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Den sedmý 29. 7. 2016 
 

 Jak se stalo tradicí, opět k ránu přichází déšť. Probouzím se kolem půl šesté a ještě stačím 

udělat Berndta DK7ZT. Dostávám velice příznivý report 589. Však taky bráchova anténa je skutečně 

velice vysoko. Po érách praků přichází nová éra a to je házení závažím, které se rozhoupe. Brácha 

podle výšky používá různé hmotnosti. Má v tom skutečně velikou praxi. I to závaží a spojení se 

zednickou šňůrou má vymyšlené. Zkrátka zkosení na obou stranách a uchycení šňůry přes šroubek, 

který je radiálně upevněn na závaží. To má tu výhodu, že vlastně při nutnosti dostat závaží zpět, vše 

hladce klouže a nezachytává se. Vzpomínám, jak mi jednou závaží málem přerazilo prst. Hodil jsem 

ho špatně a zaseklo se někde na větvi. Nenapadlo mne nic chytřejšího, než že za to budu tahat silou. 

Nějak jsem ani nedomýšlel, že by se to na větvi mohlo napružit. Spoléhal jsem na to, že anténa je 

dlouhá 20m a že než něco uletí 20m, pak to spotřebuje čas. V bláhové naději jsem si myslel, že se dá 

uhnout. Nevím, jaké rychlosti závaží dosáhlo, ale muselo to být pod 1 sekundu. Než jsem si stačil 

uvědomit, že je to nebezpečné, tak už to bylo u mne. Naštěstí mne to zasáhlo do ukazováku ruky. 

Opravdu to šíleně bolelo. Prst mi celý opuchl. Od té doby si již dávám veliký pozor. Zkrátka kinetická 

energie závaží je úměrná čtverci rychlosti. Ale jasné zákonitosti si člověk většinou uvědomuje až po 

té, co experimentem zjistí, že to bude asi pravda. Ono vůbec na ty čtverce si musíme dávat pozor. 

Každý ví, že energie v kondenzátoru je úměrná kapacitě a čtverci napětí. Pokud pracujeme s napětím 

kolem 12V, pak si to nějak neuvědomujeme a rádi vybíjíme elektrolyty šroubovákem. Zkrátka to 

prskne a je pokoj. Ve svém životě jsem pouze jednou měl koncový stupeň se čtyřmi GU50. Pracovalo 

se tam s anodovým napětím kolem 900V. Jednou jsem tam potřeboval něco doladit. Zkrátka zapnout, 

vyzkoušet, znovu vypnout, sáhnout dovnitř, udělat úpravu. Měl jsem tam i měření anodového napětí 

a samozřejmě vybíjecí odpory. To vybíjení však trvalo více než minutu. To mne rozčilovalo a chtěl 

jsem to urychlit. Držel jsem v ruce šroubovák a bez přemýšlení jsem zkratoval elyt asi 100uF, nabitý 

cca 900V. P. T. čtenáři si jako domácí úkol vypočítají, kolik energie tam bylo. Asi tušíte, co se stalo. 

Strašně jsem se divil, že někdo mne fotí s bleskem a současně po mne střílí. Pánové, to byla rána. 

Energie uzavřená v elektrolytu roztavila ocel šroubováku a současně se proměnila v energii světelnou 

a zvukovou. Teprve tehdy jsem si uvědomil, co vlastně ten čtverec znamená. Největší průšvih bylo i 

to, že část energie se proměnila v saze, které vzniklým elektromagnetickým polem bylo vytlačeno do 

okolí. Ty saze byly opravdu miniaturní, zato s obrovskou schopností špinit. Zkrátka při pokusu 

odstranit to z tapet, jsem je krásně obarvil. To samé se dělo i se záclonami. Od té doby jsem byl 

manželkou označen za blba, protože ona ví, že se do žádného rádia šroubovák nestrká, jen já se 2 

vysokými školami to nevím. Člověk opravdu by měl někdy více přemýšlet a nejednat 

bezmyšlenkovitě. 

