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Jak je mým zvykem, opět vstávám jako první. 

Vladimír se tváří, jakoby ještě potřeboval 

pospat. Ale cítím, že se jen tak převaluje a 

prožívá vnitřní nervozitu. Dnes se totiž 

loučíme s Vaškem a Lídou a odjíždíme na 

Soumarák. Vláďa bude dnes aktivovat svoji 

první Sotu. Určitě si tajně opakuje morse HI. 

Balíme a loučíme se. Jirka na Soumarák jede 

jinudy, chce ještě absolvovat nějakou sotu 

z boletického pásma. My s Vláďou jedeme 

směrem na Prachatice a chceme si dát jednu 

desetibodovou „brnkačku“, sotu Libín. 

Nastavuji GPS a domlouváme se, že za jízdy 

budeme používat kmitočtu 433.550 MHz. Je to 

velice příjemné, nemusíme se tolik honit a 

přitom o sobě víme. Řekl bych, že je to daleko 

bezpečnější, než když dva auťáky jedou za 

sebou a používají oční kontakt. Nikam 

nespěcháme a celkem v pohodě projíždíme 

Prachaticemi a zastavujeme na parkovišti pod 

Libínem.

 

Stoupáme nejkratší cestou vzhůru. Svítí 

sluníčko, nic nás nehodí. Ukazuji Vláďovi kde 

je Boubín a další velikáni Šumavy. Celkem 

v pohodě se dostáváme až na vršek. V kiosku 

pod rozhlednou prodává dívenka točené 

nealkoholické pivo. Bohužel v tom nemá praxi 

a tak ji to šíleně pění, naštěstí je tam její 

kamarádka, která už pivo asi někdy točila. 

Dáváme si jedno a těšíme se z krásného dne. 

 

 

 

No schválně, představte si, že vylezete na 

kopec, že je vedro a teď před vás někdo 

postaví pivko. Je to určitě v tu chvíli „boží“ dar. 

Po občerstvení si ještě kupujeme vstupenku 

na rozhlednu a funíme schody až nahoru. Je tu 

nádherný pohled na Prachatice a další část 

Šumavy. Chvilku se ještě dohadujeme, co 

vlastně je odtud vidět. Ovšem Temelín je 

nepřehlédnutelný. 

Vláďovi zvoní mobil, volá Honza OK1VPY a 

oznamuje, že už je na Soumaráku. Je to 
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vlastně další člen naší expedice.

 

Ještě se na rozhledně fotíme. 

 

Tak a nastává ten kýžený čas. Vláďova první 

sota. Při mé lenosti mu vysvětluji, že si musí 

vše udělat sám, včetně antény. Já na vše budu 

jen dohlížet. Nejsem si však jist, jak bych 

zvládal ovládání Vláďovi SW40. Pro všechny 

případy si tedy připravuji zařízení své. Vláďa je 

tak pomaten vypravováním o pádlovkách, že 

natahuje anténu opravdu ve výšce 1m. Možná 

to bylo způsobeno i tím, že jeho anténní drát 

byl trošku většího průřezu a jeho řetězovka 

tedy byla větší. Dávám si ještě jedno pivo a 

nechci Vláďovi radit. Jak si to natáhl, tak to 

bude mít. Jdu si koupit ještě jedno pivo. Vláďa 

mi však dává přednost, no dobrá, zkusím ten 

pile up načnout. Celkem se to nádherně 

rozjíždí, ani není znát, že anténa ve výšce 1m 

asi není to optimální. Předávám klíč Vláďovi. 

Ten jako zkušený CUCák zvládá pile up na 

jedničku.

 

Nechávám Vláďu balit anténu a jdu se podívat, 

zda ještě prachatický radioklub zde má 

maringotku. Bohužel jsem ji nenašel. Že by to 

znamenalo konec amatérismu v Prachaticích? 

No to asi ne. Povídáme si a sestupujeme 

k autům. Teď už jen pár kilometrů, projedeme 

Volary a budeme na mém oblíbeném 

Soumaráku. Nečekám na Vláďu a vyjíždím jako 

první. Chvilku ho sleduji v zrcátku, ale pak ho 

najednou předjíždí nějaké jiné auto a jeho 

„drak“ se mi ztrácí. Bohužel jsem ručku odložil 

na zadní sedadlo a mám ji vypnutou. No nic, 

však mě musí brzy dojet. Trošku mne děsí 

představa, že by měl nějaký defekt a nebo…. 

Raději nedomýšlet. Tlačím se k pravému okraji 

silnice a nechávám se předjíždět. Jedu pomalu 

a stále koukám zpět. Jo nic se nestalo, už ho 

v zrcátku vidím. Vláďa mi vypravuje, že si na 

parkovišti položil svoje sota vybavení na 

střechu auta. Zapomněl na něj a rozjel se za 

mnou. Prý ho dojelo nějaké auto, blikalo a pak 

gestikulovali, že se něco děje. Vláďa vylezl 

z auta. Naštěstí se batůžek zachytil za anténu 

na střeše a celé vybavení se mu tím pádem 

zachránilo. Už je mi jasné, proč je anténa 

v zadní části střechy výhodnější jak vpředu HI. 

Chtěl jsem si ještě ve Volarech koupit chleba, 

bohužel je zde opět pouť (jako každý rok). 

