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Klubové zprávy

VáÏení pfiátelé!
Poprvé dostáváte do rukou ãasopis s nov˘m ná-

zvem Radioamatér. Dochází k tomu ve snaze zlep‰it
náplÀ ãlenského ãasopisu a mít vût‰í vliv na
jeho obsah. Jak rada âeského radioklubu, tak i vy,
jeho ãtenáfii, jste nebyli vÏdy spokojeni s jeho nápl-
ní. Vzhledem k tomu, Ïe âesk˘ radioklub nebyl pod-
le tiskového zákona vydavatelem AMA, mûl jen ma-
lou moÏnost jeho vydávání a obsah ovlivnit. To,
jak˘ tento ãasopis bude, v‰ak nebude záleÏet jen na
kolektivu, kter˘ ho bude vytváfiet, ale na nás v‰ech.
âasopis totiÏ potfiebuje i ty, ktefií do nûj pí‰í! Pfieji
redakãnímu kolektivu, aby mûl dostatek dopisovate-
lÛ, a tím i témat pro tvorbu nového ãasopisu, a nám
v‰em, abychom v nûm vÏdy na‰li nûco zajímavého.

Vstoupili jsme do roku 2000, posledního roku
století, které dalo vznik i na‰emu hobby, amatér-
skému vysílání. Proto mi dovolte malé zamy‰lení,
pfiípadnû i nûkterá pfiipomenutí. 

Touha a potfieba sdûlovat si vzájemnû informa-
ce je stará jako samo lidstvo. Historie nás o tom
pfiesvûdãuje. Zprvu se k pfiedávání zpráv pouÏívaly
jednoduché prostfiedky. Av‰ak konec XIX. století je
ve znamení v˘znamn˘ch objevÛ. Pfiiná‰í vynález te-
lefonu, telegrafu, objev rádiov˘ch vln a jejich
schopnosti ‰ífiit se prostorem. Samuel Morse se-
stavuje telegrafní abecedu. Aplikace tûchto objevÛ
pfiiná‰ejí zlom do prostfiedkÛ sdûlování.

Pasivní poslech profesionálních sluÏeb a poz-
dûji rozhlasu se neobe‰el bez experimentování a jiÏ
pfied prvou svûtovou válkou se rodí my‰lenka aktiv-
nû se zapojit do procesu pfiedávání informací.
A jsme v poãátcích amatérské sluÏby. Problémy le-
gislativního charakteru si vynucují, aby se zájemci
o tuto ãinnost spojili do organizace, která bude za-
stupovat a hájit jejich zájmy. Vznikají první radio-
amatérské organizace. Zde je vhodné si pfiipome-
nout i nûkterá v˘roãí, která nás v tomto roce ãekají.

17. dubna uplyne 75 let od vzniku IARU. V dub-
nu 1925 se v PafiíÏi se‰el první „Radioamatérsk˘
kongres“, na kterém byly diskutovány otázky zalo-
Ïení Mezinárodní radioamatérské unie. U zrodu
IARU stáli zástupci následujících zemí: Argentiny,
Belgie, Brazílie, âeskoslovenska, Dánska, Francie,
Holandska, Itálie, Japonska, Jugoslávie, Kanady,
Lucemburska, Nûmecka, Norska, Nového
Foundlandu, Polska, Portugalska, Rakouska,
Rumunska, Ruska, Siamu, ·panûlska, ·védska,
·v˘carska, U.S.A. a Uruguaye.

Na druhém zasedání bylo rozhodnuto o ustave-
ní IARU. âlenem se mohl stát kaÏd˘, koho zajímalo
rádiové experimentování. V zemích, ve kter˘ch
bylo minimálnû 25 ãlenÛ, mohly b˘t formovány
národní sekce. Av‰ak jiÏ v roce 1928 dochází ke
zmûnû a IARU se stává sdruÏením národních radio-
amatérsk˘ch organizací a jejím sídlem se stávají
prostory ARRL – American Radio Relay League.

Období po druhé svûtové válce, hlavnû pak roz-
dílné zájmy jednotliv˘ch regionÛ na konferenci
WARC v roce 1947 v Atlantic City, si vynutily
v roce 1950 bûhem konference IARU v PafiíÏi usta-
vení IARU Region 1, organizace, která by hájila spe-
cifické zájmy radioamatérÛ Evropy a Afriky. Od to-
hoto okamÏiku uplyne letos 50 let.

Rok 2000 pfiiná‰í i domácí v˘znamná radioama-
térská v˘roãí.

V roce 1930, po dlouh˘ch tahanicích mezi zain-
teresovan˘mi ministerstvy, do‰lo ke splnûní v‰ech
podmínek, hlavnû zfiízení „Rádiové sluÏby naslou-
chací“. A tak 19. kvûtna 1930 se konaly první
zkou‰ky operátorÛ amatérsk˘ch stanic a následnû
bylo vydáno prvních 6 povolení k jejich provozu na
na‰em území.

27. ãervna 1990 pak byl zaloÏen âesk˘ radio-
klub. Po ãtyfiiceti letech, v nichÏ po vût‰inu o radio-
amatérském dûní rozhodovali placení aparátníci
Svazarmu, si radioamatéfii mohli vybrat, kdo bude
jejich zájmy prosazovat a naplÀovat. Po deseti le-
tech trvání âRK mohu fiíci, Ïe ãlenská základna je
stabilizovaná a Ïe vedení âRK se dafií uskuteãÀovat
to, co mu uloÏily sjezdy.

Rok 2000 bude téÏ rokem sjezdu âeského radio-
klubu. Na nûm rozhodnete, komu dáte na dal‰í ãtyfi-
leté období svÛj hlas a jak˘m smûrem se bude âes-
k˘ radioklub ubírat. To v‰ak vyÏaduje, aby ten,
koho zvolíte, mûl dostatek ochoty i ãasu pro tuto
ãinnost.

Na závûr mi dovolte, abych Vám v‰em do roku
2000 popfiál mnoho pûkn˘ch spojení, ale hlavnû
pak zdraví a spokojenost, nejen jménem sv˘m, ale
i celé rady a pracovníkÛ âeského radioklubu.

Ing. Milo‰ Prosteck˘, OK1MP, pfiedseda âRK

Nûkolik vût
(v˘konného redaktora)

Milí pfiátelé,

pfied pár dny spatfiilo svûtlo svûta první ãíslo
nejmlad‰ího radioamatérského ãasopisu v âR –
ãasopisu Radioamatér. Skuteãnost, Ïe jsem byl po-
vûfien jeho v˘robou, je pro mne velkou ctí a zároveÀ
obrovsk˘m závazkem a udûlám maximum pro to,
aby co nejvût‰í ãást z vás byla se sv˘m ãasopisem
spokojena.

Pfii pfiípravû na‰í nabídky do v˘bûrového fiízení
se zrodila fiada nápadÛ a pfiedstav o tom, jak by
nov˘ ãasopis mohl a v co nejkrat‰í dobû urãitû mûl
vypadat. Realita je vût‰inou ponûkud sloÏitûj‰í
a ãas, kter˘ nám po uzavfiení smlouvy zÛstal na v‰e,
co souvisí s rozbûhem ãasopisu, byl pomûrnû krát-
k˘. A tak první ãíslo asi neodpovídá v‰em na‰im
pfiedstavám a pravdûpodobnû ani va‰emu oãekává-
ní. Vûfiím v‰ak, Ïe v nûm v˘razná vût‰ina z vás pro
sebe nalezne nûco zajímavého. Pokud by tomu tak
nebylo, rozhodnû to není chyba tûch, ktefií do nûj
pfiispûli – naopak, patfií jim velk˘ dík. Jsou to (abe-
cednû) OK1ADM, OK1AGE, OK1AMY, OK1CDA,
OK1DJG, OK1DSZ, OK1FIG, OK1FM, OK1FXX,
OK1HH, OK1JSI, OK1MG, OK1MU, OK1QM,
OK1RI, OK2BMT, OK2BNG, OK2ON, OK2RZ,
OM3TZZ. K nim patfií fiada dal‰ích, ktefií pfiispûli
drobnou zprávou, a také ti, jiÏ pfiislíbili spolupráci
pro dal‰í ãísla.

Jako snad kaÏd˘ odborn˘ ãasopis se i ná‰ po-
t˘ká s nedostatkem autorÛ. Proto jsme hned po
uzavfiení smlouvy s âRK oslovili vedoucí odbor-
n˘ch skupin v radû âRK nûkolika otázkami. T˘kaly
se jejich pfiedstavy o ãinnosti âRK v oblasti, 

za kterou jsou zodpovûdní, jejich spolupráce s ãlen-
sk˘m ãasopisem a doporuãení na autory – odborní-
ky v dané oblasti. Pfiiznám se, Ïe jsem byl pfiekva-
pen, kdyÏ na dopis kvalifikovanû reagoval pouze
Sveta, OK1VEY. BohuÏel, ani jím doporuãení pfiáte-
lé radioamatéfii pravdûpodobnû nena‰li ve shonu
na sklonku roku ãas k odpovûdi. Na‰tûstí je radio-
amatérÛ-koncesionáfiÛ v OK zhruba 7 000 a já jsem
pfiesvûdãen, Ïe se nám dfiíve ãi pozdûji podafií vy-
tvofiit funkãní t˘m pravideln˘ch pfiispûvatelÛ ve
v‰ech oblastech na‰í zájmové ãinnosti. V souãasné
dobû nám nejvíce starostí dûlá oblast provozu VKV
a Packet rádia. RovnûÏ technick˘ch ãlánkÛ z jaké-
koliv oblasti je citeln˘ nedostatek. Uvítáme v‰ak ja-
koukoliv nabídku ke spolupráci, ãlánek, drobn˘
pfiíspûvek ãi doporuãení. Pro úplnost dodávám, Ïe
pouÏité pfiíspûvky jsou honorovány ãástkou 400 aÏ
700 Kã za tiskovou stranu, podle kvality a formy
zpracování (obrázky, schémata). âlánky, které pou-
Ïijeme, vybíráme a budeme vybírat na základû pra-
videln˘ch prÛzkumÛ mezi ãtenáfii. Aby tyto prÛzku-
my byly co nejvûrnûj‰í, potfiebujeme va‰i pomoc.
Potfiebujeme s vámi komunikovat, potfiebujeme
zpûtnou vazbu. VynasnaÏíme se vám to co nejvíce
usnadnit. Jediné, bez ãeho to nepÛjde, je va‰e
ochota vyjádfiit svÛj názor. 

V tomto ãísle naleznete pomûrnû rozsáhlou an-
ketu, kterou se pokusíme zmapovat va‰e pfiedstavy,
va‰e potfieby a va‰i situaci. Jde o základní vzájem-
né seznámení. Pokud budete mít pocit, Ïe nûkterá
otázka je pfiíli‰ dÛvûrná, neodpovídejte na ni.
Nechceme vás nutit dûlat nûco, co je vám nepfií-
jemné. Kromû obecn˘ch otázek jsou zde i dotazy
t˘kající se ãlánkÛ v tomto ãísle. Takovéto struãné
hodnocení budete mít moÏnost udûlat v kaÏdém
vydání. Kromû písemn˘ch anket bude kaÏd˘ t˘den
na WWW stránkách ãasopisu na Internetu
(www.radio-amater.cz) a v rubrice OKINFO na PR
jedna anketní otázka. Pokusíme se rovnûÏ tuto mi-
nianketu zvefiejÀovat prostfiednictvím ryze radio-
amatérsk˘ch prostfiedkÛ – pravdûpodobnû po vysí-
lání zpráv OK1CRA kaÏdou stfiedu. Budeme rovnûÏ
vyuÏívat spolupráce s Radioklubem Járy da
Cimrmana a podílet se na podobn˘ch akcích, jakou
byl CANC 2000 (CimrmanÛv Anketní Novoroãní
Contest) loni na Silvestra a letos Nov˘ rok.

Závûrem chci je‰tû jednou podûkovat v‰em,
ktefií nám jak˘mkoli zpÛsobem pomáhají. Dûkuji
v‰ak i tûm, ktefií spolupráci odmítli, protoÏe i to je
dÛleÏitá zpûtná vazba a pfiiná‰í nám (ale i vedení
âRK) cenné informace.

73! Martin Huml, OK1FUA/OL5Y

PS: Vûnujte prosím pár minut vyplnûní anket-
ních otázek i správnému sloÏení celého archu na
formát QSL, pfielepení kouskem lepicí pásky a vho-
zení do po‰tovní schránky – zásilku nefrankujte,
po‰tovné hradí pfiíjemce. Anketa je pro nás oprav-
du dÛleÏitá. I proto budou v‰echny odpovûdi sloso-
vány a na 20 ‰Èastn˘ch ãeká vícejazyãn˘ softwaro-
v˘pfiekladov˘ slovník pro PC!
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Provozní pravidla QSL sluÏby âRK
Rada âeského radioklubu stanoví pro zaji‰tûní

provozu QSL sluÏby âRK následující provozní
pravidla.

1.1. Název: âesk˘ radioklubu – QSL sluÏba

1.2. Provozovatel: âesk˘ radioklub, obãanské
sdruÏení, ãlen IARU, IâO: 00551201

1.3. Sídlo: U Pergamenky 3, 170 00 PRAHA 7-
-Hole‰ovice

1.4. Vedoucí: pfiedseda âRK

1.5. Povûfien˘ operativním fiízením: tajemník âRK

1.6. Adresa pro zasílání QSL lístkÛ: âesk˘ radio-
klub, QSL sluÏba, P.O.Box 69, 113 27 PRAHA 1, âR

1.7. Telefon: 02-8722240, FAX 02-8722209,
E-mail: crklub@mbox.vol.cz

1.8. PenûÏní styk: ã. úãtu 19-1004951-078/0800,
var. symb. 60007, konst. symb. 379 u âeské spo-
fiitelny a.s., Dukelsk˘ch hrdinÛ 29, 170 21 Praha 7

1.9. Náv‰tûvní den: stfieda od 8.00 od 17.45 hod.
Mimo uvedenou dobu pouze po pfiedchozí dohodû.

2. Pfiístup ke sluÏbû

2.1. QSL sluÏba âRK je pfiístupná v‰em drÏitelÛm
povolení k radioamatérskému vysílání a RP
(registrovan˘m posluchaãÛm) po splnûní stanove-
n˘ch podmínek. 

2.2. Pro ãleny âeského radioklubu (fyzické a práv-
nické osoby) je pouÏívání QSL sluÏby âRK ãlen-
skou sluÏbou. 

2.3. Nárok na vyuÏití ãlenské sluÏby vzniká zapla-
cením stanoveného ãlenského pfiíspûvku na pfií-
slu‰n˘ kalendáfiní rok v termínu stanoveném radou
âeského radioklubu.

2.4. âlen âRK mÛÏe vyuÏívat QSL sluÏbu âRK pro
v‰echny volací znaãky jemu vydané. Tyto znaãky
musí v‰ak nahlásit do evidence âRK a QSL sluÏby.

2.5. âlen âRK mÛÏe vyuÏít QSL sluÏbu âRK i pro
zahraniãní volací znaãky, pokud jsou vydané na
jeho jméno. Aktivita v zahraniãí je povaÏována za
propagaci OK znaãky ve svûtû a je âesk˘m radio-
klubem podporována formou vyuÏití v˘hod ãlenské
sluÏby QSL sluÏby âRK.

2.6. âlenové i neãlenové âRK, ktefií vykonávají
funkci QSL manaÏera pro OK a zahraniãní stanice,
které nejsou ãleny âRK, a hodlají pfii této ãinnosti
vyuÏívat QSL sluÏbu âRK, musí za kaÏdou znaãku,
pro kterou pouÏijí QSL sluÏbu âRK, zaplatit stano-
ven˘ poplatek.

2.7. Jiné radioamatérské organizace, hodlající vy-
uÏívat QSL sluÏbu âRK pro své ãleny, musí uzavfiít
s âesk˘m radioklubem písemnou dohodu o úhradû
poplatkÛ za pouÏívání QSL sluÏby âRK. Ve stano-
veném termínu je organizace povinna uhradit tyto
náklady a pfiedloÏit seznam volacích znaãek, za
které uhradila poplatky. Souãástí seznamu jsou
jména a adresy, na které budou zasílány QSL lístky.

2.8. Neãlenové âeského radioklubu, fyzické
i právnické osoby, ktefií hodlají vyuÏívat QSL sluÏbu
âRK, uhradí za kaÏdou volací znaãku (RP ãíslo) pro
pfiíslu‰n˘ kalendáfiní rok stanoven˘ poplatek v plné
v˘‰i, v termínu a zpÛsobem stanoven˘m âRK.

2.9. Pfii zmûnû volací znaãky napfi. ze tfiípísmenné-
ho na dvoupísmenn˘ sufix, zmûna volací znaãky pfii
pfiestûhování, zmûna z RP ãísla na volací znaãku
pro vysílaãe atp. se povaÏují obû znaãky (stará

i nová) za jednu znaãku za pfiedpokladu, Ïe na pfied-
cházející znaãku nebo RP ãíslo jiÏ QSL pouze do-
cházejí.
2.10. Poplatek se stanoví ekonomick˘m rozborem
vznikl˘ch pfiím˘ch a reÏijních nákladÛ na provoz
QSL sluÏby v uplynulém období, zv˘‰en˘m o oãe-
kávan˘ nárÛst inflace.

2.11. QSL sluÏba vede nezbytnû nutnou administ-
rativu v souladu s organizaãním fiádem âRK a obû-
hem dokladÛ. Zvlá‰tní pozornost vûnuje evidenci
uhrazen˘ch poplatkÛ a nákladÛ na po‰tovné. Pfied
pfiedáním QSL lístkÛ do obûhu jsou pracovníci QSL
sluÏby povinni provést kontrolu uhrazení poplatkÛ. 

3. Provoz QSL sluÏby âRK
3.1. QSL sluÏba âRK organizuje prostfiednictvím
po‰ty styk se v‰emi oficiálními QSL sluÏbami, kte-
ré jsou uvefiejnûny v bulletinu IARU. Pfiijímá v‰ech-
ny do‰lé zásilky QSL lístkÛ ze zahraniãí. Dle moÏ-
nosti zasílá QSL pfiímo na adresy QSL manaÏerÛ,
a to pouze v pfiípadû, Ïe dotyãn˘ QSL manaÏer ne-
vyÏaduje uhrazení zpûtného po‰tovného.

3.2. KaÏdá OK stanice a RP, pokud hodlá vyuÏívat
QSL sluÏbu âRK, je povinna nahlásit QSL sluÏbû
adresu (nebo její zmûnu), na kterou si Ïádá zasílat
své QSL lístky. U ãlenÛ âRK, pokud není nahlá‰e-
na QSL sluÏbû zmûna, se pouÏije adresa uvedená
v pfiihlá‰ce. Databáze adres uÏivatelÛ QSL sluÏby
podléhá obecnû platn˘m pfiedpisÛm o ochranû
osobních dat.

3.3. Nedoruãitelné QSL lístky jsou vráceny odesí-
lateli s poznámkou vysvûtlující dÛvod nedoruãitel-
nosti.

3.4. QSL lístky jsou OK stanicím zasílány min.
4x roãnû za pfiedpokladu, Ïe zásilka bude obsaho-
vat min. 5 QSL lístkÛ. Individuálnû, nad tento
rámec, je moÏné zasílat QSL lístky za pfiedpokladu,
Ïe stanice pfiedá na QSL sluÏbu âRK vyplacené
obálky s adresou. QSL lístky je moÏné pfiedat a vy-
zvednout osobnû v místnostech QSL sluÏby âRK.

3.5. Do zahraniãí jsou odesílány QSL lístky min.
2x roãnû. Pracovníci QSL sluÏby âRK termín upra-
vují podle mnoÏství lístkÛ s ohledem na ekonomic-
ké vyuÏití po‰tovních tarifÛ.

3.6. Odesílatel je povinen svou zásilku dostateãnû
vyplatit. Nedostateãnû vyplacené zásilky QSL sluÏ-
ba nepfiijme.

3.7. Odesílatel setfiídí QSL lístky podle následují-
cích zásad.

3.7.1. QSL pro OK stanice. OK volací znaãky se
roztfiídí na dvoupísmenov˘ a tfiípísmenov˘ sufix bez
ohledu na ãísla v prefixu. Sufixy se sefiadí abeced-
nû, vzestupnû. OL volací znaãky abecednû, vzestup-
nû. SWL OK (posluchaãi) vzestupnû bez ohledu na
ãíslo v prefixu.

3.7.2. QSL pro zahraniãní stanice. Sefiadí se pod-
le prefixÛ abecednû, vzestupnû. V˘jimku tvofií stani-
ce USA, Kanady a Austrálie, které je nutné tfiídit
navíc podle ãísla oblasti (1 aÏ 0) a bez ohledu na
písmena prefixu.

3.7.3. Pokud stanice vyuÏívá sluÏeb QSL manaÏe-
ra, odesílatel uvede v˘raznû jeho znaãku (QSL
via.......) a QSL lístek zafiadí jako poslední ve skupi-
nû zemû manaÏera.

3.7.4. Pokud se odesílají na QSL sluÏbu âRK
lístky od více OK/OL/RP znaãek v jedné zásilce, je
nutné lístky od kaÏdé OK/OL/RP znaãky oddûlit
a setfiídit samostatnû.

3.8. Jedenkrát roãnû bude v klubovém ãasopise
publikován seznam QSL sluÏeb organizací IARU.
Zmûny v prÛbûhu roku budou publikovány opera-
tivnû v klubovém ãasopise a ve vysílání klubového
vysílaãe OK1CRA.

4. QSL lístek

4.1. Rozmûr QSL lístku

Pro usnadnûní manipulace, jak ve vlastní QSL sluÏ-
bû, tak i v zahraniãních QSL sluÏbách, je stanoven
rozmûr QSL lístku 90x140 mm. Pfiípustná tolerance
5 mm. Lístky OK stanic a posluchaãÛ, které nebu-
dou vyhovovat tomuto rozmûru, budou vráceny
odesílateli.

5. Doporuãení

5.1. QSL lístek obsahuje následující údaje: vlastní
volací znaãku, volací znaãku stanice, které se potvr-
zuje spojení (pfiíjemce), datum, ãas (UTC), pásmo,
druh provozu, vyslan˘ report a podpis. Pokud sta-
nice pouÏívá sluÏeb QSL manaÏera, uvede se také
jeho volací znaãka. Vhodné je uvádût jméno a adre-
su operátora, adresu na‰í QSL sluÏby a oficiální ná-
zev na‰í republiky. 

5.2. Volací znaãku pfiíjemce a jeho QSL manaÏera
pi‰te v˘raznû a ãitelnû tiskacím písmem. Pokud je
QSL lístek na rubové stranû bez potisku, doporuãu-
je se psát i zde volací znaãku pfiíjemce a jeho ma-
naÏera.

6. Závûreãné ustanovení

6.1. Provozní podmínky vstupují v platnost
1. 1. 2000

6.2. Originál je uloÏen v sekretariátu âeského
radioklubu. Kopie bude viditelnû umístûna v míst-
nostech QSL sluÏby âRK. Pln˘ text bude zvefiejnûn
v klubovém vysílaãi OK1CRA.

Schváleno VV rady âRK v Praze dne 7. 12. 1999.

Setkání – ·umperk
Dne 12. listopadu 1999 se se‰li radioamatéfii

‰umperského okresu a pfiilehl˘ch oblastí na setká-
ní v ·umperku. Na programu byla hlavnû osobní
setkávání, pfiedná‰ka o provozu VKV z kopcÛ
JeseníkÛ, lokální PR provoz. Úãastníci vyslechli
informace o pfiipravovaném novém ãasopisu
Radioamatér, kter˘ je od roku 2000 ãlensk˘m ãaso-
pisem âRK. RovnûÏ s ohlasem se setkaly informa-
ce o pouÏívání QSL sluÏby âRK v návaznosti na
ãlenství v âRK nebo v jin˘ch radioamatérsk˘ch
organizacích, pfiípadnû o dopadech na ty radioama-
téry, ktefií nepouÏívají QSL sluÏbu âRK. Diskuze
ukázala na mnohé nejasnosti. I z této diskuse ãer-
pají novû vydaná Provozní pravidla QSL sluÏby. 

Na setkání nechybûli prodejci radioamatérsk˘ch
zafiízení. Firma FCC Connect Praha pfiedstavila
v doprovodném programu novinky radioamatér-
sk˘ch zafiízení. Zmínku zaslouÏí pomûrnû podrobn˘
a pfiehledn˘ katalog vybran˘ch zafiízení pro HAM
a CB, antén a jejich pfiíslu‰enství, relé, klíãe, ko-
nektory a jiné „biÏuterie“.

Pfiítomen byl znám˘ moravsk˘ prodejce Martin,
OK2BHA. V jeho sortimentu se nacházely VF tran-
zistory, lineární hybridní zesilovaãe, stabilizátory,
vysílací elektronky, vakuové kondenzátory, koax.
kabely a mnoÏství dal‰ích drobností potfiebn˘ch
pro konstruktéry. V prodeji byla zafiízení od firem
CT, Allinco, Icom, Dragon. ZaslouÏen˘ zájem byl K
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Àovaná kritika je smûrována na v˘kon mé, tedy
pokladnické, funkce, povaÏuji za slu‰nost na ni
odpovûdût.

JelikoÏ jsem se o problémech OK2PIO dozvûdûl
aÏ zaãátkem leto‰ního roku, nebylo moÏno elimino-
vat ãasovou prodlevu od uvefiejnûní seznamu OK
stanic, které nezaplatily pfiíspûvky âRK (AMA 4/99),
tak, jak by to bylo reálnûj‰í v pfiípadû, Ïe by se po-
‰kozen˘ ihned obrátil na svou matefiskou organiza-
ci a poÏadoval vysvûtlení. Pfii své nejbliÏ‰í náv‰tûvû
âeského radioklubu dne 6. ledna jsem proto pfii-
vezl úãetní doklady o úhradách ãlensk˘ch pfiíspûv-
kÛ a spoleãnû s úãetní âRK jsme je porovnali
s do‰l˘mi platbami. ProtoÏe zmiÀovaná úhrada ne-
probûhla v fiádném termínu, tedy do zaãátku ledna
1999, byla platba do Prahy poukazována pozdûji.
Pfii porovnání sloÏenek a bankovních v˘pisÛ jsme
zjistili, Ïe tato ãástka byla vedena na úãtu âRK jako
neidentifikovatelná. Po sloÏení penûz vÏdy posílám
kopii úhrady s v˘ãtem ãlenÛ, za které je platba pro-
vádûna, ale uvedené doklady se z nûjak˘ch dÛvodÛ
nepotkaly. Za nepfiíjemnosti s tím spojené se
OK2PIO omlouvám.

BohuÏel zji‰Èováním v‰ech tûchto skuteãností
se ale pisatel ãlánku neobtûÏoval zab˘vat a zvolil
formu pfiímé kritiky práce na‰eho sdruÏení resp.
jeho fiádnû zvoleného v˘boru a konkrétnû pfiedsedy
OK2PO, coÏ nepovaÏuji za nej‰Èastnûj‰í fie‰ení, pro-
toÏe odpovûdnost za to, Ïe seznam ãlenÛ bude
v pofiádku, mám já a podklady pfiedávám ostatním
ãlenÛm v˘boru, ktefií je potfiebují, pfiípadnû na po-
Ïádání i ãlenÛm RKZ. Mimochodem, pokud má nû-
kdo jakékoli dotazy k hospodafiení organizace, je
dobr˘m zvykem se dotázat na schÛzi nebo jinou
formou v˘boru. Tak to alespoÀ vÏdy fiíkám pfii ãtení
v˘roãní zprávy za uplynul˘ rok v‰em pfiítomn˘m
ãlenÛm. Je dobré si opravdu uvûdomit, Ïe funkce ve
v˘boru (alespoÀ na‰eho sdruÏení) jsou ãestné a dû-
láme je ve svém volném ãase. Ze strany ãlenÛ nám
byla dána dÛvûra, na základû které mají právo kon-
troly. Burcovat k taÏení proti této zásadû mi pfiipadá
ponûkud nezodpovûdné a zoufalá snaha o návrat
star˘ch dobr˘ch ãasÛ centrálního fiízení snad uÏ ne-
ní ani komická. Vznikem samostatn˘ch právních

subjektÛ - obãansk˘ch sdruÏení, byly radioklubÛm
dány ‰ir‰í moÏnosti ãinnosti bez nutnosti jejich
schvalování ústfiedním orgánem. Jak v‰ak z pfií-
spûvku OK2ON cítím, ne kaÏdému to vyhovuje. Ale
to není pfiedmûtem mého ãlánku.

Závûrem bych chtûl jen znovu zdÛraznit, Ïe fie‰it
vnitfiní problémy radioklubÛ pfies ãlensk˘ ãasopis
mi pfiipadá trapné a nezodpovûdné. âlenové mají
právo na zajímavûj‰í informace z oblasti, která je
pfiitahuje, a zabírat místo Ïabomy‰ími válkami je
nesmysl. Osobnû si velmi váÏím jak OK2PO, tak
OK2ON, ktefií mi v m˘ch zaãátcích hodnû pomohli,
a svÛj postoj k nim nemám v úmyslu mûnit. Pokud
v‰ak nûkdo nesouhlasí s postupy mé práce, pfiípad-
nû zjistí chyby a nedostatky v mé ãinnosti, jsem
ochoten s ním vÏdy diskutovat na jím zvolené plat-
formû.

Pfieji v‰em hodnû pûkn˘ch QSO a pokud bude
mít kdokoli dotazy, t˘kající se zfiizování radioklubÛ
– obãansk˘ch sdruÏení nebo úãtování v tûchto
úãetních jednotkách, rád mu odpovím.

Pokladník Radioklubu Zlín, Ing. Jifií Such˘,
OK2SJI,  jirka.suchy@volny.cz 

Blahopfiání OK2PMV
V prosinci minulého roku jsme blahopfiáli na‰e-

mu milému kamarádovi Václavu Molákovi
OK2PMV k v˘znamnému Ïivotnímu jubileu. Je to
k nevífie, ale Va‰ek je uÏ veterán, kter˘ oslavil
v plné síle sedmdesátku. Do dal‰ích let mu pfiejeme
hlavnû zdraví, radost pfii bastlení a hodnû spojení
na KV.

Hamové z Otrokovic

Nov˘ pfievádûã na 70 cm
Znaãka: OK0BL
QTH: âerchov 1044 m. n m.
LOC: JN69JK
QRG: 439,300 MHz
Odskok: -7,6 MHz
Aktivace: nosná
LON, LAT: 124708, 492302

73 de Zdenûk, OK1-35521

o precizní pastiãku ke klíãi a samotn˘ klíã: 8 pamû-
tí RAM, klíãovací rychlost 5 aÏ 690 znakÛ/min,
napájení 12 V, velmi líbiv˘ design.

Setkání velmi mile zakonãilo rok 1999.
Podûkování hlavnímu organizátorovi Frantovi
OK2SK od v‰ech úãastníkÛ.

Radek Zouhar, OK2ON

Mezinárodní setkání
radioamatérÛ Holice 2000

Radioklub OK1KHL Holice pfiipravuje v leto‰-
ním roce opût mezinárodní setkání „HOLICE 2000“.
Zá‰titu pfievzal âesk˘ radioklub a starosta mûsta
Holice p. Effeberg. JiÏ dnes si poznamenejte do
sv˘ch diáfiÛ: 25. aÏ 26. srpna 2000 (pá, so)
NAV·TÍVIT HOLICE! V tuto dobu je jiÏ jisté, Ïe
v pátek veãer bude v autokempinku Hlubok˘ tradiã-
ní táborák s hudbou a bohatou tombolou. Nahradí
tak sobotní veãírek, kter˘ ponûkud ztratil na popu-
laritû. V doprovodném programu se pfiipravují
pfiedná‰ky, setkání zájmov˘ch klubÛ atd. O prÛbûhu
pfiíprav vás budeme prÛbûÏnû informovat. Informa-
ce je moÏné získat na adrese Radioklub Holice,
NádraÏní 675, 534 01 Holice, CZ. Tel. 456 820281,
E-mail ok1khl@prgate.sci.muni.cz.

Sveta Majce, OK1VEY

VáÏení Síbíãkáfii a pfiátelé CB,
rád bych Vás pozval na 5. sraz a III. roãník na
Suchém blízko Boskovic. Tentokrát bude setkání ve
stejné vesnici, ov‰em na druhé stranû rybníka v
restauraci ATHÉNA a pofiádá ji CB ECHO BLAN-
SKO. Zaãátek je v 10.00 hodin 26. února 2000. Na
srazu bude ukázka METEOSAT, SSTV, PACKET,
burza, prodejci CB. Ubytování zaji‰tûno, obãerstve-
ní také. Navádûcí kanál je CH 4 na CB.

73! Salamandr ·ternberk, e-mail: mlocek@seznam.cz

Chyby v organizaci?
AMA Magazín ãíslo 6/99 na stranû 6 uvefiejnil

ãlánek OK2ON o podivném hospodafiení radioklu-
bÛ, zejména pak Radioklubu Zlín. Nejsem zastán-
cem mediálního zviditelÀování se, ale protoÏe zmi-

i vlastní skromnost – aã byl svûdkem fiady popiso-

van˘ch událostí a nûkde i pfiím˘m aktérem, tûÏko to

z textu zjistíme. Jde o cenn˘ a unikátní dokument,
pfiestoÏe se v nûm pochopitelnû nemohl zmínit o ta-
kov˘ch vûcech, jako byla napfi. „Masarykova letec-
ká liga“, anebo pfiínos rodiny Havlov˘ch (v praÏské
Lucernû pracoval a konal rádiové pokusy Pravoslav
Motyãka, OK1AB).

Jeho nejvût‰ím ucelen˘m dílem, kterému vûno-
val celá osmdesátá léta, je „Amatérská radiotechni-
ka a elektronika“, jejíÏ první díl vy‰el v roce 1984
a poslední, ãtvrt˘, v roce 1989. Kromû ãtenáfiÛ je
mu vdûãna i fiada spoluautorÛ, které neuvûfiitelnû
silnû motivoval k tomu, aby v˘sledkem byla nejen
pfiíruãka pro radioamatéry se ‰irok˘m zábûrem, ale
i publikace vyuÏitelná profesionálnû.

Rádio si jej získalo jako malého chlapce a jiÏ ve
sv˘ch dvanácti letech umûl Morseovu abecedu na-
tolik, Ïe mohl poslouchat vysílání vzducholodi Italia
za letu k severnímu pólu. V té dobû Ïil v Újezdû
u Boskovic a poté ve své milované Svitávce, kam se
po válce vrátil z nûmeck˘ch koncentraãních táborÛ
a vûznic (v závûru knihy „Za tajemstvím éteru“ pou-
tavû popisuje obnovování po‰tovního spojení kon-
cem kvûtna 1945 stanicí OK2S).

Silent Key 

Dr. Ing. Josef Dane‰, OK1YG
Tady je tvrd˘ y a mal˘ g – tak se také pfiátelÛm

hlásil Dr. Ing. Josef Dane‰, neboli JoÏka. Na pás-
mech byl aktivní dlouhé desítky let, pfied válkou
jako posluchaã RP462, po válce vysílal nejprve
jako OK2YG, poté a déle jako OK1YG a v letech
1949 aÏ 1950 téÏ jako DL2YG. Narodil se pfied 83
lety jako syn uãitele v Makovû, vesniãce leÏící zá-
padnû od Kun‰tátu, a opustil nás 23. listopadu
1999 v Praze. Tûlem i du‰í radioamatérem zÛstal aÏ
do konce Ïivota a energie a zájem o okolí z nûj pfií-
mo vyzafiovala natolik, Ïe jsem ãekal, Ïe bude spí‰e
psát nekrolog on mnû (coÏ se ostatnû pfied ãtyfimi
lety málem stalo) a ne já jemu.

Vût‰inû z nás je v posledních ãtyfiiceti letech
znám jako piln˘ a v‰estrann˘ publicista. Byl auto-
rem jak ãlánkÛ technick˘ch, tak i historick˘ch.
Historii rádia u nás zmapoval nedostiÏn˘m zpÛso-
bem – vût‰ina z nás jistû zná kníÏku „Za tajemstvím
éteru“ (NADAS 1985). Kromû historické pfiesnosti,
ãtivého textu a smyslu pro humor z ní vyniká
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Rozhovor s...

Dobfie zapamatovatelná znaãka, pfiipo-
mínající se nejen pfii QSO a nejen z jeho
vlastních QSL, sympatická a je‰tû snadnûji
zapamatovatelná tváfi a z kaÏdého slova vy-
zafiující optimismus. To byly a jsou mé do-
jmy po rozhovoru s Bédou, OK1FXX.

Prvá, vût‰inou tro‰ku startovací, otázka
byla zodpovûzena dfiíve, neÏ jsem se k ní
staãil nadechnout.

Radioamatérem jsem se jako v‰ím v mém Ïivo-
tû stal omylem. Od narození mám toulavou povahu.
Moje kroky v poÏehnan˘ch letech okolo osma‰ede-
sátého vedly do skautského oddílu. A díky tomu
jsem se zhruba pfied tfiiceti lety stal radioamatérem.
Abeceda na‰eho nestora, pana Samuela Morseho
byla a snad doposud je pravovûrnému skautovi
druhou fieãí, kterou vysílá od velmi velmi dlouh˘ch
vln vyslan˘ch z pí‰Èalky aÏ po blikání baterkou na
mnohem vût‰ích gigahertzech neÏ dokáÏe Pavel,
OK1AIY. Také na sebe musím prozradit je‰tû jednu

vûc. Moje toulavá povaha se projevuje i v klidu. Já
od nepamûti stra‰nû rád ãtu. Zhltnu jednu dvû kníÏ-
ky za veãer – toulám se. Zkoumám to, co jsem je‰-
tû neprobádal. Dodnes si pamatuji, protoÏe mi to
pfiipomnûla moje máma, jak jsem si ve ‰kole, kde si
v‰ichni objednali Honzíkovu cestu a Hloupého
Honzu, objednal kníÏku ·olim, já a tranzistory.
Odtud byl jen krÛãek k tomu, aby mi táta na‰el svo-
ji pfiedváleãnou krystalku, natáhli jsme anténu a já
poslouchal rozhlas. To ale bylo k amatéfiení v tom
na‰em smyslu je‰tû dost daleko. Moji rodiãe se

Josef po válce dokonãil pfieru‰ené studium
práv, sloÏil zkou‰ky a dostal koncesi, oÏenil se
s Antonií, rozenou Rákosníkovou, pfiesídlil do
Prahy a poté pracoval na ãeskoslovenském konzu-
látû v Nûmecku. Po rozdûlení na SRN a NDR
a návratu domÛ ode‰el ze státních sluÏeb a jako
právník v Tesle Stra‰nice dálkovû vystudoval dru-
hou vysokou ‰kolu – Elektrotechnickou fakultu
âVUT. Od poãátku 80. let pracoval v Hygienické
stanici hl. mûsta Prahy v novû se rozvíjejícím obo-
ru elektromagnetick˘ch polí. Nás, ktefií jsme se
zajímali o ‰ífiení elektromagnetick˘ch vln, nauãil
pfiijímat a de‰ifrovat z Francie vysílané ursigramy
(do 1. 4. 1984 i na dlouhé vlnû 83 kHz, resp. 91 kHz),
které sám sledoval.

Po odchodu do dÛchodu aÏ do konce Ïivota vy-
uÏíval sv˘ch jazykov˘ch znalostí jako spolupracov-
ník zahraniãního vysílání âeského rozhlasu, odkud
jsme mohli pravidelnû sly‰et jeho perfektní nûmãi-
nu, publikoval v radioamatérsk˘ch ãasopisech
a pfiekládal technické texty (ovládal mj. i japon‰ti-
nu). Navzdory ctihodnému vûku neunikl ani v˘po-
ãetní technice a jeho zájem o okolní dûní jej pfii-
vedl k Paket rádiu – svou stanici zde je‰tû naposle-
dy aktivoval 16. 10. 1999 odpoledne.

Jsem ‰Èasten, Ïe jsem jej v Ïivotû potkal, bude
nám v‰em chybût.

Franti‰ek Janda, OK1HH

Osifiel telegrafní klíã Míly Burdy,
OK1BM

KdyÏ mûl Míla krátce po válce svatbu, byl jsem
první amatér, kter˘ mu ten den na 56 MHz
z Kozákova do Turnova blahopfiál. Îil dlouh˘ a na-
plnûn˘ Ïivot, kdyÏ ve vûku 85 let, den pfied ·tûdr˘m
dnem 1999, opustila jeho du‰e tento svût.

Míla byl do té doby nejstar‰í Ïijící turnovsk˘
amatér, kter˘ pamatoval poãátky tohoto romantické-
ho sportu. Je tfieba pfiipomenout, Ïe Turnov zaují-
mal v radioamatérství ãestné místo. Pofiádal radio-
amatérské v˘stavy, sjezdy, prostû amatérsky Ïil. Pro
zajímavost uvádím pfiehled turnovsk˘ch amatérÛ z r.
1936: Bohuslav Finkl, OK1FK, RP 121; JUDr. Alois
Kovanda, OK1LM, RP 124; Ing. Karel ·ubert,
OK1SU, RP 134; Franti‰ek JankÛ, OK1LB, RP 144;
Pavel Homola, OK1RO, RP 163; Miroslav Burda,
OK1BM, RP 309; Antonín Rakou‰, OK2RS, RP 408
(odborn˘ vedoucí voj. spoj. uãili‰tû v Turnovû);
Franti‰ek Mazák, OK1FA, RP 511; Ing. Bohu‰
Získal, OK1AR, RP 704; Radioklub Turnov, OK1KV. 

10 koncesí v Turnovû, to není málo! Pfii tom
OK1FK, pfiedseda, se doÏil 92 let, OK2RS napsal
v˘bornou uãebnici morseovky, OK1LM si zvolil
znaãku proto, Ïe rytmicky souhlasí s písniãkou
„Cikánko ty krásná“, OK1RO brousil v˘borné piezo-
elektrické krystaly pro vysílaãe a OK1BM pomáhal
vym˘‰let oscilátory pro násobení frekvence krysta-
lÛ a pro spolehlivou ãinnost v˘brusÛ ménû kva-
litních.

SblíÏil jsem se s Mílou v dobû, kdyÏ mne rádio
zaujalo. Byl to mÛj amatérsk˘ uãitel, hned po Pavlu
Homolovi (kter˘ bohuÏel zahynul na pochodu
smrti v Nûmecku pfied koncem války). Ale Míla byl
spoleãnû s nûkolika málo dal‰ími ãlenem skupiny,
která pod vedením OK1FK udrÏovala partyzánská
spojení v závûru války. Nikdo z nich nezradil
a v tom revoluãním finále jsem mûl ãest pomáhat
jim.

Míla zaãal hned mezi prvními povolen˘mi ama-
téry, jeho RX byl dvoulampov˘ Schnell, vysílaã byl
solo Hartley asi 8 W. Pak si postavil TX TNT solo
12 W a to dûlal telegrafní spojení s cel˘m svûtem.
SvÛj hlavní zájem ale soustfiedil na krystalové vysí-
laãe, protoÏe Turnováci mûli snadn˘ pfiísun krysta-
lÛ od OK1RO. V prvních letech amatéfiení Míla ne-
rad letoval. Uvádûl tím v údiv pfiedev‰ím pfiedsedu
OK1FK, kter˘ na schÛzích zanícenû vyprávûl, Ïe
Míla nic neletuje, spoje vede Ïelezn˘m „rÛÏiãko-
v˘m“ drátem a ono mu to chodí UFB!

Míla cel˘ Ïivot pracoval jako po‰tovní technik,
pak jako vedoucí. KdyÏ se nás v Turnovû vyrojilo po
válce celé druÏstvo mlad˘ch amatérÛ, dokázal pro
kaÏdého získat slu‰n˘ drát na anténu z vyfiazen˘ch
telefonních linek. 

Míla byl vynikající telegrafista. A tak nás spo-
leãnû se Standou Zelinkou, OK1ZV, pfied prvními
zkou‰kami po válce trápil tréninkem pfiíjmu morse-
ovky v tûÏk˘ch podmínkách. Tento v˘cvik naz˘vali
„tvrdá ‰kola Penta“. K tomu slouÏil jeden obzvlá‰È
nevydafien˘ a neselektivní pfiijímaã Pento SW3AC.
Na nûm tito zku‰ení borci nastavili tfieba pásmo
14 MHz, v dobû, kdy tam byla tlaãenice. Mûli sou-

ãasnû s námi druhá sluchátka a vyladili CW stanici
slabou jako dech, utopenou v QRH, pfiípadnû
i v QRN. My jsme museli tu slabouãkou stanici
brát. Co nevezme‰, vytu‰í‰ (tfieba i telepaticky), ale
dotaz: sri, vy QRM, r part, pse rpt byl povaÏován za
potupnou poráÏku. Z poãátku se nám to zdálo na-
prosto absurdní, ale brzy jsme se nauãili své slu-
chové ústrojí pouÏívat jako selektivní filtr – a ejhle,
zaãalo se to dafiit!

KdyÏ jsem pozdûji v Praze sedûl s amatéry
u Helicraftu SX42, mnozí zírali, co jsem dokázal
pfieãíst. Inu, tvrdá ‰kola Penta byla lep‰í, neÏ
nejmodernûj‰í RX s krystalov˘mi filtry v mf.

UÏ nûkolik let pfied válkou dûlával Míla pokusy
na VKV 56 MHz a 144 MHz. Jezdíval v letním ob-
dobí se superreakãním zafiízením po kopcích v âes-
kém ráji i do Krkono‰. Na tyto v˘pravy mu obvykle
jeho Ïena upekla buchtu, která mûla mít pfiedepsa-
né rozmûry, pfiesnû jako anodka 90 V, aby se správ-
nû ve‰la do ruksaku. JenomÏe Mílovi ty zam˘‰lené
v˘lety VKV vÏdycky nevy‰ly. Byl totiÏ vá‰niv˘ vãelafi
a zahrádkáfi, a tak se nûkdy rojily vãely, jindy byl ta-
kov˘ Ïár, Ïe se musely stále zalévat jahody. Ale
pfiesto byl na pásmech ãasto, nejvíce CW na KV
pásmech. Byl to znamenit˘ telegrafista, ãasto vy-
hrával i rychlotelegrafní závody. 

Nûkdy pfied jeho 80. narozeninami jsem ho
nav‰tívil. Zrovna se chystal trochu pfiestavovat byt.
Ale staré zafiízení tam je‰tû stálo. Tak jsme vyfouka-
li pavouky, pfiipojili Windomku a uÏ se ozvalo pás-
mo 7 MHz. Míla chvilku zaváhal, ale pak bravurnû
navázal QSO, CW, dosti rychl˘m tempem na oby-
ãejném klíãi. Protistanice (snad to byl Ital) si asi
myslela, Ïe je to nûjak˘ pruìas mladík ... (RX bylo
Pento pfiestavûné na super, TX asi 20 W.)

Léta bûÏela, obãas jsme se v Turnovû potkali
a krátce si popovídali. Snad pfied dvûma mûsíci se za
Mílou vypravili dva mládenci amatéfii, ktefií se zají-
mali o historii amatérismu u nás. Míla se pr˘ rozpo-
vídal, mûl fiadu vzpomínek a byl pohotov˘ a svûÏí.

Dnes uÏ se tedy odkudsi dívá, jak kolem na‰í
Zemû létají elmg vlny, které mu pfiiná‰ely radost. UÏ
poznal i to, co pfii pohledu ze Zemû bylo tajemné.
Díky Mílo za Tvé krásné pfiátelství!

Ivan ·olc, OK1JSI

OK2BDI   SK
Dne 31. prosince 1999 podlehl v boji se zákefi-

nou chorobou ve vûku 63 let Gerhard Schleider,
OK2BDI. Radioamatér tûlem i du‰í, DX-man, zá-
vodník, ãlen radioklubu OK2KOD. Gerhard byl ka-
marád, na kterého se nezapomíná.

Jifií Král, OK2RZ
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Silent Key

Ve tfiicát˘ch letech vysílal rozhlas kurzy Morseovy
abecedy, které si dvacetilet˘ Josef nemohl nechat ujít.
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Zaãínajícím

VáÏen˘ ãtenáfii, 

na prvém místû si poloÏme otázku, co nám
bude staronová rubrika v novém klubovém ãasopi-
se pfiiná‰et, jakému okruhu radioamatérÛ bude rub-
rika slouÏit. M˘m pfiáním je, aby na tûchto strán-
kách získali vûdomosti potfiebné k provozu radio-
amatérské stanice v prvé fiadû zaãínající operátofii
radioamatérsk˘ch vysílacích stanic. Mezi nû fiadím
i posluchaãe – RP nebo SWL. Pfiál bych si, aby
i pokroãilí operátofii zde nacházeli podnûty k dal‰í-
mu experimentování, a myslím, Ïe i tûm zku‰en˘m
neu‰kodí obãas si pfiipomenout nûco ze základních
vûdomostí. Informace lze také ãerpat i v jin˘ch rub-
rikách a v ãláncích z obsahu klubového ãasopisu.
Aktivity do rubriky pfiislíbili nûktefií zku‰ení operá-
tofii. Vûfiím, Ïe nezÛstane u slibÛ. âím víc bude do-
pisovatelÛ, tím bude rubrika zajímavûj‰í, pestfiej‰í.
Vítan˘ je kaÏd˘ pfiíspûvek oslovující ãtenáfie.

Dovolte, abych vám popfiál do nového roku to
nejlep‰í ze v‰eho dobrého, co vás v roce 2000 oãe-
kává. Doba, kterou jsme proÏívali v uplynulém roce

a jistû budeme v novém roce proÏívat, je plná pfie-
kvapení a zvratÛ. Mnohé dûní ve spoleãnosti ovliv-
Àuje va‰e osobní aktivita, vá‰ zájem a schopnost
reagovat na co nejvíce podnûtÛ. Vûda stále pfiiná‰í
novinky v technice, technologiích, konstrukcích,
nové druhy provozu. To v‰e nastavuje roviny, ve
kter˘ch se odehrávají aktivity radioamatérÛ. Vlastní
radioamatérsk˘ provoz vám poskytne nová naváza-
ná spojení, získáte nová pfiátelství, vylep‰í se va‰e
sportovní v˘kony. Seznamování se s novinkami
z techniky, poznatky o ‰ífiení rádiov˘ch vln a ovûfie-
ní va‰ich konstrukãních nápadÛ umoÏní v˘raznû
ovlivÀovat va‰e v˘sledky. To v‰e pfiiná‰í radosti, ale
i zklamání. 

Radioamatéfii zab˘vající se vysíláním na radio-
amatérsk˘ch pásmech pfied mnoha lety sestavili
kodex chování radioamatéra. Je nazván „HAMSPI-
RIT“. Duch radioamatéra. Neu‰kodí, na úvod do
nového ãasopisu, pfiipomenout jeho zásady.

1. Radioamatér nesmí b˘t sobcem.
NepouÏívá svého zafiízení pouze pro svoje potû‰ení
a nekazí ani ostatním radioamatérÛm radost ze spo-
jení, ani úmyslnû, ani neúmyslnû. Trpûlivû poãká

s voláním protistanice, aÏ druhá stanice spojení do-
konãí. Nevolá bezhlavû, aniÏ by protistanici vÛbec
sly‰el. PouÏívá jen takového pfiíkonu, kterého je pro
dané spojení zapotfiebí, místní i blízká spojení pak
nenavazuje v úsecích pásem vyhrazen˘ch pro DX
provoz. VÏdy se odladí, poÏádá-li jej o to jiná stani-
ce, které ru‰í její spojení apod. Je si vûdom sv˘ch
povinností vÛãi ostatním.

2. Radioamatér dodrÏuje vÏdy a za v‰ech
okolností povolovací podmínky a v‰echny dal‰í
zákonné povinnosti. Je to vûcí jeho cti.

3. Radioamatér je pokrokov˘, udrÏuje svo-
je zafiízení na nejlep‰í technické úrovni a vylep‰uje
je nepfietrÏitû podle posledních vûdeck˘ch poznat-
kÛ, aby co nejlépe vyuÏil radioamatérsk˘ch pásem.
Jeho zafiízení má vÏdy nejen technickou úroveÀ, ale
i co nejlep‰í vzhled.

4. Radioamatér pomáhá druh˘m, kaÏd˘
radioamatér je mu pfiítelem. Se zaãáteãníky pracuje
pomalu a trpûlivû a radí jim v provozu i pfii v˘stav-
bû jejich zafiízení. RovnûÏ jeho pomûr k sousedÛm
vlastnícím rozhlasové a televizní pfiijímaãe je vÏdy
takov˘, jak amatérsk˘ duch pfiikazuje.

o tom, Ïe nûjací radioamatéfii vÛbec jsou, asi do-
zvûdûli aÏ ode mne. Ale zato mû pfiihlásili do elekt-
rotechnického krouÏku v královédvorském Domû
dûtí a mládeÏe a tehdy také hlavnû pion˘rÛ.
Vedoucího tam tenkrát dûlal nûjak˘ Jarda Hák. No
a jednou tak ‰la fieã a já se pfiiznal, Ïe umím mor-
seovku. Na logick˘ dotaz, kolik chytá‰, jsem odpo-
vûdûl po pravdû, Ïe asi tak devadesát. KdyÏ mi pak
Jarda, ze kterého se vyklubal OK1AUI (dne‰ní
OM3AUI) pustil na rádiu nûjaké zbûsilé pískání
a vyzval mû, aÈ chytám, Ïe je to slabá padesátka,
zdû‰ení na mojí stranû nepotfiebovalo velkého vy-
svûtlování. Udaná rychlost byla u obou správná,
akorát já, jako skaut, poãítal teãky a ãárky a ne pou-
ze celá písmenka. 

