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Stokrát jsem si na Soumaráku říkal: „Nepij večer před spaním to pivo – budeš muset pozorovat vznik 

dne již kolem třetí hodiny ranní“. Ale to nejde. Když mi bylo 30+, tak jsem klidně ulehl a vzbudil se až 

ráno za kuropění. Asi ten rezervoár byl nějaký větší. Také jsem si vždy říkal: „Nesnaž se bojovat 

s rezervoárem, stejně ten boj prohraješ a budeš muset za velikého utrpení stejně vstát“. Možná je 

zde i jedna varianta ve věku 80+, že nevstanu, ale budu muset ten vnitřek stanu vysušovat. Ale ono se 

to řekne. Zkouším levý bok, pravý bok a pak stejně vstávám. Nakonec se to však ukazuje jako 

příjemná věc. Nad hlavou svítí Vega, Velký vůz je jako za husitů a teprve teď si člověk uvědomuje, co 

je to světelný smog. Chvilku se kochám a je mi podezřelé, že je nějaké teplo. Vždyť na Soumaráku 

bývají podle mých zkušeností ranní teploty kolem 6C. Mám zapnutý „Pípák“, což je elektronická 

krabička navržená pro různá měření. Je to celé řízené procesorem a také jedna z funkcí je práce jako 

data logger. Zkrátka sbírá to teploty a určuje min a max teploty po 15 minutách. Zajímavostí je zvláště 

to, že to nemá displej a výstup je dělán přes Morse kód. Měřím teplotu a dozvídám se, že právě teď je 

15,6C. Tak to tady skutečně nepamatuji. Výška je zde 750 m nad mořem a to je skoro jako na horách. 

Sám pamatuji, že v jednom roce zde bylo koncem srpna -6C. Měl jsem tehdy spacák vynikajících 

parametrů s udávanou extrémní teplotou +10C. Pokud nevíte co je to extrémní teplota spacáku, pak 

Vám jen připomínám, že je to extrémní teplota okolí, kdy (pokud jste ve spacáku nazí), kdy Vám bude 

hodně zima, ale nehrozí omrzliny. Tenkrát jsem skutečně neomrzl, ale byla to hrůza. Dodnes se vedou 

spory o tom, zda v takovém teplotním prostředí se napít alkoholu anebo ne. Moje zkušenost říká – 

ano  a hodně HI. Pokud nehrozí omrzliny, pak to šíleně pomáhá. Samozřejmě jsem měl i kamarády (v 

Elitexu Chrastava), kteří při návratu z hospod sebou neměli spacák pro extrémní teploty a dnes už 

nejsou mezi námi. Zkrátka si ustlali v příkopu a bylo to. Jeden můj kamarád zase využívá k měření 

teplot organických čidel a ten by prohlásil, že je teplota 1cm. Nikdy jsem se ho však nezeptal, do 

kolika stupňů je to čidlo ještě funkční. Pravděpodobně by při teplotě blížící se bodu varu musel 

změnit jednotky z cm na odstín rudé s trvalým poškozením čidla. 

Lezu zpátky do spacáku (dnes mám spacák s extrémní teplotou do 0C, který jsem osobně na zahrádce 

testoval v -3C. Dalo se to přežít. Pán bůh zařídil to, že jsem zakopl o láhev Jindřichohradeckého rumu. 

Nu což, možná je to výzva, abych ho použil. Usínám skoro okamžitě, aby asi kolem páté mne probudil 

„sluneční budík“. Vy nevíte co to je? Mám rád ranní koupel ve Vltavě, kdy teplota Vltavy je většinou 

vyšší než teplota vzduchu. Při koupeli však jsem rád, pokud na mne nikdo nekouká. Tedy pravidelně 

se nechám budit fotoodporem. Nedá se nic dělat, vstávám a absolvuji svoje pravidelné ranní kolečko. 

Všude je klid a tak si vařím i ranní kávičku. Ještě přemýšlím, zda náhodou není dnes PA contest. 

