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Den čtvrtý – Golden SOTA way – aneb které soty já miluji…. 
 

 Je neděle a já se opět probouzím do zamračeného rána. Vzpomínám, že dva roky za sebou 

nám na expedici nespadla ani kapka. A co teď? Ale nebreč, Mílo, mohlo to být také daleko horší, teď 

převážně prší jen v noci a to se dá vydržet. Chvíli se ještě převaluji, ale příroda se ošálit nedá. Na 

poslední preventivce se mne paní doktorka ptala, zda mám vše pravidelně. No jestli myslela ranní 

posloupnost, tak to skutečně ano. Rozjíždím známé kolečko: WC, koupel, zuby, ranní spojení, plán na 

dnešní den, odchod….. Vše by šlo, až na tu ranní koupel. Pamatuji si, jak jsem jednou zasvěcoval 

Radka OK1VRR do tajů bezbolestné koupele. „Radku, to nic není. Voda ve Vltavě sice mívá po ránu 

kolem 8C, ale dá se to přežít. Zkrátka do vody se jde s lahví rumu. Tu položíš na břeh, abys ji měl na 

dohled. Lehce se omočíš a celý (upozorňuji celý) se namydlíš. Voda je tu dosti tvrdá a tak se musíš 

celý do ní ponořit. Pak jen rychle vylezeš a napiješ se rumu.“ Radek byl dobrý žák a tak nakonec celou 

proceduru zvládal. Mělo to pouze jednu chybu, že si až do nedávna myslel, že se musí vždy napít 

z mojí lahve HI. Jdu pomalu k řece a pro jistotu se napájím již nyní. Vše probíhá podle plánu, snad jen 

s tím rozdílem, že ta Vltava je nějaká chladnější, než bývala. Na protějším břehu mé počínání sleduje 

paní ochranářka, v boudičce, kde se kupují „povolenky“ na sjezd řeky. Je docela vlhko a vlezlo. Jo 

Radek, co my se spolu nadělali blbin. Od ilegálního překročení německé hranice (bez pasů a bez 

občanek) až po vypití jablečného džusu plného vos. Jeho stan s podlážkou bez impregnace, by měl 

být vystaven, coby předmět doličný. Škoda, že letos nejel.  

 Co kdybych mu poslal MMS. On to přeci ocení. Zaručeně mu nemusím psát ani slovo a ani mu 

nemusím říkat, kde jsem to fotil. Vždyť on Soumarák miluje úplně stejně jako já. 

 

Dělám si ještě dobrou kávu a sleduji na obrazovce laptopa, jaké bude počasí. No zatím to nevypadá 

dobře, ale zdá se, že ta fronta nás přejde a odpoledne by již mohlo být lépe. Snídám vacovský chléb 
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s rybičkami. A jo, docela mi to chutná. Jirka DDQ přijede dnes večer. Posílám mu tedy SMS, že se 

pravděpodobně vrátím až po sedmé, ale že stan s anténou určitě najde.  Ačkoliv je divné počasí, 

rozhoduji se, že si dám svoji zlatou SOTA cestu. Bobík, Boubín a Obrovec. Ještě přemýšlím, že bych to 

tentokrát mohl otočit a autem zajet do Kubovy Hutě a celou trasu jít pozpátku. No jo, ale co ten ranní 

rum? Žádný problém, vždyť jsem toho mnoho nevypil a koneckonců mám v autě měřič alkoholu 

v krvi. To po tom malém „panáčku“ určitě nic nenaměří. Zapínám měřič „made in China“ a koukám 

jak blázen. Měřič varovně vrčí a na displeji ukazuje 0.4 promile. Aha, proto mi ta ranní koupel moc 

nevadí HI. Tak to je průšvih, auto musí zůstat zde, musím jet vlakem. Ještě v rychlosti koukám na 

jízdní řád. Vlak jede před devátou, to musím stihnout. Pro všechny případy si beru ještě i deštník. 

Opět malinko začíná pršet.  

 Vlak přijíždí přesně. Paní průvodčí si mne podivně prohlíží a chce mi stále prodat jízdenku 

s nějakou slevou. „Ne bohužel žádnou slevu nemám“, povídám. Platím tedy klasickou jízdenku do 

Zátoně za 19 Kč. „No, ale jste důchodce ne?“ Docela mne tím rozčiluje. To tedy musím vypadat. 

