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Den druhý (21.8.2011) 
 

 Ani nevím jak jsem usnul. Jedna věc je však jasná. Probudil jsem se sám od sebe a to přesně 

v 6.00 hodin. Bohužel léto pomalu odchází a tak je v tuto hodinu takové podivné šero. Provedl jsem 

obvyklé ranní úkoly a šel jsem se do Vltavy vykoupat. Tam mne mile překvapil Jarda OK1MKX, který 

už se namáčel. Ráno bylo relativně chladné (7C), ale to se dá ve výšce 750m nad mořem 

předpokládat. Ptám se Jardy, zda v noci slyšel ten rachot a cákání. Připadalo mi to jako veliká vydra. 

Ale že by se přiblížila až do naší blízkosti? V tom ze stanu vylézá Jirka 1DDQ a očividně se mu do vody 

nechce. „Jo pánové, já již mám koupel za sebou. Byl jsem se koupat již ve 3 hodiny ráno“. Tak 

skutečně ta noční vydra musela být pěkně veliká HI. Vařím si ranní Jihlavanku a snídám rybičky 

v tomatě (předem zakoupené v Lídlu). Mužstvo přemýšlí, kam a jak daleko. Jirka má již Boubín a 

Bobík letos hotov a tak ho láká spíše Stožec. Já bych chtěl zdolat jak Bobík, tak Boubín , tak i Obrovec 

(doufám, že tam nepotkám zběhlého vlka jako loni).  Vláďa a Jarda chtějí zdolat nejkratší cestou 

Boubín. Kolem půl deváté se rozcházíme. Beru sebou jen 2l láhev s vodou a kompletní KV SOTA 

zařízení (SW40 a LW20). Bude to vlastně první křest tohoto zařízení. Ještě jsem ho vlastně v tvrdém 

boji neodzkoušel.  Kolem deváté nasedáme do vláčku směr Zátoň. Vlak má asi 10 minut zpoždění. Já 

vystupuji ve stanici Zátoň, kdežto kluci vystupují o stanici dále v zastávce „Zátoň zastávka“. Dostávám 

ještě SMS od Pavla OK1MCS a od Karla OK4DX, že chtějí dnes navštívit též Bobík. Jsme všichni 

domluveni na skedech v každou celou hodinu a to na kmitočtu 145.550 MHz. Cesta na Bobík je 

krásnou procházkou až k oboře pod Boubínem.  

 

Ranní snídaně na Soumaráku 
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Postupně stoupám a v deset hodin se všichni voláme. Připojuji k UV-3R plnokrevnou anténu lambda 

čtvrt. S touto anténou a 2W není problém se domluvit. Ozývá se i Pavel OK1MCS s jeho VX-3. Kluci 

přijeli ke stanici Zátoň autem a jdou v mých stopách, se zpožděním asi 30 minut. Celkem v pohodě se 

dostávám až na vrchol Bobíka. Rychle natahuji anténu a zapínám SW40.  

 

Cesta na Bobík a rozcestí u ohrady 

 

Vrchol Bobíka zdolán 

Celkem bez problémů navazuji asi 20 spojení. Dosti mne překvapuje obrovská síla stanic z HB9. 

Zřejmě se jedná o nějakou esku. Začíná být příšerné vedro. Projevuje se teplotní nestabilita SW40. 

Přeci jenom černý plast po osvětlení sluníčkem se rychle otepluje. Pokud bych neměl digitální 

stupnici, zřejmě bych někam odjel. Naštěstí teplotní drift mohu pomocí stupnice docela slušně 

korigovat. Na vrcholu se válí odpadky. Ach jo, proč si někdo tu lahev šampaňského zase nesnese 

sebou dolů. Uklízím jen papírky, ale lahev sebou tahat nemohu. Naposled se rozhlížím po vrcholu. 

Představuji si, jak bych se zde cítil třeba o polním dnu, pokud by toto místo navštívila bouřka. Raději 
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si to představovat nebudu. 

 

Nivelizační značka na vrcholu Bobíka 

Postupně se ozývá i Jirka DDQ ze Stožce. Ráno jsme se bavili o tom, že já jsem vždy zdolával Stožec od 

kapličky. Vždy jsem tam však zabloudil a terén se mi moc nezdál. Poradil jsem Jirkovi, že přístup 

z druhé strany asi bude lepší. Podle reakce Jirky však bylo jasné, že i tato cesta je silně „zarůbaná“. 

Koneckonců vrchol Stožce je v 1. Zóně a tak by se tam ani nemělo vstupovat. Jak to vypadá na vrcholu 

Stožce je patrné z fotografií, které Jirka pořídil. 