Pravděpodobně ano. Zapínám tedy Rozkmita a krátce pouštím maják přítomnosti. Co to je? Zkrátka 

po spuštění se začne měřit čas. Pak každou minutu maják vyšle dvě písmenka a to EE. Každých 5 

minut pak vyšle mojí značku a současně i ten čas po zapnutí Rozkmita. Relace jsou krátké a tak 

spotřeba je minimální. Současně upozorňuji kamarády na to, že jsem již v táboře a že je vše OK. Podle 

přijatého času kamarádi i poznají např. to, kdy jsem dorazil do kempu, případně se vrátil z túry. Je to 

taková blbost, ale docela dobrá pokud jste někde na túře báglem. Dostávám okamžitě zprávu od 

Luďka OK1HAS, že maják přítomnosti registruje. Vůbec Luděk OK1HAS je vynikající operátor a 

telegrafista. Spojení s ním mne vždy přivádí do krásného „rauše“ a vlastně i do věku Batličky. Patří 

mezi HAMy, kteří milují telegraf a nikdy netvrdil, že v telegrafii pro něj má význam jen vzácný DX. 
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Každé telegrafní spojení je pro něj zážitkem (zrovna tak jako pro mne). Je schopen rychlostí 

odpovídající rychlosti členů VHSC (40WPM), komunikovat zcela bez chyb v otevřené řeči. Takových 

hamů dnes už mnoho není. Na jedné web stránce jsem četl, že ten, kdo umí dobře telegrafii, pak ji 

miluje až do smrti. Je to vlastně droga. Škoda, že majitel těchto stránek zapomíná, co říkával před 

ještě několika lety a jak jeho články typu „nenavazuji spojení CW s EU, proč bych to dělal, pro mne má 

význam jen DX“. Ale vše se mění a každý z nás v minulosti říkával blbosti, které ho snad později i 

mrzeli. Důležité je si ty volovinky pamatovat a netvářit se tak, že nic takového jsem nikdy neřekl. 

Káva ještě není dopita a najednou přes můj maják jasně slyším Petera OM3PA, jak mne volá. Sakra, 

jsou tři minuty po začátku závodu a Petr mi dává pořadové číslo 6. Mám sebou i HB1B a jsem 

schopen závod plnohodnotně odjet. Já však dvoukmitočtového Rozkmita neukládám a systémem na 

jednom kmitočtu začínám závodit. Kluci jsou na to zvyklí a já v práci s přímosměšujícím TCVR na 

jednom kmitočtu se zdokonaluji. Má to své výhody. Pracuji s naprosto neodolným rádiem, které 

dokonce přijímá i falešné zázněje z druhého postranního pásma. Obrovský trénink. Občas se najde i 

notorický rušič (většinou poblázněný Němec), který mi to chce znechutit a tak na mém kmitočtu 

začne předvádět, co je to hamspirit. Jeho argumentem většinou bývá, že by nikdo neměl závodně 

pracovat na volacím kmitočtu QRP stanic. Moje odpověď je však ta, že vysílám 300Hz nad tímto 

kmitočtem a že nemám jinou volbu. Dokonce jednou jsem s ním diskutoval asi půl hodiny a 

vysvětloval mu to. Postupně jsme zvedali rychlost až asi do 35WPM. Ten kluk byl fakt dobrý, až na to, 

že ani zaboha mi nechtěl dát svoji značku. Naštěstí jsem podle typických chyb poznal, o koho se 

jedná. Zavolal jsem ho po závodě a docela hezky jsme si popovídali. Dal mi i svoje číslo HSC. Krásné 

spojení. Na závěr jsem mu řekl, zda mu opravdu vadí, pokud jezdím některé závody 300 Hz nad 

volacím kmitočtem QRP stanic a to s výkonem 3W. Už se neozval, ale od té doby mám pokoj. Přesto 

doporučuji všem, klidně závodit, i když jste silně úmyslně rušeni. Je to vynikající trénink. Většinou tací 

borci, jako Peter OM3PA se okamžitě dovtípí, o co jde, a volají třeba o 100Hz jinde. To už na cvičené 

ucho stačí, aby celá relace se dala přijmout. Copak CW, to je věc. Platí zde jen jedna poučka. Pokud 

dvě stejně silné stanice pracují přesně na stejném kmitočtu a stejnou rychlostí, pak to nepobere ani 

CT1BOH. Na to se pak musí jinak. Ale toto všichni znáte a dokonce si to můžete i natrénovat, pokud 

se přihlásíte jako pileup stanice do CUCu, nebo do Nedělního závodu. Tento pileup je náročnější jak 

pileup generovaný třeba vzácnou DX stanicí. Ta totiž má při split provozu daleko větší možnosti 

signálek vybírat. Pokud tě někdo nepochválí, musíš se pochválit sám. Ano tuto kratochvíli jsem 

vymýšlel já a opravdu je to vynikající věc pro nácvik přijímání pileupu. 