„Paní, vždyť já mám do řádného důchodu ještě celý rok a půl“. Paní průvodčí se usmívá a já s ní. 

Vláček pomalu projíždí přes Lenoru. Vzpomínám, jak jsme dřív sjížděli Vltavu právě odtud. Zde vedle 

nádraží byl oplocený plácek a tam se naše lodě posílané po dráze, shromažďovaly. Každé ráno jsme 

pak chodili kontrolovat, jestli ta naše již dorazila. Jo, to byly doby. Pivo stálo korunu šedesát a rum 

33,50 Kčs. Jo a pravá čínská vepřovka (v které bylo ještě i maso) stávala 6.50 Kčs. Dnes v těch 

konzervách jsou snad jen rozemleté kůže, nebo co.  Musím se v duchu smát. Člověče Milane, ty už se 

chováš jako Tvoje babička. Stále jen to „bývávalo, bývávalo“. Za 3 Kč to bylo ementálu. Dnes si koupíš 

deset deka a těch děr je v tom minimálně 5 deka. Prohlížím si ještě osazenstvo vagónku, když jsem 

jasně vyzván průvodčí, abych příští stanici vystoupil. Moc se mi nechce, venku je nějaká divná mlha a 

tady je velice příjemně. Co se dá dělat. Vystupuji sám. Žádný další cestující asi nejde na Bobík.  

Zapínám GPS, abych jasně zdokumentoval celou svoji trasu.  Vlak odjíždí a já pomalu stoupám do 

zamlžených kopečků. 
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Počasí není ideální, ale vůbec mi to nevadí. Nikde ani živáčka, jen je někde slyšet ťukot asi 

strakapouda. Jde se velice dobře. Vloni jsem měl problém s vodou, letos asi to bude bez problémů. 

Kontroluji ještě mapu v GPS a musím konstatovat, že mapové podklady moc neodpovídají 

skutečnosti. Občas některé odbočky, zobrazené na mapě, již ve skutečnosti nejsou. Máme sice nové 

možnosti jak vyrobit krásné mapy, bohužel v lesích to skoro nikde není přesné. Různé firmy vydávají 

„své“ mapy, ale většinou jen kopírují to, co je špatně i v jiných mapách. Jo zlaté bývalé vojenské 

mapy. Vojáci to měli naprosto podchycené a aktualizované. Jestliže dodnes turisti používají 

vojenských mapových podkladů, starých minimálně 25 let, pak je to hrůza. Celkem bez větších 

problémů se dostávám až pod Bobík. Zde doprava, vystoupat cca 200 výškových metrů a budu tam. 

Mlha je skutečně nepříjemná a sráží se i na mé bundě. Stoupám a fotím si pár zajímavých věcí.  

To je nádhera… Tak jak to asi bude na Bobíku? Bude tam ještě ta láhev od sektu, která mne 

tam vloni rozčilovala? Jdu kolem průseku, který vede až na vrchol, ale asi by to byla sebevražda se 

tudy vydat. Ne půjdu raději klasicky. Naši předkové přeci jasně věděli, kde je ta optimální trasa. 
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Celkem bez větší únavy se dostávám až na vrchol. 
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Opět jen mlha a nepříjemný větřík. Vyndávám anténu a natahuji ji přesně v místě, kde byla vloni. 

V tom si všímám oné lahve od sektu. Jo, tak jsi holka přežila další rok. Asi by bylo dobré tě odnést. Ale 

bohužel nemám batoh a mám před sebou ještě asi 20 km.  
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Jo jsou věci, s kterými si příroda neporadí. Zkrátka a dobře fakt to nevypadá dobře. Jedna věc je však 

jistá, tento odpad není toxický. Opravdu stačí jen veliký pytel a odnést to. Mlha je čím dál větší, i když 

mám pocit, že pomalu se to vše roztrhává. Ze stromu kape a tak jsem nucen si své vysílací stanoviště 

vybudovat pod deštníkem.  
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Hledám volný kmitočet. Na 7032 KHz někdo je a tak se stěhuji trošku výše. Okamžitě po první výzvě 

se spouští pile up. No zkrátka nádhera, rušení žádné, podmínky dobré. Celkem si to užívám, ale 

nechci se zde dlouho zdržovat. Jakmile pile up trošku ustupuje, loučím se a sděluji, že asi za 2 hodiny 

budu na Boubíně. Rychle vše balím. Ještě si všímám, že zde je nová vrcholová kniha. Jen tak pro 

zajímavost ji otevírám a nestačím se divit. Jo amatéři jsou všude (nebo skoro všude). 

