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Ministerstvo dopravy a spojù stanoví podle § 109 odst.
2 zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích
a o zmìnì dalších zákonù, (dále jen „zákon“) k prove-
dení § 56 odst. 9 zákona:

ÈÁST PRVNÍ 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

§ 1 
(1) Pro úèely této vyhlášky se rozumí 
a. amatérskou radiokomunikaèní službou - radiokomu-

nikaèní služba pro sebevzdìlávání, pro vzájemná
spojení a technická studia provádìná amatéry, tj.
oprávnìnými osobami zajímajícími se o radiotech-
niku výhradnì z osobní záliby a nevýdìleènì, 

b. vysílací rádiovou stanicí amatérské radiokomunikaèní
služby (dále jen „stanice“) - rádiové zaøízení, které
tvoøí jedno nebo více vysílacích a pøijímacích zaøízení
vèetnì anténních systémù; tato rádiová zaøízení jsou
provozována v kmitoètových pásmech vyhrazených
pro amatérskou radiokomunikaèní službu a jsou
v držení téhož držitele povolení, jímž mùže být fyzická
nebo právnická osoba, 

c. provozováním stanice - pøíjem a vysílání rádiových vln, 
d. volací znaèkou - každé poznávací oznaèení stanice, kte-

ré umožòuje zjištìní její totožnosti bìhem vysílání,1)

e. vedoucím operátorem - operátor, který je zapsán
v povolení k provozování stanice vydaném právnické
osobì, 

f. amatérským pøevádìèem - vysílací rádiové zaøízení
provozované v kmitoètových pásmech vyhrazených
pro amatérskou radiokomunikaèní službu, které pøi-
jímá vysokofrekvenèní signál na urèeném kmitoètu
a pøevádí jej na jiný kmitoèet, na nìmž se pøijímaný
signál znovu vysílá, 

g. paketovým uzlem - místo umožòující vstup do sítì
pro pøenos informací a dat mezi stanicemi, 

h. vysílaèem ARDF - vysílací rádiové zaøízení omezeného
výkonu provozované na vyhrazených kmitoètech, které

je urèeno k vysílání majákových signálù pro soutìže
a trénink v radioamatérském orientaèním bìhu. 

(2) Držitel povolení nesmí stanici využívat pøímo nebo
nepøímo k èinnosti vykonávané za úèelem dosažení zisku
ani nesmí pøedávat zprávy pro tøetí osoby, které pøímo
nesouvisí s amatérskou radiokomunikaèní službou.

ÈÁST DRUHÁ 

PROVOZNÍ PODMÍNKY AMATÉRSKÉ
RADIOKOMUNIKAÈNÍ SLUŽBY 

§ 2 
Povolení k provozování stanic 
(1) Stanice lze provozovat jen na základì povolení
k provozování vysílacích rádiových zaøízení amatérské
radiokomunikaèní služby (dále jen „povolení“), které
vydává Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen „Úøad“)2)

na základì písemné žádosti. Toto povolení neopravòuje
jeho držitele k provozování amatérských pøevádìèù,
majákù a paketových uzlù využívaných amatérskou
radiokomunikaèní službou, které se povolují samostatnì
podle zákona.3),4) 

(2) Žádost kromì náležitostí stanovených zákonem3)

obsahuje 
a. u fyzických osob jedno nebo více stanoviš• stanice, 
b. u právnických osob jedno nebo více stanoviš• stani-

ce, jméno a pøíjmení vedoucího operátora a jeho
volací znaèku. 

(3) Povolení kromì náležitostí stanovených zákonem4)

obsahuje 
a. u právnické osoby jméno, pøíjmení a volací znaèku

vedoucího operátora, 
b. operátorskou tøídu, je-li povolení udìleno fyzické

osobì, 
c. tøídu CEPT, je-li povolení udìleno fyzické osobì, 
d. stanovištì stanice. 
(4) S obsahem povolení a jeho podmínkami musí být
seznámen každý operátor obsluhující stanici. 
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Nìkolik vìt
výkonného redaktora
Vážení ètenáøi,
skonèil èas dovolených a my, radioamatéøi, máme pøed
sebou již tolikrát avizovaný Sjezd ÈRK. Pokud máte
pocit, že o této akci píši pomìrnì èasto, dávám vám za
pravdu. Je to proto, že jde o velmi významnou pøíležitost
k vytvoøení podmínek pro zlepšení chodu naší organi-
zace. V tomto èísle je Sjezdu vìnováno hodnì prostoru
a vìøím, že to postaèí k tomu, abyste si udìlali pøedstavu
o souèasném stavu. Abych mìl èisté svìdomí, ještì jed-
nou zopakuji dùležitá fakta: Výkonným orgánem ÈRK je
Rada. V nové Radì budou pracovat ti, kdo budou úèast-
níky sjezdu do Rady zvoleni. Pokud tedy máte zájem
podílet se na vedení ÈRK nebo spolurozhodovat o
složení vedoucího týmu, není jiná možnost než se sjez-
du zúèastnit. Dovolím si pro tuto pøíležitost vypùjèit
jeden výstižný citát: "Neštìstí lidí, kteøí se o politiku
nezajímají, je to, že je vedou ti, kteøí se o politiku zají-
mají.".

Pøed pár týdny probìhla další významná radioa-
matérská událost - mezinárodní setkání v Holicích. Kdo
z vás tam byl, jistì mi dá zapravdu, že letošní roèník se
opìt vydaøil. Já osobnì jsem moc rád, že jsem mìl
pøíležitost se s mnohými z vás potkat osobnì. Chci vám
podìkovat za pøekvapivì velkou podporu, kterou týmu
èasopisu Radioamatér vyjadøujete. Velmi si ceníme
všech pøipomínek a námìtù, které od vás dostáváme.
Vaše pochvala i dobøe mínìná kritika nám umožòuje
brát s nadhledem i špínu a pomluvy, které nìkteøí šíøí v
rùzných médiích a proti kterým se nelze úèinnì bránit.
Ale ještì k vlastnímu setkání - velký obdiv si zaslouží
práce organizátorù, kteøí vytvoøili pro všechny skvìlé
podmínky i zajímavý doprovodný program. Doufejme,
že nadšení, se kterým holická setkání pøipravují, jim i
nadále vydrží, a že i v novém tisíciletí se máme na co
tìšit.

Závìrem chci podìkovat všem našim stálým i obèas-
ným pøispìvatelùm, za jejich trpìlivou práci. Zároveò
prosím o pochopení, jestliže vámi dodaný pøíspìvek
není otištìn hned v následujícím èísle - stále se
potýkáme s nedostatkem prostoru. Dokonce i odmítnutí
nìkterého pøíspìvku z jakéhokoliv dùvodu je naším
právem a prosím vás, respektujte to, stejnì jako my
respektujeme vaše právo náš èasopis z jakéhokoliv
dùvodu neèíst.

Pøeji nám všem úspìšnou volbu na sjezdu!

Martin Huml, OK1FUA / OL5Y

Nové pøedpisy pro radioamatérskou službu
Od 1. èervence je v platnosti nový Zákon o telekomunikacích. V návaznosti vyšly 19. èervence i vyhlášky, které se
týkají radioamatérské služby. Tu základní, Vyhlášku Ministerstva dopravy a spojù è. 201/2000 Sb. ze dne 30. èervna
2000 o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikaèní služby, uveøejòujeme v plném znìní. Na
èetné dotazy upozoròujeme, že druhy provozu v jednotlivých pásmech se øídí doporuèeními IARU a pro
nejpoužívanìjší pásma je zveøejòujeme jako pøílohu. Do èísla 6 Radioamatéra pak pøipravujeme ve spolupráci s ÈTÚ
odpovìdi na nejèastìjší otázky k novým pøedpisùm. Na tu nejdiskutovanìjší odpovídáme již nyní. Prùkazem operá-
tora se rozumí vysvìdèení o zkoušce podle doporuèení CEPT T/R 61-02 HAREC. Pokud toto vysvìdèení nutnì
nepotøebujete, není nutno o nìj žádat, pøípadnì staèí požádat o jeho vystavení souèasnì pøi žádosti o nové povolení.
(Podle nových pøedpisù se nežádá o prodloužení, žádá se o vydání nového povolení.)

