Den pátý (24.8.2011)
Tak další noc za mnou. Opět s naprostou přesností se probouzím v 6 hodin. Je to divné, ale
přírodní hodiny fungují dokonale. Ani se nemohu dočkat ranní koupele. Už se nedivím otužilcům, že
je to pro ně určitá droga. Voda má asi 7C a je úžasně čistá. Beru ručník s mýdlem a jdu k Vltavě. Něco
se mi však nezdá a tak přemýšlím, co mne nutí zpozornět. Na protějším břehu se koupe nějaká mladá
žena. Nádherný pohled. Všimla si mne. Zdraví mne a vůbec nekvičí. Je to divné, ale vlastně přírodní.
Připadá mi strašně nespolečenské teď odejít. Chovám se tedy úplně stejně. Stačíme ještě popovídat o
počasí. Docela hezký ranní zážitek. Cítím se skvěle a mám pocit, že v té čistotě se musím vyfotit.

Po ranní koupeli
Je ranní rosa. Nechce se mi balit mokrý a stan. Rozhoduji se, že počkám na sluníčko. V klidu
se nasnídám a pak se uvidí, zkrátka maňána. Ještě u ranní kávy dávám výzvu na známém expedičním
kmitočtu 3542 KHz. Ozývá se Jarda MKX a sděluje poslední novinky. V penzionu je nesmírně
spokojen. Včera si prý napustil plnou vanu vody. Jede dnes do Německa a bere si sebou plavky. Září
z něj „penziónová“ spokojenost. V duchu si říkám: „Asi mne to také čeká, ale zatím jsem pod stanem
spokojen“. Dělám ještě spojení s Karlem OK1YR a Jardou OK1MIZ. Jeho „přediferencovaný“ tón mne
dráždí již dlouhou dobu. Nemám nic proti zakulacené náběžné hraně, ale čeho je moc, toho je příliš.
Opravdu v některých závodech se to nedá přečíst. Co s tím naděláme, upozorňoval jsem ho již
mnohokrát. Kdybych to udělal znovu, mohl by se naštvat a odpovědět jako jeden amatér, který jezdí
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na různá historická zařízení. Když jsem ho upozorňoval, že je na SSB široký přes 10KHz a že takový
signál pravděpodobně na pásmo nepatří, pak mi dosti tvrdě odpověděl: „To je zajímavé, nikomu to
nevadí jen tobě a OK1ARN“. Hned v zápětí se dotázal dalšího operátora třídy A. Ten mu řekl, že podle
něj je vše v pořádku. Takže toho černého Petra jsem dostal já. Že já blbec….. Ještě jsem v jejich
rozhovoru slyšel něco o tom, že to jsou oni (nevím sice kdo), poslouchají na nějakou šunku a jen
buzerují další. Jo to máš za to HI. Od té doby toto již jsem nikdy neudělal. Pokud se někdo upřímně
nezeptá, kde jasně vidím, že mu jde o správnou věc, pak už nikoho neupozorňuji. Asi je to tak špatně,
ale mám teď klid. Doba je nějaká rozhádaná a proč si zbytečně dělat nepřátele. Jo to jsme to
dopracovali HI.
Celkem v poklidu vše balím. Přemýšlím, zda odjet za klukama na Zahrádky a nebo zvolit
nějaký jiný plán. Ještě bych si i s tím bolavým kolenem něco lehkého z programu SOTA dal, ale co?
Vzpomněl jsem si, jak jsem před dvěma roky dělal dvě desetibodové soty, Javorník a Královský Kámen
(JC024 a JC121). Už tehdá jsem se usmíval nad lehkostí, s jakou se dají udělat. To není výstup, ale
procházka rájem. Koleno je bolavé, proč si je tedy nedat. Koneckonců si moc kilometrů nezajedu.
Dokonce se nabízí i další možnost a to je udělat si Přilbu JC010. Pokud bychom SOTY číslovaly podle
obtížnosti, pak by to byly tak asi dvojky HI.
Loučím se s personálem Soumaráku a vyjíždím směrem na Vimperk. Po cestě ještě sleduji
tmavší „kněžky lásky“, které se houfují u cesty směrem Strážný. Ach jo, to je síla. Jak říkal jeden můj
přítel v kapele (když jsem byl ještě aktivní muzikant). „Než tohle, tak se raději celý ponořím do
žluklého másla“. Ano, to je to správné přirovnání. Dostávám se za nějaký kamion. Je mi jasné, že
