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Moc rád bych přivedl  

víc lidí na kopce, k SOTAření.  

 

Význam programu SOTA je však též v tom,  

že funguje jako filtr.  

 

Každý se musí sám rozhodnout,  

chce-li se sebou něco udělat,  

nebo jestli shnije mezi popelnicemi.  





S t u d e n ý   v r c h   a   P l e š  



Jeden z posledních dnů s pěkným počasím, 

jsme s Honzou, OK1-4499,  

věnovali návštěvě kopců u Dobříše.   

06.11.2010 

 

Studený vrch, 660 m,  

OK/ST-014, 4 body. 

 

Pleš, 490 m,  

OK/ST-057, 1 bod.  



Doporučená cesta na vrchol Studeného vrchu. 

Převzato z http://s.krajina.sweb.cz/L1.htm 



Naším výchozím 

bodem k dosažení 

Studeného vrchu 

byla ves Trnová. 





Směr k rozhledně  

jsme hledali marně.  

 

Našli jsme jej až při  

zpáteční cestě  



Poblíž vrcholu jsou  

kamenní skřítci - trolíci, 

výtvory návštěvníků.  



Rozhledna pochází z roku 1940.  

 

Je šestiboká? Sedmiboká? 

Osmiboká? Spočtěte si to sami.   



Přístup na věž je 

jen v určených 

dnech.  



Na vrcholu je spousta místa, 

šla by zde například pořádat 

SOTA setkání.  







Vlastní vrchol … 



… je vedle opuštěných 

raketových palpostů  

z nedávné doby.  

Tím se vysvětlují závory  

na přístupových cestách.  



Udělal jsem 8 spojení  

a pospíchal na další 

kopec.  

 

Ušli jsme asi 2 km  

a překonali  

převýšení asi 70 m. 



Další vrchol, určený  

k dosažení toho dne,  

se nachází nad 

léčebným ústavem  

v Nové Vsi pod Pleší. 

  

Pleš má 490 m,  

označení OK/ST-057  

a je za 1 bod.  





Tam v dálce  

je již vidět vrchol. 



Krmelec a jednoduchý vyhlídkový 

bod na vrcholu kopce Pleš. 





SOTA stanoviště  

je právě ve stavu zrodu. 



Protože na 7 MHz byl 

telegrafní závod, přešel jsem  

na pásmo 10,1 MHz.  

 

Navázal jsem 14 spojení  

se Španělskem, Švédskem, 

Itálií, Švýcarskem, Anglií, 

Německem, Francií.  

 

Ušel jsem pouhý jeden km,  

s převýšením asi 80 m.  





O s t r ý   a   P l e š i v e c 



09.11.2010 

 

Ostrý, 538 m,  

OK/ST-038, 2 body.  

 

Plešivec, 653 m,  

OK/ST-015, 4 body.  



Obec Felbabka, výchozí bod mé  

SOTA miniexpedice na Ostrý a Plešivec.  

 

Na Felbabku jsem přijel z Příbrami autobusem. 









Dřevěné hradby, příkopy: 

Snad výtvor skautíků pro 

šiškovou válku?  



Nebo to jsou pozůstatky  
z nějakého natáčení?  





Oficiální vrchol Ostrého.  

 

Červenobílou tyč  

si už někdo odnesl. 

Nebo překážela při natáčení?  



Zajímalo mě, jestli je ve filmu Osada havranů scéna, která by mohla  

odpovídat stavbě pravěké vesnice na vrcholu Ostrého.  

 

Shodou okolností jsem po několika týdnech v trafice našel tři DVD:  

Osada Havranů, Na veliké řece a Volání rodu. Ihned jsem si je koupil  

a spěchal s nimi domů. Přehrál jsem si je během jediného večera. I když  

tam byly stavby velice podobné tomu, co jsem viděl na vrcholu Ostrého, 

nebylo to ono.  

 

Pro jaký film to tedy bylo na vrcholu Ostrého stavěné?  





Udělal jsem 17 spojení  

se zeměmi: HB9, G, OK, 

DL, I, F, ON, OE.  



Sbalil jsem si nádobíčko  

a pokračoval směrem na Plešivec.  

