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 Večer bráchu upozorňuji, že v noci je veliké horko a že ani nelezu do spacáku, jen se jím 

přikrývám. K mému velikému překvapení však ráno Pepík leze ze stanu celý zkřehlý, prý mu byla zima. 

Je mi to divné a ještě kontroluji minimální noční teplotu. Byla přesně 17C.  No halt asi je větší zmrzlík 

jak já. Ještě ve slipech sedám k rádiu a zkouším někoho zavolat na WX kroužku. Bohužel už zde 

převažují stanice „NO MORSE“. No co naděláme. Ozývá se po kroužku jen Jenda OK2BIQ, je to snad 

jediná stanice s kterou se dá komunikovat módem SSB/CW. Band je jinak prázdný až na Jirku OK2QX, 

tak ten by určitě CW měl znát. Povídáme si a oznamuji mu QTC o připraveném vypuštění balónu. Jirka 

slibuje, že zprávu předá svým známým. Balón plánujeme vypustit 2. 8. v 19 SELC. Ještě dělám jedno 

spojení s Tomem OK2BFN. Parádní svižné spojení. Však taky Tom je borec. Snídám svoje oblíbené 

rybičky v tomatě a k tomu kávu. Zamýšlíme se nad tím, které soty dnes uděláme. Nakonec se 

rozhodujeme pro zlatou stezku Nýrska. To je sota PL010 Můstek a Pancíř PL013. Je to taková 

odpočinková trasa. Autem na Špičák, pak lanovkou na Pancíř a dále pěšky na Můstek. Z můstku zpět 

na Pancíř a dolů opět lanovkou. Tímto způsobem je aktivace sot z pohledu pravidel bez problémů, ale 

z pohledu „vnitřního“ cítění, to není ono HI. Na terasách u lanovky je parkování přes den zdarma. Bez 

problémů se dělám o 5 roků starší a tak mohu koupit důchodcovskou jízdenku za 100Kč. Automat na 

čtení lístků nefunguje a tak jsme vpuštěni mimo hlídací rám. Je to lanovka jednosedadlová, která 

zřejmě pamatuje ještě Žižku, přesto je to krásný zážitek. Vzpomínám, jak si to tady v šedesátých 

letech musel užívat Pavel OK1AIY. Pancíř byl jeho oblíbený kopec pro závody BBT. Vůbec v té době 

byl amatérismus větší hračkou jak nyní. Už jenom omezení hmotnosti je fantastická věc. Jaká to 

náplast na dnešní závody s kilowaty. Vzpomínám na KV polní dny a fantastickou kategorii Power 

Challenge. Zkrátka kategorii, kde si vysílej, jak umíš a na co chceš, ale můžeš to napájet jen 8 články 

baterie velikosti AA. Málokdo si dovede představit, že je to to nejnáročnější, co může být. Vyžaduje to 

opravdu vše podřídit úspoře energie. Přesto se toto neujmulo. Vůbec poslední dobou mám i pocit, že 

SOTA nám nějak končí. Částečně je to způsobeno tím, že se dostáváme do minima. Kritické kmitočty 

jsou nízké a při nízkých anténách to znamená, že první spojení děláme se stanicemi n vzdálenost větší 

jak 1000 km. To bohužel znemožňuje navazovat spojení do DL, kde je stále nejvíce licencovaných 

stanic. Pokud tedy nefunguje přes den 7MHz, pak 80m pásmo fungovat ze samé podstaty nemůže. 

Asi by bylo výhodné přejít na 5MHz. No uvidíme, jestli od roku 2017 bude pásmo plně uvolněno. 

Zkrátka před 5 roky jsme na Sotách zažívali pileupy, teď je nutná sebeanonce, abych vůbec ta 4 

spojení udělal.  

