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Den první 23.7.2016 

  
Den první – to je skutečně nádherný den. Všechny ty nádherné zážitky nás teprve čekají, peněženka 

je ještě nabitá, vše je suché a kvalitně složené. Včera jsem se ještě zastavil v Lídlu a nakoupil svoje 

oblíbené konzervy PIKOK a hlavně rybičky. Nakupování v Lídlu miluji, dá se tam občas nakoupit i něco 

technicky zajímavého. Možná jsem to přehnal, protože nákup v Lídlu stál kolem 700 Kč. Po 

zkušenostech z RAH expedice jsem se rozhodl nepít místní vodu. Vezu sebou tedy 12 litrů vody 

balené. Není nic horšího, než pokud je organismus v přírodě zasažen střevními problémy.  

 Vstávám kolem páté a postupně nosím věci do auta. V duchu si říkám: „Co zase mi bude 

chybět?“. Zastavuji se ještě v garáži, kde nakládám poslední věci – křesílko a skládací stolek. Docela se 

podařilo věci úhledně složit. 

 

Před startem 

Trpím ještě jednou startovní horečkou – zkrátka nikdy bych nevyrazil na SRH s neumytým autem. Už 

kdysi jsem prohlásil, že pokud se auto umyje, pak většinou má menší spotřebu a jede líp. Brácha se 

tomuto výroku směje, ale já jsem přesvědčen, že to tak funguje. Nastavuji GPS na konečnou stanici ve 

Volduších (Intercamp Habr). Jana tuto trasu dokáže ujet s průměrnou spotřebou 4,7 l na 100 km. Je 

slabý provoz a tak to zkouším taky. Skutečně to jde. Zkrátka i po dálnici do Prahy jedu max. 80 

km/hod. Pokud je však provoz o trošku vyšší, je tato rychlost docela nebezpečná. Tedy až asi do 

Mladé Boleslavi dusím Ferdíka tak, aby spotřeba byla kolem 4,7 l/100km. Pak mne to přestává bavit a 

zrychluji na 110 km/hod. Spotřeba nepatrně vroste na asi 5,1 l/100km. Ještě stačím vyslechnout, jak 

bylo včera v Liberci. Je to specialita Milana OK1JMS, prý to říká všem těm, kteří nebydlí v Liberci. 

Usmívám se a opravdu bych chtěl vidět toho, koho to opravdu zajímá. Myslím, že je v poslední době 

už nezajímá ani aktuální počasí, natož to včerejší. Ale proti gustu žádný dišputát. Jo ty tam jsou doby, 

kdy průměrný věk HAMS byl kolem 40 roků. To se ještě na převaděčích stavěly TCVR a zachraňovali 
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lidi při havárkách. Dalo se to poslouchat a bylo to velice zajímavé. Určitě zajímavější, jak dnešní 

hektopascaly HI. Tehdy při dopravních problémech se našlo plno těch, kteří byli schopni a ochotni 

v rámci svých možností kamarádům pomoci. Dnes však i z vlastní zkušenosti mohu prohlásit. 

Zaplaťpánbůch, že integrovaný záchranný systém funguje. To co dnes i s pomocí vrtulníků záchranáři 

předvádí, tak to by žádná neprofesionální služba nedokázala. Tedy vůbec nelituji toho, že se amatéři 

do toho už nepletou. Hraju si s funkcí scanu v autorádiu. Nestačím se divit, kolik různých a zajímavých 

stanic je v éteru. Bohužel to má jednu vadu. Stanice jsou si navzájem tak podobné, že to vypadá, 

jakoby je někdo centrálně režíroval. Nebaví mne poslouchat ten nekonečný proud písní, přelaďuji 

tedy na moji oblíbenou stanici CRO plus. 

 Pomalu se přibližuji k Praze. Nechávám se vést pomocí GPS. Provoz v sobotu ráno je na nízké 

úrovni a tak bez větších problémů se dostávám až na Barrandovský most. Trošku mne rozčiluje ta 

paní v GPS, která mi neustále připomíná, že mám odbočit vpravo a pak se držet vlevo. To je přeci 

blbost, pokud bych se držel vlevo, pak jedu směrem na Strakonice. Ne, to mne holka nenachytáš. 