 

Pohled z Ostrého severním směrem. 



Další cíl dnešní expedice:  

Vrch Plešivec, 653 m.  

 

Bude to ještě pořádný záběr.  



Jsem u Litavky,  

nadmořská výška 350 m.  

 

Čeká mě překonání 

dalších 300 metrů 

výškového rozdílu.   







Jsem pod Plešivcem.  

 

Teď se ještě vydrápat 

nahoru.  

















Na zápis do vrcholové 

knihy nebyl čas.   



Rád bych udělal ještě pár desítek spojení. 

SOTA-lovci by to přivítali.  

 

Měl jsem si přisvítit bleskem. Jenže byl fofr.  



Západ Slunce na Plešivci. 

 

Balím a utíkám, abych byl  

z lesa venku ještě za světla.  



Foceno bleskem. 



Už je dávno po západu Slunce, 

ale Canon SX120 IS pořád fotí, 

jako kdyby bylo poledne.  



Z lesa jsem vypadl již za úplné tmy.  

Jen díky nově instalovanému venkovnímu osvětlení  

na pozemcích nad Rejkovicemi  

jsem trefil k železniční zastávce.  

Poučení: Příště mít s sebou výkonnou svítilnu! 

 

Udělal jsem 17 spojení z Ostrého a 6 z Plešivce.  

Překonané převýšení 420 m, pěšky jsem ušel 8 km.  

Byla to makačka. 





Propagace: Členy Klubu českých turistů, kteří se v Q-klubu scházejí již řadu let, jsem informoval 

o programu SOTA. Krátkou prezentaci shlédli se zájmem a vyvolal jsem i všeobecné veselí, když jsem  

na sebe prozradil ostudnou skutečnost, že na kultovní vrch Příbramáků, na Třemošnou, jsem se dostal  

s projektem SOTA teprve letos. Naopak potlesk mi byl odměnou, když jsem prohlásil, že po navštívení 

dvaadvaceti vrcholů se již považuji za turistu.  

 

Dohodli jsme moji účast na lednové výpravě KČT na vrch Praha. Prý tam bude až 800 lidí. Neuvěřitelné.  





B r d o    

a   K r á l o v a   s t o l i c e  



Brdo, OK/ST-024,  

603 m, 4 body.  

Králova stolice, OK/ST-072,  

413 m, 1 bod. 

12.11.2010 



Během jednoho dne  jsme s Honzou, OK1-4499, chtěli 

navštívit tři vrcholy poblíž Dobříše. Sice zůstalo nakonec 

jen u dvou, bylo však na nich hezky.  

Cestou na Brdo jsme 

objevili zajímavý vrch 

Stožec, který však  

v SOTA-seznamu není. 



Vrchol kopce Brdo připomíná taneční sál. Vysoké bílé sloupy, záplava světla…  









Drobný fígl na ukládání antény 

na ploché cívce:  

 

Aby byla obě ramena dipólu 

spolu se svodem navíjena bez 

překřížení, osvědčuje se prsty 

vytvořit jakýsi hřeben, který 

„dělá pořádek“.  



Tak tohle už je zase 

úplně jinde, a sice  

mech na betonu  

u léčebny pod Pleší, 

kam jsme jeli pro 

Honzovu manželku 

po rehabilitaci.  



Rehabilitace se povedla, 

takže paní Božena s námi 

nyní možná bude putovat  

po kopcích.  



Jedna ze šesti hvězdicových 

přístupových cest na vrchol 

kopce Králova stolice.  



Vrchol se blíží.  





Altán sloužil pro střelce  

na zvěř v oboře.   

Lidová verze  

ovšem říká cosi jiného:  

 

Jistý panovník  

zde kdysi ráčil  

vykonat svoji potřebu  

a vděční poddaní  

nad jeho exkrementem  

vybudovali svatostánek  

 



To, co tady ovšem dnes vidíte, je jen současný paskvil.  

Původní stavba vypadala trochu jinak (obrázek je asi z roku 1985):  

Převzato z http://www.brdy.org/content/view/96/72/ 



Udělal jsem  

7 spojení z vrchu Brdo 

a 10 z Královy stolice.  

