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 Tentokrát jsem spal jako zabitý. Napjatě ještě večer sleduji povětrnostní situaci. Zkrátka co 

nejrychleji bych měl rád za sebou prohlídku MIB Bobík. Ten se odmlčel koncem prosince roku 2015 

pro nedostatek energie. Stále mi však vrtá v hlavě, zda baterie jen tak odešly, případně zda dovnitř do 

elektroniky se nedostala voda. A co anténa? Šumavské zimy jsou kruté a čert ví, zda námraza anténu 

neposlala k zemi. Vždyť anténa je tvořena jen drátem 0,35 mm2. To je pro mechanické namáhání 

nedostatečné. Sice jsem drát antény nastavil pružnou PES šňůrou, ovšem kdo ví? Ráno při snídani 

jsem však už dosti nervózní. K našemu území se blíží od jihozápadu nějaká fronta. Podle propočtu 

rychlosti by nás měla zasáhnout tak kolem jedné hodiny odpoledne. Pokud bychom chtěli jít „zlatou 

šumavskou cestu“, pak vlak jede kolem deváté. Počítám, že instalace nového majáku zabere tak 

minimálně hodinu a půl, pak vysílání ze soty, dále přes ohradu na Boubín a dále na Obrovec. Ne to 

nejde stihnout, určitě by nás ta fronta zasáhla. Oznamuji při snídani kolegům moji rozvahu. Sice 

vykukuje sluníčko, ale plně mi věří. Navrhuji tedy záložní řešení a to je odjet autem za Strážný a dále 

se vydat na nenáročnou sotu OK/JC033, což je Silnická hora. To bychom do těch 13. hodin měli 

v pohodě stihnout. Všichni souhlasí a tak pomocí dvou aut jedeme až do Kunžvartského sedla. Odtud 

po zelené směrem na Silnickou horu. Standa OK1HCD má novou turistickou navigaci a tak nás 

spolehlivě vede až k odbočce k vrcholu. Byl jsem zde dvakrát, ale vždy jsem šel přes paseku a pak dále 

podle vrstevnice. Většinou pak již nechcete experimentovat a trasu volíte tím směrem, kudy jste již 

jednou šli. Nečeká na Vás pak žádné překvapení. Jarda MKX Soty nedělá a celkem logicky se vyhýbá 

terénům, kde hrozí kousnutí od klíšťat. Tedy odděluje se od nás a jde po zelené dál. Já jsem 

v loňském roce do očkování proti klíšťové encefalitidě investoval cca 2500 Kč z vlastní kapsy. Možná 

to bude i fungovat. Klíšťata jsou však potvory a představují i jinou formu hrozby a to je borelióza. 

Pokud se nezachytí včas, pak je to také veliký zdravotní problém. Pamatuji na problémy jednoho 

jabloneckého amatéra, mého kamaráda. Jeho boj s boreliózou byl prohrán. Ani se tedy Jardovi 

nedivím, že po setkání s klíšťaty netouží. Jak je u mne zvykem, vybírám snad tu nejblbější cestu, 

kterou je možno se na Silnickou horu dostat. Standa už dávno řádí na kmitočtu 7033 kHz a já stále 

ještě lezu přes kameny. Stalo se již tradicí, že na všech sotách si každý staví svoji anténu. Já tradičně 

pádlovku, Vláďa OK1FII taktéž (však mu Jirka OK1DDQ již mnohokrát za jeho anténu vynadal, prý 

chytl ode mne jen ty nejhorší sotí manýry), no a brácha samozřejmě jeho vysoké antény. Pokud 

pomineme to, že nízké antény jsou ztrátové (vliv vodivosti země je zde jasná), pak podle mých 

zkušeností při vysokém Fkrit se zase až tak moc neděje. Zkrátka ztráta nějakých 4dB se na počtu 

spojení neprojeví. Horší to samozřejmě bývá v tom případě, kdy kritický kmitočet je podstatně níže 

od našeho pracovního kmitočtu. To je pak problém a vyplatí se anténu skutečně vyhnat co nejvýše, 

aby její vyzařovací úhel byl co nejnižší. Střídáme se na onom kmitočtu 7033 kHz, jakmile někdo chce 

končit, upozorní čekající stanice na to, že bude následovat ten a ten…. Standa používá HB1-B TCVR, já 

taktéž a brácha vysílá na moje rádio. Vláďa na jeho pádlovku občas napovídá, kdo nás to tam ještě 

volá. Je mi to divné, ale může to tak být. Ještě mne napadá, jestli můj filtr 300 Hz není moc úzký. 

Pravda se ukáže, když slovo předáme Vláďovi. Začíná vysílat o 350 Hz níže. Používá SW40+ bez Digi 

stupnice. Ale výhoda SW40 právě spočívá v tom, že umožňuje velice přesné naladění na protistanici. 

