
Den šestý Stránka 1 
 

SRH 2013 – 16.8. Den šestý 
 

Tentokrát se probouzím o trošku dříve. Možná 

je to způsobeno i tím, že pociťuji trošku chlad. 

Čím by to mohlo být jiným způsobeno? Možná 

jsem se včera unavil a špatně večer najedl, 

organismus se bojí lehce měnit energii na 

teplo. Pak by byla ještě jedna možnost, že můj 

spacák má pohodovou teplotu do 5C a mrzne. 

Tak to určitě v srpnu nehrozí. Vylézám z pytle 

a připravuji se na koupel. Sluníčko už posílá 

první neznatelné paprsky, zřejmě dnes bude 

hezky. Koukám ještě kolem, kolik zde vyrostlo 

stanů. Skoro si připadám jak v šedesátých 

letech, kdy si člověk mohl postavit stan, kde 

chtěl a nikomu to nevadilo. Ještě lezu do auta 

a koukám na teploměr. Aha, tak to je ono, 

teploměr ukazuje 1C. Pomalu se šourám 

k Lipnu. Ta voda je jako kafe, nádhera. Lezu 

tam a užívám si nějakých 14C. Opět jsem 

středem pozornosti nějakých mladíků, kteří se 

hřejí u ohně a klepou kosu. Jo hoši, pokud 

byste se ráno vykoupali, pak zjistíte, že 

organismus se přepne na jiné teplotní poměry 

a bude vám teplo. Vypadám mezi nimi jako 

exhibicionista, no co, pokud to nezkusíte, 

nebudete poučeni. Zajímá je jen moje láhev 

rumu, kterou si vždy na koupel beru sebou. 

Ne, že bych byl alkoholik, ale trošku alkoholu 

po ránu doporučují i lékaři. Nesmím to 

přehnat, asi za 5 hodin pojedu autem a tak si 

dávám jen velký lok. Koupil jsem si i měřič 

alkoholu v dechu, většinou před jízdou si to 

ještě zkontroluji. Vracím se k autu a napadá 

mi, že bych měl tu teplotu pro kluky 

fotograficky zaznamenat. Bohužel sluneční 

paprsky už konají své blahodárné účinky a tak 

teploměr již ukazuje něco jiného. 

 

Vařím svoji kávičku a přemýšlím, co si k tomu 

chlebu dám. Rybičky z Lídlu již došly. Nakonec 

vítězí sečuánské nudle. Je to sice trošku 

pálivější, ale jak se píše v literatuře, tak pálivá 

jídla jsou dezinfikující. Docela jsem zasycen, 

pomalu sleduji, jak ze stanů vylézají další 

spolubydlící. Každý na sebe „láduje“ svetry a 

další teplé oblečení. Nechtějí věřit svým očím, 

že někdo sedí u snídaně v plavkách. Fotím si 

ještě svoje tábořiště. 

 

Bohužel jsem si to celé postavil na západní 

straně, sluníčko se sem dříve než před devátou 

asi stěží dostane. Plánuji odjezd až po úplném 

vysušení stanu, což by mohlo být tak kolem 

desáté. Dnes je pátek a podle plánu jsem slíbil 

Vaškovi OK1DCS, že ho navštívím. Současně 

má dorazit i Jirka OK1DDQ a Vladimír OK1FFI. 

Od Vaška budeme odjíždět až v neděli ráno a 

to směrem na Soumarský most. Našel jsem 

v zásobách ještě nějakou tatranku a tak ke 

zbytku kávy ji spořádávám. Hlavní otázka dne 

– co a kam. Studuji mapy a nenapadá mi nic 
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rozumnějšího, než že se vydám na Kleť. Je to 

při cestě a posledně jsme s Janou šli z Kletě 

pěšky na Zlatou Korunu. Byla to skvělá 

procházka, zařekli jsme se, že ji musíme brzy 

zopakovat. Je tedy rozhodnuto. Kontroluji 

ještě Emaily, píše mi Jirka OK2RZ, co to 

používám za QRO, když jsem byl minulý večer 

spotován na Novém Zélandu. Posílá mi i důkaz 

v podobě fotografie.  

 

Vše naprosto sedí, skutečně jsem včera večer 

aktivoval maják, ale že by… No dějí se to věci. 

