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Den první 
 

O tom, jak jsem se poprvé dostal na Soumarák, jsem již určitě někdy vypravoval. Má v tom 

prsty můj bývalý šéf z Elitexu Chrastava. Byl to starý vodák a Vltavu miloval. Jednu služební cestu do 

Jižních Čech jsme  ukončili malinko dříve a spluli jsme úsek od Lenory až do Boršova. Bylo to v roce 

1979 v srpnu. Zajímavé na tom vše bylo, že již při příjezdu mne toto místo silně ovlivnilo. Čistá Vltava, 

nádherné tábořiště a i ten kůň Karel, který mi sežral čerstvě opečený buřt. Byla to nádhera zcela 

určitě již někde popsána. Od té doby mne to tam stále lákalo. Soumarák má  svoji typickou 

atmosféru. Toto místo však vyžaduje i jakousi „pokoru“. Občas se zde objeví i „Trolové“. Zkrátka 

blbci, kteří se jako utržení z řetězu potřebují ožrat. Ale i o nich jsem musel někdy psát. Naštěstí 

v poslední době jsem zaregistroval zajímavý trend, že na Soumarák jezdí podobná sorta lidí, jako jsem 

já. Zkrátka lidé, kteří milují přírodu a to zvláště přírodu divokou. Letos jsem měl Soumarák 

naplánován jako poslední místo čtrnáctidenního toulání. Bohužel však podivné okolnosti dovolily 

mojí dovolenou provozovat pouze jen jako týdenní. Nikomu jsem tentokrát nic neorganizoval, jen 

jsem prohlásil, že vyrážím 4.8.2018 a že se každý večer budu hlásit na známém kmitočtu 3560,9 kHz 

zastaralým módem CW. Původně jsem chtěl vysílat módem FT8, ale nějak jsem nevěděl, jak se do 

těch omezených písmenek vejdu.  

 

Co si vzít sebou? 
 

Největším problémem těchto expedic je rozhodnutí, co si vzít sebou. Pamatuji, jak jsem před první 

svojí expedicí kontaktoval jednoho vášnivého turistu a ptal se ho, kolik těch věcí si na cestu kolem 

světa s báglem bere. Byl jsem velice překvapen tím, že sebou bere jen jedno záložní oblečení. Tedy 

tričko a náhradní trenýrky. Pokud jedete autem, pak většinou není problém si toho vzít více. Avšak 

kolik? To si musí každý vytitrovat sám. Mně se osvědčil systém PT. Zkrátka vzít si sebou věci podle 

osvědčeného seznamu, který jsme dostávali před odjezdem na pionýrský tábor. V každém dalším 

ročníku jsem zhodnotil, co jsem potřeboval a co naopak ne. Tím pádem jsem dospěl k seznamu, který 

je již blíží tomu ideálnímu. Nebudu zde rozvádět kolik slipů si sebou beru a kolik ponožek. Pokud bych 

však dal na Janu, že na každý den potřebuji nové slipy, nové tričko a nové ponožky, pak věřte, by se 

mi to do auta nevešlo. Jednou jsem měl SRH takové divné, s větší spotřebou slipů. Samozřejmě se 

dalo vše lehce vyřešit ve Strážném na tržnici. Zkrátka úzkoprofilové věci jdou dokoupit na tržnici 

u Vietnamců. U ponožek nesmíte nikdy použít „zdravotní“ ponožky z kokosového vlákna. Ne, že by se 

to špatně nosilo, ale mají jednu vadu. Nedají se v nouzi použít na dva dny. Proč? Zkuste to. Ponožky 

zásadně kupuji se stříbrným vláknem (bakteriocidní). Jednou jsem je nosil 3 dny a pak jsem klukům je 

dal očichat. Mysleli si, že jsem je právě vyndal z pračky. Tedy věřte, že do ponožek je dobré 

investovat. Zrovna tak vynechávám veškerá bavlněná trička. Bavlna je vynikající věc, ale zkuste to na 

nějaké tůře propotit. Daleko výhodnější jsou trička na bázi polyesteru, která jsou zvláštním 

pleteninou. Všichni to znáte a začalo se s tím u triček pro cyklistiku. Seženete je lehce v Decathlonu 