Pak bylo pár let s tenkrát je‰tû honem na li‰ku,
doma dûlané pfiijímaãe s tak dokonalou stabilitou,
Ïe na nûkter˘ch závodech ani neposlouchaly v pás-
mu. Fantastické polní dny na Zviãinû s OK1KOB,
neuvûfiitelná sranda se spoustou nov˘ch kamarádÛ:
Honza EV, Pepa MKD, Standa AYX, ZbyÀìa VZR
a spoustou dal‰ích fantastick˘ch lidí. A samozfiej-
mû znám˘ svûtobûÏník, horolezec a jachtafi Béda
OK4HOB/MM.

KdyÏ si na nûj vzpomenu, nemÛÏu nevzpome-
nout památn˘ polÀák, kde jsme Pepíka MKD po nû-
kolika letech pfiesvûdãili, aby vystoupil na zviãinsk˘
triangl, tehdy uÏ docela shnil˘, ke kterému jsme
kaÏdoroãnû stavûli antény. Vûdûli jsme, Ïe má zá-
vratû, kdyÏ vystoupí na „‰tokrdle“. Spolu s Bédou
jsme vylezli na samou ‰piãku a Josku pofiádnû po-
houpali. Za t˘den mi volal Milo‰ DCC, kter˘ na
Zviãinû bydlí, Ïe triangl spadl. Ten triangl mûl tak
25 metrÛ, coÏ potvrdilo, Ïe nejen mÛj Ïivot je omyl
pfiírody.

Tábor mládeÏe na Zámeãku v Jansk˘ch Lázních,
trpûlivost uãitelÛ ZdeÀkÛ OK1MIT (dnes LZ),
OK1MBZ a dal‰ích mi pfiinesly osvûdãení RO. Dal‰í
„polÀáky“, KV a VKV kontesty, pfiedvádûãky radio-
amatérství na dûtsk˘ch táborech, leteck˘ch dnech,
pátky „v obvyklou hodinu na obvyklém místû“,
sranda i váÏné potíÏe, to v‰e bylo a je OK1KOB. Pak
pfii‰la vlastní koncese OL5BAI, pár tisíc spojení,
pak OK1FXX a vojna s vysíláním na ãerno. Opu‰Èák

za vzorné vedení bojového provozu, kdyÏ náãelník
na nûjakém cviãení pfii‰el do mojí R118 na kontro-
lu a já právû dûlal sviÏné CW spojení s jedním HB9.
Pak dal‰ích pár desítek tisíc QSO, no a teì sedím
tady a povídám si s tebou.

Já nemûl ani odvahu ani potfiebu Tû pfie-
ru‰it. Velmi podobn˘ monolog by asi na
tohle téma vze‰el ode mne, bohuÏel pro
mne je‰tû o pár let del‰í. Ale i v Tvém pfií-
padû se nûjak ta na‰e amatéfiina promícha-
la i do Tvé souãasné profese.

Pokud myslí‰ tisk QSL, tak tiskárnu mám také
náhodou. A pfii‰lo to celé zase omylem. Zaãnu nû-
kde v polovinû sedmdesát˘ch let. PrÛmyslovka
v Jiãínû, slaboproud, mûfiicí technika a novinka –
v˘poãetní technika. Dennû 100 km stopem. Moje
první láska byly kamiony a jak to s takovou b˘vá,
i prvé veliké rozhodnutí. V pÛlce ãtvrÈáku, ãtyfii mû-
síce pfied maturou, nastupuji jako závozník v âSAD,
a pak za volantem kamionÛ víc neÏ milion kilo-
metrÛ. V roce 1988 se uÏ budoucí zmûny ve státû
zaãaly klubat a já, abych je urychlil, dûlám dal‰í ra-
dikální fiez. Po bez tfií dnÛ deseti letech v âSAD
budu soukromníkem. Mám vlastní AVII, takÏe co ji-
ného neÏ autodoprava. Podal jsem si Ïádost, které
bylo vyhovûno tehdy obvyklou formou vy‰etfiování
na Bezpeãnosti. Jak mÛÏe nûkdo v socialistickém
státû vlastnit náklaìák? Nakonec to dobfie dopadlo,
stal jsem se soukrom˘m fotografem. Budoval jsem
s kamarádem obchÛdek v Hradci Králové, pak uÏ
byla revoluce, restituce – a já byl zase znovu na za-
ãátku. Jenom bez penûz, ty jsem tam utopil. Rok
nebo dva jsem aktivnû tápal od obchÛdku s potra-
vinami aÏ po pfiíleÏitostné a tehdy oblíbené vymû-
ním cokoli za cokoli. Pak mû kamarád pfiesvûdãil
a zaloÏili jsme cestovní kanceláfi. Tady uÏ opravdu
zaãíná ten tisk QSL! Neumíte si ani pfiedstavit, kolik
taková cestovka potfiebuje v‰elijak˘ch letákÛ.
Nastoupil kamarád, fanda do poãítaãÛ, Jindra
OK1XOB. Koupil jsem nejmodernûj‰í poãítaã 286,
jehliãkovou tiskárnu, Corel ve verzi 2.0 a Jindra
zaãal. Pfii‰li známí – udûlej mi taky takov˘ letáãek,
vizitku, prospekt. Koupili jsme lejzrovku, kopírku

a já zaloÏil novou firmu: tiskárnu ELLIprint. Pak pfii-
‰el Rominor, opravdov˘ tiskafisk˘ stroj na stÛl.
Doma jsme zabavili dûcák, kovolisty vyrábûli za zá-
chodû. No, kdo nevidûl, neuvûfií. Tfietí patro panelá-
ku a tam tiskárna. Od té doby jsme sem tam nûco
pfiikoupili, takÏe technika uÏ okupuje nûkolik set
metrÛ a pofiád je to málo.

Pár obyãejn˘ch QSL lístkÛ jsem udûlal pro
sebe, pro kamarády z KOB. Pak pfii‰la doba, kdy
OL5T vyuÏívalo k provozu moje QTH a Jarda TC
pfii‰el s tím, jestli bych mohl udûlat pro nûj a pro
ãleny nûjaké pûkné barevné lístky. Moc se nepo-
vedly, ale líbily se v DráÏìanech. Zkusil jsem inze-
rovat ve Funkamatéru, ale DG0ZB mi sdûlil, Ïe Ïád-
n˘ inzerát nebude, Ïe tam je jedniãka on. Na to jsem
mûl pro nûj jedinou odpovûì – zatím tedy ty.

Dnes, asi po roce a pÛl, dob˘váme svût, produ-
kujeme více neÏ 1 500 000 ks lístkÛ mûsíãnû. Tiskli
jsme uÏ pro stanice ze 101 zemí podle DXCC, dal-
‰í dvû jsou ve v˘robû. Sponzorujeme tisk více neÏ
800 000 ks lístkÛ ãesk˘m amatérÛm ve formû po-
pulárních objednávek z Holic. A tady se musím nû-
kter˘m, co na nû je‰tû ãekají, omluvit, protoÏe
dodací lhÛty tûchto lístkÛ jsou mnohem del‰í,
neÏ bych si pfiál. 

V tisku QSL se drÏíme hesla: neutrácejte za ãer-
nobílé QSL, protoÏe fotokvalita je u nás levnûj‰í.
Cílem je stát se nejvût‰ím svûtov˘m v˘robcem QSL
a také doma to na‰i konkurenti v podobn˘ch kate-
goriích tiskovin s námi nebudou mít lehké.

Moc místa na moje otázky nezbylo. ·lo
Ti to samotnému mnohem lépe asi jako
v‰echno, do ãeho ses zatím v Ïivotû pustil.
TakÏe závûrem...

Závûrem? Snad taková malá radioamatérská v˘-
zva: úãastnûte se závodÛ! Kontesty nedûlají ty super
stanice, s kilowatty a desítkami antén, ale my, oby-
ãejní úãastníci s nûkolika spojeními! Dûláme to
pfiece jen pro sebe, pro radost! Blbá nálada neexis-
tuje, tu si vsugerujeme jen sami. A nejen u rádia.

A nevíte náhodou nûkdo, kdo to byl Cyrus
a Fidel v kníÏce ·olim, já a tranzistory, jaké mají
znaãky? Já se to do dne‰ka nedozvûdûl.

Za rozhovor podûkoval Jifií Král, OK2RZ

Rozhovor s...
Z
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5. Radioamatér respektuje rÛzné druhy
radioamatérské ãinnosti, svoji vlastní ãinnost ne-
povy‰uje nad ostatní, nepohlíÏí s úkosem na VKV,
na technickou ãinnost, na závody, ani na DX-práci,
na snahu po získání QSL lístku a diplomu apod.
KaÏd˘ druh na‰í ãinnosti má své oprávnûní a své
zastánce, ktefií se navzájem respektují.

6. Radioamatér je ãlovûk vyrovnan˘.
Amatérské rádio je jeho koníãkem, ale nesmí si do-
volit pro nû zanedbávat svoje povinnosti vÛãi rodi-
nû, v povolání, ve ‰kole a vÛãi vefiejnosti vÛbec.

7. Radioamatér je rovnûÏ obûtav˘
a pomÛÏe samozfiejmû tam, kde je jeho vûdomostí
potfieba, aÈ jiÏ na pracovi‰ti nebo tfieba v pfiípadû
nouze, pfii katastrofû apod. Nikdy se pro to nepovy-
‰uje, je to jeho samozfiejmá povinnost.

8. Radioamatér pomáhá také vûdû.
Dodává exaktní v˘sledky sv˘ch pozorování pfii rÛz-
n˘ch svûtov˘ch akcích, coÏ pfii celosvûtové radio-
amatérské síti stanic je neocenitelnou pomocí.
Obzvlá‰tû dobré v˘sledky své technické práce dává
samozfiejmû vefiejnosti k dispozici. 

9. Radioamatér je ãestn˘ a otevfien˘. To je
téÏ smyslem radioamatérsk˘ch spojení, závodÛ
a soutûÏí. Nikdy si nepomáhá ‰vindlem a podvodem.

10. Radioamatér ‰ífií pfiátelství mezi náro-
dy celého svûta v tom nejkrásnûj‰ím slova smyslu.

Takto si pojem HAMSPIRIT pfiedstavoval autor
tohoto desatera, dnes jiÏ neÏijící Ing. Vladimír
Srdínko, ex OK1SV. Jeden z pfiedních OK DXmanÛ.
Sepsal je asi v polovinû 20. století. V dobû, kdy
tranzistor byl je‰tû „v ‰uplíku u RCA“, kdy byla te-
levize ve sv˘ch zaãátcích, kdy nebyly FM pfievádû-
ãe, mobilní telefony, satelitní vysílání. V dobû, kdy
s prvními DX expedicemi zaãínal Danny VP5VB,
kdy poãet vydan˘ch diplomÛ DXCC byl nûkolik de-
sítek, kdy DX-Cluster nebo Internet musel na spat-
fiení svûtla svûta je‰tû moc dlouho ãekat a je‰tû
déle, neÏ se stal ve v‰ech pádech skloÀovan˘m po-
jmem srozumiteln˘m kaÏdému hamovi. V dobû, kdy
v Evropû odeznívala euforie oslav z ukonãené
II. svûtové války a lid s nadûjemi vzhlíÏel do ‰Èast-
nûj‰í budoucnosti, ale také v dobû, kdy získat OK
koncesi nebylo snadné.

Podmínky pro získání oprávnûní k provozu radio-
amatérské stanice jsou dnes nepomûrnû snaz‰í. Po
úspû‰ném absolvování zkou‰ek a následném vydá-
ní povolení a volací znaãky, vám jiÏ nic nebrání
k zahájení vlastní ãinnosti radioamatéra vysílaãe.

PfieváÏná vût‰ina nov˘ch drÏitelÛ povolení jsou
operátofii tfiídy D. Je to zfiejmû dÛsledek v˘voje, od
CB po amatérské rádio. Poznatky z kurzÛ od roku
1989 pofiádan˘ch Radioklubem Zlín o této skuteã-
nosti hovofií pfiesvûdãivû. První seznámení se s rá-
diov˘m vysíláním se ve velké vût‰inû dûje na pás-
mu CB. To je nemûnn˘ fakt. Prakticky nic nemusím
znát, nepotfiebuji Ïádné zkou‰ky, nikde se nemusím
pfiihla‰ovat, organizovat, provozní zvyklosti ve‰keré
Ïádné. Mnoho adeptÛ radioamatérského vysílání je
pozdûji znaãnû zklamáno, mnohdy to dává hlasitû
najevo, Ïe se musí nauãit a pfied zku‰ební komisí
prokázat jistou míru znalostí. Nechápou, nebo ne-
chtûjí pochopit, Ïe pouÏívání radioamatérsk˘ch pá-
sem jim dává daleko vût‰í moÏnosti seberealizace
neÏ provoz na CB pásmech. A k vyuÏití tûchto moÏ-
ností potfiebují vûdomosti. Prubífisk˘m kamenem

dal‰ího v˘voje je v˘uka morseovky. Pfiíjem i vysílá-
ní. Pokud adept pfiijme pfiedepsan˘ch 40 znakÛ za
minutu (zapsání rukou) a toutéÏ rychlostí vysílá na
ruãním klíãi, má obvykle vyhráno. Vstupuje do
operátorské tfiídy C, pozdûji do tfiídy B a A. Tím se
mu otvírají dosud nepoznané moÏnosti vysílání na
KV. Na první pohled se zdá, Ïe operátorská tfiída „D“
je znaãnû omezena. Naopak, na VKV pásmech lze
najít dostateãné vyÏití a tím naplnûní ambicí k pro-
vozu i k technickému experimentování. Operátofii
tfiídy „D“ jsou rovnoprávní v‰em ostatním tfiídám.
Povolovací podmínky umoÏÀují praktické vyuÏití na
VKV v‰ech druhÛ provozu jako na KV.

Vlastnosti ‰ífiení VKV pfiedstavují jisté omezení
co do pfieklenuté vzdálenosti. Technick˘ pokrok
i zde nabízí moÏnosti, jak tento handicap pfiekonat.

Jak se seznamovat s provozem
na radioamatérském pásmu?

Pokud novic pfied obdrÏením koncese vysílal na
CB, coÏ je asi 90 % adeptÛ, má jiÏ urãité pfiedstavy
o vysílání jako takovém. Radioamatérsk˘ provoz je
odli‰n˘ od provozu CB. Má svá ustálená pravidla,
procedury a zaÏitou frazeologii. Pro úspû‰né a ra-
dost poskytující provozování je nutné tato pravidla
znát a dodrÏovat.

V první fiadû musí novic odposlouchat a tím se
nauãit zavedené postupy pfii navazování spojení.
Jednou z moÏností, a asi nejdostupnûj‰í pro vût‰i-
nu zaãáteãníkÛ, je poslech místního pfievádûãe
v pásmu VKV. Buì v pásmu 144 nebo 440 MHz.
Zde hned v úvodu upozorním, Ïe procedura nava-
zování a vedení korespondence pfii spojení pfies
pfievádûã je ponûkud odli‰ná od bûÏného provozu
na pásmu. Zvládnout obojí je nutné. Dal‰í moÏnos-
tí je poslech na VKV v pásmu urãeném pro lokální
FM provoz. Pokud máte vybavení pro KV, pak ve
fone pásmu 80 m získáte základní informace o pro-
vozu. Kdo ovládá morse znaky, pak jeho cesta vede
na telegrafní úseky KV pásem. 

Na VKV jsou úseky pro CW a SSB provoz. Zde
je nutno pfiipomenout, Ïe v tûchto úsecích se vlast-
ní provoz odb˘vá povût‰inou v závodech, nebo
v dobû, kdy se vyskytují mimofiádné podmínky

‰ífiení. Zaãáteãník, kter˘ se zatím nedokáÏe oriento-
vat kdy a co na jednotliv˘ch úsecích hledat nebo
oãekávat, nabude dojmu, Ïe toto pásmo je nepouÏi-
telné, není tam v prÛbûhu dne skoro Ïádn˘ provoz. 

Jak je uvedeno v˘‰e, pro zvládnutí zaãátkÛ je
vhodné poslouchat FM provoz. Tedy fone provoz
veden˘ prostfiednictvím kmitoãtové modulace. Pro
zaãáteãníka je to velmi vhodné z dÛvodÛ zvládnutí
techniky naladûní se na stanici. Radiostanice vhod-
né pro provoz v tomto pásmu pouÏívají krokové
ladûní. Pfiepnutím pfiíslu‰ného kanálu je stanice na-
ladûna. A mÛÏete bez dal‰ího dolaìování poslou-
chat. Pfii provozu telegrafním nebo SSB naladit
správnû a ãitelnû signál pfiedstavuje jistou praxi. 

Poslechem zvládnete vedení radioamatérského
spojení, nauãíte se frazeologii, která je zaÏitá. V dal-
‰ím pokraãování budou uvedeny vzory navazování
spojení. Nauãit se je pfied navázáním prvního spo-
jení na radioamatérském pásmu povaÏuji za nutné.
TotéÏ platí o znalosti hláskovací tabulky. Bez ní se
v provozu neobejdete. Jen tak se ubráníte pocitu
trapnosti, kdyÏ nevíte, co v tom okamÏiku uãinit,
kdyÏ nepfieãtete pofiádnû ani znaãku stanice, která
vás volá, najednou nevíte, o ãem hovofiit. I tak tré-
ma udûlá své. Vzru‰ení je pochopitelné. Navázání
prvních radioamatérsk˘ch spojení je záÏitek na cel˘
Ïivot. 

Poslechem spojení dále získáte pfiehled o stani-
cích, které se vyskytují v dosahu pfievádûãe. Získáte
také pfiehled o stanicích v místû va‰eho bydli‰tû
a nejbliÏ‰ím okolí. I kdyÏ ne vÏdy je obsah spojení
‰tûdr˘ na pouãení. Mimo pfievádûãov˘ provoz je
dobré sledovat provoz na tzv. kanálech „S“. Zde se
navazují spojení mezi pevn˘mi stanicemi pfiímo –
direkt – nebo jsou vyuÏívány pro provoz stanic
„Mobil“ (S je zkratka pro Simplex). To jsou stanice,
které se pfii vysílání pfiemísÈují. V okolí tûchto kmi-
toãtÛ se bude zaãáteãník pohybovat. V pásmu
2 m se je‰tû pouÏívají jiné druhy provozu. O tûch se
zmíním pozdûji. FM provoz, jak se vyskytuje na
VKV, je velmi vhodn˘ k prvním krokÛm, k získávání
prvních poznatkÛ a informací. I ten operátor, kter˘
ovládá morse a tím získává nárok na pásma KV, by
nemûl FM provoz na VKV pfiehlíÏet.

OK1JZD v plném zaujetí
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Radioamatér vysílaã, aby se stal mistrem, musí
se nauãit mnoho. Absolvovat zkou‰ky je‰tû nezna-
mená, Ïe v‰e potfiebné ovládám. ProkáÏi pouze zna-
lost z pfiedepsan˘ch disciplin a to je‰tû s pfiedem
známé látky. Zkou‰ka je ãasovû omezena a nemÛÏe
prokázat znalost v‰eho potfiebného. Obzvlá‰È z pro-
vozu radioamatérsk˘ch stanic. 

·ífiení elektromagnetick˘ch vln
v pásmu VKV

Pro pochopení a zvládnutí provozu na VKV je
potfiebné si uvûdomit základní vlastnosti elektro-
magnetick˘ch vln o kmitoãtu vy‰‰ím neÏ 30 MHz.
Toto je hranice mezi vlnami krátk˘mi (KV) a velmi
krátk˘mi vlnami (VKV – oznaãují se v‰eobecnû
v‰echny kmitoãty nebo kmitoãtová pásma nad
30 MHz). 

V radioamatérském provozu se budete setkávat
je‰tû s podrobnûj‰ím dûlením a následujícími
v˘razy.

1. VKV, anglická zkratka VHF – Very High
Frequency. Rozsah je mezi kmitoãty 30 a 300 MHz. 

2. UKV, UHF oznaãuje se takto spektrum ultra
vysok˘ch kmitoãtÛ, od 300 do 3 000 MHz. Z ang-
lického UHF Ultra High Frequency.

3. SHF oznaãuje se takto spektrum kmitoãtÛ od
3 000 do 30 000 MHz (neboli 30 GHz). Z anglické-
ho Super High Frequency.

Elektromagnetické vlnûní je fyzikální jev. Jeho
dvû základní sloÏky, elektrické a magnetické pole
zpÛsobí pohyb, pfienos energie v prostfiedí zemské
atmosféry. Pomocí vyzafiovacího systému pfiemûní-
me energie v˘konového zesilovaãe a vyzáfiíme ji do

V dne‰ní dobû nelze pfiedpokládat pfiemíru akti-
vity klubov˘ch nebo chcete-li kolektivních stanic ãi
radioklubÛ, které by umoÏnily v˘chovu nov˘ch, za-
ãínajících operátorÛ radioamatérské stanice. Získat
adresy tûchto stanic není nic nemoÏného. Pokud
jsou ãleny nûkter˘ch radioamatérsk˘ch organizací,
je moÏné získat kontaktní adresu u tûchto spolkÛ.
Nejedná se o vyzrazování Ïádn˘ch dat. Pokud je
klubová stanice ãlenem âeského radioklubu, adre-
su získáte v sekretariátu âRK. Abychom usnadnili
va‰i orientaci, postupnû zvefiejníme seznam radio-
klubÛ âRK, a to po uzavfiení v˘bûru ãlensk˘ch pfiís-
pûvkÛ pro rok 2000. V na‰í republice pÛsobí je‰tû
jiné radioamatérské spolky, ale o jejich aktivitách
a kontaktních adresách redakce nemá informace.
Existuje i radioamatérsk˘ adresáfi. Adresy stanic
jsou otis-kovány v tzv. CALLBOOKU. Jeho posled-
ní vydání v OK-OM bylo v roce 1998. Zájemce jej
mÛÏe zakoupit v sekretariátu âRK. UpozorÀuji, Ïe
ne v‰echny adresy stanic zde najdete. Nûktefií si ne-
pfiejí b˘t v této knize uvefiejnûni, a tak si adresu
k zapsání nepo‰lou. Není to povinnost. Nové stani-
ce musí ãekat na uvefiejnûní v dal‰ím vydání. Tento
adresáfi je vydáván i v mezinárodní verzi. Obsahuje
mimo OK-OM stanic adresy stanic zahraniãních.
Aktuali-zuje se jednou v roce. Vydá jej nûkolik vy-
davatelÛ, dnes jiÏ pouze na CD ROM pro poãítaã.

Pokud se vám podafií odposlechnout nebo zís-
kat informaci jinou cestou, napfi. od kamarádÛ ve
‰kole atp., Ïe se místní radioamatéfii scházejí tam
a tam, v dobu tu a tu, je to v˘hra. Cesta do kolekti-
vu je usnadnûna. SchÛzky se ve vût‰inû pfiípadÛ ko-
nají v nûjakém hostinci nebo restauraci. BohuÏel e-
konomické problémy radioklubÛ (není penûz na
placení nájmÛ z místností, kde by se mohla umístit
klubová stanice nebo vÛbec radioamatéfii se mohli
sejít jen na kus fieãi) nutí vyhledávat podobná zafií-
zení. Byl bych nerad, aby vznikl dojem, Ïe radio-
amatéfii jsou pivní skauti apod. BohuÏel, klubov˘ Ïi-
vot z v˘‰e uveden˘ch dÛvodÛ je v této realitû.
Vedení âRK pfiedává kontaktní adresy sv˘ch radio-
klubÛ na M·MT, které fiídí rÛzné domy dûtí a mlá-
deÏe v âR s poÏadavkem pfiedání tûchto adres do
tûchto domÛ. Domy, které mají krouÏky zab˘vající
se radioamatérsk˘m vysíláním a pfiihlásí se na
âRK, (není podmínkou b˘t ãlen âRK) dostávají klu-
bov˘ ãasopis âeského radioklubu „Radioamatér“
zdarma. Zdrojem informací by mûly b˘t rÛzné firmy
prodávající radioelektroniku. Ti obvykle mají pfie-
hled o radioamatérském dûní ve svém regionu.
Mûlo by to b˘t jejich „svat˘m“ zájmem. VÏdyÈ radio-
amatéfii jsou potenciální zákazníci pro firmu.
A správn˘ obchodník si dokáÏe podrÏet jejich
zájem. 

Vyplatí se ve svém okolí chodit s otevfien˘ma
oãima a koukat po stfiechách. Radioamatér, kter˘
se vûnuje provozu, má na stfie‰e nebo v okolí
domu umístûny antény. Rozdíl mezi anténami pro
TV - STA je evidentní.

Poslechem na pásmech získáte volací znaãky
místních stanic a mohu vám jen doporuãit pokusit
se s operátorem (nejlépe s klubovou stanicí) for-
mou dopisu nebo pfiímo náv‰tûvou kontaktovat.
KdyÏ v dopise vysvûtlíte úãel, vá‰ zájem o radio-
amatérské vysílání a co oãekáváte od setkání, je
velká nadûje, Ïe vám budou dvefie otevfieny. (Urãitû
vás neodmítnou v radioklubu nebo v domech dûtí
a mládeÏe.) Je dobré, kdyÏ do dopisu pfiipí‰ete nû-
kolik poslechÛ z provozu dotyãné stanice. Datum,
ãas, volací znaãky stanic, se kter˘mi byla stanice ve

spojení. BohuÏel dne‰ní doba má mnoho negativ-
ních spoleãensk˘ch jevÛ. Nenechte se proto odra-
dit poãáteãní nedÛvûrou. VÏijte se sami do role na-
v‰tíveného neznámou osobou. Jak se budete cho-
vat? Pro získání dÛvûry jsou nutné pomalé kroky.
Nesmí vás odradit první dojem, kter˘ ve vás mÛÏe
vzbudit pocit nedÛvûry, nezájmu. Dnes existují me-
zi radioamatéry rÛzné zájmové skupiny, ke kter˘m
proniknout vyÏaduje ãas a jiÏ nûco umût, ale mnoh-
dy také obûtovat nûjakou korunku. Jedná se o úzce
zamûfiené kolektivy pfieváÏnû závodních operátorÛ
a DXov˘ch operátorÛ, operátorÛ PR, ktefií vûnují
mnoho energie a finanãních prostfiedkÛ pro splnûní
pfiedstav na dosaÏení vynikajícího v˘sledku. A tomu
je v‰e podfiízeno. Je nabíledni, Ïe tito ho‰i také jiÏ
nûco umí. Proto nemÛÏete poÏadovat, aby vám vy-
svûtlovali, co je to „contest“ v dobû, kdy zrovna
probíhá závod, ve kterém jde o vítûzství. Získat si
dÛvûru pfiedpokládá opravdov˘ zájem o vûc. Pfied-
pokladem je míra znalostí, ale také finanãní pro-
stfiedky. A to není pole pro zaãínajícího operátora.
Tam se lze dopracovat pílí. Zaãít se musí jinde. 

prostoru. Energie pohybující se prostorem má svÛj
smûr a velikost (intenzitu). Tyto ãinitele naz˘váme
vektory. Jsou na sebe kolmé. Konstrukãním uspo-
fiádáním vyzafiovacího systému lze dosáhnout
stavu, kdy je vektor smûru orientován vodorovnû,
hovofiíme o horizontální polarizaci antény. Pokud je
v rovinû kolmé, vzniká vertikální polarizace. U VKV
se pouÏívá je‰tû polarizace kruhová. Vznikne vhod-
nou konstrukcí anténního systému. MÛÏe b˘t pra-
vo- nebo levotoãivá. 

Elektromagnetické vlnûní se ‰ífií v‰emi smûry.
Ne vÏdy je tato vlastnost potfiebná. Konstrukcí vyza-
fiovacího systému mÛÏeme dosáhnout stavu, kdy
soustfiedíme maximum vyzáfiené energie do poÏa-
dovaného smûru pfiedpokládané radiové komuni-
kace. VKV vlny mají nûkteré vlastnosti, které limitu-
jí jejich pouÏití. ·ífií se pfiímoãafie, neodráÏí se od
ionosféry jako vlny krátké, odráÏejí se od náhod-
n˘ch ploch nebo útvarÛ. âím jsou vlny krat‰í, tím
v˘raznûji se tyto vlastnosti projevují. Z toho vypl˘-
vá, Ïe spojení na VKV se dají navazovat do oblastí
pfiímé viditelnosti. Pokud poÏadujeme spojení „za
roh“ vyuÏívají se k tomu rÛzné techniky, o kter˘ch
bude zmínka dále. Prostfiedí, v nûmÏ se elektro-
magnetické vlny pohybují, zpÛsobuje útlum. Je to
jistû velká nev˘hoda, se vzdáleností signál slábne.
Naopak za jist˘ch okolností dovede prostfiedí utvo-
fiit takové podmínky pro pfienos elektromagnetické-
ho vlnûní, Ïe umoÏní zvût‰ení komunikaãní vzdále-
nosti, neÏ je pfiímá viditelnost. 

Prostorem se rádiové vlny ‰ífií rychlostí svûtla
tj. 300 000 km/sec. Urãitému kmitoãtu odpovídá
urãitá vlnová délka. Platí vztah:

Délka vlny Lambda [m] = 300 / f [MHz] 

Jak jsem se zmínil v úvodu, pro zaãátek je nej-
snadnûj‰í poslouchat nebo vysílat druhem modula-
ce FM na VKV. Technika modulace je popsána
v literatufie. Doporuãenou literaturou je publikace
„PoÏadavky ke zkou‰kám operátorÛ amatérsk˘ch
rádiov˘ch stanic“, kterou vydal âRK. Lze ji koupit
v sekretariátu âRK. 

K zafiízení (radiostanici) vhodném k provozu FM
na VKV nûkolik základních poznámek. Rozvoj vysí-
lací a pfiijímací techniky, tj. vhodn˘ch konstrukã-
ních prvkÛ a technologií, uplatnûní nov˘ch poznat-
kÛ o ‰ífiení rádiov˘ch vln, umoÏÀuje produkci fiady
typÛ rÛzn˘ch miniaturních zafiízení. Vyznaãují se
velmi pfiízniv˘m pomûrem váha/rozmûr/v˘kon/uÏit-
ná hodnota. K vyuÏití praktického dosahu není nut-
n˘ velk˘ v˘kon, postaãuje fiadovû nûkolik watÛ
a ménû. Chemické napájecí zdroje procházejí boufi-
liv˘m v˘vojem co do pomûru kapacita/váha/rozmû-
ry, zatíÏitelnosti, moÏnosti rychlonabíjení, poãty
pracovních cyklÛ. MoÏnost vysílat za pohybu tj.
mobil, a pouÏití vertikální polarizace antény umoÏ-
Àuje pouÏití jednoduch˘ch a malorozmûrov˘ch an-
ténních systémÛ. Jednoduchost obsluhy radiosta-
nice s FM modulací, snadné nastavení frekvenãní-
ho kanálu je pfiedností hlavnû pro zaãínající a ménû
obratné operátory. Mikroprocesorová technika do-
voluje pouÏít dal‰í vymoÏenosti jako jsou pfiedna-
stavené kmitoãty, skanování v zadaném frekvenã-
ním rozsahu, omezení vzájemného ru‰ení, volbu
pfiístupov˘ch práv, schopnost digitální komunika-
ce, multifunkãní displeje informují o v‰em dÛleÏi-
tém pro provoz atd. V‰echny tyto moÏnosti zabudo-
vané v malém zafiízení nejsou hlavním v˘zkumn˘m
produktem pro radioamatéry. Jsou to aplikace v˘-
zkumu pro jiné vûdní obory, rÛzné obory elektroniky

Začínajícím
Z

a
č
ín

a
jí

c
ím

Úãastník technické soutûÏe mládeÏe – MâR 1999

zlom radio letzte  27.1.2000 7:30  Str nka 8



Radioamatér 1/2000 9

a radiokomunikace. Návratnost prostfiedkÛ vloÏe-
n˘ch do v˘zkumu je daleko pfiíznivûj‰í, neÏ by bylo
pouÏití pouze pro samotné radioamatéry. Velkoséri-
ová v˘roba komponentÛ dovoluje ceny finálních v˘-
robkÛ stlaãit do pfiijateln˘ch mezí akceptovateln˘ch
pfieváÏnou vût‰inou radioamatérÛ. V˘sledn˘ efekt se
dostavuje. Nabídka obchodníkÛ obsahuje sortiment,
ve kterém jiÏ takfika není pfiehled.

Praktick˘ dÛsledek pro radioamatéry: snadná
dostupnost vhodn˘ch zafiízení a pomûrnû snadné
získání povolení = navazování spojení a korespon-
dence na nevelké vzdálenosti se pfiesouvají do ob-
lastí VKV.

Abychom mohli zahájit vysílání na radioamatér-
sk˘ch pásmech, musíme splnit dvû podmínky.
V prvé fiadû vlastnit povolení k provozu radioama-
térské stanice. Vydává jej âTÚ na základû vykona-
n˘ch zkou‰ek. V tomto povolení máte zapsánu pfii-
dûlenou volací znaãku. Druhá podmínka je mít
k úãelu vysílání vhodnou radiostanici. Pokud toto
povolení nevlastníte, podle platn˘ch zákonÛ vysíla-
cí zafiízení nemÛÏete mít doma, byÈ jen uschováno.
Pofiídíte si pouze pfiijímaã. 

Pro va‰i orientaci ve v˘bûru vhodného pfiijíma-
ãe jsem sestavil následující seznam. PouÏil jsem
mnû dostupné prameny a sefiadil je náhodnû.
V Ïádném pfiípadû není sefiazen podle nûjak˘ch
kritérií. 

Pfiijímaãe na na‰em trhu

Stolní provedení
Yaesu FRG-100

KV komunikaãní pfiijímaã, rozsah 50 kHz aÏ
30 MHz. USB, LSB, CW, AM, FM. Mikroproceso-
rové fiízení hlavních funkcí umoÏÀuje snadné ovlá-
dání a práci s doplÀky, vhodn˘ pro zaãáteãníky.
50 pamûÈov˘ch kanálÛ, hodiny, vstup pro dvû anté-
ny, pfiednostní v˘bûr pásem atd. MoÏno doplnit CW
filtrem 500 nebo 250 Hz, teplotnû stabilizovan˘m
oscilátorem, externí zdroj. Rozmûr 238x93x243 mm
(25 600 Kã).

Kenwood R-5000

Kmitoãtov˘ rozsah 0,1 aÏ 30 MHz. V‰echny druhy
provozu (38 000 Kã).

Icom IC-R75

Kmitoãtov˘ rozsah 30 kHz aÏ 60 MHz. V‰echny dru-
hy provozu, 101 pamûtí, osazen standardními filtry
2,1/6/12 kHz a volitelné 250–350–500 Hz pro CW
a pro SSB 1,8–2,8–3,3 kHz. Nad standard voliteln˘
DSP. Alfanumerick˘ multifunkãní displej (jak je
u této firmy zvykem), manuální ladûní nebo pfiímé
zadávání kmitoãtu, 2 anténní vstupy, ovládání z PC
(36 000 Kã).

AOR AR-3000A

Rozsah 100 kHz aÏ 2 036 MHz, AM, USB, LSB,
CW, WFM, NFM, 400 pamûtí, lze propojit s PC 
(36 500 Kã).

AOR AR-5000

Rozsah 10 kHz aÏ 2 600 MHz, AM, FM, USB, LSB,
CW. 1 000 pamûtí, pfiepínatelná ‰ífie pásma od
500 kHz do 220 kHz. UmoÏÀuje pfiíjem meteosat,
propojení s PC. U obou typÛ pomûrnû velké mnoÏ-
ství pamûtí, scanování atd. (62 200 Kã).

AOR AR-5000 PLUS 

Vylep‰ená verze, 2 000 pamûtí (69 900 Kã).

AOR AR-7030

Rozsah 0-32 MHz, vyhoví nejnároãnûj‰ím poÏadav-
kÛm v rozsahu KV (36 500 Kã)

Realistic DX-394

Pfiehledov˘ pfiijímaã pro DV, SV, KV. Kmitoãtov˘
rozsah 150 kHz aÏ 30 MHz, v‰echny druhy provo-
zu, 160 pamûtí, nastavení ladicího kroku, citlivost
0,1 µV/CW a 0,3 µV/SSB. Dvojí smû‰ování,
S-metr (9 500 Kã).

JRC NRD-345

Rozsah 10 kHz aÏ 30 MHz, AM, CW, SSB, RTTY.

JRC NRD-545 DSP

Kmitoãtov˘ rozsah 10 kHz aÏ 30 MHz, s moÏností
dal‰ího roz‰ífiení do 2 000 MHz. Má v‰echny druhy
provozu, DSP s voliteln˘m potlaãením od 10 Hz do
10 kHz.

Realistic PRO-2042

Kmitoãtov˘ rozsah 25–1 300 MHz, 1 100 pamûtí,
trojí smû‰ování, doplÀkové ovládání z PC pfies in-
stalované rozhraní RS 232, dekódování CTCSS,
DCS, DTNF (12 990 Kã).

Nasa HF-4E

Stolní, 30 kHz–30 MHz, displej, AM/USB/LSB, 10
pamûtí, dvojí smûfiování, ‰ífika pásma 2,6 a 6 kHz,
citlivost pod 1 µV, vybaven FAX dekodérem, po pfii-
pojení k PC umoÏÀuje pfiíjem meteorolog. map 
(9 500 Kã).

CRUSADER XK

Stolní, kmitoãtov˘ rozsah 540 kHz aÏ 218 MHz, roz-
sah není plynule pfieladiteln˘. 

SSB-CW RECEIVER EMGO

Pro KV pásma 3,5 aÏ 30 MHz, konvertor z libovol-
ného KV pásma do 3,5 MHz, pfiijímaãe pro FM 2 m,
70 cm.

Pfienosné pfiijímaãe
Yupiteru MVT-3300

Pásma 66–88 MHz, 108–180 MHz, 320–470 MHz,
808–1 000 MHz, AM, FM, 200 pamûtí, 10 priorit-
ních kanálÛ, 10 kanálÛ pro scanování (8 000 Kã).

Yupiteru MVT-7100, Stabo XR-100

Kmitoãtov˘ rozsah 100 kHz aÏ 1 600 MHz, AM, FM,
USB. LSB, CW. Má 1 000 pamûtí (11 900 Kã).

Yupiteru MVT-9000

Kmitoãtov˘ rozsah 100 kHz aÏ 2 039 MHz, spek-
trální analyzátor, AM, CW, SSB, FM (18 900 Kã).

Alinco DJ-X10

Kmitoãtov˘ rozsah 100 kHz aÏ 2 000 MHz, AM,
WFM, NFM, CW, LSB, USB, hodiny, spektrální
amalyzátor, ovládání PC (16 000 Kã).

TRX 100 XLT 

Kmitoãtov˘ rozsah 100 kHz aÏ 2 200 MHz, AM,
NFM, 1 000 pamûtí, spektrální analyzátor.

Pod oznaãením „Air Control“ naleznete v katologu
CONRAD âR pfienosn˘ pfiijímaã, kter˘ pracuje
v pásmech 54 aÏ 87 MHz, 88 aÏ 108 MHz, 108 aÏ
176 MHz, 26,965 aÏ 30,405 MHz.

Realistic PRO-28, PRO-70, Commtel COM-102,
COM-306
Pracují v pásmech 66–88, 137–174, 380–512 MHz.
Li‰í se od sebe poãtem pamûtí – od 10 do 50 ka-
nálÛ. Provedení pfienosné (Hand held), napájené
bateriové. Pfiijímaã COM 306 má navíc pásmo
108–174 MHz (5 500–6 500 Kã

AOR AR-8000, AR-8200
Rozsah 100 kHz aÏ 1 900 MHz, model 8 200 do
2 040 MHz, v‰echny druhy provozu, rozdíl mezi
nimi ve vybavení. Oba jsou ‰piãkové pfiístroje v kat.
pfienosn˘ch pfiijímaãÛ (17 500–19 900 Kã).

Realistic PRO-29, PRO-62, Commtel COM-203
Pracují v rozsazích 66–88, 108–174, 390–512,
806–956 MHz. Li‰í se opût poãtem pamûtí, od 60
do 200 kanálÛ. Obû skupiny se li‰í téÏ rychlostí
scanování tj. poãtem prohledan˘ch kanálÛ za sec.
(7 000–8 900 Kã).

Realistic PRO-60, PRO-26, Yupiteru MVT-3300
Pracují v rÛzn˘ch segmentech od 25 do 1 300 MHz.
Poãet pamûtí 200 a mají také rozdílnou scanovací
rychlost (8 500–12 000 Kã).

Následující typy mají rozsah od dlouh˘ch vln
aÏ po UHF: WS 2000E, MVT 7100, DJ-X10,
IC-R10, AR 8000, AR 8200, MVT 9000

Pracovní kmitoãet od 0,5 do 2 040 MHz, poãet
kanálÛ 1 000, jsou vybaveny S-metrem.

Seznam si neãiní nárok na úplnost sortimentu
ani jeho dal‰í aktualizaci (uvedené ceny jsou orien-
taãní a jsou vãetnû DPH 22%.). Bude-li zájem,
redakce najde cestu ke zvefiejnûní podrobnûj‰ích
popisÛ pfiijímaãÛ, o které bude zájem, testování
apod. Úmyslnû nejsou uvádûni prodejci v OK a pro-
dejní ceny. 

V inzertních rubrikách se ãas od ãasu vyskytují
rÛzné inkurantní, povût‰inou vojenské pfiijímaãe.
Pokud se nejedná o sbûratelské hobby, jsou také
vhodné pro zaãínající. Je ov‰em pfiedem nutné se-
známit se s jejich stavem a provozuschopností.
Také rozmûry a váha nejsou zanedbatelné.
Prostudovat jejich vlastnosti, pro jak˘ druh provo-
zu se dají pouÏít a hlavnû pro jaká kmitoãtová pás-
ma jsou konstruovány a vzít v úvahu dal‰í para-
metry. Cena b˘vá vesmûs pfiijatelná a lze je pro
zaãáteãníka doporuãit.

Závody
Na závûr bych chtûl upozornit na závody a sou-

tûÏe vhodné pro zaãínající a posluchaãe. KaÏd˘ mû-
síc probíhají jiÏ zavedené pravidelné soutûÏe. Jsou
vypsány pro v‰echny OK-OM stanice a posluchaãe.
Zvlá‰tû je v‰ak doporuãuji zaãínajícím operátorÛm.
Dnes chci upozornit na Aktivitu 160 m CW
a Aktivitu 160 m SSB, dále KV PA a SSB Ligu.
Celoroãnû probíhá soutûÏ OK MARATON. Pod-
mínky jsou sestaveny hlavnû pro zaãínající operá-
tory a posluchaãe. Pfiístup mají ov‰em v‰ichni
zájemci bez rozdílu tfiídy. Ta je zohlednûna v kate-
goriích. Má mûsíãní etapy a pfiihlásit se mÛÏete kte-
r˘koliv mûsíc. Na VKV probíhá VKV PA, rovnûÏ kaÏ-
d˘ mûsíc. Podmínky jsou aktuálnû otiskovány
v rubrice Závody. V‰echny jsou vypsány i pro po-
sluchaãe. V bfieznu probûhne „Závod Veterán radio-
klubu“. PfiestoÏe je podle názvu vypsán radioklu-
bem, kter˘ sdruÏuje radioamatéry mající koncesi
déle neÏ 20 rokÛ, do závodu jsou zváni v‰ichni OK-
OM operátofii a posluchaãi. Závod se koná 12. bfiez-
na a soutûÏí se pouze v pásmu 80 m CW a SSB.
Podmínky jsou uvedeny v rubrice Závody. Závod je
velmi populární, soutûÏí fiady OK stanic, které se
bûhem roku na pásmech málo vyskytují. Nask˘tá se
tak moÏnost získat body do diplomu VRK. Udûluje
se za urãit˘ poãet spojení (poslechÛ) ãlenÛ VRK.
A nejen do tohoto diplomu, ale i do dal‰ích, které
jsou v OK vydávány. 

Radek Zouhar, OK2ON Z
a

č
ín

a
jí

c
ím

Začínajícím

zlom radio letzte  27.1.2000 7:30  Str nka 9



myslet a je jasné, kde se nalézá „jádro pudla“.
Komerce zahltila v‰echny svojí obrovskou silou
a kaÏd˘ se zaãíná starat pfiedev‰ím sám o sebe.
MládeÏ zÛstává trochu stranou, a pak ji snadno
„vcucne“ finanãní ma‰inérie pulsující s neobvyklou
intenzitou okolo v˘poãetní techniky se v‰emi ná-
vaznostmi. Dospûláci jsou nakonec rádi, Ïe dûÈátko
nasává poãítaãové znalosti, v‰ak se mu to v Ïivotû
jistû hodí, a nefetuje po knajpách. Existující radio-
amatérské skupiny se vût‰inou tváfií navenek jako
uzavfiené, bez zájmu o dal‰í du‰iãky, které se doká-
Ïí prokousat k nûjak˘m informacím pouze náhodnû
pfies vhodného známého nebo pfiíbuzenskou ces-
tou. V‰echno ostatní zmizelo. Proto povaÏuji za
nesmírnû dÛleÏité, Ïe se u nás na‰tûstí podafiilo vy-
budit CB ãinnost na velmi vysokou úroveÀ a Ïe
nûktefií radioamatéfii dokázali sestoupit ze sv˘ch
profesionálních nadoblaãn˘ch v˘‰ek, pochopit si-
tuaci i ‰anci a zaãít osobnû, nebo v rámci sv˘ch
radioklubÛ, peãovat o síbíãkáfie projevující zájem
o vstup mezi radioamatérskou rodinu. Nûkolik ko-
lektivek má pfiímo ve své struktufie CB skupinu
(OK1KHL, 1KFB, 1OFK), o kterou peãuje, kontrolu-
je a dává jí vynikající pfiímou moÏnost pfiechodu na
amatérská pásma. OK1KHL dokonce pofiádá tradiã-
ní kurzy zakonãené zkou‰kami. Tato forma je zcela
nejlep‰í, ov‰em jen velmi málo klubÛ je tohoto
schopno. Dále se nûkteré velmi silné CB spolky
snaÏí spolupracovat s nûkter˘m radioamatérem,
ãasto jej mají pfiímo ve sv˘ch fiadách a pak je cel˘
proces také pomûrnû snadn˘. Tomu, kdo je hodnû
odtrÏen od spoleãensk˘ch aktivit, zb˘vá pouze sle-
dovat CB obãasníky, ãi jiné tiskoviny a má-li zájem
o amatérskou ãinnost, zaãít nûjak jednat. Tûsnû po
revoluci to bylo hodnû obtíÏné, v‰e se teprve zaãí-
nalo tvofiit, ale dnes je situace pfieci jen o hodnû
lep‰í. Poslední dobou se vytvofiila a stabilizovala
velmi slu‰ná síÈ prodejcÛ radiokomunikaãní techni-
ky a na jejich pultech se natrvalo usadily velmi pûk-
né tiskoviny s touto tematikou. Pro úplné zaãáteã-
níky a zájemce o rádiové spojení lze doporuãit
knihu „Nebojte se CB“, která srozumitelnou
formou, bez velk˘ch nárokÛ na technickou zdat-
nost, informuje ãtenáfie o v‰em co potfiebuje pro
pofiízení a zprovoznûní CB radiostanice a vede
jej pfii prvních spojeních. Dále je moÏno pofiídit
jakési volné pokraãování od stejného autora,
„CB pro mazáky“, která se, místy aÏ humornou
formou, prokousává technickou stránkou vûci
a vtipnû zpracovává celou fiadu zajímav˘ch podrob-
ností. Ti, ktefií zjistí, Ïe CB pásmo nestaãí jejich
rádiovému rozletu, mají dnes jiÏ dal‰í moÏnost, a to
v knize „Od CB k radioamatérÛm“, kde se mo-
hou je‰tû trochu více vylep‰it ve znalostech v‰eho
kolem rádiov˘ch vln, ale pfiedev‰ím zde najdou
kompletní informaci o radioamatérském provozu

a o formách, jak se lze mezi radioamatéry osobnû
zapojit. Vûzte pravdu, není to nic obtíÏného a zku‰e-
n˘ síbíãkáfi pouze s radostí uvítá moÏnost pfiímého
pokraãování svého pÛsobení na rádiov˘ch vlnách.

Souãástí zahajování aktivit na ve‰ker˘ch pás-
mech b˘vá zpravidla, a je to velice dobr˘ zvyk, po-
slech tûch, ktefií se tam jiÏ pohybují. Známá vûc, Ïe
sebelep‰í teorie praxi nenahradí, je neoddiskutova-
telnou skuteãností a právû poslechem se jiÏ prak-
ticky zúãastÀujeme vlastního rádiového dûní. První
momenty mohou b˘t dost pfiekvapující, zvlá‰tû se-
tkání s morseovkou ãi jin˘mi druhy provozu doká-
Ïe dosavadního uÏivatele FM modulace fiádnû „vy-
dûsit“, ale vûfite, Ïe to v‰echno je jen první dojem
a ãasem zjistíte, Ïe to v‰echno je vlastnû jen jedna
velká a nesmírnû zajímavá zábava. Pfiitom se stává,
Ïe dotyãn˘ se tak uspokojí pouh˘m poslechem, Ïe
u nûho i mÛÏe zÛstat. Proã ne? I tato varianta rádio-
vého hobby je dost roz‰ífiená a natolik obsáhlá, Ïe
se jí ve svûtû vûnují statisíce amatérÛ, ktefií mají
stále co poslouchat, lovit a objevovat. Pro pfiirov-
nání lze tuto ãinnost dobfie srovnat se sledováním
vesmíru. Na rádiov˘ch vlnách se také kaÏd˘m oka-
mÏikem odehrává velkolepé divadlo, které nelze vi-
dût, dobfie se v‰ak poslouchá. I mezi posluchaãi
existují tematické skupiny a kluby li‰ící se podle
druhu a kmitoãtÛ poslouchaného vysílání a i na nû
jiÏ pamatují vydavatelé tiskovin. V nenápadné bro-
Ïurce „DX - Dálkov˘ pfiíjem na v‰ech vlnách“
se autor úspû‰nû snaÏí ze zájemce o poslech vytvo-
fiit témûfi profesionála, kter˘ bude na v‰ech rádio-
v˘ch vlnách jako doma. Bude chápat základní
zákonitosti, anténní kouzla, v˘razy jako citlivost, se-
lektivita, úroveÀ signálu, echo i zesílení, trávit co
nejvíce volného ãasu u pfiijímaãe se sluchátky na
u‰ích. K této obsáhlé nabídce se v tûchto dnech pfii-
pojila i velmi pûkná a obsáhlá kniha „333 pfiijíma-
ãÛ“, která na více neÏ 220 stránkách soustfieìuje
v‰e, co se z pfiijímací techniky na svûtû kdy objevi-
lo od padesát˘ch let aÏ do souãasnosti, a to vãetnû
podrobn˘ch technick˘ch i uÏivatelsk˘ch údajÛ
a pfiibliÏné trÏní hodnoty.

Na závûr jeden dotaz: Jestlipak poznáte, kdy se
z Vás stal opravdu dobr˘ síbíãkáfi, radioamatér ane-
bo posluchaã? (Nûktefií tvrdí, Ïe ve chvíli, kdy se
Vám vytvofií na sedací ãásti mozoly, jaké má kame-
ník na rukou, ale to mÛÏete chytit i u poãítaãe nebo
v hospodû.) Nevíte...? Je to pfiesnû v okamÏiku, kdy
pfii práci na rádiov˘ch vlnách opustíte své okolí,
budete vtaÏeni do rádiového svûta sv˘m podvûdo-
mím tak, Ïe se stanete jeho souãástí a budete mít
takov˘ dojem asi jako pfii ãtení velmi dobré knihy ãi
sledování silného filmu. Pak jste „in“ a od té doby
se to bude jenom a jenom prohlubovat. PÛsobí to
tak trochu jako droga, ale je to krásné.
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Od CB k radioamatérÛm

Na této pravidelné stránce se chceme vûnovat
problematice provozu na obãansk˘ch pásmech
(CB). Vy, koncesovaní a „zku‰ení“ radioamatéfii,
ktefií jste se právû nadechli k nûjaké uráÏlivé nebo
jenom mazácké prÛpovídce, vyuÏijte demokratické
moÏnosti otoãit list a pokraãovat tam, kde je to Vás
hodno. Ostatní budou mít moÏnost se zde sezna-
movat se souãasn˘m dûním na CB pásmu v âR
i v zahraniãí, stavem legislativy, novou vysílací
technikou a dal‰ím.

Tato tematika je obsáhlá a rÛznorodá právû tak,
jak obrovské mnoÏství „síbíãkáfiÛ“ existuje.
Odhaduje se, podle poãtu vyroben˘ch CB radiosta-
nic, Ïe na svûtû je v provozu asi pÛl miliardy CB
stanic. Tento odhad je velice pfiibliÏn˘, protoÏe
v fiadû státÛ, podobnû jako u nás, se pfiechovávání
CB stanic neregistruje. Pro provozování postaãí
pofiízení vysílaãky vybavené potfiebn˘mi certifikaã-
ními dokumenty podle platného zákona. A právû
tento zajímav˘ fakt, Ïe na tomto pásmu mÛÏe
opravdu vysílat kdokoli a kdykoli, prakticky bez
omezení, zpÛsobil, Ïe CB pásmo je velmi oblíbeno
tak obrovsk˘m mnoÏstvím uÏivatelÛ. Celé dûní je
pochopitelnû v˘raznû ovlivÀováno obvykl˘m dosa-
hem rádiov˘ch vln na kmitoãtech okolo 27 MHz,
kter˘ se vyjadfiuje v desítkách kilometrÛ, a právû
proto se vût‰inou na pouh˘ch 40 kanálÛ vejde tolik
stanic. Pochopitelnû, Ïe dochází k ãastému ru‰ení,
aÈ jiÏ extrémní hustotou síbíãkáfiÛ ve velk˘ch mûs-
tech, nebo díky sporadick˘m superpodmínkám, ne-
boÈ na rádiovou vlnu o délce okolo 10 metrÛ má
vliv velké mnoÏství rÛzn˘ch faktorÛ. Pfiesto se na
CB velmi úspû‰nû uskuteãní kaÏdodennû nûkolik
milionÛ zajímav˘ch spojení, poãínaje popovídáním
se znám˘m z jednoho konce vesnice na druh˘, mi-
l˘m pozdravením znám˘ch v regionálním krouÏku,
navázáním pfiátelství s novou staniãkou (tfieba
v hluboké noci na extrémní vzdálenost a velmi sla-
b˘m signálem), vzru‰ené debaty tirákÛ na jejich
cestách bez konce, aÏ po cílená a dlouho vysedáva-
ná spojení na superdlouhé vzdálenosti nebo s ne-
obvyklou zemí, kontinentem ãi ostrovem. 

