IPA Tramp 2015
V květnu roku 2015 proběhl ve dnech 15 až 17 nultý ročník nové akce naší ÚS Plzeň
a to IPA Tramp 2015. Akce ve stylu klasických vandrů, tzn. jít pěkně po svých,
přespávat jen tak v lese a stravovat se výhradně z vlastních zásob, které si navíc
člověk pracně nese na zádech. Vzhledem k těmto propozicím bylo jasné, že akce
bude zaměřená na hodně malou cílovou skupinu. Žádný velký zájem nebyl
očekáván a nakonec také nebyl.
Na start naší výpravy, který byl na Hlavním nádraží v Plzni, v pátek v 15.45 hodin,
nakonec dorazili čtyři drsní chlapi a jedna tvrdá ženská. Vzhledem k počtu nebyly
organizační nezbytnosti (sčítání účastníků a zakoupení jízdenek) nijak složité a za
chvíli jsme už všichni seděli v malém vláčku směrem na severní Plzeňsko.

První stovka metrů naší cesty
Cesta vlakem utíkala ve družné atmosféře, kterou narušila, nebo možná spíše jen
zpestřila, výluka a tak jsme druhou polovinu cesty překonali autobusem. Autobus
nás nakonec vyklopil až za mostem přes řeku Střelu, čímž jsme si ušetřili prvních pět
set metrů od vlakové zastávky. Počasí bylo nečekaně vlídné a tak jsme mohli směle
vyrazit.
První část cesty vedla přímo podél řeky Střely, proti proudu, po červené turistické
trase. Cesta chvílemi těsně kopírovala koryto řeky, chvílemi se odkláněla a
v takových chvílích nepříjemně stoupala k výšinám. Procházeli jsme kempem,
chatovými oblastmi, pracně vystoupali do obce Strážiště a pak už jsme naštěstí

víceméně klesali dolů, až k řece, k cíli naší dnešní cesty, což byl Čoubův Mlýn.
Místo, které zřejmě často navštěvují různí trampové, turisté a jiní podivní tvorové,
čehož využili majitelé a otevřeli zde malé občerstvení. Díky tomu jsme první večeři
nemuseli nijak zvláště řešit a každý si mohl, bez práce, něco malého dopřát. Část
výpravy si objednala klobásy, část výpravy se stravovala z vlastních zásob. Jaké zde
mají pivo, jsme ochutnali beze zbytku všichni.

Čoubův mlýn
Místo ohniště zde byl k dispozici malý kovový koš, ve kterém vzhledem k malým
zásobám dřeva hořel spíše symbolický oheň. Tohle nám nijak nevadilo a výborně
jsme se bavili, přestože s nastupující tmou začala být lezavá zima. I přesto jsme
statečně vydrželi sedět venku až do úplného konce dne, zahříváni pouze
vychlazenými nápoji.
Když už nebylo co pít, přemístili jsme se do našeho nocležiště. Sympatičtí a příjemní
obyvatelé mlýna nám totiž nezištně poskytli přístřeší ve své stodole. Přestože někteří
z nás měli původně v úmyslu spát pod širákem, nakonec nás zima všechny zahnala
do stodoly. Vzhledem ke stavu stodoly, zde nebylo o nic tepleji, ale přítomnost čtyř
stěn a střechy dávala alespoň pocit trochy tepla. Zábava trvala ještě chvíli poté, co
jsme každý zalezli do svého spacáku, ale nakonec jsme postupně všichni zapluli do
říše snů. Díky tomu, že i v takovém bohem zapomenutém kraji je signál mobilních
operátorů (i když slabý), jsme měli tu čest se dozvědět v půl páté ráno, že se jisté
nejmenované feně narodilo deset štěňátek. Pak už náš spánek narušovalo jen
občasné šourání účastníků (a zde bych z toho opravdu nevinil prostatu).

Luxusní místo naše prvního noclehu
Ráno jsme se postupně budili a na osmou hodinu, na kterou jsme si objednali
snídani, jsme už byli probuzení všichni.
Místo předpokládané malé snídaně nás čekaly vpravdě lukulské hody. Káva, čaj,
chléb a obložený talíř s rajčátky, okurkou, salámem, klobásou, slaninou a máslem
zakončila výborná míchaná vajíčka sypaná pažitkou.

