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SRH 2012 -  aneb, kdy jsem nejšťastnější člověk na světě 
 

Den nultý 22.8.2012 
 

Proč? Tak to je asi ta základní otázka, kterou si já nekladu, ale kladou si ji všichni mí známí.  „Proč ty 

zase jedeš na tu Šumavu? To nemáš peníze na pořádnou dovolenou? Tebe nelákají krásy Jadranu? A 

co třeba se podívat do Thajska? Vždyť to dnes stojí pár korun.“  Možná by se však měli zeptat jinak. 

„Proč se tam na té Šumavě cítíš tak dobře?“ To by asi chtělo určitý rozbor. Možná se tam cítím tak 

dobře, že nechci zažívat stres z cesty, možná těžko budu někomu vysvětlovat to, že ke spokojené 

dovolené potřebuji si vyrobit endorfiny a ty se vyrábí tělesnou únavou. Těžko budu někomu 

vysvětlovat, že alespoň jednou do roka si chci „vyčistit“ hlavu, v krásné přírodě.  Sám se dívat na 

hvězdy, sám přemýšlet o všech těch krásách a vůbec o tom nádherném, co nám ten omezený a šíleně 

krátký život přináší. K tomu skutečně nepotřebuji perfektní hotel „all inclusive“. To je asi taky ten 

důvod, proč říkám svým kamarádům: „Jestliže se chceš přidat, pak budu rád. Mám však jednu 

podmínku. Musíš být naprosto nezávislý a soběstačný. Já ti dokonce ani neslibuji, že budu chodit 

s tebou, ale klidně v průběhu dovolené změním plán a půjdu se podívat někam, kde tě to vůbec 

nezajímá.“ Kdysi mi podmínky „oddechové“ dovolené plnilo vodačení. Nádherný klid a šum vody. 

Bohužel to už dávno není pravda. Kapitalismus nás deformoval takovým způsobem, že nám vznikl 

„vodní průmysl a podnikání“.  Zkrátka vodní podnikatelé si myslí, že na prodávání těchto zážitků se dá 

vydělávat. Sjíždět tedy Vltavu od Vyššího Brodu směrem dolů – to opravdu v současné době již 

nepotřebuji a ani nechci. Řeka je plná opilých mladíků, a je přesycena množstvím lodí. 

 Ale nechme těchto úvah. Já přeci nemusím sám sobě vysvětlovat proč… Ještě jedna krásná 

chvíle patří do mé dovolené. Je to radiová komunikace z přírody. Takový ten nádherný pocit, že 

pomocí této jednoduché krabičky jsem schopen se o své zážitky podělit s ostatními. O sotách toho 

bylo napsáno již mnoho. Věřte však, že je to systém, jak zážitky z dovolené ještě vynásobit i jinými 

zážitky. Opravdu geniální myšlenka.  

 A co je ta zkratka SRH? Je to jednoduché – Summer Radio Hiking. Poprvé jsem to tak nazval 

v roce 2010. Tenkrát Jana odjela za dcerou do zahraničí a já měl celý týden jen pro sebe. Tam jsem 

poprvé zjistil, že toto je ta rajská pohoda. Postupně se přidával i Jirka OK1DDQ, Jarda OK1MKX a 

Vláďa OK1FII. To byl základ mužstva i pro letošní SRH 2012. Bohužel zdravotní problémy Jardy a Vládi 

jim neumožnily se zúčastnit i letos. Jirka DDQ byl pracovně vytížen. Domluva zněla – Sejdeme se až 

v neděli a pak se uvidí. 

Otázka jedna z  nejdůležitějších – co vlastně brát sebou?  

Musím se přiznat, že to skutečně není jednoduché. Když jsem jel na první tuto akci, tak jsem hledal na 

webu nějaký mustr. Zkrátka co si vzít do báglu, abych netrpěl a preventivně si zaručil pohodu. Řekl 

bych, že je to velice individuální a málokdo z cestovatelů se tím chlubí. Když někomu řeknete, že na 

třídenní tůru stačí jen jedno tričko, pak se naše manželky asi zhrozí. Budou namítat: „Ty jsi čuně, přeci 

minimálně na každý den potřebuješ nové a čisté. A co když se někde upotíš? Přeci musíš mít ještě 
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jedno rezervní. Podle nich tedy na třídenní tůru potřebuji minimálně 4 kusy. No to je dobrá rada, ale 

jestliže vše podrobím této „ženské“ analýze, pak zjistím, že to vše do báglu nedostanu. Letos jsem 

tedy na to šel jinak. Vytáhl jsem svůj loňský seznam a u všech položek jsem si udělal kolonky: 

 Potřeboval jsi to vloni? 