 

No vida, Půbalovi se taky hýbou. To je dobře, pohybu není nikdy dost HI. Vše balím a pomalu se 

vydávám na cestu zpět. Potkávám ještě dva mladíky, kteří jsou v ideálním „Rafanském“ věku. Je jasně 

vidět, jak jsou „nadupaní“. Podle výstroje poznávám, že to nejsou žádní začátečníci. To je dobře, 

mládí vpřed. Ať dělají, co dělají, určitě jim ten sport neublíží. Dostávám se zpět až k oboře. Zde již 

jasně je vidět, že se objevuje sluníčko. Paráda, tak přeci jen nahoře se jim zželelo mého rozladění a 

posílají mi taky trošku tepla. Ještě mi volá Jirka OK2RZ, hlásím se mu jako expedice SRH2012 a je 

vidět, že to Jirku malinko zaskočilo. Oznamuje mi, že mi Emailem posílá výsledky CQ WW 2011. 

Prohazujeme ještě pár slov. Jirka opět „zahořel“ a buduje na ranči něco nového. Nechce však 

vyzradit, co to bude. Jen jsem měl takový pocit, že se to snad týká nějaké nové společné akce CQ WW 
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a že není vyloučeno skoro nic… Přemýšlím, zda to nebude zase s FT817 HI. Pokud ano, možná nám 

bude pak jasné i to, proč náš výsledek je v současné době překonáván jednotlivci s podstatně horšími 

anténami HI. No jo, to závodění nelze v současné době brát vážně. Je to celé pokřivené a tak asi 

nejlepší je se zúčastňovat v kategorii „poslouchající závodník“. Zkrátka udělat si pár spojení, pár 

zajímavých značek, ale nějak zvlášť to nepřehánět. Postupně přicházím až k chatě v oboře. 

 

Koukám, že na střeše mají sluneční panel. No paráda, tak to už jim seriál „Ulice“ neujde HI. Ale jo, 

přeci jenom s tou elektřinou je to příjemnější. Sám doma vlastním 26W ve dvou slunečních panelech. 

Používám je na zahrádce a skutečně mi pokryjí moji spotřebu pro QRP vysílání. Vlastně letos jsem ani 

jednou nemusel baterie dobíjet doma. Pokud člověk pak dělá spojení, má takovou větší radost. 

Zkrátka „vysílání“ na sluníčko je zábavnější, jak vysílání na „zásuvku“. Však taky mám ještě jeden 

„stařecký“ sen. Až budu v důchodu, tak mne někam odvezte (samozřejmě s karavanem), a za dva 

měsíce mne můžete vyzvednout. Klidně mi tam můžete posílat i vnoučky. Však oni to se mnou přežijí. 

Koneckonců Franta OK1FHT to takto praktikuje již několik let. Vzpomínám, jak mi jednou vypravoval, 

že jeho 120W sluneční panel mu stačí ukrmit jak vysílání, tak svícení. A to Franta není QRPista, ale 

vysílá se 100W. No uvidíme, jestli se mi někdy tento sen splní. Je ještě otázkou, zda za pár let se bude 

ještě s kým spojovat. Možná už budeme jen a jen honit DX expedice. Fakt mne napadá, zda třeba 

Vašek OK1ADM si ještě  zavysílá jen tak pro radost (nemyslím v neděli v DX kroužku). Pokud „lustruji“ 

jeho značku přes Skimmer, bohužel zjišťuji, že skutečně nikdy nedává výzvu. Jo DXing je asi taky 

obrovská zábava. Ovšem spotřeba QSL lístků je v podstatě minimální. Možná by se měla do žebříčků 

zavést ještě kategorie QRP. Tam by asi byl první Milan OK1DMP, jehož výsledky v této oblasti jsou 

vynikající. Ostatní DXmani s jejich „Jánošíky“, myslím dosti znatelně překračují povolovací podmínky a 
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ani se při tom nezardí HI. Výkon, výkon….. Ale nech toho, Milane, třeba brzy se přizpůsobíš a budeš si 

hrát na bobříky mlčení jako celá DX parta.  

 Pomalu přicházím k Milešickému pralesu. Stále je na co koukat. Ta příroda je zde skutečně 

nádherná. 
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Vycházím z obory a dostávám se do míst pod Boubínem. Zde potkávám nějaký mladý pár na kolech. 