Držím se vpravo a stoupám směrem na plzeňskou dálnici. Paní si to klidně přepočítala a nic proti 

tomu nenamítá. Ještě chvíli přemýšlím, kudy mne to vlastně chtěla vést. Cesta opravdu velice 

příjemně ubíhá. Stavuji se ještě u benzínové pumpy a doplňuji palivo. Sluníčko svítí a zdá se, že 

letošní dovolená SRH bude velice úspěšná. Před Rakovníkem se odbočuje. Bohužel je tam problém a 

jsem nahnán do protisměrného pruhu. Naštěstí těsně před odbočením se vracím do pruhu 

správného. Začíná se zatahovat, naštěstí neprší. Bez větších problémů zajíždím do kempu. V recepci 

nikdo není, je tam jen vzkaz, že nově přijíždějící se mají hlásit v hospodě. Vzorně uposlechnu a dávám 

si Gambáč desítku (pro sběratele cen – za 23 Kč). Paní hospodská mi vyřizuje, že paní recepční přijde 

zítra a že se mám zatím někde ubytovat. Jdu si vybrat místo. Vzpomínám, kdy jsem zde byl naposled. 

To mohlo být tak někdy v roce 2000. Tehdy jsem měl spojení s někým na 2m a ptal jsem se ho, kde se 

u Rakovníka nachází nějaký slušný kemp. Poradil mi právě Volduchy. Nebylo to tu špatné, ale dole 

v kempu u rybníka byla tehdy dosti zapáchající čistička. Bude zde i nyní? Jdu směrem k rybníku a 

vybavuje se mi dokonce i místo, kde jsme v tom roce 2000 měli postavený stan. Teď jsou zde dva 

přívěsy. Všímám si i toho, že zde nějaký mladý holandský pár balí. Zastavuji tam autem a tak vlastně 

jasně dávám najevo, že ten „flek“ bude můj. Vracím se ještě zpět do hospody a dávám si za velice 

příznivou cenu vynikající segedínský guláš. Sleduji život v kempu a musím konstatovat, že to sice 

nemá úroveň kempu v Nýrsku, ale ceny příznivé, okolí zajímavé, hospoda laciná a dobrá. Co mi tady 

bude chybět? Dokonce to vypadá, že vyleze sluníčko. Bohužel musím konstatovat, že signál mobilního 

operátora je zde velice mizerný. Internet stále kolabuje a tak jen stihnu zjistit, že by snad mělo 

zapršet někdy kolem 16. Hodiny. Ale kdo ví? Aladin je nějaký divný a spíše pesimistický.  

 Vracím se k autu a vybaluji. Stavím stan a jsem nesmírně spokojen.  Ještě přemýšlím, zda 

mám postavit anténu. Sluníčko však tak krásně svítí, že se rozhoduji k výpravě na sotu Hradiště 

OK/PL056. Anténa musí počkat. Jdu po turistických značkách, sluníčko však postupně zalézá a 

dokonce to vypadá, že začne pršet. Přicházím na Hradiště a rychle odcházím. Opravdu je vlhkost 

všude cítit. Nakonec mne déšť dostihuje nedaleko turistického rozcestníku. Naštěstí je tam stoleček 

s lavičkami a vše má stříšku. Zkrátka ideální místo pro vysílání. Natahuji anténu přes cestu ve výšce 

tak 3 metry. Přemýšlím, zda neexistuje možnost, že by se mi na tom uškrtil nějaký cyklista. Anténa jde 

celkem slušně vyladit. Krása, prší, je teplo a já si dělám portáblová spojení. Jen tak periferně tuším, že 

na cestě před anténou někdo je. Jakési mladé slečny s bágly koukají na můj modrý drát. Opatrně 

sledují, kam to vede. Velice bojácně si mne prohlížejí. Nakonec se otáčí a velikým obloukem přes les 

mne míjejí. No to tedy vypadám. Co se dá dělat. Mezi tím přestává pršet a zdá se, že snad vyleze i 
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sluníčko. Přemýšlím, zda se vrátit do kempu a nebo ještě zdolat sotu Brno. Zkouším, zda se telefon 

připojí na internet. Asi by bylo dobré si prohlédnout, zda nehrozí další déšť. Ne nejde to. Sluníčko 

nesměle protrhává oblačnost. Je mi fajn a tak vyrážím na kótu Brno. 

