SRH 2013 – 17.8. Den sedmý
Je 6.10 hodin a kluci ještě spí. Nedá se nic
dělat, jen bych se tu převaloval. Opatrně
vstávám a jdu do sprch. Dělám si i pravidelnou
ranní kávičku a přitom přes Zello chci Janě
potvrdit naší dohodu o tom, že ji příští týden
vyzvednu v Chebu. Zkouším nejprve WIFI,
signál tu je, zdá se, že síť je i otevřená, ale
bohužel tomu tak není. Vítá mne tam pouze
reklama na nějakého poskytovatele služeb. Co
se dá dělat, vytahuji modem a snažím se ulovit
signál přes Vodafone. Po různých pokusech se
spojení sice navazuje, ale data nejdou ani přes
Edge, ale ještě prastarým způsobem přes
GPRS a to rychlostí kolem 30 kb/sec. Hrůza.
Přesto Zello neprotestuje a i s nějakými
výpadky se s Janou domlouváme. Pak mne
napadá přepnout na T-mobile. Nejprve je
problém úplně stejný jako s Vodafone, pak
však BTS si mne našla a EDGE běží 300 kb/sec
při téměř stejné úrovni signálu jako Vodafone.
Není to první poznatek a odpovědně mohu
prohlásit, že T-mobile pokrývá Jih našeho
území v daleko vyšší kvalitě. V různých i
malých lokalitách to běží 3G, kdežto Vodafone
tam snad má ještě úplně zastaralou
technologii GPRS. Musím konstatovat, že
skutečně reklama o pokrytí daty vůbec nelže.
Pokud tedy pojedete do lesů na jih republiky,
raději si pořiďte kartu T-mobile. Postupně
vstává i Jirka a Vladimír. Zkouším si vyfotit
Vaškovi antény přes střechu jeho domu. Co
bych za to dal, pokud bych měl takovou
možnost si něco podobného na paneláku
vybudovat. Ale to špatné já mi zase našeptává:
„Vždy´t si líný, ty bys to stejně nikdy
nevybudoval“. Asi má ten ďáblík pravdu.
Možná by se ze mne stal pak „lovič“ zemiček a
tedy vlastně bych pak už přestal vysílat. Jak
jsem onehda slyšel na 80m. „Pokud sbíráš
země, pak už nepotřebuješ kolečko ladění“.
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Ano, to už je jenom o DX clusterech a o
patřičném výkonu.

Ale proti gustu žádný dišputát. Pokud to
někomu přináší zábavu a radost, tak proč ne.
Kde jsou ty doby, co jsme si dxy lovili sami.
Stačilo jen točit kolečkem a v tom rybníku si je
vyhledávat. Dnes už z té staré generace
vynikajících operátorů s dobrými anténami
nikdo výzvu nedává. Jak říká jeden kolega
z Liberce. „Já už ty amíky ani nevolám, proč
taky“. Byla to nádherná doba, která se už
nikdy nevrátí. A tak se z nás stávají BIG GUNS,
jinak to už nejde. Jsme nedočkaví, každou
vzácnou zemičku musíme udělat na první
zavolání. Zapomínáme, že současně s námi
volá minimálně dalších pár desítek, stovek a
možná i více stanic. Sbírání zemí s QRP se pak
stává vyloženě amatérským masochismem.
Přesto to někteří podnikají a mají velikou
radost.
Ještě než se objeví Vašek, radíme se,
kam dnes na Soty. Vladimír to předem vzdává
a volí svůj vlastní program, my s Jirkou se
dohadujeme o tom, že vlezeme do
boletického pásma a budeme aktivovat dvě
soty. Chlum JC011 a Velký Plešný JC022. Obě
jsou to desetibodovky. Jirka bere svoje auto a
společně odjíždíme do vsi Tisovka, která je na
okraji tohoto vojenského prostoru. Zpočátku
jdeme po turistické žluté a pak přebírám
navigaci a snažím se dostat až pod vrcholový
průsmyk.
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Není to sice procházka rájem a vrstevnice jsou
v určité fázi výstupu skutečně nahromaděny,
ale zvládáme to celkem dobře. Probíráme
smysl sot v radioamatérském životě a
dotýkáme se i témat, že i zde se vyskytují
zřejmě extremisté. Pro většinu uživatelů
tohoto programu jde spíše o „vnitřní“ aktivaci.
Zkrátka mít nějaký cíl, podívat se do míst, kam
bych se zřejmě nikdy nepodíval. Trošku
protáhnout naše tělo. V poslední fázi výstupu
na Chlum postupujeme severním průsekem.
Už dávno je mi jasné, že zde žádné skryté miny
určitě nejsou. Koneckonců je zde plno stop od
těžby dřeva.

Trošku se cítíme unaveně a tak Jirkovi navrhuji
dělbu práce. Já postavím anténu (jak jinak než
pádlovku) a Jirka připraví svoje PFR3. K mému
velikému překvapení nás na vrcholu vítalo
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téměř

fotbalové

hřiště.