Nejedeme přes náměstí, ale odbočkou vpravo. 

Dojíždíme do kempu a já automaticky jedu na 

místo, kde jsem byl vloni. Bohužel je tam plno, 

jsou zde „mí“ kolegové vodáci z Liberce. To 
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bychom se asi moc nevyspali. Jedeme tedy 

směrem ke kiosku Modrá štika a budujeme 

tábořiště přesně v tom místě, jako v roce 

2011. Objevuje se zde i Honza OK1VPY, přijíždí 

i Jirka OK1DDQ a později i Jarda OK1MKX. 

Jsme tedy kompletní. Stavíme si stany, jen 

Vláďův stan chybí. Jen tak mezi řečí ho 

upozorňuji, že by si ho měl postavit též. „Vždyť 

mi už stojí“, povídá. Beru to jako nějaký vtip, 

ale nakonec koukám jak blázen.

 

 

Tak to je věc. Dokonce si to staví do ďolíčku a 

místo, kde předpokládám, že  bude mít hlavu, 

má dole. „To koukáš co?“, povídá. „To tedy 

koukám“, opravdu jsi přesvědčen, že toto je to 

pravé? „Jasně je to od firmy Jurek a má to 

pozitivní hodnocení. Je to stan s hmotností 1.3 

kg“. Pane bože, myslím si. Vždyť přeci nebude 

spát jako horolezec na skalním převisu, ale 

potřebuje stan, kde bude mít pohodlí a kde 

může schovat i batoh a vše co nese sebou. 

Kam to dá tady? Vždyť ta moje T2 je jen o 

1.5kg těžší, ale je pro dvě osoby.  

http://www.jurek.cz/vyrobky/stany/bivi/bivi-

1?lang=cs#JUMP_HERE 

Přemýšlím, jak to pan Jurek udělal 

s paropropustností u jednoplášťového stanu, 

když nepoužívá Goretex. Že by Brewatex bylo 

něco podobného? Ale jak se říká, proti gustu 

žádný dišputát. Až jednou naše expedice 

skončí na skalním převisu o rozměrech 2m x 

1m, tak jediný Vláďa se dobře vyspí . Ještě 

koukám na jednoplášťový stan Jendy OK1VPY. 

Už to nechci vůbec komentovat, pamatuji, jak 

jeden ze členů expedice v minulosti testoval 

jednoplášťový stan a nechtěl si dát poradit, že 

to zkrátka nejde. Ale to už jsme my. Nikdo 

z nás si nenechá poradit od druhých, svoje 

zkušenosti musíme získávat sami. Myslím, že 

Honza si na příští expedici pořídí taky klasický 

dvouplášťák a dobrý spacák. Jarda OK1MKX 

okamžitě řeší otázku vysoké antény.

 

Nakonec se za pomoci Jirky OK1DDQ práce 

daří a opravdu stojí krásná anténa v docela 

slušné výšce. Za odměnu se jdeme k Modré 

http://www.jurek.cz/vyrobky/stany/bivi/bivi-1?lang=cs#JUMP_HERE
http://www.jurek.cz/vyrobky/stany/bivi/bivi-1?lang=cs#JUMP_HERE
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štice najíst.

 

Sleduji ještě Vltavu, skutečně ta voda je zde 

super.

 

 

Vedle nás je ta vodácká parta z Liberce. Zdá se 

mi, že jednu dámu znám. Bohužel dáma má 

psa a vedle je taky pejsek. Vznikl z toho řev a 

šílený štěkot. Jako bývalý majitel psa jsem měl 

pocit, že toho jejího zkrotím.  Začal jsem mu 

domlouvat, naštěstí jsem ho nechtěl pohladit. 

Pes si to rozmyslel, usoudil, že zdrojem zla 

jsem tu já a bleskurychle na mne zaútočil. 

Zřejmě byl vycvičen od svého pána na „ničení“ 

soků. Zaútočil totiž do míst, které je velice 

choulostivé. Naštěstí se zakousl jen do kalhot 

a roztrhl mi moje maskovací kalhoty přesně 

v rozkroku. Věřte, že jsem okamžitě ztratil 

zájem komunikovat s touto dámou. Jen 

malinko vedle a…. Fuj to byla klika. Zdravíme 

se ještě s Frantou OK1FHT, který je každoroční 

návštěvník Soumaráku. Franta však 

upozorňuje, že není QRPista i na Soumaráku 

jezdí se 100W. Prý každý večer má skedy SSB 

na 80m. Na moji otázku, jak hledají volný 

kmitočet, mi Franta říká fintu. „No zavoláme si 

mobilem a pak si řekneme, kam půjdeme“. 

Musím se usmívat. Ještě natahuji LW20m 

v pádlovkovém provedení a volám na 7028 

KHz bráchu. Chodí to skvěle. Ještě čekám 

(potají) na tu chvilku, až se Vláďa do svého 

BIVI 1 začne soukat. Byl to docela zážitek, ale 

vešel se tam. Zde je důkaz.

 

Jdeme spát, plán na zítřejší den „ukujeme“ 

později. Byl to nádherný den, škoda, že na 

zítra je hlášen déšť. Alespoň to tak předpovídá 

Aladin. 

 

 

 