v těchto úzkých a klikatých silnicích ho těžko předjedu. Samá plná čára. No nikam nespěchám.
Vytvářím tedy poctivou mezeru za ním a prohlížím si přírodu kolem. Kde se vzal, tu se vzal, dorazil
zezadu „taky řidič“. Jel za mnou asi 5m. Jeho BMW má daleko větší dynamiku, než můj Ferda.
Jakmile se ukázala byť jen teoretická možnost předjetí (samozřejmě čára plná), začal mi najíždět na
zadek a troubit. Malinko jsem přibrzdil, abych mu vytvořil mezeru mezi mnou a kamiónem. Pokud se
hochu chceš zabít, tak ti dělám místo. Vystřelil jak raketa, ještě si stačil poklepat na čelo. Tak tady to
máš….
Ve Vimperku je objížďka. Jedu podle ní a nechávám vše na GPS. Nestačím se divit, jakými
cestami jedu. Nakonec se dostávám na polní cestu. Tak to je věc. Ještě jednou kontroluji, zda mám
zatrženo nepoužití nezpevněných cest. Mám, no hoši v MIO asi mají jiné představy. Co se dá dělat.
Nakonec se však bez větších problémů dostávám až pod Javorník. Výstup nahoru je skutečně
brnkačka. Srovnávám to s náročností některých 2 bodových SOT v mém okolí. No co se dá dělat. Je
tady skutečně určitá nespravedlnost. Na vrcholu paní biletářka prodává lahvové pivo. To je dobrota.
Rychle stavím anténu.
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Pracoviště na sotě Javorník
Rychle dělám asi 20 spojení. Trošku mám problémy se stabilitou kmitočtu. Nedokážu si vysvětlit, proč
to tak záhadně ujíždí. No nic, podle digitálu se dolaďuji a je to bez problému. Rychle balím a po
modré se přemisťuji na Královský kámen. Celkem příjemná procházka ve stínu lesa. Pomalu docházím
nějakého turistu. „Halo pane, mohu se na něco zeptat?“, povídá.“ K čemu jsou tady dobré ty kameny.
Vypadá to jako čínská zeď. To je označení hranic?“. No od čeho to tady je, fakt nevím, ale hranice zde
nikdy nevedla. Pán je vyloženě komunikativní typ. Spěchám a trošku to na mne musí být znát. Pán
však ve svých dotazech pokračuje: „ Nepřijel jste náhodou autobusem a jak se dostanu do Stach?“.
Stydím se za to, že jsem introvert. Ale témata jeho rozhovoru jsou taková, že by mne odpovědi silně
vyčerpávaly. Omlouvám se a rychle spěchám dál. „No to musí být označení hranice, co by to bylo
jiného?“.“ Asi máte pravdu, ale určitě hranice nějakého panství“, už na něj pokřikuji z dálky. No
musím se na to podívat, snad někde něco na Googlu o tomto kraji snad najdu.

Čínská zeď při cestě na Královský kámen
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Po návratu domů jsem malinko googloval, ale nic jsem nenašel. Jen následující popis:
Královský kámen
rálovský kámen (časté pojmenování Královák) je jedním z vrchů Javornické hornatiny, která je součástí
Šumavských plání.
Na západ od Královského kamene horský hřbet obsahuje Ţdánic (1064,5) a Chlum (962,4). Nejvyšší
horou Javornické hornatiny je blízký Javorník (1065,7) s Klostermannovou rozhlednou. Od Královského kamene
je oddělen Krankotským sedlem (992). Na vrcholu Královského kamene vystupuje ţulový skalní útvar tvořený
skalní hradbou a mrazovými sruby. Pod skalami se kdysi vyskytovaly četné kamenné proudy a kamenná moře.
Z vrcholu skalní hradby býval daleký rozhled na velkou část Šumavy a Šumavského podhůří (Javor, Roklin, okolí
Černé hory u Kvildy, Sušicko a Horaţďovicko). Ve stěně blízkého mrazového srubu je vytesán velký skalní oltář
(nika) ─ datovaná rokem 1899. je vyzdoben obrazy svatých a doplněn vytesanými německými nápisy. Opodál se
nachází historický mezník s letopočtem r. 1752. Vrchol Královského kamene je křiţovatkou značených
turistických stezek, včetně konce malého okruhu z obce Javorník.