 Pohodlně vyjíždíme až na vrchol Pancíře. Původně jsem si chtěl dát i „zavodňovací pivo“, 

bohužel nemáme náladu zde čekat na liknavou obsluhu jedné jediné servírky, která musí obsloužit i 

vydávání lístků na rozhlednu. Zkrátka vypadá to na čekání a to na nás není. Snad jen pro sběratele 

cen mohu říci, že pivo zde také není nejlacinější. Běžný Gambáč za 30Kč. Jdeme tedy dál. 
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Pancíř 

 

Příroda na Pancíři 

Vzpomínáme s bráchou i na loňský rok, kdy zde ztratil mobila. Bylo to pravděpodobně při sběru těch 

nádherných borůvek. Letos bohužel nejsou. Na můstku brácha tradičně hází olůvko a vytváří opět 

nezvykle vysokou anténu typu LW20m. Kritický kmitočet je však opět velice nízký, dělám tedy za 4 

minuty 5 spojení (většinou s G stanicemi) a předávám klíč Pepíkovi. Jo, kde jsou ty doby, co se přitom 

klepal. Teď bravurně jezdí tempem přes 22WPM a chytá do hlavy i parametry morse odpovídající 

systému HSC (25WPM). Opravdu soustavným tréninkem se vypracoval za poslední roky o řád výše. 

Při zpáteční cestě na Pancíř se dostáváme i na vyhlídkové místo. 
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Brácha na Můstku zvládá pileup 

 

Vyhlídkové místo pod Můstkem 
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OK1IF v roli novodobého krále Šumavy 

Zkouším se ozvat na OK0BC. Je zde nádherně slyšet a lehce se do něho s Baofengem dostávám. Nikde 

nikdo. Zkouším tedy zavolat strážce OK0BC, Milana OK1JMS telefonem. „Hele jsem na Šumavě a je 

zde slyšet OK0BC, pojď si udělat spojení“, říkám. Odpověď mne srazila do kolen. „Nemám čas, jím 

řízek, tak za půl hodiny tě zavolám“. Vzpomínám, jak před 30 lety bychom vyskočili od oběda a 

nechali ho vystydnout. Dnes už nikoho nic nevzrušuje. Jdeme s bráchou zpět na Pancíř a pod 

Pancířem slyším, jak mne Milan volá. Tak bohužel, zde už to nefunguje. Přemýšlím, proč vlastně tu 

ručku tahám sebou. Kromě bráchy se s nikým za celou dovolenou nedokážu spojit. A jaký je rozdíl 

mezi spojováním pomocí Baofenga a přes Skype  za pomoci mobilního telefonu HI? No to jsme to 

dopracovali. Na Pancíři brácha opět natahuje vysokou anténu. Natahuje ji přesně na ten strom, co 

vloni. Opět dělám jen asi 7 spojení a klíč dávám Pepíkovi. 
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Pileup na OK/PL013 v provedení OK1USP 

Chvíli ještě čekáme na lanovku. Pak jako správní „mastňáci“ sjíždíme pohodlně lanovkou dolů. Chci 

zkontrolovat rychlost lanovky a tak zapínám v mém Lenovu P70A GPS. Koukám jak blázen, GPS nevidí 

na žádný satelit. Sakra, co se to děje? Zkouším telefon resetovat. Nic, zřejmě něco odešlo. Mám 

nečisté svědomí z Volduch, kdy telefon trošku navlhl. Moc mne to mrzí, protože já zkrátka pomoc 

GPS miluji. Můj orientační smysl není úplně v pořádku. Postupně jedeme až do Nýrska, kde si dávám 

večeři ve formě hovězího na pepři a k tomu dvě Holby jedenáctky. Pro sběratele cen (toto oceníte, až 

budete číst kroniku za 10 roků) jídlo stojí 89 Kč a pivo 22 Kč. Zkrátka super ceny. Jdu si ještě o jednu 

noc prodloužit pobyt. Tak zítra pojedeme dál. Bude to Annín? Trošku se zatahuje a malinko začíná 

poprchávat. Ideální počasí na odpoledního šlofíka. Na skedu nikdo není a až po dvaceti minutách se 

ozývá alespoň Jarda OK1MKX. Sděluje, že pojede sám a svým autem. Vláďa OK1FII se opět neozývá. 

Jeho argument, že má naladěnu anténu na 40m, se mi nějak nezdá. No asi s námi se nechce spojovat 

HI. Ještě chvíli si s bráchou povídáme a jdeme spát. Docela hezký den to byl. 
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