 Co se stane, když to nebude? 

Tím se mi podařilo eliminovat plno loňských položek. (Např. jsem povýšil počet slipů na úkor triček 

HI). Současně se postupně vybavuji moderními věcmi. Zkrátka mít na sobě např. trekové boty, které 

se mi namočí při průchodu mokrou travou – tak to je opravdu k ničemu. Je lepší si připlatit a koupit 

něco na bázi goretexu. Noha je pak skutečně větraná a je v suchu. Zrovna tak trička jsem si pořídil ne 

z bavlny, ale z moderních materiálů. Bavlna je bezvadná, ale jakmile nasaje pot, pak již na sobě nosíte 

jen něco ohavného, mokrého. Pokud použijete moderní syntetický materiál, pak stále máte pocit 

svěžesti, odparná plocha je velice veliká. Tričko hřeje a dá se klidně v horské bystřině vymáchat. 

Pokud svítí sluníčko, pak si to klidně na sebe vezmete ještě vlhké. Velice rychle se to na Vás usuší. 

Vloni jsem měl problémy s vodou. Letos jsem tedy sebou netahal jen 3l na den, ale 4l. Je to sice o 1kg 

těžší, ale … Opravdu nic není tak důležité, jako pít.  

 Mám obrovskou výhodu v tom, že v Liberci je obchodní dům se sportovními potřebami – 

Decathlon. Zboží je většinou čínské výroby, ale laciné a kvalitní. Postupně jsem se tedy vybavil 

výborným stanem (T2 za asi 700 Kč), výborným spacákem a dalšími věcmi. Vzpomínám, jak Vláďa 

vloni přijel s jednoplášťovým stanem.  Tvrdil, že mu to stačí…. Zeptejte se ho letos HI. Co jíst? Tak to 

je také otázka. Po letošním SRH již vím, že klasické konzervy (plechové) na tuto tůru nepatří. Ale je to 

vyloženě individuální. Např. Jirka DDQ letos celou třídenní tůru uskutečnil na sýr s chlebem. Proč ne – 

ale já bych to asi nepřežil.  

 Po smutné zprávě o neúčasti MKX a FFI jsem se nakonec rozhodl, že vyrazím již ve čtvrtek 

ráno 23.8. a vrátím se v pátek 31.8. Slíbil jsem totiž klukům z naší kolektivky, že tentokrát s nimi 

pojedu závodit na VHF contest. Ale nechme těch úvah o tom, co si vzít na sebe a soustřeďme se na 

to, jaké rádio a vybavení si vzít sebou. Vloni jsem měl SW40 a málem mne to „vypeklo“. Neměl jsem 

totiž indikaci napájecího napětí. Dost mi vadilo i to, že TCVR je při prudkých změnách teplot nestabilní 

a že nebylo v slunečním svitu vidět na digitální stupnici. Ačkoliv jsem u letošního modelu doplnil 

indikaci napětí, vzal jsem toto rádio sebou spíše jako rezervní. Jak se nakonec ukázalo, vůbec jsem ho 

nepotřeboval. Hlavní radiová výbava tedy byla: 

 HB1B – 4 bandový TCVR 4W 

 Baterie LION 4.8 Ah 

 LW 20M 

 Přizpůsobovací miniaturní anténní člen podle KD1V 

 Zemnící šroubovák 

 Pastička 

 Špunty do uší 

Tato sestava neměla chybu. Byl jsem naprosto spokojen. Původně jsem chtěl na příští sezónu si na 

tuto akci koupit KX3. Pak se mi dostal do ruky a já jasně poznal, že na SOTY to moc nebude a za ty 

peníze mi to nestojí. Snad ještě jednu věc jsem měl sebou. Byla to dual band ručka Baofeng UV-3R. Ta 

mi fungovala i jako baterka (má v sobě svítilnu z bílé LED). Jak jsem se přesvědčil, i z těch nejvyšších 
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kopců jsem se „Random“ nikdy nikam nedovolal. Ale o tom až po tom. A tak ve středu večer jsem měl 

vše připraveno a zabaleno v autě. 

 

 