UÏivatelé CB se podle svého zamûfiení také
obvykle sdruÏují v rÛzn˘ch spolcích, skupinách
a klubech, poãínaje vesnickou partou s nepravidel-
nou se‰lostí v hospodû, pfies neregistrované skupi-
ny ve vût‰ích mûstech pofiádající obãasná vefiejná
setkání, vût‰í kluby s programem a aktivitami vyso-
ké úrovnû, které ãasto pfiedãí i nefunkãní ãi Ïivofiící
kolektivy amatérÛ, aÏ po kluby pracující zcela pro-
fesionálním zpÛsobem, které, rozãlenûny na tema-
tické sekce, vyvíjejí aktivity na vysoké svûtové ú-
rovni, jeÏ nikterak nezaostávají za ãinností radioa-
matérÛ s koncesí.

V souãasné dobû, kdy bohuÏel v nûkter˘ch ev-
ropsk˘ch zemích pozorujeme velmi prudk˘ úbytek
radioamatérské aktivity (Maìarsko, Rakousko,
Francie atd.), stafiíci odchází a mládeÏ tfie‰tí oãi do
poãítaãÛ, je nesmírnû dÛleÏitá práce s dûtmi.
JestliÏe nepodchytíme zájem v tomto vûku, pozdûji
je to jiÏ témûfi nemoÏné. Ostatní aktivity pfievaÏují
a den je tak krátk˘... Je v‰ak moÏno vysledovat pfií-
mou souvislost mezi úrovní aktivity na CB a radio-
amatérsk˘ch pásmech. Tam, kde je velmi mnoho
síbíãkáfiÛ (napfi. Nûmecko, Polsko, Itálie, ale i na
Slovensku a u nás), je i radioamatérská aktivita na
hodnû vysoké úrovni. Staãí se v‰ak jen krátce za-

Český radioklub je Váš radioklub!
âlenstvím bezplatnû získáte: ãasopis Radioamatér, QSL sluÏbu, zv˘hodnûní pfii ãlensk˘ch sluÏbách,
slevy pfii nákupu publikací âRK, úhradu ãlenského pfiíspûvku IARU, moÏnost ovlivÀovat radioamatérské
dûní doma i ve svûtû.

âlenstvím v âRK vyjadfiujete podporu své radioamatérské organizaci pfii jednáních s oficiálními
místy âeské republiky a pfii prosazování zájmÛ radioamatérÛ z âR ve svûtû, podporu své Mezinárodní
radioamatérské unii pfii prosazování zájmÛ radioamatérÛ v Mezinárodní telekomunikaãní unii ITU a na
svûtov˘ch radiokomunikaãních konferencích (WARC).

âlenstvím v âRK projevujete úãinnû svÛj zájem o budoucnost radioamatérského hobby. 

âlenské pfiíspûvky ãiní 200 Kã roãnû pro v˘dûleãnû ãinné, 100 Kã roãnû pro ostatní star‰í 15 let,
30 Kã roãnû pro ãleny do 15 let.

Pfiihlá‰ku lze podat na adrese âeského radioklubu nebo prostfiednictvím kteréhokoli radioklubu âRK,
jeÏ jsou v kaÏdém vût‰ím mûstû v âR (informaci Vám rád podá sekretariát âRK).
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Y2K ve svûtû TRX, PA a antén
Co nabízejí svûtové firmy do roku 2000? S ãím

pfiicházejí do nového století? Následuje nûkolik zá-
kladních informací o novinkách, se kter˘mi pfiichá-
zejí vybraní v˘robci radioamatérsk˘ch zafiízení do
nového tisíciletí. Seznam je sefiazen abecednû po-
dle názvu v˘robku.

ACOM 2000A – automatick˘ KV lineární zesi-
lovaã 1,5 kW (pfii zatíÏitelnosti 100 %, napfi. RTTY).
Potfiebné buzení pro pln˘ v˘kon 40–55 W. Oddûle-
n˘ ovládací panel o rozmûrech 167x130x25 mm
zobrazuje snad v‰e, co si lze vÛbec pfiedstavit (v˘-
kon vyzáfien˘ a odraÏen˘, v˘kon budicí, teplota
transformátoru, teplota vzduchu u kaÏdé elektronky,
SWR, síÈové napûtí, síÈov˘ pfiíkon, zesílení dB,
pfiesn˘ kmitoãet, Ïhavicí napûtí a proud, mfiíÏková
pfiedpûtí). Automatické pfiepínání a pfielaìování (do
1 s), vestavûn˘ automatick˘ tuner (aÏ do SWR 1:3,
na 160 m 1:2), moÏnost pfiipojení automatického
anténního pfiepínaãe (celek pak sám fie‰í i rozdílné
vyladûní na stejném kmitoãtu aÏ pro 10 rÛzn˘ch
antén), moÏnost ovládání z PC pfies standardní
RS-232. Ochranné obvody zaji‰Èující praktickou
nezniãitelnost. Pln˘ QSK provoz. Dvû elektron-
ky Svetlana 4CX800A (GU74B), rozmûry
440x440x180 mm, hmotnost 41 kg. Ceníková cena
5 500 USD, anténní pfiepínaã 595 USD. Obálka
obrázek 1.

Alinco DJ -195 VKV FM ruãní TRX, 5 W,
40 pamûtí s alfanumerick˘m popisem, CTCSS ko-
dér a dekodér, DCS (Digital Code Squelch), externí
napájení aÏ 13,8 V, nabíjení akumulátoru v TRX,
moÏnost klonování, alarm proti ukradení, experi-
mentální elektronick˘ odpuzovaã hmyzu (nejedná
se o Ïert), rozmûry 56x124x40 mm. Obálka obrá-
zek 6.

Alinco DJ-V5 2 m/70 cm ruãní TRX, 5 W, 200
pamûtí s alfanumerick˘m popisem, CTCSS kodér
a dekodér, DTMF Squelch, pfiijímaã 76 aÏ 999 MHz,
externí napájení aÏ 13,8 V se zobrazením napájení
na displeji, ochrana proti pfiehfiátí, klonování, roz-
mûry 58x97x40 mm, hmotnost 335 g vã. baterií.
Obálka obrázek 5.

Alpha 99 – KV PA 1.5 kW. Upraven˘ Alpha
91B vyrábûn˘ v USA. Manuální ladûní, QSK, úãin-
né ochranné obvody, buzení potfiebné pro pln˘ v˘-
kon 55-60 W. Dvû elektronky Svetlana 4CX800A.
Rozmûry 439x188x419 mm, hmotnost 30 kg.
Ceníková cena 2 799 USD. Obálka obrázek 2.

Ameritron – tato firma specializovaná na
KV PA nepfiichází s rokem 2000 s Ïádnou novinkou.
ProtoÏe v‰ak vyrábí kvalitní a popupární zafiízení,
pfiipomeneme dva oblíbené modely z jejího sorti-
mentu. PA AL-811 o v˘konu 800 W za pfiíznivou
cenu 799 USD. VyuÏívá ãtyfii levné elektronky 811 A,
rozmûry 394x349x210 mm, hmotnost 14,5 kg.
Model AL-800H je zajímav˘ sv˘m v˘konem 1,5 kW
pfii mal˘ch rozmûrech 439x216x370 mm a hmot-
nosti 24 kg. PouÏívá dvû elektronky Eimac
3CX800A7, pro plné vybuzení postaãí 40-55 W
a stojí 2 395 USD. Vlevo AL-800, vpravo AL-811.

Cushcraft MA5B – pûtipásmová smûrovka
pro 20 aÏ 10 m. Pro 20, 15 a 10 m jsou aktivní dva
prvky, pro 12 a 17 m pouze jeden. Nejdel‰í prvek
5,2 m, délka ráhna 2,2 m, max. v˘kon 1,2 kW, max.
povrch 3 m2, hmotnost 12 kg.

Hy-Gain AV-640 – osmipásmov˘ vertikál pro
pásma 40 m-6 m bez trapÛ a radiálÛ. V˘‰ka 7,8 m,
hmotnost 8 kg, max. zatíÏení 1,5 kW, poãítáno pro
vûtry do 130 km/h. Ceníková cena 360 USD, model
AV-620 (20-6 m) stojí 270 USD.

Force12 C-49XR – nejv˘konnûj‰í „tfiípásmo-
v˘ monobander“ v‰ech dob. Takto zní titulek firmy
uvádûjící 24prvkové monstrum. V principu jde o 3
plnorozmûrné monobandery umístûné na jednom
ráhnu dlouhém 15 m. âísla hovofií za své – 20 m
(4 el, 7,8 dBd), 15 m (6 el, 8,5 dBd), 10 m (14 el,
9,5 dBd). Standardnû se pevnost prvkÛ u Force12
poãítá pro vûtry do 160 km/h, za pfiíplatek se dodá-
vají verze do 193 km/h. Obálka obrázek 15.

Force12 Magnum 340N – tfiíprvková smû-
rovka pro 40 m, prvky jsou lineárnû zkráceny na cca
85 % plné délky (pokles zisku pouze 0,1–0,2 dB).
Polomûr otáãení 10 m, max. plocha 1 m2, hmotnost
52 kg. Obálka obrázek 16.

Force12 C-31XR – v˘konná tfiípásmová smû-
rovka. Délka boomu 10 m, celkem 14 prvkÛ (3 el na
20 m, 4 el na 15 m a 7 el na 10 m), hmotnost 39 kg.
Ceníková cena 998 USD. Obálka obrázek 13, 14.

Force12 C-36XR – v˘konná ãtyfipásmová
smûrovka. Délka boomu 11 m, celkem 13 prvkÛ
(2 el na 40 m, 3 el na 20 m, 3 el na 15 m a 5 el na
10 m), hmotnost 49 kg. Obálka obrázek 17.

Icom IC-756PRO – KV + 6m TRX, vznikl dal-
‰ím vylep‰ením IC-756. Rozdíly a zajímavé vlast-
nosti: Barevn˘ TFT displej, zdokonalené DSP (nyní
jsou DSP filtry provázány s AGC, takÏe pokud sig-
nál filtr odfiízne, neovlivÀuje to ani nastavení AGC,
51 digitálních filtrÛ, RF procesor s nastavitelnou
‰ífikou vysílaného pásma, vestavûn˘ demodulátor
RTTY, mikrofonní ekvalizér, manuální Notch filtr
s v˘fiezem 70 dB), Voice Keyer (tzv. „cékvítko“,
4 pamûti po 15 s pro vysílání a 4 pro pfiíjem), digi-
tální PBT (Pass Band Tuning – ofiezávání pfiijíma-
ného spektra, nyní tuto ãinnost fie‰í DSP, coÏ zlep-
‰uje „ostrost“ a úãinnost). Obálka obrázek 12.

Icom IC-2800 – ‰piãkov˘ 2 m/70 cm mobilní
TRX. V˘kon 50 W na 2 m a 35 W na 70 cm, 232 pa-
mûtí, oddûlen˘ (samostatn˘) pfiední panel, barevn˘
displej (480x234 bodÛ, zobrazuje i obrázky napfi.
SSTV), 1 200/9 600 bps TNC, moÏnost pfiipojení
bezdrátového mikrofonu (infraãerven˘, se v‰emi
ovládacími prvky), CTCSS, vizuální zobrazení pro-
vozu na zvolen˘ch kanálech (Band Scope), vestavû-
n˘ duplexer, moÏnost pfiipojení k PC, klonování.
Obálka obrázek 11.

Icom IC-T81A – ãtyfipásmov˘ ruãní transceiver
pro 6 m, 2 m, 70 cm a 23 cm. První TRX tohoto
typu na svûtû. V˘kon 5 W (pfii napájení 13,5 V,
4,5 W s dodávanou baterií), 1 W na 23 cm, ‰irok˘
rozsah pfiijímaãe (50–54 MHz, 74–174 MHz,
400–470 MHz, 1 240–1 300 MHz), 124 pamûtí,
CTCSS, DTMF, vestavûn˘ „help“, vlhkotûsné prove-
dení, moÏnost pfiipojení k PC, klonování. Rozmûry
58x107x28 mm, hmotnost 280 g. Obálka obrázek 18.

Kenwood TM-D700A „Data Communicator“ –
viz samostatn˘ popis na str. 13. Obálka obrázek 8.

Kenwood TH-D7A – ruãní 2 m/70 cm „Data
Communicator“, 5,5 W, velk˘ tfiífiádkov˘ displej, vesta-
vûné TNC a APRS, funkce podobné TM-D700A.
Obálka obrázek 4.

M2 Ho Loop – v‰e-
smûrová anténa pro
2 m s horizontální po-
larizací. Zisk 4 dBd
(v úhlu 10°), pfii zdvoje-
ní 1,27 m nad sebou
8 dBd (v úhlu 9°). Cení-
ková cena 39 USD.

Prosistel Big Boy
rotátory – firma nepfii-
chází s novinkami, vzhle-
dem k tomu, Ïe v‰ak
není pfiíli‰ známá a nabí-
zí vynikající produkty, je
tfieba se o ní na tomto
místû zmínit. V sorti-
mentu jsou 3 typy rotá-
torÛ s tûmito spoleãn˘mi vlastnostmi: 440° otáãecí
rozsah, pfiesnost 1°, digitální indikace natoãení,
funkce „preset“ (zvolíte smûr a rotátor se do nûj
sám otoãí), automatické zrychlování a zpomalování
pfii rozjezdu a brzdûní, doba otáãení cca 1 min 10 s,
moÏnost pfiipojení k PC, dvojit˘ ‰nekov˘ pfievod,
pfiipojení 10Ïilov˘m kabelem, napájecí napûtí mo-
torÛ 48 V. Nejmen‰í je model PST-51 (max. plocha
antény 2,1 m2, otoãn˘ moment 728 Nm, brzdicí mo-
ment 1 188 Nm, maximální vertikální zatíÏení
835 kg, ceníková cena 695 USD), stfiední PST-61
(3,3 m2, 1 807 Nm, 2 871 Nm, 1 170 kg, 920 USD)
a nejvût‰í PST-71 (7,5 m2, 2 948 Nm, 4 950 Nm,
1 450 kg, 1 499 USD). Záruka 2 roky. Obálka
obrázek 3.

Radio Works Line Isolators T4 a T6 –
firma zab˘vající se v˘robou velkého sortimentu rÛz-
n˘ch doplÀkÛ a souãástí pfiedev‰ím pro antény
a kabeláÏ pfiichází s nov˘mi modely VF izolátorÛ.
Tento záhadn˘ „váleãek“ slouÏí k zamezení toku VF
proudu po plá‰ti koaxiálního kabelu – pfieru‰uje
tzv. zemní smyãky (viz jinou ãást tohoto ãísla). T4
je urãen pro KV, T6 pro VKV, prÛchozí v˘kon do
4 kW na KV, 500 W na 50 MHz, zakonãení na obou
stranách konektorem SO-239. PrÛmûr 6 cm, délka
20 cm. Ceníková cena 30 USD.

Ten-Tec 526, VKV TRX pro 2 m a 6 m,
FM/SSB/CW, v˘kon 20 W, nízkov˘konov˘ v˘stup
na 2 m pro transvertor, DSP na mezifrekvenci, 100
pamûtí, rozmûry 70x216x222 mm, cena 799 USD.
Obálka obrázek 9.

Ten-Tec Pegasus, KV TRX ovládan˘ pomocí
PC (nemá ãelní panel s ovládacími prvky), 100 W,
pfiijímaã 100 kHz–30 MHz, IF-DSP (DSP na mezi-
frekvenci), 34 filtrÛ pro pfiíjem (300–900 Hz pro
CW, 1 050–8 000 pro fone), 15 filtrÛ pro vysílání,
neomezené mnoÏství pamûtí, „spektroskop“ (zobra-
zení signálÛ ve zvoleném okolí naladûného kmitoã-
tu), QSK, vlastnosti klasick˘ch stolních TRXÛ, roz-
mûry 273x130x292 mm, hmotnost 4,1 kg. Velmi
pfiíznivá cena 895 USD, samostatn˘ ladicí knoflík
139 USD. Obálka obrázek 7.
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Yaesu FT - 90R „Micro comander“ 2 m/70 cm
TRX, 50 W na 2 m, 35 W na 70 cm, pfiíjem
100–230 MHz, 300–530 MHz, 810–999 MHz,
odn íma t e l n˘  ã e l n í  pane l ,  ma l é  r o z mû r y
100x30x138 mm, hmotnost 644 g.

Yaesu 2600M – v˘konn˘ 2 m FM TRX. V˘kon
60 W, reproduktor na ãelním panelu, NF v˘kon
3,5 W, rozmûry 160x40x160 mm, hmotnost 13 kg.

OK2ON + OK1FUA

Koaxiální kabel 50 Ω
s dielektrikem se vzduchov˘mi
komÛrkami

AIRCOM PLUS je nov˘ koaxiální kabel o impe-
danci 50 Ω s velmi dobr˘mi elektrick˘mi a mecha-
nick˘mi vlastnostmi. Kabel tûchto rozmûrÛ se svojí
extrémnû nízkou hodnotou útlumu je pfiednostnû
vhodn˘ speciálnû pro pásma VHF-UHF a SHF.

AIRCOM PLUS má elastick˘ vnûj‰í plá‰È z PVC
a vzhledovû i prÛmûrem je podobn˘ známému ka-
belu RG-213.

Vnûj‰í vodiã AIRCOM PLUS se skládá z mûdû-
né fólie, která je chránûna opletením. Mûdûná fólie
je na vnitfiní stranû potaÏena umûlou hmotou, a tím
je omezena moÏnost jejího roztrÏení v ohybech
s mal˘m polomûrem. Opletení pokr˘vá 75 % plo-
chy a podstatnû tím pfiispívá k mechanické stabilitû
tohoto kabelu.

Vycentrování vnitfiní Ïíly je zabezpeãeno podél-
n˘mi neposunuteln˘mi vnitfiními pfiepáÏkami
z plastu. AIRCOM PLUS si proto zachovává jmeno-
vitou impedanci i pfii ohnutí do malého oblouku.
Vlastní vnitfiní vodiã je zapu‰tûn v umûlé hmotû,
a tím je zaji‰tûna jeho ochrana proti korozi.

Posunutí vnitfiních vodiãÛ, vyvolané oh˘báním
nebo pfiipojováním konektorÛ, není u kabelu typu
AIRCOM PLUS moÏné. Hotov˘ kabel s konektory je
moÏno libovolnû oh˘bat, aniÏ by do‰lo k vytrÏení
vnitfiního kolíku u N-konektoru. PouÏití kabelu AIR-
COM PLUS je proto doporuãováno v pohybliv˘ch
anténních systémech pfii zaji‰tûní dostateãnû di-
menzovaného polomûru ohybu.

Ve spojení s dodavatelem konektorÛ byl vyvinut
‰piãkov˘ N-konektor pro kabel AIRCOM PLUS, kte-
r˘ vykazuje dobré elektrické parametry také v mik-
rovlnném pásmu. Tento konektor sv˘m prodlouÏe-
n˘m tûlem zajistí lep‰í mechanické vedení kabelu.
Peãlivé dimenzování vnitfiních ãástí konektoru
a kompenzace pfiechodÛ mezi vnitfiním vodiãem ka-
belu a kolíkem konektoru pfiispûlo ke zlep‰ení pfii-
zpÛsobení i pro frekvence vy‰‰í neÏ 3 GHz.
Konektor má oznaãení BN922484 Spinner.

Kabel AIRCOM PLUS je dodáván v délkách
100, 200 a 500 m.

Technická data:
Útlum v dB na 100 m

AIRCOM PLUS RG-213

10 MHz 0,9 2,2 

100 MHz 3,3 7,2

145 MHz 4,5 8,5 

432 MHz 8,2 7,3 

1 296 MHz 15,2 27,5 

2 320 MHz 21,5 41,0 

5 000 MHz 34,1 > 100
Vnitfiní vodiã 2,7 mm, dielektrikum 7,2 mm,

vnûj‰í vodiã 7,9 mm, prÛmûr 10,8 mm, ãinitel zkrá-
cení 0,85, kapacita na 1 m 84 pF, provozní napûtí,
max. 5 kV polomûr ohybu 55 mm, teplotní rozsah –
40 / +80 °C, hmotnost 100 m 15 kg.

Maximální pfiená‰en˘ v˘kon:

10 MHz - 5 500 W

100 MHz - 1 275 W

1 000 MHz - 280 W
GES Electronics

Novinky ve v˘voji mal˘ch NiCd
a NiMH akumulátorÛ

Stejnû tak jako elektronika v poslední dobû
udûlala velk˘ pokrok, pokroãil souãasnû i v˘voj
mal˘ch baterií a akumulátorÛ, které ji ãasto napájí.
V dne‰ní dobû tak spí‰e dochází k opaãnému extré-
mu. Na trhu, zejména v oblasti primárních (nenabí-
jecích) ãlánkÛ jsou desítky baterií rÛzn˘ch znám˘ch
i neznám˘ch typÛ a znaãek. V˘robci se pfiedhánûjí
v reklamû a na TV obrazovce závodí králíci s for-
mulemi. Pro bûÏného zákazníka je velmi tûÏké se
nûjak zorientovat a zvolit ten správn˘ typ. Je to ob-
tíÏné i pro ãlovûka „elektfiiny znalého“, protoÏe
vlastnosti a parametry primárních ãlánkÛ, kromû
hodnoty jmenovitého napûtí 1,5 V, se nikde na ba-
terii neuvádí. Je to i proto, Ïe se tyto ãlánky vzhle-
dem k jejich vlastnostem obtíÏnû mûfií a objektivnû
posuzují. O nûco jednodu‰‰í je to u nabíjecích (se-
kundárních) ãlánkÛ. Tyto vznikly jako nabíjecí ekvi-
valenty bûÏn˘ch primárních ãlánkÛ ve standardních
– komerãních velikostech (tuÏkov˘, mal˘, velk˘,
mono apod.) Sekundární ãlánky lze na rozdíl od
primárních snadno porovnat podle jejich základní-
ho parametru – kapacity. Její hodnota se udává
v mAh a je obvykle uvedena na obalu. Kapacita se
spolu s v˘vojem ãlánkÛ neustále zvy‰uje. Tak na-
pfiíklad tuÏkov˘ NiCd akumulátor mûl pfied deseti
lety kapacitu 450 aÏ 500 mAh. Dnes uÏ lze zakoupit
v bûÏném tzv. komerãním provedení (pouzdro ãlán-
ku má vyv˘‰en˘ kladn˘ pól, tak aby jej bylo moÏné
pouÏít v bûÏn˘ch bateriov˘ch drÏácích komerãních
pfiístrojÛ, napfi. rádiích, walkmanech apod.) akumu-
látor s kapacitou 1 000 mAh. Pfiední svûtov˘ v˘rob-
ce zapouzdfien˘ch akumulátorÛ – japonská firma
Sanyo – jiÏ na trh uvedla dokonce prÛmyslov˘ typ
(pouzdro ãlánku má rovn˘ kladn˘ v˘vod, urãen˘
pro bodování páskov˘ch v˘vodÛ) KR-1100AAU se
jmenovitou kapacitou 1 100 mAh. Skuteãná kapaci-
ta tohoto ãlánku je 1 200 mAh! Podobnû jako do-
chází u tûchto ãlánkÛ ke zvy‰ování kapacity, zlep‰u-
jí se i jejich ostatní parametry. Tûmi jsou napfi.
doba nabití a proudová zatíÏitelnost. Konkrétnû v˘-
‰e uveden˘ ãlánek lze nabít za 40 minut a lze jej za-
tíÏit aÏ 10 A. Hodnoty nabíjecích a vybíjecích prou-
dÛ lze nalézt obvykle v katalozích v˘robcÛ. Vybíjecí
proudy a kfiivky je moÏné i pomûrnû snadno zmûfiit
na konkrétních ãláncích. Hor‰í je to uÏ se Ïivotnos-
tí – poãtem nabíjecích cyklÛ. Ty bychom pracnû
ovûfiili jen dlouhodob˘mi testy. Nezb˘vá nám tedy
nûÏ vûfiit v˘robcÛm, ktefií poãet cyklÛ udávají ob-
vykle od 500 do 1 000, v závislosti na konkrétních
podmínkách pouÏití. Neznamená to v‰ak, Ïe pak
ãlánek „odejde“. Solidní v˘robci garantují k tomuto
poãtu cyklÛ pokles kapacity na urãitou hodnotu –
napfi. fa Sanyo udává 80 %. Nûkteré cenovû „v˘-
hodné“ ãlánky, zejména asijsk˘ch v˘robcÛ mají bo-
huÏel onu hodnotu 1 000 opravdu jen na obalu. 

Zatímco ãlánky NiCd, jsou na trhu jiÏ del‰í do-

bu a asi u nich nelze do budoucna oãekávat nûjaké
v˘razné zmûny, NiMH akumulátory procházejí rych-
l˘m v˘vojem. Je‰tû nedávno byly novinkou NiMH
akumulátory v tuÏkové velikosti s kapacitou
1 100 mAh. Dnes jiÏ firma Sanyo uvedla na trh 
komerãní ãlánek HR-3U s kapacitou 1 450 mAh.
V prÛmyslovém provedení se jiÏ dodává dokonce
ãlánek HR-AAU s kapacitou 1 500 mAh. Tyto nové
typy ãlánkÛ lze jiÏ rychle nabíjet. K nabití postaãuje
ãas nûco málo pfies 1 h. Vybíjet je lze proudem aÏ
7 A, coÏ jsou hodnoty donedávna nemoÏné. Siln˘
vzestup zaznamenaly téÏ ãlánky velikosti MICRO
(prÛmûr 10 mm v˘‰ka 45 mm). Zatímco NiCd aku-
mulátory v této velikosti dosahují kapacity „jen“
250 mAh, NiMH se jiÏ blíÏí k 700 mAh. Tyto ãlánky
procházejí rychl˘m v˘vojem pfiedev‰ím díky maso-
vému nasazení tûchto ãlánkÛ v mobilních telefo-
nech. Obdobnû jako u tuÏkov˘ch ãlánkÛ jiÏ Sanyo
vyrábí komerãní verzi (oznaãení HR-4U) s kapaci-
tou 650 mAh, kterou je moÏno téÏ nabít za 1 h.

NiMH ãlánky oproti NiCd zaãínají získávat ná-
skok v kapacitû. V Ïivotnosti (poãtu cyklÛ) rychlosti
nabití a velikosti vybíjecích proudÛ zatím je‰tû zao-
stávají. Hodnota vybíjecího proudu aÏ 50 A, moÏ-
nost opûtovného nabití doslova bûhem nûkolika mi-
nut, kter˘ch dosahují nûkteré akumulátory velikosti
SC (prÛmûr 23 mm, délka 42 mm) firmy Sanyo za-
tím hned tak jin˘ ãlánek nepfiekoná. Tûchto paramet-
rÛ bûÏnû dosahuje hned nûkolik typÛ z produkce
této firmy. Jedná se napfi. o osvûdãen˘ typ
N-1700SCR (1 700 mAh), kter˘ je v akumulátoro-
vém náfiadí asi nejroz‰ífienûj‰ím akumulátorem
vÛbec. Dále jsou to pak star‰í N-1300SCR
(1 300 mAh), a nov˘ N-1900SCR (1 900 mAh), kte-
ré jsou taktéÏ urãeny pro pohon akunáfiadí. Pro je‰tû
vût‰í vybíjecí proudy je pak RC-1700 (1 700 mAh),
kter˘ byl vyvinut speciálnû pro modeláfie podobnû
jako vysokokapacitní typ RC-2000 (2 000 mAh).
Jako poslední novinka by v souãasné dobû mûla b˘t
uvedena na trh verze RC-2400 (2 400 mAh) a její
prÛmyslová verze N-2400SCR. O tom, za jak˘ch
podmínek ãlánky v akunáfiadí pracují, vypovídá i to,
Ïe se pro nû dodávají zásadnû v papírovém obalu.
Ten na rozdíl od bûÏn˘ch fóliov˘ch obalÛ, na které
jsme z komerãních typÛ zvyklí, odolá vysoké teplotû
ãlánkÛ namáhan˘ch velk˘mi proudy. Ale jak jiÏ bylo
fieãeno, v˘voj NiMH akumulátorÛ intenzivnû pokra-
ãuje. JiÏ se pfiipravuje NiMH akumulátor pro náfiadí,
velikosti SC s kapacitou 3 000 mAh, vybíjecími
proudy aÏ 30 A a dobou rychlého nabíjení okolo 1 h.

ZároveÀ s v˘vojem klasick˘ch akumulátorÛ bû-
Ïí na plné obrátky v˘voj nov˘ch technologií nabíje-
cích ãlánkÛ na bázi lithia se jmenovit˘m napûtím
3,6 V na ãlánek. První lithium-iontové akumulátory
se jiÏ bûÏnû pouÏívají. Pfiipravují se téÏ lithium-po-
lymerové, jejichÏ vzhled pfiipomíná sáãek porcova-
ného ãaje s v˘vody. Tyto akumulátory jsou nebo
budou v‰ak zatím k dispozici pouze velk˘m v˘rob-
cÛm finální elektroniky. Na bûÏném trhu se zatím
nevyskytují. Jedním z dÛvodÛ intenzivního v˘voje
tûchto technologií je téÏ ekologická nezávadnost
vyvíjen˘ch ãlánkÛ. V ãláncích na bázi NiCd je totiÏ
obsaÏeno jedovaté kadmium, které pfiedstavuje
znaãnou zátûÏ pro Ïivotní prostfiedí. To je téÏ dÛvo-
dem k tomu, Ïe se na rok 2008 plánuje zákaz v˘ro-
by NiCd ãlánkÛ. Nicménû zatím lze pfiedpokládat, Ïe
NiCd a NiMH akumulátory budou urãitû je‰tû nûja-
k˘ ãas kvalitním a spolehliv˘m zdrojem pro na‰e
pfienosné spotfiebiãe.

Dalibor Pittr
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Akumulátory Sanyo
GES-ELECTRONICS je autorizovan˘ distributor

akumulátorÛ SANYO. Zde Vám pfiedstavujeme nû-
kolik novinek i standardních a osvûdãen˘ch typÛ
NiCd a NiMH nabíjecích ãlánkÛ této firmy. 

Japonská firma Sanyo je v souãasné dobû 2.
nejvût‰ím svûtov˘m v˘robcem tûchto akumulátorÛ.
Její akumulátory vykazují ‰piãkové parametry a to
jak elektrické (vysoká kapacita, vysoké vybíjecí
a nabíjecí proudy), tak Ïivotnost (poãet vybíjecích
a nabíjecích cyklÛ). Tûch je dosaÏeno nejen díky
povûstné „japonské“ kvalitû v˘roby, ale zejména
pfiísnou 100% kontrolou jak pouÏívan˘ch materiá-
lÛ, tak kaÏdého vyrobeného kusu akumulátoru.
Tradice nûkolik desítek let trvající v˘roby
(od r. 1962) je v souãasné dobû garantována certi-
fikací podle norem ISO 9000.

1) MICRO-AKKU N-4U – NiCd mikrotuÏkov˘
ãlánek (AAA) v komerãním provedení (se standard-
ní ãepiãkou na +), 250 mAh, D 10x45 mm 11 g,
rychlonabíjení (1 h/280 mA), pfiíznivá cena 59 Kã.

2) MICRO-AKKU HR-4U – NiMH mikrotuÏ-
kov˘ ãlánek v komerãním provedení – novinka,
650 mAh, D 10x45 mm 11 g, rychlonabíjení
(1,2 h/650 mA), cena 85 Kã.

3) MICRO-AKKU HR-AAAU – NiMH mikro-
tuÏkov˘ ãlánek v prÛmyslovém provedení – novin-
ka, parametry obdobné jako u HR-4U, cena 85 Kã.

4) UM 3-C600 N-600AA – NiCd tuÏkov˘ (AA)
prÛmyslov˘ ãlánek, osvûdãen˘ typ pro v‰eobecné
pouÏití, 600 mAh (skuteãná pfies 650 mAh),
D 14,5x50 mm, 23 g, rychlonabíjení (40 min/0,9 A),
maximální vybíjecí proud 10 A, pfiíznivá cena 38 Kã.

5) UM 3-C700 SANYO – NiCd tuÏkov˘ ãlánek
v komerãním provedení, 700 mAh, D 14,5x50 mm,
23 g, rychlonabíjení (1 h/0,8 A), maximální vybíje-
cí proud 10 A, pfiíznivá cena 45 Kã.

6) UM 3-C800 N-800AAE – NiCd tuÏkov˘
prÛmyslov˘ ãlánek pro v‰eobecné pouÏití, v sou-
ãasné dobû typ s nejvy‰‰ím proudov˘m zatíÏením,
800 mAh (skuteãná 880 mAh), D 14,5x50 mm,
23 g, rychlonabíjení (40 min/1,2 A), maximální vy-
bíjecí proud 12 A, cena 60 Kã.

7) UM 3-C1000 SANYO (N-3US) – nov˘
tuÏkov˘ NiCd ãlánek v komerãním provedení
s vysokou jmenovitou kapacitou, 1 000 mAh,
D 14,5x50 mm, 23 g, rychlonabíjení (1 h/1,1 A),
maximální vybíjecí proud 8 A, cena 92 Kã.

8) UM 3-C11. KR-1100AAU – NiCd tuÏkov˘
ãlánek – novinka – prÛmyslové provedení, v sou-
ãasné dobû typ s nejvy‰‰í kapacitou, D 14,5x50 mm,
23 g, 1 100 mAh (skuteãná kapacita 1 200 mAh),
rychlonabíjení (40 min/1,6 A), maximální vybíjecí
proud 10 A, cena 95 Kã.

9) UM 3-NH1500 TWICELL (HR-3U) –
nov˘ tuÏkov˘ NiMH ãlánek v komerãním provedení
s vysokou jmenovitou kapacitou, 1 450 mAh,
D 14,5x50 mm, 23 g, rychlonabíjení (1,1 h/1,45 A),
maximální vybíjecí proud 7 A, cena 95 Kã.

10) UM 3-NH1500 HR-AAU – nov˘ tuÏkov˘
NiMH ãlánek v prÛmyslovém provedení s vysokou
jmenovitou kapacitou, 1500 mAh, parametry ob-
dobné jako u TWICELL (HR-3U), cena 94 Kã.

11) KR-1300SC - NiCd ãlánek velikosti SC pro
akunáfiadí a dal‰í spotfiebiãe s niÏ‰ím proudov˘m od-
bûrem, má sníÏené samovybíjení, 1 300 mAh,
D 23x43 mm, 53 g, rychlonabíjení (7 h/260 mA), ma-
ximální vybíjecí proud 17 A, pfiíznivá cena 67 Kã.

12) N-1700SCR – NiCd ãlánek velikosti SC
pro v˘konné akunáfiadí a dal‰í spotfiebiãe s velk˘m
proudov˘m odbûrem, má velmi rychlé nabíjení,
1 700 mAh (skuteãná kapacita 1 850 mAh),
D 23x43 mm, 45 g, rychlonabíjení (40 min/2,6 A,
lze nabít i v ãase pod 10 minut), maximální vybíje-
cí proud 50 A, cena 105 Kã.

Zde uvedené akumulátory jsou jen krátk˘m v˘-
ãtem ze ‰irokého sortimentu námi dodávan˘ch aku-
mulátorÛ a baterií. Na akumulátory Sanyo poskytu-
jeme dealerské slevy pro prodejce. Viz inzerát na
zadní stranû.

GES-ELECTRONICS dále nabízí ‰irok˘ sorti-
ment pasivních i aktivních souãástek, konektorÛ,
kabelÛ, chladiãÛ, pfiístrojov˘ch krabiãek, mûfiicích
pfiístrojÛ, osciloskopÛ, zdrojÛ, nabíjeãÛ, náfiadí,
pájeãek, elektronick˘ch stavebnic, reproduktorÛ,
chemick˘ch pfiípravkÛ a dal‰ího zboÏí. Kompletní
sortiment naleznete v na‰em novém ti‰tûném kata-
logu, nebo v jeho elektronické verzi na na‰ich Inter-
netov˘ch stránkách, jejichÏ prostfiednictvím lze ve‰-
keré zboÏí téÏ objednat – www.ges.cz.

GES Electronics

Kenwood TM-D700A Data
Communicator
(144/440 MHz „Dual Bander“, obálka obrázek 8)

Na pfielomu roku uvedla firma Kenwood na trh
nov˘ mobilní TRX, nejnovûj‰ími funkcemi nabit˘
„Dual Bander“. Na první pohled TRX zaujme velk˘m
(188x54 bodÛ), oranÏov˘m diplejem na samostat-
ném ovládacím panelu. Hlavní jednotka je jiÏ zcela
samostatná. 

Základní vlastnosti a funkce
• Plnohodnotn˘ dvoupásmov˘ provoz: 2 m/2 m,
2 m/70 cm, 70 cm/70 cm.

• ·irokopásmov˘ pfiijímaã 118-524 MHz, 800 aÏ
1 300 MHz.

• Samostatn˘ ovládací panel s velk˘m displejem
s moÏností inverzního zobrazení (jako u note-
bookÛ).

• Vestavûn˘ TNC 1200/9600 bps podporující pro-
tokol AX.25 a KISS mód.

• Snadné sledování provozu PR vã. DX clusteru.

• APRS System (Automatic Packet/Position
System) umoÏÀující pfiipojení pfiijímaãe GPS (Global
Position System) a s jeho pomocí vysílání vlastní
polohy, sledování polohy jin˘ch stanic pracujících
APRS a mnoho dal‰ích zajímav˘ch funkcí. Systém
nab˘vá na popularitû pfiedev‰ím v USA. Více infor-
mací na http://aprs.rutgers.edu, www.tapr.org,
www.aprs.net, www..aprs.org, www.pocketaprs.com.

• Podpora SSTV provozu vã. FastFM a souãasné-
ho pfiíjmu hlasu i obrazu.

• 200 pamûtí s osmiznakov˘m popisem.

• AÏ 10 rÛzn˘ch skenovacích programÛ.

• Jednoduch˘ systém ovládání pomocí menu.

• Vestavûn˘ DCS (Digital Code Squelch) a CTCSS
kodér a dekodér.

• Kenwood Skycommand System (KSS) II –
systém pro dálkové ovládání KV transceiverÛ
(TS-570 a 870). UmoÏÀuje provoz napfi. z auta pro-
stfiednictvím stabilní stanice, antén, PA apod.

• Provoz Cross Band pfievádûãe (pfiíjem na
2 m/ 70 cm a souãasné vysílání tohoto signálu na
70 cm/2 m).

• Bezdrátové dálkové ovládání.

• Standardní 9-pin konektor pro pfiipojení k PC.

• Band Scope – vizuální sledování provozu na nû-
kolika rÛzn˘ch kmitoãtech souãasnû.

• Mikrofon s podsvícenou klávesnicí. Obálka ob-
rázek 23.

Nové FM transceivery
Radioamatér, mající zájem o koupi tovární ruãní

anebo vozidlové stanice pro FM provoz, má dnes tfii
moÏnosti. Buì si pofiídí kombinovan˘ více-
pásmov˘ TRX „allmode“ za vût‰í peníz (napfi.
IC-706MK II G) a má vystaráno, nebo zvolí cestu
jednoúãelového FM zafiízení svûtové znaãky (ICOM,
YAESU, KENWOOD), kde si za jméno firmy slu‰nû
pfiiplatí. Tfietí moÏností je volba stanice jiného reno-
movaného v˘robce za cenu podstatnû lidovûj‰í.

Firma Alan pfii‰la koncem loÀského roku s ino-
vací 2 m ruãních TRX. Ukonãila v˘robu u nás dfiíve
tak oblíbené CT 170 a nasadila dva nové modely.
CT 180 a CT 22.

CT-180 ruãní radiostanice

- Kmitoãtov˘ rozsah 138-175 MHz 
- Podsvûtlená klávesnice a displej
- 20 pamûtí
- Nahazovací tón 1 750 Hz a odskok pro pfievádûãe
- Nízká spotfieba (RX SAVE 15 mA)
- Ladicí krok 5/10/12,5/20/25 a 50 kHz
- V˘kon aÏ 5 W (moÏnost pfiepínání úrovnû)
- MoÏnost instalace CTCSS a DTMF modulu
- Konektory pro pfiipojení antény, ext. napájení,

mikrofonu a reproduktoru
- Rozmûry 152x62x34 mm (Vx·xH)
- Dodáváno vãetnû akumulátoru, dobíjeãe a antény

CT-22 ruãní radiostanice

- Kmitoãtov˘ rozsah 138-175 MHz 
- Podsvûtlená klávesnice a displej
- 72 pamûtí
- Nahazovací tón 1 750 Hz a odskok pro pfievádûãe
- Nízká spotfieba (RX SAVE 15 mA)
- Ladicí krok 5/10/12,5/20/25 a 50 kHz
- V˘kon aÏ 5 W (moÏnost pfiepínání úrovnû)
- Vestavûná sel. volba DTMF
- MoÏnost instalace CTCSS modulu
- Konektory pro pfiipojení antény, ext. napájení,

mikrofonu a reproduktoru
- Rozmûry 130,5x65x29,8 mm (Vx·xH)
- Dodáváno vãetnû akumulátoru, dobíjeãe a antény

Také Dragon, pÛvodnû v˘hradní v˘robce CB
stanic, pokraãuje ve svém taÏení mezi radioamatéry
a dá se fiíci, Ïe celkem úspû‰nû. Tato firma je známá
velmi pfiijateln˘mi cenami a stfiední úrovní kvality.
Po stanicích SY-501, SY-550 a SY-130, u nás jiÏ
pomûrnû dobfie znám˘ch, pfiichází s dal‰í inovací,
a to ruãním typem SY-502 a mobilním SY-540.

SY-502 ruãní radiostanice

- Kmitoãtov˘ rozsah 136-174 MHz
- V˘kon aÏ 5 W (moÏnost sníÏení)
- 10 pamûtí
- Nahazovací tón 1 750 Hz a odskok pro pfievádûãe
- Ladicí krok 5/10/12,5/20 a 25 kHz
- MoÏnost instalace CTCSS modulu
- Konektory pro pfiipojení antény, ext. mikrofonu

a reproduktoru
- Rozmûry 167x65x37 mm (Vx·xH)
- Dodáváno vãetnû akumulátorového pouzdra, do-

bíjeãe a antény
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SY-540 mobilní stanice

- Kmitoãtov˘ rozsah 136-174 MHz
- V˘kon aÏ 25 W (moÏnost sníÏení)
- 10 pamûtí
- Nahazovací tón 1 750 Hz a odskok pro pfievádûãe
- Ladicí krok 5/10/12,5/20 a 25 kHz
- MoÏnost pouÏití CTCSS (pfiídavn˘ modul)
- Napájení 13,8 V
- Konektory pro pfiipojení antény, mikrofonu a ext.

reproduktoru
- Rozmûry 130x35x140 mm (Vx·xH)
- Dodáváno vãetnû mikrofonu, nap. kabelu a drÏáku

stanice

Dal‰í v˘robce, kter˘ doposud produkoval pouze
CB stanice (ov‰em ve ‰piãkové kvalitû) a nyní na-
jíÏdí na radioamatérské TRX, je korejská firma
Maycom. Mimo LPD MH-430 produkuje FM mini-
transceivery MA-144 (2 m) a MA-440 (70 cm).
Zafiízení dodává jako komplet vãetnû ‰irokého
a praktického pfiíslu‰enství.

MA-144 a MA-440 ruãní mini-TRX

- Kmitoãtov˘ rozsah MA 144/440 136-175/
420-470 MHz (podle verze)

- Napájení 3,0-9,0 V
- V˘kon aÏ 2 W
- 30 pamûtí
- Nahazovací tón 1 750 Hz a odskok pro pfievádûãe
- Ladicí krok 5/10/12,5/15/20/25/50 kHz a 1 MHz
- MoÏnost instalace CTCSS modulu
- Konektory pro pfiipojení antény, ext. napájení

mikrofonu a reproduktoru
- Rozmûry 58x103x26,5 mm (Vx·xH)
- Dodáváno vãetnû akumulátoru, stolního dobíjeãe

a antény (moÏnost napájení 5x AAA).
Materiály Allamat

Odstranûní problému deformace
znaãek pfii QSK

Práce QSK (tzv. BK provoz, poslech mezi znaã-
kami) s mnoha dne‰ními TRX pfiiná‰í jeden nepfií-
jemn˘ efekt – tvar vysílan˘ch znaãek neodpovídá
pfiesnû klíãování. Vypadá to, jako kdyby byla na klí-
ãi sníÏena tzv. „váha“ znaãek. V‰e je dobfie patrné
z obrázku – kfiivka A ukazuje tvar klíãování, kfiivka
B pak obálku signálu na v˘stupu vysílaãe. Pfiíãinou
je prodleva pfii nábûhu vysílaãe a zkreslení je tím
více ru‰ivé, ãím vy‰‰í je rychlost klíãování. Pokud
máte elektronick˘ klíã, kter˘ umoÏÀuje nastavit
„váhu“ znaãek, nebo pokud pouÏíváte pro klíãování
poãítaã s vhodn˘m programem, kter˘ má stejné
moÏnosti nastavení (napfi. N6TR), je fie‰ení jedno-
duché. V opaãném pfiípadû Vám mÛÏe pomoci ná-
sledující jednoduché zafiízení, které se zapojí mezi
klíã (nebo klíãovací obvod z PC) a TRX. Tento ob-
vod v závislosti na nastavení promûnného odporu
2,5 k znaãku prodlouÏí (tuãnû zv˘raznûná ãást – ob-
rázek C) a v˘sledkem jsou znaãky, které se jiÏ více
pfiibliÏují správn˘m pomûrÛm (D).

Mike Lonneke, W0YR

Nekoneãn˘ pfiíbûh megalomanÛ...
Následující zpráva probûhla Internetovou dis-

kusní skupinou t˘kající se problematiky antén.
Ukazuje, co v‰e jsou ochotni radioamatéfii udûlat,
aby lépe „sly‰eli“.

Ve snaze zlep‰it poslechové vlastnosti své sta-
nice jsem se pfied ãasem zaãal zab˘vat fázovan˘mi
anténami typu Beverage. V souãasné dobû mám
v provozu tfii paralelnû vedoucí Beverage smûrem
na Evropu. Stále se pokou‰ím dobrat k nûjakému
závûru pfii zkoumání jejich fungování, ale tuto zimu
jsem v‰ak mûl pfiíli‰ málo ãasu. Jeden z vysnûn˘ch
testÛ jsem absolvoval dnes na 160 m: Stanici
G3PQA jsem vÛbec netu‰il pfii poslechu pouze na
jeden Beverage. Pfiipojil jsem druh˘ a byl jsem
schopen rozli‰it, kdy vysílá a kdy nikoliv, ale signál
stále nebyl ãiteln˘. Pfii poslechu na v‰echny tfii jsem
jej ãetl skoro perfektnû! Pokusy s dal‰ími stanicemi
ukázaly stejn˘ v˘sledek. Jin˘mi slovy – pokud na
pfiíjem pouÏíváte kvalitní pfiijímací anténu, nezna-
mená to, Ïe sly‰íte v‰echno. Stále je co zlep‰ovat...

Bill, K0HA

Elektfiina a hamovna I
Jan Bocek, OK2BNG a Ing. Tomá‰ Klimãík, SWL

Cílem prvého ze série ãlánkÛ je upozornit na
statickou elektfiinu a neÏádoucí VF napûtí jako na
moÏn˘ zdroj závaÏn˘ch poruch tak drahého zafiíze-
ní, jak˘m je TRX. Náklady na realizaci popsané po-
mocné skfiínky a vylep‰ení uzemnûní stanice jsou
nesrovnatelnû niÏ‰í neÏ pfiímé náklady na opravu
TRX, a to bez vyãíslení ztráty ãasu, kdy jsme v dÛ-
sledku poruchy bez nûj.

Elektrická instalace v na‰í hamovnû, alias v na-
‰em vysílacím koutku, mÛÏe b˘t provedena rÛzn˘m
zpÛsobem, pfiiãemÏ základním poÏadavkem je
a bude bezpeãnost. Vûfiím, Ïe bezpeãnosti obsluhy
je vÏdy vûnována dostateãná pozornost, zejména
ochranû pfied nebezpeãn˘m dotykov˘m napûtím
ãástí Ïiv˘ch a neÏiv˘ch, jak praví normy. Ochranû
vlastního zafiízení se zcela urãitû jiÏ taková pozor-
nost nevûnuje. Vûc se obvykle fie‰í, aÏ kdyÏ TRX
ztichne. Teprve potom jsme nuceni brát váÏnûji tfie-
ba i problematiku statické elektfiiny.

Základem fie‰ení je vhodné a kvalitní uzemnûní.
Ideálním stavem je, kdyÏ se nám podafií dobfie vy-
sokofrekvenãnû uzemnit v‰echny pfiístroje a zame-
zit prÛniku statického náboje do anténního vstupu
TRX. Toto fie‰ení se skládá ze tfií hlavních ãástí:

- vnitfiní uzemÀovací sbûrnice (li‰ta)

- vnûj‰í VF uzemnûní, a to buì pfiímé, anebo po-
mocí umûlé zemû

- ochranného obvodu pfied anténním vstupem TRX.
Pro orientaci je na obr. 1 blokové schéma stan-

dardního zafiízení v hamovnû. Mezi TRX a dal‰í za-
fiízení na cestû signálu smûrem do antény je vhod-
né zapojit jednoduchou pomocnou skfiíÀku, jejíÏ
schéma zapojení je na obr. 2. Propojovací konektor
K1 umoÏÀuje odpojení anténního pfiívodu do TRX.
Opakované ‰roubování pfiímo na anténním konek-
toru je nepraktické, protoÏe konektory jsou na zad-
ním, obvykle ménû pfiístupném panelu, nemluvû jiÏ
o moÏném po‰kození pfii ãasté manipulaci. Tuto
skfiíÀku umístíme vedle stolu tak, aby byla pohodl-
nû pfiístupná.

ProtoÏe ohroÏení statickou elektfiinou je trvalé
jak ve vypnutém, tak i zapnutém stavu TRX v kaÏdé
roãní dobû (v zimû pfii snûÏení se pouze zv˘‰í ‰um,
bez typického letního praskání), je kombinace VF
tlumivky a bleskojistky efektivním fie‰ením pro li-
kvidaci náboje vysokého napûtí na vstupu TRX.

VF tlumivku nemusíme podrobnûji pfiedstavo-
vat, ale v praxi se osvûdãil vût‰í typ s indukãností
300 µH aÏ 1 mH. VF tlumivka se dá vyrobit
i v amatérsk˘ch podmínkách. Pod pojmem „vût‰í
typ“ myslíme fyzikální délku tlumivky alespoÀ 30 aÏ
50 mm vinutou vodiãem o prÛmûru asi 0,2 mm na
jakékoliv feritové jádro prÛmûru cca 5 mm. Nûktefií
pouÏívají bûÏnû dostupné miniaturní tlumivky
(napfi. tlumivky Fastron od GM Electronic za 7 Kã),
ale autorovi ãlánku se nûkolikrát stalo, Ïe díky pfie-
skoku silného náboje do‰lo k jejich spálení.

Bleskojistky b˘vají obvykle provedeny jako
malé váleãky s izolantem ze skla nebo keramiky. Pfii
volbû napûtí bleskojistky vyjdeme z úvahy, Ïe stan-
dardní v˘stupní v˘kon z TRX je 100 W. Pfii ohmické
zátûÏi 50 ohmÛ je v˘stupní napûtí 70,7 V. A protoÏe
na‰e anténa nemá jen ohmickou sloÏku zátûÏe, ani
SWR 1:1, musíme zvolit napûtí vy‰‰í. Pfii nahlédnu-
tí do katalogu Schuricht elektronik 99, nalezneme
na stranû 461 bleskojistky Siemens. Je zde uvede-
na napûÈová fiada od 90 do 800 V, ale také 1, 3
a 5 kV. Zvolíme napfiíklad provedení v keramice
s drátov˘mi v˘vody pro proud 20 kA/20 A s ozna-
ãením A81 - A90, cena 6 DM. Také v katalogu GES-
electronics nalezneme v oddílu 22 bleskojistky fir-
my CP Clare. Zvolíme typ CG 90L, anebo CG 110L,
cena je 45 Kã. âísla v typech urãují zároveÀ spína-
cí napûtí bleskojistky. Obû firmy mají i zásilkovou
sluÏbu.

Na obr. 3 je mechanické provedení pomocné
skfiíÀky. Základem je kovová krabice s víãkem.
Dbáme, aby rozteã mezi PL konektory byla alespoÀ
50 mm a více. Jsou-li blíÏe, ‰patnû se ‰roubují.
Zemnicí ãást propojíme Cu páskem slouÏícím pro
uzemÀování trubek, kter˘ dostaneme koupit
v prodejnách elektro. Na tento zemnicí pásek pfiipo-

Schéma obvodu pro úpravu znaãek pfii QSK
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jíme VF tlumivku, bleskojistku a zemnicí ‰roub.
Osvûdãilo se pouÏívat stejné pfiipojovací ‰rouby
a jednotnou velikost kabelov˘ch ok na pfiipojova-
cích ‰ÀÛrách pro uzemnûní v‰ech zafiízení.
Doporuãujeme M6 a vût‰í.

Souãástí ochrany je, Ïe po ukonãení vysílání
vytáhneme koaxiální kabel se zástrãkou z konekto-
ru K1, nebo K2. Vûdomû pí‰i „vytáhneme“, protoÏe
je v˘hodné pouÏívat nástavce PL pro nasunutí. Pro
oblast okolo 100 W jsou dostateãnû dimenzovány.