Lehce v PA dělám 54 spojení. Mám radost. Teprve v takových lokalitách, jako je Soumarský most, si 

uvědomujete, co je to čistý poslech. Žádné rušení, dá se skutečně poslouchat, jak tráva roste. Jo, to 

kdybych měl doma. Urbanistický šum nás ve městech ničí. Čínské nabíječky mobilních telefonů umí 

své. Dopíjím studenou kávu a z místa přívěsu Romana vykoukne na mne rozcuchaná hlava. Roman 

nepatří mezi skřivany, jako já, ale mezi sovy. V průběhu expedice jsem si několikrát všiml, že ještě 

třeba o půlnoci sedí u ohně a kochá se. Je to šíleně pracovitý a chytrý kluk se zvláštním citem pro 

přírodu. On s přírodou dokáže žít v naprosté symbióze. O to víc mne zaráží, že na Šumavu se dostal až 

přes PMR a to díky Frantovi OK1FHT. Jak říká Roman sám, Franta mne plno věcí o přírodě a Šumavě 

naučil. Franty je skutečně škoda, ale možná na nás tam někde kouká a je mu fajn, jako nám. 

Den je nádherný a tak s Romanem řešíme dnešní plány. Roman je cyklista a ne turista. Láká ho tedy 

nějaká stokilometrová projížďka. Já jsem zase prošvihl ranní vlak a tak se rozhoduji pro dvě nejbližší 

soty. Česko Žlebský špičák a Stožec. To se dá zvládnout za jeden den, bez větších problémů. Beru tedy 
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sebou jen rádio a vodu. Jídlo si někde dám v Českých Žlebech (to byl plán, ale nakonec se ukázalo, že 

pěkně blbý). Ve své malé polní mám sice ještě salám a dva rohlíky, ale to nebudu zcela jistě 

potřebovat. Přesto je tam však nechávám. Vyrážím tentokrát po zelené směrem do Lenory, s tím, že 

pak přejdu na modrou. Už jsem tuto trasu dost dlouho nešel. Není sice nejkratší, ale jde lesem a to 

v těch očekávaných vedrech bude asi příjemnější, jak jít do Žlebů po silnici. 

 

Na rozcestí zelené a modré si fotím rozcestník. Vzpomínám, kolik to je roků, co nám zde „zdrhl“ náš 

pes Bert. Jo vy nevíte kdo je to Bert? Ale to už zde bylo. 

Můj pes Bert 

Občas se mi po Bertovi strašně stýská. Nebyl by asi problém si psa ještě pořídit. Bohužel se obávám 

dvou věcí: 

 

http://ok1if.c-a-v.com/BERT/bert.htm
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 Mohl by mít ještě dalšího pána 

 Ten nový by nemusel mít povahu Berta 

Jdu a v duchu se usmívám, jak by tady se mnou Bert tábořil. 

„Ty vole, co se tady flákáš uprostřed cesty, nemůžeš jít po kraji?“, uskakuji závodníku na kole. Mám 

rád sport v jakékoliv jeho podobě. Najezdil jsem na kole mnoho tisíc kilometrů. Musím se však 

přiznat, že mne kolaři na lesních cestách docela vytáčí. Obzvláště ti zdatnější a na terénních kolech. 

Jsou většinou bezohlední a turistické stezky berou jako své závodní terénní teritorium. Chvíli 

přemýšlím, jaké nejsprostější slovo znám. Bohužel jede tak rychle, že než ho stačím vyslovit, je 

cyklista ta tam. Roman má sebou ručku a jsme domluveni na skedu z vrcholů. Roman jede po kanálu 

do Jeleního a pak někudy kolem Lipna. Koukám na krásnou přírodu a přemýšlím, jak asi cyklista 

závodník bude křičet na tu maminku, co tlačí kočárek. No snad ne tak jako na mne. 