 

Kemp Volduchy – pohled na restauraci a umývárku 

 

Moje portáblové stanoviště ve Volduších 

Postupně docházím na kótu. Jsem tu poprvé a vypadá to tu zajímavě. Jsou zde skutečně nádherné 

lesy a zajímavé cestičky. 
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Cesta na kótu Brno 

 Rychle buduji soťácké stanoviště. Zapínám TCVR a všímám si, že to QRN je nějaké silné. 

Pouštím internet a zjišťuji, že se přesně k mému místu blíží déšť s červenou čepičkou. Dělám jen čtyři 

spojení a rychle vše balím. Bohužel začíná pršet a já jsem bez pláštěnky a bez deštníku. Zalézám pod 

strom a zvažuji, co budu dělat, jestliže se pořádně rozprší. Zapínám navigační program Locus a 

nechávám ho vyhledat nejkratší cestu zpět do kempu. Program však vybírá nějaké cestičky, kterým 

nevěřím. Rozhoduji se, že raději půjdu delší trasu ale jistou. Déšť ustává a já vyrážím.  Po očku ještě 

sleduji, jak se u Plzně vytvořila veliká kupa, která míří přesně na mne. Začíná bouřka, která je zatím 

někde pode mnou. Snažím se jít co nejrychleji, ale utíkat se mi nechce. Když jsem někde asi 400m od 

kempu, tak spouští liják. Liják je skutečně slabé slovo, zkrátka je to průtrž mračen. Hledám úkryt, ale 

nikde nic. Zalézám pod strom a do pytlíku od svačiny schovávám mobila. Moje zkušenost mi říká, že 

žádný mobil takový přímý déšť nemůže přežít. Prší asi 40 minut a po asi 10 minutách jsem totálně 

promáčen. Proč já si sebou nevzal deštník? Vracím se do kempu a místo antény natahuji nejprve 

šňůru na prádlo. Nakonec došlo i na stavbu antény. Je to LW 40m asi ve výšce 6m. Na můj vkus 

vynikající anténa. Převlékám se do suchého a jdu si vylepšit náladu do hospody. Ještě měřím lokátor, 

vychází to na JN69TS11.  
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Zajímavé přírodní pohledy 

 

Prádlo prvního dne 

 

Příprava na první sked 
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Přesně ve 20. hodin jsem na skedu. Ozývá se však jen Jarda OK1MKX. Očividně se mu na SRH nechce 

a navrhuje, že naši největší atrakci vypustíme na jeho přechodném QTH. To samozřejmě nejde, já 

potřebuji něco jiného. To zmoknutí je nepříjemné, ale vůbec mi to nebere náladu a chuť na další 

cestování. Snad jsem jen trošku rozladěný z rumu. Je to nějaký slovenský a opět má daleko 

k originálu. Nadáváme na to, že EU nám zakázala používat názvu RUM. Bláhově jsem si však myslel, 

že když je na lahvi napsáno Tuzemák Klasik, tak to bude mít chuť, na kterou jsem zvyklý. Bohužel 

kolegové v OM namíchali něco, co je sladké jako cucek a zapáchá to kávou v provedení té 

nejrafinovanější chemie. To opravdu není dobré ani na kloktání. To nám to tedy začíná. Počasí se 

trošku vylepšuje a tak jen tak bloumám po pásmu. Osmdesátka je téměř prázdná a tak není se s kým 

spojovat. V tom přichází mladík, tak patnáct roků, a povídá: „Pane mohu se na něco zeptat?“. Proč 

ne? Myslím si. „Co to tady děláte? To je vysílačka?“. Nemohl mi udělat větší radost. Trpělivě mi 

vysvětluji, že je to opravdu vysílačka a že zrovna mám spojení do Liberce. Strkám mu do ucha 

sluchátko. „Jen si to poslechni, to je geniální způsob spojování pomocí morse“. „No jo, ale já morse 

neumím? Je to však zajímavé. Děkuji za vysvětlení, my jdeme do vedlejšího kempu na disco. Tak se 

mějte… Kluci si mysleli, že jste nějaký terorista..“. No co se dá dělat. Byl to typický extrovert. Pomalu 

vše ukládám a lezu do stanu. Začíná pršet. Ještě si všímám muziky v pozadí. Jsem však unaven a tak 

rychle usínám. 