 

Překonané převýšení 60 m,  

Pěšky jsem ušel asi 3,2 km.  

 

Byla to brnkačka,  

proti jiným dnům.  





Vedlejšími efekty projektu SOTA  

jsou například tyto: 
  

Člověk - aktivátor  

-  začíná víc sledovat a odhadovat vývoj počasí, 

-  zamýšlí se nad svým jídelníčkem a mění své stravovací zvyky, 

-  uvažuje nad svou výstrojí (obuv, oblečení…) a pořizuje si to   

   optimální, 

-  zajímá se víc o přírodu (druhy mechů, druhy stromů...), 

-  učí se efektivně plánovat. Zjišťuje překvapivé skutečnosti ,  

   např. že k zajímavým kopcům se lze dostat i hromadnou  

   dopravou za pár korun. 





L i š k a 



14.11.2010 

 

Liška, OK/ST-016,  

641 m, 4 body. 

Zast.  

Na Hradci 



Přijel jsem autobusem  

od Dobříše na zastávku  

Na Hradci.  



Šel jsem po hřebenu 

přírodní rezervace Hradec.  

Na několika místech  

jsou trampská tábořiště. 



Když jsem řekl turistům,  

které jsem potkal,  

že jdu na Lišku,  

smáli se, když viděli moji 

teleskopickou anténu:  

„Na lišku? S bazukou?“   







Vrchol Lišky  

jsem dost dlouho 

hledal.  

 

Snad je to tady.  

 

Značení ale chybí.  







Za 55 minut jsem udělal 37 spojení.  

 

Ušel jsem 6 km, s převýšením 150 m.  

 

Nejsou to žádné závratné výsledky,  

uvádím to jen pro informaci. 





N a d   M a r á s k e m  

a   O k r o u h l í k 



17.11.2010 

 

Nad Maráskem, 800 m, OK/PL-025, 6 bodů. 

Okrouhlík, 707 m, OK/ST-010, 6 bodů.    



Expedici jsem zahájil v Míšově, kam jsem přijel busem z Příbrami.  

Místní „Gril“ je vyhlášený, takže jsem neodolal a objednal si,  

což byla ovšem gastronomická chyba...   









Těch stromečků mi je líto.  

Vyrůstají zpod asfaltu na 

můstku a jsou odkázány  

k záhubě. Jejich snaha žít 

je ale úžasná.  



Chata pod 

Maráskem. 



Tři druhy hub  

jsem nalezl na pařezu.  



Vrchol kopce  

Nad Maráskem  

se blíží. 





Na vrcholku   

Nad Maráskem  

jsem potkal skupinu 

turistů z Příbrami.  

 

Zajímali se o moji 

teleskopickou tyč,  

proč prý nesu do Brd 

promítací plátno,  

a že si zamlouvají 

místo v první řadě… 





Za 15 minut 

jsem udělal  

26 spojení.  

 

Zatím rekord. 

 

Následovala 

cesta zpět  

do Míšova.   



Cesta na 

Okrouhlík. 





Skály poblíž Okrouhlíku.  

 

Za 10 minut jsem udělal 8 spojení.   





Na Okrouhlíku jsme se sešli tři SOTA-aktivátoři:  

OK1DDQ, OK1DPX a OK1UBM.  



Mirek, OK1UBM, mě pak odvezl do Příbrami. 



Ušel jsem asi 10 km,  

s převýšením 290 m. 





S O T A   J a m b o r e e    

v   Q – k l u b u 



Ano, úplně jsem se zbláznil.  

 

Vymyslel jsem akci pro SOTAře,  

SOTA Jamboree.  

 

To slovo znamená setkání, veselici.  

Ukradl jsem ho skautům.  

Zdá se mi totiž, že ty jejich veselice 

nějak moc vidět nejsou.  

 

Takže to zkusíme se Soťáky. 



