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Propagace 
Mirek Maršálek, tel. 318 629 699, Klub českého pohraničí, bude pořádat  

pěší výlet na Třemošnou, v květnu. Z Podlesí, k partyzánským buňkám,  

pak táborák mezi Obecnicí a Osečí. Na Třemošné mohu účastníkům předvést  

program SOTA.  

V DDM, při dětském šachovém turnaji, mohu promítnout SOTA prezentace.   

Ozve se. 





Návrh letáku  

pro veřejnost:  

SOTA - Summits On The Air 

  

     Dobrý den, 
jsme radioamatéři a vysíláme pro kamarády v Evropě 
kód kopce, na kterém se právě nacházíme. Získáváme 
tak body do soutěže o diplomy a ceny. Tento program, 
který je kombinací turistiky a techniky, se jmenuje 
Summits On The Air (SOTA), neboli Vrcholy v éteru. 

My, radioamatéři převážně sedíme doma u svých 
přístrojů. Program SOTA nás ale přivádí do přírody 

a upevňuje tak naše zdraví. 
     Další informace:  
http://www.sota-ok.nagano.cz/ 





T ř e m o š n á 
po druhé 



To, že kvůli úrazu kolene nemohu na kopce, mi dost vadí.  

Už pět týdnů jsem vyřazen z projektu SOTA. Proto jsem velice uvítal, když  

mi Jirka, OK1DDQ, nabídl možnost  společně navštívit Třemošnou. Bude to 

teprve druhá návštěva Třemošné  v mém životě.  

 

Z QK jsme vyrazili autem ve 14:00 h. Do Kozičína jsme přijeli ve 14:20.  

Na Třemošnou jsme vyrazili od jihu. Na vrcholu jsme potkali dva známé 

Soťáky, Karla OK4DX a Pavla OK1MCS. Karel měl s sebou bernského 

salašnického psa, totiž fenu. Jmenuje se … a je velice přátelská.  

 

Takže to byla neplánovaná SOTA slavnost, na závěr zimního, bonifikovaného 

období.  

 

Do QK jsme se vrátili v 18:20, už za tmy. 

 

Na 7 MHz jsem udělal 11 spojení. Ušel jsem 6,5 km, s převýšením 140 m. 

Zajímavé, že mě na kopci koleno přestalo bolet   



13.2.2011                                               Třemošná, 778 m, OK/ST-005, 6+3 body. 





Karel OK4DX  

a Pavel OK1MCS  

instalují anténu. 

Foto OK1DDQ 



Až na vrcholu Třemošné  

jsem zjistil, že mi cosi chybí:  

Drátěný stojánek k transceiveru.  

 

Asi jsem ho nechal na Obrovci,  

když jsem spěchal na vlak.  

 

Budu si muset vyrobit jiný.  

 

Nebo že bych se pro něj  

na Obrovec vrátil?  



Jirka, OK1DDQ,  

má ukládání antény 

vymyšleno do detailu.  







Nový stojánek 
V prodejně cyklistických potřeb jsem si objednal 4 kusy drátěných držáků, 

podobných těm, co jsem nechal na Obrovci. Za týden přijdou.  

 

Dva použiju na repliku těch, co jsem měl,  

a dva další na nový stojánek pro komplex K1 + aku + kabely.  





Z á v i r k a 
po druhé 



Patnáctý únor je poslední den se zimní bonifikací.  

Po úspěchu na Třemošné jsem se rozhodl, že ještě zdolám  

Závirku, která není příliš daleko, ani není moc obtížná.  



15.2.2011 

 

Závirka,  

719 m,  

OK/ST/009,  

6+3 body. 





Z cesty mezi Lázem  

a Pilskou nádrží 

odbočuje přímá cesta 

na vrchol Závirky. 



Vrchol Závirky.  



Vandalové jsou všude,  

a všichni jsou blbí. 



Udělal jsem  

19 spojení  

na 7 MHz. 



Když jsem likvidoval svoje zařízení, slyším zezadu nějaký ruch,  

otočím se a kolem mě běhá středně velký lovecký pes, ještě štěně, na krku  

má oranžový obojek. Vyskakuje na mě, ale chová se celkem přátelsky.  

 

Po chvíli odběhne.  

 

Mezi stromy zahlédnu skrývající se postavu v zeleném. Vyleze a jde ke mně. 

Lesník. Ptá se, jestli jsem zeměměřič. Vysvětluji, že jsem radioamatér, že 

soutěžíme ve vysílání z kopců, za tenhle je šest bodů a dnes, poslední den, 

ještě tři navíc. Ukazuji anténu, říkám, že jsem dnes udělal 20 spojení. Ptám se, 

jestli chce vidět koncesi. Přikývne, ukazuji mu ji. Neřekl ani slovo o vojenském 

pásmu. Rozloučili jsme se.  

 

Mohl být nepříjemnější.  