Miloš Prostecký, OK1MP

VYHLÁŠKA 
Ministerstva dopravy a spojù è.201/2000 Sb.

ze dne 30. èervna 2000 

o technických a provozních podmínkách
amatérské radiokomunikaèní služby 

Nový diplom pro 
OK / OM DX Contest

SOUTÌŽ 
na stranì 17
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§ 3 

Provozování stanic 
(1) Za provozování stanice v souladu s vydaným povo-
lením a v rozsahu stanovených podmínek odpovídá jeho
držitel. U právnické osoby odpovídá za provozování
stanice vedoucí operátor. 
(2) Držitel povolení je odpovìdný za zabezpeèení stanice
proti jejímu odcizení nebo zneužití. Dojde-li k takové
události, podá o ní neprodlenì písemné oznámení
Úøadu. 
(3) V pøípadì poškození, ztráty nebo odcizení povolení
mùže jeho držitel požádat Úøad o vydání duplikátu povo-
lení. 
(4) Platné povolení, popø. jeho ovìøená kopie musí být
k dispozici na stanovišti stanice. 
(5) Obsluhují-li stanici cizí státní pøíslušníci, kteøí jsou
držiteli povolení CEPT, použijí svoji domovskou volací
znaèku pøedøazenou dvojicí písmen „OK“. Písmena „OK“
a domovská volací znaèka jsou oddìleny lomítkem „/“,
popø. anglickým slovem „stroke“. 

Tøídy operátorù 

§ 4 

Operátoøi jsou na základì úspìšného složení zkoušky
zaøazeni do jedné z operátorských tøíd D, C, B a A.
Maximální výstupní výkony a provozní kmitoèty povo-
lené jednotlivým tøídám jsou následující: 
1. tøída D pro obsluhu vysílaèe o maximálním výstupním
výkonu do 100 W v kmitoètových pásmech uvedených
v pøíloze è. 1 v tab. è. 1, 
2. tøída C pro obsluhu vysílaèe o maximálním výstupním
výkonu do 100 W v kmitoètových pásmech uvedených
v pøíloze è. 1 v tab. è. 2, 
3. tøída B pro obsluhu vysílaèe o maximálním výstupním
výkonu do 300 W v kmitoètových pásmech uvedených
v pøíloze è. 1 v tab. è. 3, 
4. tøída A pro obsluhu vysílaèe o maximálním výstupním
výkonu do 750 W v kmitoètových pásmech uvedených
v pøíloze è. 1 v tab. è. 3. 

Maximálním výstupním výkonem, zde uvedeným, se
rozumí efektivní výkon na výstupních svorkách
vysílacího zaøízení.

§ 5 

(1) Vedoucí operátor vede seznam operátorù
oprávnìných obsluhovat stanici právnické osoby, který-
mi jsou buï držitelé vlastního povolení nebo operátoøi
bez vlastního povolení, jimž vydává trvalý souhlas
k obsluze stanice. U všech operátorù uvede operátorské
tøídy. 
(2) Stanici právnické osoby mohou obsluhovat operátoøi
bez vlastního povolení jen pod dozorem vedoucího
operátora, pøípadnì držitelù povolení, kteøí jsou zapsáni
v seznamu podle odstavce 1, nejvýše však v rozsahu
operátorské tøídy dozírajícího operátora. Za obsluhu
stanice odpovídá dozírající operátor. 
(3) Stanici mohou za pøítomnosti držitele povolení a pod
jeho dozorem obsluhovat v rozsahu oprávnìní operá-
torské tøídy C nebo D i osoby bez osvìdèení o zkoušce
dle zvláštního právního pøedpisu5) od 10 let vìku. Každá
taková osoba musí být zapsána do stanièního deníku. 

§ 6 

Obsah vysílání 
(1) Je dovoleno vysílat jen v otevøené øeèi. Otevøenou
øeèí se rozumí i použití zkratek, mezinárodních kódù

a komunikaèních protokolù. Obsahem vysílání však
nesmí být zprávy, informace a výzvy, jejichž podstata by
byla v rozporu se zásadou ochrany základních lidských
práv a svobod ve smyslu mezinárodních smluv
i právního øádu Èeské republiky a se zásadou dobrých
vztahù mezi národy a státy, vulgární výrazy, zprávy
a vysílání mající povahu reklamního, rozhlasového nebo
jiného komerèního vysílání. 
(2) Na zaèátku a na konci každého spojení musí být
použity úplné volací znaèky obou korespondujících
stanic druhem provozu použitým pøi spojení. Trvá-li
spojení déle než pìt minut, vyšle operátor vlastní volací
znaèku po každých pìti minutách trvání spojení.
V radioamatérských závodech, soutìžích a pøi expe-
dièním provozu volací znaèka obou korespondujících
stanic není nutná. 
(3) Amatérský pøevádìè musí po každých pìti minutách
trvání spojení automaticky vysílat pøidìlenou volací
znaèku.1) 

(4) Pøi ohrožení lidského života nebo zdraví, ohrožení
majetku, pøípadnì pøi jiných krizových situacích lze
stanici použít k pøedávání zpráv sloužících k odvrácení
hrozícího nebezpeèí. Podmínky mezinárodního provozu
amatérských stanic v pøípadì pøírodních katastrof a kri-
zových situací urèuje Radiokomunikaèní øád
Mezinárodní telekomunikaèní unie (ITU).6) Pro tento
provoz lze použít kmitoètová pásma 3,5 až 3,8 MHz, 7,0
až 7,1 MHz, 10,10 až 10,15 MHz, 14,00 až 14,35 MHz,
18,068 až 18,168 MHz, 21,00 až 21,45 MHz, 24,89 až
24,99 MHz a 144,0 až 146,0 MHz. 
(5) Úøad nepøidìlí vysílaèùm pro radioamatérský orien-
taèní bìh (ARDF) volací znaèky vysílaèe musí vysílat
pouze mezinárodnì používané znaky MO, MOE, MOI,
MOS, MOH, MO5, a to v tìchto kmitoètových pásmech: 
a. 3 520 až 3 600 kHz druhem provozu A1A, 
b. 3 600 až 3 750 kHz druhem provozu A1A a A2A, 
c. 144,500 až 144,900 MHz a 145,200 až 145,575 MHz

druhem provozu A1A, A2A, F1A a F2A. 
Význam jednotlivých znakù oznaèení druhu provozu

je uveden v pøíloze è. 2. 

§ 7 

Stanièní deník 
Držitel povolení vede stanièní deník na stanovišti stani-
ce v písemné nebo elektronické formì. Do deníku zazna-
menává operátor obsluhující stanici datum a èas
uskuteènìní spojení, použité kmitoètové pásmo, druh
provozu, volací znaèku protistanice a pøípadnì další
údaje. Stanièní deník uchovává držitel povolení nejménì
po dobu jednoho roku od data posledního zápisu. 

§ 8 

Stanovištì stanice 
(1) Držitel povolení mùže stanici trvale provozovat jen
na stanovištích uvedených v povolení. 
(2) Mimo stanovištì podle odstavce 1 mùže držitel po-
volení stanici provozovat na dobu nejdéle 30 dnù 
a. z pevného stanovištì, volací znaèku pak doplní o údaj

„/p“ nebo anglické slovo „portable“, 
b. z pohyblivého prostøedku nebo za pohybu stanice,

volací znaèku pak doplní o údaj „/m“ nebo anglické
slovo „mobile“. 
V radioamatérských závodech, soutìžích a expe-

dièním provozu nejsou údaje „/p“, resp. „portable“ nebo
„/m“, resp. „mobile“ povinné.

(3) K provozu stanic na prostøedcích lodní a letecké
dopravy je nutný souhlas majitele, resp. provozovatele
tohoto prostøedku. 

§ 9 

Zkušební provoz 
Veškeré zkušební vysílání musí být provádìno do umìlé
zátìže s výjimkou nastavení antén a anténních obvodù
vysílaèe. Umìlá zátìž je vhodný nevyzaøující odpor,
který nahrazuje vstupní impedanci antény. 

ÈÁST TØETÍ 

TECHNICKÉ PODMÍNKY AMATÉRSKÉ
RADIOKOMUNIKAÈNÍ SLUŽBY 

§ 10 
Požadavky na stanice 
(1) Kmitoètová stabilita stanice musí vyhovovat hod-
notám uvedeným v tabulce. Stabilita kmitoètu je
vztažena k dobì trvání spojení. 
(2) Výkon jednotlivých kmitoètových složek nežá-
doucího vyzaøování nesmí pøekroèit hodnoty uvedené
v tabulce.

