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Den pátý – ve dvou se to lépe táhne, aneb Jirka přijíždí… 
 

V pohodě přijíždím vláčkem na nádraží Soumarský most. Při křižování vlaků v Lenoře mne trošku dělá 

starosti ta automatika. Zkrátka dnes většina nádraží je bezobslužná. Nádražní budovy se mění v ruiny 

anebo v sídla bezdomovců. Koukat dnes z okna je dosti nebezpečné. Stromy kolem zasahují až do 

kolejí a tak riskujete to, že vás nějaká větvička plácne anebo… Raději to nedomýšlím. Předpokládám, 

že zabezpečovací systémy vymýšlel někdo, kdo si uvědomuje i to, že někdo ukradne zabezpečovací 

kabel, či ho nahradí nějakou spojkou, která bude simulovat řádnou funkci. Myslím, že Marek OK1JX 

by nám o tom mohl udělat přednášku. Co se dá dělat, musíme těm autorům důvěřovat.  

 Pomalu se courám zpět na tábořiště. Jirka ještě nedorazil. Otevírám si pivko a stahuji data 

z GPS. Jak to mohlo být dnes dlouhé? Jo, kde jsou ty časy, kdy jsem chodil bez problémů túry kolem 

40km a nic mne to nedělalo. Možná by to člověk ušel i teď, ale příští den bych se asi nehnul. 

 

Jo, tak dnes to bylo jen 20.3km. Zato každý kopeček je na obrázku vidět. Prý jsem nastoupal 966 m 

(zpět jen 814). Necítím se nějak zvlášť unaven. Ale co je s Jirkou? Jejda, vždyť já nejsem na příjmu. 

Zapínám rychle Baofenga. Okamžitě slyším naléhavý Jirkův hlas. „Kde jsi, já to nějak nemůžu najít. Už 

jsem mluvil s Frantou OK1FHT a ten taky neví, kde máš stan.“ Aha, zase ten samý problém. Napadá 

mne ještě to, že já jsem klukům moje data poslal jako stupně, minuty a vteřiny. Jestli oni náhodou ty 

vteřiny nebrali jako desetinnou část minut. Asi ano. Vítám Jirku chlebem solí a rumem. Jirka však rum 

odmítá a vytahuje nějakou domácí slivovici (jo tenkrát jsme ještě netušili, že v kořalce může být 

metyl).  
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Máme si toho plno co vypravovat. Jirka ještě stihl i Holice. Bohužel prý je zde jen na 3 dny. Zákazník 

ho ale může kdykoliv odvolat. Jo to je ta daň za soukromé podnikání. Na jednu stranu má Jirka větší 

auto jak já, ale na druhou…HI. Ale houbelec má lepší a větší  auto. Každý rok chodí ke mně škemrat, 

abych mu dal kus elektřiny z mého. To jeho francouzští konstruktéři tak blbě vymysleli, že jakmile 

vyndá klíček ze zapalování, tak se mu odpojí i externí zásuvka 12V. Tedy vlastně moje auto je lepší HI. 

Vůbec auto, auto. To je fenomén dnešní doby. Jsou jich plné bazary. Proč si člověk kupuje vlastně 

nové. To moje jsem zakoupil před 4 roky a má ujeto 20.000 km. V zimě nejezdím, mám garáž. Přesto 

jsem za 4 roky ztratil na hodnotě minimálně 140.000 Kč (alespoň to mi tvrdí pojišťovna). Každý rok 

musím na servisní prohlídku (jinak ztrácím 5letou záruku a 11 letou na karoserii). Pokud odečtu 

náklady na výměnu oleje, pak mne ten servis stojí od 2000 Kč do 3500 Kč. Tedy na tom autě jsem 

ztratil za 4 roky přes 150.000 Kč. To jsou mimo nákladů na benzín vedlejší výdaje v celkové výši cca 

7.50 Kč/km. Není opravdu výhodnější si pořídit nějaký dobrý sekáč? Jo to ztráta na TCVR je vlastně 

legrace HI. Za tento luxus člověk má jen dobrý pocit v tom, že ví, kde má nějaký škrábanec (vlastně 

ani to ne, občas se vrátí na parkoviště a nestačí se divit).  

 Jirka si při mých úvahách zatím připravuje bydlení. 



SRH2012 Den pátý Stránka 3 
 

 

 Blíží se doba našeho skedu s náčelníkem Jardou OK1MKX a bráchou OK1USP. Musím se 

pochválit. Tím, že jsme letos „vypustili“ pásmo 80m, se ukázalo jako velice dobré. Skedy na 7028 KHz 

ve 20 SELC jsou opravdu bez problémů. Kritický kmitočet v této době je minimálně kolem 7MHz. 