Očividně je vidět, že bloudí. Slečna je však odvážnější a tak se mne ptá, zda nevím, jak se dostanou do 

Kubovy Hutě. Abych nemusel moc vysvětlovat, vyndávám mapu a ukazuji ji to. Slečna se nakloní a já 

málem udělám kotoul. Tak to je síla, ta musela ráno mít ke snídani snad nůši topinek s česnekem. 

Normálně tuto vůni moc nemusím, ale ta slečna je docela pěkná a má nádherně povolené tričko. 

Přemýšlím, jestli náhodou se nedopouštím nějakého trestného činu „harašení“. Určitě ne, vždyť já jen 

místo do mapy koukám „jinam“. Znovu a znovu ji to vysvětluji. Její „frajer“ vše pochopil a tak slyším 

jak hříme. „Hele vem si bundu“.  Slečna si to asi uvědomí, chytne se kolem krku, usměje se a se slovy 

„mockrát děkuji“ odchází. Všem nám to došlo, usmíváme se na sebe. Koneckonců ta příroda je krásná 

ve všech svých detailech.  

 Hledám v batohu nějaké jídlo. Bohužel jsem si sebou vzal jen „vrcholové tatranky“. Že nevíte 

co to je? No to je termín Jirky OK1DDQ, který na každý vrchol si sebou tu tatranku bere. Prý to má 

vždy za odměnu.  Docela mi „vyhládlo“, beru si ji tedy již před vrcholem. Cesta nahoru je nepříjemná. 

Fouká studený vítr, ale dá se to vydržet. Přicházím na vrchol Boubína. Je neděle a je znát, že plno lidí 

si zvolilo tento vrchol za cílový bod jejich tras. Nějak se mi nechce stavět KV anténa. Mám sebou 

poctivou anténu Lambda čtvrt, výkon Baofenga je někde kolem 2W. To musí fungovat. Není to tak 

dávno (snad jen několik desetiletí), co jsem tady byl s VXW020. Výkon byl někde kolem 100mW a 

s anténou lambda čtvrt jsem tady dělal plno pěkných spojení. Baofeng má výkon 20x větší, což je 

nějakých 13 dB, tedy asi 2S. Vysoko to tady je. Potřebuji udělat stejně jen 4 spojení. Zkrátka lenost 

zvítězila. Lezu na kmitočet 145.550 MHz a volám výzvu. Jednou, dvakrát…třicetkrát…nic. To není 

možné. Jdu na kmitočet libereckého jéčka a volám tam. Převaděč mi odpovídá, ale opět nic. Sodoma 

Gomora, scanuji po všech direktních kanálech, jak na 70cm, tak na 2m. Na 145.400 MHz slyším, jak se 
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někdo baví o počasí. Aha, tak i tady je počasový kroužek, zřejmě to souvisí s nějakým výzkumem. Ale 

buďme rádi. Až umřou poslední počasoví experti, pak už nebude na OK0C ani noha. Jo bývávalo….. 

Chvilku poslouchám a pak to nevydržím. Oni se totiž loučí asi v 10 kolech a stále to nějak nevede 

k tomu závěru. Patřím k lidem, kteří nenávidí slovo Brejk.  Vždy jsem ho vnímal jako nástroj 

emergenci přerušení spojení. Zkrátka nouze nejvyšší. Bohužel noví amatéři, odkojení jiným druhem 

provozu, si to pletou s výzvou.  

 „Velitel“ kroužku zpozorněl a tak mi dává slovo. Omlouvám se a vysvětluji, že potřebuji ze 

SOTY udělat jen 4 spojení. Že se mi nechce natahovat KV anténa a zda mne náhodou někdo neslyší. 

„Velitel“ postupně předává slovo svým účastníků. Někteří se již vůbec neozývají, jiní mi jasně dávají 

najevo, co si myslí o těchto vetřelcích na jejich výsostném kmitočtu. „Já ho tam beru blbě, mám to 

natočený na Třeboň a kvůli němu to nebudu otáčet jinam“. Fíhá, tak to jsem to dostal. Jo kde jsou ty 

doby, kdy jsme toužili po spojeních na direktu. Omlouvám se a vypínám Baofenga. Přemýšlím, jak to 

ten OK8PKM dělá, že všechny jeho SOTA spojení jsou z 2m. Nevymýšlí si je? HI No snad ne…. Možná 

na Moravě je to lepší, ale tady v Čechách to zkrátka nefunguje. Potupně vytahuji anténu. No jo, ale 

kam ji mám natáhnout? Pokud ji udělám „dokonalou“, pak se zde strašně dlouho zdržím. Co kdybych 

ten drát hodil na zem? No nakonec jsem ho natáhl asi 1m nad zemí. Stejně však vyvolávám pile up, i 

když opravdu již není takový „hustý“. 