(3) Šíøka pásma zabraná vysíláním musí odpovídat mini-
mální šíøce pásma potøebné pro pøenos informace
daným druhem provozu. 
(4) Bìhem zmìny vysílacího kmitoètu nesmí být vyza-
øována anténou žádná energie s výjimkou družicového
provozu. 
(5) Vysílací zaøízení (s výjimkou zaøízení s výstupním
výkonem menším než 5 W) musí být zakonèeno nesy-
metrickým výstupem o impedanci 50 W až 100 W. Na
stanovišti stanice musí být pro pøípadné použití pøi
mìøení vysílaèe kontrolními orgány Úøadu k dispozici
další anténní konektor. 

Kmitoètová stabilita stanice musí vyhovovat uvedeným hodnotám.

Stabilita kmitoètu je vztažena k dobì trvání spojení. Výkon jed-

notlivých kmitoètových složek nežádoucího vyzaøování nesmí

pøekroèit uvedené hodnoty.



ÈÁST ÈTVRTÁ 

USTANOVENÍ PØECHODNÁ, ZRUŠOVACÍ
A ZÁVÌREÈNÁ 

§ 11 
(1) Provoz stanic, jejichž technické a provozní para-
metry neodpovídají této vyhlášce, je držitel povolení
povinen ukonèit nejpozdìji do jednoho mìsíce ode dne
nabytí úèinnosti této vyhlášky. 
(2) Platnost dosud dosažených tøíd operátorù se
nemìní. 

§ 12 

Zrušují se: 
1. Vyhláška è. 92/1974 Sb., o povolování amatérských
vysílacích stanic. 
2. Vyhláška è. 390/1992 Sb., o povolování amatérských
vysílacích rádiových stanic. 
3. Vyhláška è. 74/1993 Sb., kterou se doplòuje vyhláš-
ka Federálního ministerstva spojù è. 390/1992 Sb.,
o povolování amatérských vysílacích rádiových stanic. 

§ 13 

Tato vyhláška nabývá úèinnosti dnem vyhlášení.
Ministr: 

Ing. Schling v. r.

Poznámky pod èarou: 

1. Vyhláška è. 200/2000 Sb., o zpùsobu tvorby volacích
znaèek, jejich používání a o druzích radiokomunikaèních
služeb, pro které jsou vyžadovány. 
2. § 3 zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích
a o zmìnì dalších zákonù. 
3. § 57 zákona è. 151/2000 Sb. 
4. § 58 zákona è. 151/2000 Sb. 
5. Vyhláška è. 202/2000 Sb., o náležitostech pøihlášky
ke zkoušce k prokázání zvláštní zpùsobilosti k obsluze
vysílacích rádiových zaøízení, o rozsahu znalostí potøeb-
ných pro jednotlivé druhy zvláštní zpùsobilosti, o zpù-
sobu provádìní zkoušek, o druzích prùkazù zpùsobilosti
a dobì jejich platnosti. 
6. Radiokomunikaèní øád, vydán v r. 1990, ve znìní
pozdìjších doplòkù, Ženeva - dokumenty ITU (Usnesení
vlády ÈR è. 397/1994 o pøístupu k Ústavì a Úmluvì
ITU). 

Pøíloha è. 1 k vyhlášce è. 201/2000
Sb. - Operátorské tøídy 
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Tabulka è. 1-3, Pøíloha è. 1 k vyhlášce è. 201/2000 Sb.
*) Status:
P = pøednostní (primární) pásmo, 
S = podružné (sekundární) pásmo: vysílání nesmí zpù-
sobit škodlivé rušení stanicím pøednostních služeb,
nemùže být nárokována ochrana pøed škodlivým
rušením stanic pøednostní služby, mùže být však
nárokována ochrana pøed škodlivým rušením téže nebo
jiné podružné služby, 
NIB = na neinterferenèní bázi: vysílání nesmí zpùsobit
škodlivé rušení stanicím pøednostních služeb, nemùže
být nárokována ochrana pøed škodlivým rušením stanic
pøednostní služby.
*a) ... povolený výstupní výkon 20 W
*b) ... pouze druhy provozu A1A, F1A, G1A 
*c) ... pouze druhy provozu A1A, F1A, G1A, J2A
*d) ... povolený výstupní výkon 10 W

Pøíloha è. 2 k vyhlášce è. 201/2000 Sb.

DRUH PROVOZU 

(1) Druh provozu vysílacího rádiového zaøízení je urèen
- potøebnou šíøkou kmitoètového pásma a 
- tøídou vysílání. 
(2) Potøebná šíøka kmitoètového pásma se vyjadøuje ètyømi znaky, z nichž
jsou tøi èíslice vyjadøující zaokrouhlenou hodnotu potøebné šíøky kmitoè-
tového pásma a jedno písmeno. Písmeno zaujímá postavení desetinné èárky
a zastupuje použitou jednotku, pøièemž potøebná šíøka pásma 
a. mezi 0,001 Hz a 999 Hz se vyjádøí v Hertzech (písmeno H), 
b. mezi 1 kHz a 999 kHz se vyjádøí v kilohertzech (písmeno K), 
c. mezi 1 MHz a 999 MHz se vyjádøí v megahertzech (písmeno M), a 
d. mezi 1 GHz a 999 GHz se vyjádøí v gigahertzech (písmeno G). 

Pøi oznaèení druhu provozu amatérské radiokomunikaèní služby není údaj
o potøebné šíøce kmitoètového pásma povinný. 
(3) Tøída vysílání je povinný údaj a vyjadøuje se tøemi za sebou jdoucími
znaky, jejichž význam je popsán v tabulce. 



Rozvrh kmitoètù
Rozvrh kmitoètù a druhù provozu
v radioamatérských pásmech dle
doporuèení Mezinárodní radioamatérské
unie (IARU).

Pásma krátkých vln 

Pásmo 1,8 MHz 
1.810 - 1.838 - pouze CW 
1.838 - 1.840 - digitální komunikace
s výjimkou Packet Radia, CW 
1.840 - 1.842 - digitální komunikace
s výjimkou Packet Radia, FONE, CW 
1.842 - 2.000 - FONE, CW 
Pásmo 3,5 MHz 
3.500 - 3.510 - mezikontinentální DX
CW 
3.500 - 3.560 - pouze CW, preferovaný
úsek pro CW závody 
3.560 - 3.580 - pouze CW 
3.580 - 3.590 - digitální komunikace,
CW 
3.590 - 3.600 - digitální komunikace
(preferované Packet Radio), CW 
3.600 - 3.620 - FONE, digitální komu-
nikace, CW 
3.600 - 3.650 - FONE, preferovaný úsek
pro FONE závody, CW 
3.650 - 3.775 - FONE, CW 
3.700 - 3.800 - FONE, preferovaný úsek
pro FONE závody, CW 
3.730 - 3.740 - SSTV a FAX, FONE, CW 
3.775 - 3.800 - mezikontinentální DX
FONE, CW 
Pásmo 7 MHz 
7.000 - 7.035 - pouze CW 
7.035 - 7.040 - digitální komunikace
s výjimkou Packet Radia, SSTV, FAX,
CW 
7.040 - 7.045 - digitální komunikace
s výjimkou Packet Radia, SSTV, FAX,
FONE, CW 
7.045 - 7.100 - FONE, CW 
Pásmo 10 MHz 
10.100 - 10.140 - pouze CW 
10.140 - 10.150 - digitální komunikace
s výjimkou Packet Radia, CW 
Pásmo 14 MHz 
14.000 - 14.070 - pouze CW 
14.000.- 14.060 - pouze CW, prefer-
ovaný úsek pro CW závody 
14.070 - 14.089 - digitální komunikace,
CW 
14.089 - 14.099 - digitální komunikace
(preferované Packet Radio), CW 
14.099 - 14.101 - IBP 
14.101 - 14.112 - digitální komunikace
(preferované), FONE, CW 
14.112 - 14.125 - FONE, CW 
14.125 - 14.300 - FONE, preferovaný
úsek pro FONE závody, CW 
14.230 - SSTV a FAX volací kmitoèet 
14.300 - 14.350 - FONE, CW 
Pásmo 18 MHz 

18.068 - 18.100 - pouze CW 
18.100 - 18.109 - digitální komunikace,
CW 
18.109 - 18.111 - IBP 
18.111 - 18.168 - FONE, CW 
Pásmo 21 MHz 
21.000 - 21.080 - pouze CW 
21.080 - 21.100 - digitální komunikace,
CW 
21.100 - 21.120 - digitální komunikace
(preferované Packet Radio),CW 
21.120 - 21.149 - pouze CW 
21.149 - 21.151 - IBP 
21.151 - 21.450 - FONE, CW 
21.340 - SSTV a FAX volací kmitoèet 
Pásmo 24 MHz 
24.890 - 24.920 - pouze CW 
24.920 - 24.929 - digitální komunikace,
CW 
24.929 - 24.931 - IBP 
24.931 - 24.990 - FONE, CW 
Pásmo 28 MHz 
28.000 - 28.050 - pouze CW 
28.050 - 28.120 - digitální komunikace,
CW 
28.120 - 28.150 - digitální komunikace
(preferované Packet Radio), CW 
28.150 - 28.190 - pouze CW 
28.190 - 28.199 - IBP regionální èasovì
sdílený 
28.199 - 28.201 - IBP celosvìtový
èasovì sdílený 
28.201 - 28.225 - IBP trvale bìžící 
28.225 - 29.200 - FONE, CW 
28.680 - SSTV a FAX volací kmitoèet 
29.200 - 29.300 - digitální komunikace
(Packet Radio, NBFM), FONE, CW 
29.300 - 29.510 - družicové sestupné
linky 
29.510 - 29.700 - FONE, CW 
Poznámka: Pokud je v kmitoètovém
úseku uvedeno více druhù provozu, má
pøednost první.

