaltové 

cyklostezky polní a lesní cesta rozježděná traktory, převážně tvořená kluzkým jílem. Po jílu to nešlo, a 

ve vysoké trávě to bylo ještě horší. Pro netrénované cyklisty to byla takřka sebevražda. Co pár metrů 

hrozil pád, zlomenina či porouchání kola. V duchu jsem si představil situaci, jak mě odtud 

pomláceného transportuje vrtulník, a proto jsem v sobě vybičoval poslední síly, aby k této situaci 

nedošlo. Se silami u konce jsem nebyl sám, už jsme byli tři, které držela při životě vidina horké sprchy 

suchých svršků a oroseného půllitru.Dojeli jsme na cestou okolo Schwarzenbergského kanálu a po 

krátké poradě jsme cestu na Klápu na kolech vzdali. Liják sílil, a nám už dávno není dvacet. Byl 

odhlasován co nejkratší návrat k trajektu a návrat na penzion. Po přistání v Plané se po ujetí takřka 

třiceti kilometrů ozvaly žaludky. Byly dvě hodiny po poledni, tudíž čas oběda. Při cestě od přístavu se 

nám do cesty připletl příjemný hotýlek, tak jsme tak zastavili. „Musíme ta kola zamknout“, bylo 

oznámeno vespolek, přestože nikde nebyla živá duše. Naše tři kola měla lanko na zámek s klíčkem, 

dva Jirkové měli to s číselným zámkem. V restauraci jsme byli jediní hosté, takže jsme byli obslouženi 

rychle. Jídlo bylo dobré, a proto zavládla všeobecná spokojenost. Po návrtu ke kolům nastal problém, 

kdy si Jirka Fialka po útlumu z dobrého jídla nevzpomněl na kód zámku. K našemu všeobecnému 

veselí tedy museli půl kilometru kola dotlačit až do penzionu, kde měl kód poznamenaný. Horká 

sprcha, suché oblečení a krátký odpočinek, nás přivedl na myšlenku, že na tu Klápu přeci jen 

vyrazíme, ale autem. Déšť odpoledne zmírnil svoji intenzitu, takže jsme ve čtyři vyrazili. V Nové Peci 

jsme se zeptali na cestu, a byli posláni přímo do zákazu vjezdu do první zóny NP, a tak jsme se dostali 

bez problému až na rotu. Nikde ani živá noha, tak jsme se prošli po areálu a dokonce si vybavili 

nějaké příhody, které jsme tu kdysi zažili. Na objektu také pracuje zub času, a nebude trvat dlouho, a 

Klápu bude následovat osud ostatních rot. No ještě uděláme památečné foto a pomalu vyrážíme na 

zpáteční cestu. Při večeři v penzionu jsme zhodnotili celý dnešní výlet. Výsledek, až na ten déšť to 

bylo opět fajn. Na večerku jsme ani nečekali a před desátou jsme už byli všichni v postelích. Poslední 

otázkou, kterou jsme řešili, bylo, kam vyrazíme příští rok. Milan navrhnul, že bychom mohli vyrazit 

prozkoumat roty spřátelené 4. Znojemské brigády. Když už tam budeme, provedli bychom kontrolu 

tamních sklípků popřípadě hospůdek. Návrh byl přijat jednomyslně, akorát s poznámkou, že nám na 

to asi nebude stačit víkend. Uvidíme, na přípravu máme rok. Zdravíme všechny kamarády od PS a 

těšíme na shledanou. Milan Bednařík, starší fotograf 7. bPS Sušice. 