 

Nějaký pán s malými dětmi mne pozoruje a očividně je vidět, že o tom vysílání něco ví. Prosím ho, zda 

by mne nevyfotil. Ještě se pozorně dívám, zda to není náhodou jeden příznivec TOP bandu.. Ten se mi 

vloni nepředstavil HI. Ne není to on. Toho dnes přeci zná možná 90 procent hamstva. Jeho smysl pro 

humor a jeho web, tak to je něco. Strkám mu jedno sluchátko do ucha a nutím ho zapisovat, co slyší. 
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Prý to naposled dělal na vojně před 20 lety. Přesto však je jasné, že by do toho zase vplul. Jo to 

bývávala amatérská rezerva. Stačilo si tyto kluky pohlídat a ve vhodný okamžik je „přetáhnout a 

nasměrovat“, tím správným směrem. Pán mne fotí z různých směrů a ještě se ptá na kmitočet, kde 

vlastně vysílám. Pak se podívá na moji anténu a říká: „Tak to je asi špatná anténa, že?“. Škoda, že 

není z Liberce. To bych si ho odchytl.  

 



SRH2012 Den čtvrtý Stránka 16 
 

Anténa je opravdu velice špatná, ale je zajímavé, že mne volají i stanice z Anglie. Hmmm, když se chce 

spojení navázat, tak se naváže.  S pánem se loučím a sleduji, jak se jeho dva kluci se zájmem ptají táty 

na tu vysílačku. Zase jsem ta spojení trošku odflákl. Mám stále na paměti loňský rok, kdy jsem málem 

nechytil vlak zpět. Mám ještě jednu sotu před sebou. A koneckonců mám taky hlad a žízeň. To vše 

ještě musím stihnout. 

 

Opět nádherná příroda.  Stačím si ještě všimnout, že GPS souřadnice cesty tentokrát téměř souhlasí 

se skutečností. Celkem v pohodě docházím do Kubovy Hutě. Tentokrát si však nedávám jedno pivo 

(jako loni), ale ihned pokračuji dál směrem na Obrovec. Beru to průsekem. Celkem bez větších 

problémů docházím až na vrchol. Vybírám si krásný kámen. Ano to bude moje vrcholové QTH. 
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Čas mám tentokrát dobrý. Po prvním pile upu se loučím a spěchám zpět do Kubovy Hutě. No paráda, 

mám ještě celou hodinu na pivo a pozdní oběd. Za odměnu si dávám plzeňské pivo za 33 Kč a nějakou 

zvěřinu. Pivo bylo vynikající, zvěřina asi taky, ale bohužel byla ohřívána v mikrovlnce. Chvíli 

přemýšlím, zda to reklamovat (zkrátka kus horký a na druhé straně talíře chladný). Nakonec však to 

nechávám být. Jen bych protáhl čas a nakonec by mi mohl ujet i vlak. Celkem to chutná, ale za 148Kč 

by to možná mělo chutnat lépe HI. Dávám si ještě jedno pivo a sleduji u protějšího stolku mladé 

manžele. Mají asi 2 roční holčičku. Ta je nesmírně živá, ale před očima má brýle, které mi připomínají 

lupu z baterky.  Ta příroda je nevyzpytatelná, co ji zase probůh na té dívence vadilo. Ale tak už to 

chodí. Její maminka si všimla mého pohledu. Vysvětluje mi, že toto je odstranitelná vada a že doktoři 

ji budou operovat, až bude trošku větší. Malinko se stydím za ten pohled. Přeju dívence 

bezproblémovou operaci a pádím na vlak. Má za 10 minut přijet. Fotím si ještě nejvýše postavené 

nádraží v Čechách. 
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Vlak má nakonec asi 15 minutové zpoždění. Ale vůbec mi to nevadí. Byl to nádherný den. Jen jsem 

zvědav, zda Jirka OK1DDQ přijede. V duchu si ještě přehrávám všechna krásná místa, kudy jsem 

procházel. 

 

 


