Den druhý – jak se dělají „laciné“ desetibodovky (24.8.2012)
Vstávám do tmy. Koukám na hodinky a nevěřím svým očím. Vždyť je po šesté a taková tma. Po paměti
šmátrám kolem sebe a hledám Baofeng UV-3R. Ten má v sobě baterku. Aha, už je mi to jasné. V noci pravděpodobně
byl vítr a tak „přiklopil“ okenice. Mám neodolatelnou chuť na kávu. Vše však musí jít popořádku. Hygiena je na
prvním místě. Beru ručník, žeton a pomalu kráčím se vykoupat. Jdu kolem chatky, kde včera něco slavili. Ještě se
kouří z ohýnku. No vy jste mi dali, řev a řev. Možná to měl být zpěv. No co, nakonec jsem stejně usnul. Kemp je
naprosto klidný a dokonce i můj přítel oslík se někde přede mnou ukryl. Vhazuji žeton a jsem postříkáván ledovou
vodou. Tak to máš za to, že jsi zde jako první. Chvíli přemýšlím, zda mám vodu odpustit anebo tam vlést. Venku je
docela příjemně a tak trošku studené vody mne určitě neublíží. Je to docela příjemné a koneckonců dovolená právě
začíná a čert ví, jaká bude teplota později. Trošku se alespoň otužím. Právě v okamžiku kdy provedu poslední oplach,
tak se spustí ta horká. Tak už to chodí. Jdu do chatky jen tak omotán ručníkem. Proti mně jde paní v zimní bundě.
Vyloženě spěchá a tak prohodím jen něco v tom slova smyslu, že je dnes krásné teplé ráno. Paní v té zimní bundě se
na mne podívala skutečně zmateně.
Přicházím do chaty a vařím „pravou“ brazilskou kávu typu „Jihlavanka“. Nádhera, ještě stačím do sítě
zapojit všechny nabíječky. Člověk nikdy neví, kdy tu energii bude potřebovat.

Dokumentuji ještě vnitřní vybavení chatky. Docela slušné. Kávičku již piju na verandě.
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Prolaďuji majáky z pásma 80m. Skutečně to chodí jak víno. Bohužel na osmdesátce není jediná CW stanice. Celkem
znechucen se přelaďuji na 40m a tam dělám cvičně jen nějakého Němce. Užívám si ten nádherně čistý poslech, žádné
rušení. HB-1B funguje nádherně. Proč my se ženeme do IP3? Stejně vlastnosti rádií v paneláku nemůžeme využít.
Pomalu vše balím. Slíbil jsem předat chatu v 9 hodin. Přemýšlím, co vlastně dnes budu dělat. Odjet na Soumarák?
Nebo se podívat po okolí? Vyndávám mapu a trošku sleduji okolní kopce. Plno sot je lehce přístupných z hlavní
silnice. Určitě někde zaparkuji. Do oka mi spadla SOTA nedaleko mne. Je to na výjezdu z Vimperka. Prý tam jsou
nějaká veliká (bývalá) kasárna. Neváhám ani chvíli a loučím se s paní hospodskou. Kasárna bez problému nacházím.
Plno „vybydlených budov“, sakra to opravdu pro ně není lepší využití, jak to nechat ladem? Koukám, že na mapě GPS
je označeno parkoviště a to přímo u cesty na Sotu Kamenná hora. Jedu tedy dál a auto zde odkládám.
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Cesta mne vede příjemným lesem. Bohužel však v mapě je vyznačená, ale zde ve skutečnosti chybí.
SRH2012 Den druhý