Vrátíme se je‰tû k zapojení na obr. 1. Zemnicí
sbûrnu mÛÏeme zhotovit z Cu nebo Al pásu
o tlou‰Èce okolo 10 mm. Dají se do nûj snadno na-
fiezat závity a pfiipojování je pohodlné. U materiálu
men‰í tlou‰Èky budeme muset pouÏívat ‰rouby
i matice. Tento zemnicí pás pfii‰roubujeme na zad-
ní stranû stolu a krátk˘mi propojkami k nûmu
uzemníme v‰echny pfiístroje. Je v˘hodné, kdyÏ je
pás pfiístupn˘. Na toto vnitfiní uzemnûní pfiipojíme
zem elektrické instalace a také vnûj‰í uzemnûní. Pro
‰Èastnûj‰í z vás, ktefií mohou provést uzemnûní té-
mûfi ideálním zpÛsobem, doporuãujeme variantu,
která je na obr. 1 a je realizována u rodinného dom-
ku OK2BNG.

Vnûj‰í uzemnûní je tvofieno 3 ks zemnicích
FeZn tyãí o prÛmûru 20 mm zatluãen˘ch do zemû
ve vzdálenosti asi 4 metrÛ. Navzájem jsou spojeny
tak, aby propojení netvofiilo smyãku a pfiipojovací
‰rouby byly asi 30 cm pod povrchem zemû. Na pro-
pojení pouÏijeme kulatinu 8 mm FeZn. Spoje natfie-
me asfaltem a ovineme jutou s dal‰ím asfaltov˘m

nátûrem. Vyústûní uzemnûní provedeme do krabice
na vnûj‰ím zdivu, napfiíklad do Al krabice 100/100.
Pfiívod do hamovny vedeme nejkrat‰ím moÏn˘m
zpÛsobem a to lanem 6 aÏ 10 mm, které pfiipojíme
na vnitfiní zemnicí sbûrnici.

Koupû zboÏí – ochrana spotfiebitele
Aãkoliv si to málokdy uvûdomujeme, vstupuje-

me kaÏdodennû do právních vztahÛ. Koupí tfií rohlí-
kÛ v samoobsluze, bez vyfiãení jediného slova, jsme
uzavfieli kupní smlouvu. Vystavením rohlíkÛ v ob-
chodû projevil obchodník svou vÛli prodat vystave-
né zboÏí za stanoven˘ch podmínek. My jsme uloÏe-
ním rohlíkÛ do nákupního ko‰íku projevili svou
vÛli zboÏí koupit a zaplacením kupní ceny u po-
kladny do‰lo k uzavfiení kupní smlouvy. V pfiípadû
rohlíkÛ se tak zpravidla dûje mlãky a bez písemné
smlouvy ãi potvrzení. Radioamatéfii v‰ak velmi ãas-
to kupují zafiízení, jejichÏ cena hrubû pfiekraãuje pÛl
vagonu rohlíkÛ. Zde jiÏ nevystaãíme se smlouvou
mlãky uzavfienou a pokud vystaãíme, zpravidla poz-
dûji nûãeho litujeme. Je proto vhodnûj‰í vûnovat
uzavfiení kupní smlouvy náleÏitou pozornost. Ani
pfii koupi radioamatérského zboÏí zpravidla neuza-
víráme písemnou kupní smlouvu. V obchodû zpra-
vidla v‰e probûhne tak, Ïe kupující oznaãí zboÏí,
které si vybral a prodávající mu je „pfies pult“ pfiedá
za souãasného zaplacení kupní ceny. U levn˘ch
a drobn˘ch vûcí tím v‰e zpravidla konãí. Kupující
musí dostat (a v lep‰ích obchodech dostane auto-
maticky) doklad o druhu, mnoÏství, jednotlivé
a celkové cenû, o prodejci, datu prodeje a s podpi-
sem prodavaãe. Takov˘ doklad nám velmi ulehãí
pfiípadné reklamaãní fiízení. Odpovûdnosti za kvali-
tu zboÏí se prodávající nemÛÏe vzdát jednostran-
n˘m prohlá‰ením napfi. oznaãením „ZboÏí bez záru-
ky“. VÏdy je povinen upozornit na vady zboÏí, se
kter˘mi je prodáváno, za takové vady samozfiejmû
neruãí. Pokud se v‰ak u zboÏí projeví jiné vady, od-
povídá za nû prodávající podle právní úpravy.
U vûcí, jejichÏ obsluha není obecnû známá, prodá-
vající musí vûc pfiedvést a pouãit kupujícího
o správné obsluze. Zpravidla k vûci vystaví záruãní
list, neboÈ podle § 13 zákona ã. 634/1992 Sb., je
prodávající povinen spotfiebitele fiádnû informovat
o rozsahu, podmínkách a zpÛsobu uplatnûní odpo-
vûdnosti za vady v˘robkÛ a sluÏeb (dále jen „rekla-
mace“) vãetnû údajÛ o tom, kde lze reklamaci
uplatnit, a o provádûní záruãních oprav. Zde je v‰ak
tfieba poznamenat, Ïe pouhé nevystavení záruãního
listu ãi jeho ztráta nemÛÏe b˘t dÛvodem odmítnutí
ãi nevyfiízení reklamace. 

Podle ustanovení § 9 zákona ã. 634/1992 Sb.,
na ochranu spotfiebitele je prodávající povinen fiád-
nû informovat spotfiebitele o vlastnostech prodáva-
n˘ch v˘robkÛ nebo charakteru poskytovan˘ch slu-
Ïeb, o zpÛsobu pouÏití a údrÏby v˘robku a o nebez-
peãí, které vypl˘vá z jeho nesprávného pouÏití nebo
údrÏby, jakoÏ i o riziku souvisejícím s poskytova-
nou sluÏbou. JestliÏe je to potfiebné s ohledem na
povahu v˘robku, zpÛsob a dobu jeho uÏívání, je
prodávající povinen zajistit, aby tyto informace
byly obsaÏeny v pfiiloÏeném písemném návodu
a aby byly srozumitelné. Tento návod musí b˘t pod-
le zákona v ãeském jazyce. 

Struãnû závûrem – pfii koupi zafiízení:

- vybrat si zboÏí podle vlastního pfiesvûdãení podle
zásady dvakrát mûfi a jednou fieÏ

- nechat si prodávajícím zboÏí pfiedvést, pfiípadnû si
ovûfiit jeho funkãnost a deklarované funkce

- zjistit, jaká je na zboÏí poskytovaná záruka (nej-
ménû 6 mûsícÛ) a jaké jsou záruãní podmínky

- pokud se rozhodneme koupit, nechat si vystavit
pokladní doklad, pfiípadnû záruãní list.

K reklamacím a odpovûdnosti snad pfií‰tû.
JUDr. Vladimír Novotn˘, OK1CDA

Obrázek 1

Obrázek 3

Obrázek 2

Obrázek 4

Pokud nevychází pfiívod pro uzemÀovací sbûr-
nici opravdu velmi krátk˘, pouÏijeme radûji tzv.
umûlou zem podle obr. 4. V podstatû jde o sériov˘
ladûn˘ LC obvod, kter˘ má velmi malou prÛchozí
impedanci na vyladûném kmitoãtu. Typick˘m je
toto fie‰ení pro pfiípad, kdy je hamovna v patfie do-
mu a reálná zem velmi daleko. Toto fie‰ení bylo jiÏ
nûkolikráte publikováno, podrobnosti jsou napfií-
klad ve sborníku Holice 99 na str. 34. Obvod se vy-
ladí do rezonance a indikátor ukazuje nejvût‰í
proud tekoucí do uzemnûní. Nev˘hodou je frek-
venãní závislost. Proto se musí pfiepínat cívky pro
kaÏdé pásmo a vÏdy vyladit indikátor na max. v˘-
chylku proudu.

Pfii ‰patném nebo Ïádném VF uzemnûní mÛÏe
dojít pomûrnû snadno k po‰kození TRX i jin˘ch za-
fiízení, která jsou zapojena v cestû signálu do anté-
ny. Obãas „lepí“ telegrafní klíã, a to nejen pfii pou-
Ïití koncového stupnû, TRX zÛstane zaklíãovan˘,
PC zaãne samovolnû ‰ifrovat, ãasto b˘vá postiÏena
i kvalita modulace. Nûkdy jsou také nûkteré sou-
ãásti v hamovnû horké, a to nejen ovládací knoflíky.
Problémy míváme i se sousedy. Instalací VF zemni-
cí sbûrnice, která je pfiipojena na dobré uzemnûní
a dÛsledn˘m propojením v‰ech zafiízení vût‰inu
problémÛ vyfie‰íme. Na druhou stranu jiné problé-
my mohou nastat z dÛvodu vzniku uzavfien˘ch zem-
nicích smyãek (tzv. „závity nakrátko“, které tvofií
zemnicí pfiívody spolu se stínûním koaxiálních ka-
belÛ). âasto je tfieba zdlouhavé laborování, které se
v‰ak vyplatí. Dal‰ími kroky pak mohou b˘t propo-
jování v‰ech pomocn˘ch a ovládacích obvodÛ ten-
k˘mi koaxiálními kabely a galvanické oddûlování
obvodÛ pomocí optoãlenÛ (ovládací obvody) a tzv.
„izolátorÛ vedení“ (angl. „line isolator“, oddûlují VF
cesty – TRX, PA, anténní ãleny, pfiepínaãe, ...). Ale
to uÏ je jiná kapitola.
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ném vysílaãi a pfiijímaãi, obzvlá‰tû pokud jde o QRP
zafiízení s mal˘mi v˘kony. Mnoho jich na Internetu
publikuje svá zapojení a zku‰enosti. A pokud vám
není nûco jasné, mÛÏete se zeptat – elektronickou
po‰tou, samozfiejmû, a odpovûì mÛÏete mít mnoh-
dy uÏ tent˘Ï den.

Kromû informací mÛÏete na Internetu najít
i software k poãítaãi – nejãastûji je to tzv. sharewa-
re, software, kter˘ si vyzkou‰íte, a kdyÏ vám vyho-
vuje, po‰lete autorovi nûjak˘ men‰í poplatek. âas-
to je ale software k dispozici zcela zadarmo. 

Komunikace je samozfiejmû jedním z hlavních
atributÛ Internetu – neuvádím ji na prvním místû
jen proto, Ïe radioamatérské vysílání je také komu-
nikace a stejnû tak lze s urãit˘mi omezeními komu-
nikovat s k˘mkoliv z celého svûta. Internet má tu
v˘hodu, Ïe jeho komunikace je adresná. Nûkomu
nûco napí‰ete, a on to rychle dostane. Pokud není
zrovna u poãítaãe nebo ho nemá zapnut˘ nevadí –
ono to tam na nûj poãká. Na pásmu to musíte zkou-
‰et tak dlouho, aÏ ho tam zastihnete – to mohou
ãasto silnû zkomplikovat ãasové posuny a podmín-
ky ‰ífiení. Oba zpÛsoby se dají dobfie kombinovat –
chcete-li si s nûk˘m popovídat, domluvíte si ãas
a kmitoãet po Internetu, a pak uÏ si libovolnû dlou-
ho povídáte po rádiu. Jistû by to ‰lo i telefonem, ale
to je drahé. Témûfi nenahraditelná je tato moÏnost
v pfiípadû technicky nároãn˘ch spojení – dálkov˘ch
spojení na VKV, spojení odrazem od Mûsíce ap. 

Paket rádio je proti Internetu neskonale poma-
lej‰í. Je to jednak tím, Ïe vlastní rychlost pfienosu je
5x aÏ 50x niÏ‰í, hlavnû pak tím, Ïe pfiístupové cesty
do uzlov˘ch bodÛ jsou velice „úzké“ a nevejde se
tam moc souãasn˘ch uÏivatelÛ najednou – ostatní
ãekají. Pfiená‰et lze tedy kromû struãn˘ch zpráv jen
malé soubory. Na Internetu lze bûÏnû pfiená‰et sou-
bory o velikosti megabajtÛ (aÈ jiÏ jde o software,
obrázky, ilustrované texty, zvukové nahrávky ap.) –
pfienesení jednoho megabajtu trvá tak 3 aÏ 10 mi-
nut. A navíc lze tyto dva zpÛsoby porovnávat pouze
v oblasti elektronické po‰ty, ale nikoliv pokud jde
o webové stránky, kde je dnes tûÏi‰tû Internetu. Na
nû se pfies „paket“ nedostanete.

Hlavním komunikaãním jazykem na Internetu je
stejnû jako na amatérsk˘ch pásmech angliãtina. Je
zde ale jiÏ dost zdrojÛ informací i v ãe‰tinû (a sa-
mozfiejmû v mnoha dal‰ích jazycích).

Tak to byl velice struãn˘ pokus o odpovûì na
otázku proã.

Je to drahé a sloÏité... Není!
Dnes to opravdu není drahé ani sloÏité.

Potfiebujete samozfiejmû poãítaã, ten ale moÏná jiÏ
máte, a pokud ne, tak ho dnes pofiídíte velice levnû.

Pak potfiebujete modem, kter˘ zafiídí pfievod di-
gitálních dat na analogová a naopak, aby bylo moÏ-
né je posílat po telefonních linkách. Pfiedpokladem
je totiÏ bûÏná telefonní linka, po které se k Internetu
pfiipojujete.
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Internet je O.K.
Nûkdo si tfieba myslí, Ïe rádio je bez drátu

a Internet po drátech a Ïe jsou to tedy dvû vûci ne-
jen nesouvisející, ale pfiímo antagonistické. A kdy-
by ne, tak je to sloÏité a drahé a to já uÏ se na
stará kolena nemohu nauãit, a taky proã. Nakonec
paket umí skoro totéÏ a je to rádio a zadarmo.
Anebo snad ne?

V tomto ãlánku bych chtûl na nûkteré tyto
vyslovené i nevyslovené otázky reagovat a pro ty,
ktefií to budou chtít zkusit, struãnû popsat, jak je to
snadné a co potfiebují, aby se mohli k Internetu pfii-
pojit.

... a taky proã?
Amatérské vysílání (poslouchání) je pofiád stej-

nû hezk˘ a sobûstaãn˘ koníãek. K navazování bûÏ-
n˘ch spojení staãí pofiád v podstatû jednoduch˘
pfiijímaã a vysílaã a kus drátu a Internet s tím z to-
hoto pohledu opravdu nemá nic spoleãného. A po-
kud budu teì tvrdit, Ïe Internet mÛÏe b˘t pro radio-
amatéra uÏiteãn˘, je to nejblíÏe pfiirovnatelné
k chválení dobrého ãasopisu. Dobr˘ radioamatér-
sk˘ ãasopis si jistû kaÏd˘ rád pfieãtete (ostatnû, co
teì zrovna dûláte...) – najdete tam podmínky a v˘-
sledky závodÛ, pfiedpovûì podmínek ‰ífiení, návody
ke stavbû rÛzn˘ch doplÀkÛ, vysvûtlení zajímav˘ch
vûcí, zprávy o exotick˘ch expedicích. Jen ‰koda, Ïe
je to jen jednou za ãas, Ïe, ta expedice mezitím uÏ
byla, na dal‰í pokraãování konstrukãního návodu si
musíte poãkat dal‰í dva mûsíce, v˘sledky jsou nej-
zajímavûj‰í hned po závodû, dokud ho ãlovûk má
v pamûti... 

Internet je takov˘ obrovsk˘ ãasopis, je tam úpl-
nû v‰echno, a nejen pro radioamatéry, a je to pfie-
váÏnû prÛbûÏnû aktualizováno, jakmile je informace
k dispozici, je tam – nemusí se ãekat na dal‰í vy-
dání za mûsíc ãi dva. Navíc se tam v poslední dobû
dá uÏ i nakupovat, a to po celém svûtû – nejsnáze
knihy, ãasopisy, cédéãka, softwarové programy, ale
i technická zafiízení. Mnoho informací je uloÏeno
v databázích, takÏe nemusíte prohledávat „jednotli-
vá ãísla ãasopisu“, abyste na‰li toho QSL manaÏe-
ra, kter˘ tam pfiece byl nûkde vzadu – prostû napí-
‰ete znaãku stanice, Èuknete, chvilku poãkáte a ved-
le se objeví znaãka jejího QSL manaÏera. Moderní
expedice zvefiejÀují na Internetu svoje deníky, a tak
máte moÏnost si bûhem krátké doby ovûfiit, zda ta
znaãka, kterou jste v pile-upu sly‰eli, byla opravdu
ta va‰e. Podmínky ‰ífiení najdete na Internetu velice
aktuální, pfiímo pro dané hodiny, kdy to vlastnû
není pfiedpovûì, ale realita. V‰echno hezky s barev-
n˘mi mapami a grafy. Pro posluchaãe je zajímavé
napfi. to, Ïe uÏ je dost stanic, kter˘m mÛÏete posílat
reporty elektronickou po‰tou a po‰lou vám za to
svÛj QSL lístek (oni ty va‰e nepotfiebují, staãí jim
právû ta zpráva o sly‰itelnosti, a má pro nû vût‰í v˘-
znam vûdût, jak jste je sly‰eli dnes neÏ pfied pÛl ro-
kem). V‰echny známé radioamatérské ãasopisy
svûta mají na Internetu svoje stránky, a i kdyÏ tam
není obvykle cel˘ jejich obsah, je tam mnoho zají-
mav˘ch informací a lze si tam pohodlnû ãasopis
pfiedplatit. Své stránky mají na Internetu samozfiej-
mû i v‰ichni v˘robci radioamatérsk˘ch zafiízení –
najdete na nich popisy i parametry v‰ech vyrábû-
n˘ch typÛ, na jin˘ch stránkách zase popisy nejrÛz-
nûj‰ích úprav, doplÀkÛ, oprav a roz‰ífiení. I kdyÏ
radioamatéfii si zafiízení v dne‰ní dobû spí‰e kupují
neÏ stavûjí, je pofiád mnoho nad‰encÛ, pro které má
pÛvab navazovat spojení na vlastnoruãnû vyrobe-

A tím investice konãí. Ve‰ker˘ potfiebn˘ softwa-
re pro Internet je zadarmo a mÛÏete si dokonce vy-
brat od nûkolika rÛzn˘ch renomovan˘ch firem, po-
ãínaje samotn˘m Microsoftem. Budete potfiebovat
internetov˘ webov˘ prohlíÏeã, tzv. browser, a pro-
gram pro elektronickou po‰tu (e-mail).

TakÏe teì podrobnûji:

Poãítaã
V˘konnost poãítaãÛ roste závratnou rychlostí.

Poãítaãe, které byly pfied zhruba pûti lety na ‰piãce
v˘konnosti, dostanete dnes v bazaru za pakatel.
Pfienos dat po telefonních linkách je na dne‰ní po-
mûry velice pomal˘ a na jeho zaji‰tûní by staãila
v radiotechnické terminologii „poãítaãová krys-
talka“. TakÏe lze fiíci, Ïe pro pfiipojení k Internetu lze
z hlediska v˘konu pouÏít libovoln˘ poãítaã. Co ale
vyuÏívá v˘kon poãítaãe, je moderní software.
Moderní programy jsou navrhovány na stávající
poãítaãe, a protoÏe poãítaãe jsou v˘konné, progra-
my toho vyuÏívají. TakÏe pro star‰í poãítaã typu
PC AT 286 nebo 386, kter˘ dnes koupíte za pár sto-
vek, budete obtíÏnûji shánût software pro obsluhu
Internetu – tenkrát se Internet z dne‰ního pohledu
prakticky nepouÏíval, a proto nejsou bûÏnû k mání
programy pro jeho obsluhu. Dne‰ní programy
obvykle pouÏít nelze, protoÏe vyÏadují v˘konnûj‰í
poãítaã. Takov˘m pfiijateln˘m kompromisem je po-
ãítaã s procesorem typu 486 – na nûm jiÏ mÛÏete
pouÏívat nejroz‰ífienûj‰í operaãní systém Windows,
a pro tento operaãní systém je k dispozici ‰iroká
nabídka softwaru pro práci s Internetem – v po-
sledních letech jsou tyto programy jiÏ pfiímo sou-
ãástí tohoto operaãního systému. Poãítaã by mûl
mít dostateãnû velkou pamûÈ – je dnes levná – tj.
alespoÀ 32 MB (dnes stojí 1 MB asi 50 Kã). Kromû
disketové mechaniky, která je standardním vybave-
ním poãítaãÛ, je vhodné mít i mechaniku pro ãtení
CD-ROM - není drahá a na „cédéãkách“ se dnes
‰ífií vût‰ina softwaru a informací, vãetnû radioama-
térsk˘ch. Pro práci s Internetem v‰ak pfiímo potfieb-
ná není.

Modem
Modem je zafiízení, které pfievede digitální signá-

ly z poãítaãe na analogové signály, které lze pfiená-
‰et po telefonní lince. MÛÏe b˘t buì v samostatné
skfiíÀce, která se pfiipojuje zvenku k sériovému por-
tu poãítaãe (jeden z konektorÛ na jeho zadní stranû),
nebo mÛÏe b˘t na desce s plo‰n˘mi spoji, tzv. kartû,
která se zasune dovnitfi poãítaãe do jednoho z vol-
n˘ch tzv. slotÛ na sbûrnici poãítaãe. Tyto tzv. interní
modemy jsou z pochopitelného dÛvodu levnûj‰í
(u‰etfií se skfiíÀka a napájecí zdroj). Rychlost pfieno-
su dat po telefonní lince se postupnû zvy‰ovala od
1 200 b/s, pfies 2 400, 9 600, 14,4 kb/s, 28,8 kb/s
a 33,6 kb/s aÏ k souãasnému (zfiejmû koneãnému)
maximu 56 kb/s. Kdo chce hodnû u‰etfiit na „inves-
ticích“, mÛÏe i dnes pouÏívat modem s rychlostí
14,4 kb/s, ov‰em zase více „protelefonuje“, protoÏe
k získání informací bude potfiebovat více ãasu.
Takov˘ modem dnes pofiídíte v bazaru za nûkolik
stovek, popfi. od nûkoho, kdo si mezitím pofiídil
rychlej‰í, tfieba i za nûkolik piv. Moderní rychl˘ mo-
dem v externím provedení pfiijde asi na 4 000 Kã, in-
terní bude zhruba o 20 % levnûj‰í.

Software
Pokud máte poãítaã s operaãním systémem

Microsoft Windows 95 nebo 98, je potfiebn˘ soft-
ware jiÏ jeho souãástí, novûj‰í verze prohlíÏeãÛ jsou
k dispozici zdarma. K prohlíÏení webov˘ch stránek
Internetu se dnes pouÏívá témûfi v˘hradnû buì
Microsoft Internet Explorer, nebo Netscape
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Navigator. Funkãnû jsou prakticky shodné a volba
je pouze záleÏitostí osobních preferencí. Pro elek-
tronickou po‰tu (e-mail) je ve Windows buì
Microsoft Exchange, nebo Microsoft Outlook
Express, umí s ní zacházet i webov˘ prohlíÏeã
Microsoft Internet Explorer. Existuje i nûkolik dal-
‰ích programÛ, zdarma i za peníze, ale není Ïádn˘
dÛvod se o nû zajímat. Snad jedinû tehdy, pokud
nemáte operaãní systém Microsoft Windows, ale
star‰í MS DOS – pro ten pak naopak musíte hledat
software od jin˘ch v˘robcÛ. Vzhledem k tomu, Ïe
poãítaã lze vyuÏít i k jin˘m vûcem, neÏ jsou radio-
amatérské, práce s operaãním systémem Windows
sk˘tá vût‰í moÏnosti.

Pfiipojení k Internetu
a telefonní poplatky

Internet je celosvûtová síÈ propojená na velké
vzdálenosti obvykle optick˘mi kabely nebo satelit-
ními spoji s obrovskou kapacitou. To je ale tzv. pá-
tefiní síÈ. âím více se Internet blíÏí individuálnímu
uÏivateli, tím je pfiipojení „tenãí“. Poslední instancí,
která je je‰tû pfiipojena opravdu k internetové síti, je
tzv. poskytovatel pfiipojení (anglicky ISP, Internet
Service Provider). Jednotliví uÏivatelé se k nûmu
pfiipojují pomocí obyãejné telefonní linky a on je
doãasnû – po dobu jejich pfiipojení pfies telefonní
linku – pfiipojí k síti Internetu. Jde tedy zfietelnû
o dvû sluÏby – jednak vás telefonní operátor, u nás
tedy prakticky bezv˘hradnû Telecom, pfiipojí k ono-
mu poskytovateli pfiipojení, ten vás potom pfiipojí
k Internetu. Obû sluÏby se logicky platí zvlá‰È, nej-
ãastûji v ãasovém tarifu, tj. tolik a tolik za minutu.
Poskytovatelé pfiipojení postupnû zaãali zavádût
pau‰ály za mûsíãní pfiipojení bez dal‰ího poãítání
ãasu – tyto ceny se ustálily podobnû jako ve svûtû
na asi 300 aÏ 500 Kã mûsíãnû. V loÀském roce za-
ãala první firma poskytovat pfiipojení zcela zadarmo
– firma Video On Line. Má pfiípojné telefonické
body v 37 mûstech republiky, takÏe vût‰ina zájemcÛ
má moÏnost vyuÏít místní telefonní tarif. Pokud jde
o cenu za telefonické pfiipojení (platí se Telecomu),
nebylo aÏ do loÀska rozli‰ováno mezi bûÏn˘m ho-
vorem a pfiipojováním k Internetu. V loÀském roce
byl poprvé zaveden tzv. internetov˘ tarif, kter˘ je
obzvlá‰tû veãer v˘raznû v˘hodnûj‰í neÏ bûÏné tele-
fonování.

no Microsoft Windows 95/98. Potom k nûmu pfii-
pojíte modem – operaãní systém ho po spu‰tûní
obvykle sám pozná a zafiadí. V Ovládacích panelech
si najdete ikonu Internet, Èuknutím na ni spustíte
instalaãní program a v dialogov˘ch oknech pro
Telefonické pfiipojení sítû vyplníte pfiipojovací
telefonní ãíslo pro Video On Line (napfi. Praha
02 9796 2060, Brno 05 9711 1144, Ostrava
069 986 1144 a dal‰ích 34 mûst). Pak spustíte
Microsoft Internet Explorer, do horní fiádky napí‰e-
te www.volny.cz a odklepnete. Objeví se okénko,
zda se chcete pfiipojit, potvrdíte Ïe ano, a po chvíli
cvrlikání po vás bude poÏadováno pfiihla‰ovací
jméno a heslo – zadáte jméno internet a heslo zdar-
ma. Po chvíli se vám zobrazí hlavní stránka Video
On Line. Tam si v nabídce (v‰e je samozfiejmû ães-
ky) najdete Dial-up pfiipojení a Komutovaná (je to
vlevo hned pod logem), Èuknete, a dále jiÏ postupu-
jete podle toho, jak jste na obrazovce vyzváni. Je to
pouze registrace, pfii které si zvolíte svoje specific-
ké pfiihla‰ovací jméno a heslo (místo univerzálního
internet a zdarma, které je jen pro první pfiístup).

A to je celé. Pak uÏ mÛÏete do místa pro adresu
napsat napfi. http://crk.mlp.cz a prohlédnout si in-
ternetové stránky âeského radioklubu, nebo
www.radioamater.cz pro Internetové stránky tohoto
ãasopisu.

Alek Myslík, OK1AMY

Ako som sa pokú‰al získaÈ
koncesiu v Egypte
a ako som ju aj získal

Keì som pri‰iel v júli 1997 do Egypta, tak ihneì
- ako správny amatér - som i‰iel na telekomuniká-
cie sondovaÈ, aká je poveternostná situácia.
Situácia bola veºmi zlá - hneì medzi dverami spa-
cifikovali moje nad‰enie a oznámili mi, Ïe sa
môÏem postaviÈ aj na mihalnice (fiasy - pozn. red.),
ale koncesiu nedostanem. Pekne ma vypoklonko-
vali a bolo to. Po tejto skúsenosti a vzhºadom na to,
Ïe som mal aj nejakú prácu a iné povinnosti, som
sa doãasne stiahol a skú‰al som získaÈ nejaké kon-
takty a pod. Zaãal som pravidelne nav‰tevovaÈ rádio-
klub SU0ERA (dnes uÏ neexistuje), ktor˘ zdruÏuje
väã‰inu, viac ãi menej, aktívnych amatérov v SU.
Sídli v celkom slu‰n˘ch priestoroch (kto bol v ne-
jakej arabskej krajine, vie, ão myslím) na 13 po-
schodí v centre Káhiry. K dispozícii je TS-440
a dipól na 20 m. ToÈ vsjo. Ale pár krát som si odti-
aº zavysielal. Nakoºko sa toto QTH nachádza v naj-
ru‰nej‰ej ãasti Káhiry, je poriadne cítiÈ na pásme.
Ale spät ku mne. V novembri minulého roku som
urobil ìal‰í pokus. Po dlhom ãase a neustálom vy-
telefónovávaní kompetentn˘m ºuìom som dostal
zamietavú odpoveì, samozrejme bez udania akého-
koºvek dôvodu. Tak som opät obchádzal v‰etk˘ch
zainteresovan˘ch a vysvetºoval, ão je to HAM
Radio, Ïe to nie je niã zakázané a nebezpeãné a pod.
Poslal som ìal‰iu ÏiadosÈ a na moje veºké a prí-
jemné prekvapenie som bol po pár t˘ÏdÀoch vyzva-
n˘, aby som sa osobne dostavil pre odpoveì a za-
platil správne poplatky. Na mieste ãinu mi ukázali
kladnú odpoveì na moju prvú ÏiadosÈ, ktorú pred
t˘m zamietli!!!!!!!!! Av‰ak to e‰te nebol koniec.
Nakoºko som prv˘ ãlovek zo zahraniãia, ktor˘ do-
stane licenciu v Egypte, musia predsa spracovaÈ
predpisy pre podobn˘ch Ïiadateºov zo zahraniãia,
aby mali v budúcnosti z ãoho vychádzaÈ (nikdy som
tie predpisy nevidel a asi ani neuvidím). AspoÀ tak
mi to bolo podané. A aby som sa zastavil na budú-
ci t˘ÏdeÀ. Z budúceho t˘ÏdÀa sa stali dal‰ie tri t˘Ïd-
ne. Najprv spracovávali predpisy (údajne). Keì uÏ

mali predpisy spracované, tak zase niekde vyãítali,
Ïe cudzozemcovi môÏe daÈ súhlas iba minister tele-
komunikácií. TakÏe dal‰í t˘ÏdeÀ som strávil ãaka-
ním na podpis ministra. Nakoniec som dostal aj
ten. Následne ma vyzvali - samozrejme po mojich
urgenciách a kaÏdodenn˘ch telefonátoch - aby som
sa dostavil zaplatiÈ poplatky spojené s vydaním
koncesie. Tak som im tam zaplatil nie zanedbateºnú
sumiãku a oznámili mi, Ïe o tri dni bude koncesia.
Samozrejme som ich bral s veºkou rezervou a dob-
re som urobil. O tri dni som sa dovalil na teleko-
munikácie a dajte mi koncesiu. Chlapík sa nieão
sp˘tal spolusediacej a oznámil mi, Ïe to e‰te nerá-
ãil ani poslaÈ nadriaden˘m na podpis a aby som
pri‰iel v stredu (to bolo v nedeºu). Super. Vtedy
som sa uÏ poriadne nairitoval a zavolal som jeho
nadriadenému, Ïe kde je problém, preão niã nemám
atì. Ten ho asi poriadne zotrel, lebo mi oznámil,
aby som zavolal skoro ráno a on mi povie, kedy si
to mám prevziaÈ. TakÏe som samozrejme
ráno zavolal a ãuduj sa svete, koncesia bola pripra-
vená. Po mojom príchode ju dokonca predo mnou
orazili a podpísali, popriali mi veºa úspechov a do-
videnia. TakÏe 15. 3. 99, som sa stal drÏiteºom kon-
cesie v SU a podºa vlastného v˘beru som si vybral
znaãku SU9ZZ. âíslo 9 by malo byÈ pridelované
cudzincom. Po veºmi dlhom ãase je to prvá konce-
sia udelená obãanovi iného ‰tátu ako je Egypt. 

Poznámka: V súãasnosti je na pásme poãuÈ
veºa znaãiek typu SU3/DL..., SU/PA... a pod., ale
tieto stanice zaruãene vysielajú bez koncesie.
Licencia CEPT v Egypte neplatí!

Potom sa zaãali ìaleko príjemnej‰ie starosti.
ZohnaÈ nejaké zariadenie, postaviÈ antény a pod.
Náhodou som v Káhire objavil jednu firmu, ktorá sa
zaoberá predajom profesionálnych rádiostaníc.
Mali na predaj úplne nov˘ IC-706 aj so zdrojom.
TakÏe som ho bez váhania kúpil. Îiaden zázrak, ale
na zaãiatok super. Urobil som na nej asi 7.000
QSO. Potom som si zadováÏil FT-847, ktor˘ pouÏí-
vam dodnes. Kupoval som ho perspektívne, nakoº-
ko doma sa venujem prevádzke na VKV a bol to
tak˘ stred medzi t˘m ão chcem a ão si môÏem do-
voliÈ. Vcelku som s ním spokojn˘. Zaãínal som
s dipólmi. Postupne som si zadováÏil tribander
A3S, ktor˘ tieÏ pouÏívam dodnes. Na 7 MHz mám
delta loop asi 15 m nad zemou. Na 80 m inv.V, na-
pájané asi 25 m nad zemou. V skutoãnosti je stred
asi 10 m nad strechou budovy a ramená idú dolu na
kaÏdú stranu budovy. Na 160m pouÏívam
inv.L s vyzdvihnut˘mi radiálmi (2). Vertikálna ãasÈ
má asi 23 m, zvy‰ok ide horizontálne. Perspektívne
uvaÏujem aj o nejak˘ch anténach na WARC, ale
momentálne sú aj dôleÏitej‰ie veci, ktoré vyÏadujú
investície. TakÏe ãasom. Zi‰iel by sa aj nejak˘ PA,
hlavne do contestov, v ktor˘ch nie je zohºadÀovan˘
v˘kon (WAEDC a pod.). Z krajiny ako je SU v‰ak vo
väã‰ine prípadov 100W postaãuje. Málokedy sa mi
stane, Ïe na CQ nikto neodpovie. Väã‰inou sa v‰ak
strhne poriadny pile-up. Hlavne v contestoch je to
kruté, pretoÏe mnoho staníc vytrvalo volá a nepo-
ãúva. Následne musím v‰etko zopakovaÈ 2-3 krát,
ão znaãne spomaºuje prevádzku. Ale s t˘m asi niã
neurobím. 

QSL lístky vybavujem priebeÏne, ão najr˘chlej-
‰ie ako sa dá. Ale je ich celkom dosÈ, takÏe treba byÈ
trpezliv˘. Ale kto mi po‰le lístok (a je v logu), urãi-
te sa doãká.

VY 73 a te‰ím sa dopoãutia na pásme.
Jaro SU9ZZ / OM3TZZ

ZÛstal témûfi beze zmûny i pro leto‰ní rok pod
názvem Internet 2000 a jeho v˘‰i pro jednotlivá
..ãasová období dne zjistíte v obrázcích. Ve dne se
pfiíli‰ neli‰í od bûÏného telefonování (vyjde to tak
50 Kã na hodinu), zatímco veãer, obzvlá‰tû po 21.
hodinû, uÏ je to ménû neÏ 15 Kã za hodinu.

Jak tedy postupovat?
První pfiedpoklad je, Ïe máte poãítaã s operaã-

ním systémem (základní software), a to pokud moÏ-
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V˘znam kolonek: WW – lokátor stanice, LOC –
poãet velk˘ch ãtvercÛ, DX – poãet zemí DXCC,
T – nejdel‰í QSO druhem ‰ífiení Tropo, Au – Aurora,
MS – Meteor Scatter, ES – odrazem od vrstvy Es.

OK VHF/UHF/SHF Top List
1. TOPLIST uvádí neovûfiované a nekorigované
vlastní údaje radioamatérÛ o poãtu lokátorÛ a zemí
DXCC, se kter˘mi navázali kompletní spojení
a dále ODX TROPO, AURORA, MS, ES, F2.

2. Pro TOPLIST jsou  platná jen spojení navázaná
z jednoho a téhoÏ QTH a pod jednou a touÏ znaã-
kou. (MÛÏe b˘t i pfiechodné QTH). Spojení, naváza-
ná na klubovou znaãku, nelze povaÏovat za spojení
jednotlivce atd.

3. Poãítají se jen pozemní spojení (spojení pfies
kosmické ani pozemní pfievádûãe neplatí).

4. EME spojení pro OK VHF/UHF/SHF TOPLIST
neplatí. Pro spojení EME je urãen separátní OK
EME TOPLIST.

5. KaÏd˘ úãastník zodpovídá za v˘sledky, které do
Ïebfiíãku uvede.

6. Po uplynutí 1 roku od poslední aktualizace je
stanice z TOPLISTu vymazána.

7. Hlá‰ení posílejte mûsíãnû via PR na adresu
OK1FM@OK0POK, via E-mail: gutter@ges.cz nebo
na korespondenãním lístku na adresu OK1FM:
Ing. Milan Gütter, Karafiátová 23, 317 02 PlzeÀ.

8. Vzor hlá‰ení:

BAND CALL LOC-WW DXCC TROPO

144 OK1FM JN69 234 39

AURORA MS ES F2 DATE
1342 1234 1432 1423 12/99

9. Pfiihlá‰ením se do TOPLISTU úãastník vyslovuje
souhlas s jeho podmínkami.

10. Pásma: 50 MHz, 144 MHz, 432 MHz, 1 296 MHz,
2,3 GHz, 5,7 GHz, 10 GHz, 24 GHz, 47 GHz atd.

11. Jsou akceptována i hlá‰ení posluchaãÛ o odpo-
slechnut˘ch spojeních (*SWL)

OK EME Top List

Podmínky jsou obdobné, ale platí pouze spojení 2xEME.

Vzor hlá‰ení:

BAND CALL LOC-WW STN_WKD DXCC WAS
432 OK1KIR JN79 121 58 3

SQR FIELDS WAC_DATE ODX DATE
223 40 1982 12345 12/99

144 MHz
CALL WW STN DX WAS SQR FI WAC ODX DATE
OK1MS JO70 678 100 ‘92 51 ‘82 18108 12-99

432 MHz
OK1KIR JN79 332 62 43 239 43 ‘82 18220 1-99
OK1CA JO70 121 26 22 71 24 ‘96 15913 12-99
OK1DFC JO60 26 11 7 7 12 NO 9141 7-99

1 296 MHz
OK1KIR JN79 145 35 24 118 29 ‘89 18220 1-99
OK1DFC JO60 83 29 15 74 23 ‘99 15622 8-99
OK1CA JO70 59 22 9 44 18 NO 9345 12-99

VKV

VKV Ïebfiíãky

OK VHF/UHF/SHF Top List

prosinec 1999

50 MHz
Znaãka WW LOC DX T Au MS ES
OK1DDO JO60 512 96 620 1423 1340 6100
OK1VBN JN78 370 60 455 897 5793
OK1FFD JO60 364 81 580 1231 1067 6250
OK1FAV JO60 363 75 579 1093 6250
OK2ZW JN89 286 85
OK1UDX JN79 260 50 440 1054 3513
OK1VQ JO60 259 46 245 539 2002
OK2PPP JN99 201 40 3200
OK1DKS JO70 198 42 934 1973
OKL 7* JN79 5 4 1402

OK1HRR JN79 1 1 1277

144 MHz
OK2ZW JN89 445 56 1417 1775 2113 2471
OK2VMD JN89 428 58 1662 1765 2031 3605
OK1FM JN69 403 56 1843 1438 2200 2150
OK1JKT/P JO60 389 52 1701 1764 2121 2269
OK1DKS JO70 334 56 1230 1308 3530
OK1FFD JO60 301 54 1338 1720 1991 2154
OK1AXH JO70 300 2142 1486 1366 1768
OK1DFC JO60 292 51 1775 2099 2024 2016
OK2QI JO80 238 50 1475 1686 1380 2050
OK1VMS JO70 225 44 1692 1232 2225
OK1VBN JN78 45 1 578 1682 1915 2209
OK1DDO JO60 211 46 1329 1500 1720 2418
OK1SC JO70 204 1490 1673 1729
OK1IAS JO60 179 34 1392 1444 2138
OK1CA JO70 156 1540 1065 950 2096
OK2UFB JN99 136 27 1526 1983
OK1DTG/P JO70 127 27 1351 1352
OK1VDA JO70 119 27 938 641 2220
OK2KJU JN89 115 32 1318 1766 1494
OK1UDX JN79 91 19 537 2197
OL5Z JN89 90 21 928 1527
OK1HRR JN79 66 16 762 1890

OKL 7* JN79 37 11 699 1224

432 MHz
Znaãka WW LOC DX T Au

OK1AXH JO70 181 1861 1239

OK1CA JO70 146 1670

OK1KIR/P JO60 133 28 1773

OK1VMS JO70 116 23 1434 972

OK2QI JO80 114 25 1410

OK1DKS/P JO60 102 23 1118

OK1DFC JO60 93 22 1179

OK1KPA JN79 89 1176

OK1OKL JO60 88 1199

OK1FFD JO60 74 23 1339

OK1KRQ/P JN69 73 16 1091

OK1SC JO70 71 1310 758

OK1DTG/P JO70 68 14 1436

OK2UFB JN99 56 20 1232

OK1VBN JN78 53 11 723 753

OL5Z JN89 51 12 761

OK2KJU JN89 42 13 731

OK1HRR JN79 40 13 765

OK2VMU/P JN99 36 11 880

OKL 7* JN79 3 1 114

1 296 MHz
OK1AXH JO70 118 1444

OK1KIR/P JO60 92 22 1208

OK1DFC JO60 76 16 1176

OK1CA JO70 70 1421

OK1VMS JO70 65 18 1302

OK1OKL JO60 63 1177

OK1DKS/P JO60 62 13 1207

OK1FFD JO60 60 14 1058

OK1KRQ/P JN69 39 11 962

OK1DTG/P JO70 24 8 742

OK2QI JO80 23 7 1275

OK1VBN JN78 22 9 950

OK2BFF/P JO80 21 8 536

OK2VMU/P JN99 20 7 570

OK1KPA JN79 19 783

OK2KJU JN89 10 6 347

OK1SC JO70 10 440

OK1HRR JN79 8 2 292

OK2UFB JN89 3 2 142

2,3 GHz
Znaãka WW LOC DX T
OK1KIR/P JO60 51 10 1115

OK1OKL JO60 34 830

OK1DKS/P JO60 22 4 602

OK1DFC JO60 18 4 549

OK1KRQ/P JN69 15 4 350

OK2BFF/P JO80 13 6 418

OK2VMU/P JN99 9 4 376

OK1CA JO70 8 291

OK2QI JO80 4 2 305

OK1VBN JN78 3 2 158

5,7 GHz
OK1KIR/P JO60 17 3 393

OK1UWA/P JO70 16 998

OK1OKL JO60 9 611

OK1DKS/P JO60 6 1 318

OK2VMU/P JN99 4 2 376

OK2QI JO80 2 1 108

OK1KRQ/P JN69 1 1 96

10 GHz
OK1JKT/P JO60 47 12 845

OK1DFC JO60 29 6 668

OK1OKL JO60 27 795

OK1KIR/P JO60 25 5 553

OK1KRQ/P JN69 16 3 325

OK1KEI/P JN79 15 5 375

OK1UWA/P JO70 15 434

OK1DKS/P JO60 11 2 616

OK2QI JO80 4 1 303

OK2VMU/P JN99 3 2 376

24 GHz
OK1KIR/P JO60 5 2 227

OK1OKL JO60 5 185

OK1DFC JO60 4 2 185

OK1UWA/P JO60 4 188

OK1OGS/P JN69 1 60

47 GHz
OK1OKL JO60 2 96

OK1UWA/P JO60 2 96

OK1KIR/P JO60 1 1 5

* OKL 7 - posluchaã
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2,3 GHz
CALL WW STN DX WAS SQR FI WAC ODX DATE
OK1KIR JN79 32 18 9 36 13 9359 1-99
OK1CA JO70 4 4 0 4 3 NO 8587 12-99

5,7 GHz
OK1KIR JN79 7 6 1 6 4 8580 1-99

10 GHz
OK1KIR JN79 11 9 2 10 7 9371 1-99

Kompletní OK VHF TOPLIST i OK EME TOPLIST
se poskytují pravidelnû mûsíãnû evropskému
VHF/UHF/SHF ãasopisu DUBUS pro oti‰tûní
v evropském DUBUS-TOPLISTu a ãasopisu Radio-
amatér. (âasopis DUBUS lze objednat u GES-ELEC-
TRONICS nebo via OK1FM)

Ing. Milan Gütter, OK1FM

75 GHz vstupuje do rekordních
záznamÛ
Podle W3EP pfieloÏil Ing. Jifií ·anda, OK1RI

Brian Justi (WA1ZMS), Doug Sharp (K2AD)
a Geep Howell (WA4RTS) ukuteãnili nûkolik spojení
na kmitoãtu 75 GHz, kter˘mi splnili podmínky di-
plomu VUCC v pásmu 4 mm a ustanovili svûtov˘
rekord 114 km. Trio mikrovlnn˘ch experimentátorÛ
pokraãovalo, po základních pokusech uskuteãnû-
n˘ch 5. dubna, v dal‰ích pokusech bûhem kvûtna
v jihozápadní Virginii.

WA1ZMS obsluhoval jednu ze stanic z Apple
Orchard Mountain (FM07FM) poblíÏ Bedfordu –
pouÏíval znaãku W2SZ patfiící radioklubu pfii
Renselear Polytechnic Institute. K2AD a WA4RTS se
chopili druhé stanice a vyrazili na cesty. Nav‰tívili
pût rÛzn˘ch kót a uskuteãnili poÏadovaná spojení
pro VUCC. Koordinace byla fie‰ena prostfiednictvím
spojení na 440 MHz FM. 

Zafiízení
V‰echna spojení byla telegrafní – CW s vysíla-

ãem o v˘konu 10 mW a parabolou o prÛmûru
30 cm. Vysílaãe v obou stanicích jsou shodné. Oba
pouÏívají krystalov˘ oscilátor 90 MHz pracující na
páté harmonické, kter˘ budí 12 GHz PLL oscilátor
od firmy California Microwaves, jeho v˘stup –
12,6 GHz jde dále do trojnásobiãe, na jehoÏ v˘stupu
je v˘kon pfiibliÏnû 80 mW o kmitoãtu 37 GHz. Signál
je pfiiveden do smû‰ovaãe osazeného GaAs diodou
(za 2 000 USD!!), na jehoÏ v˘stupu je onûch 10 mW
na 75 GHz. Pfiijímací fietûzce obou stanic jsou roz-
dílné. Jeden z pfiijímaãÛ pouÏívá poslední zdvojovaã
vysílacího fietûzce také jako smû‰ovaã k získání me-
zifrekvence o kmitoãtu pfiibliÏnû 275 MHz. Druhá
stanice má lep‰í pfiijímaã – vyuÏívá cirkulátor jako
spojení pfiijímacího a vysílacího fietûzce, ten potom
napájí tfiíportov˘ ‰irokopásmov˘ smû‰ovaã, kde je-
den z portÛ je zkratován posuvn˘m zkratem, umoÏ-
Àujícím ãásteãné doladûní. Obû stanice jako mezi-
frekvenci pouÏívají pfiijímaã ICOM R-7000.

Podmínky
Poãasí hraje v˘znamnou roli v dálkové mikro-

vlnné komunikaci, zejména vzhledem k útlumu zpÛ-
sobenému atmosférickou vlhkostí. Suché dny mo-
hou velmi v˘znamnû omezit tyto ztráty. Chladné
zimní suché dny mohou b˘t pravdûpodobnû ty nej-
vhodnûj‰í. Dne 20. kvûtna, kdy bylo uskuteãnûno

rekordní 114 km dlouhé spojení, byla teplota
20 °C a relativní vlhkost 30%. Spolu se ztrátami
zpÛsoben˘mi vzdu‰n˘m kyslíkem (nemÛÏe b˘t
kontrolováno) z toho lze pfiedpokládat ztráty asi
0,2 dB/km tedy celkem asi 23 dB na uveden˘ch
114 km. Velmi podstatné ztráty zpÛsobené vzdu‰-
nou vlhkostí lze omezit pouze v˘bûrem suchého
a chladného (pfiedpokládaná vlhkost vzduchu klesá
s teplotou) dne a vhodné dvojice QTH na vrcholcích
kopcÛ – samozfiejmû s pfiímou viditelností.

Zv˘‰ení vyzáfieného v˘konu anténou s vy‰‰ím
ziskem nebo vy‰‰ím v˘konem vysílaãe respektive
sníÏení vlastního ‰umu pfiijímaãe umoÏní uskuteã-
nûní del‰ího spojení, ale kaÏd˘ z tûchto krokÛ je
problematick˘. KaÏd˘ decibel „zlep‰ení“ na obou
stanicích pfiinese pouze zlep‰ení o 5 km v moÏné
délce trasy – tedy ke zdvojnásobení rekordního
spojení 114 km je tfieba zlep‰it stanice aÏ o 30 dB.

Zvût‰ení velikosti antény - nejlacinnûj‰í a tech-
nologicky moÏné fie‰ení samozfiejmû zlep‰í ãinnost
stanice, ale... parabola o prÛmûru 30 cm má na
75 GHz zisk asi 37 dBd a 3 dB úhel asi 3°. Je do-
stateãnû obtíÏné nasmûrovat jiÏ tuto anténu, zejmé-
na v podmínkách pfiechodného QTH, vût‰í antény
budou mít je‰tû mnohem uÏ‰í paprsek a tudíÏ tato
cesta se nejeví jako pfiíli‰ praktická.

Doug odhaduje, Ïe ‰umové ãíslo pouÏitého pfii-
jímaãe je asi 25 dB, tedy je zde urãitû prostor ke
zlep‰ení. Samozfiejmû, Ïe dal‰í logick˘ krok je zvût-
‰ení v˘konu vysílaãe, napfiíklad zvût‰ení v˘konu na
1 W (v souãasnosti technologicky obtíÏné) by pfii-
neslo 20 dB, tedy pfii velmi dobr˘ch podmínkách na
trase pfiípadnû i dal‰ích 114 km. 

Jevy troposférického ‰ífiení pfiedstavují dal‰í
moÏnost zlep‰ení vzdálenosti bez úprav technolo-
gie. Atmosférické ducty mohou b˘t na 75 GHz
pomûrnû v˘razné (samozfiejmû útlum zpÛsoben˘
atmosférick˘mi plynu je zachován). Jevy troposfé-
rické refrakce (‰ífiení nad pou‰tí brzo ráno pfiípadnû
nad vodou v poledne) dávají dal‰í nadûji. 

Svûtové rekordy na 10 GHz a v˘‰e
Podle QST 8/99

GHz km datum stanice
10 1912 30. 12. 94 VK6KZ-VK5NY
24 402 3. 9. 98 JK3KMO-JR2EDZ
47 193 15. 5. 98 F6BVA-F5CAU
76 114 20. 5. 99 W2SZ-K2AD

145 53 7. 4. 97 DL6NCI-DB6NT
241 2 7. 6. 96 DB6NT-DF9LN
411 50 m 6. 1. 98 DB6NT-DL1IN

Tabulka závodÛ na VKV v roce 2000
Závody pofiádané âesk˘m radioklubem

Název závodu Datum UTC od-do Pásma Deník

I. subregionální závod 4. a 5. 3. 14.00-14.00 144 MHz-76 GHz OK1AGE
II. subregionální závod 6. a 7. 5. 14.00-14.00 144 MHz-76 GHz OK2PWY
Závod mládeÏe 3. 6. 14.00-17.00 144 MHz OK1MG
Mikrovlnn˘ závod 3. a 4. 6. 14.00-14.00 1,3 -76 GHz OK1CA
Polní den mládeÏe 1. 7. 10.00-13.00 144 a 432 MHz OK1MG
Polní den na VKV * 1. a 2. 7. 14.00-14.00 144 MHz-76 GHz OK2ZI
QRP závod 6. 8. 07.00-13.00 144 MHz OK1MG
IARU Region I. VHF 2. a 3. 9. 14.00-14.00 144 MHz OK1MG
IARU Region I. UHF/SHF 7. a 8. 10. 14.00-14.00 432 MHz-76 GHz OK1PG
A1 Contest - MMC 4. a 5. 11. 14.00-14.00 144 MHz OK1FBT

Ostatní závody   
Název závodu Datum UTC od-do Pásma Deník

Velikonoãní závod 23. 4. 07.00-13.00 144 MHz a v˘‰e OK1VEA
Velikonoãní závod dûtí 23. 4. 13.00-14.00 144 MHz a v˘‰e OK1VEA
Vánoãní závod 26. 12. 07-11,12-16 144 MHz OK1WB

Deníky ze závodÛ se zasílají do deseti dnÛ po závodû zásadnû na adresy vyhodnocovatelÛ, ktefií jsou u kaÏdého závodu uvedeni.