 Jdu provést kompletní hygienickou očistu. Je mi strašně fajn a těším se na dobrou rybičkovou 

snídani. Nikdy v životě jsem nesnědl tolik rybiček, jako na SRH. Je to dáno tím, že před odjezdem 

navštívím známý řetězec Lídl. Tam jsou relativně laciné. Beru jich tolik, aby mi to vyšlo na snídaně. Co 

se týká té hygieny, tak čím jsem starší, tím ji více dodržuji. Asi nemá smysl v tomto věku trénovat 

imunitní systém, ten stejně pomalu, ale jistě odchází.  

 Balíme stan a anténu, stále nám však není jasné, zda pojedeme do Annína, či přímo na 

Soumarák. Kluci nám ještě podali zprávu, že zajedou zítra přímo na tábořiště Soumarského mostu. 

Počasí se malinko umoudřuje a dokonce vylézá i sluníčko. Opouštíme Nýrsko a jedeme směrem na 
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Hartmanice. Máme v plánu sotu Vysoký hřbet. Tam se definitivně rozhodneme, zda přespíme 

v Anníně, či pojedeme dál až na Soumarák. Cestu si krátíme povídáním přes naše Baofengy. Je to 

docela příjemné být při cestování se dvěma auty v kontaktu. Nikam nespěcháme a tak před desátou 

dorážíme na parkoviště u chaty Rovina. Je to krásné místo a velice nenáročná sota. Byl jsem zde už 

dvakrát, ale pro bráchu je to prvoaktivace. 

 

Chata Rovina 

 Zkouším zapnout GPS, bohužel opět je nefunkční. Přitom bráchovi to vše funguje. Včera pomohlo 

uvedení do továrního stavu. Přijdu sice o veškeré programy, ale zkouším to. GPS se okamžitě chytá. 

Je to divné, pokud by to byla HW chyba, pak by asi toto nepomohlo. Jdeme krásnou přírodou a já 

podle mapy kontroluji turistické značení. V mapách to mají jinak, jak ve skutečnosti. Jdeme tedy po 

turistické a ve vhodné chvíli se rozhodujeme o přiblížení k vrcholu přes průsek. 
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Nástupní místo soty OK/PL017 – Vysoký hřbet 

Vrchol je zde nevýrazný a tak nám chvíli dělá problém najít vrcholovou tyč. Nakonec se to daří. 

Děláme i vrcholovou fotografii. 

 

Vrchol PL017 
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Další plán je jasný. Zastavíme se na chatě, dáme si oběd a pak se rozhodneme, co dál. Při cestě zpět 

jsme ohromeni množstvím hub. Pepík dokonce prohlašuje, že takové množství hřibů ještě neviděl. 

Ale co s tím? Do smaženice se nám nechce, sušení je dlouhodobá záležitost. A tak si houbičky jen 

prohlížíme (brácha i fotí) a jdeme pomalu zpět. Pepík ještě volá manželce, aby ji ten houbový zážitek 

sdělil. Přicházíme na chatu Rovina a dostáváme jídelní lístek. Obsluha v podání mladých dívek je 

velice roztomilá, ale jídelní lístek obsahuje ceny jak z grand hotelů. Jen tak mimochodem pronáším: 

„Za tuto cenu bych měl na Soumaráku tři jídla a trojnásobek piv“. Nakonec si tedy dáváme jen 

polévku (Frankfurtskou) a nealko pivo. Při placení 85 Kč se přesně podle poučky usmíváme. Nakonec 

se dohadujeme, jestli ta polévka za 45 Kč byla dost kvalitní. Brácha tvrdí, že ne (prý ten páreček byl 

moc malý), já jsem však přeci jenom větší světák a tak jen říkám, že ano, protože mi chutnala. Zkrátka 

pamatujeme ještě doby, kdy ceny v hospodách byly stejné. To už dávno neplatí a tak samozřejmě při 

menší konkurenci a větší atraktivitě místa se ceny ženou nahoru. Připomínám bráchovi, že na 

Soumaráku mají polévku taky za 40 Kč. Ale prý ta Soumarácká je hustá, kdežto tady byla jen obarvená 

voda. Usmívám se a vím, že zde asi nenajdu žádný protiargument.  