Pásma velmi krátkých vln 

Pásmo 50 MHz 
50.000 - 50.100 - pouze CW
50.020 - 50.080 - majáky 
50.090 - støed CW aktivity 
50.100 - 50.500 - všechny úzkopás-
mové druhy provozu (CW, SSB, RTTY,
SSTV atp.)
50.110 - DX volací kmitoèet 
50.150 - støed SSB aktivity 
50.185 - støed „Crossband“ aktivity 
50.200 - støed MS aktivity 
50.500 - 52.000 - všechny druhy
provozu
50.510 - SSTV (AFSK) 
50.550 - FAX 
50.600 - RTTY (FSK) 
50.620 - 50.750 - digitální komunikace 
51.210 - 51.390 - vstupy FM pøevadìèù,
kanálová rozteè 20 kHz 
51.410 - 51.590 - FM 

51.510 - FM volací kmitoèet 
51.810 - 51.990 - výstupy FM pøe-
vadìèù, kanálová rozteè 20 kHz
Pásmo 144 MHz 
144.000 - 144.035 - E.M.E. (SSB a CW)
144.035 - 144.150 - pouze CW
144.050 - CW volací kmitoèet 
144.100 - random MS CW referenèní
kmitoèet 
144.140 - 144.150 - EME a FAI CW
aktivita 
144.150 - 144.400 - SSB
144.150 - 144.160 - EME a FAI SSB
aktivita 
144.195 - 144.205 - random MS SSB 
144.300 - SSB volací kmitoèet 
144.390 - 144.400 - random MS SSB 
144.400 - 144.490 - majáky
144.490 - 144.500 - ochranné pásmo
144.500 - 144.800 - všechny druhy
provozu
144.500 - SSTV volací kmitoèet 
144.525 - ATV SSB støed aktivity zpìt-
ného volání 
144.600 - RTTY volací kmitoèet 
144.610 - PSK31 støed aktivity
144.700 - FAX volací kmitoèet 
144.750 - ATV volací kmitoèet / zpìtné
volání 
144.800 - 144.990 - digitální komu-
nikace
144.994 - 145.1935 - vstup NBFM
pøevádìèù (úzkopásmová FM, kanálová
rozteè 12,5 kHz, 145.000 - 145.1875
MHz) 
145.194 - 145.5935 - NBFM simplex,
kanálová rozteè 12,5 kHz (145.200 -
145.5875 MHz) 
145.200 - SAREX 
145.300 - RTTY místní 
145.500 - mobilní volací kmitoèet
145.600 - 145.7935 - výstup NBFM
pøevádìèù (kanálová rozteè 12,5 kHz,
145.600 - 145.7875 MHz) 
145.800 - 146.000 - amatérská
družicová služba
145.800 - SAREX 
Pásmo 430 MHz 
430.000 - 431.981 - NBFM simplexní
kanály
430.400 - 430.575 - linky pro digitální
komunikaci 

430.600 - 430.925 - kanály pøevadìèù
pro digitální komunikaci 
430.925 - 431.025 - multimode pøe-
vadìèe 
431.050 - 431.825 - vstupy NBFM pøe-
vadìèù, kanálová rozteè 25 kHz 
432.000 - 432.150 - pouze CW
432.000 - 432.025 - E.M.E. 
432.050 - støed CW aktivity 
432.150 - 432.500 - SSB/CW
432.200 - støed SSB aktivity 
432.350 - SHF volací kmitoèet 
432.500 - SSTV 
432.500 - 432.600 - vstup lineárních
transpondérù
432.600 - RTTY (FSK, PSK) 
432.610 - PSK31 støed aktivity
432.600 - 432.800 - výstup lineárních
transpondérù
432.700 - FAX (FSK) 
432.800 - 432.990 - majáky
433.394 - 433.581 - NBFM simplexní
kanály (kanálová rozteè 25 kHz, 433.400
- 433.575 MHz) 
433.400 - SSTV (FM/AFSK) 
433.500 - mobilní volací kmitoèet 
433.600 - 434.000 - všechny druhy
provozu
433.600 - RTTY (AFSK/FM) 
433.625 - 433.775 - digitální komu-
nikace 
433.700 - FAX (FM/AFSK) 
434.000 - støední kmitoèet pro experi-
mentování se širokopásmovými zpùsoby
digitální komunikace 
434.000 - 435.000 - ATV (obraz)
435.981 - 438.000 - ATV a amatérská
družicová služba
438.000 - 440.000 - ATV a národní kmi-
toètový rozvrh
438.025 - 438.175 - digitální komu-
nikace 
438.200 - 438.525 - kanály pøevadìèù
pro digitální komunikaci 
438.550 - 438.625 - multimode
pøevádìèe 
438.650 - 439.425 - výstupy NBFM pøe-
vadìèù, kanálová rozteè 25 kHz 
439.700 - 439.800 - ATV - zvuk 
439.800 - 439.975 - linky pro digitální
komunikaci
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Ohlédnutí za Holicemi
Nìkolik informací o 11. Mezinárodním setkání
radioamatérù v Holicích ve dnech 25. a 26. 8.
2000 a porovnání s loòským rokem:

- Setkání se zúèastnilo celkem 3257 (3405) zaprezen-
tovaných osob, dále èestní hosté, prodejci a poøa-
datelé. Bylo dosti tìch, co se nezaprezentovali, a tak
celkový poèet pøítomných byl v porovnání s minulými
lety jen nepatrnì menší.

- Protože si stìžovali obèané bydlící v okolí dìjištì
setkání na to, že prùjezd okolními ulicemi je velice
obtížný a že návštìvníci parkují bezohlednì na
vjezdech do domù, rozhodla mìstská rada zakázat
parkování v nìkterých ulicích kolem prostoru setkání.
Iniciativnì toho využil fotbalový oddíl a zajistil
parkování, ovšem za poplatek v areálu stadionu.
Pøesto ale bylo možno využít ploch pøed stadionem
k volnému parkování. Celkový poèet zaparkovaných
aut se opìt pøiblížil poètu 800.

- Kdo chtìl parkovat pøímo v areálu setkání, musel
zaplatit poplatek z místa ve výši 100,- Kè. Tìchto
„pohodlných“ bylo však jen 35. Samozøejmì bez
poplatku v tìsné blízkosti haly parkovali invalidé.

- Ve sportovní hale se prodejních a výstavních trhù
zúèastnilo 32 (loni 36) organizací, z nichž 5 jenom
presentovalo svou èinnost. Toto považujeme stále jen
za doprovodnou akci setkání.

- Blešího trhu se zúèastnilo 208 (loni 205) aut, což je
rekordní poèet. V sokolovnì bylo na bleším trhu
obsazeno 54 stolkù (stejnì jako loni).

- Na vysílacím pracovišti OK5H bylo navázáno celkem
388 QSO, z toho 158 SSB a 230 CW.

- Významnou akcí ve velkém sále KD byla beseda
Slávka OK1TN o expedici do jihovýchodní Asie na
Vietnamský ostrov Cat Ba v bøeznu 2000.

- 12 rùzných radioamatérských zájmových skupin
uskuteènilo v prùbìhu pátku a soboty své schùzky
v klubovnách KD.

- Organizátoøi ubytovali stejnì jako loni více jak 500
osob v ubytovacích zaøízeních. Pro ubytované ve stu-
dentském domovì ve Vysokém Mýtì byla zavedena
kyvadlová doprava. V ATC možnosti ubytovat se ve
vlastním stanu èi pøespat v autì využilo asi 120 osob.
Projevuje se stále nedostateèná ubytovací kapacita
v Holicích dík nezájmu vedení internátu Støední
prùmyslové školy dopravní o poskytnutí noclehu.