(Domios). Čas od času se ve výprodeji prodávají za 99 Kč. I při vysoké tělesné námaze nemáte pocit 

vlhka. Pot je z rubové strany odsáván na líc a na velikém povrchu vláken rychle odpařován. Na těchto 
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tričkách se nedělají bílé pruhy z potu a máte velice pěkný chladivý pocit. Přitom polyester má 

vynikající izolační schopnosti. Sám používám i jednu fintu, že při dlouhé tůře tričko vymáchám ve 

Vltavě a mokré si ho znovu obleču. Velice rychle se na těle odpaří zbylá vlhkost a přitom mne to 

fantasticky osvěží.  

 Na SRH2018 jsem plánoval i malou tůru s báglem. S úspěchem používám batoh osvědčený „v 

boji“. Je to batoh ALICE (All-purpose Lightweight Invidual Carrying Equipment). Alice se používala 

v USA armádě v 70. letech. Je to oblíbený batoh, který někde prodávají za přemrštěnou cenu. Je 

nutno si uvědomit, že čínská kopie i s rámem, by neměla být dražší jak 1000 Kč. 

 

Věřte, že jsem zkoušel mnoho batohů. Tento se mi však velice osvědčil a jsem schopen do něj přes 

klipy nandat kompletní vybavení na 3 denní tůru (i se zásobou jídla a 6l vody). Přitom v něm nesu jak 

karimatku, tak spacák, stan jídlo, náhradní oblečení i rádia. Ale proti gustu žádný dišputát. Pokud 

nevěříte, kupte si za 5000 Kč něco jiného. Rám Alice je robustní a nádherně pasuje na záda. Alice má i 

jednu výhodu, pokud Vás napadne medvěd (nebojte je jen otázkou času, kdy se na Šumavu vrátí), pak 

stačí trhnout za dva provázky, ramenní popruhy se rozpojí a batoh spadne na zem. Vy pak máte 

daleko menší hmotnost při útěku. Současně noste ve vrchní kapse šišku salámu. Ta zcela určitě 

medvěda zastaví HI. Chcete-li něco praktického, pak se stačí podívat do různých Army shopů. Sám 

třeba místo utěrek používám nám všem známý zelený vojenský kapesník. 

 Stojí asi 25 Kč, je z bavlny. Jo ta naše vojna by mohla vypravovat, co vše jsme do něj utírali . Dá se 

lehce použít i jako obvaz, či přikrývka hlavy. Samozřejmě z bezpečnostních důvodů používám plynový 

vařič. Na třídenní túru bohatě stačí náplň CV300 a to pro vaření, či nouzové topení ve stanu. 

Jaká rádia sebou? 
 

 Opět pátrám ve své paměti, proč si pobyt v přírodě nedokážu představit bez komunikačního 

prostředku (chápej TCVR pro komunikaci), tedy ne pro módy indikující jen report. Vzpomínám, jak 

v roce asi 1965 v Liberci vznikly první dvě OL stanice. Byl to Bohouš Ježek (OL4AEK) a Franta Mrázek 

(OL4AEJ). Po získání licence si musela nová OL stanice pořídit vysílač (TCVR nebyl až zase tak běžný). 

Buď (v počátku) si ho postavit z dodávané stavebnice RSI, či si ho postavit sám. Pokud jste si vysílač 

nepostavil do půl roku, pak Vám licence propadla. Pochopitelně vysílač byl schvalován určitými 

amatéry, kteří byli na to speciálně vyškoleni (někteří z nich pak byli na různých seznamech). Franta 

Mrázek však svůj vysílač koncipoval pro pásma 80/160 m. Byl tedy o něco složitější. Hrozilo tedy, že 
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Franta ten termín nestihne. Těsně před uplynutím půl roku, vyšel v AR návod na pětitranzistorový 

vysílač pro pásmo 160m. Tenkrát ještě dělaný na jediných dostupných VF tranzistorech 156NU70. 