Dostávám se pomalu až pod Radvanovický vrch. Ten je vysoký jako Ještěd. 

 

Výšku mám dobrou, že bych zkusil toho Romana zavolat. Přelaďuji na 145.225 MHz a krátce zavolám. 

Okamžitě se ozývá a prý mne z toho lesa slyší tak 56. Dobrý….. Užívám si komunikace a ptám se, kolik 

tam stojí pivo a vůbec jak krásné jsou tam holky. Dostávám odpověď, že on jako svobodný starší pán 

(o 10 roků mladší než já) s dcerou, které je 22 roků, má na holky jako strategické životní partnerky 

dvě zásadní podmínky: 
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1. Musí na kole ujet minimálně 80km 

2. Musí mít ráda italské opery 

Vysvětluji mu, že podle teorie pravděpodobnosti se ty dvě podmínky s pravděpodobností menší než 

jedna násobí a tím nelineárně narůstají. Jinými slovy si to těžce komplikuje. Přemlouvám ho, ať 

alespoň vynechá tu podmínku italských oper. Roman se směje a říká: „Ani za nic, ženská, která nemá 

ráda italské opery, nemůže mít ráda mne“. Vypadá to úsměvně, ale po hlubší analýze dospívám 

k názoru, že to má vše hlubokou myšlenku. Těmi 80km na kole má zjištěn její zdravotní stav a 

odolnost, těmi italskými operami vlastně testuje to duševno. Pokud je ženská oduševnělá, ale 

neujede 80km, pak je na nic a asi i blbě vaří a pere, pokud ujede 80 km a nemá ráda italské opery, 

pak je zde riziko, že mne začne brzy mlátit. Vzpomínám, jak Jana při našem seznámení ujela na 

poprvé v životě 65km a jak na druhé schůzce se přihlásila do kurzu v Otrokovicích. „Člověče Romane, 

ty jsi vlastně totální myslitel a takový novodobý znalec žen, takový Dr. Plzák. Ale pravděpodobnost je 

velice nízká“. „Tomu nevěř, takovou najdu“, povídá Roman. „Pokud bude splňovat dobře jen jednu 

podmínku, pak ji mohu zařadit mezi kamarádky a takové taky potřebujeme“. Usmívám se a z pohledu 

této teorie hodnotím některé své kamarády a jejich pohled na výběr životních partnerek. Je to těžké 

a stále těžší. Hledat ke stáru „doživotního“ partnera. To je opravdu asi průšvih. Jeden můj blízký s tím 

má bohaté zkušenosti. Asi nejhorší je hledat partnera na seznamkách. Když nám bylo dvacet, tak 

jsme posuzovali i jiné věci. Teď však cítíme, že potřebujeme partnera, který by dobrovolně přijímal 

část našich činností, pokud možno nás přežil, byl oddaný, neodpuzoval naše okolí, nemlátil nás Hi, 

toleroval naše koníčky. No jo, ale ten partner zase třeba má jiné zkušenosti a vybírá si partnera 

takového, aby hlavně nebyl radioamatér. S tím ona má zkušenosti, ten doma nic neudělá, stále jen 

tahá dráty, v noci píská a neleží vedle mne v ložnici a…. A tak vynásobení již tak nízkých 

pravděpodobností dalšími, tak to tedy musí být. Ale i to zřejmě jde a naše zkušenost říká, že i tak se 

dva setkají. 

Spojení ještě funguje a tak Romana přesvědčuji, ať zatím jednu podmínku pomine. Roman je tvrdý 

chlap a tak o tom nechce ani slyšet. Odpovědí na moje návrhy je čím dále slabší signál až šum. Loučím 

se a pomalu se dostávám na Česko Žlebskou silnici. Vzpomínám na krále Šumavy, vzpomínám na 

různé pomníčky pohraničníků a vůbec na vojnu. Některé křížky si i fotím. Zdají se mi takové tajemné a 

uklidňující. Jasně říkají, že asi není vše, tak jak jsme si bláhově mysleli. Nejlépe to za mne řekl asi pan 

astronom Grygar. Říká, že vše v tom vesmíru tak krásně do sebe zapadá, že je nemožné, aby to dělal 

někdo jiný, než ten největší organizátor. A na toho on věří. Asi má pravdu a tak to cítím i já. Postupně 

docházím do Žlebů. Zde si i fotím jeden pension, který mne nesmírně již třetím rokem láká. Možná 

bych ho mohl někdy využít. 
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Slunce začíná pálit a já dostávám šílený hlad. Bohužel najít vhodnou restauraci je zde nemožné. 