OK1AGE: Stanislav Hladk˘, Masarykova 881, 252 63 ROZTOKY, e-mail: hla@nri.cz, 
Packet Radio: OK1AGE @ OK0PPR.#BOH.CZE.EU

OK2PWY: Tomá‰ Vágner, Závofiická 515, 789 69 POST¤ELMOV, e-mail: tom_pwy@atlas.cz
Packet Radio: OK2PWY @ OK0PHL.#MOR.CZE.EU   

OK1CA: Franti‰ek Stfiihavka, Kuttelwascherova 921, 198 00 Praha 9, e-mail: ok1ca@ges.cz

OK1MG: Antonín KfiíÏ, Polská 2205, 272 01 KLADNO 2, e-mail: ok1mg@qsl.net
Packet Radio: OK1MG @ OK0PPR.#BOH.CZE.EU

OK2ZI: Karel Odehnal, Gen. Svobody 623/21, 674 01 T¤EBÍâ, e-mail: ok2zi@atlas.cz
Packet Radio: OK2ZI @ OK0PBX.#MOR.CZE.EU

OK1PG: Ing. Zdenûk Pro‰ek, Bellu‰ova 1847, 155 00 PRAHA 5, e-mail: jan.karel@ieee.org
Packet Radio: OK1KIR @ OK0PPR.#BOH.CZE.EU

OK1FBT: Ing. Ladislav Hefiman, ã.p.111, 257 41 T¯NEC nad Sázavou, e-mail: burian@key.cz
Packet Radio: OK1ITK @ OK0PPR.#BOH.CZE.EU

OK1VEA: Ludvík Deutsch, Podhorská 25A, 466 01 JABLONEC n. Nisou (RK OK1KKT)

OK1WB: Jifií Sklenáfi, Na drahách 190, 500 09 HRADEC KRÁLOVÉ

Dlouhodobá soutûÏ pofiádaná âesk˘m radioklubem
Provozní VKV aktiv – kaÏdou tfietí nedûli v mûsíci, 08.00-11.00, 144 MHz-10 GHz, OK1MNI  
OK1MNI: Miroslav Nechvíle, U kasáren 339, 533 03 DA·ICE v âechách          
e-mail: ok1kpa@qsl.net  Packet Radio: OK1KPA @ OK0PHL.#BOH.CZE.EU 

Antonín KfiíÏ, OK1MG
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Kalendáfi závodÛ na VKV - únor 2000
datum název závodu pásma UTC

1.2. Nordic Activity Contest 144 MHz 18-22
5.2. BBT 1,3 GHz 09-11
5.2. DARC UKW Winter Fieldday 1,3 GHz 09-11
5.2. BBT 2,3 - 5,7 GHz 11-13
5.2. DARC UKW Winter Fieldday 2,3 - 76 GHz 11-13
5.2. Contest Romagna (Italy) 432 MHz 13-19
6.2. Contest Romagna 1,3 GHz-24 GHz 08-15
6.2. BBT 432 MHz 09-11
6.2. DARC UKW Winter Fieldday 432 MHz 09-11
6.2. BBT 144 MHz 11-13
6.2. DARC UKW Winter Fieldday 144 MHz 11-13
8.2. Nordic Activity Contest 432 MHz 18-22

19.2. S5 Maraton 144 a 432 MHz 13-20
20.2. Provozní VKV aktiv 144 MHz-10 GHz 08-11
20.2. AGGH Activity Contest 432 MHz-48 GHz 08-11
20.2. OE Activity Contest 432 MHz a v˘‰e 08-13
22.2. Nordic Activity Contest 50 MHz 18-22
26.2. BBT 47 GHz a v˘‰e 08-12
27.2. BBT 10 a 24 GHz 08-12

Kalendáfi závodÛ na VKV - bfiezen 2000
datum název závodu pásma UTC
4.-5.3. I.subregionální závod * 144 MHz-76 GHz 14-14

7.3. Nordic Activity 144 MHz 18-22
4.3. Nordic Activity 432 MHz 18-22

18.3. S5 Maraton 144 a 432 MHz 13-20
19.3. Provozní VKV aktiv 144 MHz-10 GHz 08-11
19.3. AGGH Activity 432 MHz-10 GHz 08-11
19.3. OE Activity 432 MHz-10 GHz 08-13

18.-19.3. Friuli Contest (Italy) 144 MHz-1.3 GHz 14-14
19.3. AGCW Contest 144 MHz 16-19
19.3. AGCW Contest 432 MHz 19-21
28.3. Nordic Activity 50 MHz 18-22

* podmínky viz PE-AR 2/97 a AMA 1/97, deníky na OK1AGE:
Stanislav Hladk˘, Masarykova 881, 252 63 Roztoky

Adresy pro elektronické deníky: e-mail: hla@nri.cz
Packet Radio: OK1AGE @ OK0PPR.#BOH.CZE.EU

IARU Region I. - UHF / Microvawe Contest 1999
432 MHz - Jednotlivci

CALL BODY QSO LOC PWR ANT ODX KM
1. OK1ARI/p 68.464 255 JO60UQ 120 W 21 el. Y. T9/9A2L 763
2. OK2TT/p 58.482 225 JO80OB 120 W 2 x 23 el. Y. I4LCK/4 795
3. OK1VMS 51.932 193 JO70GU 350 W 36 el.Y. YO2IS 794
4. OK2PWY/p 46.309 187 JO80HB 120 W 27 el. Y. PA6NL 898
5. OK1IBB/p 36.893 170 JN69JJ 100 W 23 el.Y. PA6C 600
6. OK1PGS/p 34.562 134 JN69MX 40 W 20 el. Y. T9/9A2L 715
7. OK1VHF 34.152 153 JO70EB 300 W 17 el. Y. T9/9A2L 680
8. OK2PVF 30.612 126 JN99JQ 80 W 23 el. Y. I4LCK/4 838
9. OK2JI/p 29.700 132 JN89MW 15 W K1FO K4DCX 740

10. OK2UDE/p 26.225 131 JN89JS 30 W DL6WU DF0CI 760

432 MHz - Klubové stanice
CALL BODY QSO LOC PWR ANT ODX KM

1. OK1KIM 53.150 446 JO60RN 500 W 4 x 38 el. Y. YU1AD 987
2. OK2KKW 122.057 401 JO60JJ 500 W 33 el. Y. YU1AD 969
3. OK1KZE/p 95.219 302 JN69PE 300 W 33 el. Y. PA6NL 716
4. OL2R 83.607 278 JN89AO 500 W 4 x 17 el. Y. PA6NL 877
5. OL7M 60.489 229 JO80FG 100 W 38 el. Y. YU1AU 791
6. OK1KIR/p 55.476 202 JO60PM 500 W 38 el. Y. T9/9A2L 759
7. OL2O 46.809 183 JN79IO 300 W 2 x 21 el. Y. YU1AU 786
8. OK1ORA/p 45.874 190 JO60TP 120 W 23 el. Y. T9/9A2L 760
9. OK1KPA 42.663 188 JN79US 25 W 21 el. Y. I4LCK/4 709

10. OK1KFQ/p 40.746 176 JO70LR 90 W 19 el. Y. I4AMD/4 787

CALL BODY QSO LOC
11. OK1AR 23.170 106 JO60RA
12. OK1MA 21.228 97 JN69IQ
13. OK1BMW 19.790 96 JO70EI
14. OK2BDS 16.799 86 JN79WF
15. OK2VMU/p 13.871 84 JN99CH
16. OK1MG 12.358 60 JO70BD
17. OK1UDJ 10.281 64 JO70GG
18. OK1IA 10.129 65 JO70WE
19. OK1WB 9.609 65 JO80DG
20. OK1SC 8.240 52 JO70OB
21. OK2FUG/p 8.092 59 JN99FU
22. OK2VLT 7.980 47 JN99CS
23. OK1DOM/p 7.821 56 JN79FV
24. OK2BVA/p 6.894 54 JN89WG
25. OK1AIY/p 6.517 34 JO70SQ

CALL BODY QSO LOC
26. OK2TF 6.042 46 JN89PV
27. OK1GP/p 4.802 35 JO60KE
28. OK1XJP 4.510 48 JO70FA
29. OK1DTG/p 4.668 31 JO70GM
30. OK1CZ 4.148 38 JO70EC
31. OK1IEI 4.087 48 JO70EC
32. OK1HCE 3.366 17 JN78ER
33. OK1SRD 3.090 26 JO80AM
34. OK1AIG 3.034 30 JO70NN
35. OK2WDC 2.580 24 JN89PO
36. OK2PCN 2.385 24 JN89RB
37. OK1AZ 1.823 24 JN79IX
38. OK1FEN/p 1.780 19 JO70NA
39. OK1HRR 1.086 13 JO70GB
40. OK1VHH 1.073 15 JO70CK

CALL BODY QSO LOC PWR
11. OL7Q/p 40.041 163 JN99FN 20 W
12. OK1KRQ/p 38.996 158 JN69HN 300 W
13. OK1KCI/p 38.468 174 JO80EH 25 W
14. OK1KKD/p 38.111 162 JO60WD 300 W
15. OK1KRY/p 37.959 153 JN69UT 100 W
16. OK2KJU/p 37.936 155 JN89SJ 150 W
17. OK2KYC/p 37.101 158 JN99BM 50 W
18. OK1KKT/p 33.922 149 JO70QR 6 W
19. OK2KHF/p 33.310 137 JN99HO 100 W
20. OK1OTS/p 32.244 147 JO70NJ 45 W
21. OK1KOK/p 31.047 152 JO80IB 40 W
22. OK1RIA/p 30.643 141 JN69IK 100 W
23. OK1OFF 30.414 138 JO70CG 40 W
24. OK1KEP/p 30.358 129 JO70OR 300 W

CALL BODY QSO LOC PWR
25. OK1KLL 25.552 107 JN79IW 50 W
26. OK1KKL/p 23.937 111 JO70PO 50 W
27. OK2KVM/p 22.489 113 JN89AK 20 W
28. OK2KPD 21.945 110 JO80UB 100 W
29. OK2KBA/p 20.922 108 JN89BO 20 W
30. OK2KMT 20.745 119 JN88TU 15 W
31. OK2KFM 19.499 106 JN99FN 100 W
32. OK2KQM/p 19.440 87 JN99GM 100 W
33. OK1KSO 18.920 97 JO60OK 40 W
34. OK2RAS/p 14.363 85 JN99HN 100 W
35. OK2KFJ/p 11.766 73 JN88HT 25 W
36. OK2KLD/p 5.231 46 JN89OT 10 W
37. OK2OCF 3.091 34 JN89RR 30 W
38. OK2KOS 2.123 29 JN99CT 2 W

1296 MHz - Jednotlivci
CALL BODY QSO LOC PWR ANT ODX KM

1. OK2BFF/p 13.231 71 JO80HB 30 W 25 el. Loop 9A5Y 499
2. OK1VMS 13.229 66 JO70GU 250 W 70 el. DL6WU DL3ECG 576
3. OK2TT/p 12.410 62 JO80OB 10 W 4 x SBF 9A5Y/p 496
4. OK1DTG/p 12.311 70 JO70GM 10 W 70 el. DL6WU DK0BN 484
5. OK1UGV/p 10.195 54 JN69JJ 20 W 1,4m Disk OM3KHE/p 437
6. OK1PGS/p 6.855 42 JN69MX 10 W 4 x 13 el Yagi HA2M 471
7. OK2JI/p 4.661 32 JN89MW 20 W 4 x SBF S51ZO 361
8. OK1AWJ 4.499 44 JO70EC 10 W 30 el. Loop OL7Q/p 298
9. OK2SBL 4.354 34 JO60JJ 0,5 W 3 x 3 el. souf. DF0OL 331

10. OK1AIY/p 4.347 36 JO70SQ 30 W 4 x 25 el. Yagi OE3XXA 268

11. OK1UEI/p 4.284 JO70UP 1 W 28 el. Loop
12. OK1FUG/p 3.908 JN99FU 15 W 3m Disk
13. OK1UKG 3.606 JN99FU 15 W 3m Disk
14. OK1FPC/p 3.284 JN79NU 10 W 28 el. Loop
15. OK1DOM/p 3.243 JN79FV 10 W F9FT
16. OK2BVE 2.891 JN99JQ 55 W 55 el. Yagi
17. OK2TF 2.511 JN89PV 10 W 4 x SBF
18. OK1DSO 2.221 JO70DC 3 W 0,6m Disk
19. OK1FEN/p 2.038 JO70NA 0,8 W 6 x Dip. souf.
20. OK1ZVP 1.855 JO60LJ 1 W 32 el. Yagi
21. OK2VMU/p 1.542 JN99CH 10 W dipol
22. OK1AZ 1.235 JN79IX 0,5 W 30 el. Loop
23. OK1XJP 1.150 JO70FA 10 W 35 el. Yagi
24. OK1AIG 1.050 JO70NN 20 W 20 el. Loop
25. OK2QI/p 272 JO80NE 1 W G3ZVL

1296 MHz - Klubové stanice
CALL BODY QSO LOC PWR ANT ODX KM

1. OK1KIM 26.073 118 JO60RN 500W 1,4m Disk 9A5Y/p 626
2. OK1OKL 24.132 120 JO60LJ 150W 1,4m Disk PA2DYS 588
3. OK1KIR/p 19.594 87 JO60PM 500W 1,8m Disk 9A5Y/p 628
4. OL7M 16.969 78 JO80FG 80 W 4 x SBF DF0HS/p 738
5. OK1KRQ/p 14.347 71 JN69HN 80 W 4 x SBF ON7WR 601
6. OK1OFF 13.770 73 JO70CG 40 W F9FT IK4DCX 706
7. OL2O 12.993 71 JN79IO 100 W 1,8m Grid IK4DCX 643
8. OL7Q/p 11.127 53 JN99FN 20 W 1,2m Disk 9A7A 495
9. OK2KKW 10.705 62 JO60JJ 15 W 12 el. kolin. 9A5Y/p 635

10. OL2R 9.425 46 JN89AO 40 W 55 el. Yagi DL1SUN 549

11. OK1KEI/p 8.089 N79CX 150 W 4 x SBF
12. OK1KLL 6.344 JN79IW 15 W 4 x 66 el. Loop
13. OK1ORA/p 5.868 JO60TP 50 W 55 el. Yagi
14. OK1KCI/p 4.828 JO80EH — —
15. OK1KPA 4.652 JN79US 3 W 28 el. Yagi
16. OK1KPU/p 4.435 JO60VR 60 W 4 x 55 el.Yagi
17. OK1KFQ/p 4.371 JO70LR — 20 el. Yagi
18. OK1KKL/p 4.093 JO70PO 20 W 3m Disk
19. OK1KRY/p 3.402 JN69UT 10 W 1,6m Disk
20. OK1KPD 3.279 JO80UB 10 W 4 x 21 el. Yagi
21. OL7C 3.264 JO60JJ 40 W 2m Grid
22. OK2KFM 2.574 JN99FN 40 W 2m Disk
23. OK1KKD/p 2.260 JO60WD 5 W 4 x SBF
24. OK1OCF 1.175 JN89RR 30 W 4 x SBF

20 Radioamatér 1/2000
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2 320 MHz - Jednotlivci

CALL BODY QSO LOC PWR ANT ODX KM
1. OK2BFF/p 4.224 24 JO80HB 30 W 0,6m Disk DH1NFL 357
2. OK1AIY/p 1.912 13 JO70SQ 35 W 4 x 25 el. Y. OE5VRL/5 265
3. OK1UKG 1.605 8 JN99FU 1,5 W 3m Disk OK1OKL 396
4. OK1FUG/p 1.545 7 JN99FU 10 W 3m Disk OK1OKL 396
5. OK2VMU/p 1.142 7 JN99CH 2 W 0,9m Disk OK1KIR/p 376
6. OK1DSO 1.090 11 JO70DC 0,3 W 0,6m Disk SP6GWB/p 179
7. OK1FPC/p 1.036 0 JN79NU 1 W 44 el. Y. OK1OKL 166

2 320 MHz - Klubové stanice
CALL BODY QSO LOC PWR ANT ODX KM

1. OK1OKL 5.506 29 JO60LJ 100 W 1,2m Disk HA5SHF 544
2. OK1KIM 5.481 30 JO60RN 30 W 1,4m Disk HA2M 541
3. OK1KIR/p 5.255 26 JO60PM 40 W 1,8m Disk HA5SHF 532
4. OL7M 3.603 21 JO80FG 10 W 4 x SBF HA2M 322
5. OL2O 3.025 20 JN79IO 2 W 1,2m Grid HA2M 349
6. OK1KLL 2.668 20 JN79IW 10 W 4 x 86 el. Loop HA2M 371
7. OK1KRQ/p 2.033 14 JN69HN 1 W 1,2m Disk HB9AHD 350
8. OK1KKL/p 1.441 10 JO70PO 10 W 3m Disk OE3XKW 296
9. OK1KKD/p 942 10 JO60WD 20 W 4 x 27 el. Y. OK2BFF 196

10. OL7Q/p 834 6 JN99FN 20 W 1,2m Disk OE3XKW 254
11. OK2KFM 764 JN99FN 10 W 2m Disk
12. OK1KRY/p 550 JN69UT 1 W 1,6m Disk

5 760 MHz - Jednotlivci
CALL BODY QSO LOC PWR ANT ODX KM

1. OK1AIY/p 1.544 10 JO70SQ 1 W 1,1m Disk OE5BKL/5 72
2. OK2VMU/p 593 3 JN99CH 0,2 W 0,9m Disk OK1KIR/p 376
3. OK1FPC/p 510 4 JN79NU 0,2 W HORN OK1OKL 166
4. OK1UFL/p 359 4 JO70SQ 0,1 W 1,1m Disk OK1KIR/p 89
5. OK1DSO 195 2 JO70DC 5 mW 0,6m Disk OK1AIY/p 110

5 760 MHz - Klubové stanice
CALL BODY QSO LOC PWR ANT ODX KM

1. OK1KIR/p 1.758 2 JO60PM 5 W 1m Disk OK2VMU/p 376
2. OK1OKL 774 7 JO60LJ 3 W 1,2m Disk DL6NAQ/p 213
3. OK1KRY/p 256 2 JN69UT — 1m Disk OK1AIY/p 163
4. OL7Q/p 33 1 JN99FN 0,5 W 0,9m Disk OK2VMU/p 33

10 368 MHz - Jednotlivci
CALL BODY QSO LOC PWR ANT ODX KM

1. OK1UWA/p 9.736 50 JO60LJ 10 W 0,6m Disk HA2M 501
2. OK1JKT/p 6.392 35 JO60OK 1,3 W 1,2m Disk DG1KJG 431
3. OK1AIY/p 3.796 23 JO70SQ 1 W 1,7m Disk DK0FLT 366
4. OK1VAM 2.887 20 JN79IX 1 W 1m Disk DK0FLT 304
5. OK1UFL/p 1.765 13 JO70SQ 50 mW 1,1m Disk OE1MCU/9 302
6. OK1VEC/p 704 7 JN69MX 1 W 1m Disk OL2R 219
7. OK2VMU/p 626 4 JN99CH 0,1 W 0,9m Disk OK1KIR/p 376
8. OK1FPC/p 272 4 JN79NU 20 mW HORN OK1AIY/p 97
9. OK2QI/p 118 1 JO80NE 0,3 W HORN OL7Q/p 118

10 368 MHz - Klubové stanice
CALL BODY QSO LOC PWR ANT ODX KM

1. OK1KEI/p 6.857 37 JN79CX 5 W 0,9m Disk DF1OI 406
2. OL2R 6.127 28 JN89AO 6,4 W 1,2m Disk DL4EAU/p 469
3. OK1KIR/p 5.536 32 JO60PM 10 W 1m Disk OK2KFM 384
4. OK1KIM 4.729 31 JO60RN 20 W 0,9m Disk OK2KFM 375
5. OK1KRQ/p 4.684 29 JN69HN 0,2 W 1,2m Disk HB9JNX 350
6. OK2KFM 1.850 9 JN99FN 6,5 W 0,6m Disk OK1UWA/p 404
7. OL7Q/p 1.404 8 JN99FN 0,5 W 0,9m Disk OK1KIR/p 384
8. OK1KKD/p 990 12 JO60WD 4 W 1m Disk OL2R 167

24 GHz - Jednotlivci
CALL BODY QSO LOC PWR ANT ODX KM

1. OK1UWA/p 405 5 JO60LJ 200 mW 0,6m Disk OK1AIY/p 185
2. OK1AIY/p 313 3 JO70SQ 50 mW 1,7m Disk OK1UWA/p 185
3. OK1UFL/p 5 1 JO70SQ 1 mW 0,6m Disk OK1AIY/p 5

24 GHz - Klubové stanice
CALL BODY QSO LOC PWR ANT ODX KM

1. OK1KIR/p 196 5 JO60PM 100 mW 1m Disk DL6NCI 108
2. OK1KIM 149 4 JO60RN 20 mW 0,9m Disk DG1VL/p 78

47 GHz - Jednotlivci
CALL BODY QSO LOC PWR ANT ODX KM

1/2. OK1AIY/p 5 1 JO70SQ 20mW 0,25m Disk OK1UFL/p 5
1/2. OK1UFL/p 5 1 JO70SQ 7mW 0,25m Disk OK1AIY/p 5

76 GHz - Jednotlivci
CALL BODY QSO LOC PWR ANT ODX KM

1/2. OK1AIY/p 5 1 JO70SQ 10 mW 0,25m Disk OK1UFL/p 5
1/2. OK1UFL/p 5 1 JO70SQ 7 mW 0,25m Disk OK1AIY/p 5

PA celkové v˘sledky 1999
Jeden operátor

1. kategorie 144 MHz - SO
Znaãka 1.pol ârvec Srpen Záfií ¤íjen List Pros Celkem

1. OK2DL 214160 66234 0 0 54774 0 0 335168
2. OK1VDJ 54147 22406 15805 16170 17415 2990 2600 131533
3. OK1UGA 44630 8474 9471 22537 12141 6528 5760 109541
4. OK1IR 29752 20328 0 20704 14066 0 10420 95270
5. OK1WGW 37287 10773 0 18125 11616 5174 4524 87499
6. OK1HJ 35473 8018 7540 9775 8080 5684 0 74570
7. OK1VPO 25147 13636 12712 9108 7974 1674 1323 71574
8. OK1UYR 53917 0 1958 15000 0 0 0 70875
9. OK1Y 24912 5264 3663 3684 3900 3210 3498 48131

10. OK2PKD 23440 6576 4950 492 3289 2189 2057 47429
11. OK2VQG 21614 5055 3612 291 2610 3408 2390 41604
12. OK1VT 23141 10166 0 3276 0 0 1760 38343
13. OK1AXG 15550 4030 4004 4368 3996 3036 1404 36388
14. OK1BLU 7721 14680 4186 6192 1056 889 791 35515
15. OK1DRZ 0 0 0 17661 17284 0 0 34945
16. OK1AMI 17617 1850 3190 2530 2882 2520 3102 33691
17. OK2MHO 20471 3300 4228 0 2220 742 994 31955
18. OK1VHH 12692 4709 2208 274 3780 2392 1072 29601
19. OK2BDS 11005 4374 2079 3216 2873 2052 2132 27731
20. OK2DTF 17772 1925 2380 2310 0 2321 0 26708

3. kategorie 432 MHz - SO
Znaãka 1.pol ârvec Srpen Záfií ¤íjen List Pros Celkem

1. OK1FBX 11880 1452 2002 2432 1105 1224 0 20095
2. OK2BFM 8816 1596 1476 1248 801 0 0 13937
3. OK2UDE 5268 910 910 1404 808 576 288 10164
4. OK1VVT 8374 0 0 0 0 0 0 8374
5. OK1PGS 3498 0 828 1274 424 1014 240 7278
6. OK2JI 364 1248 1122 1610 0 0 0 4344
7. OK2VMU 0 1508 476 1261 909 33 0 4187
8. OK1AWJ 2038 0 657 729 0 371 0 3795
9. OK1XPB 1457 330 400 468 322 203 81 3261

10. OK1BMW 702 476 522 531 930 0 81 3242
11. OK2POI 3218 0 0 0 0 0 0 3218
12. OK1DCI 3161 0 0 0 0 0 0 3161
13. OK2MWR 3118 0 0 0 0 0 0 3118
14. OK2BMU 876 670 456 336 684 0 96 3118
15. OK2TF 898 1332 48 621 66 33 60 3058
16. OK1XHH 2846 0 0 0 0 0 0 2846
17. OK1UBM 1394 711 204 264 56 0 42 2671
18. OK2FAD 2619 0 0 0 0 0 0 2619
19. OK1AGS 220 0 424 792 910 0 0 2346
20. OK1VRW 469 584 0 427 0 0 0 1480

Dále OK2BXE, 1VHF, 1DTG, 1UDJ, 2PMH, 1AZ, 2JJA, 1ITK, 1HCE, 1DOM, 1DMP, 1FFH,
1VT, 1IEI, 1AGA, 1NS, 2PEA, 2VEN, 2BDS, 1DOZ, 2BS, 2PCN, 1SI, 2BIW, 2UWF, 1HRR,
1DUB, 1DOL. Celkem 48 stanic.

5. kategorie 1 296 MHz - SO
1. OK1FBX 540 130 125 245 0 130 0 1170
2. OK1PGS 600 0 12 279 4 147 0 1042
3. OK1VVT 768 0 0 0 0 0 0 768
4. OK2VMU 186 105 110 80 66 0 0 547
5. OK1DTG 418 28 0 0 85 0 0 531

Dále OK1AWJ, 1DUB, 2TF, 1DCI, 1AZ, 1NS, 1DOM, 2SBL, 1VHF. Celkem 14 stanic.

7. kategorie 2,3 GHz - SO
1. OK2VMU 64 2 10 24 33 0 0 133
2. OK1FBX 40 9 3 3 0 20 0 75
3. OK1DUB 49 0 0 0 0 0 0 49

11. kategorie 5,7 GHz - SO
1. OK2VMU 3 0 3 3 0 0 0 9

13. kategorie 10 GHz - SO
1. OK2UWF 12 0 0 6 0 0 0 18
2. OK2VMU 3 2 10 2 0 0 0 17

2WKF
2BRX
1AIL
1VJH
1CLT
1MAC
2MEU
1MHJ
1UDJ
1AL
1USU
1AID
1DDP
1IEI
2VP
1AKF
1TGI
1VQ
1MTZ

2IRO
1AIT
2URF
1MKQ
1UMT
1FIR
1ZHS
1DKS
2BIW
1MPR
2ICA
1TKN
1ARO
1JSK
1DOZ
2UUJ
1UBK
2JDH
1VYK

1DZ
1SKK
1FID
1JPX
1HL
1JNL
1TLT
1MZN
2ICF
2BLS
1ARQ
1XAV
1DQA
2PEB
1FEK
1AWK
2BDF
1MYA
1SRD

1CD
1IBB
1MJA
1VMK
1FGH
1VPY
1ZIT
1DOL
1UOZ
1ULE
2BEH
1ZAP
1SMN
1CSS
1LZ
1MKH
2PEA
1JIM
1KZ

1CYC
1ULL
1JAF
1CAZ
1MYM
1TDX
1URO
2UDP
2EC
1JMD
2FQG
1PTB
1FLT
2TGK
1DTG
1VHF
1DAM
1JJT
1HRR

1CDA
2PTC
1TJI
1MJG
1SI
2VEN
1CPU
2PMS
1MWM
1MZM
1UNO
1AYD
1WUE
1IFF
1DJO
1DAR
1IKQ
1HCG
2WTW

1FMP
2PJW
1MIQ
1AGA
2VCT
1BBW
1JMD
1DBL
2BHL
2UHP
1JIJ
1CR
1JYL
2BKP
1HSI
1DRJ
1KM
1DOM
1USW

1JII
2URV
1TBT
1JMD
1WLM
1JWV
1MCN
1CAP
1HSF
1ZF
1TJH
1AZR
1ZED
2VOP
2USG
2BSH
1DMP
1TEB
1HPX

1XEW
1TZL
1DKM
1URM
1DMP
1JPO
1SRK
2SRO
1MHZ
2PCN
1MNV
2PCZ
1UPI
2JI
1JNB
1VAY
1FFP
1FFH
2PEY

2VEF
2IGG
1MFH
1CFK
1COM
1ULK
2VMC
2BS
1PIL
2VZK
2BTS
1DUB
2UWY
celkem
204
stanice
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V‰eobecné podmínky závodÛ
na VKV
1. Tyto podmínky platí od 1. ledna 2000 pro v‰ech-
ny závody na VKV uvedené v bodu 2, které vyhla-
‰uje âesk˘ radioklub, ãlen Regionu I. IARU. 

2. NíÏe uvedené závody na VKV, vyhlá‰ené âRK,
jsou ãasovû koordinovány v celém Regionu I. IARU,
a to vÏdy cel˘ první víkend v pfiíslu‰ném mûsíci od
14.00 UTC v sobotu do 14.00 UTC v nedûli. 

I. subregionální závod (bfiezen),

II. subregionální závod (kvûten), 

Mikrovlnn˘ závod (ãerven), 

Polní den na VKV - III. subregionální závod (ãerve-
nec), 

IARU Region I. - VHF Contest (záfií), 

IARU Region I. - UHF/Microwave Contest (fiíjen), 

A1 Contest (listopad). 

Mimo tyto závody se „V‰eobecné podmínky závodÛ
na VKV“ vztahují i na dal‰í závody na VKV, které
âRK vyhla‰uje: 

Polní den mládeÏe (ãervenec), 

QRP závod (srpen). 

Ke kaÏdému závodu mÛÏe vyhla‰ovatel definovat
dal‰í dodateãné podmínky, které tyto doplÀují nebo
roz‰ifiují. 

3. V národním pofiadí budou hodnoceny pouze ty
stanice, které se zúãastní v˘‰e uveden˘ch závodÛ
z území âeské republiky. Pfiijaté deníky ostatních
stanic budou pouÏity pouze pro kontrolu.

4. SoutûÏní kategorie: 

SINGLE OP - stanice obsluhovaná jednotlivcem
bez jakékoli cizí pomoci bûhem závodu. Cizí po-
mocí bûhem závodu se rozumí vlastní obsluha vy-
sílacího a pfiijímacího zafiízení, smûrování antén,
vedení deníku a pfiehledu stanic, se kter˘mi bylo
pracováno. 

MULTI OP - stanice ostatní

1. 144 MHz - single op.
2. 144 MHz - multi op.
3. 432 MHz - single op.
4. 432 MHz - multi op.
5. 1,3 GHz - single op.
6. 1,3 GHz - multi op.
7. 2,3 GHz - single op.
8. 2,3 GHz - multi op.
9. 3,4 GHz - single op.

10. 3,4 GHz - multi op.
11. 5,7 GHz - single op.
12. 5,7 GHz - multi op.
13. 10 GHz - single op.
14. 10 GHz - multi op.
15. 24 GHz - single op.
16. 24 GHz - multi op.
17. 47 GHz - single op.
18. 47 GHz - multi op.
19. 76 GHz - single op.
20. 76 GHz - multi op.

Kategorie 9. a 10. platí od okamÏiku, kdy âTÚ
uvolní pásmo 3.4 GHz pro radioamatérsk˘ provoz. 

Druhy provozu: CW a fone podle povolovacích
podmínek, pfiiãemÏ je nutno dodrÏovat doporuãení
I. Regionu IARU pro rÛzné druhy provozu v kmito-
ãtov˘ch úsecích radioamatérsk˘ch pásem. 

Ve‰keré vybavení stanice musí b˘t umístûno na
plo‰e o maximálním prÛmûru 500 metrÛ.

5. PouÏití DX clusteru, DX sítí a convers kanálÛ ne-
ní zakázáno v Ïádné kategorii. Anoncování vlastní
znaãky (self-spotting) jak˘mkoliv zpÛsobem v síti
DX clusterÛ je ZAKÁZÁNO a je dÛvodem k nehod-
nocení stanice.

PouÏití neamatérsk˘ch komunikaãních prostfiedkÛ
(napfiíklad Internet, telefony vãetnû mobilních
apod.) k dohodnutí spojení bûhem závodu je
ZAKÁZÁNO a je dÛvodem k nehodnocení stanice.

6. V jednom daném okamÏiku smí mít kaÏdá stani-
ce na jednom pásmu pouze jeden signál, pfiiãemÏ
signál(y) nezbytné pro pfiipojení do sítû packet rá-
dio se neuvaÏují.

7. V pfiípadû provozu více stanic z jednoho stano-
vi‰tû, u nichÏ nastane spor, bude hodnocena pouze
ta stanice, která mûla toto stanovi‰tû fiádnû pfiihlá-
‰eno a potvrzeno. Za stanovi‰tû je pro úãely tohoto
ustanovení povaÏován kruh o prÛmûru 1 000 metrÛ
v jehoÏ stfiedu je umístûna vlastní stanice. 

8. V˘kon koncového stupnû vysílaãe musí b˘t po-
dle povolovacích podmínek pro jednotlivé operá-
torské tfiídy, pokud není podmínkami závodu stano-
veno jinak. 

9. Spojení EME, MS, cross-band a pfies pozemní ãi
kosmické pfievádûãe se do závodÛ nepoãítají. 

10. S kaÏdou stanicí lze v závodû na kaÏdém sou-
tûÏním pásmu zapoãítat jen jedno platné spojení,
pfii kterém byl obûma stanicemi pfiedán a potvrzen 
kompletní soutûÏní kód. Opakovaná spojení musí
b˘t v deníku oznaãena (RPT, DUPE a pod.) s bodo-
vou hodnotou 0. 

11. SoutûÏní kód sestává z RS nebo RST, pofiado-
vého ãísla spojení a WW - lokátoru. Pofiadové ãís-
lo spojení musí na kaÏdém pásmu zaãínat ãíslem
001. Úpln˘ kód vãetnû pofiadového ãísla spojení od
001 pfiedávají i nesoutûÏící stanice, které nechtûjí
b˘t hodnoceny. Tfii nuly (000) nejsou fiádn˘m pofia-
dov˘m ãíslem a spojení bude vyhodnocovatelem
oznaãeno jako neplatné. Stanice, které nechtûjí b˘t
hodnoceny, nemusí posílat deník!

12. Bodování: za kaÏd˘ kilometr pfieklenuté vzdále-
nosti mezi obûma stanicemi se poãítá jeden bod.
Bodová hodnota spojení v soutûÏním deníku musí
b˘t uvedena jako celé ãíslo. Za spojení v tomtéÏ
WW-lokátoru se poãítá 1 bod. Podle doporuãení
I. Regionu IARU má b˘t pouÏit koeficient 111,2 pro
pfievod stupÀÛ na kilometry, zohledÀující zakfiivení
Zemû. Pro urãení zemûpisné ‰ífiky a délky soutûÏní-
ho stanovi‰tû pro v˘poãet lokátoru se pouÏívá
systém WGS-84 (World geodetic system 1984).

13. SoutûÏní deník je moÏné zaslat vyhodnocova-
teli v elektronické podobû, ti‰tûné podobû, nebo
obûma zpÛsoby souãasnû.

22 Radioamatér 1/2000

PA celkové v˘sledky 1999
Více operátorÛ

2. kategorie 144 MHz - MO
Znaãka 1.pol ârvec Srpen Záfií ¤íjen List Pros Celkem

1. OK2KJT 118963 32760 11904 32200 18299 19468 9480 243074
2. OK1KLX 113941 17112 18662 24360 11214 8928 16050 210267
3. OK1KQT 78753 16952 13574 15704 20429 12903 12999 171314
4. OK1OFL 65817 23380 19456 21978 17220 10668 9468 167987
5. OK1KIM 32085 31519 26200 33165 30668 0 0 153637
6. OK1OFF 69920 25300 11268 10100 7720 9039 9039 142386
7. OK1KEP 63773 13905 18569 18381 7056 9345 7208 138237
8. OK1KJP 51780 12990 7497 12090 11779 8280 6620 111036
9. OK1KOB 56026 10076 4620 16146 6885 1170 1456 96379

10. OK1KNF 52698 18720 15648 0 0 0 0 87066
11. OK5ACR 34883 16146 8517 14145 9810 1134 0 84635
12. OK1KHI 39069 4984 9000 3692 19740 3549 4088 84122
13. OK2KVM 30761 6948 6137 5966 7660 4830 5593 67895
14. OK2OAS 25481 7695 6480 8799 5475 5310 0 59240
15. OK1OEA 0 30400 25236 0 0 0 0 55636
16. OK1KCI 30142 8000 0 5000 4121 4815 0 52078
17. OK2KGP 24284 4935 3374 4416 3468 3601 2540 46618
18. OK2KCN 18807 15990 3328 1780 1440 1440 1670 44455
19. OK2KEA 27997 0 0 6798 1815 4199 2172 42981
20. OK2KRT 17092 3864 3172 3674 3180 3978 4044 39004

Dále OK1KPR, 1KKD, 2KZO, 1KCR, 2KUM, 1KHL, 1ONI, 2RSC, 1RPS, 1OFG, 1OAB,
2RAB, 2KFJ, 1KYY, 1KZE, 1KWP, 1RTP, 1OFM, 1KRQ, 1OSV, 2RAS, 2KFM, 1KAE, 1RHV,
1OIR, 2KWS, 1KOK, 1OFP, 1KWF, 1KCF, 1KUW, 1ONA, 1OFA, 2KJI, 1KDG, 2KUB, 1KAD,
2KUI, 1OBO, OL5CVC, 2KQQ, 1OHK, 1KIX, 1KBN, 2TRV, 2CPV, 1KCB, 1KRE, 2KOE, 2RVM,
1OPT, 1KRY, 1ORI, 1RMS, 5SCT. Celkem 75 stanic.

4. kategorie 432 MHz - MO
Znaãka 1.pol ârvec Srpen Záfií ¤íjen List Pros Celkem

1. OK1KOK 7946 0 1463 1946 654 963 864 13836
2. OK1OFF 3220 1836 960 996 1131 459 459 9061
3. OK1KNG 2947 1352 1848 2538 0 0 0 8685
4. OK2KQQ 2791 990 979 360 190 456 287 6053
5. OK2FAD 4439 0 0 0 0 0 0 4439

Dále OK1KCI, 1OFG, 1KPA, 2KVM, 2KFM, 2RAS, 1ORI, 2RSC, 5ACR, 2KOG, 1OPT,
1OAB. Celkem 17 stanic.

6. kategorie 1 296 MHz - MO
1. OK1OFF 469 63 150 100 72 115 115 1084
2. OK2FAD 352 0 0 0 0 0 0 352
3. OK2KFM 0 0 92 196 0 0 0 288
4. OK2KJT 0 0 0 0 48 0 0 48
5. OK2KQQ 14 0 2 0 0 0 0 16

8. kategorie 2,3 GHz - MO
1. OK2KFM 0 0 10 2 0 0 0 12
2. OK2KJT 0 0 0 0 2 0 0 2

12. kategorie 5,7 GHz - MO
1. OK2KFM 0 0 2 0 0 0 0 2

14. kategorie 10 GHz - MO
1. OK2KQQ 8 0 0 0 0 0 0 8
2 .OK2KFM 0 0 0 2 0 0 0 2
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14. Elektronick˘ deník musí b˘t ve formátu EDI, ur-
ãeném jako standardní formát pro vyhodnocování
závodÛ v rámci Regionu I. IARU. Deník v jiném for-
mátu nebude akceptován a stanice nebude v závodû
hodnocena.

15. Ti‰tûn˘ deník musí b˘t pro kaÏdé soutûÏní pás-
mo zvlá‰È. Je ti‰tûn ve formátu A4 na v˘‰ku a sestá-
vá z titulního a prÛbûÏn˘ch listÛ. 

Titulní list obsahuje tyto údaje:
a) znaãku soutûÏící stanice, jaká byla pouÏívána

v závodû, 
b) vlastní WW-lokátor pfiedávan˘ v závodû, 
c) soutûÏní pásmo a kategorii, 
d) název závodu a rok jeho konání, 
e) jméno operátora individuální stanice nebo jméno

vedoucího operátora klubové stanice a jeho vo-
lací znaãku, 

f) u klubové stanice znaãky ostatních operátorÛ,
ktefií stanici obsluhovali bûhem závodu, 

g) název soutûÏního QTH (kóty nebo kopce), 
h) nadmofiskou v˘‰ku soutûÏního QTH, 
i) maximální v˘kon vysílaãe pouÏit˘ v závodû, 
j) pouÏit˘ antenní systém, 
k) poãet platn˘ch spojení, 
l) ODX [km] + znaãka DX stanice, 
m) celkov˘ poãet bodÛ, 
n) ãestné prohlá‰ení, Ïe bûhem závodu byly dodr-

Ïeny povolovací a soutûÏní podmínky, a Ïe
v‰echny údaje v deníku jsou pravdivé. 

o) datum vyplnûní soutûÏního deníku, 
p) podpis operátora stanice, u klubov˘ch stanic ve-

doucího operátora nebo jeho zástupce, 
q) celkov˘ poãet listÛ soutûÏního deníku. 

PrÛbûÏn˘ list soutûÏního deníku obsahuje tyto údaje:
a) vlastní volací znaãku, jaká byla pouÏita v závodû, 
b) vlastní WW-lokátor alespoÀ 1x na kaÏdé stránce, 
c) soutûÏní pásmo, 
d) ãíslo stránky, 

e) datum - 1x na stránce a pfii zmûnû, 
f) ãas UTC – minutu u kaÏdého spojení, hodinu

staãí uvádût pfii kaÏdé zmûnû, 
g) znaãku protistanice, 
h) odeslan˘ report a pofiadové ãíslo u kaÏdého spo-

jení, 
i) report, pofiadové ãíslo spojení a WW-lokátor pfii-

jaté od protistanice, 
j) bodovou hodnotu spojení (bodová hodnota spo-

jení nedokonãen˘ch, nepotvrzen˘ch nebo opa-
kovan˘ch je 0), 

k) souãet bodÛ za spojení na jedné stranû prÛbûÏ-
ného listu. 

PrÛbûÏn˘ list soutûÏního deníku by mûl obsahovat
minimálnû 30 a maximálnû 40 fiádek pro spojení
rovnomûrnû rozloÏen˘ch na stránce odshora dolÛ
a nesmí b˘t ve formû tzv. „harmoniky“ z tiskárny po-
ãítaãe. Deník ze závodu musí b˘t v levém rohu na-
hofie spojen (se‰it se‰ívaãkou), nesmí b˘t ve formû
voln˘ch listÛ. 

16. Pokud stanice zasílá deník v ti‰tûné podobû
a má-li více neÏ 250 spojení na jednom pásmu,
musí k deníku pfiiloÏit abecední seznam stanic, se
kter˘mi na tomto pásmu pracovala. Ke kaÏdé volací
znaãce musí b˘t uvedeno ãíslo vlastního spojení. 

17. Deník ze závodu musí b˘t odeslán na adresu
vyhodnocovatele nejpozdûji desát˘ den po skonãení
závodu. Rozhoduje datum na po‰tovním razítku
nebo datum odeslání generovaném elektronick˘m
po‰tovním systémem. 

18. Pokud stanice nezaslala deník k vyhodnocení
v elektronické podobû a sv˘m deklarovan˘m v˘sled-
kem se fiadí do pátého místa v kategorii, má právo
vyhodnocovatel poÏádat o zaslání deníku v elektro-
nické podobû. Pro formát deníku platí ustanovení
bodu 14. Deník musí b˘t na adresu vyhodnocovate-
le doruãen do 10 dnÛ od vyÏádání. V opaãném pfií-
padû nemusí b˘t tato stanice v závodû hodnocena.

19. Spojení je neplatné, pokud má stanice v deníku:
a) jakoukoliv chybu v pfiijaté znaãce a kódu, tzn.

v reportu, pofiadovém ãísle spojení nebo lokátoru

b) má-li rozdíl v ãase spojení vût‰í neÏ 10 minut
oproti správnému ãasu UTC

20. Za opakované a zapoãtené spojení se kontrolo-
vané stanici strhne desetinásobek bodové hodnoty
zapoãteného opakovaného spojení.

21. Stanice nebude v závodû hodnocena: 

- za nedodrÏení soutûÏních nebo povolovacích
podmínek, 

- za více neÏ 10 % ‰patnû vypoãten˘ch vzdáleností,
- za nepravdivé nebo chybné údaje uvedené v sou-

tûÏním deníku, 
- za nesportovní chování v závodû.

22. Diplomy obdrÏí hodnocené stanice podle ná-
sledujícího klíãe:

(Poãet hodnocen˘ch úãastníkÛ v kategorii/Diplomy
za umístûní)

15 a více/do 3. místa vãetnû
5 aÏ 14/do 2. místa vãetnû
1 aÏ 4/na 1. místû

23. SoutûÏní stanovi‰tû se pfiihla‰ují podle platné-
ho „REGULATIVU“ na adrese koordinátora. Pfii-
hlá‰ku lze odeslat nejdfiíve poãátkem osmého t˘dne
pfied datem konání závodu. Pfiihlá‰ky odeslané pfied
termínem nebudou potvrzeny. Rozhoduje datum
po‰tovního razítka.

24. Kontroly stanic: OK VKV manaÏer a VKV
Contest manaÏer nebo jimi ãi radou âRK povûfiené
osoby, mají právo bûhem závodu provádût kontroly
soutûÏících stanic. Stanice, která kontrolu svého
zafiízení tûmto povûfien˘m osobám neumoÏní, ne-
bude na základû doporuãení kontrolora po schvále-
ní radou âRK v závodû hodnocena. 

25. 50 MHz IARU Contest se fiídí vlastními pod-
mínkami.

Antonín KfiíÏ, OK1MG, VKV Contest manaÏer

Kategorie MIX

1. OK1TIC 183
2. OK1AQR 180
3. OK1MNV 174
4. OK1DEH 173
5. OK2ZU 164
6. OK2ABU 161
7. OK2BEH 153
8. OK1DCS 151
9. OK1MXM 149

10. OK1MYA 148
11. OK1PGS 148
12. OK1FMX 142
13. OK1DQP 141
14. OK2PRF 140
15. OM9OT/p 139
16. OK1DUO 130
17. OK2PTS 129
18. OM3CAZ 127
19. OK1KZ 125
20. OK1DVX 118
21. OK1PDQ 118
22. OK1FCR 114

23. OK1KCF 113
24. OK1FWW 108
25. OK2KJ 96
26. OK1AOU 92
27. OK1ZMS 85
28. OK2SBX 72
29. OK1FUU 65
30. OK2BKP 64
31. OK1DMU 57
32. OK1TFD 52
33. OK1FFA 52
34. OK2PGJ 52
35. OM8CA 50
36. OM4KK 45
37. OK1USU 45
38. OK1IEI 43
39. OK1JVS 41
40. OK1WMV 41
41. OK1AXG 41
42. OM7VF 40
43. OK1FMP 36
44. OK1AKF 35
45. OM7AT 34
*46. OK1FLT 32

47. OK2SWD 31

Kategorie CW

1. OK1MMU 156
2. OK1HFP 150
3. OK2ZC 150
4. OK1AYY 148
5. OK1ARN 148
6. OK2BOB 144
7. OK1SI 144
8. OK1MSP 144
9. OK1FOG 138

10. OK1FTW 132
11. OM8FF 132
12. OK1DOL 132
13. OK1FCA 130
14. OK1DRU 130
15. OM3QQ 128
*16. OK1IF 128
17. OM8ON 128
18. OK2BGA 124
19. OM2BNF 124
20. OM5LR 124
21. OK2PTU 120

22. OK2PKF 120
23. OK1GS 114
24. OK2HFC 112
25. OK1FNL 96
26. OK2VP 86
27. OK1MOD 80
28. OK1ICJ 72
*29. OK2DU 66
30. OK1DBF 42
31. OK1XAV 40
32. OK1WAV 36
33. OK1FPA 28
34. OK1FFP 26
35. OK2CLL 16

Kategorie SWL

1. OK1-33421 188 
2. OK1-28524 170
3. OK1-35042 100
4. OK2-22757 93
5. OK1-22672 73
6. OK2-35255 66
7. OK1-23397 59
8. OK1-32839 45

V˘sledky OK/OM závodÛ na KV

PlzeÀsk˘ pohár

Absolutním vítûzem se stal OK1-33421 (podle podmínek závodu se jím mohl stát i posluchaã). Stanice oznaãené * pouÏily QRP. Deník pro kontrolu zaslali
OK1AWR a OK2GG. V do‰l˘ch denících se objevily znaãky dal‰ích 40 stanic nejménû 3x. 8 stanic se objevilo pouze 1x – tato QSO byla vy‰krtnuta. Stanice pofiada-
tele OK1OFM letos navázala 59 CQ a 59 SSB spojení (op. OK1DRQ). Pfii rovnosti bodÛ rozhodl vût‰í poãet v prvních 30 minutách. Dûkuji v‰em za úãast a tû‰ím se
s vámi i dal‰ími na sly‰enou v roce 2000, kdy pro vás uÏ dnes pfiipravujeme SUPER pfiekvapení – tû‰te se!!! Zatrhnûte si jiÏ nyní v kalendáfii datum 21. fiijen 2000.
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OK Maraton - 10/99
Kategorie 1) – posluchaãi:
1. OK1-22729 71677
2. OK1-28524 64868
3. OK1-22672 56308
4. OK2-31097 50912
5. OK1-15764 25621

Dále OK1-32839, 1-35042, 2-14391,
1-30248, 2-34828, 1-20829, 1-18707, 2-
32931, 2-4857, 1-35307, 2-22169.

Kategorie 2) – posluchaãi do 18 l.

1. OK1-35281 27071
2. OK2-35255 16226
3. OK1-34734 10933 YL
4. OK1-34813 9936 YL
5. OK1-35072 8061
6. OK1-35038 821

Kategorie 3) – klubové stanice

1. OK1KCF 57132
2. OL5DX 43420
3. OK1KDO 24817
4. OL5NVS 8253
5. OK1KCP 7845
6. OK1ODX 7612
7. OK2KGE 4090

Kategorie 4) – OK tfiída D

1. OK1UDF 43363
2. OK2TTO 32760
3. OK1CYC 22804
4. OK1SKK 21909
5. OK2TGK 14195
Dále OK1CLT, 2JQR, 2PMX, 1CFK, 1JIJ,
1JYL, 1CAZ, 1WDQ, 2SRO.

Kategorie 5) – OK tfiída C
1. OK1FMG 39225
2. OK1AXG 36330
3. OK1TDU 19534
4. OK2IGL 18697
5. OK1XAV 16371

Kategorie 6) – OK tfiída B + A
1. OK1KZ 99596
2. OK2EC 82884
3. OK1MNV 68968
4. OK1MQY 66399
5. OK1DKS 63924

Dále OK2HI, 1DQP, 1HRR, OM8ON,
1ARQ, OM3CAZ, 1DZ, 1TJ, 1DBF, 1TY,
OM3TU.

Kategorie 7) – TOP TEN
1. OK1KZ 99596
2. OK2EC 82884
3. OK1-22729 71677
4. OK1MNV 68968
5. OK1MQY 66399
6. OK1-28524 64868
7. OK1DKS 63924
8. OK2HI 60292
9. OK1KCF 57132

10. OK1-22672 56308

SSB liga 11/99

Kategorie QRO
1. OK2BGA 108x67=7236
2. OK2BEH 109x66=7194
3. OM8FF 108x65=7020
4. OK1PI 110x63=6930
5. OK1DEH 108x63=6804

Kategorie QRP

1. OK2KRT 69x49=3381
2. OK1DDP 73x46=3358
3. OK1IF 76x44=3344
4. OK1ZMS 53x36=1908
5. OK1FLT 42x30=1260

Kategorie SWL

1. OK2-22757 237x63=14931
2. OK1-35281 210x60=12600
3. OK1-35255 199x61=12139
4.OK2-3538 98x55= 5390

KV PA 11/99

Kategorie QRO
1. OK1DEH 96x62=5890
2. OK1NG 91x62=5642
3. OK1DRQ 91x59=5369
4. OK2HI 94x56=5264
5. OK1AYY 90x57=5130

Kategorie QRP
1. OK1FKD 71x50=3550
2. OK2PRM 65x49=3185
3. OK1MLP 65x48=3120
4. OK1KOB 61x46=2806
5. OK1DVX 61x45=2745
6. OK1DDP 55x39=2145
7. OK1FLT 15x14= 210
Kategorie SWL
1. OK1-35042 107x44=4708
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V˘sledky mezinárodních závodÛ na KV
V˘sledky mezinárodních závodÛ jsou publikovány z pochopiteln˘ch dÛvodÛ v omezeném rozsahu. Pokud máte zájem o kompletní v˘sledky z celého svûta,

napi‰te si o nû do redakce a pfiiloÏte ofrankovanou obálku s nadepsanou zpáteãní adresou.

CQ-M International DX Contest 1999
http://www.mai.ru/~crc/cq-m/cqmain_e.htm

Nejlep‰í EU v˘sledky

SOAB
CW SSB Mixed
EO5FI 552225 EO5ML 365817 RP4AA 719378
RW6HA 549006 LY3BH 346524 RN3QO 670341
UT0U 538532 LY1DT 316836 RA6CM 609653

MO WW 2 veteran SWL
LY8X 857250 U3DI 53311 UA1-143-1 991
UF3CWR 781592 G6QQ 17880 UA3-170-101 794
RW4LYL 702182 U4FBV 6210 YO9-025/DB 751

SOSB CW SSB Mixed
1.8 MHz EU6EU 6279 UA3MND 1133 RX6LG 3888
3.5 MHz RW3FO 16872 UT1T 6664 US2IZ 18564
7.0 MHz RK3BA 29068 UR5NX 6612 Z32AF 51180
14 MHz RW6BQ 44073 RU6LA 112454 DJ7AA 336777
21 MHz DJ9DZ 25024 DF3AAA 24716 9A7R 148376
28 MHz UR7VA 18690 RA6XNR 234 LZ1GU 6330

SOAB - QRP LY2FE: 199545

OK
Znaãka Kategorie Celkem bodÛ QSO body násob.
OK1FPS SOMB-CW 194220 549 1245 156
OL3Z SOMB-CW 112404 424 986 114
OK2TBC SOMB-CW 79458 395 969 82
OK2QX SOMB-CW 73149 293 659 111
OK1AOU SOMB-CW 6510 70 186 35
OK1MFG/P SOMB-SSB 2967 64 129 23
OK2SWD/P SOMB-MIX 11925 105 225 53
OK1KZ SO-3.5-MIX 3657 78 159 23
OL5Y MOMB 54740 262 595 92
OL5DX MOMB 16276 141 313 52
OK1KCF MOMB 7120 78 178 40
Operátofii: OL3Z: OK2HI

OL5Y: OK1FUA (CW) & dcera Hanka (SSB)

OM
OM1AF SOMB-CW 70300 339 740 95
OM9OT/P SO-14-CW 20898 214 486 43
OM2TB SO-14-CW 13965 165 399 35
OM4DN SOMB-MIX 126687 472 1047 121
OM3CAE SO-21-MIX 4809 99 229 21

CQ WW DX Contest 1998 CW
Také v CW ãásti CQ WW contestu 1998, kter˘

probíhal témûfi pfiesnû po 50 letech od premiéry
CQ contestÛ v roce 1948, byly stanice OK a OM
velmi úspû‰né. Dvû na‰e stanice vybojovaly
svûtová prvenství ve sv˘ch kategoriích. David,
5N0/OK1AUT na 20 m (SOSB) ze svého trvale

pfiechodného pracovi‰tû v Nigérii a Martin,
IH9/OL5Y v polních podmínkách expediãního
QTH na 80 m (SOSB). Srdeãná gratulace obûma!
Ani z domácích stanovi‰È se OK znaãka neztratila.
Do svûtové ‰estice se na 4. místo dostal Jirka,
OK1RF na 20 m, kterého dûlilo od evropské trofe-

je jen jedno místo a pár bodÛ. Na 160 m (SOSB)
byl ªubo, OM5ZW, 6. na svûtû a 4. Eu. Také
OK2FD (6. Eu - SOABA), OK1FHI (6. Eu - 80 m-
SOSBLP), OM8A (6. Eu - M/S), OM5M (9. Eu -
SOABLP) a OM7M (6. Eu - 15 m-SOSB) se umís-
tili v TOP tabulkách evropsk˘ch stanic.