 



SRH2011 den druhý Stránka 4 
 

Při pohledu na výše uvedené fotografie mne napadá. Existuje lepší důkaz o navštívení vrcholu než 

toto foto? V podmínkách SOT je napsáno, že bychom tato fota měli na vrcholech zhotovovat. Nejsem 

si úplně jist, zda by je někteří „Sotaři“ byli schopni předložit. Jirka je v tomto slova smyslu výjimkou a 

typem „skutečného a poctivého Sotaře“. 

 Pomalu sestupuji z Bobíka a všímám si dvou turistů a psa, kteří jdou proti mně. Ano to musí 

být Pavel a Karel: 

 

OK1MCS a OK4DX při výstupu na Bobík 

Říká se, že každý pes je obrazem svého pána HI. Myslím, že to platí i zde. Karlovi jsem vodu nenabízel, 

avšak jeho fence ano. Ze slušnosti strčila do Soumarské vody jazyk a odmítala pít. Až v tu chvíli mne 

napadla myšlenka, že v té vodě něco musí být. Je kalná a má silně železitou chuť. No probůh, snad ji 

v kempu kontrolují na zdravotní nezávadnost (až příští den při „střevních“ problémech jsem zjistil, že 

ten pes to jasně o té vodě věděl). Postupně sestupuji až k oboře. Ještě před dvěma lety byla brána 

otevřena. Teď musím přelézt schůdky a pokračovat po asfaltové silnici. Docházím až k jednomu 

domu, kde si všímám vodovodního kohoutku. Doplňuji zásoby vody (tentokrát krásně studená a 

chutná). V dřevěném korytě pod kohoutkem je uloženo asi 10 plzeňských piv. Ta špatná půlka mé 

osobnosti škemrá: „Vem si jedno pivo“. Ta charakterní složka mé osobnosti však okamžitě to špatnou 

umlčela. A tak jsem si láhve jen prohlédl a zasnil se, jak by to asi chutnalo. Horko je příšerné, musím si  

večer to pivo dát. Koneckonců je pivo vynikající iontový nápoj. Má však tu nevýhodu, že se nikdy na 

túře nesmí vypít více jak jedno. Mám to vyzkoušeno. Jakmile si dám dvě, pak totálně tuhnu a 

většinou měním plány na kratší trasy. Postupně se dostávám až k Milešickému pralesu. 
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Milešický prales 

 

Krásná místa v oboře 

Vedro začíná být neúnosné. Pravidelně piju krásně studenou vodu a představuji si měkký chleba se 

salámem. Asi jsem si něco k jídlu měl vzít sebou. Ozývá se i Jarda MKX a sděluje, že jdou po žluté na 

vrchol Boubína. Je mi to sice záhadné proč si to prodloužili, ale je to jejich věc. Vylézám z obory a 

ještě si fotím rozcestí pod Boubínem. 
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Rozcestí pod Boubínem 

Stoupám po  červené a potkávám velkou partu mladých lidí. Abych zabránil trapnému pohledu z očí 

do očí, zdravím je jako první. Kupodivu odpovídají. Mají však úplně jiné starosti, objímají se a vyzařují 

ze sebe tu krásně mladou bezstarostnou energii. Docela jim závidím. Ale pak si v duchu říkám. Jsem 

unaven? Odpovídám si sám – nejsem. Tedy jak říká klasik, zatím to jde HI. Každý věk je něčím krásný 

(koneckonců pokud bychom si toto neříkali, pak si klidně můžeme hodit mašli HI). Před vrcholem 

stoupání zkouším nahodit liberecký převaděč OK0J a to jak na 2m, tak na 70cm. Na dvoumetru však 

současně nahazuji ještě něco jiného. Zkouším se ozvat na 70cm. Možná, že nějaký liberecký počasový 

ham se ozve. Ne, neozval HI. Třeba by je zajímalo něco jiného než jen stále hektopascaly, oblačnosti a 

skleničky. Je to docela smutné, už opravdu nejsme schopni komunikovat o ničem jiném než o 

neutrálních s ham sportem nesouvisejících tématech, než o počasí. Pamatuji, jak jsem asi před 15 

roky lezl na Boubín. Dal jsem výzvu a dělal ve šňůře několik desítek spojení. Nakonec mne zavolal i 

Miloš OK1DZ z Prahy. Vypravoval mi, jak někdy v roce 1933 se procházel po Šumavě. Vypravoval mi 

detailně kudy šel a kde spal. Co tam bylo zajímavého. Ten člověk i ve svých letech (mohlo mu být tak 

něco před devadesátkou) byl duševně naprosto svěží.  Možná to bylo způsobeno právě tím, že byl 

zvyklý chodit a nabíjet se přírodou.   