Útlum nízký, zkrátka chodí to jako po síti GSM. Jirka ještě zkouší svoji PFR-3 a porovnává ji s mojí HB-

1B. Tuto činnost sice již prováděl na naší první společné dovolené, ale tenkrát měl hlavní argument 

proti tomu, že při zužování šíře příčkového filtru vzrůstá trošku útlum filtru. Nechtěl jsem mu tenkrát 

vysvětlovat, že to skutečně nevadí. Zdá se, že si to Jirka začíná uvědomovat. Je mi to jasné, ještě si na 

moje rádio „odjede“ pár sot a bude správně „nahlodán“. Přeci jenom ta osmdesátka na HB-1B je 

velice příjemná. Koneckonců i ten cross mode styl spojení PFR-3 neumí. Signál od bráchy je zde 

dokonalý. Na 3W jeho SW40 ho zde slyšíme 599. Nádherný signál. Jirka se projevuje jako velice 

trpělivý učitel a s bráchou si povídá QRS až do úplné tmy. Loučíme se s klukama a sdělujeme, že příští 

sked už bude z naší pěší túry. Zítra podle plánu máme dorazit na nouzové tábořiště v Novém údolí. 

Jdeme spát. Jo zítra asi začnou „galeje“. Ještě nás však navštěvuje správkyně tábora. Domlouváme si 

s ní, že zde na parkovišti u recepce necháme naše auta. Paní souhlasí.  

 V noci trošku poprchává, ale nějak nám to nevadí. Problém je však v tom, že balíme ještě 

vlhké stany. Zkrátka je to trošku těžší, než by to mohlo být. Přesto konstatujeme, že počasí nám 

alespoň na tento den vyjde. Cíl je jasný. Přes České Žleby na sotu Žlebský vrch a pak dále do Nového 

údolí. 
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Tak zbývá ještě správně vynulovat GPS a můžeme jít. Cesta docela ubíhá. Bavíme se o práci o Jarušce 

(xyl Jirky) o sotách a vůbec o všem možném. Sluníčko docela hřeje a tak se Jirka ani nebrání tomu, 

abychom v Českých Žlebech se zastavili na oběd. Restaurace nás krásně vítá. Trošku je nám však 

divné, že zde nikdo nesedí. Během chvilky se to vše vysvětluje. V pondělí mají zavřeno. Místo piva si 

dáváme čistou vodu z místního pramene. Ach jo, zase jsem něco nedomyslel HI. 
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 No co se dá dělat. Jdeme kolem bývalých kasáren našich pohraničníků. Chvilku ještě 

debatujeme o tom, která přístupová cesta na vrch bude nejlepší. Nechceme experimentovat a tak se 

dáváme podle lesa. Malinko mi na tom vadí to, že louka je po dešti trošku vlhká a že vše je jakoby 

nasáklé vodou. Naštěstí mám boty z goretexu. Chvíli přemýšlíme, zda v tom oplocení pro krávy je 

proud. Dokazuji Jirkovi, že jsem hrdina a zkouším to vlastní rukou. Nic… No proč by taky do toho 

pouštěli proud, když tu nemají krávy? Pomalu se blížíme k vrcholu. Zbývá již jen vlézt do posledního 

ohrazení a pak asi 100m nahoru. Jirka po mém vzoru testuje, též. Podle děsu v jeho očích je mi to 

okamžitě jasné. Ještě že jsem to nepřekračoval, jako pan Kopřiva ve filmu Slunce, seno a pár facek. 

Jirka někde láme větev a ohradník „ohýbáme“ k zemi. Stejně tomu moc nevěřím a tak gentlemansky 

dávám Jirkovi přednost. Přežil to. Šlapu přesně do míst jako on a bez nejmenšího problému se 

dostáváme do ohrady. Pak ještě ven a jsme na vrcholu. 
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Probíhá klasická dělba práce. Já připravím anténu a Jirka svoji PFR3. Je zde velice neútulně. Jirka mi 

ještě ukazuje zbytky Pk-áčka, které tu zbyly po vojácích. Čert ví, co tady vlastně stálo. Jsou zde i 

betonové bloky, které zřejmě v minulosti jistily nějaký stožár. Bohužel zde až do roku 1990 byl 

zakázaný přístup a tak ani nevím, zda zde nestála „hláska“. Pokud někdo neví, co to bylo, tak 

připomínám, že hlásky byly budovány pro vizuální kontrolu vzdušného a jiného prostoru. Tam, kam 

nedosáhl radar, tak tam se budovaly. Také se to mu říkalo ve vojenské hantýrce „špačkárna“. 