- Pøi páteèním táboráku v autokempinku se vypilo 9
sudù (loni 4 sudy) piva a opeklo nad ohýnkem více
jak 300 párkù, což je dvakrát tolik, než vloni.

- I letos poøadatelé zajistili stravování v nekuøácké
jídelnì v 1. patøe restaurace Èerný kùò v blízkosti
areálu setkání za bezkonkurenèní cenu 40,- Kè ve
výborné kvalitì. Všichni strávníci si kvalitu stravy
a rychlost obsluhy velmi pochvalovali.

- Po loòském velmi vydaøeném sborníku se i letos
podaøilo Radkovi, OK2XDX, oslovit dostatek kvalit-
ních autorù, a tak se jedná opìt o vydaøené dílo. Opìt
se prodává za cenu 120,- Kè. Vzhledem k vyššímu
nákladu jsou sborníky ještì k dostání a mohou být
zájemcùm zaslány poštou. Mùžete si je objednat
všemi bìžnými prostøedky u poøadatele setkání.

- Na organizaci setkání se opìt podílela témìø stovka
poøadatelù, které øídil osmi-èlenný organizaèní výbor.
Jsou to jen z èásti radioamatéøi, ale všichni mají zájem
na co nejlepším prùbìhu setkání. Rádi do svého støe-
du pøijmou další ochotné spolupracovníky.

Svetozar Majce, OK1VEY

Sjezd ÈRK 2000 -
praktické informace
V dobì, kdy dostáváte do rukou toto èíslo našeho
klubového èasopisu, zbývá do sjezdu ÈRK již vskutku
jen pár týdnù. Pøipomínám, že sjezdového jednání naší
organizace, která má nyní více jak 4000 èlenù, se mohou
zúèastnit jak delegáti našich èlenských radioklubù
(máme jich na 230), tak i jednotliví èlenové ÈRK.
Všichni však musí být k úèasti na sjezdu písemnì pøi-
hlášeni. Vaše pøihlášky mìly být odeslány do 22. 9. na
adresu ÈRK. Ti z vás, kteøí se pøihlásili a sjezdu se
nakonec nebudou moci z nejrùznìjších dùvodù zúèast-
nit, mohou nìkomu dalšímu, kdo na sjezd pojede,
propùjèit svoji èlenskou legitimaci, èi vystavit
zplnomocnìní, aby Vaším jménem vèetnì hlasování,
mohl vyjádøit názory na projednávanou problematiku. Že
bude o èem jednat není pochyb. Krom pøednesení
zprávy o èinnosti pøedsedou organizace OK1MP, kde
bude hodnoceno m. j. plnìní úkolù od minulého sjezdu
ÈRK (1996), budou stìžejní otázky další èinnosti orga-
nizace jistì probírány ve sjezdové diskusi. Zde by vedle
kritických slov (jsme JEN lidé a nikdo nedìlá nic bez
chyb..) mìly zaznít pøedevším reálné podnìty spolu
s konkrétními návrhy, jak v budoucnu chod naší organi-
zace úspìšnì vést. K tomu také bude pøi sjezdovém jed-
nání sloužit koneèné sestavení kandidátky, ze které pak

v tajném hlasování budou zvoleni èlenové rady
a pøedseda ÈRK. Na jejich bedra pak padne tíha úkolù,
na kterých se úèastníci sjezdu usnesou. Vìøíme, že
nevynecháte tuto možnost aktivnì se podílet na
spolurozhodování o tom, jak má naše organizace do
budoucna vypadat, kdo ji povede a jaké rozhodující
úkoly má jakým zpùsobem plnit.

Sjezd ÈRK se koná v sobotu 21. øíjna 2000

Místem jednání je sál kulturního domu Dopravního pod-
niku hl. mìsta Prahy v Praze 7, známý též jako Kulturní
dùm Vltavská. Je v blízkosti stanice metra C „Vltavská“.
Prezentace pøihlášených úèastníkù bude od 9 hodin.
Každý pøi ní pøedloží svùj èlenský prùkaz ÈRK, pøíp.
prùkaz èi plnou moc od dalších pøihlášených individuál-
ních èlenù, které bude na sjezdu zastupovat. Delegáti
èlenských radioklubù kromì èlenského prùkazu pøedloží
delegaèní lístek.

Sjezdové jednání zaène v 10 hodin. Ukonèení je pøed-
pokládáno kolem 16. hodiny. Obèerstvení úèastníkù,
vèetnì obìda bude zabezpeèeno z prostøedkù ÈRK.
Parkování vozidel v blízkosti kult. domu Vltavská je
velmi problémové, proto doporuèujeme využít parkoviš•
na pøíjezdových trasách na okraji Prahy. Cestovní nákla-
dy úèastníkù sjezdu z prostøedkù ÈRK bohužel NEBU-
DOU moci být hrazeny.

Tìšíme se na shledanou s Vámi pøi tomto vrcholném
jednání!

Za sekretariát ÈRK Jindøich Günther, OK1AGA, tajemník

ZPRÁVIÈKY I

Soutìž o diplom radioklubu Tišnov

Soutìž se poøádá pøi pøíležitosti 45-tého výroèí
založení radioklubu OK2KEA Tišnov a probìhne
v období od 1. 6. 2000 do 31. 12. 2000. Pro získání
diplomu je podmínkou spojení s klubovou stanicí
OK2KEA a alespoò se tøemi libovolnými stanicemi
èlenù radioklubu Tišnov, dle níže uvedeného seznamu.
S každou stanicí je možno navázat jen jedno platné
spojení na kterémkoliv pásmu (KV nebo VKV) bez
ohledu na druh provozu. Spojení pøes pøevádìèe
neplatí. Diplom je vydáván jen pro OK a OM radio-
amatéry a posluchaèe. Poplatek za diplom vèetnì poš-
tovného èiní 25 Kè pro OK a 40 Kè pro OM (vyšší poš-
tovné do zahranièí) a je možné jej uhradit v poštovních
známkách. Stanice, které splnily podmínky a požádaly
o vydání diplomu, budou zaøazeny po uzávìrce do
slosování. Jedna vylosovaná stanice obdrží hodnotnou
vìcnou cenu. Žádosti s výpisem z deníku a pode-
psaným èestným prohlášením je nutno zaslat
nejpozdìji do 15. 1. 2001 na adresu: OK2BEH, Zdenìk
Životský, Døínová 1645, 666 01 Tišnov.

Seznam stanic: OK2KEA, OK2VH, OK2TR, OK2BEH,
OK2BGW, OK2BHD, OK2BSD, OK2BMD, OK2BPG,
OK2BSY, OK2CVT, OK2IJZ, OK2JEU, OK2JEV,
OK2MRJ, OK2PKE, OK2PMB, OK2PST, OK2PVV,
OK2VTI, OK2VTZ, OK2XAC. 

Za radioklub OK2KEA Aleš Raus, OK2MRJ

Program pro vedení deníku pod
Windows

Potøebujete pro vedení deníku dobrý program, který
pracuje pod Windows, umí pøes sbìrnici Vašeho
PC ovládat Váš TCVR, toèit anténou, tisknout QSL
a dìlat desítky dalších užiteèných vìcí a k tomu navíc
je zadarmo? Vyzkoušejte si LOGGER. 
http://www.chroniclenetworks.com/~dwm/Logger.htm

Milan Gütter, OK1FM, gutter@ges.cz

Vyhodnocení køížovky
z Radioamatéra 2/2000

Tajenka Radioamatérské køížovky z Radioamatéra è. 2
znìla: „Radioamater je nas casopis“. Ze správných
odpovìdí jsme vylosovali Petra Navrátila, OK2BRJ
z Ostravy. Blahopøejeme výherci, který bude o zpùsobu
pøevzetí vìcné ceny vyrozumìn písemnì sekretariátem
ÈRK.

Redakce

Vyhodnocení ankety
z Radioamatéra 2 a 3/2000

Dìkujeme všem ètenáøùm, kteøí nám odeslali vyplnìné
anketní lístky z èísla 2 a 3. Vaše odpovìdi byly
pøínosem pro naši další práci a my si jich velice
vážíme. Jak jsme slíbili, jeden z Vás za tuto spolupráci
od nás obdrží mobilní telefon - sadu Eurotel Go. Tímto
vylosovaným je Jaroslav Škoda, OK1TUD, z Èeské
Skalice. Blahopøejeme a tìšíme se na další spolupráci.