OK1DCS
OK1AEE
OK1MQY
OM3YCZ
OK1JAX
OK1DQP
OK1DKA
OK1MOW
OK2HI
OK2BRX
OK1FUU
OK1WB
OK1AMM
OK1DOL
OK2BKP
OK2WED
OM4KK
OK1CRM
OK2VP
OK1FOG
OK1HAI
OK1AN

OK1MSL
OK2BQ
OK1KZ
OK2PHI
OK2AJ
OK1HFP
OK1KCF
OM3PA
OM3WOR
OM8JP
OK1MJA
OK1IWI
OK2QU
OK2KFK
OK1HL
OM7AXL
OK1MNV
OK1FRO
OK2KQM
OK1USU
OK1KMU
OK2BTK

OK2ZJ
OK1QT
OK2BGE
OK1ILM
OK1AWR
OK1DAM
OK1DBF
OK1FLX
OK2BDR
OK2BBR
OK2STM
OM4ADK
OK1DPA
OK1ARQ
OK1VHV
OK1KTW
OK1SRD
OK1DZ
celkem
67 stanic

OK1AEE
OK1DRU
OK1DRU
OK1FKV
OM3QQ
OK1FOG
OK1DSZ
OK1FPS
OK1IEC
OK2BEH
OM3EK
OM8FF
OM3PA
OK1HAS
OK1DOL
OK2BGA
OK2PIM
OK1HEH
OM8ON
OK2PTS

OK1DCS
OK1MSL
OK1AMM
OK1KZ
OK1DAM
OK1MNV
OK1FRO
OK1AN
OM1AF
OK1DQP
OK1KCF
OK1MNI
OK1AKJ
OK2PDT
OM5AAJ
OM5AR
OK1ILM
OK2OU
OK1HCG
OK2BTK

OK1DBF
OK1MDM
OK1FIY
OK2BJK
OK2BKP
OK2BQ
OK1FMG
OK2ZJ
OK1HCD
OK1XAV
OK2STM
OK1ARQ
OK1MQY
OK1AWR
OK2CLL
OK1CHM
celkem
53 stanic
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Dal‰ích nûkolik ãísel jen potvrzuje, ãím se za 50
let své historie CQ contesty staly. V CW obdrÏel po-
fiadatel deníky od 3 345 stanic a poãet zemí DXCC,
které byly v závodû dosaÏitelné se pfiiblíÏil 200.
V SSB ãásti do‰el historicky nejvy‰‰í poãet deníkÛ
3 540 a na pásmech byly stanice z rekordních 220
zemí DXCC. V SSB ãásti do‰lo k vyhodnocení 2 215
deníkÛ v elektronické podobû z toho 1 750 e-mailem.

V poslední dobû je dost ãasto diskutovanou
otázkou spravedlivost systému bodování v tûchto
závodech. Zemûpisná poloha na severu Afriky,
v Karibském mofii a na severu JiÏní Ameriky je
témûfi podmínkou dosaÏení dobrého v˘sledku
v závodû. Tento fakt ale zároveÀ znamená to, Ïe de-

sítky ‰piãkov˘ch operátorÛ vyjíÏdûjí kaÏdoroãnû do
tûchto lokalit a ãiní z tohoto závodu opravdové
„mistrovství svûta“.

Nejsou to v‰ak jen nejlep‰í operátofii, ktefií se ve
vût‰inû pfiípadÛ podûlí o skoro 60 rÛzn˘ch trofejí
v kategoriích nad 100 W (HP) v kaÏdé ãásti CQWW,
kdo dûlají tyto závody tím, ãím jsou. Zatím sice
v poãtu udílen˘ch trofejí opomíjená kategorie do
100 W (LP) se velmi rychle stala, co do poãtu
úãastníkÛ, zcela jasnû dominující skupinou v hod-
nocení. Napfiíklad mezi evropsk˘mi stanicemi
s jedním operátorem je v CW ãásti hodnoceno
1 256 stanic z toho pln˘ch 60 % v kategorii LP. Na
SSB z 1 084 stanic prakticky pfiesnû stejn˘ch 60 %
opût v kategorii LP. Pro v‰echny tyto dnes jiÏ jasnû

pfievaÏující úãastníky na‰eho neoficiálního MS zby-
la v‰eho v‰udy jediná trofej pro prvého na svûtû
v SO AB. Abychom tento nepomûr pomohli
co nejrychleji napravit, rozhodla se redakce
ãasopisu Radioamatér, vypsat pro pfií‰tí
roãník CQ WW CW trofej pro nejlep‰ího
Evropana v kategorii SO AB LP, kterou za
redakci vûnuje OL5Y a pro CQ WW SSB
tutéÏ trofej vûnuje OK2RZ.

Speciální trofej pro vítûze této kategorie, kter˘
nejbrutálnûj‰ím zpÛsobem pfiekroãí povolen˘ch
100 W v˘konu, vûnuje RK Járy da Cimrmana ve
formû mezinárodnû platné poukázky na bezplatné
odebrání licence v kterékoliv zemi svûta.

Jifií Král, OK2RZ

CQ WW DX Contest 1998 CW
âeská republika
Kategorie Znaãka Celkem QSO WAZ DXCC
SO AB OK1AVY1 716 286 1 863 103 339
SO AB OK1EP 1 554 506 1 749 121 370
SO AB OK2PDT 1 269 216 1 512 97 319
SO AB OK1FPS 1 139 476 1 393 101 341
SO AB OK1DOL 876 544 1 187 99 329
SO AB OL4M 783 840 1 341 81 264
SO AB OK1JOC 696 340 986 89 281
SO AB OK2PAD 413 463 800 74 209
SO AB OK1AXB 356 644 587 87 239
SO AB OK2EQ 327 120 763 66 224
SO AB OK1FRO 202 658 569 61 153
SO AB OK2KJ 73 439 310 23 80
SO 10 OK1AES 132 264 386 32 100
SO 10 OK1AUC 83 032 390 39 78
SO 10 OK2BJT 53 680 239 25 63
SO 15 OK1FZM 309 876 944 35 112
SO 15 OK2SAT 218 088 679 36 120
SO 20 OK1RF 852 488 2 138 38 144
SO 20 OK2GZ 357 717 1 279 33 108
SO 20 OK1XC 129 010 629 33 100
SO 40 OK2BVG 209 592 762 31 111
SO 40 OK1IE 70 620 307 27 83
SO 80 OK1CW 183 718 1 312 23 74
SO 80 OK2ZC 77 045 823 18 77
SO 80 OK1KZD 76 630 747 18 79
SO 80 OK1FC 75 081 696 18 69
SO 160 OK1RP 73 341 787 18 69
SO 160 OK1DWJ 2 052 25 13 23
SO 160 OK1DJ 1 536 57 5 27
SO AB LP OK1DSZ1 415 477 1 534 102 365
SO AB LP OK1BA 1 111 320 1 283 107 334
SO AB LP OK1HX 1 106 640 1 449 90 334
SO AB LP OK1PG 850 850 1 148 102 323
SO AB LP OK2TBC 737 100 1 091 92 233
SO AB LP OK1AYY 653 248 1 064 77 269
SO AB LP OK2PTZ 652 769 1 120 87 250
SO AB LP OK1ZP 650 760 1 117 82 292
SO AB LP OK2EC 570 710 922 75 235
SO AB LP OK2PO 512 664 834 83 245
SO AB LP OK2PMN 512 148 1 011 72 222
SO AB LP OK1FF 465 985 794 81 254
SO AB LP OK5ACR 452 920 813 72 188
SO AB LP OK1MKI 421 064 816 73 219
SO AB LP OMSI 419 661 815 77 220
SO AB LP OK1HFP 399 561 675 79 258
SO AB LP OK1BMW 342 090 657 78 237
SO AB LP OK2BND 325 809 680 74 223
SO AB LP OK1KZ 299 871 733 57 476
SO AB LP OK2BRV 161 590 546 54 172
SO AB LP OK2SWD 152 764 502 45 166
SO AB LP OL7C 124 264 632 41 155
SO AB LP OK1FRT 91 530 354 44 162
SO AB LP OK1FTW 71 694 198 71 75

Kategorie Znaãka Celkem QSO WAZ DXCC
SO AB LP OK2AJ 54 655 304 25 60
SO AB LP OK2BWC 14 700 182 17 67
SO AB LP OK1DVX 10 368 98 26 55
SO AB LP OK1DDV 7 125 102 16 41
SO AB LP OK1JDJ 2 613 39 13 26
SO 10 LP OK1CZ 90 688 374 27 77
SO 10 LP OK1MGW 73 831 304 26 75
SO 10 LP OK2HZ 73 710 264 26 79
SO 10 LP OK1DKZ 64 818 333 20 58
SO 10 LP OK2PCL 60 515 232 28 63
SO 10 LP OK2BNF 54 774 243 25 62
SO 10 LP OK2PMM 29 040 161 22 44
SO 10 LP OK2BHE 12 740 106 17 32
SO 10 LP OK1DKM 6 790 74 14 21
SO 15 LP OK2SBL 183 820 690 34 106
SO 15 LP OK1MNW 152 040 515 32 108
SO 15 LP OK2QX 136 948 511 31 103
SO 15 LP OK2PCN 104 181 423 31 90
SO 15 LP OK2PKY 17 799 157 17 34
SO 15 LP OK1ILM 7 266 110 11 31
SO 20 LP OK2SGY 78 538 421 26 81
SO 20 LP OK1DKO 70 416 273 26 82
SO 20 LP OK1AXA 56 753 375 26 77
SO 20 LP OK1DVK 17 484 117 16 46
SO 40 LP OK1FCA 99 495 559 20 79
SO 40 LP OK1GS 56 990 402 17 65
SO 40 LP OK2PBG 45 198 309 14 67
SO 40 LP OK2BRA 15 820 105 16 54
SO 40 LP OK1DXR 4 860 124 9 36
SO 80 LP OK1FHI 85 025 722 17 78
SO 80 LP OK2HI 74 646 588 19 68
SO 80 LP OK1FOG 59 670 469 16 74
SO 80 LP OK2DU 36 719 467 11 62
SO 80 LP OK2BTK 5 412 142 6 27
SO 80 LP OK2PSA 693 29 5 16
SO 160 LP OK2PWJ 11 725 147 12 55
SO 160 LP OK1FFC 11 373 281 6 45
SO 160 LP OK2OU 693 37 3 21
SOA AB OK2FD 2 681 000 1 952 60 540
SOA AB OL6X 1 547 635 1 889 129 356
SOA AB OK1FDY 1 411 254 1 741 107 374
SOA AB OK1DXW 397 769 27 78 233
SOA AB OK1DWC 278 080 463 106 246
SOA AB OK1DXI 53 360 18 38 77
SOA 10 OK1FPG 35 442 155 26 73
MO ST OK5W 6 573 238 3 898 187 667
MO ST OL3A 3 933 762 3 444 163 524
MO ST OL5Q 2 322 552 2 878 105 321
MO ST OK2KOD 1 295 552 1 393 116 380
MO ST OK2KDS 1 137 270 1 284 107 347
MO ST OL2A 986 832 1 698 85 251
MO ST OK1KCF 65 208 244 44 112
MO ST OK5SAZ 10 998 109 23 55
MO MT OL7W 3 252 510 3 099 132 507

Svût
Kategorie Znaãka Body
SO AB P40E 14 372 964
SO AB EA8EA 13 717 801
SO AB HC8N 12 971 803
SO AB P40W 12 108 798
SO AB CN8WW 11 904 984
SO AB 8P9Z 9 991 863
SO AB C4A 9 904 510
SO AB A45XR 9 067 345
SO AB 3V8BB 8 589 180
SO AB 6V6U 8 127 504
SO ABA 1. W K3WW 7 963 764
SO ABA 1. EU RZ3BW 4 642 688
SO ABA 6. EU OK2FD 2 681 000
10 m 1. W ZW5B 1 991 895
10 m 1. EU 9H0A 840 434
15 m 1. W 5X1Z 1 361 360
15 m 1. EU IR4T 769 484
15 m 6. EU OM7M 584 150
20 m 1. W 5N0/OK1AUT 1 456 400
20 m 1. EU OH0Z 901 230
20 m 2. EU OK1RF 852 488
40 m 1. W V8A 952 416
40 m 1. EU 9A9A 908 694
80 m 1. W IH9/OL5Y 671 703
80 m 1. EU S50A 458 134
160 m 1. W VA1A 246 238
160 m 1. EU IR4T 159 654
160 m 4. EU OM5ZW 117 771

Evropa
SO AB GI0KOW 6 961 240
SO AB S58A 6 628 059
SO AB G4BUO 5 073 750
SO AB GU6UW 5 047 170
SO AB 4N9BW 5 016 810
SO AB DL4NAC 4 872 882
SO AB G0IVZ 4 722 406
SO AB OH1MM 4 374 240
SO AB OM5M 4 157 721
SO AB OH5LF 3 994 272
SO AB LP S59AA 2 595 303
SO AB LP LY3BA 2 543 038
SO AB LP HA1CW 2 331 648
SOAB QRP HA2SX 1 002 822
SOAB QRP LY2FE 795 874
SOAB QRP SM3CCT 666 050
SOA AB RZ3BW 4 642 688
SOA AB DF3CB 3 640 994
SOA AB M8Z 3 295 396
MO ST TM2Y 10 357 360
MO ST EA6IB 9 522 048
MO ST RU1A 9 044 874
MO ST 6. EU OM8A 7 360 440
MO MT DF0HQ 18 897 540
MO MT OH2U 18 387 820
MO MT RW2F 16 862 016 V

ý
s

le
d

k
y

 m
e

z
in

á
ro

d
n

íc
h

 z
á

v
o

d
ů

 n
a

 K
V

Výsledky mezinárodních závodů na KV

Radioamatér 1/2000 25

zlom radio letzte  27.1.2000 7:37  Str nka 25



26 Radioamatér 1/2000

CELOSTRÁNKOV¯
INZERÁT FIRMY

HADEX

zlom radio letzte  27.1.2000 7:37  Str nka 26



Expedice Ramkin Island 1999
IOTA AS-108

K
V

 -
 D

X

Výsledky mezinárodních závodů na KV

Radioamatér 1/2000 27

KV - DX

âestn˘ seznam DXCC 1999
„DXCC Honor Roll“ je seznam stanic, které

navázaly spojení a mají je potvrzena QSL lístkem
témûfi se v‰emi platn˘mi zemûmi (pfiesnûji entitami)
DXCC. Slovo „témûfi“ zde znamená to, Ïe jim
do maximálního poãtu chybí nejv˘‰e 10 entit.
K 30. 3. 99 bylo platn˘ch 331 DXCC entit. Tento
exkluzivní seznam, do kterého se dostat je jistû ce-
loÏivotním úspûchem, obhospodafiuje NC1L.
Pfiihlásit se mÛÏete na formuláfii, kter˘ je ke staÏení
na http://www.arrl.org/awards/dxcc/, kde najdete
i dal‰í dÛleÏité informace (napfi. aktuální seznam
platn˘ch entit, zru‰ené zemû, nejÏádanûj‰í zemû
a podobnû).

Fone
331 - pouze JA1BK, OH3YI
330 - 183 stanic vã. OK1ADM
329 - 114 stanic
328 - 80 stanic
327 - 307 stanic vã. OK1MP, OM3JW
326 - 220 stanic vã. OK2DB
325 - 404 stanic
324 - 217 stanic
323 - 199 stanic
322 - 205 stanic

CW
331 - pouze JA1BK, JA2VPO
330 - 55 stanic
329 - 31 stanic
328 - 31 stanic
327 - 206 stanic vã. OK1MP, OM3JW
326 - 96 stanic vã. OK1MG, OK2DB
325 - 118 stanic
324 - 83 stanic
323 - 72 stanic
322 - 66 stanic

MIX
331 - pouze ES1AR, JA1BK, JA2VPO, OH3YI
330 - 405 stanic vã. OK1ADM
329 - 273 stanic
328 - 143 stanic
327 - 676 stanic vã. OK1KRS, OK1MG,

OK1MP, OK2DB, OM3JW
326 - 398 stanic

325 - 687 stanic vã. OK1ABP, OM3MM
324 - 374 stanic vã. OK2SW
323 - 289 stanic, vã. OK1RD
322 - 269 stanic, vã. OM3EA

RTTY
325 - I5FLN, W2FG
324 - K5KR
323 - KA5CQJ
322 - K2ENT, W5ZPA

I pfiesto v‰echno skuteãnû v pátek 24. záfií dora-
zila na ostrov první skupina HAM, která postavila
nûkolik jednoduch˘ch antén a kolem 19.00 UTC
bylo v provozu první pracovi‰tû OD5RAL – na 15
a 20 metrech SSB. JelikoÏ znaãka OD5RAL je znaã-
ka libanonské radioamatérské asociace a jiÏ byla
v minulosti pouÏívána, bylo stanoveno, Ïe v rozme-
zí 24. záfií - 26. záfií 1999 bude v˘hradnû slouÏit
jako expediãní, QSO s ní platná do IOTA programu.
Barevné QSL lístky budou pro tuto akci vyti‰tûny
bûhem dvou mûsícÛ, oficiálním QSL managerem je
Riri OD5RI a QSL je moÏné zasílat dle libosti buì
DIRECT via P.O. Box 22 BAABDAT, LEBANON,
nebo via OD5 Buro na OD5RI. 

Já spoleãnû s dal‰ími OD HAM jsme dorazili na
ostrov po necelé hodinû plavby rybáfisk˘m ãlunem
v sobotu kolem obûda. Samotné vyloìování dûlalo
nûkter˘m ãlenÛm expedice problémy, neboÈ na ost-
rovû neexistuje Ïádné místo, kde by mohl pfiistat
alespoÀ mal˘ ãlun, takÏe bylo potfieba k vylodûní
s pomocí lana vy‰plhat na 5metrov˘ skalní útes,
kter˘ cel˘ ostrov obklopuje. Nûkomu se to povedlo
bez problémÛ, nûkomu ne, ale celkovû se dá stejnû
fiíci, Ïe, jelikoÏ se nikdo nezabil a ani neutopil, to
i po této stránce dopadlo dobfie hi....

K mému ‰tûstí jsem si sebou na ostrov pfiivezl
vlastní notebook s N6TR a pamûÈov˘ klíã, takÏe
v kombinaci s TS-850 a kusem drátu nahrazujícím
anténu v‰e vypadalo celkem provozovatelnû.
Nejvût‰ím problémem se nakonec ukázalo ohrom-
né vzájemné ru‰ení mezi stanicemi, takÏe obãas
(obãas více hi) se ãlovûk musel pfieladit úplnû nû-
kam jinam, i kdyÏ pile-up slu‰nû bûÏel, SRI.

V‰ichni OD kromû sporadicky OD5NJ jeli pou-
ze SSB, takÏe na telegrafu nebylo do té doby témûfi
nic udûláno. První QSO jsem udûlal na CW v sobo-
tu kolem 11.00 UTC. Signál od nás nemohl b˘t nic
extra, neboÈ v‰e bylo napájeno pouze z baterií a je-
diného agregátu, takÏe se jelo jen na holá rádia.
Vzhledem k dobré poloze EU to ale nebylo aÏ tak
stra‰né a sly‰et jsme byli.

Naveãer vût‰ina místních „koukalÛ“ opût odplu-
la do sv˘ch postelí na pevninu, takÏe byl alespoÀ
klid a na ostrovû zÛstali jen ti OD HAM, ktefií vûdû-
li, proã tam vlastnû pfiijeli. V tuto dobu byly aktivní
souãasnû 3 stanice OD5RAL – vût‰inou dvû na SSB
a já na CW. JelikoÏ jsem mûl zcela volnou ruku, tak
jsem se snaÏil vûnovat stfiídavû i WARC, takÏe

CQ WW DX 160 m Contest 1999
CW – SO – âeská republika
Znaãka Celkem QSO USA DXCC
OK1DX 356 265 719 24 63
OK1CW 330 480 638 26 59
OK2ZU 223 350 569 18 57
OK1DQT 177 060 406 24 54
OK2ZC 133 320 498 5 50
OK1FC 116 262 442 11 43
OK2WM 96 320 474 2 41
OK1FFC 92 832 406 3 45
OK1XUV 78 720 645 4 44
OK1HFP 75 500 314 5 45
OK1DTC 71 487 314 4 43
OK1AYY 68 355 329 1 44
OK1URY 66 994 328 5 38
OK2DW 62 648 325 1 40
OK2EQ 61 963 305 3 40
OK2HY 61 920 269 1 44
OK2VMB 39 515 239 0 35
OK2HIJ 38 320 202 0 40
OK1DOL 37 481 215 0 37
OK2PLK 26 368 177 0 32
OK2PBG 21 504 147 0 32
OK1DXW 14 924 115 0 28
OK1DDV/P 5 940 66 0 20

CW – MO – âeská republika
OK5W 510 000 860 31 69
OK1KZD 190 400 541 16 54
OL5T 143 220 533 6 49
OK2KJU 131 280 420 8 52
OL7W 79 331 343 6 43

SSB – SO – âeská republika
OK1TP 52 032 217 3 45
OK2SNX 16 096 106 0 32
OK2BZM 9 126 71 0 26

SSB – MO – âeská republika
OK1KFC 2 752 38 0 16

CW – SO – Svût
8P9DX 770 526
SP3GEM 697 413
C4A 647 144
SP7GIQ 522 816
OZ7YY 488 448
F6BEE 483 066
4X4NJ 482 977
M2D 456 855
V47KP 455 712
DL1AUZ 445 075

CW – MO – Svût
9A1A 591 052
DJ7AA 573 510
W2GD 572 112

SSB – SO – Svût
OT9T 325 688
I4MJY 274 008
S51F 210 373
LY5A 203 557
V47KP 194 893
SV8CS 185 984
YZ6A 172 236
S57M 128 180
IV3OWC 122 280
OZ3SK 114 855

SSB – MO – Svût
3V8BB 842 460
GJ2D 261 750
UU7J 255 702

Expedice Ramkin Island 99 –
IOTA AS-108

Bylo 18. záfií roku 1999 a mÛj pfiítel Rami
OD5SB mi telefonoval, jestli bych se nechtûl zú-
ãastnit libanonské expedice na ostrov Ramkin.
Nebylo dlouho o ãem pfiem˘‰let, neboÈ jsem zde
pracovnû v Libanonu jiÏ pfies rok a pÛl a do této
doby jsem se mohl zúãastnit jen nûkolika CW závo-
dÛ, neboÈ získání vlastní legální koncese je pro ci-
zince v Libanonu velice problematické, tudíÏ kaÏdá
moÏnost vysílat mû zajímala.

Ihned poté jsem se se‰el s koordinátorem celé
akce, Jamilem OD5PN, kter˘ se pozdûji ukázal jako
vynikající organizátor a pfiedev‰ím díky nûmu se
nakonec celá tato akce mohla uskuteãnit. 

Samotn˘ ostrov Ramkin (34’29’’ - 35’45’’) leÏí
vzdu‰nou ãarou 7 km od pobfieÏí severního
Libanonu, konkrétnû od mûsta Tarabulus (druhé
nejvût‰í mûsto v OD5). Jedná se o zcela neobydle-
n˘ kus zemû, na kterém je umístûn pouze mal˘
pfiíbfieÏní maják, kter˘ je napájen ze sluneãních ko-
lektorÛ, takÏe o 220 V se mÛÏe jenom zdát. K pou-
hému vstupu na ostrov je potfieba nûkolika pro bûÏ-
ného smrtelníka naprosto nezískateln˘ch povolení
a razítek....
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nakonec jenom na 12 metrech to bylo nûco kolem
600 QSO a pile-upy byly solidní. Chvílemi to bylo
i 5 QSO/min na CW. 

Za zbytek soboty jsem udûlal nûco pfies tisíc
CW QSO a v nedûli za dal‰ích 6 hodin, co jsem byl
QRV, dal‰ích 900. V 10.30 UTC v nedûli se bohuÏel
muselo zaãít balit, takÏe se urãitû na mnoho HAM,
ktefií mûli zájem o IOTA AS-108, nedostalo. Na dru-
hou stranu ale jiÏ urãitû nebude ostrov Ramkin
v seznamu Ïádan˘ch IOTA ostrovÛ figurovat v první
padesátce z tûch více neÏ 920 IOTA ostrovÛ, jak
tomu bylo pfied zaãátkem této expedice.

DX expedice v roce 1999
Rok pfied oãekávan˘m maximem 23. cyklu slu-

neãní ãinnosti by mûly b˘t DX podmínky vynikající,
zejména v období kolem jarní a podzimní rovno-
dennosti: pokud povaÏujeme za vynikající DX pod-
mínky otevfiení nejvy‰‰ích KV pásem do oblastí
stfiedního a jiÏního Pacifiku (eventuálnû del‰í
otevfiení 50 MHz pásma pro spojení odrazem od
vrstvy F), tak takov˘ch období nebylo letos je‰tû
mnoho. Pro ménû nároãné smûry v‰ak byly leto‰ní
podmínky vcelku velmi dobré, rozhodnû lep‰í neÏ
v r. 1998. A stoupající trend sluneãní aktivity v dru-

pracoval pod znaãkami VK9XX a VK9YY. Pfiíznivce
diplomu IOTA jistû zaujala expedice I2YDX
a IK2WXZ na erithrejské ostrovy v Rudém mofii
(E30LA a E30MA) a expedice G3SWH a d. na ost-
rov Lamu (AF-40), men‰ích expedic v Karibiku
a v Africe byla celá fiada. Koncem tohoto mûsíce
v‰ak také zaãala jarní expediãní sezona: od 21. 2.
byl QRV KH4/IV3NVN na Midwayi, 25. 2. zaãali na
Fiji pod znaãkou 3D2TN svoji expedici Pacifik ‘99
na‰i OK1RD, OK1RI a OK1TN, od 27. 2. pracovali
G3SXW a G3ZEM z ostrova Nauru jako C21SX
a C21ZM a 28. 2. zaãal na Wallisu svoji expedici
Cedric, HB9HFN, jako FW5FN, jenÏe mu po prv-
ních 300 spojeních „ode‰el“ lineár, a tak pracoval
jen se 100 W v˘konu. 

Bfiezen mûl b˘t mûsícem vrcholících jarních
podmínek ‰ífiení, ale nebyl: sluneãní ãinnost v prÛ-
bûhu mûsíce prudce klesala, a tak bylo po „super-
podmínkách“. V první dekádû skonãily expedice
C21SX A C21ZM (skvûl˘ provoz a více neÏ 20 000
spojení) i FW5FN, ale zaãaly dal‰í expedice: pár
AmíkÛ nav‰tívilo ostrov San Andres, HK0 (vlastní
provoz – nic moc), XE1MX a spol. zase ostrov
Revilla Gidego, XF4MX, ale pfiedvedli pouze, Ïe ne-
dovedou „udûlat“ signál, snad jen s v˘jimkou své-
ho nejbliÏ‰ího okolí (USA). Chilané zaãali tfiít˘den-
ní expedici na Velikonoãní ostrov pod znaãkou
CE0AA. Z hlediska ‰ífiení je to pfiece jen ménû ná-
roãn˘ smûr, a tak byli sly‰et vût‰inou velmi dobfie.
Na‰e expedice Pacifik ‘99 se pfiesunula na ostrov
Tarawa a 8. 3. zahájila provoz pod znaãkou T30R.
Na‰i pfiedvedli, Ïe „kdo umí, umí“. Ve stále se zhor-
‰ujících podmínkách navázali z Tarawy kolem
35 000 spojení za 10 dní provozu a pak se nalodili
na ne zrovna bezpeãnû vypadající trimaran a pfie-
pluli na ostrov Banaba, kde 22. 3. zahájili provoz
pod znaãkou T33RD a do 31. 3. navázali témûfi
30 000 spojení (z toho více neÏ 5 000 v CQ WPX
Contestu), pfiestoÏe v závûru expedice byly velmi
‰patné „condx“. K bfieznov˘m pfiíjemn˘m pfiekvape-
ním patfiil témûfi tfiít˘denní pobyt Pedra, HK3JJH na
ostrovû Malpelo (HK3JJH/0M) – vysílal pouze SSB
na 5 horních KV pásmech, ale udûlal jej snad kaÏ-
d˘, kdo ho zavolal. 

I na duben byly pfiipraveny nûkteré expedice,
ale napfied je tfieba se zmínit o jedné v˘znamné
události: 21. 4. podnikl Martti, OH2BH, jiÏ svoji 6.
„misijní“ cestu do KLDR a podruhé se mu podafiilo
získat povolení ke krátkému pfiedvádûcímu provozu
a mezi 06-08 UTC navázal 263 spojení pod znaã-
kou P51BH. Martti spoléhá na své diplomatické
schopnosti a znalosti mentality lidí v oblasti, kde
dlouho Ïil a pracoval, jiní, ktefií se také snaÏí pro-
niknout do P5, spí‰e na fakt, Ïe konvertibilní mûna
je v P5 (ale nejen tam) „mocná ãarodûjka“. OstraÏití
severokorej‰tí funkcionáfii ale zatím nechtûjí pocho-
pit prav˘ dÛvod, proã jim tam „bledé tváfie“ pofiád
lezou s vysílaãkami a tu‰í za tím nejspí‰ nûjakou
‰pionáÏní „ãertovinu“. Tak si budeme muset na prv-
ní pofiádnou expedici do P5 je‰tû poãkat. První
dubnová dekáda patfiila pfiedev‰ím expedici na ost-
rov Rodriguez – 3B9R: „condx“ se zaãaly pfiece jen
trochu zlep‰ovat, a tak pfii souãasném provozu ze 3
od sebe znaãnû vzdálen˘ch pracovi‰È navázali za 11
dní více neÏ 47 000 spojení (vãetnû pár desítek
QSOs s Evropou v pásmu 50 MHz). První 2 t˘dny
v dubnu byl také Arseli, EA2JG, opût v Západní
Sahafie a pracoval odtud pod znaãkou S09A. 16. 4.
pfiistál na ostrovû Tromelin FR5ZU/T a zdrÏel se tam
aÏ do zaãátku kvûtna. Men‰í expedice se konaly
v Karibiku (DL1DA/HI8, 8P9JM) i v Indickém oce-
ánu (S79YL/S79YG, 3B8/DL6UAA, 3B8/DL2HWA,
FH/JH8CLU).

Kvûten zaãal japonskou expedicí na Tuvalu
(T22JY,KJ,TK,VE) a pokraãoval expedicí dvou velmi
zku‰en˘ch nûmeck˘ch operátorÛ Baldura, DJ6SI,
a Franze, DJ9ZB, do tzv. Somalilandu, kde mezi

Celkem bylo za 40 hodin provozu navázáno cca
7 000 QSO (5 000 SSB a 2 000 CW) a podle hod-
nocení OD HAM, co se t˘ãe provozu a káznû, byli
OK jedni z nejlep‰ích. Sám jsem udûlal asi 160
QSO jenom s OK (celkovû bylo pracováno s 270
OK) a i já sám mohu potvrdit, Ïe tentokráte byly sta-
nice OK perfektní bez v˘jimky. 

Díky mnoha spotÛm v klástru asi nakonec
kaÏd˘ HAM z EU, kter˘ mûl skuteãn˘ zájem, mohl
udûlat tento vzácn˘ IOTA ostrov, neb jak jsem poz-
dûji zji‰Èoval, tak tam OD5RAL byla zadávána více
neÏ 160krát. Osobnû chci z tûch mnoha OK podû-
kovat a gratulovat alespoÀ Va‰kovi OK1ADM, se
kter˘m jsem mûl jenom já sám 5 QSO a nejednalo
se o Ïádné skedy ãi více QSO na jednom bandu
a módu. Po sv˘ch zku‰enostech z Afriky jsem
vzhledem ke krátké dobû expedice v provozu prak-
tikoval pravidlo, Ïe s kaÏdou CALL pouze jedno
QSO na bandu a módu.

TakÏe, co fiíci závûrem – na místní specifické
pomûry se jednalo o vcelku vydafienou akci. Sám
musím potvrdit to, Ïe nikdo jin˘ na svûtû by zde
stejnû nemohl získat povolení k provozu z tohoto ji-
nak liduprázdného a „uzamãeného“ ostrova a je-
nom díky práci a kontaktÛm Jamila OD5PN se toto
v‰e mohlo uskuteãnit. Musím také podûkovat v‰em
místním HAM, ktefií tfieba ne vÏdy opl˘vají amatér-
sk˘mi vûdomostmi, ale jinak to jsou velice pfiátel‰tí
a pohostinní lidé.

A poslední poznámka – kdyÏ se po ‰Èastném
doplutí na pevninu dûlaly plány na dal‰í podobnou
akci, tak jsem navrhl, aby se pfií‰tí expedice udûla-
la do témûfi nepfiístupného prefixu YK – nechci za-
tím slibovat nemoÏné, ale pokud to skuteãnû nako-
nec dopadne (jak mi bylo jiÏ naznaãeno), tak uÏ to
bude jiné kafe a speciálnû prefix OK bude v pileu-
pech na v˘sadních místech.

VY 73/GL de Pavel OK1MU 

hé polovinû roku dává nadûji, Ïe by mohla vyvrcho-
lit právû v pfií‰tím roce.

Expediãní rok 1999 zaãal opravdu impo-
zantnû: hned na zaãátku jiÏ tradiãnû velmi dobrou
expedicí na‰ich nûmeck˘ch pfiátel DK7YY, DL3DXX
a d. na Tuvalu, kde pod znaãkou T20FW navázali
pfies 20 000 spojení. Od 6. do 25. ledna se pak
uskuteãnila jedna z nejv˘znamnûj‰ích expedic le-
to‰ního roku – na ostrov Campbell – ZL9CI: mezi-
národní team 11 operátorÛ pod vedením ZL2HU
navázal neuvûfiiteln˘ch 96 004 spojení (dosavadní
rekord drÏela expedice na ostrov Heard – VK0IR –
80 673 spojení). Pfiekonat tento nov˘ rekord a na-
vázat bûhem jedné expedice více neÏ 100 000 spo-
jení – to je jistû v˘zva hodná pfií‰tího tisíciletí! A to
jim je‰tû novozélandsk˘ ekologick˘ úfiad zakázal
pob˘vat na ostrovû v místních noãních hodinách –
mezi 11 a 16.30 UTC – aby pr˘ neru‰ili hnízdící
ptactvo, coÏ znaãnû omezilo poãet spojení na pás-
mech 160 a 80 m. Kromû toho v lednu pracovala
fiada men‰ích expedic – napfi. Karl, DL1VU, praco-
val cel˘ leden a únor pod znaãkou T33VU z ostrova
Banaba, Bernhard, DL2GAC, zaãal koncem ledna
svÛj nûkolikat˘denní pobyt na Temotu a pracoval
jako H40MS (prvních 10 dní pobytu tam s ním byl
DK9FN jako H40FN). 

Únor pfiinesl zatím jedinou leto‰ní zmûnu na
seznamu zemí DXCC: ARRL oznámila, Ïe do nûho
byla zafiazena nová zemû Palestina s prefixem E4.
U toho ov‰em nesmûl chybût Martti, OH2BH, kter˘
rychle zorganizoval men‰í mezinárodní expedici
a pod znaãkou E44DX navázali v období od 15. do
23. února celkem 33 775 spojení a potom následo-
valy dal‰í expedice: JA1UT/E4, maìarská expedice
E44/HA1AG, která udûlala celkem 40 430 spojení,
dne 24. února získal povolení pro práci z Palestiny
E41/OK1DTP – David, kter˘ pouÏil tuto znaãku
v prÛbûhu roku mnohokrát a navázal odtud mnoho
tisíc spojení. V únoru nav‰tívil Chas, W0YG, aus-
tralské ostrovy Christmas a Cocos-Keeling, kde
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10.-17. 5. pracovali pod znaãkami 6O0X a 6O1Z.
Tato severní ãást Somálska (b˘valá britská kolonie
VQ6) se snaÏí od r. 1991 odtrhnout od Somálské
republiky, ale nesetkává se to ve svûtû s pochope-
ním a ani tato expedice k tomu nepfiispûla – navíc,
protoÏe nemûli koncesi vydanou somálskou vlá-
dou, neplatí spojení s 6O0X/601Z ani za Somálsko.
V kvûtnu zaãíná obvykle „prázdninová“ sezona: kaÏ-
d˘ mûsíc se objevuje fiada stanic z rÛzn˘ch ostrovÛ
v Karibském mofii a také z KH0 a T8, kam Japonci
jezdí asi jako Evropané na EA8. Tûmito drobn˘mi
expedicemi není tfieba se nûjak zvlá‰tû zab˘vat, pro-
toÏe patfií k bûÏnému koloritu letních DX pásem.
A tak se oãekávala se zájmem dfiíve ohlá‰ená vût‰í
expedice 6 operátorÛ na kanadsk˘ ostrov St. Paul.
Nakonec v‰echno bylo jinak. Expedice se zúãastni-
li jen dva operátofii (K8RF a K4LT), ktefií pod znaã-
kou CY9RF navázali jen nûco pfies 6 500 spojení
(z toho 4 800 v CW WPX Contestu). 

âerven byl uÏ typicky prázdninov˘ mûsíc, zau-
jala snad jen kanadská expedice na ostrov St. Paul
– CY9SS (VY2SS a spol.), která byla úspû‰nûj‰í neÏ
ta americká z konce kvûtna a IOTA expedice na tu-
nisk˘ ostrov DÏerba (AF-83), kam sice létají fiadu let
desítky cestovních kanceláfií, ale povolení k vysílání
z tohoto ostrova (3V8DJ) získal aÏ letos I5JHW.

V ãervenci nav‰tívil ostrov Minami Torishima
opût JL1KFR/JD1, uskuteãnila se vût‰í expedice na
ostrov Malyj Vysockyj (R1MVI) a letos jiÏ tfietí a za-
tím nejúspû‰nûj‰í expedice na ostrov St. Paul
–CY9CWI (VE2CWI a spol.). V samém závûru mû-
síce se na scénû objevil opût Martti, OH2BH, kter˘
spolu s Lenou, OH2BE, a JA1BK pracovali 72 hod.
z ostrova Wallis pod znaãkou FW8ZZ (celkem
11 000 spojení) – byla to pfiipomínka tragické udá-
losti, ke které do‰lo pfied více neÏ 33 lety: tehdy –
v lednu 1966 – pfii návratu z expedice na ostrov
Wallis (FW8ZZ) zahynuli v tropické boufii oba ope-
rátofii Chuck, K7LMU a Ed, ZL2AWJ, i posádka
lodi Marinero, která je pfiepravovala. 

V srpnu se expediãní aktivita zaãala opût
zvy‰ovat: PA5ET (ex-PA3ERC) uÏ po ãtvrt˘ rok
za sebou byl se sv˘mi holandsk˘mi pfiáteli
v Karibiku a tentokrát nav‰tívili postupnû FS, PJ7,
V4 a VP2E a pfiedvedli tradiãnû velmi dobr˘ expe-
diãní provoz. Ostatní expedice byly zajímavé hlavnû
pro zájemce o diplom IOTA: hned na zaãátku mûsí-
ce se na vzácném ostrovû Mangaia (OC-159) obje-
vil JJ8DEN a krátce po nûm i Ann a Wolf.
DL1SCQ/DL2SCQ, ktefií pod znaãkou ZK1SCQ,
pracovali z rÛzn˘ch ostrovÛ v Cookovû souostroví.
DJ9HX v srpnu pracoval pod znaãkou P29VHX
z rÛzn˘ch ostrovÛ v této oblasti. 

A pak pfii‰lo záfií a zaãala podzimní expediãní
sezona: uÏ od konce srpna do 12. 9. byl Roberto,
EA4DX, na ostrovû Tuvalu jako T24DX a pfiedvádûl
solidní SSB provoz, 15. 9. zaãala pracovat expedi-
ce na ostrov Pagalu (Annobon) – 3C0R: operátory
byli EA5BYP, EA5YN a 2 místní operátofii z 3C1 – ti
hned na zaãatku expedice odpadli, takÏe v‰e nako-
nec odjeli oba ·panûlé, a kdyÏ 24. 9. expedici kon-
ãili, mûli v deníku zalogováno 23 800 spojení, coÏ
pfii malé zku‰enosti operátorÛ nebyl tak ‰patn˘ v˘-
sledek. Ale vrchol podzimní sezony hned následo-
val: 23. 9. zaãala dlouho oãekávaná expedice na
ostrov Canton, kde do 3. 10. pracovali jako T31K
a T31T zku‰ení expediãní operátofii SM0AGD,
SM6CAS, SM7PKK, G4EDG a LA7MFA a i pfies
znaãnû promûnlivé podmínky ‰ífiení v dobû expedi-
ce, vyuÏívali kaÏdé pfiíleÏitosti pro spojení
s Evropou a udûlali z Cantonu celkem 24 200
spojení. Na Midway se v prÛbûhu záfií dostali dva
radioamatéfii: KH4/SM6FJY, kter˘ za 3 mûsíce
pobytu na ostrovû moc spojení neudûlal, a Dick,
KH4/W4ZYV, kter˘ byl a je QRV docela pravidelnû,
hlavnû na pásmu 20 m, a zÛstal na ostrovû do
10. 1. 2000. 

Velká expediãní aktivita pokraãovala i v fiíjnu:
po skonãení expedice na Cantonu se skupina ope-
rátorÛ pfieplavila na ostrovy Tokelau a od 7. do
12. 10. pracovala jako ZK3CW a ZK3DX s velmi do-
br˘m v˘sledkem. I dal‰í expediãní aktivity se t˘kaly
pfieváÏnû Pacifiku: Norbert, DF6FK spolu se svoui
XYL DL2ZAD byl mezi 12. a 21. 10. na ostrovû
Palmyra - KH5/DF6FK byl vcelku dobfie dosaÏiteln˘
na 20 m SSB, Marcel, ON4QM, byl více neÏ 2 mû-
síce ve Francouzské Polynésii a prakticky cel˘ fiíjen
pracoval z ostrova Raivavae (OC-114) ve skupinû
Austral Isl. jako FO0DEH a F5JJW. Nav‰tívil mezi 9.
a 18. 10. Marquezy v téÏe oblasti a pracoval jako
FO0SUC – tuto znaãku jiÏ v minulosti nûkolikrát
pouÏil. DJ4SO a DJ7RJ zase pracovali z Tongy jako
A35SO a A35ZL jiÏ od konce záfií aÏ do 27. 10.
(DJ7RJ si zaletûl mezi 8. a 14. 10. na ostrov Niue,
pracoval zde jako ZK2ZL). B˘vali v Evropû dobfie
sly‰itelní na v‰ech pásmech od 40 do 10 m – pros-
tû úspû‰ná expedice. DL7DF a spol. zopakovali tra-
su na‰í jarní expedice Pacifik ‘99 a mezi 19. 10.
a 11. 11. pracovali z Tarawy jako T30CW a T30Y –
ãást operátorÛ pfieplula na Banabu a mezi 28. 10.
a 2. 11. byli QRV jako T33CW a T33Y – a pfiedved-
li jako obvykle velmi solidní expediãní provoz.
Kromû v˘‰e uveden˘ch pracovala v fiíjnu celá fiada
men‰ích expedic, zejména kolem termínu CQ DX
Phone Contestu. 

Tato aktivita obvykle pfiesáhla aÏ do zaãátku lis-
topadu a objevily se i expedice nové: Nigel,
G3TXF, nav‰tívil mezi 30. 10. a 7. 11. British Virgin
Isl., pracoval jako VP2V/G3TXF a opût dokázal, Ïe
je perfektní telegrafní operátor. TotéÏ se dá fiíci
o Andym, G4ZVJ, kter˘ byl mezi 21. 11. a 5. 12.
v KambodÏi a pod znaãkou XU7AAV navázal více
neÏ 18 000 spojení. Hodnocení Andyho jako QSL
manaÏera vlastních expedic je ale podstatnû hor‰í...
Jinou velmi úspû‰nou listopadovou expedicí
byla aktivita Boba, N2OO a spol. z V˘chodní
Malajsie a Bruneje. PouÏívali znaãky 9M6AAC,
9M6OO/P (na jednom z ostrovÛ souostroví Spratly)
a V85OO. W3UR a spol. pfiijali pozvání od A61AJ
k úãasti v telegrafní ãásti CQ Contestu a pfiedvedli
skvûl˘, pfieváÏnû telegrafní provoz – od 20. 11. do
zaãátku prosince navázali pfies 30 300 spojení. Za
zmínku stojí je‰tû solidní expedice H44MX (K1XM
a KQ1F) a provoz T32BE, BO a PO, ale ti se Evropû
vûnovali jen málo. 

Prosincová expediãní aktivita uÏ byla v˘raznû
niÏ‰í: pár expedic v Karibské oblasti, mezi nimi byl
i Jarda, OK1RD, jako J8OK a KP2/OK1RD,
v Mauretánii bylo 8 JaponcÛ a pracovali opût pod
znaãkou 5T5U (dost neobratn˘ provoz, orientovan˘
pfieváÏnû na JA) a opût FO0EEN z Austral Isl. –
Einar, LA1EE, v‰ak dosud nepotvrdil QSL lístkem
vût‰inu spojení ze své loÀské expedice. Konãí tedy
rok 1999, ale na zaãátek roku 2000 je jiÏ pfiiprave-

no docela „chutné expediãní menu“: CE0Z, XZ0A,
VP6BR. Pfiejme si, aby seznam DX 2000 byl je‰tû
zajímavûj‰í.

RNDr. Václav V‰eteãka, OK1ADM

Dlouhé vlny
Poslední t˘dny byla aktivita na pásmu 136 kHz

men‰í neÏ obvykle. Jednak díky svátkÛm, ale pfie-
dev‰ím kvÛli boufilivému poãasí v západní Evropû,
které odneslo antény mnoh˘m dlouhovlÀákÛm.
Dobfie sly‰et v‰ak u nás teì b˘vají severské stanice
jako Chris, SM6PXJ, nebo OH3LYG, a to i na pro-
vizorní mûstskou anténu. Poslouchejte mezi 21.
a 23. hodinou místního ãasu. Dal‰í zemû se obje-
vují na pásmu, napfi. Rumunsko. Szigy, YO2IS mûl
sked s SM6PXJ, ale Chris ho bohuÏel nesly‰el, tak-
Ïe spojení se zatím neuskuteãnilo.

19. 12. 1999 byl pfiekonán vzdálenostní rekord
pro druh provozu CW. Reino, OH1TN pracoval
s Marziem, IK5ZPV. Nejdel‰í spojení 2-way CW na
136 kHz je tedy 2 138 km.

Hlavní událostí v rámci republiky je dal‰í stani-
ce, která je QRV u nás. Je to Zdenûk, OK1AIK, kte-
r˘ mi zatelefonoval 2. 1. 2000 domÛ a kterého jsem
pak poslouchal 569. Zdenûk se tak stal druhou sta-
nicí v OK, která vysílá na pásmu. Posluchaãské líst-
ky mám zatím od OK2BCP a OK1-2641 (OK1ANA).

K dne‰nímu dni jsem pracoval s asi 35 stanice-
mi a zemûmi DL, HB9, OE, OZ, ON, I, PA, G, SM,
OH, a GM, pfieváÏnû CW. JiÏ za spojení s 5 zemûmi
DXCC mÛÏete obdrÏet i diplom. Je to RSGB
136 kHz Award, já jej mám od 11. 12. 1999, pofia-
dové ãíslo 4, první mimo Anglii.

Na závûr poznámka pro ty, ktefií jiÏ jsou, nebo
brzy budou QRV. Na 136 kHz je mnohem tûÏ‰í do-
sáhnout kvalitní pfiíjem, neÏ postavit v˘konn˘ vysí-
laã. Prosím, nezaãínejte vysílat dfiív, neÏ budete sly-
‰et na pásmu protistanice.

Petr Mal˘, OK1FIG
Na Kotli 1169, 500 09 Hradec Králové, e-mail: ok1fig@atlas.cz,

Packet: ok1fig@ok0ppl.#boh.cze.eu, http:
www.mujweb.cz/www/ok1fig/136k.htm

Z knihy KV rekordÛ...
Nejvût‰í anténa 
vyrobená pro amatérské pouÏití – KC1XX, pásmo
15 m, ‰est ãtyfiprvkov˘ch antén nad sebou na sto-
Ïáru necel˘ch 70 m.

Nejvût‰í poãet QSO za hodinu
(poãet QSO navázan˘ch v prÛbûhu 60 minut)

SSB: N5TJ (dfiíve KR0Y) pod znaãkou P40L,
CQWWDX 93, 457 QSO (prÛmûr 7,6 za minutu)

CW: CT1BOH pod znaãkou P40E, CQWWDX
97, 255 QSO (prÛmûr 4,25 za minutu)

Nejvzácnûj‰í QSL souãasného DXCC
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KV závodûní

Závodûní je zábava
podle N6KT napsal Michal OK2BMT

Rich N6KT není jen pfiedním svûtov˘m SSB
operátorem (drÏí rekordy World CQWW, ARRL
a WPX single operator SSB); jeho neustálé nad‰e-
ní pro na‰e hobby a jeho ochota naslouchat a uãit
se od kaÏdého, s k˘m hovofiil, byla skuteãn˘m da-
rem. Je‰tû stále je jedin˘m závodníkem, kter˘
v jednom závodu (ARRL SSB) udûlal pfies 10 000 (!)
QSO. To je ve 48hodinovém závodu v prÛmûru
více, neÏ 208/hod. Jsem vyãerpan˘ uÏ jen ze sa-
motného pomy‰lení na to....K3EST

KdyÏ vám závodûní pfiejde do krve, je tûÏké pfii
kterémkoliv z v˘znamn˘ch závodÛ zÛstat stranou.
Vzru‰ení, velké signály, rychlost spojení, zajímavé
podmínky ‰ífiení, pocit intenzivní soutûÏivosti – to
v‰e je souãástí na‰í disciplíny, která nás ohromnû
baví. 

V minulosti jsem závodil na nejvy‰‰í úrovni
v ARRL DX Contestu, ale letos jsem se hlavních zá-
vodÛ úãastnit nemohl. Pfiesto mû vábení závodního
vzru‰ení vytáhlo, abych se také, alespoÀ v nûkolika
krátk˘ch pfiestávkách, zapojil v prÛbûhu víkendu.
Pfiinejmen‰ím jsem chtûl sly‰et, co se na pásmu
dûje.

Pfiesto jsem nechtûl jen poslouchat. První sig-
nál, kter˘ jsem zaslechl na 10 m, byl LU4FM, stálá
argentinská skupina v Multi-Multi. Volali v˘zvu,
Ïádn˘ pile-up, ale pár stanic je zavolalo. Vyladil
jsem svÛj 80metrov˘ dipól, zavolal a vzápûtí jsme si
vymûnili své soutûÏní kódy. Pfiem˘‰lel jsem o tom,
jak je zajímavé spojit se s nûk˘m 5 000 mil daleko
se 100 W a kusem drátu. Samozfiejmû je uÏiteãné
mít na druhé stranû dobrého operátora, kter˘ je
schopen sly‰et i slabé signály a rychle na nû rea-
govat. Stejnû vypadalo i dal‰í QSO s JA7BZR, opût
byl na druhé stranû operátor s dobr˘ma u‰ima, kte-
r˘ usly‰el mÛj slabouãk˘ signál, ‰ífiící se rádiov˘mi
vlnami rychlostí svûtla. Rychlé spojení a hned dal-
‰í, ZL1ANJ, pak AH8A, pak WH6H – v‰e bûhem 3
minut, rychle mû zaslechli, vymûnili jsme si kódy
a pfiipsali si ke skóre dal‰í body. Nevím, ãím to je,
ale na AH8A jsem nikdy nemusel volat dvakrát.
Skvûle poslouchá!

Své pÛsobení na 10 m jsem ukonãil spojeními
s JH7XGN a YC9WZJ. Dohromady jsem se 100 W
na 80m dipól, pfiivázan˘ na 8metrovém stoÏárku na
stfie‰e, vedoucí na skupinku stromÛ udûlal na 10m
pásmu bûhem 12 minut 6 zemí na 3 kontinentech.
Skvûlá zábava!

Pfiepnul jsem na své 830 pásmo na 15 m
a zaãal ladit. Dipól na 40 m mám nataÏen˘ paralel-
nû s osmdesátkov˘m a na 15 m mÛÏu pouÏít vy‰‰í
v˘kon neÏ na 10 m. Pfiesto jsem tento veãer z nûja-
kého dÛvodu nemohl pouÏít tolik. Nûkolik rychl˘ch
spojení s KH7R, JH7PKU, WL7KY a NH7A - opût 3
zemû na 3 kontinentech bûhem 6 minut na 15 m se
40m anténou a 100 W. Víc uÏ toho na 15 m k udû-
lání nebylo, takÏe jsem se pfiesunul dál na 20 m.