 Celkem bez problémů děláme s Jirkou každý kolem třiceti spojení. Přesvědčuji Jirku, že sestup 

bude lepší přes les a ne po mokré louce. Jirka je slušný člověk a tak i když ví, že je to totální hloupost, 

tak souhlasí. Prodíráme se pralesem, kde ten boubínský je proti tomu slušný park. V celém závěru 

ještě zbývá projít pole asi dvoumetrových kopřiv. To již Jirka nevydržel a našel si nějakou jinou cestu. 

Na malou chvíli jsme ztratili kontakt. Napadlo mne, že Jirka si určitě zapne svoji ručku. Ano, bez 

větších problémů se domlouváme. Na celé naší expedici to byla asi jediná příhoda, kde jsme byli rádi 

za možnost VKV spojení. Procházíme krásným úsekem a po mírném stoupání se dostáváme až 

k rozcestí v Podkově. Je to vlastně oblast nuceně likvidovaných osad z padesátých let. Zde trošku 

odpočíváme a kocháme se pohledem na Třístoličník. Tak ten nás čeká příští den. Cesta vede dál 

příjemným lesem. GPS ukazuje, že se již blížíme ke Studené Vltavě. Ještě si nejsem úplně jist, zda 

hospoda v Novém Údolí je otevřena. Sice jsem tam preventivně volal a paní mne ujišťovala, že 

skutečně mají nepřetržitě otevřeno, ale člověk nikdy neví. Naštěstí vše bylo OK. Dáváme si první 

večeři. Je tam plno Němců a paní je na vše sama. Zase až tak dlouho jsme nečekali. Pivo je celkem 

chutné.  Jsem skutečně spokojen. Nyní už jenom vybudovat tábor, natáhnout antény na večerní sked 

a můžeme odpočívat. 
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Jirka malinko „vytočil“ paní hospodskou. Když se paní ptala, co měl k jídlu. Jirka odpovídá: „No přeci 

ty halušky“. Ta mu dala, prý to nejsou halušky, ale nějaká francouzská specialita. Jirka ještě 

nechápavě kouká a už jen tak špitne: „Fakt to chutnalo jako halušky“. S plnými břichy se přesunujeme 

na nouzové tábořiště. Opět musíme vyslovit poděkování všem, kteří se o toto místo starají. Všude 
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čisto, WC dokonalé a dokonce s toaletním papírem. Nikdo nic nekrade…zkrátka paráda. Rozbalujeme 

naše vlhké stany a Jirka projevuje svůj cit na „vysoké“ antény. Vůbec mu do toho nemluvím, průšvih 

by naopak byl, kdyby chtěl, abych na ty stromy lezl já HI. Koneckonců je mladší, tak ať se stará. 

 

Mám ještě chuť na pivo a tak Jirku přesvědčuji o tom, že jsem se v té hospodě málo najedl. Pouze to 

na něj platí. Kdybych mu řekl rovnou „Pojď na pivo“, tak jak ho znám, tak by stoprocentně odmítl. 

Hospůdka je již prázdná a paní hospodská se plně věnuje jen nám. 
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A jak vypadá Jirka po druhé večeři? 

 

Ještě že to nevidí Jaruška. Uklidňuji ho tím, že zítra při stoupání na Třístoličník budeme mít velký 

výdej energie. Doplňujeme ještě na místním záchodku vodu (paní hostinská nás ujistila, že je pitná). 

Pomalu se couráme zpět k táboru. Tam však již nejsme sami. Naši sousedé jsou dvě rodinky s dětmi. 
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Přijeli tam na kolech. Pán je taky amatér (CB) a tak se bavíme o PMR a vůbec o amatérském dění. 

Jeho kluci mají přehled a okamžitě poznávají, že moje HB-1B má externí napájení, zatímco Jirka má 

baterie uvnitř. Čeká nás ještě pile up služba v CUCu. Máme bohužel jen jeden TCVR pro 80m. 

Stříháme si. Kdo vyhraje, ten si může říci, jak rozdělit svoji 15 minutovou relaci v CUCu. Vyhrávám. 

Rozhoduji se tedy tak, že Jirka pojede první 7.5 minuty, pak pojedu já a druhou etapu začnu zase já. 

Jak se nakonec ukázalo, někteří závodníci to nemohli pochopit HI. Ale tak už to bývá. Závodění 

celkem šlo, snad až na příhodu s Vaškem OK1DCS, který si omylem na své KX3 zapnul split a tak nás 

totálně rušil. Dochází mi to a tak se přelaďuji z avizovaného kmitočtu 3559 KHz o 600 Hz výše. Po 

závodě si ještě chvilku povídáme. Bohužel se již citelně ochlazuje. Zalézám do spacáku. Během chvilky 

usínám. 
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