Redakce
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Èeský radioklub na poèátcích svého vzniku, tj. kolem roku
1990-91, zvažoval dosti rozporuplnì a bolestnì, má-li se
stát kolektivním èlenem vznikajícího Svazu technických
sportù a èinností. Byly obavy z urèitých „manýrù“
zdìdìných po Svazarmu. Obecný a pochopitelný odpor
radioamatérské veøejnosti k takovému subjektu hovoøil proti
takové možnosti. Bylo však také zøejmé, že má-li nová orga-
nizace být funkèní, jsou nutné urèité materiálové a finanèní
prostøedky, aby se tato organizace rozumnì etablovala
a mohla radioamatérské veøejnosti poskytovat služby
a servis. Volnost èlenství vyplývající ze stanov STSÈ
umožòovala a umožòuje samozøejmì vystoupit, pokud spo-
jení pøestalo být smysluplné. A• se nám to líbí nebo ne, stát-
ní správa bude vždy více jednat s organizací, která zastupu-
je více èlenù. Dále se na tyto celky vztahovaly rùzné trans-
formaèní zákony, mající zajiš•ovat majetky po zaniklých
subjektech. Do této doby ještì zasáhlo dosti neblaze dìlení
státu, tedy i majetku. Bylo to tedy racionální rozhodnutí
a s odstupem èasu se zdá, že bylo správné. ÈRK je v této
chvíli v situaci, že by mohl existovat i mimo STSÈ. Pøesto
je podle mého názoru zatím rozumné zùstávat. Máme za
velmi slušný nájem prostory pro sekretariát a QSL službu,
poradenství a vazby na nìkteré (by• doznívající) zdroje.

Nechtìl jsem se pùvodnì v tomto èlánku zabývat touto
problematikou, v dalším bych však znovu a znovu narážel
pøi dalších úvahách na tuto poèáteèní podmínku. A ještì
bych chtìl v úvodu zdùraznit skuteènost, kterou si ne vždy
dostateènì uvìdomujeme. To, co v dané dobì vlastníme, je
majetek nás všech a volení zástupci, tedy Rada ÈRK, máme
za povinnost se o tento majetek starat co nejlépe. A vaše
právo je tvrdì to vyžadovat i kontrolovat. I to je smyslem
tohoto èlánku právì pøed sjezdem.

Protože hospodaøení ÈRK jsem zhodnotil na minulém
sjezdu, který tuto zprávu pøijal, budu se v dalším zabývat
hospodaøením mezi lety 1996 a 1999. Èlánek ve své zá-
kladní podobì vznikal v dubnu až kvìtnu roku 2000, takže
jsem ještì nemìl údaje o prvním pololetí roku 2000. Zpráva
na sjezdu bude zahrnovat i tento úsek.

Rozpoèet

Rozpoèet je kvalifikovaný odhad pøíjmù a výdajù v rozpoè-
tovém období, v našem pøípadì vždy na dobu jednoho
kalendáøního roku. Tento rozpoèet, stejnì jako jeho plnìní,
schvaluje rada ÈRK. Rozpoèet je sestavován povìøením sjez-
du zásadnì jako vyrovnaný. Tento princip jsme si stanovili
a snažíme se jej za všech okolností dodržovat. Odchylky jsou
minimální a jsou zpùsobené vìtšinou tìžko pøedvídatelnými
okolnostmi, jak v pøíjmové, tak ve výdajové èásti rozpoètu.
V polovinì roku, kdy jsou známy a upøesnìny nìkteré, vìtši-
nou pøíjmové položky, je rozpoèet v menším rozsahu
upravován.

Celkový rozpoèet v letech 1996 až 1999 je uveden
v následující tabulce. V oblasti pøíjmové, pokud ještì byly
poskytovány výnosy z transformace a skuteèný pøíjem byl
vyšší než pøedpokládaný, objeví se toto navýšení ve stoupa-
jících penìžních zásobách.

V následující tabulce jsou uvedeny èástky vyplacené na
mzdy.
Mzdy v tis. Kè
1996 1997 1998 1999
732,4 927,8 1.069,7 990,9

Jde o mzdy tøí pracovníkù QSL služby na plný úvazek,
úèetní, tajemníka (posledních pùl roku pomocníka), tj. zhru-
ba 5 a pùl pracovníka. Kdo je podnikatelem, snadno
odhadne, že mzdy našich zamìstnancù opravdu nejsou
pøemrštìné. 

V této tabulce je pøehled nìkterých výdajù a pøíjmù ve
sledovaném období. Podrobnìjší údaje je možné zjistit
z rozpoètù, které jsou k dispozici v sekretariátu ÈRK.

Výdaje/tis. Kè 1996 1997 1998 1999
Výkony spojù 255,2 218,6 348,2 234,1
Nájemné 109,3 109,3 109,3 119,5
Pomoc radioamatérùm - 133,6 89,5 140,9
Mládež (TSM, kurzy) 356,1 410,3 446,7 212,4
PR 65,0 50,0 58,8 89,5
KV, VKV + sport.reprez. 171,0 250,4 327,9 1333,6
AMA - 405,0 671,4 824,5
Pøíspìvky IARU 42,8 84,5 118,9 135,0
QSL služba celkem 681,1 688,3 866,8 694,3
Nemovitosti + poj. nem. 20,0 43,8 629,1 370,5

Pøíjmy/tis. Kè
Èlenské pøíspìvky 566,9 635,6 657,4 686,1
Sazka 409,8 718,4 970,7 1241,1
MŠMT 870,0 785,0 753,8 227,8
STSÈ 2605,6 1458,3 277,5 162,0
Nájmy (pøíjmy z nem.) 109,4 342,6 922,5 1879,3
Úroky 545,7 1114,5 1457,7 768,2

Celkový stav finanèních prostøedkù v tis.Kè
1996 1997 1998 1999
10 360 11 988,4 12 847,8 14 333,9
Z uvedeného pøehledu je patrno nìkolik trendù. Ve výdajové
èásti stoupají náklady na èasopis (v roce 2000 Radioamatér
s pøedpokládanými výdaji 850 tisíc Kè). Snižuje se položka
„mládež“, tak jak klesají dotace z prostøedkù MŠMT na tyto
úèely. Totéž platí i pro položku KV, VKV, sportovní
reprezentace, kde dotace jsou minimální.

V pøíjmové èásti je pøíjemný vzestup prostøedkù od
Sazky. Akcionáøem Sazky je STSÈ s podílem cca 3 procen-
ta. Dohodnutým klíèem (díky OK1VJV, který nás v pøed-
chozím funkèním období v STSÈ zastupoval, je pro ÈRK
výhodný) se prostøedky pøerozdìlují jednotlivým èlenùm
STSÈ. Opaèný trend mají prostøedky od MŠMT a nelze
oèekávat obrat k lepšímu.

Položky STSÈ a nájmy z nemovitostí jsou „spojené
nádoby“. Nemovitosti, které byly v majetku STSÈ jsou
pøevádìny postupnì na jednotlivé èleny takzvanou vnitøní
dražbou. Tím jeho pøíjmy klesají. Pøíjmy z nájmù jdou
potom pøímo jejich novým majitelùm. Je ovšem také prav-
da, že náklady na vìtší údržbu a úpravy objektù budou
stoupat. Problém vlastnictví nemovitostí je znaènì složitý
a specifický a jeho analýza by pøesahovala pøedpokládaný
rozsah tohoto èlánku. Optimalizací výnosù a nákladù našich
nemovitostí se velmi dùkladnì zabývá místopøedseda ÈRK

Jan Litomiský, OK1XU, který je v dané oblasti profe-
sionálem. Snižování úrokových mìr se výraznì „podepsalo“
na našich pøíjmech. Portfolio je rozloženo do nìkolika
penìžních ústavù a v menší èásti (0.5 mil. Kè) v otevøeném
podílovém fondu SIS-Sporoinvest. Za úspìch mùžeme
považovat to, že jsme nikdy nemìli peníze v bankách, které
mìly výrazné potíže, a to i za cenu nižších úrokù.

Jak dále?