Nakonec až těsně před bývalou rotou narážím na malinkatou hospůdku, kde je sice napsáno otevřeno 

od 11. Hodin, ale jídla podáváme až od 13. hodin. Chvilku sice hledám vchod do hospody, dostávám 

se až k nějakému soukromému bazénku, ale naštěstí se vše zdaří. Pan číšník mne znovu zopakuje, že 
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jídla až od 13. hodin, ale pivo mi dá. Mám takovou žízeň, že mne ani nezajímá, co zde točí. Dostal 

jsem vynikající Plzeň. Přesto mám nějaké podezření, zda to tu není „zlatokopecké“. Bylo, ta Plzeň byla 

za 50kč. Jak by řekl USP, za ty peníze mne ta žízeň přešla. O hospůdkách o zlatokopectví a o podnikání 

v hospodách by se dalo dlouho psát. Přijeli, nějací Němci, objednali si deset piv a já pochopil, co je to 

tu za klientelu. Vzpomněl jsem si však na salám a dva ztvrdlé rohlíky. Mňam, to si dám. Jdu pomalu 

směrem na Špičák a vzpomínám, jak jsem tam jednou lezl v kopřivách vysokých 2m.  No uvidíme, jak 

to půjde letos. 

 

Co Čech, to kouzelník. Opravdu šikovné ručičky. 
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V malé studánce si doplňuji vodu do své „čutory“. Stejně je to krásné, že se ještě alespoň někde 

můžeme napít z té přírodní vody. S dosti velikou námahou se dostávám až na vrchol. Po sebeanonci 

se spouští docela slušný pileup. Je však vedro a čeká mne ještě jedna sota. Nečekám tedy na druhé 

kolo pileupu a spěchám zpět. Zkouším ještě volat Romana, ale bohužel je asi daleko. Dosti otráven 

z vedra lezu těšně pod vrchol Stožce. Na vrchol si netroufám, je to v 1. Zóně NP a tam by nikdo neměl 

vkročit. I zde celkem bez problémů se spouští malý pileup. Rychle vše balím a jdu nejkratší cestou 

dolů. Dokonce proti mým zvyklostem vynechávám hospodu v Dobré. Jdu přímo do tábora a dávám si 

pivo. U Štiky letos nemají Plzeň, ale točí zde Protivínské pivo. Mají jak desítku, tak jedenáctku, tak i 

dvanáctku. Je to dobře vychlazené, je to tlačeno Biogonem, přesto to pivo je pro mne nepoživatelné. 

Nevím, co mu chybí, ale v mém mládí se protivínské dalo pít. Teď ne. Jakoby tomu chyběl chmel a byl 

nahrazen nějakou žlučí. Slunce pálí a já si vyndávám samonafukovací karimatku a ulehám na ni. 

V návodu se sice píše, že se nesmí dávat na přímé slunce, ale kdo by četl návody. Mám ji už 5 let a 

stále je dobrá. Probouzím se asi ve 4  hodiny, sluníčko pálí a karimatka je prázdná. Zkouším ji ještě 

dofouknout, ale je mi jasné, co se stalo. No nic, zase jsem přišel o 800 Kč. 

Večer přijíždí Pepík OK1BJH se Standou OK1HCD a manželkami. Sedíme u piva a konstatujeme, že 

došly klobásy, pivo nic moc a vůbec. Takový negativní den. Pepík však je v ráži a tak vypravuje jednu 

životní moudrost za druhou. To je dobře, pokud někdo má moudra, měl by je vypouštět. Sledujeme 

ještě přelet ISS, je to skutečně nádherná „hvězdička“. Nakonec se loučíme a já dokonce odmítám si 

posedět u ohně. Jsem nějaký „vyšisovaný“. Usínám skoro okamžitě a to i na vzdor tomu, že vlastně 

spím na holé zemi. 