Koaxiálem napájen˘ 80m dipól nejde na 20 m
pofiádnû vyladit, takÏe jsem na tomto pásmu mûl
trochu potíÏe. I tak jsem udûlal 6 stanic z Karibiku,
Mexiko a Galapágy. 7 zemí, 2 kontinenty bûhem 18
minut! Skvûlí operátofii! Je opravdu potû‰ující, dát
tûmto hochÛm pár bodÛ, a tím jim pomoct v závo-
dû. Pozdûji veãer, i kdyÏ jsem uÏ mûl rezonující an-
tény na 40 a 80 m, stejnû jsem pouÏil svou starou
SB220, aby mû bylo lépe sly‰et. Rodina ‰la spát
a já mûl víc ãasu na svou zábavu. âtyfiicítka vyne-
sla 18 zemí za nûco pfies hodinu práce a pak jsem
se pfiesunul na 75 m, kde jsem za necelou hodinu
udûlal 10 zemí.

Druh˘ den byl na 10 a 15 m o nûco lep‰í, do-
hromady jsem na tûchto dvou pásmech bûhem 3
hodin práce, rozdûlen˘ch na úseky od 15 do 60 mi-
nut, navázal 74 spojení.

Úhrnem, bûhem 6 hodin operaãního ãasu cel-
kem, jsem udûlal 136 QSO a 80 zemí. Stejnû je po-
divuhodné, jak mÛÏe takov˘ slabouãk˘ signál urazit
vzdálenost tisícÛ mil, a tam, v mnoha zemích, b˘t
zaslechnut dobr˘mi operátory. Je zásluhou tûchto
operátorÛ, ktefií strávili stovky hodin provozem na
pásmech a cviãením sv˘ch u‰í, Ïe dokáÏou zare-
gistrovat i tyto slabé signály, pfiicházející do jejich
sluchátek, a umí z nich vytáhnout potfiebné infor-
mace. Tito chlapíci (a dûvãata) tvrdû pracují na
ãemsi, co milují – uskuteãÀují spojení prostfiednic-
tvím rádia. A jsou v tom v˘borní!

kaÏdému, kdo mû bûhem krátké doby mé úãasti za-
slechne. MÛj signál se odráÏí od ionosféry, vrací se
k zemi a tam, v mnoha ãástech svûta, je vyzvednut
anténami. Nûkdy je aÏ obtíÏné uvûfiit, jak bezvadnû
to funguje.

Nûjaká LU stanice mi dokonce na mé zavolání
fiekla, Ïe mám vynikající signál. Dokonãil jsem spo-
jení, podûkoval a zhroutil se na Ïidli, pfiekvapen˘,
jak mÛj 80m dipól mÛÏe vyprodukovat „very good
signal“ na 10 m aÏ v Argentinû. Nicménû, skuteãnû
se to stalo a bylo to vzru‰ující.

Obãasné usednutí k malé stanici je pro mne vel-
mi osvûÏující. Pfiipomíná mi, Ïe závody nejsou jen
spoustou práce, ale také pro v‰echny úãastníky na
v‰ech úrovních velkou zábavou. Stále je to tajem-
ství podmínek ‰ífiení, kamarádství, moÏností praco-
vat se stanicemi, které znáte i se spoustou dal‰ích,
které zatím je‰tû neznáte, a vzru‰ení ze skuteãnosti,
Ïe jste souãástí jedné z nejvût‰ích radioamatér-
sk˘ch událostí – velkého celosvûtového závodu.

Závody a poãítaãe
podle KY1H z Yankee Clipper Contest Clubu napsal
Zdenûk OK1DSZ

Poãítaãové deníky, pfiedpovûdi ‰ífiení, paket,
ovládání TRX a rotátoru, automatické CQ CW
i fone, automatické odesílání reportu – to je to, co
pro vás mohou bûhem závodu poãítaãe udûlat. Jak
jednoduché jsou závody v porovnání s papírov˘mi
deníky, pfiehledy spojení, smyãkami magnetofono-
v˘ch páskÛ a pfiedávání DX spotÛ na FM pfievádûãi.
Ale jen do doby, neÏ poãítaã spustí CQ a nedá se
zastavit. Nebo neÏ zaãnete vkládat znaãku volající
stanice a poãítaã ji nechce. Anebo si vyberete nûja-
k˘ spot z DX clusteru a program pfieladí transceiver
nûkam na WARC pásmo. PouÏívání poãítaãÛ uleh-
ãuje práci. V závislosti na tom, jak jste peãliví ane-
bo jaké máte ‰tûstí, vám ale mÛÏe také pfiivodit bo-
lení hlavy. Tento ãlánek má poskytnout nûkolik rad,
jak se pfiidat k tûm, kter˘m je poãítaã pfii závodech
k uÏitku. Nedá to moc práce, jen je tfieba pfiipravit si
a vyzkou‰et v‰echno pfiedem.

Zaãínal jsem závodit s papírem a tuÏkou bez po-
moci spotÛ z DX clusteru. Od té doby jsem na ve-
dení pfiehledÛ, deníku, paket a pfiedpovûdi ‰ífiení
pouÏil snad kaÏd˘ poãítaã, kter˘ se v mém okolí ob-
jevil, poãínaje home-made systémem s 8080 aÏ po
Pentium. Nyní pouÏívám síÈ 9 PC, AA1AS Packet
cluster node a 7 transceiverÛ, takÏe mám zku‰enos-
ti i s RFI.

Pravidelné závody, jako je napfiíklad CQ WW ãi
ARRL DX nejsou jako polní den. MÛÏeme se na nû
pfiipravovat dlouho dopfiedu. Vím, Ïe mnozí vûnují
mnoho hodin studiu podmínek ‰ífiení, rÛzn˘m stra-
tegiím a celé léto budují antény. Jak se zachází
s poslední verzí jejich logovacího programu nebo
jak propojit PC s TRX se ale uãí aÏ v pátek pfied zá-
vodem. S v˘jimkou nûkter˘ch multi-op stanic, kte-
ré se dávají dohromady aÏ v pátek, máme témûfi
v‰ichni zafiízení i PC nainstalováno dlouho pfied zá-
vodem. Pfiesto mi ve ãtvrtek nebo pátek pfied závo-
dem volají lidé a ptají se, jak nastavit sériové porty
nebo jak propojit CT s paketem. Pfiitom k tûmto ex-
perimentÛm lze vyuÏít nûkter˘ z pfiedcházejících
de‰tiv˘ch víkendÛ nebo nûjak˘ mal˘ místní závod.

V tomto ãlánku se nebudu zab˘vat rÛzn˘mi
praktikami ve vztahu ke kategoriím závodÛ a jin˘m
podmínkám. To ponechám povolanûj‰ím. Chci zde
popsat potfiebné technické vybavení, jak pfiedejít ãi
jak odstranit vzájemné ru‰ení transceiveru a PC, jak
vhodnû nakonfigurovat soutûÏní deník, jaké zvlá‰t-
nosti se mohou objevit v poãítaãové síti v „contest“
reÏimu. Na závûr se zmíním o programech na pfied-
povídání podmínek ‰ífiení.

To mi pfiipomíná, Ïe jednou za ãas, si vÏdycky
nûkdo bude stûÏovat na nemoÏnost z nûjak˘ch dÛ-
vodÛ vyhrát závod. Bude chtít zfiídit novou katego-
rii, kde bude moct závodit mnohem „spravedlivûji“.
Ale pfiece sama úãast v závodû a navazování spoje-
ní je ohromné! A mnoho závodníkÛ takto zaãínalo.
Prostû si zapnuli rádio, na‰li nûco zajímavého a za-
pojili se, udûlali pár spojení. Potû‰ení a vzru‰ení
z toho pak zaÏehlo jejich zájem a uÏ zaãali vyhlíÏet
dal‰í nadcházející závod. Velmi brzy pak nûktefií
z nich uÏ zaãali závodit doopravdy.

Já sám jsem zaãal závodit uÏ pfied více neÏ dva-
ceti lety, takÏe uÏ jsem se nauãil naãasovat své vo-
lání a vybírat si pracovní hodiny podle nejlep‰ích
podmínek na jednotliv˘ch pásmech. MoÏná, Ïe
díky tûmto zku‰enostem mohu rychleji dûlat spoje-
ní s mal˘mi stanicemi. Ale jak jsem zaãínal? S di-
pólem a se 100 W!

Nauãil jsem se správné naãasování, rychlé vo-
lání, ukonãení a srozumitelné vyslovování, jinak
bych nebyl schopen udûlat tolik spojení. Zaãal jsem
rozvíjet své zku‰enosti, které mû postupnû pfiivedly
ke schopnosti závodit na stále vy‰‰í a vy‰‰í úrovni.
S obãasn˘m návratem k poãátkÛm (malá stanice),
si pfiipomínám, jak je pro nûkteré stanice obtíÏné
udûlat alespoÀ pár spojení, a jak potfiebují usly‰et
i ty nejslab‰í signály. Tito chlápci s rÛzn˘mi verti-
kály, dipóly, podkrovními anténami, náhodnû dlou-
h˘mi dráty, s mobily, ti v‰ichni jsou souãástí závo-
du, stejnû jako ty nejvût‰í stanice. Ve skuteãnosti,
kdyÏ se podíváte do deníkÛ stanic s nejvy‰‰ími v˘-
sledky, zjistíte, Ïe velká vût‰ina protistanic, se kte-
r˘mi pracovaly, jsou malé stanice úãastnící se zá-
vodu jen tak pro radost.

Skuteãnost, Ïe se svou malou stanicí mohu bû-
hem závodu tak rychle udûlat tolik spojení, potvrzu-
je ãasto uvádûnou pfiíãinu, proã je pro kohokoliv,
kdo nûco potfiebuje (zemû, prefixy, zóny atd.), nej-
lep‰í zúãastnit se závodu. Bûhem závodu jsou po
cel˘ víkend ve vzduchu ti nejlep‰í svûtoví operátofii
a potfiebují udûlat maximálnû moÏn˘ poãet spojení.
To je ta nejlep‰í pfiíleÏitost pro malé stanice udûlat
pár skvûl˘ch DX!

Proã se takto bavím? Urãitû ne pro pomy‰lení,
Ïe vyhraji nûjakou kategorii, anebo Ïe dostanu kus
papíru, oslavující mé obrovské úsilí. To podstatné
je, Ïe se stávám souãástí vzru‰ující události – ob-
rovského, rámusícího závodu, kter˘ je pln˘ lidí!
Jsem zde, jsem ãástí té události, rozdávám body

John, ON4UN, ve svém království
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Hardware – vysílání
KdyÏ se pfiipravuji na závody, zvlá‰tû zaãátkem

podzimu poté, co jsem celé léto pracoval na anté-
nách, tak vÏdy testuji v‰e, co budu v závodech pou-
Ïívat. TakÏe zapnu v‰echna rádia, PA, poãítaãe a pfií-
slu‰enství. Potom vyzkou‰ím kaÏdé pásmo s pln˘m
v˘konem a se v‰emi anténami pro toto pásmo. Pfii
tûchto testech zkou‰ím pfiedev‰ím ve‰keré poãíta-
ãové vybavení. Nûkteré problémy se objeví pouze
tehdy, kdy pí‰ete na klávesnici, v okamÏiku, kdy je
zaklíãován TRX. Stejnû se v tomto okamÏiku mohou
objevit i problémy u paket rádia. Proto je tfieba v‰e
vyzkou‰et pfii vysílání. Také zkou‰ím program CT.
ProtoÏe programy jako CT vyuÏívají nûkteré sluÏby,
které bûÏné programy jinak nepouÏívají, mÛÏe se je-
jich chování pfii vf ru‰ení zmûnit. Mohou se zpoma-
lit nebo zrychlit systémové hodiny, zpomalit odezva
na stisk kláves, mÛÏe se ovlivnit interface pro paket.

Jak odstranit moÏné problémy? Pfiedev‰ím je
tfieba od PC odpojit v‰echny kabely s v˘jimkou na-
pájení, klávesnice a monitoru a zjistit, zda se potíÏe
odstranily anebo pfietrvávají. Pokud jsme je tímto
odstranili, zaãneme postupnû pfiipojovat kabely tak
dlouho, aÏ najdeme ten problematick˘. Na tento
kabel potom navlékneme feritov˘ toroid. MÛÏeme
také zkusit zafiadit síÈov˘ filtr do napájení zafiízení,
které zpÛsobuje ru‰ení. Pokud odpojení kabelÛ
problémy neodstranilo, je tfieba ovûfiit, Ïe jsou
v‰echny díly skfiínû poãítaãe pospojovány a celá
skfiíÀ uzemnûna. Dále mÛÏeme zkusit navléknout
ferity na kabely od klávesnice, monitoru a napájení
(v tomto pofiadí).

DÛleÏité jsou i propojovací kabely. Vyplatí se
ne‰etfiit a pouÏít kvalitní stínûné kabely. Sly‰el
jsem, Ïe nûktefií pouÏívají kvÛli RFI dokonce i optic-
ká vlákna.

Obraz na monitoru mÛÏe b˘t ovlivnûn v˘kono-
v˘mi transformátory v blízkém okolí. V takovém pfií-
padû máte pouze tfii moÏnosti – investovat do mag-
netického stínûní monitoru, odsunout monitor nebo
zdroj ru‰ení stranou anebo zvolit kategorii QRP.
Preferuji moÏnost odsunout monitor stranou, vût‰i-
nou staãí jen o nûkolik centimetrÛ.

Ru‰ení mÛÏe ovlivÀovat i zafiízení na paket. Tyto
potíÏe se neprojeví hned, protoÏe nód, ke kterému
jste pfiipojeni, má vût‰inou v dobû, kdy jste na pfií-
jmu, dost ãasu na zopakování nepfiijat˘ch rámcÛ.
Snadno to ovûfiíte tím, Ïe vyzkou‰íte, zda se bûhem
volání dlouhé v˘zvy neprodlouÏí doba odezvy DX
clusteru na va‰e povely. Pro vás z tohoto ru‰ení
velké potíÏe moÏná nevypl˘vají, ale opakováním
rámcÛ blokujete kanál pro ostatní. VKV TRX musí
b˘t dobfie uzemnûn a v‰echny kabely k TNC musí
b˘t stínûné. 

âast˘m zdrojem ru‰ení je ‰patné propojení stí-
nûní v konektoru PL259. Toto musí b˘t provedeno
velmi peãlivû, jinak bude zdrojem ru‰ení a ve‰keré
dal‰í stínûní a zemnûní v hamshacku pfiijde vniveã.

Hardware – pfiíjem
Je také tfieba ovûfiit, Ïe zdrojem ru‰ení nejsou

ani va‰e poãítaãe. V dobû, kdy je na pásmech klid,
je tfieba je celá proladit a hledat ru‰ivé záznûje.
Ru‰iv˘ signál o síle S3 na 20m se jistû spolehlivû
ztratí v ru‰ení mezi siln˘mi signály, ale mÛÏe velmi
ztíÏit pfiíjem slabého long path násobiãe. Je tfieba
prohledat cel˘ rozsah pfiijíman˘ch frekvencí.
NezapomeÀte, Ïe nûkteré záznûje se opakují napfií-
klad po násobcích 100 kHz. 

Po nalezení ru‰ících signálÛ je tfieba nalézt je-
jich zdroj. Vût‰inou zaãínám vypnutím monitorÛ,
které b˘vají zdrojem ru‰ení v ‰irokém spektru kmi-
toãtÛ. KdyÏ to nepomÛÏe, tak vypínám postupnû
TNC, tiskárny a nakonec samotn˘ poãítaã. Pokud
pomÛÏe aÏ vypnutí poãítaãe, tak od nûho odpojím
v‰echny kabely mimo napájecího a zkusím ho za-

pnout. Poãítaã sice nenabootuje, protoÏe mu chybí
klávesnice, ale to nyní nevadí. Pokud to nepomoh-
lo, tak zkusím navléknout toroid na napájecí kabel
a pfiípadnû nasadím „vf sondu“ popsanou dále.
Pokud to pomohlo, tak postupnû pfiipojuji jednotli-
vé kabely tak dlouho, aÏ se ru‰ení vrátí. Potom je
tfieba fie‰it odru‰ení právû pfiipojeného zafiízení. 

Je tfieba vzít v úvahu také to, Ïe ru‰ení od poãí-
taãe se mÛÏe mûnit podle toho, jak˘ program na
nûm právû bûÏí. Vût‰ina ru‰ení je generována klá-
vesnicí nebo monitorem. âasto se objeví pouze ru-
‰iv˘ impuls nebo se zmûní intenzita ru‰ení pfii
stisknutí klávesy. Pokud se spustí nûjak˘ program,
mÛÏe ru‰ení zmizet zcela nebo naopak zesílit.
Ru‰ení od monitoru se mÛÏe objevit napfiíklad pou-
ze pfii urãitém reÏimu nebo pfii zmûnû reÏimu nebo
mÛÏe záviset na tom, co se právû zobrazuje. Zkuste
ve va‰em soutûÏním deníku otevfiít jiná okna (help,
band mapa) a sledujte, co se dûje. To je dal‰í dÛ-
vod, proã testovat v‰e spolu tak, jak to bude pouÏi-
to v závodû. 

UÏiteãn˘m nástrojem je „vf sonda“ – kousek
koaxiálního kabelu, na jednom konci cívka nûkolik
závitÛ na prÛmûru nûkolik cm, druh˘m koncem pfii-
pojen˘ k pfiijímaãi. „Mûfiicí“ konec nyní pfiibliÏujete
k jednotliv˘m zafiízením a hledáte zdroj ru‰ení. 

Základním poÏadavkem pfii odru‰ování poãítaãe
je propojení a uzemnûní v‰ech jeho kovov˘ch
ãástí. Pokud je skfiíÀ poãítaãe z umûlé hmoty, musí
se obloÏit kovovou fólií (pozor na chladicí otvory).
Dále je tfieba navléknout feritové toroidy na napáje-
cí ‰ÀÛru, pfiípadnû pouÏít i vhodn˘ síÈov˘ filtr.
Stejn˘m zpÛsobem – feritov˘m toroidem a fólií –
lze odru‰it i klávesnici. 

S monitory je to obtíÏnûj‰í. Zdroje ru‰ení jsou
dva. Za prvé vlastní videosignál. To v pfiípadû, kdy
se ru‰ení v˘raznû mûní v závislosti na tom, co je
právû zobrazováno nebo se objevuje jen v nûkte-
r˘ch reÏimech. Toto ru‰ení se dá odstranit opût fe-
rity a ve vzdorovit˘ch pfiípadech pomÛÏe i obalení
kabelu mezi PC a monitorem do kovové fólie.
Ru‰ení mÛÏe dále zpÛsobovat zdroj horizontálního
vychylování. To jsou vût‰inou silné signály opaku-
jící se po 15 aÏ 30 kHz, které se nemûní pfii zmûnû
obrazu. Jejich odstranûní je obtíÏné, protoÏe jejich
v˘kon je pomûrnû velk˘. MÛÏete zkusit opût toroidy
na kabely, ale zde to zfiejmû nepomÛÏe, protoÏe ru-
‰ení je vyzafiováno vût‰inou pfiímo z monitoru.
Potom pomÛÏe pouze stínûní monitoru pomocí ko-
vové fólie. 

Software
Zasunout disketu, spustit instalaãní program

a jsme pfiipraveni na 200 QSO/hod vãetnû sledová-
ní DX spotÛ, a to bez toho, Ïe bychom se jen dotkli
rádia. Pfied tím je ale potfieba uváÏit tfii v˘znamné
skuteãnosti.

První je vá‰ poãítaã. RÛzné HW konfigurace
mohou ovlivnit funkci programu. Instalovaná zafií-
zení urãují nutnost nahrání odpovídajících ovlada-
ãÛ, kolik je k dispozici pamûti, pfiiná‰ejí konflikty
s jin˘mi zafiízeními atd. Které IRQ pouÏívá COM3,
COM4, zvuková karta, DVP karta a dal‰í. To v‰e do-
kumentováno v manuálech od jednotliv˘ch karet.
Skuteãnû dokumentováno? Poznamenali jste si nû-
kam, jak jste zmûnili pÛvodní nastavení jumperÛ?
Potfiebuji dal‰í COM pro jednotku fiízení rotátoru,
kter˘ IRQ je voln˘? KdyÏ pohnu my‰í, pfiestává fun-
govat paket. Spousta legrace, Ïe? Proto pfiece
máme poãítaãe, mÛÏeme z nich vytahovat karty
a pfiehazovat jumpery.

Druhé hledisko je vlastní program. Programy
jako CT, NA nebo TR mají mnoho funkcí, jejichÏ
ãinnost závisí na zvoleném typu závodu. Nûkteré se
mûní v závislosti na instalovaném HW, soutûÏní ka-
tegorii a nebo dokonce na módu ãi pásmu. Nelze
otestovat v‰echny moÏné kombinace. Proto je tfieba
vyzkou‰et va‰i sestavu a ujistit se, Ïe je v‰e v po-
fiádku. I SW se vyvíjí. Pfiidávají se nové funkce, od-
straÀují se staré chyby, pfiidávají se chyby nové, nû-
které staré funkce se odstraÀují. TakÏe nelze pfied-
pokládat, Ïe kdyÏ mi pracuje CT 9.10, tak Ïe mi
bude stejnû pracovat i ãerstvû staÏená verze 9.23. 

Posledním hlediskem je ãlovûk. Programoval
jsem verzi CT pro multi-multi pouze s jedním poãí-
taãem. Domníval jsem se, Ïe jsem cel˘ program
otestoval a odstranil v‰echny chyby. KdyÏ si k tomu
sedl jin˘ ãlovûk, podafiilo se mu program sestfielit
bûhem minuty. Nelze oãekávat, Ïe si k takovému
programu sednete a hned ho budete umût pouÏívat.
I intuitivní ovládání programu vyÏaduje urãit˘ ãas
na podvûdomé zvládnutí potfiebn˘ch klávesov˘ch
zkratek.

Nûkteré z problematick˘ch vlastností CT
DX spoty. S tím je tfieba zacházet opatrnû.

Musíte si vyzkou‰et, jak to funguje, a musíte si b˘t
jisti, jak DX spot vyuÏít a jak se potom vrátit zpût na
va‰i frekvenci. Zkuste si to se zapnut˘m i vypnut˘m
RIT i XIT, v provozu split na 40 a 80 m a pfii zmûnû
pásma ãi módu. 

Úprava jiÏ zalogovan˘ch spojení. Zdá se to b˘t
jednoduché, ale pokud to nemáte zaÏité, budete
s tím mít problémy. 

N5AU a jeho napájecí a ovládací kabeláÏ ke 14 stoÏárÛm s více neÏ 30 anténami
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Nastavení ãasu. âasto sly‰íte, jak se nûkdo sna-
Ïí zjistit, jak v celém deníku posunout datum nebo
ãas, protoÏe jeho poãítaã byl ‰patnû nastaven, nebo
mûl nastavenu ‰patnou ãasovou zónu. Nejlep‰í je
mít nastaven ãas poãítaãe v UTC a máte po problé-
mech. Také je dobré kontrolovat ãas prÛbûÏnû bû-
hem závodu. Je lep‰í po 12 hodinách zjistit, Ïe jste
mimo o 5 minut, neÏ odchylka o 20 minut po 48
hodinách. 

Automatické ukládání na disketu. Pokud máte
pouze jeden poãítaã, doporuãuji prÛbûÏnû záloho-
vat deník na disketu. Je dobré pfiipravit si na to pfie-
dem nûkolik prázdn˘ch zformátovan˘ch disket
a pro kaÏd˘ pfiípad je po nûkolika hodinách stfiídat.
Pokud je vá‰ deník velk˘, nezapomeÀte na vhodnou
diskovou cache – smartdrive apod. Pfied závodem
si vyzkou‰ejte, Ïe bûhem ukládání na disketu mÛÏe
stále vysílat CW generované poãítaãem.

Sériová ãísla. Pfieãtûte si podmínky závodu
a ujistûte se, Ïe vá‰ program správnû vysílá sériová
ãísla. Co se stane, kdyÏ zalogujete nûjaké spojení
a protistanice vás poÏádá a zopakování ãísla.
Ode‰le program správné ãíslo, anebo je jiÏ pfiipra-
ven na spojení následující? Zajímavé je to i v pfií-
padû zasíÈovan˘ch poãítaãÛ a správné synchroniza-
ce sériov˘ch ãísel mezi nimi.

k˘ DX, pfiesvûdãte se, Ïe znaãka ze spotu je správ-
ná. Nelze spoléhat na to, Ïe sly‰íte tu samou stani-
ci jako ten, kdo ji do clusteru poslal. 

Posílání spotÛ. Dávejte si velk˘ pozor na to, co
posíláte. Pfiedpokládejme, Ïe se kaÏd˘ chce ujistit,
Ïe volá skuteãnû stejnou stanici, jako byla spotová-
na. To je mnohem jednodu‰‰í, pokud tuto znaãku
nemusíte je‰tû opravovat. Doporuãuji odeslat spot
pouze tehdy, pokud ho sami zalogujete anebo po-
kud jste si jisti, Ïe je to dupe. PouÏívejte k tomu
funkce programu, kter˘ pouÏíváte. Omezíte tím
chyby vzniklé pfiepisováním. Pokud vá‰ TRX není
pfiipojen k PC, dávejte velk˘ pozor pfii zadávání
frekvence DX stanice. 

âasto diskutovanou otázkou je, co vlastnû spo-
tovat. KaÏd˘ na to má asi svÛj vlastní názor.
Uvûdomme si, Ïe vût‰ina lidí pouÏívá paket pfiede-
v‰ím kvÛli násobiãÛm. Poãty QSO jsou aÏ na dru-
hém místû. UÏiteãné je tedy spotovat vzácné DX
stanice s tím, Ïe to, co je vzácné v závodû, nemusí
b˘t je‰tû vzácné v bûÏném provozu. Je tedy tfieba
pouÏívat zdrav˘ rozum. LX je relativnû bûÏná DXCC
zemû, ale v závodû pfiedstavuje zajímav˘ násobiã. 

Dal‰í oÏehavé téma jsou spoty typu „zavolal
mne“. Je to upozornûní, Ïe nûjaká vzácná stanice je
na pásmu a hledá stanice volající CQ. Pokud nevo-

Pfiipravte si dvoje rÛzná sluchátka, abyste pro-
stfiídali tlak na va‰e u‰i. 

PouÏívejte programovatelnou klávesnici pro
pfiedefinování kláves tak, abyste se nemuseli po
klávesnici pfiíli‰ pohybovat. 

Mûjte vÏdycky na jedno pásmo dvû antény. Já
jako druhou anténu pouÏívám 40 m Zepp napájen˘
dvoulinkou, kter˘ lze vyladit na v‰ech pásmech.
Mám-li smûrovku otoãenou na EU a zaslechnu sta-
nici z JiÏní Ameriky, nemusím ãekat na její otoãení.

Pohodlná Ïidle
je nejdÛleÏitûj‰ím doplÀkem

Nejhodnotnûj‰í díl mé kontestové v˘bavy jsem
pofiídil teprve nedávno. Je to nastaviteln˘ atenuátor
0-101 dB, kter˘ pouÏívám na vstupu pfiijímaãe.
Úspû‰nû a v˘znamnû sniÏuje úroveÀ ru‰ení.
5/10/20 dB atenuátory na vût‰inû zafiízení to nedo-
káÏí omezit. Jedna ze tfií moÏností je buì pfiíli‰
mnoho, nebo pfiíli‰ málo. V‰ude jsem pouÏíval 3 dB
aÏ 40 dB, podle úrovnû QRM a pásma. Atenuátor
sniÏuje ru‰ení, pfietíÏení pfiijímaãe a dal‰í potíÏe
spojené se siln˘mi signály. Útlum jsem nastavil
právû tak, abych dostal okolní ru‰ení na pásmu na
úroveÀ S0/S1 a za tohoto nastavení jsem pfiijímal
signály. Nechápu, jak jsem bez atenuátoru mohl tak
dlouho vydrÏet.

Zlep‰ujte svoji stanici. Uãte se o pfiizpÛsobení
napájeãÛ, ztrátách antén, PSV, smûrovosti a zisku.
To znamená ãíst a studovat. To znamená experi-
mentovat. To znamená neustále zkou‰et. Nepo-
slouchejte lidi, ktefií vám fiíkají, Ïe PSV 2:1 je je‰tû
dobr˘, protoÏe v‰echen v˘kon se stejnû nûkudy ven
dostane. Nebo, Ïe se rozdíl signálu 1 dB na jedné
nebo druhé stranû nepozná. Nebo, Ïe ztráty konek-
toru jsou zanedbatelné. V‰echna tato tvrzení jsou
lÏi. Zjistûte proã. Zdokonalujte své antény. Nic není
perfektní nebo takové nezÛstává. Instalujte nové an-
tény. Zkou‰ejte dráty, loopy, beverage. Zkou‰ejte
nízko‰umové pfiijímací antény. Zkou‰ejte slopery.
Zkou‰ejte, zkou‰ejte, zkou‰ejte. V‰echny uvedené
antény jsou relativnû levné.

Poznejte své zafiízení. V‰echny knoflíky a tlaãít-
ka mají nûjak˘ v˘znam. Zjistûte, k ãemu slouÏí. âtû-
te a studujte manuál. Víte vÛbec, kde ho máte?
Jste-li schopni rychle nastavit split frekvenci, mÛ-
Ïete b˘t první, kdo udûlá novou stanici na 40 m.
Nauãíte-li se úãinnû vyuÏívat 100 pamûtí, mÛÏete
do nich uloÏit kmitoãty big guns a pálit va‰i znaãku
rychle na 2, 5 i více stanic souãasnû. Opatfiete si
filtry a instalujte je do zafiízení. Pofiiìte si hlasov˘
dávaã. Nauãte se pracovat s DSP. Pofiiìte si lep‰í
mikrofon. Vylep‰ujte modulaci aÏ bude úplnû kfii‰-
Èálovû ãistá a zapamatujte si nastavení pro závod. 

Pfiestávka
Jdete-li si krátce odpoãinout, lehnûte si pouze

v místnosti, ve které je dostatek svûtla, aby vám ne-
ãinilo potíÏe po devadesáti minutách znovu vstát.

Nikdy si nedávejte budík k ruce. PfiinuÈte se
vstát z postele a zamáãknout ho.

Poté, co vstanete z postele, rozsviÈte v‰echna
svûtla, aby vám to pomohlo se probrat.

Zatímco vy spíte, va‰i konkurenti pokraãují
v závodu. Vnitfiní hodiny ovlivÀují vût‰inu lidí, do-
káÏete-li zÛstat vzhÛru po páté hodinû ráno, bez
problémÛ vydrÏíte do následujícího veãera. Ale dej-
te si pozor, jakmile veãer na vás padne únava, pfie-
konáte ji pouze zv˘‰en˘m tempem na pásmu.

Provoz
Buìte du‰evnû pfiipraveni na závodûní na jaké-

koliv úrovni, kterou jste si zvolili.
Stanovte si cíle a mûjte je v prÛbûhu závodu stá-

le na mysli.

Pfiedpovûdi podmínek ‰ífiení
Programy pro tento úãel jsou také pomûrnû po-

pulární. Jediné doporuãení v tomto smûru je hrát si
s nimi pfied závodem, ale v okamÏiku, kdy závod
zaãne, na nû zapomeÀte. Îádn˘ z tûchto programÛ
nemÛÏe pfiedpovídat detailní situaci, a to ani kdyÏ
mu dáte k dispozici tfieba aktuální WWV ãísla.
MÛÏete je pouÏít pouze ke v‰eobecnému napláno-
vání otevfiení pásem do rÛzn˘ch smûrÛ. 

DX cluster
Problematika DX spotÛ má dvû ãásti – jejich

pfiijímání a jejich odesílání. Nebudeme se zab˘vat
tím, jak˘ mají DX spoty vliv na v˘sledek, podíváme
se pouze na to, jak je vyuÏívat, a jak uÏiteãné jsou
va‰e spoty pro ostatní.

Za prvé pfiíjem spotÛ. Jak jiÏ bylo fieãeno, pro
fiadu uÏivatelÛ to mÛÏe b˘t problém. Pokud si to
pfiedem nenatrénují. KdyÏ si natrénujete správnou
kombinaci kláves, co mÛÏe b˘t dal‰í problém? KdyÏ
se podíváte na nûjak˘ DX cluster, ãasto vidíte spot
jednou o IK4GRO, potom IK4GNO a nakonec
IK4ZRO. V‰ichni na téÏe frekvenci. NezapomeÀte,
Ïe jste to vy, kdo odpovídá za správnost va‰eho de-
níku, a pfiedtím, neÏ budete podle spotu volat nûja-

lám v˘zvu, neudûlám ji. Je tedy dobré zaãít volat.
Také to pomÛÏe v pfiípadû, Ïe vás volá nûjaká neob-
vyklá a slabá stanice. Tfieba vám takov˘ spot napo-
ví, Ïe to není DL, ale HL. Ale dávejte pozor, aÈ ne-
spotujete svoji CQ frekvenci. Programy jako napfií-
klad CT nezobrazují komentáfi ke spotu, takÏe infor-
mace o „zavolal mne“ není zobrazena. 

Závûr
Vût‰ina závodÛ není ve stylu „polní den“. Máte

dost ãasu na pfiípravu stanice a vyfie‰ení v‰ech pfií-
padn˘ch problémÛ s ru‰ením, nekompatibilitou
rÛzn˘ch zafiízení a také zvládnutí va‰eho contesto-
vého programového vybavení. Máte mnohem vût‰í
‰anci sehnat nûjakou radu ãi pomoc pfiedem, neÏ aÏ
v pátek tûsnû pfied závodem.

Pfiíprava pfied závodem
podle K3ZO napsal Honza OK1QM, ex OK1DNR

Zafiízení
Vezmûte si kus tvrdého papíru nebo staré QSL

lístky a oznaãte si pozice TUNE a LOAD na va‰em
lineáru. Udûlejte si nastavení pro kaÏdé pásmo
a anténu, abyste neztráceli ãas pfii pfiechodu na jiné
pásmo. (Neplatí pro majitele automatick˘ch konco-
v˘ch stupÀÛ.)

Mezinárodní t˘m IH9P v CQ WW SSB 1999 M/M. Stojící zleva: IT9WPO (15 m), WA7EQW (40 m), KR7X (20 m),
IK8ETA (40 m), IT9BLB (20 m), IT9ZMX (kuchafi), IT9ZGY (160 m), otec OK1FUA (pomocník), I8QLS (10 m),
ZS6NW (80 m, vedoucí provozu). Sedící zleva: OK1FUA (10 m), ZS6EZ (15 m), IW9FMO (PC-síÈ), IT9VDQ (160 m),
W1NA (80 m), K7FL (vedoucí expedice). Více informací  http://www.qsl.net/ih9p/.
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Uvûdomte si, Ïe vy sly‰íte ve sv˘ch u‰ích hlas
nebo tón operátora vysílajícího v˘zvu do závodu
a protistanic reagujících na jeho CQ, v úplnû odli‰-
né situaci neÏ on. QRM, QRN a úãinky podmínek
‰ífiení mohou vést nové závodníky ke ‰patn˘m zá-
vûrÛm o motivech volajícího. On není hluch˘ a ani
s vámi nehraje nûjakou hru, kdyÏ desetkrát poÏádal
o zopakování va‰í znaãky, a pak ji chtûl znovu.
Buìte pfiitom v pohodû a v okamÏiku, kdy se spoje-
ní podafií dokonãit, budete mít oba úsmûv na tváfii,
spojení v deníku, ale dobrou náladu i v pfiípadû, Ïe
se spojení dokonãit nepodafií.

Máte-li dojem, Ïe je vá‰ signál slab˘ a nemÛÏe-
te se dlouho na nikoho pfii vyhledávání dovolat,
podívejte se, jestli máte zapnut˘ pfiedzesilovaã
a zvaÏte jeho vypnutí. 

Zdá-li se vám, Ïe vá‰ signál je siln˘, protoÏe pfii
vyhledávání stanic kaÏdá okamÏitû reaguje na va‰e
volání, najdete-li na pásmu volné místo, volejte CQ
CONTEST! Pokud se vám nepodafií udrÏet kmitoãet,
nikdo vás nevolá, nebo jenom velmi zfiídka, vraÈte
se zpût k vyhledávání stanic. Ale vyvarujte se toho,
abyste zaãali vyhledávat stanice s pocitem „Ach jo,
nepodafiilo se mi vyjet rate (prÛmûr spojení za nû-
jak˘ ãasov˘ úsek) na 100 spojení za hodinu, tak to
jsem akorát marnil ãas“. Kontestové deníky vám
ukáÏí, jak˘ rate potfiebujete pro ãist˘ zisk pfii CQ
v porovnání s vyhledáváním. Tomu vûnujte pozor-
nost, ne vychloubáním se pfied ostatními.

Voláte-li v˘zvu, pfiedávejte soutûÏní kód napros-
to jednoznaãn˘m zpÛsobem a po kaÏdém spojení
opakujte svoji znaãku.

Zapi‰te duplicitní spojení do deníku, pokud v˘-
mûna reportu neznamená velkou zátûÏ. Jste-li do-
nuceni potvrdit duplicitní spojení, udûlejte to tak, Ïe
na závûr pfiipojte -agn-. Pokud vás stejná stanice
zavolá znovu, zjistûte, co potfiebuje, zopakujte, co je
tfieba, a pak pokraãujte dál. Nikdy nikoho „nepo-
hlavkujte“ tím, Ïe mu stroze oznámíte, Ïe je dupe,
a zarazíte ho opakováním CQ Contest nebo QRZ? 

V DX závodu, po asi ãtyfiiadvaceti hodinách,
kdyÏ se provoz zpomalí, zaãnu zkoumat, které zemû
bych je‰tû mûl udûlat, které mi chybí, na jak˘ch
pásmech a podobnû. N6TR i K1EA tohle hledání ve-
lice usnadÀují. Udûlám si pfiehled chybûjících zemí
a mám ho stále na stole pfied sebou. V nedûli se pak
na stanice z uveden˘ch zemí zamûfiím, snaÏím se
s nimi navázat spojení a pokou‰ím se od nich do-
zvûdût, kdy budou na tom kterém pásmu, abych je
pak mohl zavolat. 

Stanice, které hodnû ãasto sly‰ím a mám s nimi
spojení na v‰ech ‰esti pásmech, poznamenám do
jiného seznamu, abych uÏ je dále nezapisoval a ne-
ztrácel ãas kontrolou, Ïe je skuteãnû na v‰ech pás-
mech mám udûlané. 

Jedna z vûcí, kterou dûlám, je, Ïe v prÛbûhu
závodu skr˘vám okno s poãtem spojení na jednot-
liv˘ch pásmech. Dûlám to proto, Ïe kdyÏ vidím
napfiíklad 395 spojení na 15 m, zÛstávám na tom
pásmu a snaÏím se dosáhnout poãtu 400 spojení,
aãkoliv bych mûl b˘t zpátky na 20 m, protoÏe pat-
náctka je uÏ zavfiená. Po ãtyfiiadvaceti hodinách
kontroluji celkov˘ poãet zemí a také jestli se mám
víc zamûfiit na násobiãe nebo spojení. O posledním
CQWW CW kontestu jsem nemûl vÛbec Ïádnou
pfiedstavu o mém skóre je‰tû pÛl hodiny pfied kon-
cem závodu, a kdyÏ jsem se pak podíval na obra-
zovku, stálo tam nûco v tom smyslu – hochu, je to
dobré – 3 miliony bodÛ. 

Pokud na va‰e volání del‰í dobu nikdo neodpo-
vídá, zastavte a zkontrolujte nejprve v˘stupní v˘kon
a PSV a potom, zda náhodou nechtûnû nevoláte
split na jiném kmitoãtu.

Jasnû formulujte, co poÏadujete po protistanici.
¤eknûte: „Prefix, prefix, prefix“, pokud chcete, aby
vám nûkolikrát zopakovala svÛj prefix. Je to nûco ji-
ného neÏ fiíci: „Again, again, again“.

V˘zvu volejte vzru‰enû a dosáhnete toho, Ïe vás
zavolá i jinak nezaujatá stanice. 

¤eknûte „dûkuji, OK1XXX, závod“, ne „potvrzu-
ji a mnoho úspûchÛ v závodu, kdo mû dále volá
OK1XXX“.

Není-li nûjaká stanice na mé band mapû, není
(vût‰inou) ani na band mapách ostatních stanic –
dejte ji do packet clusteru. Je-li na mé band mapû,
obdrÏela stejnou informaci i vût‰ina ostatních, a tak
postupte dál.

Je-li pro mne nûjaká stanice duplicitní, pro ji-
ného mÛÏe b˘t dÛleÏitá.

Vût‰ina operátorÛ ladí pásmem zezdola nahoru.
Vy byste mûli postupovat opaãnû. Proã se drÏet ji-
ného soutûÏícího na pásmu, kdyÏ vás vÏdycky pfied-
bûhne a zdrÏí v pile-upu?

Klesne-li vá‰ rate pod urãitou mez, pracujte na
tfiech pásmech kaÏdou hodinu, to neznamená udû-
lat obãas nûkoho na druhém zafiízení, ale znamená
to pfiecházet z pásma na pásmo a zkou‰et jak CQ,
tak i vyhledávání.

Udûláte-li v závodu nûjakou chybu, slibte si,
hned jak vás pfiestanou bolet u‰i, Ïe ji uÏ nebudete
opakovat a pokraãujte dál. Nechtûnou chybou se
pfiíli‰ net˘rejte. Pokud by vás nûjaká chyba hodnû
trápila, proberte ji se zku‰enûj‰ím závodníkem.
Získáte jeho pohled na vûc a velice rychle se bude-
te cítit o hodnû lépe.

Voláte-li nûkoho v závodu, pfiedejte mu kód co
moÏná nejstruãnûji. Obzvlá‰È dÛleÏité je to v mo-
mentû, kdy va‰e del‰í zbyteãné opakování známé
informace zpÛsobí, Ïe pro QRM nebo QSB nebude
spojení dokonãeno. Vyvarujte se v˘mûny, uvedené
na pfiíkladu níÏe:
A: cq contest de OK1XXX
B: OK1XXX OK1XXX de OK1ZZZ OK1ZZZ
A: OK1ZZZ 599 123
B: OK1XXX OK1XXX de OK1ZZZ OK1ZZZ 599 599
100
A: ur nr?
B: OK1XXX OK1XXX de OK1ZZZ OK1ZZZ QSL QSL
599 599 100 100
A: OK1ZZZ ur nr?
A: OK1ZZZ ur nr?
A: OK1ZZZ ur nr?

V posledním závodu jsem z tohoto dÛvodu ne-
byl schopen dokonãit spojení asi s patnácti operá-
tory. Signál protistanice se ztratil dfiíve, neÏ jsem
staãil zachytit report. V mnoha pfiípadech ten druh˘
operátor nebyl závodník, zavolal mû pouze proto,
aby ode mne získal QSL lístek pro nûjak˘ diplom.
BohuÏel, spojení nebyla dokonãena, takÏe nejsou
v mém deníku, a tím pádem nepo‰lu ani Ïádn˘ QSL
lístek.

Správná v˘mûna by mûla b˘t následující:
A: cq contest de OK1XXX
B: OK1XXX de OK1ZZZ
A: OK1ZZZ 599 123
B: QSL 599 100
A: ur nr?
B: 100 100 100

Vysílat rychlostí 35 wpm je jenom ztráta ãasu,
v pfiípadû, Ïe protistanice není schopna touto rych-
lostí va‰i znaãku pfiijmout. ¤ada zaãínajících závod-
níkÛ navíc vÛbec nepozná, Ïe je volání nebo odpo-
vûì urãena jim, kdyÏ nesly‰í zfietelnû i svoji znaãku.
TakÏe mûÀte rychlost podle potfieby a okolností
a zam˘‰lejte se nad zpÛsobem provozu protista-
nice. V nûkter˘ch pfiípadech doporuãuji odvysílat
i znaãku protistanice. Chytr˘ závodník pfiizpÛsobu-
je svÛj provoz dané situaci. Co staãí pro jednoho,
nemusí b˘t to pravé pro jiného.

Voláte-li v CW závodu nûjakou stanici, snaÏte
se b˘t co moÏná nejblíÏe kmitoãtu, na kterém po-
slouchá. Vyplatí se naladit se na kmitoãet stanice,
která udûlala spojení pfied vámi.

Dáváte-li va‰i znaãku více neÏ jednou pfii CW
pile-upu, nechte prostor mezi koncem a zaãátkem
znaãky. Pfiíli‰ mnoho operátorÛ nedûlá sebemen‰í
pfiestávku mezi sv˘mi znaãkami v obavû, aby náho-
dou nûkdo jin˘ neobsadil jeho kmitoãet. Ale vysílat
znaãku víckrát za sebou mÛÏe naopak zpÛsobit, Ïe
volaná stanice spí‰e va‰e volání nezachytí. Moje
znaãka je K3ZO, ne K3ZOK. Dobrou pomÛckou je
poãítat mezi znaãkami do tfií, „de K3ZO (raz, dva,
tfii) K3ZO“. 

Situace: velk˘ pile-up pfii CW závodu. 
Taktika: zkuste pfii vysílání své znaãky pomalu

posunovat VFO pfies pile-up. Je zajímavé, jak zmû-
na kmitoãtu pfiitáhne pozornost DX stanice.
PfiejíÏdûjte pomalu a dávejte pozor, abyste se nedo-
stali mimo rozsah, ve kterém stanice poslouchá. 

ZúãastÀujte se závodÛ. Máte-li v úmyslu závo-
dit, tak tedy skuteãnû závoìte! Zúãastníte-li se
osmaãtyfiicetihodinového závodu, jeìte ho 48 ho-
din. Chcete-li v závodu uspût, je tfieba jet ho ãtyfii-
cet osm hodin. Ov‰em, jestliÏe nechcete, nemusíte!
Ale pak neskuhrejte, Ïe jste nezvítûzili. Tou jedinou
a nejvût‰í zbraní, kterou mají small pistols (stanice
se 100 W a jednodu‰‰í anténou/anténami), je jejich
odolnost a vytrvalost. Sly‰el jsem pfiedná‰ky od big
guns (stanice z titulních stránek ãasopisÛ, pfies sto-
Ïáry nevidíte do kraje a na stÛl se uÏ nic nevejde,
jsou tam lineáry), které se dovolávaly zmûny pásma
v momentû, kdy prÛmûr spojení klesl pod 60 za ho-
dinu. To je v pofiádku pro big gun, ale tady je pfie-
kvapující statistika:

- pfii rate 60 QSO/hodinu udûláte 2 880 stanic
v osmaãtyfiicetihodinovém závodu

- pfii rate 30 QSO/hodinu je to 1 440 stanic
- a pfii rate 15 QSO/hodinu (coÏ je pouze 1 QSO

kaÏdé 4 minuty!) udûláte 720 stanic v osmaãtyfiice-
ti hodinách

Sbûraãi tfie‰inek nevítûzí. Vzdáte-li to, kdyÏ se
ãas mezi spojeními natáhne na 4, 6, 10 i více
minut, pak vzdáváte závod. Závodníkova vytrvalost
se mûfií v hluboké noci, kdyÏ nekoneãnû volá CQ na
zdánlivû mrtvém pásmu, nebo kdyÏ ladí na 40 nebo
20 m nebo nûjakém jiném pásmu, aby z rámusu
vytáhl novou stanici. 

Pfied závodem
NemÛÏete vûdût, jestli na to máte, dokud to ne-

vyzkou‰íte. Ta nejtûÏ‰í ãást závodûní je nalezení
vnitfiního pfiesvûdãení o tom, Ïe na to staãím, coÏ
vám umoÏní pustit se do závodu a o nûco se poku-
sit, soutûÏíte-li na hranicích va‰ich schopností
a zku‰eností. KdyÏ se do toho koneãnû pustíte,
mÛÏe se stát, Ïe zjistíte, Ïe se vám opravdu nedafií
udrÏet kmitoãet, protlaãit se v pile-upu nebo nûco
na ten zpÛsob. Ale ãastokrát si uvûdomíte – nebyl
jsem úspû‰n˘, ale nezabilo mû to a teì je uÏ snad-
nûj‰í pokusit se o to znovu. Jakmile získáte sebevû-
domí udrÏením kmitoãtu nebo proraÏením ohrom-
ného pile-upu, dosáhnete velkého vzru‰ení z toho,
co se vám podafiilo, a to vám pomÛÏe pfiekonat
mnohem vût‰í námahu v budoucnosti. 

MÛÏete-li se ráno vyspat, zÛstaÀte ve stfiedu
a ve ãtvrtek pfied závodem vzhÛru déle do noci,
abyste tak o pár hodin posunuli vá‰ spánkov˘ cyklus.

Martin, OL5Y, v nové soutûÏní kategorii 1x TRX, 3x PC
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Vytvofite si seznam vûcí, které by mûly b˘t hoto-
vé v pátek pfied závodem. Napfiíklad pfiipravit jídlo
v malé lednici blízko stolu ve va‰em hamschacku,
rozloÏit stfiíbrné pfiíbory na servírovací stolek, vy-
pnout telefon, a podobnû. 

Pokud moÏno, odolejte poku‰ení dûlat nûco
v hamshacku na poslední chvíli. 

V pátek odpoledne pfied závodem snûzte kus
ãokolády. PÛl hodiny nato, kdyÏ zaãnete ãokoládu
trávit a budete se cítit ospal˘, natáhnûte se a zdfiím-
nûte si. Zjistil jsem, Ïe mi tfii hodiny spánku velice
pomohly k lep‰ímu v˘konu a tím i v˘sledku.
NemÛÏete-li z nûjakého dÛvodu spát del‰í dobu,
hodnû pomÛÏe i patnáctiminutov˘ odpoãinek. 

Nastavte si v poãítaãi správn˘ ãas uÏ pfied závo-
dem. Obãas na to zapomenu a pak musím zpûtnû
opravovat ãas u spousty spojení. Ujistûte se, Ïe má-
te i správnû nastaven˘ UTC ãas!

Pfiipravte si a vyzkou‰ejte konfiguraãní soubor
poãítaãového soutûÏního deníku, pfiinejmen‰ím nû-
kolik hodin pfied zaãátkem závodu. Pfiekontrolujte
v‰echny soutûÏní v˘mûny a v‰e, co s nimi souvisí,
aby vyhovovaly va‰im poÏadavkÛm. 

Pochopení principu gray line ve vztahu k ‰ífiení
podmínek je naprostá nutnost pro DX závodníky.
Lep‰í podmínky ‰ífiení se projevují, je-li na jednom
místû v okamÏiku spojení západ slunce nebo sví-
tání. Jde-li o spojení na velmi dlouhé vzdálenosti,
mÛÏe b˘t dosaÏení spojení touto okolností podmí-
nûno. Existuje fiada pomÛcek, které operátorovi po-
mohou stanovit, v jakém ãase je ve vybraném mís-
tû na svûtû setmûní nebo svítání.

Seznamte se s podmínkami závodu. To zname-
ná znát soutûÏní kód a bodování. Také to znamená
pochopení toho, jakou strategii byste mûli pouÏít
pro dosaÏení co nejlep‰ího v˘sledku. Spoãítejte si,
kolik budete potfiebovat spojení a kolik ãasu vûnu-
jete sbírání násobiãÛ, abyste v závodu uspûli.
Spoãítejte si, jestli bude hodnotnûj‰í sbírat násobi-
ãe, nebo dûlat tfiíbodová spojení, blíÏí-li se závod ke
svému konci. Propoãítejte, kolik násobiãÛ budete
potfiebovat, abyste dosáhli úspûchu.

Studujte skóre, násobiãe a prefixy, které dûlaly
stanice ve va‰í oblasti. Zavolejte jim nebo jim na-
pi‰te a zjistûte nûco o jejich strategii. (Samozfiejmû,
Ïe vám to nebudou muset chtít sdûlit!) PoÏádejte je
o kopie jejich deníkÛ. Studujte, kam smûrovaly své
antény a kdy. Zjistûte, která pásma upfiednostÀova-
ly a proã. KaÏd˘, kdo vás porazil, je v situaci, kdy
vás mÛÏe nûco nauãit. NehaÀte ho, studujte ho.
Nezapomínejte na druh˘ konec spektra. Nejvíc jsem
se nauãil od stanic s mal˘m v˘konem a drátov˘mi
anténami. 

Studujte v˘sledky závodu za poslední dva aÏ tfii
roky. Musíte znát znaãky, které se tam objevily.
Musíte vûdût, jestli se zúãastnily nûjaké speciální
DX stanice. Mûli byste vûdût, koho byste mûli sly-
‰et. Musíte znát kmitoãty, které pouÏívají japonské
a americké stanice na spodních pásmech, a kde na-
jdete stanice z Austrálie. Namísto uvaÏování nad
tím, jak je závod nespravedliv˘, nauãte se, jak
v nûm postupovat.

OK1QM, ex OK1DNR

CQ WW DX CW – SV1DKR
Ahoj v‰em z ¤ecka ! 
Pro dne‰ek jen krátké povídání z leto‰ního CQ

WW CW contestu. Urãitû jich bude velká fiada
vzhledem k tomu, Ïe leto‰ní úãast OK stanic ze za-
hraniãní byla opravdu potû‰itelná (3W7TK, 5N0W,
9G5ZW, 9K2/OK1TYM, E41/OK1DTP, F/OK1EE,
IH9P, LZ9F, OD5/OK1MU a ON9CKF). 

Ve ãtvrtek pfied závodem jsem k mému velkému
potû‰ení po dvou letech obdrÏel koneãnû souhlas
místních úfiadÛ s pouÏíváním SV/OK1YM, neboÈ

CEPT zde sice platí, ale zatím nikoliv pro OK, jak se
mnohdy uvádí, ale o tom jindy.

Pro závod jsem si vybral vzhledem k m˘m moÏ-
nostem oblíben˘ch 40 m a kategorii low power.
PouÏívám zde TS 850S a anténa je 16 el. LOG PERI-
ODIC fixnû smûrovan˘ch do OK, bez moÏnosti otá-
ãení, SRI. Jako první spojení dûlám OL3A, coÏ si
myslím je správn˘ zaãátek na OK stanici v zahraniãí.