Nìkteré trendy v pøíjmové èásti jsem již naznaèil. Pøíjmy od
státu budou nadále spíše klesat i v souvislosti s vytvoøením
VÚSC (krajù), kde èást prostøedkù na obèanská sdružení
budou pøevedena do jejich kompetence. Pøíjmy ze Sazky mají
také své limity. Úroková míra, díky dlouhodobì oèekávané
nízké inflaci, bude také nízká. Zvýšené náklady na údržbu
nemovitostí sníží výnos. Pøesto je vhodné z dlouhodobého
hlediska si tento majetek ponechat. Je to mimo jiné dobrá
pojistka na dobu, kdy mohou pøijít „horší èasy“. Za vážné
zamyšlení stojí pokus o aktivaci penìžních zdrojù. Rada ÈRK
povìøila OK1XU, OK1FUA a OK1AGE, aby provìøili možnost,
jak zvýšit pøíjem z finanèních prostøedkù, které má ÈRK k dis-
pozici. Byly pomocí poradenské firmy uèinìny první kroky
a ovìøování takových možností. Rozhodnutí bude však již
dílem nové Rady ÈRK po sjezdu. 

Dalším nepopulárním krokem je zvýšení èlenských
pøíspìvkù. Je pravdou, že èlenské pøíspìvky nepokrývají ani
náklady na èlenský èasopis. Èlenské pøíspìvky jsou od roku
1996 stále na stejné výši a tvoøí cca 15% v celkovém
rozpoètu. Vzhledem k tomu, že ostatní pøíjmové položky
budou, jak výše uvedeno, stagnovat nebo klesat, je nutné
zvýšit èlenské pøíspìvky podle mého odhadu na dvojná-
sobek.

Uvìdomme si, že rozpoèty organizací našeho typu
v Evropì vìtšinou vznikají tak, že pøepokládané náklady se
podìlí poètem èlenù a tím jsou urèeny èlenské pøíspìvky.
To u nás zatím není zdaleka nutné. Podle stanov ÈRK mùže
èlenské pøíspìvky stanovit Rada ÈRK. V radì je však vìtši-
nový názor, že v tak citlivé otázce je vhodnìjší se obrátit na
sjezd. Takže doporuèuji rozum do hrsti a emoce pod kon-
trolu.

Tento èlánek nemohl v celé šíøi komentovat a vysvìtlit
dopodrobna problematiku hospodaøení naší organizace.
Pokusil jsem se však poctivì uvést naše èleny do této prob-
lematiky. Domnívám se, že èím více a hloubìji je èlovìk
informován, tím menší je prostor pro spekulace, mylné vý-
klady a rùzná nedorozumìní. A pokud k nim dojde, je vhod-
nìjší o vìci diskutovat, než se urážet nebo nereagovat.

Stanislav Hladký, OK1AGE, hospodáø ÈRK 

Rozpoèet ÈRK
RokRok 19961996 19971997 19981998 19991999
v tis. Kè Plán Skuteènost Plán Skuteènost Plán Skuteènost Plán Skuteènost
Pøíjem 2.620 5.382 3.799 5.420 4.635 5.294 4.834 5.096
Výdaje 2.620 3.422 3.660 3.832 4.601 5.665* 5.075 4.530
*Rozdíl vznikl dodanìním a vyèíslením odpisù ve výši cca 900 tisíc Kè

O hospodaøení, rozpoètu, penìzích a jiných
„zbyteènostech“
O peníze jde vždy až na prvním místì. Toto okøídlené rèení je obecnì známé a žel, v øadì pøípadù,
pravdivé. Dùležité je ovšem takové prostøedky rozumnì a efektivnì využít. Pøedem upozoròuji, že
ne vždy to jde beze zbytku. Sám pojem rozumnì a efektivnì je dosti obecný a flexibilní. Pøesto je
možné hospodaøit dobøe a vyváženì. Na tomto místì mì dovolte malou reminiscenci. 



Zpráva o èinnosti ÈRK
mezi sjezdy
Dámy a pánové, vážení hosté, kolegové radioamatérky
a radioamatéøi,

po ètyøech letech se scházíme, abychom posoudili,
co jsme za uplynulé období dìlali správnì, co se nám
nedaøilo, ale hlavnì jak dál v našem radioamatérském
hnutí. I když ne vždy se nám daøilo plnit naše zámìry,
podaøilo se v uplynulém období podstatnì zvýšit èlen-
skou základnu Èeského radioklubu a zajistit základní
èinnosti nutné pro celé rádioamatérské hnutí.

Sekretariát ÈRK 

má sídlo v Praze 7, U Pergamentky 3. V období od mi-
nulého sjezdu sekretariát prùbìžnì zabezpeèoval orga-
nizaènì i administrativnì chod naší organizace, vèetnì
hospodáøské agendy. V prùbìhu roku 1997 byla pøijata
jako nová pracovnice paní Libuše Ermlová, která po
zapracování odcházející úèetní paní Baierovou, pøevzala
úèetní záležitosti ÈRK dnem 1. ledna 1998. Nesporným
faktem zùstává, že paní Ermlová svým pøístupem ke své
práci, zejména ke zvládnutí nového SW i úèetní prob-
lematiky, znamená pro ÈRK velký pøínos a kvalitativní
zmìnu. Další zmìnou v obsazení sekretariátu je zøízení
funkce asistenta tajemníka ÈRK. Získat na tuto placenou
funkci nìkterého z radioamatérù se nepodaøilo. Na inze-
rát v denním tisku se pøihlásilo na 20 zájemcù. Z nich
byl vybrán pan Petr Èepelák, který nastoupil dnem 18.
10. 1999. Soustavnou pøípravou, a to i v dobì mimo
zamìstnání, se peèlivì seznamoval s radioamatérskou
problematikou a minimální kvalifikaèní pøedpoklad
splnil absolvováním kurzu v Otrokovicích, který úspìšnì
zakonèil zkouškou na OK tøídy C. Soustavnì je zapra-
cováván tajemníkem Jindøichem Güntherem, OK1AGA
tak, aby se mohl stát jeho nástupcem. Práce tajemníka

ÈRK a tím i èásteènì chod sekretariátu byl poznamenán
v létì roku 1999 vážným onemocnìním tajemníka. Tato
situace však byla operativnì øešena zamìstnáním Jiøího
Bláhy, OK1VIT.

Sekretariát zabezpeèoval kontakt s nejširší radio-
amatérskou veøejností každoroèní úèastí stánku ÈRK na
nejvìtším setkání v ÈR v Holicích. Ve spolupráci se
èleny Rady ÈRK byla snaha vysílat zástupce naší orga-
nizace na nejrùznìjší radioamatérská setkání v ÈR. Ne
vždy se to však podaøilo, zejména z èasových dùvodù.
Rovnìž na zahranièních setkáních v nìmeckém
Friedrichshafenu a do roku 2000 i v rakouském Laa mìl
ÈRK svùj stánek.

Každoroènì je sekretariátem zpracovávána náplò
tématických programù vyhlášených MŠMT s cílem
zabezpeèit jejich plnìním alespoò èást financí pro èin-
nost naší organizace ze státních prostøedkù. Rok 2000
je historicky prvním rokem, kdy byla státními
odbornými orgány uznána zatím jediná radio-
amatérská disciplina jako disciplina se státní finanèní
podporou na reprezentaci - sálová telegrafie (HST).
Nìkolikaleté úsilí a pak zejména konkrétní výsledky na
MS v Itálii v r.1999 koneènì pøinesly dlouho oèeká-
vané ovoce. 

Každým rokem se podílíme na zabezpeèení soutìží
dìtí a mládeže v radioelektronice, vèetnì mistrovství ÈR,
a to jak finanènì, tak také po organizaèní stránce. Od
roku 2001 budou tyto soutìže výhradnì øízeny pracovní
skupinou ÈRK pro mládež a zaèínající. Institut dìtí
a mládeže MŠMT od podílu na tìchto soutìžích zejmé-
na z finanèních dùvodù odstoupil.

ÈRK též každoroènì prostøednictvím svého
nejvìtšího klubu, radioklubu OK2OZL, organizuje kurs
operátorù amatérských rádiových stanic v Otrokovicích,
který slouží ke kvalitní pøípravì ke zkouškám na OK.
Tìmito kurzy prošlo více než 500 zájemcù o amatérské
vysílání. V roce 1998 byl ve spolupráci s organizací
zrakovì postižených uspoøádán ve Vrchlabí 1. kurs pro

slabozraké a nevidomé v ÈR, zakonèený zkouškami na
OK. Úspìšnì jej absolvovala desítka zájemcù. 

Prostøednictvím vysílaèe OK1CRA jsou vyjma letních
prázdnin prakticky každý týden pøedávány nejrùznìjší
informace celé naší radioamatérské veøejnosti. Vybavení
nové vysílací místnosti je postupnì doplòováno, aby
bylo možno využít tuto místnost i pro reprezentaèní
úèely.