Naše zdánlivě prázdné bandy jsou plná 

překvapení. Sám se někdy divím, že nemohu 

navázat jediné spojení a přitom spoty z RBN 

mi jasně dokazují, že jsem i s 5W slyšet 

v dalekých lokalitách. To je ta nová doba. Co 

naděláme. Včera při večerním skedu to 

chodilo opravdu velice nádherně. Čtyřicítka je 

kouzelné pásmo. Pokud je Fkr vysoký, pak to 

nádherně funguje jak na DX, tak na místní 

spojení. Škoda jen, že jsme něčí blbostí přišli o 

pásmo 5MHz. Budu se muset do toho opět dát 

a pokusit se ho opět v OK legalizovat. Je to 

smutné, že ČRK v této oblasti je málo aktivní, 

možná se dá říci i neaktivní. Sluníčko už hřeje 

na plné pecky. Přenáším stan do místa 

nejsilnějšího záření a pomalu vše balím. 

Provádím i základní inventuru všech věcí a 

znovu skládám věci do kufru. Dobíjím i baterie 

(z autobaterie) a těším se na večerní setkání 

s Vaškem. Vašek je totiž HAM a člověk, který 

nezná pojem slova „nejde to“. Má obrovskou 

životní energii, kterou nemá jen tak někdo. 

Setkání s ním je vždy velice příjemné, 

nenucené a cítím se v jeho společnosti velice 

příjemně. Startuji až po desáté a vracím se 

kolem Lipna zpět k Českému Krumlovu. Auto 

nechávám na parkovišti u lanovky a vydávám 

se na vrchol. Tentokrát přímo pod lanovkou. 

Nejsem sám a tak je to docela příjemná cesta. 

Na vrchol docházím právě k obědu. U okénka 

čtu z černé tabule, je to tam napsáno křídou. 

Nějak mne to však nezaujalo, samý buřt a 

přitom já mám chuť na normální dobré jídlo. 

„Poslyšte, to máte jen toto, co je zde 

napsáno“, povídám prodávajícímu. „To je Vám 

snad málo“, s úsměvem odpovídá. „Abych řekl 

pravdu, tak ano, chybí mi taková normální 

jídla“. Pán se nahne z okénka a ukazuje mi 

jídelní lístek, který je zavěšen trošku níže. 

„Aha, promiňte, nějak jsem to přehlédl“. Zase 

trošku ostuda, na jídelním lístku je skutečně 

nádherný výběr. Dávám si těstoviny a zapíjím 

to dobrým pivem. Ani se mi nechce jít 

vybalovat anténu. Jen ze zvědavosti zapínám 

UV3R a ladím místní převaděč. Jde to 

nádherně a zrovna Vlastík OK1HC tam vede 

nějaký kroužek. Opět samozřejmě o počasí. 

Zkrátka asi je to už jediné téma, o kterém jsou 

schopni se HAMové bavit. Škoda. Možná 

neznalci by si mohli myslet, že amatérská 

služba je jen něco podobného amatérským 

meteorologům. Zdravím přítomné a hlásím, že 

jsem na Sotě Kleť a potřebuji udělat 4 direktní 

spojení. Po kroužku je bez problému dělám. 

Jirka OK1DDQ této aktivaci sot říká „turbo“. 

Pomalu se vydávám po červené směrem na 

Zlatou Korunu. Cesta vede i kolem hvězdárny. 

Nikdy jsem tam nebyl a tak se rozhoduji 

k návštěvě. Bohužel jsem „prošvihl“ předchozí 

dobu prohlídky a jsem nucen čekat na další asi 

tři čtvrtě hodiny. Nakonec přichází mladé 

děvče. Zavádí nás do té pravé věže, kde ještě 

mají starý ručně ovládaný dalekohled. Podle 

naučeného scénáře a podle panelů, které jsou 

zde umístěny, nás seznamuje s tím, co se zde 

děje a kolik neznámých těles zde již objevili. 

Směruje dalekohled i na slunce a tak mohu 

sledovat sluneční skvrny. 
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Nic moc, ale nějaké tam vidím. Asi už nikdo 

z nás je nesčítá a nestanovuje relativní číslo 

slunečních skvrn. Od toho máme měření 

slunečního radiového toku. Jen tak na toto 

téma zabrousím a vidím, že jsem se trefil do 

oblasti, kde děvče moc znalostí nemá. Ptám se 

jí tedy, co je to „jarní bod“, což je údaj, který je 

napsán na každém zde umístěném panelu. 

Jejda opět vedle. To povídání má tedy 

naučeno a asi to není „zanícená“ hvězdářka. 

Ale možná ji křivdím, akorát jsem se svými 

dotazy netrefil do oblasti, kterou zná.  