Q-klub AMAVET Příbram, OK QRP klub a SOTA OK Asociace zvou  

všechny zájemce o program SOTA, QRP a stavbu elektronických přístrojů na  

Podzimní SOTA Jamboree  
v sobotu, 20. listopadu 2010, od 10 do 18 h v Q-klubu AMAVET v Příbrami 

 
 Navažte osobní kontakt s ostatními SOTA-aktivátory a lovci, předveďte svoje QRP přístroje a antény, promítněte 

své obrázky, vyměňte si navzájem své zkušenosti. Dostanete příležitostné razítko na své QSL lístky.  

 

Pro zájemce je možné i nenáročné ubytování. Spacák a karimatku s sebou. Teplé jídlo a nápoje za režijní cenu.  

 

Program:  

- předvedeme nové powerpointové prezentace SOTA 1, 2, 3, 4 

- předvedeme teleskopické stožáry 12 m, 12,5 m a 4 m 

- předvedeme a proměříme dva typy fotovoltaiků a měnič napětí 12/15 V 

- změříme antény HB9CV (původně pro ROB) pro potřeby SOTA 

- změříme nejrůznější používané anténní svody pro SOTA KV antény 

- naši mladí talenti předvedou přijímače 80 m, KP-4 a Fremodyn, elektronkové zesilovače, měnič  

  pro napájení zářivek z fotovoltaiku, vodní raketu se špionážní kamerou a řadu dalších přístrojů 

- předvedeme Rádio NIVEA II s úpravou pro WSPR - příjem signálů pod úrovní šumu 

- prohlédnete a vyberete si zdarma z nových přírůstků v našem skladu darovaných součástek  

  a přístrojů  

 

Uvítáme, když dáte vědět předem o svém záměru přijet a zúčastnit se.  

 

Za OK-QRP klub, SOTA-OK Asociaci, Q-klub a redakci OK QRP INFO: 

Petr OK1CZ, Dan OK1HRA, Jirka OK1DDQ, Petr OK1VEN a Petr OK1DPX   

info@quido.cz , tel. 318 627 175, mob. 728 861 496 



Počet účastníků mě překvapil.  

Čekal jsem tak 4-5 lidí, nakonec nás bylo 15.  



Začali jsme exkurzí  

po prostorách  

Q-klubu.  

 

Centrem pozornosti 

bylo  

FT-817 Compact II. 



Karin a Sandru  

zaujal model  

větrné elektrárny. 



Největší zájem  

byl o právě došlé 

součástky  

z pozůstalosti  

po Jardovi, OK1AHI.  

 

Samozřejmě  

si kdokoliv  

mohl vybrat cokoliv,  

a zdarma odnést.  





Moje SOTA prezentace  

byly ohodnoceny  

jako „profesionální“… 



…do toho mají  

ale ještě daleko  





Radek, OK1MRK,  

se pochlubil svým fíglem 

na konstrukci dipólu.  



Prohlížíme si 

vznikající  

HAM muzeum. 







Maskot 

Tomáše, 

OK1JRA:  

SOTA-sob.  





Exkurze  

na střechu  

a pod střechu  

Q-klubu. 



Vysílací pracoviště. 



Měřicí pracoviště. 







Sbírka telegrafních 

klíčů a manipulátorů 

nadchne každého  

opravdového HAMa.  



Dokonce manipulátor  

z dílů Fischertechnik,  

no ne!! 



Soutěžní projekty 

mladých talentů 

jsou pro inspiraci 

dalších umístěny 

ve vitrinách.  



VENova  

metoda  

opět zazářila… 



Opravdovou 

pokladnicí 

je náš sklad 

elektronických 

součástek.   



Regály plné 

součástek  

jsou pro každého 

HAMa čímsi jako 

poklad kapitána 

Flinta.  



I Geiger-Müllerův detektor   

si našel svého zájemce.  



Obdivován byl  

i sklad přístrojů. 







Zdá se, že guláš 

přišel vhod.  



SOTA Jamboree - 

to byl jen takový 

okamžitý nápad.  

 

Ale vydařil se. 





Michael Josephson, Radio Commentator: 

 

Charakterní lidé jednají správně ne kvůli tomu, že si myslí, že změní svět, 

ale proto, že odmítají, aby svět změnil je. 

People of character do the right thing, not because they think it will change the 

world but because they refuse to be changed by the world. 



Petr Prause, OK1DPX 

listopad 2010 