 Podle Aladina má zítra po ránu pršet. Pokud bychom spali v Anníně, znamenalo by to balit 

mokré stany. To přímo nenávidím. Rozhodujeme se tedy k odjezdu přímo na Soumarský most. Na 

našem loňském místě však někdo je. Vůbec je to divné, ale poslední dobou zjišťuji větší zájem o 

exotické dovolené typu Soumarák. Možná už lidé zjistili, že válet se u moře je sice dobré, ale…. 

Zvláště all exclusive je hřebíček do rakve. Vede k bohapustému přejídání (nedej si to, když to máš 

zadarmo). Zadarmo to samozřejmě nemáš (zaplatil sis to), ale ten pocit takový máš. Dovolená typu 

Soumarák je sice „studená“, ale „hýbe“ s Tvým tělem a téměř stoprocentně zaručuje nepřejídání. 

V poslední době někdo zvažuje i bezpečnostní situaci. No na Soumaráku nosí šátek snad jen IFák a to 

se dá vydržet.   

 Nakonec se ubytováváme na veliké louce a to poblíž místa, kde jsem umístil 12.6. datalogger 

sběru minimálních teplot. 

 

Soumarské tábořiště 
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Jakmile jsme postavili stany, okamžitě vyndávám datalogger ze svého úkrytu a čtu z něj data. Je 

zajímavé, že ačkoliv nebyl nějak zvlášť zamaskován, tak stejně si ho nikdo nevšiml.  

 

Průběh minimálních teplot na Soumarském mostě 

Při čtení hodnot zjišťuji, že se mi rozešel v dataloggeru čas. Je to daň za používání funkce sleep u 

procesoru Picaxe. Pokud používáte vnitřních hodin (bez uspávání procesoru), pak podle mé 

zkušenosti je přesnost hodin dostatečná a dá se i SW korigovat. Tedy můžete se dostat k přesnosti 

tak 30sec za 24 hodin. To není špatné a pro tento účel vynikající. Bohužel za to platíte tím, že trvalá 

spotřeba je někde kolem 1,2mA. Pokud však procesor mimo měření uspáváte, pak spotřeba (při 

potlačení resetu při poklesu napájecího napětí) Vám klesne na přibližně 300uA. Při použití baterie 

CR2032, to je už opravdu výhoda. Asi u další generace dataloggerů doplním fotoodpor a budu čas ve 

spánku korigovat od slunečního světla. To mi zaručí přesnou denní synchronizaci. Tak, jak to 

provádím u MIB (micro ionospheric beacon). Ještě musím konstatovat, že lepící bankovní páska není 

vhodná. Lepidlo na ní vlivem vlhkosti nabotnává. Uvnitř krabičky je vidět, že vlhkost se dostala až na 

elektroniku. Přesto vše fungovalo bez větších problémů. Večer brácha ještě natahuje anténu, kdežto 

já jdu ochutnat pivko. Je vynikající, i když brácha říká, že to lahvové za 3,80 Kč (Světák) je lepší. Je to 

pivní barbar. Nikdy alkoholům nerozuměl a to mu zůstalo až do tohoto zralého věku. 

  Večer ještě montuji Pípák5 a to ve funkci „Ochrana střežené oblasti“. Nevím, jak to bude 

fungovat, ale raději výstup přepínám ze zvukového alarmu na alarm světelný (výstupem je bílá LED). 

Celek schovávám do větracího otvoru stanu. 


