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Den osmý – odjezd 
 

Přeci jenom v mém vypravování něco chybí. Možná to je seznam věcí, které jsem měl sebou, možná 

někoho zajímá za kolik se dá tato legrace podstoupit. Možná i úvaha, proč se takto dřít. Asi máte 

pravdu.  

Závěr závěrů 
 

 Tak dnes jsem se probudil a vůbec se mi nechtělo vstávat. Já vím, vše jednou musí skončit, ale 

když to bylo tak krásné… Naposled absolvuji ranní kolečko – WC, hygiena, snídaně. Po týdnu ranních 

koupelí najednou zjišťuji, že ta Vltava je nějaká teplá. Aha, tak asi takto funguje pravidelné otužování. 

Je zajímavé, že i při nízkých teplotách jsem nikdy v přírodě netrpěl nachlazením, či rýmou. Nevím, 

jestli toto je obranná reakce organismu, ale již jsem o tom četl. Prý v koncentračních táborech, kde 

nebylo co jíst, tak nikdy nikdo nebyl nachlazen. Možná to nachlazení souvisí s „blahobytem“ 

organismu.  

 Ještě přemýšlím, zda bych si tuto slast nějakým způsobem nemohl natáhnout. Bohužel však 

v práci jsou indikovány problémy a tak by to stejně asi nešlo. Dělám si silnou kávu a naposled 

projíždím pásmo 7 MHz. Nějaká 9A2 stanice tam dává výzvu. Volám ho a celkem hezky si povídáme o 

dovolených a vůbec o všem. Říkám mu, že vysílám na QRP HB-1B. To ho nesmírně zajímá. Odkazuji ho 

na internet, ale prý ho tam nemá. Napadá mne jedna možnost, že mu pošlu fotografii jako MMS. 

Vyměňujeme si telefonní čísla. Ještě dlouho si povídáme a na můj mobil přichází od něj MMS. 
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Přemýšlím, zda tyto fotografie jsou „amatérské“. Možná ještě před pár lety bychom si tyto obrázky 

vyměnili pomocí SSTV. Ale má to dnes smysl?  Trošku jsme už tou komerční komunikací „zblbnuti“. 

Povídáme si QRP a vůbec o tom, jestli to je k něčemu dobré. Konstatujeme, že nás CW stále ještě 

vzrušuje.  

 Pomalu vše balím a se smutkem na duši odjíždím. Neboj Soumaráku, však se ti příští rok 

vrátím. 

Statistiky SRH2012 
Pokud se jede osobním automobilem, pak není problém sebou tahat různé „harampádí“. Přesto po 

dvou akcích SRH se můj inventář ustálil. Pokud to někoho zajímá, pak měl jsem sebou: 

1 ALICE batoh   

2 Lahev na vodu Celkem 4l vody 

3 Skládací láhve na vodu Celkem 1,5l vody 

1 Stan s úchyty   

1 Karimatka   

1 Spacák   

4 Trička 1 na sobě (3 další v autě) 

4 Slipy 3 ND 

1 Oteplovací triko flíz   
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1 Vařič skládací a suchý líh   

2 Hrníček nerez 0,4L a 0,3l 

1 Kapesní nůž    

2 Vepřová konzerva malá   

7 Rybičky   

2 Konzervy s hotovým jídlem   

2 Vysočina 0,5kg salám   

1 Chleba   

3 Tatranka   

1 Čokoláda malá   

1 Káva, čaj   

2 Ponožky náhradní 5ks ND 

3 Polštářek na rány   

1 Obinadlo na rány   

1 Repelent   

1 Dezinfekce vody Aquasteril 

1 Léky na 3 dny Doplněk na 9 dní 

1 Acylpyrin, Ibobrufen, endiaron   

1 Mobil Bude zapínán jen příležitostně  

1 Náhradní baterie mobil   

1 Tepelná ochranná folie 
Při nutnosti rozříznu a budu používat jako ochrana před deštěm a 
větrem 

1 LW 20m   

1 Šroubovák s drátem Protiváha antény 

1 Sluchátka špunty do uší   

1 Klíč pastička   

1 SW40+ speciál Freq pro spojení na základnu 7028 KHz 

1 HB1-B   

1 Kabel BNC to BNC Na ATU 

1 Anténní člen KD1JV 

1 VX-3 145550 emergency 433500kHz 

1 Náhradní baterie VX-3   

1 Baterie 4,8Ah 12V Napájení SW40+ 

1 Mobilní anténa 2/70cm teleskop   

1 Zápisník   

1 Propiska   

2 Brýle na čtení Bifokál a na čtení 

1 Mapy zelené turistické 3x plus seznam SOTY 

1 Dokumenty (občanka, karta, řidičák)   

1 Kopie licence CEPT   

1 Peníze (Kč a EUR) EUR pro restauraci Berggasthof Dreisessel 

1 GPS Garmin 

2 Náhradní baterie do GPS Alkalické 

2 Šátek na hlavu 1 na sobě 
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1 Kartáček na zuby pasta   