Ne úplně typická trampská snídaně

Po královské snídani jsme se rozloučili se sympatickým osazenstvem mlýna, zapsali
se do návštěvní knihy a vyrazili na cestu. Slunce se hned od rána hlásilo o slovo a
tak bylo zřejmé, že mrznout po cestě nebudeme. První kilometry cesty vedly do obce
Černá Hať a připomínaly spíše horskou túru (včetně nádherných panorámat).
Následně se cesta stočila zpět k řece, kde poměrně těsně kopírovala její tok.
Jednalo se tedy o rovinatější úseky, nicméně terén nebyl z nejlehčích. Obligátní
kameny a kořeny občas doplňovaly popadané stromy, které jsme byli nuceni
přelézat, překračovat, obcházet a v nejhorším případě i podlézat (zkuste si to
s pořádně těžkým batohem na zádech). Nádherné přírodní scenérie a příjemně teplé
počasí všechny těžkosti cesty kompenzovalo.

Příroda ví jak cestu zpestřit
Cestou jsme se mohli pokochat i několika řopíky (pro neznalé – jedná se o betonové
bunkry). Tahle část cesty byla obecně mnohem hezčí, víceméně úplně zmizely
jakékoliv známky civilizace, zato příroda se zde předváděla ve své nejlepší formě.
Minuli jsme pouze dvě místa obývaná lidmi a to Kozičkův mlýn a Železný hamr.
Nasadili jsme poměrně slušné tempo a tak se náš první cíl dnešního dne rychle
blížil. Stačilo ještě překonat řeku na druhou stranu, po kovovém mostě, pak
vystoupat poslední stoupání a celá naše tlupa se rázem ocitla v nejmenším městě
střední Evropy. Tímto titulem se pyšní Rabštejn nad Střelou, maličké, ale malebné
městečko se zámkem, zříceninou a roubenými domky, s krásným výhledem po okolí.
Navštívili jsme místní informační středisko, které se zde jmenuje Četnická stanice
(prodávají se zde různé turistické propriety a domácí mošt) a pak už jsme zapadli do
restaurace s honosným názvem Lovecký klub Hubert.

Rabštejn nad Střelou a výhled z něj
Zde jsme s chutí poobědvali, a protože zde měli dobré pivko, tak se naše pauza
poněkud protáhla. Alespoň jsme měli čas v klidu naplánovat náš další postup. Po
vzájemné domluvě jsme zrevidovali původní plán cesty a domluvili se na kratší
variantě. Nijak jsem se změně nebránil, jednou z výhod trampských putování je to,
že si člověk jen zhruba vytyčí cestu, a tu pak může libovolně měnit. Není ničím
limitovaný, nemá objednané přespání a tak je maximálně svobodný. Nový plán tedy
zněl, že poslední den půjdeme jen krátkou trasu do obce Žihle, čímž náš výlet
zakončíme dříve, aby účastníci ze vzdálenějších míst měli více času na návrat
k rodinám.

Posezení u Loveckého klubu Hubert

Po Kamenném mostě jsme opustili Rabštejn a pak znova vnikli do lůna přírody.
Cesta, kterou jsme se vydali nás ještě chvíli vedla proti proudu řeky Střely, aby nás
uchlácholila, a pak se nemilosrdně stočila vzhůru a začalo opět stoupání, jako
bychom lezli na Sněžku. Vždy když to vypadalo, že už jsme nahoře, vykouklo za
zatáčkou další stoupání. Cílem naší cesty byl Černý rybník, kde dle turistické mapy
měl být kiosek. Samozřejmě zde nic takového nebylo a tak jsme opět změnili směr a
po poradě s jakýmsi domorodcem jsme vyrazili do obce Nový dvůr, kde měla být
hospoda. Tento zhruba dvoukilometrový úsek, byl jediný, který jsme absolvovali po
asfaltové silnici. V restauraci, kterou jsme nakonec nalezli, jsme k našemu
překvapení poznali hospodu, ve které jsme se v roce 2011 schovávali před deštěm
na Policejním pedálu. Zajímavý návrat do historie jsme oslavili objednávkou piv a
někteří z nás i něco menšího pojedli. Když jsem dostatečně zavodnil dehydrovaný
organismus, vydal jsem se sám na průzkumnou cestu do nedalekého lesa. Dle mapy
jsem zjistil, že se zde nachází vrch Nad Myslivnou, a zajímalo mě, zda by se
nemohlo jednat o místo vhodné pro náš dnešní nocleh.

