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 Tak dnes se konečně rozhodujeme k návštěvě Bobíka. Sice u západních hranic „číhá“ další 

fronta, ale už jsme na počasí rezignovali. Zkrátka do svých pamětí nadobro zapisuji, že rok 2016 se 

moc nevydařil. Počasí silně proměnlivé s deštěm skoro každý den. Opravdu asi opět se zkusím příště 

trefit do babího léta. Je to sice náročnější na teplotní pohodu, rána jsou už dosti studená, ale jinak to 

přináší samé výhody. Kempy jsou již téměř bez lidí a dny jsou turisticky velice dobré. Trošku je 

problémem i to, že se nedá takováto akce plánovat. Tedy je nevhodná pro větší skupinu lidí.  

 V noci se probouzím kolem třetí hodiny. Zdá se, že ráno bude jasné. Sice není obloha jasná 

v celé své polokouli, ale hvězdy jsou zřetelné. Přemýšlím, jak asi vypadá MIB maják po roce 

nečinnosti. Měl v sobě versi SW V5.0 a ta se moc neosvědčila. Maják pracoval s lithiovými bateriemi 

asi 4,5 měsíce. Další vývojová verse již byla dělána pro maximální úsporu energie. V současné době 

mi běží jeden maják se sníženým výkonem již 13. měsíc.  

 Probuzení je velice příjemné, vypadá to na krásný jasný den. Snídám „vítěznou“ vepřovou 

konzervu od polské firmy Pikok. Tato vepřová konzerva jasně porazila veškeré české výrobce, jak 

v množství masa, tak v kvalitě přísad. Opravdu kvalita. Někdy mne potravinová lobby v Česlu docela 

rozčiluje, chápu, že se snaží hájit své zájmy a útočí na veškeré dovozce. Čeho je mnoho, toho je moc. 

Ať se kvalitativně vyrovnají a pak mne mohou přesvědčovat. Vlak směrem na Kubovu huť odjíždí ze 

Soumaráku něco před devátou. Jezdím tímto vlakem již dlouhou dobu a skoro nikdy nejede na čas. 

 

Z leva“ OK1HCD, OK1FII, OK1MKX, OK1USP 
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 Na Bobík se vypravuje celá naše grupa. Vystupujeme v Zátoni a jdeme nahoru po turistické 

modré. S bráchou máme v plánu nainstalovat nový maják a jsme připraveni i na reinstalaci antény. 

Jde s námi i Standa, který se rozhoduje, že na Bobíku postaví vysílací stanoviště. Po odvysílání relace 

soty počká na nás a na kluky, abychom nemuseli budovat vlastní stanoviště.  

 I bez GPS celkem snadno MIB nacházíme. K našemu velikému údivu je spadlé jen jedno 

rameno dipólu. Dokonce to vypadá, že nespadlo vlastní vinou, ale že ho někdo odvázal ze stromu. I 

vlastní maják vypadá dobře. 
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Brácha pomocí donesených kramlí vylézá na strom a odvazuje již dosloužilý maják. Ten vypadá 

neporušeně, zdá se, že se dovnitř nedostala vlhkost. Teoreticky by stačilo jen vyměnit baterie a maják 

by začal vysílat dál. Naše činnost zde je však nejlépe zachycena na videích. 

https://www.youtube.com/watch?v=DJfvouJcvls 

https://www.youtube.com/watch?v=Wu4PrWk_pH8 

https://www.youtube.com/watch?v=EHsKyUSRJ5M 

 

Demontovaný starý maják MIB 

https://www.youtube.com/watch?v=DJfvouJcvls
https://www.youtube.com/watch?v=Wu4PrWk_pH8
https://www.youtube.com/watch?v=EHsKyUSRJ5M
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Nový maják MIB „Sunny“ – 3579,89 kHz 
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Jaké jsou výhody majáku „Bobík“ ve versi V6.23?  

 Výkon majáku je stejný jako u předchozího typu 

 Anténa je shodná (dipól ve výšce cca 10m) 

 Maják je vybaven slunečními články, které při plném osvětlení jsou schopny dodávat proud až 

23mA 

 Maják obsahuje softwarový regulátor napětí. Při překročení napětí přes 4,1V se vypne 

sluneční panel 

 Maják je vybaven novým power managementem. Při poklesu napětí pod 3,4V se maják na 24 

hodin uspává. Zachovává se možnost dobíjení přes pomocný rezistor  1KO a oddělovací 

Schottky diodu 

 Maják si důležité údaje o počtu dní provozu, absolutní minimální teplotě a dnu, kdy byla 

dosažena, zachovává v paměti flash. Je tedy schopen je obnovit i po restartu. 

Jako napájecí zdroj jsou použity 3 baterie typu  NimH AA Eneloop power. Je otázkou, jaká bude jejich 

životnost při nízkých teplotách. 

 Po montáži ještě s bráchou lezeme na Bobík. Celkem slušné podmínky zaručují docela dobrý 

rate. 
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Brácha ještě provádí zápis do vrcholové knihy. Našel jsem zde i můj zápis z roku 2014. 

 

 

Na vrcholu Bobíka jsou i vynikající borůvky. Nemůžeme se jich dojíst HI 
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.  

Ostatní část výpravy (OK1FII a OK1MKX) zatím hledají houby. Jarda MKX dostal chuť na smaženici. 

Nakonec jen taktak, stíháme vlak na Soumarák. S Vláďou OK1FII se jdeme přímo od vlaku podívat na 

konkurenční bufet na levém břehu. Dáváme si tam dobrou polévku a plzeňské pivko. Meditujeme 

nad tím, jak příroda je krásná, ale jak je čím dál obtížnější zdolávat vysoké kopce. Chápu to, radost 

ze SRH musí být vždy větší, jak utrpení, která vznikají od špatného počasí, od fyzické námahy, jiné 

stravy atd. Zkrátka a dobře vše musí jednou skončit. To se určitě projeví i u mne. Zatím si však 

nedokážu představit, že bych se přestal po Šumavě toulat. Jedno je mi však jasné, příští rok nebudu 

plánovat čas, místo. Zkrátka až budu cítit, že by to mohlo vyjít, pak se rozjedu. Kde budu, tak to budu 

sdělovat jen po rádiu HI.  

Zítra má přijet Jirka OK1DDQ spolu s Pepou OK1BJH a Vaškem OK1DCS. Máme vypouštět 

Apollo 3. Ještě volám telefonem Jirku OK1DDQ a dohadujeme se nad tím, že zdoláme Smrčinu. 

Chystám se na ni již asi 5. Rok a stále mi to nevychází. Bohužel zítra zase se má přehnat další studená 

fronta. 

 