Její koncepce je udělána tak, že „poslouchá“ svůj vysílaný signál. Tedy pokud výška tónu při vysílání je 

stejná jako výška tónu volající stanice, pak jsme naladěni přesně. Problémem SW40 však 

v originálním zapojení bylo, že výška tohoto tónu (offset) byla strašně vysoko, až 1200 Hz a daným 
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trimrem se to již nedalo snížit. Musela se tam pak přidávat pomocná indukčnost. Samozřejmě záleží i 

na tom, jak jsme zvyklí tento offset používat. Většina závodníků preferuje offset kolem 400 Hz. Proč 

tomu tak je, bylo již nesčetněkrát vysvětlováno. Zvládáme tím daleko lépe pileup volajících, protože 

frekvenční odstup pár desítek Hz na kmitočtu 400 Hz nádherně rozeznáme, kdežto na kmitočtu 

1200Hz poznáme již prdlačky. Ze své zkušenosti vím, že ti, co si nastavují vysoký offset, tak to dělají 

z toho důvodu, že jejich uši mají u nízkých kmitočtů „díry“. Je to veliký problém, který si však každý 

z nás musí vyřešit sám. Tedy ještě jednou. Zdravý je co nejnižší offset, ale samozřejmě jen tehdy, 

pokud vaše uši to zvládnou.  

 

Expedice SRH 2016 – Fotil OK1USP, zleva OK1IF, OK1MKX, OK1HCD a OK1FII 

 

Ranní snídaně s němým účastníkem našich expedic – RX Olympia (OK1FII) 
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OK1USP a jeho pileup na Silnické hoře 

 

Asi tímto směrem je Strážný – ukazuje pan šáteček (IFák) 
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Vláďa OK1FII zvládá pileup 

Balíme a jdeme směrem do Kunžvartského sedla. Voláme ještě na kmitočtu 145550 kHz Jardu 

OK1MKX. Bohužel žádná odezva. No nevadí, selže-li vše, použij mobila. Bohužel Jarda ho má vypnutý. 

Sakra, to je trošku problém, co kdyby se mu něco stalo. Nervózně se vracíme k autům. Opět nic. Ani 

S22 ani mobil. Co teď? Čekáme asi 20 minut, až se Jarda objeví vedle u benzínové pumpy. „Proč to 

vypínáš? Měli jsme o tebe strach.“   

„Co blbnete, nemám sebou nabíječku a tak šetřím baterie“. Povídá Jarda. 

„Vždyť jsem ti říkal, že nabíječku ti půjčím, mám jak na tvůj TCVR, tak na Tvého mobila“, docela 

nazlobeně na Jardu vrčím. No jsme ve věku, kdy skutečně nevíme, co se nám může přihodit. Jediná 

jistota je mít alespoň zapnutý mobil, podle jeho signálu může záchranná služba určit, kde jsme. 

Opravdu to funguje, tak proč toto emergenci si úmyslně odbourávat? Kdo má Androida, pak zcela 

určitě by si měl nainstalovat aplikaci „Záchranka“. Ta umožňuje záchranářům sledovat kromě Vaší 

polohy i stav baterie a plno dalších funkcí. Standa ještě touží jít na Sotu Strážný. Dalo by se to 

zvládnout, ale po mých zkušenostech s deštěm, již nechci zase promoknout. Ta fronta se rychle blíží.  

Navrhuji klukům, že si dáme společný oběd v restauraci Rybárna ve Strážném. Žádné nadšení však 

nevnímám, zkrátka asi v tom smyslu – „když teda chceš, tak půjdeme“. Sakra co jim je? Někteří 

expedičníci se skutečně asi necítí ve své kůži. Ačkoliv jedeme mým autem, předávám rafinovaně 
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klíčky bráchovi. Ten stejně nedokáže vychutnat to, co je dobrého v Plzeňském pivě HI. Chvíli sice na 

pstruha čekáme, ale je na co koukat. Vedle je rybníček a ten je plný ryb. Zrovna nějaký „pěšák“ 

provádí krmení. Paráda. 

 

Sakra tomu Vláďovi snad ta Plzeň nechutná. 

 

Zato Jarda po telefonátu s manželkou (přes můj mobil, protože svůj měl vypnutý), je samá sranda. 
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No a brácha OK1USP, ten se směje skoro pořád. Naposled se velice smál při placení. Tak to ale má 

být. Jedeme zpět do tábora. Mám takový pocit, že jsem po dobrém plzeňském usnul hned v autě. 

Nevím, ale Paparazziové mne stačili vyfotit až v táboře. 

 

Jak jsem říkal, dokážu usnout v jakýkoliv čas a v jakékoliv pozici HI. Zvláště, pokud v břiše mám toho 

nádherného pstruha za 220Kč. Podle zeleného trička to však vypadá, že jsem snědl velrybu.  

 Prognóza Pogody říká, že zítra bude asi pěkný den. Ještě se dohadujeme, zda po instalaci MIB 

na Bobíku půjdeme dál anebo ne. Klukům se očividně nechce. Nu což, tak si uděláme jen sotu 

OK/JC005. Proč honit rekordy. Jdeme spát. 
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