1 Mýdlo   

1 Ručník   

1 Žínka na mytí   

1 Indulona   

1 Zapalovač, zápalky malé   

1 Igelitový pytlík na propocené a špinavé věci   

1 Igelitový pytlík na odpadky   

1 Lžíce, příbor Army set příbor 

2 Kalhoty maskovací Na sobě 

1 Vesta maskovací Na sobě 

2 Toaletní papír   

1 Goretex boty   

1 Deštník   

1 Foťák   

1 Bunda turistická   

1 Bunda flíz   

1 Pláštěnka   

1 Deštník   

1 Boty páskové   

1 Košile teplá   

1 Polokošile společenská   

1 Jeans kalhoty   

1 Šňůra dobíjení mobil V autě 

1 Šňůra dobíjení UV-3R V autě 

1 Šňůra dobíjení universál   

1 Energetický zdroj (accu 17Ah) Kompresor 

1 Alu kufr pro dráty   

1 Anténa LW 40m Zelená plus klíč na stavbu 

1 Propojka ATU ATS   

1 Mobilní anténa 2/70   

1 Měřák voltmetr s kabely   

1 PC netbook s nabíječem   

1 Měnič 12/230V se zásuvkou   

1 Kabel pro telefon USB   

1 Kabel GPS USB   

1 Stoleček rozkládací   

1 Židle rozkládací   

1 Kanystr na vodu 10l   

1 Vařič plynový cestovní  s bombou   

1 Šňůra klíč jack   

1 ETM klíč pro zprávy   
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Dá se říci, že téměř vše jsem alespoň jednou použil. Oproti loňské SRH jsem konstatoval na závěr 

expedice že: 

 Bylo nachozeno něco přes 100 km (většinou s báglem 18 kg na zádech) 

 Zhubnul jsem o 5kg a přitom se ve mne ztratil pocit hladu (opravdu jsem jedl méně) 

 Přímé náklady včetně benzínu a veškerých poplatků činily asi 6000 Kč (tentokrát jsem si 

nevedl přesnou evidenci) 

 Průměrná spotřeba benzínu byla při cestě tam 5,3 l/100km a 5,9 l/100km při cestě zpět (jel 

jsem po dálnicích max. povolenou rychlostí) 

 Najel jsem asi 680 km 

 Za celou dobu jsem neměl pocit stresu (zkrátka vše ubíhalo Happy) 

 Nádherně jsem spal a chutnal mi i obyčejný nenamazaný krajíc chleba 

 Prožil jsem nádherný týden a to při daleko horším počasí než v roce 2011 

 Nesmírně jsem se každý večer těšil na „spojení“ s civilizací (díky OK1USP, OK1MKX, OK1DDQ 

a dalším) 

 HB-1B se osvědčil jako dokonalý TCVR jak na soty, tak pro normální QSO 

 SW40+ jako záložní TRX jsem ani jednou nepoužil 

 Baterie 4800 mAh stačila pro veškeré vysílání 

 Jako hlavní stravu jsem používal chléb s paštikou Majka, ráno doplněno o rybičkovou 

konzervu 

 Neměl jsem takovou spotřebu piva jako vloni (spíše jsem pil vodu) 

 Téměř jsem vynechával „hospodská“ jídla (ne že bych na to neměl, ale vůbec jsem na to 

neměl chuť) 

 Asi takto bych si představoval prožít zbytek svého života 

 Dohodli jsme se s Jirkou OK1DDQ, že příští rok s bágly budeme pokračovat ve směru Strážný 

a dále po červené 

 Brát sebou na SOTY ruční mobilní VKV stanici nemá smysl (nenaleznete protistanice) 

 Brát sebou malou ruční VKV stanici pro spojení v táboře má velký smysl. Je to operativní a 

velice zábavné 

 Jako ideální ruční stanice se osvědčila VX3 a to hlavně i z toho důvodu, že má v sobě 

implementován rozhlas FM a ruční svítilnu 

 Na celodenní tůry již nikdy sebou nebudu brát rozměrné konzervy, ideál je kalorická bomba 

ve formě trvanlivého salámu a malých konzerv typu Majka 

 Dvojitá nepromokavá bunda je lepší jak Goretexová (zabírá méně místa) 

 Odhad spotřeby vody na den 4l byl tentokrát přehnaný ( vracím se k loňskému limitu 3l) 

 GPS je lepší napájet z dobrých alkalických článků, než z dobíjecích NiMH (vydrží jedna sada až 

2 dny) 

A tak – SRH2012 je mrtev, ať žije SRH2013. 