 

Byl jsem nadšen i popisem Ivoše OL6AAX k tomuto TXu. 

 

Zvláště mne zaujalo to spojení na 1km vzdálenosti z lavičky v parku. Stále jsem o tom snil. Franta 

OL4AEJ během týdnu tento vysílač postavil a to metodou pájecích nýtků na pertinaxové desce. Franta 

byl šikovný a tak TX byl velice pěkně proveden, včetně nastříkáním zeleného kladívkového laku 

(používaný v místě jeho pracoviště v Tesle Liberec). Nakonec na tento TX dostal povolení k provozu. 

Kolik z toho lezlo, nikdy nikdo se nedozví. Vím však, že když to připojil na 14V, ozvalo se při 

zaklíčování nějaké cvaknutí a TX si přestal odebírat proud. Při pohledu na PA tranzistory bylo vše 

jasné. Teplem jim odpadly kloboučky. Tenkrát 156NU70 stál tuším 52 Kč. Naštěstí v Tesle Liberec se 

vyráběly magnetofony Start a ty měly na předzesilovači nf stupně tranzistor s trošku horšími 

parametry (155NU70). Pokud se to napájelo dvěma plochými baterkami, pak PA stupeň vydržel. 

Neměli jsme čím měřit výstupní výkon, domnívám se však, že z toho mohlo lézt tak 50mW. Přesto 

jsme s tím dělali běžně spojení přes Liberec (cca 6km). Žádné jiné „DX“ spojení se nepodařilo. Přesto 

jsme byli spokojeni. Já jsem si nakonec sestrojil tento vysílač ještě s menším výkonem. 
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Tuto sestavu jsem pak provozoval (načerno) pod značkou OK1KVC (klubová značka pionýrského 

domu v Liberci, kde byl můj táta PO). Na Tornu E.b. to bylo nádherně slyšet na vzdálenost přes 1km. 

Tím jsem se asi upsal QRP a komunikaci. Skutečně jsme si povídali hodiny denně. Pak jsem dostal 

svoji licenci OL4AJF a provozoval jsem již QRO RSI s EL81 na PA. To bylo dělo. Následovala pak změna 

značky na OK1JJF a nakonec i SK po prověrkách v roce 1971. Novodobě jsem se k myšlence spojování 

z přírody dostal až v době vzniku M160 TCVR. Byl jsem v té době na vojně v Praze a stále chodil kolem 

prodejny Svazarmu, kde M160 byla za 3170 Kč vystavena. Tolik peněz jsem neměl, ale nepřipadalo mi 

to hodně. Vždyť to byl profesionální TCVR se špičkovými parametry. Nakonec jsem se k M160 dostal 

v našem klubu OK1KFQ. Byla to pro mne rajská muzika. Dokázal jsem u rádia sedět hodiny. Bohužel 

pro 160m všechny antény na portable vycházely strašně nízké a krátké. Určitě pro moji třídu C by 

bylo výhodnější použít „kratší vlny“. Nakonec vše vyřešil v roce 1991 Milan OK1IW (ex. OK1DRO), 

který rozjel sériovou výrobu TCVR DATEL na bázi A244. Milan chtěl tyto TCVR vyrobit v počtu 5 kusů a 

prodávat je za 2000Kč. Nakonec poznal, že toto je slepá ulička podnikání HI. Věnoval mi tedy jednu 

desku bez VFO. S tím, že stabilní VFO stejně neumí vyrobit. Já jsem svého Datla vybavil VXO, kde mi 

Luboš OK1VPM upravil jeden ROčkový krystal do pásma 80m. Celek jsem zabudoval do krabičky od 

RF11 a vznikl tím můj první a téměř dokonalý QRP TCVR pro „portabling“. Vlastně jsem ho používal až 

do vzniku éry SW80+. Vzpomínám na všechna ta krásná komunikační spojení. V pravé poledne se 

dalo udělat na 80m spojení (Random). Band byl plný novopečených Céčkařů a opravdu o stanice 

nebyl problém. S přizpůsobováním antén (drátů), jsem si hlavu nelámal. Střihl jsem dvakrát dvacet 

metrů drátu a bez koaxu to připojil na výstupní svorky Datla. To, co jsem slyšel, tak to jsem vždy 

udělal. Ale je pravda, že v té době to fungovalo trošku líp, než nyní. 