Ačkoliv jsem kdysi PFR3 také používal, nějak si
nemohu zvyknout na to, že to Jirkovi hraje tak
slabě. Ačkoliv jsem mu doporučoval úpravu
(Zvýšení zisku LM386), tak Jirka si ji zatím
neprovedl. Jirka ve svém mládí zřejmě nebyl
Rockový hráč, jako já a tak mu ta nízká
hlasitost pravděpodobně stačí. Po pár
spojeních pile up ukončuji s tím, že bude
pokračovat Jirka. Příjemný den a po vrcholové
tatrance dokonce se obnovují ztracené síly.
Jirka spojení dělá více jak já, ale i tady jednou
pile up končí. Podle mého Locusu navrhuji
další trasu. Jdeme jižním průsekem a postupně
se dostáváme až k bývalé osadě Ondřejov. Zde
z dálky pozorujeme výcvikový prostor. Je zde
vystavěna jakási vesnice. Domy mají dveře,
okna, jen střechy chybí. Asi by při nácviku
útoku na takový teroristický dům ta střecha
stejně nevydržela. Nepůsobí to na mne dobře,
abych se přiznal, nemám rád střílení a vůbec
to blbnutí, které se jmenuje „válčení“. Na
druhou stranu chápu, že každá zem by měla
asi mít dobře vycvičené vojáky. Bez nich se
nelze účinně bránit. Koneckonců naše
generace prošla povinnou vojenskou službou a
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nemám pocit, že by to někoho poznamenalo.
Naopak na vojně jsme se všichni stali
odolnějšími a s větší fyzičkou. Dnes už jsme
dávno zapomněli ty špatné povídky z vojny,
avšak ty dobré v nás zůstávají. Pokud dnes
vidíte některé mladíky, pak máte pocit, že by
ta vojna se měla zase zavést, alespoň pro
zvýšení jejich fyzičky. V dálce už je vidět Velký
Plešný.

Je to kopeček vysoký přes 1000m, ale z této
pozice to připomíná procházku rájem. Celkem
to utíká, nakonec na cestě potkáváme i
nějakou škodovku. Řídí ji mladá slečna a vedle
sedí mladík. Zkrátka využívají relativně
kvalitních cest k výuce řízení automobilu.
Oproti mapě přicházíme na kvalitní novou
zpevněno cestu. Nacházíme i jihozápadní
průsek, kde celkem v pohodě docházíme až na
vrchol. Tu vrcholovou tyč stěží zničili amatéři.
Zatím zde totiž byli jen tři. OK1UBM, OK1DDQ
a já. Tentokrát nechci používat PFR3 a tak si
s Jirkou měníme funkce. Já připravím moje HB1B a Jirka anténu. Zde Jirka jasně
dokumentoval to, čím se lišíme. Jirka v každém
případě vybírá ty nejvyšší stromy v okolí,
kdežto já při své lenosti hledám bod uchycení
ve výšce pádla HI. Jirka používá dvě úchytné
šňůry. Zkrátka jedna šňůra uchycuje konec
antény. Pak má izolátor a za něj uchycuje
začátek antény. Svod vede dolů k TCVR.
Zkrátka taková typická anténa Fuchs. Já vždy
volím jen jeden úchytný bod na konci antény a
napájecí bod těsně před TCVR omotám na
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nějakou větvičku. Je to rychlejší a méně
pracné. Dávno již mám zprovozněn TCVR a
Jirka stále ještě „ladí“ výšku antény. Musím ho
dokonce odrazovat od různých „zběsilých“
nápadů, na který vysoký strom to natáhne.

Jirkovi. Na další fotografii je vidět mé
kompletní
vybavení.

Vlevo je baterie LION 4800 mAh, TCVR HB-1B
a dole žlutý anténní člen podle KD1JV.

Vybírám „sedátko“ a vrhám se do pile upu. Po
osmi udělaných spojeních předávám klíč
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Dokončujeme poslední spojení a vracíme se na
tu novou zpevněnou cestu. Podle azimutu
usuzujeme, že směr k autu je správný. Chci
využít odbočky vlevo a přejít na cestu, která
vede do Tisové. Opět probíráme vše možné, až
zapomeneme odbočit. Pokud bychom
pokračovali, znamenalo by to podstatné
prodloužení trasy. Moc se nám nechce, ale
nakonec musíme ztracenou výšku nabrat.
Odbočka je sice na mapách znázorněna, ale od
dob, kdy pásmo zabrali vojáci, ji zřejmě nikdo
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nepoužíval. Je to malinko nepohodlné, občas
máme pocit, že se pohybujeme v řečišti
potoka, ale dovedlo nás to až na správnou
cestu. Před Tisovou aktivujeme „psí“ hlídače.
Někteří jsou přivázáni na řetězu a na lanku, tak
jak to dělali vojáci. Naštěstí lanko není
nataženo až k naší cestě. Bez problému
přicházíme až k autu. Přijíždíme zpátky
k Vaškovi. Dnes je v plánu grilování masíčka a
pivko. Vítáme se i s Pepíkem OK1BJH a
Standou OK1HCD. Oba sebou mají manželky.
Opět se vrhám na pivní ledničku a celkem
systematicky ji Vaškovi likviduji. Jak se
ukazuje, je Vašek i dobrým kuchařem. Odolali
byste?

však dopadnout jako Vašek a tak ji někde
schoval HI.

To je tak, když pozvete sotaře na malé
pohoštění a oni přijdou nenažranci. Ale věřte,
že to byla opravdová mňamka, určitě bude
příležitost, abych to Vaškovi vrátil. Jinak na
vysvětlenou, celé to Vašek dělal na lávovém
kameni, kde ohřev byl prováděn plynem. Opět
jsme prožili překrásný večer ve společnosti
příjemných lidí. Vašku a Lído, děkuji Vám za
něj. Jdeme spát, zítra se naše cesty rozdělí.

Je to nádhera. S Jirkou se předháníme, kdo sní
toho chutného masíčka více. Myslím, že to
byla remíza, ale vůči ostatním totální vítězství.
Ani nevnímám, zda něco zůstalo na kuchaře.
Jo Vašku, neměl jsi zvát Sotaře, kteří mají
v nohou několik desítek km. To pak na tebe
toho mnoho nezbude. S Pepíkem BJH
likvidujeme zbytky ořechovky. Vsázím se
s Vláďou o to, zda Pepík vyndá další. Nechtěl
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