Jsem rád, Ïe mÛÏu vyuÏít této ‰ance, kdy jsem
pro vût‰inu stanic jedin˘ násobiã na pásmu a jedu
hodnû na v˘zvu, coÏ se v‰ak odráÏí v koneãném níz-
kém poãtu násobiãÛ. Ale i tak to byl velk˘ problém
se dovolávat na stanice, jejichÏ signály pfiicházejí na
mou anténu z bokÛ ãi z opaãného smûru.

Do soboty 8.00 UTC, kdy si jdu odpoãinout, je
hotovo 363QSO/58DXCC/14 zón. Potû‰ení tuto
noc mi dûlá odpovûì 6D2X na mé CQ. Dále mû
v prÛbûhu závodu volají PJ4B, P40E, 9M6AAC,
ZA/S51F atd. V nedûli ráno je to uÏ lep‰í, alespoÀ
na QSO 892QSO/88DXCC/21 zón.

Celkovû dûlám 234x USA, 751x Evropa. Z toho
pak 106 DL, 101 UA, 82 OK, 68 UB a 24 OM.
Celkem tedy 1 095 platn˘ch QSO, 95 DXCC a 23
zemí, coÏ dává zhruha 210 tisíc bodÛ. Jako posled-
ní spojení pfiichází opût OK, a to OK1AAZ. Dohro-
mady jsem byl QRV 35 hodin.

QSL lístky bude vyfiizovat OK DX nadace a v‰em
OK a OM stanicím bude QSL100% zaslán. Více in-
formací lze prÛbûÏnû nalézt na Internetu na
www.qsl.net/ok1ym.

Dûkuji v‰em za spojení a tû‰ím se nsl.
Olda OK1YM 

OK1QM a CQWW CW Contest
V rámci OL5T jsme ãasto vedli rozsáhlé disku-

se na téma úãast men‰ích stanic jednotlivcÛ v me-
zinárodních závodech. Mimo jiné jsme se zam˘‰le-
li nad tím, jak asi na rÛzné operátory pÛsobí ãlánky
o big guns, pfiekládané do rubriky Contesting mnou
a dal‰ími radioamatéry. Nûktefií vyjadfiovali názor,
Ïe operátor vlastnící jednoduchou anténu a 100wa-
tov˘ transceiver, si po pfieãtení takového ãlánku
nutnû musí uvûdomit jedinû to, Ïe na tohle nemá
a tím pádem se tedy nemÛÏe závodu skuteãnû váÏ-
nû zúãastnit. Nikdy jsem s podobn˘m názorem ne-
souhlasil, a proto si dovoluji popsat mou úãast
v CQWW CW 1999. 

Pfied tím si je‰tû neodpustím malou poznámku.
Jsem rád, Ïe pofiadatelé pochopili, Ïe s tou mojí v˘-
bavou opravdu nemohu soutûÏit s big guns a vy-
tvofiili kategorii samostatn˘ operátor, v‰echna pás-
ma a mal˘ v˘kon. Jde snad na VKV o nûco jiného?

CQWW CW 1999 pro mne znamenal zahájení
nové éry v mém kontestovém Ïivotû. Po loÀském
CW Contestu jsem ukonãil spolupráci s t˘mem
OL5T, se kter˘m jsem spojil pfiedchozích pût let.
Bylo to skvûlé období, kdy jsme s partou nûkolika
podobnû zaloÏen˘ch lidí dokázali z niãeho vybudo-
vat slu‰nû vybavené kontestové stanovi‰tû.
Okolnosti mi v‰ak znemoÏnily vûnovat se této ãin-
nosti tak intenzivnû, jak bych si pfiál, a tak jsem mu-
sel odejít.

ZáÏitky z velkého závodûní se v‰ak nedají snad-
no vymazat, a kdo se jednou chytí, ten se jen tak
nepustí. Je to i mÛj pfiípad a já jsem vûdûl, Ïe udû-
lám v‰e pro to, abych mohl v závodûní pokraãovat,
byÈ ve skromnûj‰ích podmínkách. 

Doma, bydlím ve starém mûstském domû kou-
sek od centra Jablonce nad Nisou, mám na stfie‰e
2 el Quad na pût horních pásem a dva dráty napá-
jené dvojlinkou, které pfiizpÛsobuji doma udûlan˘m
transmatchem na spodní pásma. BohuÏel, neustále
fie‰ím potíÏe s m˘m sousedem, kterému ru‰ím tele-
vizi a mého koníãka upravuji podle jeho televizního
programu.

Zafiízení pouÏívám TS 850, pfies interface pro-
pojenou s PC. SoutûÏní log N6TR jsem si vybral uÏ
pfied léty a plnû mi vyhovuje. 

S blíÏícím se podzimem jsem se ãím dál tím víc
tû‰il na oba CQ Contesty. SSB ãást nevy‰la podle
m˘ch pfiedstav. Vybral jsem si 10 m LP a nakonec
jsem se mohl zúãastnit pouze v sobotu. Udûlal jsem
400 spojení a malou zku‰enost do CW ãásti. 

Na tu jsem se pfiipravil daleko lépe. UÏ od stfie-
dy jsem byl doma a pfiipravoval v‰e potfiebné. V pá-
tek dopoledne se mi dokonce podafiilo vymûnit
sousedovi jeho TV anténu a odstranit tak TVI (ales-
poÀ jsem si to myslel). Co jsem v‰ak nedokázal by-
lo zprovoznûní mnou vyrobeného rotátoru, takÏe
jsem se musel smífiit s tím, Ïe budu bûhat o dvû
patra v˘‰ na pÛdu a otáãet anténou ruãnû. Nakonec
jsem to vyfie‰il tak, Ïe jsem v pátek veãer otoãil
Quada na v˘chod, v sobotu odpoledne na západ
a v nedûli jsem si to zopakoval. 

V pátek v podveãer jsem mûl na závod v‰echno
kompletnû pfiipraveno. Vlastnû aÏ na strategii, se
kterou do závodu pÛjdu. Bylo to najednou nûco
úplnû jiného neÏ v Holicích s OL5T. Strategii jsem
tedy zjednodu‰il na cíl 1 500 spojení a 1,5 milionu
bodÛ. Nervozitou jsem vÛbec nemohl spát a tak
jsem udûlal kupu spojení na v‰ech právû otevfie-
n˘ch pásmech. Nakonec jsem se doãkal. Byla to
nádhera. Vût‰inou jsem se celkem snadno dovolá-
val a také jsem byl volán. Celou noc jsem stfiídal
160, 80 a 40 m (jak se mi vyplatilo vyznaãení poloh
na panelu transmatche), velice rychle jsem podle
potfieby pfiecházel z pásma na pásmo. Udûlal jsem
ale chybu, kdyÏ jsem si vypnul AGC a po nûkolika
hodinách jsem cítil, Ïe mû to unavuje. PÛvodnû
jsem si myslel, Ïe pfii tomto nastavení budu lépe
ãíst signály slab‰ích stanic. V nedûli jsem AGC za-
pnul a chtûl jsem pozorovat rozdíl. K Ïádnému jed-
noznaãnému závûru jsem se ale nedobral, uÏ jsem
byl asi pfiíli‰ unaven˘. 

Podmínky na v‰ech pásmech byly v prÛbûhu
celého víkendu v˘borné. Jen mû trochu pfiekvapilo,
Ïe se horní pásma velice rychle po sobû zavírala,
takÏe kdyÏ jsem v sobotu strávil více ãasu na 10 m
v domnûní, Ïe to pozdûji na 15 a 20 m doÏenu, tak
to nevy‰lo. V nedûli krátce po pÛlnoci jsem dosáhl
1 000 spojení a vûdûl jsem, Ïe stanoven˘ cíl pfieko-
nám, jen jsem nevûdûl, jak postupovat, abych ve
zb˘vajícím ãase získal maximální poãet bodÛ. âas
velice rychle ubíhal a najednou jsem zji‰Èoval, Ïe se
mi nedafií dostat do deníku nûkteré „snadné“ náso-
biãe, o jejichÏ získání bych jinak vÛbec nepochybo-
val. Uvûdomil jsem si dal‰í chybu, kterou jsem dû-
lal, kdyÏ jsem se v uplynulém ãase nechával unést
tím, Ïe mû stanice volaly a obãas jsem ztrácel ãas
zbyteãnû del‰ím voláním v˘zvy na úkor hledání ná-
sobiãÛ. Je to v‰ak ponauãení pro pfií‰tû a i to byl
jeden z m˘ch cílÛ. 

Zajímav˘ a pro mû osobnû hrozn˘ záÏitek byl,
kdyÏ jsem se probudil v nedûli v jednu hodinu rá-
no, po asi 100minutové pfiestávce, sedl jsem si
k zafiízení a vÛbec jsem nechápal, co tam vlastnû
dûlám, jak se ovládá zafiízení, co se kam zapisuje.
Spal jsem za ty dva dny jen dvû a pÛl hodiny a v nû-
kter˘ch okamÏicích byla únava opravdu hrozná.
Pfiesto, kdyÏ mi v nedûli po desáté hodinû volal
soused, Ïe mu uÏ dost dlouho ru‰ím televizi,
a abych to vypnul, nemûl jsem na odpoãinek ani
pomy‰lení a bral jsem pfiestávku jako hroznou ne-
spravedlnost. Poté, co skonãil ten zajímav˘ film na
TV Nova, mi zb˘valo jeden a pÛl hodiny na to,
abych se se závodem rozlouãil. Byly to snad nej-
hezãí chvíle v celém závodu. Udûlal jsem je‰tû hod-
nû spojení a pár násobiãÛ na v‰ech tfiech spodních
pásmech, pracoval jsem velice efektivnû, a kdyÏ se
ãas naplnil, tak jsem cítil zvlá‰tní pocit smutku
a kupodivu vÛbec Ïádnou únavu. 
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KV závodění

Soukromá inzerce
Prodám pro sbûratele – rádia, lampy, literaturu, sou-

ãástky. Seznam za vyplacenou obálku. Václav Hlavat˘,
PraÏská 199, 27801 Kralupy.

Prodám ruãní TCVR – dualband (145/432 MHz)
Icom W-32E, digitální, 2x VFO, málo pouÏívan˘, v˘kon
5 W. Pfiíslu‰enství: Accu pack, pouzdro, nabíjeã, schéma.
Cena 10 300 Kã, pfiíp. dohoda. CB – Allamat 296 se sel.
– Cena 3 100 Kã. Jaroslav ·koda, âeská Skalice 541,
PSâ 552 03, tel. (0441) 453 797, 0603 776 794.

Prodám: Icom IC-207H - FM 2 m/70 cm, 50/35 W
(16 800 Kã); Icom IC-T7E ruãka FM 2 m/70 cm, RX
„otevfien“ od 50 MHz + pfiísl. (8 800 Kã); HX-240 fy Tokyo
– HiPower – transvertor pro KV k 2m TRX – 10-80 m bez
WARC, 80 W, autodrÏák (9 000 Kã); M160 + 40 W
PA - CW TRX pro 160 m (1 350 + 350 Kã), Icom IC-738
s AT + filtry FL-100 a FL-52A + externí reprobox SP-21 +
mikrofon + manuály, v‰e 100% stav (cena dohodou);
ant. tuner RAT-97 orig. (1 800 Kã); ant. KV FD3 – Fritzel
(1 300 Kã); ant. DL6WU – úprava OK1FLY, 70 cm,
10 prvkÛ (500 Kã); 4 el. anténa 2 m OK1KRC – úprava
50/75 ohmÛ (380 Kã); ECL dûliãku 10x – sonda k ãítaãi
do 300 MHz dle pfiílohy AR/1984 (280 Kã); ECL dûliãky
4x do 2 GHz typ KM193 IE7A (70 Kã); miniat. relé SSSR
typ RES 60 - 2 pfiepínací kontakty v dusíku - ovl. od 5 V,

zapoj. jako QN 599 25, pouÏ. dobré - více kusÛ (15 Kã),
spínan˘ zdroj EZP-05-04, +5 V/15 A, -5 V/1 A, -12 V/1 A,
+12 V/4 A (260 Kã); osazené moduly Fantom, O‰kobrh,
vã. PA 1 W, Kentaur, trafa, elektronky, UHF / SHF materiál
apod. Seznam proti ofrankované obálce. Alois Chlubn˘,
Arbesova 9, 638 00 Brno.

FT1000D se v‰emi filtry, témûfi nepouÏit˘, se zárukou
(29 000 Kã), ALPHA 89 v záruce, náhradní sada elektro-
nek, 100% stav, nová (24 900 Kã), Cushcraft X9 vãetnû
dobfie dimenzovaného rotátoru a 100 m koaxu AIRCOM
PLUS (komplet 19 000 Kã), Kenwood TM-D700A zcela
nov˘ (5 900 Kã) a dal‰í moderní zafiízení – seznam za‰lu
proti SASE.

V‰echna tato uvedená zafiízení za superceny neprodá,
RK JdC, OK5JDC, Ostrava.

Prodám: vakuov˘ ladicí kondenzátor 5 - 250 pF/5 kV
nov˘ (1 250 Kã); nové vojenské koax. relé s konektory pro
v˘kon 1,5 kW/1 000 MHz, 50 i 75 Ω (700 a 500 Kã); pev-
né keramické kondenzátory diskové pro pouÏití do PA
jako C1 2k2/10 kV a 3k3 / 12 kV (po 100 Kã); vysílací
elky GU74b nové, i sokl s komínkem a C2 (po 1 500 Kã);
zánovní TRX IC-2000H 118 - 175 MHz, 5 - 60 W FM
(9 500 Kã); IC-706, síÈov˘ filtr, CW filtr, 100% stav,
moÏno i zdroj, cena dohodou (cca 32 000 Kã). OK2BHA
Martin Karasz, Hlavní 1027, 708 00 Ostrava, tel.
(069) 692 13 38.

Koupím síÈov˘ zdroj IC 3 PE pro Icom 245E, dále tla-
ãítkov˘ zadávaã frekvence pro Icom 245E. Josef Velí‰ek,
338 43 Miro‰ov.

Koupím RE-125, 5794, 5876, 6S11D, 6S16D.
J. Such˘, Úvoz 124, 602 00 Brno.

Koupím elektronku RE400; anodov˘ kondenzátor
250 pF pro PA; kvalitní keramick˘ pfiepínaã (napfi. z RM31).
Jaroslav Meduna, OK1DUO, Újezdská 973, ChoceÀ 565 01,
tel. 0604231781, e-mail: ok1duo@qsl.net.

Koupím anténní díl RM 31 – tel. 0602 359724,
e-mail: dtp@post.cz

Koupím nov˘ (zánovní) tovární PA 3,5–28 MHz, 1-
1,5 kW se zdrojem, jen perf. stav, cenu respektuji. Prodám
FM TRX RV20 145 MHz, 18 W, OK1VUM (2 000 Kã), FM
TRX R2FH 144-146 MHz + RMH2 20 W, mirkof. RM, pro-
tokol), nepouÏívan˘, pouze komplet (4 200 Kã). L. Von-
dráãek, OK1XN, Vondrou‰ova 1193, 163 00  Praha 6, tel.
02/3018413.

Prodám automatick˘ anténní tuner ICOM AH3
(8 000 Kã); digitální ãítaã FZ301 –1 MHz aÏ 3 GHz + na-
bíjeãka (3 200 Kã); mobilní anténu Kenwood MA5 – 3,5
aÏ 28 MHz (3 000 Kã). Koupím koncov˘ stupeÀ FL-2277
nebo podobn˘ 3,5 aÏ 28 MHz, 1 kW. Jifií Mates, Na
NábfieÏí 135, 736 01 Havífiov-Mûsto.

CQ Contest je bezvadn˘ závod a já jsem ‰Èast-
n˘, Ïe jsem se ho mohl zúãastnit. VÛbec mi nevadi-
lo, Ïe nemám pofiádné anténní systémy a velk˘ v˘-
kon, proÏit˘ záÏitek se nedá s niãím srovnat a uÏ teì
se tû‰ím na pfií‰tí rok. Získal jsem fiadu nov˘ch zku-
‰eností. Cel˘ prÛbûh závodu jsem si poznamená-
val. Napfiíklad, kdyÏ jsem provedl vyhodnocení pfie-
stávek, pfiekvapilo mû, Ïe i pfiestoÏe jsem mûl

dojem, Ïe neustále sedím u zafiízení, nasbíral jsem
celkem 853 minut pfiestávek. 

Zajímalo by mû, jak se v závodû dafiilo vám, jak
jste postupovali, jakého jste dosáhli v˘sledku.
Budete-li mít o diskusi zájem, moje e-mailová ad-
resa je ok1qm@qsl.net. PfiíleÏitostnû b˘vám i na
packetu. Závûrem pfiikládám tabulku s v˘sledkem.

73 a gl pfieje Honza, OK1QM

BAND QSOs Body Zemû Zóny 
160 78 83 33 5
80 287 403 61 12
40 292 662 67 17
20 329 656 63 20
15 336 771 76 24
10 359 921 71 25

Celkem 1 681 3 496 371 103
Koneãn˘ v˘sledek = 1 657 104 body.
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Pfiedstavovat Radioklub Járy da Cimrmana je
zbyteãné. V u‰etfieném místû se tedy pokusím pfied-
stavit alespoÀ jednoho z na‰ich ãlenÛ-ãekatelÛ, kte-
r˘ na fiádné ãlenství, stejnû jako v‰ichni ostatní zá-
jemci, marnû ãeká jiÏ fiadu let. A urãitû neprozradím
Ïádné tajemství, kdyÏ fieknu, Ïe se jistû nedoãká.

Jak jste zjistili v tiráÏi, nov˘m v˘konn˘m redak-
torem (v bûÏné korespondenci nemusíte pouÏívat
cel˘ titul) ãasopisu Radioamatér byl jmenován po
velmi problematickém v˘bûrovém fiízení Martin
Huml, kter˘ toto jméno pouÏívá nerad a jen v nej-
nutnûj‰ích pfiípadech, a je spí‰e znám jako
OK1FUA, OL1BLN, OL5Y, IH9/OL5Y, IH9P - dal‰í
znaãky nepoãítaje.

Jak se vÛbec mÛÏe tak mlad˘ a nezku‰en˘ ãlo-
vûk stát redaktorem tak vûhlasného ãasopisu, s tak
dlouhou, témûfi dvoumûsíãní tradicí, jako je
Radioamatér? Byla to krátkodobá mravenãí práce.
Po publikování prv˘ch ãlánkÛ do AMA bylo i neza-
svûcen˘m jasné, Ïe se pro tento ãasopis i âRK blí-
Ïí pohroma. Po rychlém ovládnutí vût‰iny obsahu
následujících ãísel ãasopisu zcela bezobsaÏn˘mi
a nudn˘mi pfiíspûvky (zejména ta ne‰Èastná ãísla),
se postupnû zhroutili jak editor, tak i vydavatel a na-
konec i redaktor AMA (do‰lo k tomu shodou okol-
ností souãasnû a na jednom místû). Vzhledem
k tomu, Ïe se pfiidaly i jiné, zcela nepodstatné okol-
nosti, bylo jediné fie‰ení vypsat vefiejnou soutûÏ na
vydavatele nového ãasopisu. V‰ichni víme, jak to
v takov˘ch soutûÏích chodí. KdyÏ zbyl v posledním
kole v˘bûru uÏ jen jedin˘ váÏn˘ soupefi, zdálo se, Ïe
spravedlnost zvítûzí. Ale tento poslední konkurent
se jevil nûkter˘m funkcionáfiÛm âRK jako pfiíli‰ sil-
n˘ partner pro rovnoprávnou spolupráci a to roz-
hodlo o následující ne‰Èastné volbû. Dnes uÏ se
s tím musíme pouze smífiit.

Celá záleÏitost má pochopitelnû, jak je u nás
zvykem, i ekonomické pozadí. Je v‰eobecnû zná-
mo, Ïe úãetnictví âRK je eufemicky fieãeno po-
dvojné. KdyÏ pfied nûkolika lety pfiedloÏil jedin˘
(prokazatelnû Ïijící) fiádn˘ ãlen na‰eho Radioklubu
OK5JDC rozsáhl˘ návrh na revitalizaci strádající
organizace, byl oficiálnû odmr‰tûn, tehdy je‰tû pre-
zidentem, v dal‰ích letech byl stejn˘ návrh odmr-
‰Èován zase prezidentem, pak uÏ na‰tûstí jen pfied-
sedou, coÏ jsem vyuÏil k uzavfiení smlouvy o spolu-
práci, podle které 60 % z u‰etfien˘ch prostfiedkÛ po
zlep‰ení hospodafiení âRK je pfievádûno formou
dotací na ná‰ RK JdC, kter˘ z tûchto prostfiedkÛ
sponzoruje ãinnost âRK. Za tûchto velmi pfiízniv˘ch
okolností byl nov˘ ãlensk˘ ãasopis âRK tuãn˘m
soustem pro mnoho zájemcÛ. 

ProtoÏe se nedafiilo získat Ïádné bliÏ‰í informa-
ce o osobû v˘konného redaktora, byla mu pod zá-
minkou umoÏnûní úãasti v ARRL 10 m contestu
1999 nabídnuta první skuteãnû bezdrátová KV radio-
stanice v areálu Radioklubu JdC. Tuto nabídku pan
redaktor nezi‰tnû pfiijal a zde je v˘sledek na‰eho
rozhovoru (dotazovan˘ = Y, tazatel = Z).

Z: Pane v˘konn˘ redaktore, okolo v˘bûrového fiíze-
ní na ãasopis RA kolují rÛznû podloÏené informace.
MÛÏete nám k tomu vy sám fiíct nûco bliÏ‰ího?

Y: ............(k˘vá hlavou ze‰ikma)
Z: Mám na mysli zejména velikost podílÛ na dota-
cích z RK JdC.
Y:.............(pfiestal k˘vat vÛbec)
Z: Nemusíte uvádût Ïádná pfiesná ãísla, alespoÀ fiá-
dovû...
Y:.............(nic)
Z: Îádnou konkrétní informaci, alespoÀ naznaãte...
Y:.............(zase nic)
Z: Tak tedy z jiného soudku. Nemyslíte si, Ïe pfii va-
‰ich schopnostech vypadají va‰e plány s nov˘m
ãasopisem, jako Ïe nosíte hlavu nûkde v oblacích?
Y: Hlavu?..... V oblacích?
Z: (pohotovû maãká spou‰È) a dûkuje za rozhovor.

Jak dopadl pÛvodnû opravdu bezdrátov˘ KV RK
JdC po náv‰tûvû pana v˘konného redaktora, a kde
má vlastnû hlavu, je zfiejmé na pfiiloÏené momentce.

Co napovûdûl CANC 2000 ?
Jednoznaãná odpovûì je pouze jediná: jak komu.

KaÏdému nûco, mnohdy i to, co nechtûl sly‰et. Po
projednání na zasedání rady âRK dne 8. ledna 2000
a po osobní konzultaci s pfiedsedou mohu zcela ne-
ãekanû potvrdit tûm, ktefií byli uvedeni v pochyby:
CimrmanÛv Anketní Novoroãní Contest ne-
boli CANC 2000 byl opravdu zam˘‰len jako
sranda. Pokud v‰ak nûkdo anketu pochopil jinak,
pochopil ji nesprávnû a v této chvíli lze tûÏko od-
hadnout, jaké ponese dÛsledky. Autor závodu pÛ-
vodnû uvaÏoval o odstoupení z funkce VO radioklu-
bu Járy da Cimrmana, OK5JDC, ale vzhledem
k tomu, Ïe je v RK ãlenem sám, abdikaci nemûl kdo
pfiijmout, takÏe si byl nucen odsouhlasit setrvání ve
funkci. Hlavní viník je tedy potrestán.

Úãast v tomto závodû jak v kategorii zúãastnû-
n˘ch, tak i nezúãastnûn˘ch, byla obrovská. Jen
v pásmu 80 m SSB se v dobû závodu motalo skoro
200 stanic z nûkolika zemí. SoutûÏní kódy docháze-
ly i po závodû e-mailem i SMS a nakonec byly za-
znamenány hlasy ze v‰ech kontinentÛ. Pouze
s Antarktidou byl problém, ale nakonec i operátor
stanice R1ANZ odpovûdûl na opakovan˘ dotaz, Ïe
vzhledem k dostateãné vzdálenosti, vlastnû proti
funkcionáfiÛm âRK nic nemá, coÏ je jeden z mála
kladÛ tohoto závodu. 

Pro ty ménû ‰Èastné, ktefií se závodu nemohli
zúãastnit, popfi. nezískali jeho propozice, nebo se
tfieba jen báli zúãastnit, si dovolím pfiipomenout
anketní otázky, abyste je mohli fiádnû posoudit
popfi. odsoudit.

Prvé ãíslo udávalo poãet let, která uplynula od
doby, kdy operátor sám zachytil na radioamatér-
sk˘ch pásmech prvou stanici. Dal‰í ãísla pak:

Radioamatérská ãinnost je pro mne:
1 Obãasná zábava, bez které se dokáÏu obejít

mnohdy i del‰í dobu

2 Koníãek, kter˘ mi nijak nekomplikuje Ïivot a pfii-
ná‰í vût‰inou jen radost

3 KÛÀ, kterému vûnuji hodnû ãasu i prostfiedkÛ,
ale dafií se mi udrÏet rozumn˘ rozsah

4 KÛÀ, kter˘ se mi vymyká z rukou a ãasto má
pfiednost pfied v‰ím ostatním

5 Posedlost, která z pohledu ostatních pfiekraãuje
hranice zdravého rozumuTato stránka časopisu byla zadána jako placená reklama

Rozhovor z cyklu:
„Seznamujeme vás s nov˘mi tváfiemi âRK“

Jifií Král, OK2RZ
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RK Járy da Cimrmana
Hlavní náplÀ mé ãinnosti na RA pásmech je:
1 Zábava a komunikace s kamarády doma i ve

svûtû (CW, SSB, RTTY, SSTV atd.)
2 Technická a konstrukãní ãinnost
3 SoutûÏe v‰eho druhu – závody, DX, diplomy atd.
4 Provoz na pfievádûãích
5 Paket rádio
6 Prostfiedek pro otravování Ïivota ostatním napfi.

ru‰ení a ohroÏování sousedÛ, zanedbávání rodi-
ny, úmyslné ru‰ení ostatních na pásmu 

7 Pouãování kohokoliv, kritizování ãehokoliv
v nesnesitelné podobû (v odborné literatufie vût-
‰inou uvádûno jako tzv. QX-syndrom)

MÛj vztah k âRK:
1 Nejsem ãlenem a nebudu
2 Jsem ãlenem, ale neb˘t QSL sluÏby, tak bych

tam nebyl
3 Jsem ãlenem, ale pfieváÏnû nejsem spokojen

s fungováním organizace
4 Jsem ãlenem a pfieváÏnû jsem spokojen s fun-

gováním organizace

Nejvût‰í brzdou ãinnosti âRK, nebo té ãásti,
kterou v nûm má na starosti, je:
1 Pfiedseda OK1MP
2 Místopfiedseda OK1XU
3 Hospodáfi OK1AGE
4 Koordinátor PR OK1VEY
5 VKV manager OK2ZI
6 KV manager OK1ADM
7 Editor AMA OK2FD
8 Ved. red. rady AMA OK2ON
9 âlen rady OK2QX

Vûkové sloÏení respondentÛ potvrdilo zá-
vaÏnost poloÏen˘ch otázek. Pln˘ch 67 % úãastníkÛ
ankety zahájilo svá dobrodruÏství na pásmech pfied
více neÏ 30 lety. Pouh˘ch 6 % tak uãinilo pfied mé-
nû neÏ 10 lety.

Radioamatérská ãinnost pouze pro zábavu po-
stihla cel˘ch 40 % a naopak v kategorii témûfi nezvlád-
nutelného konû se zmítá pln˘ch 10 % dotázan˘ch.

Vztah k âRK zafiadilo 17 % do kategorie zby-
teãn˘ch dotazÛ – tedy: nejsem a nebudu. Nejpoãet-
nûj‰í skupina – 38 % má pevné svazky s organiza-
cí pouze z dÛvodÛ QSL sluÏby, nespokojen˘ch
ãlenÛ je z celkového poãtu dotázan˘ch 16 % a zb˘-
vajících 29 % je v âRK spokojeno.

Funkcionáfii âRK dopadli následovnû.Témûfi
bez pfiipomínek pr˘ fungují OK1VEY, OK2ZI,
OK1ADM a OK2ON (v‰ichni se ve‰li pod 2 %).
OK1AGE (6 %), OK1XU (7 %) a OK2FD (8 %)
mohou b˘t také docela spokojeni. 24 % na‰eho
pfiedsedy OK1MP mÛÏe b˘t interpretováno buìto
v kategorii kdo nic nedûlá, ten nic nepokazí, nebo
ov‰em také zcela jinak. Jen ãlen rady, dlouholetá
stálice na RA nebi (ve své kategorii), OK2QX do-
sáhl neuvûfiiteln˘ch 49,9 % hlasÛ a pfiiblíÏil se
v oblíbenosti ãlenÛm na‰í souãasné vlády, coÏ je ve
skromn˘ch podmínkách RA organizace v˘kon
témûfi nadlidsk˘. Gratuluji!

Nûkolik slov
(pomocného redaktora)

Milé radioamatérky, milí radioamatéfii,
tento ãláneãek byl pÛvodnû zam˘‰len jako úvodník
pomocného redaktora. JelikoÏ mne v‰ak do této
funkce nikdo nejmenoval a pfiedseda s v˘konn˘m
redaktorem snad ani neuvaÏují o jejím zfiízení, ob-
sadili úvodní stranu sami. Proto na mne zbyla stra-
na skoro poslední. Ale i poslední strana ãasopisu

mÛÏe b˘t dÛleÏitá - uÏ tím, Ïe jste se k ní prolisto-
vali, v lep‰ím pfiípadû snad i proãetli. NeÏ se zhlu-
boka nadechnete k hlasitému komentáfii a neÏ zaã-
nete hledat slova, pfiípadnû kámen vhodn˘ pro
spravedlivé ohodnocení prvého ãísla Radioamaté-
ra, na coÏ máte plné právo, prosím o trochu shoví-
vavosti. ZároveÀ si Vás tûmito fiádky dovolím znovu
poprosit o pomoc. Redakce si je velmi dobfie vûdo-
ma, Ïe jen ‰irok˘ okruh pfiispûvatelÛ z fiad radio-
amatérÛ v‰ech oblastí na‰í ãinnosti zajistí ãasopisu
potfiebnou pestrost a zajímavost. Nebojte se podûlit
s ostatními o své zku‰enosti a záÏitky z provozování
na‰eho krásného koníãka, o úspûchy i nezdary.
VÏdyÈ nejrozumnûj‰í je uãit se v Ïivotû na zku‰enos-
tech i chybách druh˘ch a pfiiznáním vlastních ne-
zdarÛ mÛÏete také pomoci ostatním. Pro zvlá‰tû po-
vedené situace bude podle potfieby v rubrice RK JdC
vycházet kapitola „Na‰e slavné prohry“.

Srdeãné díky v‰em, ktefií pfiispûli do prvého
ãísla. Vûfiím, Ïe s Va‰í pomocí vytvofiíme zajímavé
roãníky ãasopisu Radioamatér.

Prosím ãtûte, pi‰te, posílejte e-maily, paketujte,
kritizujte i chvalte na pásmech, faxujte, telefonujte,
anebo nám to pfiijìte fiíci pfiímo do oãí.

A urãitû nezapomeÀte vyplnit a poslat anketu.
Jifií Král, OK2RZ

mobil: 0603 492 459
e-mail: KRAL@PRINTO.COM + OK2RZ@CONTESTING.COM

Český radioklub Vám nabízí:
Radioamatérsk˘ odznak se symbolikou âRK v barevné kombinaci tmavomodrá/stfiíbrná. Pfii objednávce spe-
cifikujte typ uchycení. Cena odznaku s uchycením jehlou 20 Kã, s uchycením fasetou 25 Kã.
Knihy: OK1BB, OK1MP: PoÏadavky ke zkou‰kám operátorÛ amatérsk˘ch radiov˘ch stanic.
Cena: 115 Kã (pro ãleny âRK 100 Kã).
OK2QX: Radioamatérské diplomy. Cena 40 Kã.
Mapy se sítí lokátorÛ (Maidenhead system): 
mapu âeské republiky 1 : 500 000, formát 113x90 cm, 60 Kã (pro ãleny âRK za 50 Kã)
mapu Evropy 1 : 20 000 000, formátu 30x30 cm, 10 Kã
mapu svûta azimutální se stfiedem v âR za 80 Kã. 
V‰echny mapy jsou zhotoveny kvalitním vícebarevn˘m tiskem.
Knihy a odznaky lze koupit v sekretariátu âRK osobnû, nebo po‰tou po pfiedchozí objednávce a úhradû po‰-
tovní poukázkou. Formát map neumoÏÀuje zasílání po‰tou. âRK není plátcem DPH, uvedené ceny jsou koneãné.
Pfii prodeji po‰tovní zásilkou se pfiipoãítávají náklady na balení a po‰tovné.

Pozor! DÛleÏitá informace pro posluchaãe (hlavnû SWL-DXmany)! Chceme upozornit, Ïe jiÏ rok vydáváme mûsíãník „QSL Manager List (QSL-VIA)“. Jedná se
o abecední seznam DX stanic sly‰en˘ch v daném mûsíci a jejich manaÏery + adresy. Zpravidla cca 150–350 DX informací. Mûsíãník je ZDARMA! Rozesíláme jej
po‰tou, je tfieba zaslat pouze obálky 22x11 cm, nadepsané a ofrankované.

Mnoho úspûchÛ na pásmu pfiejí Pavel Slavíãek, OK1-35042, Zálesí 1074/5, 142 00 Praha 4 a Va‰ek Henzl jun., OK1-35241, Machuldova 6, 142 00 Praha 4.
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Předpověď podmínek šíření KV
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Pfiedpovûì podmínek ‰ífiení KV
na únor a bfiezen 2000

Zaãínáme v nejzajímavûj‰í fázi v˘voje – tûsnû
pfied vrcholem jedenáctiletého sluneãního cyklu.
Jeho v˘‰e nebude sice rekordní, bude ale nadprÛ-
mûrná a po znaãnou ãást cyklu se budou ionosfé-
rick˘m ‰ífiením otevírat nejen v‰echna pásma KV,
ale ãasto i kmitoãty poblíÏe del‰ího konce VKV.
Pfiipojené grafy MUF (kfiíÏky) a izolinií síly pole
(ve stupních S pro v˘kon 100 W a anténu 3Y) platí
statisticky, tj. v polovinû dnÛ mûsíce budou pod-
mínky hor‰í a v polovinû lep‰í, neÏ je naznaãeno.
Pfiedpovûì na únor vychází z R12 = 137 a na bfiezen
z R12 = 141 a tato ãísla odpovídají sluneãním tokÛm
179, resp. 183 s.f.u. Na rozdíl od loÀského roku,
kdy se právû bûhem jara rÛst sluneãní aktivity
zastavil, bychom nyní mûli b˘t svûdky zlep‰ení.
Na obrázku je teãkovanû znázornûna pfiedpovûì,
vytvofiená klasickou metodou a ãárkovanû v˘sledek
metody kombinované.

Ing. Franti‰ek Janda, OK1HH
OK1HH@nex.tel.cz

JA1 Tokyo 42° VK3 Melbourne 89° VK3 Melbourne 269° VK6 Perth 104° OA4 Huancayo 262°

W6 San Francisko 147° W6 San Francisko 327° ZS6 Pretoria 167° W2 New York 298° KH6 Honolulu 356°
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... na prahu tfietího milénia
Stochastické procesy v zemské ionosféfie, jejichÏ pro-

jevy v oboru ‰ífiení elektromagnetick˘ch vln jsme si zvykli
naz˘vat podmínkami ‰ífiení, lze pfiedvídat jen s urãitou
(rádi tvrdíme, Ïe známou) pravdûpodobností. CoÏ podob-
nû platí napfiíklad pro zmûny parametrÛ troposféry, neboli
pro poãasí. Spoleãné obému je, Ïe se zab˘váme sloÏit˘mi
komplexy jevÛ, které sice dnes jiÏ lze úspû‰nû modelovat
a z modelÛ tûÏit velmi vûrohodné v˘sledky, realita se ale
témûfi vÏdy li‰í. Podobnost problematiky i pouÏit˘ch me-
tod v oboru ‰ífiení radiovln s poãasím je ostatnû v nûkte-
r˘ch jazycích vyjádfiena velmi jednoznaãnû – napfi. slovy
„Space Weather“ v angliãtinû, ãi „Funkwetter“ v nûmãinû.
Pro úplnost dodejme, Ïe to, ãemu ãesky fiíkáme poãasí
(jeÏ se odehrává ve v˘‰kách od nuly do 10 aÏ 12 km nad
zemsk˘m povrchem), sice není tak úplnû bez vlivu ani na
podmínky ‰ífiení krátk˘ch vln, dominantní úãinek ale má
aÏ poãínaje vlnami velmi krátk˘mi.

V oboru pfiedpovûdí pouÏíváme pravdûpodobnostní
pojmy a v˘sledné pfiedpovûdi pak mají pravdûpodobnost-
ní charakter i platnost. K pfiiblíÏení toho, co je tím my‰le-
no, mÛÏeme pouÏít ilustrativní pfiíklad. Tedy napfiíklad
(tfieba i úspû‰nû) urãíme, s jakou pravdûpodobností se
v konkrétní situaci ãi intervalu otevfie trasa mezi stfiední
Evropou a jihov˘chodní Asií, ale nezaruãíme, Ïe se v pá-
tek dopoledne na desítce dovoláme napfi. z Horních
KotûhÛlek do Luang Prabangu. Co do v˘sledného efektu
je úloha navíc v radioamatérské praxi – na rozdíl od pro-
fesionálÛ – komplikována tím, Ïe ve vhodném okamÏiku
nemusí b˘t ná‰ pfiítel v Luang Prabangu skuteãnû v ham-
shacku a operátor v Horních KotûhÛlkách, navzdory tomu,
Ïe sleduje v‰echny moÏné DX-bulletiny, nemÛÏe vûdût,
zda v blízkosti protistanice nebude tfieba boufika, zda tam
pÛjde elektfiina atd. ...ale to jiÏ není o ‰ífiení vln, byÈ to tak
z hlediska operátora subjektivnû mÛÏe vypadat. V dal‰ím
textu se podobn˘mi pfiímûry nebudeme rozptylovat a za
otevfiení do pfiíslu‰ného smûru budeme povaÏovat skuteã-
nost, Ïe z nûj sly‰íme alespoÀ (vût‰í) ãást stanic skuteãnû
vysílajících. Zde je vhodné zdÛraznit úlohu radioamatér-
sk˘ch majákÛ a dal‰ích trvale vysílajících stanic, umoÏÀu-
jících posoudit podmínky ‰ífiení podstatnû objektivnûji.

Podmínky ‰ífiení se vyvíjejí pokaÏdé jinak
Pfiedpovídání sloÏitého stochastického jevu se neobe-

jde bez pomûrnû velkého mnoÏství jak statistick˘ch, tak
i aktuálních dat, z nichÏ mÛÏeme stanovit prÛmûrné hod-
noty a jejich rozptyl a chod v souvislosti se zmûnami hod-
not provázan˘ch procesÛ. Konkrétnû v oboru pfiedpovûdí
‰ífiení krátk˘ch vln nám sice v prvním pfiiblíÏení a pro vel-
mi hrubou orientaci mÛÏe staãit informace o v˘‰i sluneã-
ní aktivity a stupni naru‰enosti magnetického pole Zemû,
ale mÛÏeme dojít (a mnohdy téÏ dojdeme) ke zcela ne-
pouÏiteln˘m v˘sledkÛm, zanedbáme-li vlivy, které pÛsobi-
ly na ionosféru i v ionosféfie samé pfiinejmen‰ím bûhem
nûkolika posledních desítek hodin a jejichÏ následky a dÛ-
sledky pÛsobí dále ve formû poãáteãních podmínek kaÏdé
dal‰í zmûny. Nemusí nás proto pfiekvapit, Ïe zjistíme vyni-
kající podmínky ‰ífiení pfii mírnû podprÛmûrné sluneãní
a souãasnû vysoké geomagnetické aktivitû (tfieba v kladné
fázi poruchy) ãi podmínky zcela mizerné bûhem vysok˘ch
hodnot sluneãního toku a za klidu v magnetosféfie, ale den
i více po poru‰e.

Získávání podkladÛ k pfiedpovûdím
Co a proã se na Slunci, v ionosféfie a magnetosféfie

právû skuteãnû dûje, do toho mohli je‰tû nedávno nahléd-
nout pouze pracovníci hvûzdáren a geofyzikálních obser-
vatofií. I zbytek odborné vefiejnosti byl odkázán na nûco
málo dat, která z tûchto observatofií s vût‰ím ãi men‰ím
zpoÏdûním plynula. Je‰tû v osmdesát˘ch letech jsme rádi
vyuÏívali desítku fiádek, obsahujících den aÏ dva stará za-
kódovaná data UrsigramÛ, ladili se na kmitoãty francouz-
sk˘ch telegrafních vysílaãÛ v Pontoise (FTK77 a FTN87)
a St. Assise (FTA91, pozdûji FTA83). Zavdûk jsme brali
pomûrnû ãerstv˘mi ionosférick˘mi a geomagnetick˘mi
daty z Moskvy (z dodnes aktivní stanice REM4, tfiikrát
dennû vysílající zejména meteorologické informace)
a nejradûji jsme byli, umoÏnily-li podmínky pfiíjem stanic
WWV a WWVH. Leã ãas oponou trhnul, máme tu Internet
a co bylo dfiíve v˘sadou nûkolika vyvolen˘ch, mÛÏe mít
dnes kaÏd˘ majitel poãítaãe a modemu, navíc 24 hodin
dennû, v barvách vyvedené a tutoriály doprovázené (byÈ
vût‰inou jen v angliãtinû) – a to v‰e doma u krbu (mimo-

chodem, i data, vysílaná majákem DK0WCY, pfiichází po
Internetu). Navzdory klesajícímu praktickému v˘znamu
krátkovlnné komunikace v éfie satelitÛ se nezastavil ani
v˘voj stále dokonalej‰ího pfiedpovûdního software, kter˘
navíc mÛÏeme získat zdarma – a opût na Internetu, aÈ jiÏ
od vûdeck˘ch institucí, jednotliv˘ch radioamatérÛ, anebo
tfieba od rozhlasové stanice Hlas Ameriky (program
VOACAP, viz níÏe). A tak, zatímco jsme je‰tû nedávno prs-
tíãkem hrabali a ‰pendlíãkem kopali, abychom sehnali
alespoÀ základní údaje, dnes je úloha opaãná a musíme si
umût vybírat to nejpouÏitelnûj‰í v záplavû informaãní
exploze.

Pfiedpovûdní diagramy
Navzdory popsané invazi informací nezmizely pfied-

povûdi ‰ífiení krátk˘ch vln z radioamatérsk˘ch ãasopisÛ.
Kromû faktu, Ïe stále je‰tû ne v kaÏdém ham shacku stojí
poãítaã a ne kaÏd˘ poãítaã je pfiipojen k Internetu (i kdyÏ
je ãasto pfiipojen k síti PR), zde zfiejmû hrají roli snadná
dosaÏitelnost, pfiece jen jednodu‰‰í zacházení s papírem,
neÏ s Ïelezem, pro praxi dostateãná pfiesnost a navíc ãas-
to i názornost. V na‰em pfiípadû bylo zvoleno takové gra-
fické vyjádfiení, které vedle praktické upotfiebitelnosti na-
víc alespoÀ trochu umoÏní nahlédnout do pfiíãin chodu
podmínek. K tomu je tfieba zobrazit dostateãné mnoÏství
smûrÛ. Optimem pro pokrytí zemského glóbu pfii je‰tû do-
stateãné pfiehlednosti a moÏnosti rychlé orientace je zhru-
ba patnáct grafÛ. Minimem je‰tû umoÏÀujícím interpolaci
je námi zvolen˘ch deset. Pro situaci v ionosféfie, kterou
znázorÀují, platí stále tatáÏ pravidla jiÏ po desítky let.
Jedná se o modelovou situaci pro stfied pfiíslu‰ného mû-
síce za pfiedpokladu prÛmûrné intenzity sluneãní radiace
a nenaru‰eného magnetického pole Zemû. V˘kyvy pfii po-
ruchách jsou tak velké a rozmanité, Ïe se skuteãné para-
metry mohou vzdálit od modelov˘ch velmi podstatnû;
jin˘mi slovy, pfii vût‰ích poruchách pfiedpovûdi víceménû
neplatí.

Pfiedpovûdní diagramy jsou vypoãteny na základû io-
nosférické databáze, která byla získána dlouhodob˘mi
pravideln˘mi mûfieními parametrÛ ionosféry a jejich inter-
polací. Pfii stejn˘ch ãíseln˘ch hodnotách sluneãní a geo-
magnetické aktivity bychom mûli mít i obdobné moÏnosti
v navazování spojení a pásma by na nás mûla pÛsobit ob-
dobn˘m dojmem. Ze zku‰eností v‰ak víme, Ïe tomu tak
leckdy není. DÛvodÛ mÛÏe b˘t celá fiada. Mal˘m poãtem
v˘chozích indexÛ pro v˘poãet pfiedpovûdi nikdy dostateã-
nû nepopí‰eme v‰echny dÛleÏité vlivy pÛsobící na iono-
sféru. Mimoto i pfii stejn˘ch hodnotách indexÛ se mÛÏe
momentální stav podstatnû li‰it v závislosti na historii v˘-
voje zejména v minul˘ch hodinách, dnech, ba i t˘dnech.
Dále závisí na trendu zmûn – pfii rÛstu sluneãní radiace
pfievládá v ionosféfie ionizace nad rekombinací a vzniká
urãit˘ fiád, zatímco pfii poklesu pfievládá rekombinace
a roste koncentrace náhodn˘ch nehomogenit, které stav-
bu ionosféry bofií a navíc na nich vzniká rozptyl a tím
i útlum radiovln. Zpfiesnûní a tím zv˘‰ení pouÏitelnosti má
za úkol dal‰í kategorie pfiedpovûdí – krátkodobé, které,
struãnû fieãeno, fiíkají kdy, jak˘m smûrem, o kolik a jak˘m
zpÛsobem se bude skuteãn˘ stav li‰it od modelového prÛ-
mûru. Schopnost skloubení informací z obou druhÛ pfied-
povûdí je podmínkou k tomu, abychom je umûli efektivnû
pouÏívat.

Druhy pfiedpovûdí a kde je najít
Vedle krátkodob˘ch pfiedpovûdí, vydávan˘ch na nej-

bliÏ‰í hodiny aÏ dny (v˘jimeãnû i t˘dny) jako zpfiesnûní
stfiednûdob˘ch (obvykle mûsíãních, kde je hlavní perio-
dou jeden rok), známe je‰tû pfiedpovûdi dlouhodobé, kde
nejkrat‰ím (a nejãastûj‰ím) intervalem je jeden jedenácti-
let˘ cykl – a následují periody del‰í (pomûrnû známá je
napfiíklad osmdesátiletá). Dfiíve byla jedin˘m zpÛsobem
‰ífiení krátkodob˘ch pfiedpovûdí pro radioamatéry zpravo-
dajská vysílání a krouÏky, nyní se stále ãastûji uplatÀuje
packet rádio (rubriky OKINFO a napfi. SOLAR) a Internet
(u nás http://www.hamradio.cz/progno/Dxc/predp.htm
a http://crk.mlp.cz/cz/CONDXC.HTM). Celkovou pestrost
internetové nabídky mÛÏeme uvést následujícím v˘ãtem
bûÏnû dostupn˘ch zdrojÛ. Co je nového na Slunci zjistíme
na http://sec.noaa.gov/today.html. Poslední poloha koro-
nálních dûr je vidût na http://www.nso.noao.edu/synop-
tic/ch4.gif a v˘pravné obrázky Slunce z observatofie NSO
Kitt Peak jsou na http://www.nso.noao.edu/synoptic 
/synoptic.html. Je‰tû více nám fieknou zábûry druÏice SOHO,
neboli THE SOLAR AND HELIOSPHERIC OBSERVATORY

na http://sohowww.estec.esa.nl/. Pozadu nejsou ani ser-
very radioamatérÛ – napfiíklad http://www.wm7d.net
/hamradio/solar/. Nejen ctitele VKV, ãekající na polární
záfii, ale i kohokoli, koho zajímá rozvoj poruchy, uspokojí
stránka http://www.sec.noaa.gov/pmap/. Pfiedpovûì auro-
ry získáme z Geofyz. inst. Univ. of Alsaka ve Fairbanks na
http://www.gi.alaska.edu/. Pomûrnû objektivní hodnocení
podmínek pfiedstavuje stanovení efektivního ãísla skvrn
R12ef, neboli SSNe (nemající nic spoleãného se skvrna-
mi na Slunci, ale zpûtnû poãítaného z ionosférick˘ch cha-
rakteristik) dostupné na http://www.nwra-az.com/spawx
/fof2/fof2.html. Jeho prÛbûh za poslední dny najdeme na
http://www.nwra-az.com/spawx/ssne24.html a za posled-
ní rok na http://www.nwra-az.com/spawx/ssne-year.html.
Jak to skuteãnû vypadá v ionosféfie nad Evropou zjistíme
z velmi kvalitních ionogramÛ z observatofie Juliusruh na
http://www.ionosonde.iap-kborn.de/ionogram.htm.
Poslední ionogram z Alja‰ky najdeme na http://
137.229.36.30/haarp/digisonde/latest.cgi. Pozoruhodné
a souãasnû praktické jsou téÏ údaje z australského IPS -
aktuální ionosférické mapy na http://www.ips.gov.au
/asfc/current/, konkrétnû pro Evropu na http://
www.ips.gov.au/ asfc/euro_hf/euromap.html, ãi pro cel˘
svût na http://www.ips.gov.au/asfc/current/rworldmap.gif.

V poslední dobû vzbudil zejména zájem investigativ-
ních reportérÛ projekt HIGH FREQUENCY ACTIVE AURO-
RAL RESEARCH PROGRAM neboli HAARP, jehoÏ v˘sled-
ky najdeme na http://w3.nrl.navy.mil/projects/haarp 
/index.html. Fotografie rozlehl˘ch anténních polí jsou na
http://w3.nrl.navy.mil/projects/haarp/photos.html.
VyuÏity jsou tu i majáky z radioamatérského projektu
NCDXF, jejichÏ monitoring najdeme na http://
www.haarp.alaska.edu/mon/bscan.html, celého spektra
na http://www.haarp.alaska.edu/specF/wf.html, registrace
pfiíjmu WWV/WWVH (15 MHz) na http://www.haarp 
.alaska.edu/mon/Nmon.html, WWV (20 MHz) na http://
www.haarp.alaska.edu/mon/Nmon1.html a rozhlasového
pásma 49 m na http://www.haarp.alaska.edu/mon
/Nmon2.html. Poslední ionogram najdeme na http://
137.229.36.30/haarp/digisonde/latest.cgi. Pokud nás za-
jímá komunikace s ponorkami, dozvíme se více na
http://w3.nrl.navy.mil/projects/SUBCOMM/index.html,
o satelitní komunikaci pak na http://w3.nrl.navy.mil 
/projects/HDRSATCOM/index.html. BliÏ‰í na‰im potfie-
bám bude poslední magnetogram na http://geo
.phys.uit.no /realtime.html. Dlouhodobou pfiedpovûì
sluneãního cyklu na stránkách NASA najdeme na
http://science.nasa.gov /ssl/pad/solar/predict.htm.

JiÏ zmínûn˘ pfiedpovûdní program VOACAP (The VOA
Coverage Analysis Program) mÛÏeme získat na gop-
her://gopher.voa.gov:70/11/pub/software/voacap.
Vychází z programu IONCAP, vyvíjeného od r 1942, vy-
braného pro dal‰í v˘voj VOA v r. 1985. Dokonce mÛÏeme
získat jeho zdrojov˘ tvar v jazyce FORTRAN na http://
elbert.its.bldrdoc.gov/hf.html, podobnû jako u programu
REC533, coÏ je model ITU-R PI.533, urãen˘ pro plánová-
ní krátkovlnn˘ch spojÛ.

V‰e jsou ov‰em pouze pomÛcky, z nichÏ si podle
sv˘ch moÏností, znalostí, potfieb a zálib obvykle vybereme
vyhovující podmnoÏinu a nauãíme se ji optimálnû vyuÏí-
vat. Skuteãnost na pásmech je vÏdy pestfiej‰í a pfiekvapi-
vûj‰í a v‰e v˘‰e uvedené nám v nejlep‰ím pfiípadû pomÛ-
Ïe lépe se pfiipravit na pfiekvapení a vyjít mu kousek
naproti. Pfiitom je vhodné si uvûdomit, Ïe ãím máme v˘-
konnûj‰í a smûrovûj‰í anténu, tím odli‰nûj‰í bude obraz
pásma proti anténám ménû v˘konn˘m, pfiípadnû v‰esmû-
rov˘m, nebo jinak smûrov˘m. Ve vztahu k pfiedpovûdním
diagramÛm mÛÏeme v˘konn˘mi anténami daleko lépe
kompenzovat útlum na kmitoãtech pod MUF (oznaãeném
kfiíÏky), neÏ samotnou pravdûpodonost otevfiení, která je
pfienesenû charakterizována izoliniemi síly signálu nad
hodnotami MUF.

Zdá se, Ïe sluneãní aktivita je‰tû pár mûsícÛ poroste.
Po (leto‰ním) maximu jedenáctiletého cyklu bude s odstu-
pem jednoho aÏ dvou rokÛ následovat je‰tû maximum
sekundární a aÏ po nûm pÛjde celková sluneãní radiace
definitivnû dolÛ a moÏnosti komunikace na nejkrat‰ích
pásmech krátk˘ch vln zvolna zmizí. Do té doby se budou
pfiedpovûdní diagramy mûnit hlavnû v závislosti na roãním
období a aÏ poté zaãnou kfiivky a kfiíÏky postupnû klesat.
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