Stránka 3

Vylézám na vrchol skály a připravuji si rozbalit „náčiní“. V tom mne vyruší telefon od Jirky OK2RZ. Blahopřeje mi
k druhému místu v CQ WW 2011. Aha asi nějaký fór. Jirka však trvá na tom, že to je první místo v Evropě. Divné, já
přeci tentokrát se zúčastnil v kategorii LP. Že by zde byla menší konkurece? Znovu se mi vybavuje ta beznaděj
v tomto závodě. Pokud slyšíte dobré násobiče a nedovoláte se, pak je to nepříjemné. Jak říkají klasici, chce to pak
akorát zvednout výkon HI. Vzpoměl jsem si i na toho chluchého Číňana. Ten tam musel mít naložíno, bohužel neslyšel
skoro nikoho. Pomalu rozbaluji zařízení.
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Pile up je docela vydatný. Signály silné, jo kdyby hoši věděli, na co já vysílám…. Kdysi se mne někdo ptal, jak to
zavěšuji. Myslím, že nejlepší odpovědí je fotografie. Zkrátka pádlovka je pádlovkou z toho důvodu, že se někam
natáhnu a někam to dám. Že si s tím uzlem vyrobím někde -3dB? No pořád tam ještě něco zbývá. Polovina
ztraceného výkonu sem, polovina tam HI. Pokud s Jirkou OK1DDQ jdeme někam společně, pak já už dávno vysílám a
Jirka stále ještě studuje kam a do jaké výšky to natáhne. Výsledek je skoro vždy podobný HI. Pomalu se vracím zpátky
a přemýšlím co dál „lehkého“ si dám. Pohled do mapy mi říká, že nedaleko odtud je další krásně přístupná sota
Přilba. Je tam i nádherné parkoviště.

Objevilo se sluníčko a tak výstup je opravdu „procházkou“ rájem.

Na vrcholu se pokouším najít vrcholový kolík. Ačkoliv podle mapy jsem přesně v místě vrcholu, zde nacházím jen
ojetou pneumatiku. Sakra jak se sem vlastně dostala?
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Opět natahuji „pádlovku“ a nestačím se divit. Zřejmě je nějaká Es vrstva. Ten pile up je opravdu obrovský.
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Pomalu se vracím na parkoviště a vytahuji plynový vařič. Vařím kávu a jím k tomu kus salámu s výborným vacovským
chlebem. Zkrátka nádhera. Studuji mapu a rozhoduji se pro další nenáročnou sotu – Huťskou horu.

Auto nechávám na parkovišti ve Zhůří. Krásná procházka.
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Ani jsem si to neuvědomil, ale vlastně jsem přejel do plzeňského kraje.

Postupně přicházím až pod věž. Tedy tady se mi to moc nelíbí.
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S úsměvem pozoruji, jak si příroda dokáže poradit s cestou. Ta cesta zde byla určitě postavena v době, kdy se stavěla
věž. Po cestě se však moc nejezdí a tak příroda chce svoji plochu nazpět. Jo nic zde není natrvalo. Hledám pěkné
místo pro vysílání a nacházím ho U věže.

Scénář naprosto shodný. Postavit anténu, připojit ji k TCVR a zvládat pile up. Opět to chodí jak víno a to dokonce na
pádlovku, která není plně natažena. Kochám se ještě pohledem na Poledník a Velký Javor. Nádherný kus přírody. Co
se dá dělat, čas rychle plyne, je nutné se někde ubytovat. Vracím se k autu a pomalu jedu na Soumarský most. Tam
jsem dost překvapen. Nikdo na recepci není, jen tabule, že paní přijde kolem 19 hodiny. Jdu si dát jedno pivo ke
kotvě. Za ní stojí přívěs Franty OK1FHT. Jsem takový „vyšisovaný“ ze sluníčka, že Frantovi posílám SMS. Chudák
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Franta ihned přichází a nabízí mi i svoji opečenou klobásu. S díky odmítám, musím ještě postavit stan a hlavně
anténu na sked.

Vše je postaveno a připraveno. Kolem 20. Hodiny mne na 7028KHz volá brácha a pak i Jarda OK1MKX. Probíráme
běžné záležitosti. Je vidět, že brácha již bere skoro vše. Vyptává se i na počasí a upozorňuje, že asi v noci mne navštíví
přechod studené fronty. Co se dá dělat, ještě zapínám počítač a na tu frontu se dívám ze satelitních snímků. Jarda mi
dokonce doporučuje, abych to sbalil a jel do jeho oblíbeného penzionu ve Stožci. Zkouším tam volat, ale nějaká paní
mi s ruským přízvukem sděluje, že na jednu noc mne tam neubytuje. No co se dá dělat, stan mám dobrý a tak vlastně
se o nic nejedená. Trošku bude problém, co budu zítra v tom dešti dělat. Ale ono to nějak dopadne, dávám si ještě
panáka (dnes už bych to asi neudělal, ten metyl nás odnaučí pít rum). Celkem v pohodě usínám. Jejda, to se
nádherně spí.
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