Vůči ostatním návštěvníkům vypadám jako 

„Internetovský inženýr“. To je termín, který 

jsem si vymyslel sám. Je to důsledek Internetu. 

Kdekdo dokáže na internetu najít v různých 

wikipediích odpověď na libovolnou otázku. 

Tedy bez hlubší znalosti věcí se chovat jako 

„totální“ odborník na vše. Malinko je mi 

trapně za tu dívčinu.  Nedá mi to a ještě ve 

hvězdárně brouzdám po wikipedii. Odpověď 

nalézám celkem snadno. Čtu zde: 

Jarní bod 

Nejednomu začínajícímu astronomovi -
 amatérovi může vrtat hlavou, co je a kde se 

nachází jarní bod. Může o něm slyšet v 

planetáriu nebo při pozorování v souvislosti se 

Sluncem, astronomickými souřadnými systémy 
apod. Co to tedy je a jaký má jarní bod 

význam? 

Slunce během svého zdánlivého ročního 

pohybu po své dráze - ekliptice se na konci 
zimy a začátku jara, tedy kolem 21. března, 

dostane do jarního bodu. V okamžiku, kdy se 

do něj dostane, nastává jarní rovnodennost. Na 

severní polokouli končí zima a začíná jaro. 
Jarní bod je tedy místo, kde dráha Slunce na 

jaře protne světový rovník. Nutno dodat, že 

ekliptika se kříží ve dvou místech vzdálených 
od sebe 180°. Tím druhým bodem, do kterého 

se Slunce dostává na konci léta a začátku 

podzimu je podzimní bod. Sklon ekliptiky vůči 
světovému rovníku je roven sklonu zemské 

rotační osy, tedy 23,5°.  

Jarní bod je také počátkem souřadných 

systémů používaných v astronomii. V jarním 

bodě má počátek druhý ekvatoreální 
(rovníkový) souřadný systém (od  jarního bodu 

je určována rektascenze α), i ekliptikální 

souřadný systém (od jarního bodu je určována 
ekliptikální délka λ). Ve druhém ekvatoreálním 

souřadném systému mají souřadnice jarního 

bodu tuto hodnotu: rektascenze 0h 0m 0s, 

deklinace 0° 0' 0'', podzimního bodu: 

rektascenze 12h 0m 0s, deklinace 0° 0' 0''. 

Vzhledem k tomu, že dochází neustále ke 

stáčení zemské osy precesním pohybem, 
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posouvá se i jarní bod asi o sedminu úhlové 

vteřiny za jeden den. 

No pokud nám zde mluvila o pohybu 
planet, pak možná je toto takový Ohmův 
zákon. Ale ruku na srdce, kolik HAMů umí 
používat Ohmův zákon? To byste se divili.

 

Opouštím hvězdárnu a pokračuji po 
červené. Zajímavá příroda a nikde ani 
živáčka. Jsem nějaký znavený a ten „horší“ 
z mého já, stále provokuje: „Musíš jít na tu 
Zlatou Korunu? Není lepší se vrátit 
k autu?“. Chvilku se s tím ďáblem uvnitř 
peru. Bohužel vítězí, jsem dnes nějaký 
lenošivý. Přicházím postupně až do obce 
Kokotín. Nádherný název, na směrníku 
však čtu něco, co mne velice zajímá.  

 