Nad Myslivnou
Vrcholek byl nedaleko a s několika kamennými útvary vypadal opravdu krásně. Vrátil
jsem se informovat ostatní, rychle slupnul jedno pivko a pak jsem vyrazil na
tábořiště. Cestou jsem se mohl pokochat pohledem na zříceninu zámku Nový Dvůr,
ale tento pohled je spíše smutný, než zajímavý.
Vybrat Nad Myslivnou vhodné místo na založení ohniště nebyl problém, daleko
pracnější bylo nalézt dost kamenů, kterými bych ohniště obehnal. Potom už bylo
rozdělání ohně snadnou záležitostí, neboť všude v okolí bylo na zemi spousty a
spousty krásně suchého dřeva. Stačilo se jen sehnout a sebrat. Vysněné místo na
tábor pro líného trempa. Oheň hořel, na klacku nad ním se opékal napíchnutý
luncheon meat a já mohl spokojeně vyčkávat na příchod ostatních. Postupně dorazili
ostatní a každý si vyhlédl nějaké to místečko na přespání. K mé opékající se
pochutině se postupně přidaly klobásky nebo guláš v plechovce a tak jsme všichni
povečeřeli, dle své chuti a svých zásob.
Tahle noc byla rozhodně mnohem teplejší než předchozí a oheň tomu také dodal to
správné kouzlo.

Večerní pohoda u ohně
Obloha nad námi se sice mračila a nebylo ani vidět hvězdy, ale silný vítr dával
naději, že vše rozfouká a pršet nebude. Pevně věříc v tuto variantu, jsem půjčil svoji
plachtu jediné zástupkyni něžného pohlaví, která s námi putovala, a spal jsem jen
pod širákem. Únava po náročném dni byla znát a tak jsme se do svých spacáků
rozprchli mnohem dříve. Dlužno také dodat, že už stejně nebylo co pít.

Typická trampská snídaně

Noc proběhla v klidu, žádná divá zvěř nás nenapadla, přestože se očividně v okolí
nějaká zvířátka pohybovala. Ten nahoře k nám byl milostiv a tak jsme opravdu
nezmokli a naopak ráno nás opět vítala modrá obloha. Snídaně tentokrát byla
skromně trampská, prostě co dům (v tomto případě batoh) dal.
Pomaličku jsme si zabalili a vyrazili na cestu do Žihle. Odmítl jsem nejkratší variantu,
která vedla po silnici, a tak jsme zamířili do hloubi lesa. Krásnými lesními cestami
jsme se dostali až na žlutou turistickou trasu, která nás pak už bezpečně vedla do
místa určení. Jako bonus jsme si mohli prohlédnout dva skalní obelisky nazývané
Bába a Dědek.

Trampská partička a Bába
Poslední kilometry byly jako za odměnu jen z kopce a na nádraží do Žihle jsme
dorazili před desátou hodinou dopolední. A jakoby náhodou (nebo organizační
schopností pořadatele) měl jet do několika minut vlak. Vzhledem k výluce to tedy
nebyl vlak, ale jen autobus, ale to nám nijak nevadilo. Do Kaznějova jsme se tak
svezli autobusem a zde přestoupili na vlak, který nás dopravil až do místa
definitivního konce naší výpravy. Ve vlaku jsem rozdal účastníkům pamětní listy a
pak zase operativně změnil plán. Nejel jsem až na Hlavní nádraží, ale vystoupil už
v Bolevci, čímž se mi podařilo se vyhnout případným slzám při loučení.
Celá akce se nadmíru vydařila, což je třeba přičíst zejména nečekaně vlídnému
počasí a všem se líbila. Proto se dá předpokládat, že napřesrok budeme mít opět
možnost se sejít.
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