 

Toho psa jsem viděl, až když byl těsně u mě. Jestli mě takhle jednou přepadne  

vlk, nebo medvěd, tak nemám šanci.  

 

Budu nosit velký zavírací nůž v kapse kabátu.  



Odchod z QK v 9:15, návrat ve 14:50. 

 

Celkem jsem ušel 8 km, s převýšením 140 m  

(včetně cesty z QK k busu a od busu).  

 

Od Třemošné mě koleno nebolí!  





J a v o r n í k  

K r á l o v s k ý   k á m e n  



19.2.2011 

 

Javorník, 1065 m, 

OK/JC-024, 10 bodů, 

 

Královský kámen, 1058 m, 

OK/JC-121, 10 bodů.  

 

Popelnou horu  

si nechám na příště. 











SOTA operátorskou desku 

lze použít i jako hrablo  

na sníh :-)  





















Tento den mi byl řidičem  

a společníkem Pepa Huml.  











Udělal jsem celkem 24 spojení,  

ušel jsem 6 km s převýšením 100 m.  

 

A koleno nebolí!  





P r a h a   podruhé 

a   K o r u n a  



20.2.2011 

 

Jirka OK1DDQ  

mě vytáhl na velkou  

SOTA - expedici. 

  

Praha, 862 m,  

OK/ST-001, 

6 bodů.  

 

Koruna, 831 m,  

OK/ST-002, 

6 bodů.  

 

Sám bych se tak  

hluboko do nitra Brd 

neodvážil.  



Místo, zvané Svatý Jan,  

je nedaleko od Nepomuku. 















Turisti jsou 

humouristi. 



Zelená oáza:  

Že by pod- 

povrchové  

topení?  

 

Spíš škvíra  

ve větvích 

směrem  

k polednímu 

Slunci.  



Tam v dálce je 

vrch Koruna. 



Jsme pod 

vrcholem Koruny. 

Vrch Praha je vidět 

uprostřed mezi 

dvěma smrky. 



Stoupáme na 

vrch Koruna.  

Teleobjektivem 

je v mlze vidět 

radar na vrchu 

Praha. 



Jsme téměř  

na vrcholu 

Koruny. 



Triangulační bod je 

vyroben z lešenářských 

trubek bez povrchové 

úpravy. 





Dvě nohy jsou úplně uhnilé. Konstrukci drží jen boční opěry. Jak dlouho ještě?  



Foto OK1DDQ 

Moje teorie je,  

že na nohy lešení  

močí kolemjdoucí 

turisté, a proto 

konstrukce rychleji 

koroduje :-) 





Byl jsem tak unaven,  

že jsem ani moc nefotil.  

A to byla před námi ještě 

zpáteční cesta.   

Foto OK1DDQ 



Na zpáteční cestě  

se trochu vyjasnilo  

a vrch Praha  

byl vidět o málo líp.  



Ke svatému Janu  

jsme se vrátili  

již za tmy.  

 

Foceno s bleskem.  





Ušli jsme 18 km, s převýšením 570 m.  

Udělal jsem 31 spojení. Teplota -6 až -9 C.  

 

Byla to fuška. 

Ale koleno nebolí! 

Obrázky z GPS: OK1DDQ  





M ů s t e k  

a   P a n c í ř 



26.2.2011 

 

Můstek,  

1234 m,  

OK/PL-010,  

10 bodů. 



Pancíř,  

1214 m,  

OK/PL-013,  

10 bodů. 



Na sobotu 26. února je hlášené slušné počasí.  





Plazím se  

na Můstek. 



Tohle  

už je asi 

Bavorsko. 



Hledám 

vrchol 

Můstku. 



Tady je.  























Na nádraží  

v obci Pancíř. 





Ušel jsem 7,5 km s převýšením  440 m, udělal jsem 24 spojení. 

 

Vrch Můstek je se svými 1234 metry zatím můj nejvyšší 

dosažený vrchol.  

 

Nejnižší teplota byla ráno na nádraží ve Zdicích, asi -9 °C.  

Nejvyšší teplota byla na Pancíři, několik stupňů nad nulou.  





B r d a  
podruhé 



27.2.2011 

 

Brda, 773 m,  

OK/ST-006,  

6 bodů. 



Na kopec Brda mě 

pozval Jirka, OK1DDQ. 



Jeho oblíbený 

tcvr je PFR-3. 



Jirka vysílal  

na 10,118 MHz. 



Právě jsem vztyčil anténní stožár.  

Teď ještě zakotvit ramena dipólu.  













Ušli jsme 5,7 km, s převýšením 123 m, 

udělal jsem 17 spojení.  

 

Poznamenal jsem si průběžné časy:  

Od auta na vrchol 50 minut, 

instalace 30 minut,  

vysílání 20 minut,  

likvidace 15 minut,  

cesta k autu 35 minut. 





Petr Prause, OK1DPX 

únor 2011 