Je to směrem na Zlatou Korunu a ve svém 
dlouhém životě jsem tam ještě nebyl. Na 
mapě však takový název nenalézám a tak 
tuším, že se jedná asi o nějakou legrácku 
„P….nu“. Po cyklostezce se vydávám nejkratší 
cestou zpět k autu. Na konci Kokotína vstupuji 
do lesa a v jedné lesní zatáčce se asi 50m ode 
mne zjevuje nějaké obrovské zvíře. Připadá mi 
to jako setkání s Obroveckým vlkem. Toto 
zvíře zastavuje a pozorně si mne prohlíží. Tak 
to bude průšvih. Odhaduji jeho výšku 
v kohoutku a přemýšlím, jakou šanci asi mám, 
pokud by se na mne vrhl. Zastavuje, klopím 
zrak, abych mu jasně dal najevo, že v této 
situaci se nechovám agresívně a že jsem mu 
plně podřízen. Ten obrovský pes se však stále 
otáčí, jakoby čekal na nějaký povel. To je 
nenormální, tam někdo musí být. Asi za 
minutku se objevuje paní s kočárkem. Sláva, 
pomalu se vydávám směrem k nim. Paní 
pejska ještě chválí: „Ano hlídáš, hodný“. 
V kočárku má snad dvouměsíční mimino, 
vůbec se nedivím, že si takovou potvoru do 
lesa bere sebou. S paní se zdravíme a pejsek 
okamžitě o mne přestane mít zájem. Je mu 
jasné, že tento člověk jeho paničce neublíží. 
Stejně mám však divný pocit. Přicházím i na 
nějakou vyhlídku, kde je nádherně vidět 
Temelín.  
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Přemýšlím, zda Temelín není dalším bubákem 
moderní doby. On sice nehlučí, nesmrdí, ale 
…raději to nedomýšlet. Ve Fukušimě si také 
mysleli, že vše mají pod kontrolou. Stačí jedno 
zaváhání a pak to tedy smrdí dokonale. Snad 
paní Drábová je odborník na svém místě. Proč 
ty lidi se nespokojí s blahobytem v podobě 
dostatečné stravy, proč chtějí stále více 
energie, proč chtějí stále nová a nová auta? 
Opět se ozval ten „černý“ uvnitř: „Proč si tedy 
kupuješ nové a nové transceivery?“. Jo máš 
pravdu, jen kecáš a jsi jedním z nich. Snad jen 
s tím rozdílem, že ti ke spokojenosti stačí to, 

že jsi relativně zdráv a že tě plně uspokojuje 
pohyb v přírodě. To tě naplňuje pocitem 
blaženosti, nepotřebuješ k tomu jezdit na pláž 
Santa Monica. Postupně se naviguji až k autu. 

Z toho vedra jsem už utahaný, ještě si 
objednávám ve stánku jedno nealkoholické 
pivo. Celkem přišlo k chuti. Tak a vzhůru za 
Vaškem. Navigace mne vede divnými cestami, 
ale vede. Asi jsem zase nastavil tu nejkratší 
vzdálenost. Postupně dojíždím zelenou 
škodovku s mělnickým číslem. Jedu za ním, až 
jednu chvíli zastavuje. Vylézá z ní s úsměvem 
Vladimír OK1FII. No vida, jak ten svět je malý. 
Zdravíme se a moje GPS nás vede oba. Bez 
větších problémů dojíždíme až k Vaškovi. 
„Kluci, já teď musím na chvíli odejít, ale tady 
máte klobásky, v ledničce pivo a já se vrátím 
až v půl deváté, musím si ještě něco zařídit“, 
povídá Vašek. „Jasně Vašku“. Jen co odjel, 
vrhám se po čerstvém chlebu a pomalu 
začínám „drancovat“ jeho pivní ledničku. Tak 
tomuto se říká ráj na zemi. Diskutujeme 
s Vláďou na různá témata. Nakonec ještě 
přijíždí Pepík OK1BJH a s ním i jeho vynikající 
ořechovka. Moc dlouho to netrvalo a koukali 
jsme téměř na dno. Přijíždí i Jirka OK1DDQ a 
tak jsme kompletní. Vláďa sebou přivezl 
naložené pstruhy (umí je dokonale udělat). 
Aby vydrželi transport, zabalil je do spacáku. 
Když ten spacák očuchávám, něco mi to 
z mládí připomíná, bohužel se nemohu 
rozpomenout co . Pstruzi byli výborní. Vašek 
nám ukazuje „svůj rybník“. Tím jen 
dokumentuje, že pro něj neexistuje slovo 
„nejde to“. Postavení tohoto rybníka bylo jeho 
snem a tak si ho splnil. 
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Fotím kluky na náhonu. Rozebíráme vše, co je 
na tomto světě dobré a hlavně to, co je 
špatné. Pomalu v krbu dochází dřevo. Je skoro 
půlnoc a nedá se nic dělat, musíme jít spát. 
XYL Vaška – Liduška, je fantastická manželka. 
Trpí Vaškovi takové blázny, jako jsou 
radioamatéři. Máme tedy ustláno „na růžích“. 
Lído, ještě jednou díky.  Chvilku si povídáme a 
plánujeme s Jirkou zítřejší SOTY. Bude sobota 
a tak je možné legálně vstoupit do prostoru 
Boletice. Toho zkrátka musíme využít. Sice 
mne ještě chvíli straší různé povídky a 
nevybuchlých minách, ale usínám jak medvěd. 
Byl to krásný den ve společenství dobrých 
kamarádů. 

 

 

 