 Původně chci natáhnout sloper z Boubínské věže. Po výstupu na vrchol však tuto variantu 

okamžitě zavrhuji. Na vrcholu je tolik vřískajících lidí, že odmítám dokonce vystoupat na rozhlednu. 

Ještě zkouším na různých kmitočtech se někoho dovolat. Je to zbytečné, random spojení zkrátka již 

nefungují. Opět vzpomínám na výkony OK8PKM. Jak je to možné, že z každé soty dělá nějaká spojení 

na 2?. Přeci z Boubína to musí být slyšet v půlce republiky. Zkusím si tedy alespoň nahodit OK0C. Jde 

to samozřejmě bez větších problémů i s 500mW. Jdu asi 150 m od vrcholu si postavit anténu na KV. 
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Z cesty na vrchol Boubína 

 

Vysílací stanoviště na Boubínu 

Vyndávám SW40 a navazuji asi 15 spojení. Opět si všímám teplotního driftu, který po zapnutí SW40 

dosahuje až 300Hz. Příště rádio musím zapnout dřív, aby se to před vysíláním ustálilo. V tom šíleném 

vedru balím a jdu dál. Dostávám zprávu i od Jardy OK1MKX, že už jsou téměř V Kubovi huti. Na 

vrcholu na mne nečekali, protože jim byla ve větru zima. Přemýšlím o jakém větru mluvili a jaká zima 

HI. Sestupuji po modré. Sleduji GPS a nevěřím svým očím. Tak tady jste pánové ujeli. V mapových 

podkladech je modrá vyznačena asi o 80m jinde, než ve skutečnosti je. Proti mně běží na vrchol 

Boubína i několik sportovkyň. Přemýšlím, co ženského na nich je. Dokonce i druhotné pohlavní znaky 
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jsou jakoby potlačeny. Ale kdo ví? Čert ví, zda dámy nejedli nějaké hormony. Ale výdrž tedy musí mít. 

Postupně docházím až na Basumské louky. Zde si se zájmem prohlížím i Řopík. Zajímavé na tom je to, 

že střílny je možno překrýt dřevěným poklopem. Přitom to dřevo je ve vynikajícím stavu i v roce 

2011. Asi to byla poctivá práce. 

 

Řopík na Basumských loukách 

Dostávám i zprávu od Jardy MKX, že právě odjíždí vlakem. Vyndávám mobil a připojuji se na stránky 

IDOSu. Další vlak jede až za 2 hodiny. Stihnu ten Obrovec? Je mi však jasné, že pokud si dám pivo, tak 

už na Obrovec určitě nepůjdu. Zatínám zuby a šplhám v lesních průsecích až na vrchol. Zatímco vloni 

jsem tam potkal vlka, tak letos krásnou vlčici. Jaký to byl rozdíl proti běžkyním. Neodvážil jsem se však 

podívat zkoumavěji. Dáma byla střežena skutečně krásným a velikým psem. Dělám jen pár povinných 

spojení a to na anténu asi 2m vysoko. Nechce se mi ztrácet čas. Nějak se nemohu dovolat a tak 

vyrábím „sebeanonci“. Tady je to povolené. Rychle dolů, ať stihnu alespoň jedno pivo. Stihl jsem dvě 

HI. Zajímavé bylo i to, že z loňska jsem si všiml jedné servírky. Vloni měla jasně ruský přízvuk. 

Objednal jsem si tehdy v ruštině. Letos však používala naprosto normální češtinu. No vidíte holky, jak 

jste se přizpůsobily HI.  Cesta vláčkem probíhala docela příjemně. Na tábořišti potkávám už jen Vláďu 

FII a Jirku DDQ. Jarda odjel do Stožce do penziónu. Bavíme se co dál. Jasně vidím, že nikomu se 

nechce jít na vícedenní túru. Trošku nám to komplikuje i účast v CUCu. Po druhém pivě a řádné 

relaxaci se však rozhoduji. Zítra tedy vyrazím sám. Musím si to spaní v divoké přírodě vyzkoušet sám. 

Stačím ještě sbalit anténu LW40, budu ji zítra potřebovat. Spát jdu relativně brzy. Tak další úspěšný 

den za námi. Vláďa na pondělní den použije kolo a pojede spolu s Jardou na túru. Jirka plánuje 

navštívit SOTU Strážný. Asi je to tak správné, jsme na dovolené a tak ať si každý dělá co chce a co mu 

vyhovuje. Rekapituluji si dnešní trasy. Nic moc, túra asi kolem 25 km, ale dalších 30 bodů za SOTY. 
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