Ale nechme té historie a vraťme se k první otázce. Tak jaká rádia sebou? 

Zkusím udělat inventuru. Mám k dispozici tato QRP rádia: 

 Datel 80m 

 SW80 

 SW40 

 Traper 40 

 HB1B 

 Rockmite 80 

 Rockmite 40 

 PIXIE pro všechny pásma 
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 FT817 

 RS918 (Číňan) 

 Rozkmit160 (pro dva kmitočty 

 Rozkmit80 (pro dva kmitočty) 

 Rozkmit60 (laditelný cca 1100 Hz) 

 Rozkmit40 (laditelný cca 1300 Hz) 

 Selia80 

 QCX80 

 QCX40 

 ATS3B (6 bandu) 

 KX3 

Pravděpodobně jsem ještě na něco zapomněl. Většina TCVR pochází z různých Kitů. Většinou jsem to 

stavěl sám. Ale babo raď. Má pro mne cenu brát si sebou SSB TCVR? Samozřejmě nemá. Zatím jsem 

do klubu „Táborníků“ a nebo do klubu „Počasářů“ nevkročil. Pásmo 60m mne šíleně zklamalo 

(zklamání ve smyslu využití na Sotách). Bylo tedy jasné, že asi nejužitečnější je známé HB1B, které má 

pásma 80,40,30 a 20m. Dá se použít jak na sotách, tak pro domluvená spojení s Luďkem OK1HAS a 

Pepíkem OK2BJM. Nechtělo se mi sebou brát lékařský teploměr, šlusmetr, voltmetr a další přístroje, 

které mám elektronicky zabudovány v Rozkmitech. A tak nakonec vznikla jednoduchá varianta – 

HB1B a Rozkmit80. 

A jedeme 
 

Každým rokem před odjezdem dělám fotografii kufru auta. No musíte uznat, že tentokrát to moc 

nafouklé nebylo. 
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Kompletní vybavení, včetně PC, stanu, spacáku, alice a dalších pomocných věcí. Vstávám již před 

pátou hodinou a vyrážím směr Praha. Posledně jsem sebou měl i Číňana na 2m a 70cm (25W Leixen). 

Letos jsem od toho ustoupil. Práce přes OK0BC je pro „cizí“ vetřelce téměř zakázána (samozřejmě 

přeháním). Na ostatních převaděčích je většinou mrtvo. Nemá tedy smyslu si rádio (kromě ručky pro 

místní spojení) sebou brát. Ferda (Ford) je nádherně uklizen, naleštěn a dostal i lepší benzín. To je 

záruka toho, že pojede spolehlivě a s minimální spotřebou. Nikam nespěchám, provoz je minimální a 

tak většinou jedu rychlostí kolem 100km/hod. Občas se sice ukáže nějaký závodník, ale já mu tu 

úsporu 5 minut přeju. Má naději, že pravděpodobnost života jeho orgánů v cizím těle s rychlou jízdou 

stoupá. Bez větších problémů projíždím i Prahou a tak mne čeká brzy i první odpočinek pod 

Cukrákem. 