Snad je ještě zajímavá historie vzniku tohoto názvu:
Prchající král
ednou českého krále a jeho ozbrojenou družinu pronásledoval houf cizího vojska. Mezi
Nicovem a Tejmlovem došlo k boji. Král byl poražen a musel rychle uprchnout. Hnal svého
koně přes horský hřbet Dánova, v těch dobách ještě porostlý divokými houštinami. Král se
v nich ukryl mezi kameny, zatímco jeho doprovod prchal dál. Cizí vojska si v zápalu
pronásledování ani nevšimla, že král zůstal vzadu. Hnali se dál za prchající královskou družinou.
Tak byl král zachráněn. Kamenný blok nad Nicovem dostal od té doby názen. Lidé ho
pojmenovali Královským kamenem. Stejně tak i celý vrch. Vypráví se také, že v blízkosti kamene
kvete jen o dni svaté Barbory čarovný květ. Kdo květinu najde, může získat velké bohatství, které
je zde ukryto.

No vida, škoda, že jsem to nečetl dřív, mohl jsem se pokusit ten čarovný květ najít HI. Cesta je to
celkem příjemná.

Vrchol Královského kamene
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Místními sedláky vytesaná kaplička
Rychle jsem zapnul SW40 a vybudoval vysílací stanoviště. Než jsem se dostal k vysílání, tak se SWéčko
trošku kmitočtově stabilizovalo. Ale stále se mi to nezdálo. Sakra proč je to tak nestabilní? Až teprve
večer jsem zjistil příčinu. Stabilizační napětí pro varikap je děláno pomocí integrovaného stabilizátoru
LM a má hodnotu 8V. Napětí mé LION baterie bylo 8.5V. Tak je to jasné, to nemohlo řádně fungovat.
Vymstila se mi jedna věc, zkrátka je potřeba signalizovat vybití baterie pod takových 10.8V. To se
musí skutečně doplnit.

SRH2011 den pátý

Stránka 5

Vysílací stanoviště na Královském kameni
Dělám pár spojení a balím. Ještě jsem si všiml, že onen „ukecaný“ turista po zhlédnutí mé „vysílačky“
okamžitě a rychle bez jediného slova mizí. Asi mu těžko vysvětlím, že tady není hranice a že já nejsem
špión HI. Pod Javorníkem v restauraci si dávám výborné jídlo. Zapíjím bezalkoholickým pivem a
spěchám za klukama na Zahrádky. Ještě se zastavuji na Přilbě. Začíná se to však mračit a dokonce
spadly první kapky. S klukama jsem navázal spojení z vršku Královského kamene. Byli na Sotě Vysoký
stolec. Domlouváme se na večerním setkání. Přijíždím na tábořiště a lehce nacházím jejich stany.
Nevím, co je mělo k tomu, že si stany postavili pod břízkami na „vodnatém“ terénu. Snad nás to
nevypeče. Jdu na pivo a za chvíli se objevují i kluci. Pivo je nevalné kvality a relativně teplé. Přesto
v tom vedru si jich pár s Vláďou dáváme. Jsem z toho slunce vyloženě unavený. Nečekám na nic a asi
v půl deváté jdu spát. Kluci ještě diskutují. Vláďova FT817 je sice připojena k anténě, ale je tak veliké
QRN, že dnes ten sked raději vypouštíme.
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Radost a nadšení z dosažení soty Vysoký stolec
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