 

Cestu znám již mnoho roků. Přesto jezdím dále kolem Pepíka OK1DAM směrem na Strakonice. Těsně 

před odjezdem jsem si aktualizoval data v GPS. Ta mne tvrdí, že nemám odbočovat na Strakonice, ale 

že to mám vzít na Písek. Nu což milá GPS dámo, zajisté to máte spočítáno a tak mne vedete 

nejrychlejším způsobem do cíle. Až na obrovské objížďce v Písku si uvědomuji, že to nebyl dobrý 

nápad. Motám se tam a nakonec zvolím nějakou variantu, kde ta dáma mi stále tvrdí, že se mám při 

nejbližší příležitosti otočit a zajet tam, kam mne dopravní značky nepouštějí. Ach jo, šíleně mne to 

rozčiluje a tak GPS vypínám. Přeci musím na Bavorov a dále na Prachatice. V nějaké vesničce je však 

odbočení na Bavorov zakázáno. Zapínám tedy GPS, která mi opětovně a stále tvrdí, že se mám otočit 

do protisměru. Jo to je ta daň za tu moderní techniku. Vlastně ani nevím, kde jsem. Jdu na to vědecky 

a tak se rozhoduji, že pokud to půjde, budu se snažit jet na jihozápad. No jo, kompas však Ferda 

nemá. Provádím v hlavě plno důležitých výpočtů a představuji si, jak pootočenou malou ručičku 

imaginárních hodin otáčím za sluncem. Cesta je stále horší a horší, až najednou jasně vidím značku 

„směr Prachatice“. Tak to bylo milá dámo GPS naposled, co jsem Vám věřil, že přes Písek je to 

rychlejší. Ztratil jsem minimálně hodinu a najel o 50 km více. Jsem z té cesty tak rozladěn, že narychlo 

měním svůj plán, že zastavím pod Libínem. Kašlu na to, raději budu sedět u Štiky na Soumaráku. 
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Pevně doufám, že moje místečko bude volné. Bohužel tábor je v této době docela zaplněn. Jedu tedy 

dál, podívat se, zda na známém „loukovém“ místě je Roman OK1WRM. Jsme domluveni na tom, že 

bude poslouchat na 433550 kHz. Na Romana je spoleh, okamžitě se domlouváme, že stan si postavím 

vedle jeho „mobilheimu“. Spěchám a dokonce natahuji i anténu. 

 

Zkrátka přesně podle pořekadla, že anténa má přednost před stanem.Anténa jde vyladit, tedy 

neudělal jsem nikde žádnou hrubou chybu a tak zapínám maják „přítomnosti“ na kmitočtu 3560,9 

kHz. Oznamuji tím celému světu, že jsem zde a že začínám se „harmonizovat“ se Šumavskou 

přírodou. Romanovi přijíždí ex. Manželka Míša a tak spolu všichni jdeme na pivo. Krásně si povídáme 

o přírodě a já sleduji stádo koní, na kterých dojela nějaká parta. Zvláště jeden „strakáč“ je mi 

sympatický. Stále oblizuje svého pána a žmoulá mu triko. Ten kůň se chová jako milující psík. Je 

zajímavé sledovat, s jakou radostí se koně vrhají do Vltavy. Je na to krásný pohled, až na to, že 

zanechávají koňský odér na břehu a svými kopyty rozbíjí břeh. A to zrovna v místě, kam se chodím 

každé ráno koupat. Nu což…. Vždyť je to přírodní věc. Mezitím se Míša loučí a já znaven z dlouhé 

cesty usínám u stanu.  Probouzím se až kolem 19. Hodiny a zkouším volat. Ozývá se Karel OK1JRU a 

dává mi 229 na svého Rozkmita a 579 na SW80+.  Nu což, Karel má opět svůj problém s řádným 

naladěním. Mezitím se vrací Roman s malou štikou. Na uvítání mne zve k jeho ohni, kde mi ukazuje 

přírodní pevný podpalovač PEPO.  
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Jako váženému hostu, mi připravuje na ohni čerstvou krkovičku. 
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Servíruje mi to na zlatém podnosu. 

 

Opravdu to byla dobrota. Jdeme ještě na „jedno“ i když je mi jasné, že na Soumaráku číslovka jedna 

je nemožná. Volá Pepík OK1BJH a slibuje, že se přijede podívat, s celou partou, v neděli večer. Dobře 

usínám a jsem šťastný. Milá Šumava mne opět vlídně přijala. 

 