Dnes asi už nikdo nepochybuje, že Internet je velmi
mocným médiem, a že jednoznaènì platí, že kdo není
vidìt na Internetu, ten jako by nebyl. ÈRK se zdaøilo
tento trend zachytit už v roce 1997 jako jedné z prvních
národních organizací IARU. Podìkování za to patøí
zejména Alešovi, OK1UUE, a Mìstské knihovnì v Praze,
která bezplatnì a nezištnì webové stránky ÈRK hostí.
Podìkování patøí i redakci stránek a všem pøispìvo-
vatelùm. 

Internetovou prezentaci ÈRK dnes tvoøí na 130
èeských a více než 30 anglických stránek s provozní,
legislativní i organizaèní tématikou. Provedeme-li
srovnání s tím, co nabízí ostatní národní organizace
IARU, pak èeské stránky patøí k nejzdaøilejším. Mají také
velmi dobrý ohlas nejen domácí, ale i mezinárodní,
k èemuž pøispívá to, že vìtší èást anglických textù pøe-
kládá rodilý mluvèí.

I když má na Internet pøístup zatím jen menší èást
radioamatérù z OK, bude se tento pomìr v dohlednu jistì
rychle mìnit a WWW stránky ÈRK proto budou infor-
maèním zdrojem se stále rostoucím významem. Budoucí
Rada by mìla v nastoupené cestì pokraèovat, a v závis-
losti na ekonomických možnostech a klesajících cenách
pøipojení k Internetu vytvoøit èasem server poskytující
radioamatérùm z OK co nejvíce služeb.

E-mailová pošta je využívána ke komunikaci se èleny
ÈRK i dalšími zájemci. Slouží rovnìž pro prioritní komu-
nikaci v rámci organizace IARU.

Další z informaèních médií je èlenský èasopis. Do
konce roku 1999 platila smlouva s vydavatelem

Klubové zprávy
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Z revizní komise
Ètenáøe, kteøí na tomto místì oèekávají
závìreènou revizní zprávu pro sjezd ÈRK,
bohužel zklamu - tuto zprávu bude možno zpra-
covat až poté, co revizní komise prostuduje
zprávu o hospodaøení, kterou pøipravuje
hospodáø rady. Tu ke dni, kdy pro Vás píšu tento
text, zatím RK nemá. Proto se musím omezit
jen na informace o èinnosti revizní komise
v období mezi sjezdy.

V revizní zprávì k minulému sjezdu uvedla RK pouze
doporuèení dodržovat tøi v zásadì formální náležitosti
dokladù, které budou zaruèovat prùhlednost
a prùkaznost úèetnictví. Lze konstatovat, že dvì z nich
jsou od té doby dodržovány, pouze se tøetí je problém -
pokladní limit pro výši hotovosti v pøíruèní pokladnì
nebyl dosud stanoven. Upøímnì øeèeno nevíme, v jaké
výši tento limit stanovit, aby byla zajištìna správná
funkce pokladny. Ale konstatujeme, že v pøíruèní po-
kladnì již nedochází k enormním výkyvùm ani
k uschovávání nadmìrných èástek v hotovosti - a to byl
vlastní cíl navrženého opatøení. Takže všechna tato
doporuèení pokládáme za splnìná.

V období mezi sjezdy bylo provedeno celkem
9 revizních akcí. Z každé byla zpracována zpráva pro

radu ÈRK. Tyto zprávy obsahovaly informaci o všech
zjištìných nedostatcích. RK vždy konstatovala, že kromì
drobných formálních nedostatkù nenalezla žádné
závady. Aby byl jasný charakter tìchto formálních
nedostatkù, uvádím zde dva pøíklady: 

Nejèastìji se opakující nedostatek, kritizovaný revizní
komisí, byla absence druhého podpisu (rubrika
„schválil“) na výdajových dokladech. Poèet tìchto pøí-
padù se rok od roku snižoval, za 1. pololetí roku 2000 se
již nevyskytl žádný.

Druhý pøíklad se zase týká nejvyšší èástky: RK kriti-
zovala fakt, že pøedem nebyl schválen nákup pøístroje
v cenì cca 30 000,- Kè radou ani výkonným výborem.
O dùležitosti nákupu nebylo pochyb a po kritice RK jej
rada schválila dodateènì. Také je tøeba uvést, že teprve
pøedmìty dražší než 40 000,- se u ekonomù tìší
oznaèení „hmotný investièní majetek“, u levnìjších
pøedmìtù se doplòuje slovo „drobný“.

Tolik o hospodaøení s finanèními prostøedky. Nebyly
zjištìny žádné závady, žádné porušení zásad rozpoètu
ÈRK ani zásad pro hospodaøení se státními prostøedky
(týká se dotací od MŠMT a nyní do jisté míry i prostøed-
kù ze Sazky).

Druhou oblastí zájmu revizní komise bylo hospo-
daøení s hmotnými prostøedky. Zde èlenové revizní
komise užívali jiného postupu. Pravidelnì se pøímo
úèastnili výroèních inventarizací hmotného majetku
a uplatòovali své pøipomínky na místì. Pak se mohli pod

výsledky tìchto inventarizací s klidným svìdomím
spolupodepsat. Ani v této oblasti nebyly zjištìny závady
- naopak lze øíci, že péèe o hmotný majetek se v období
od posledního sjezdu výraznì zlepšovala. Jako poslední
opatøení se podaøilo zavést inventarizaèní seznamy do
PC, což ušetøí mnoho ruèní práce pøi pøíštích výroèních
èi mimoøádných inventarizacích.

A úplnì poslední problém: komise pracovala ve
složení pøedseda Milan, OK1UDN, èlenové Èestmír,
OK1AKF, a Sylva, OK1AYA. Zejména práce Èesti byla
velice znát. Ale on se rozhodl již na další období nekan-
didovat. Proto mu tímto za jeho dosavadní velmi aktivní
spolupráci upøímnì dìkuji a vyzývám pøípadné zájemce,
kterým není zcela cizí úèetnictví a evidence hmotného
majetku a je nadìje, že budou mít nìkolikrát za rok èas
na úèast pøi revizních akcích, na zasedání rady a alespoò
nìkterých jednáních výkonného výboru ÈRK, aby se
sami pøihlásili na kandidátku revizní komise. Bydlištì
v Praze èi blízkém okolí je výhodou.

Pøípadné dotazy k celé této informaci adresujte
nejlépe na OK1UDN@seznam.cz nebo na sekretariát
ÈRK.

Ing. Milan. Mazanec, OK1UDN, pøedseda revizní komise ÈRK



èasopisu AMA-magazín (OK2FD). Pro rostoucí
nespokojenost s jeho obsahem jak Radou, tak i èlen-
stvem a pro stále rostoucí problémy kolem èasopisu
AMA, bylo Radou ÈRK vyhlášeno výbìrové øízení.
Zároveò byl vybrán název nového klubového èasopisu -
RADIOAMATÉR a byl øádnì zaevidován. Pro výrobu
èasopisu byla na základì výsledkù výbìrového øízení
vybrána firma Cassiopeia Consulting, a. s., s výkonným
redaktorem Martinem Humlem, OK1FUA. Podle ohlasù
z øad radioamatérské veøejnosti i názorù èlenù Rady ÈRK
lze konstatovat znatelný kvalitativní posun. 

Nynìjší stav èlenské základny ÈRK v porovnání
s koncem roku 1996, kdy byl poslední sjezd ÈRK:

QSL služba ÈRK 

Rostoucí množství QSL lístkù, které bylo tøeba tøídit
a rozesílat, vyvolalo již pøed posledním sjezdem potøebu
rozšíøit poèet pracovníkù QSL služby ÈRK. Stávající pra-
covnice (pí Olgu Panochovou, OK1MPW a pí Ludmilu
Procházkovou, OK1VAY) doplnil Bohuslav Petr, OK1VK.
Ten svým zapálením a provozními znalostmi skuteèného
DXmana byl pro QSL službu ÈRK nejen vhodným
doplnìním, ale zároveò se stal velikým pøínosem pro
provoz a kvalitu celé naší QSL služby. Dnem 25. 4.
letošního roku zmlkly signály OK1VK navždy a tak jsme
ztratili nejen kamaráda, ale i cenného pracovníka. Po
ètvrt roce se podaøilo jeho místo zaplnit. Na Bohoušovo
místo nastoupil Dr. Vojtìch Krob, OK1DVK.

QSL služba v prùmìru zpracovává týdnì cca 40-50
kg QSL dovezených z poštovní schránky a zhruba 50-60
kg pøedává poštì k rozeslání adresátùm - roènì tedy
zhruba 5 tun. Uvážíme-li, že v souèasné dobì využívá
QSL službu pøibližnì 4500 radioamatérù, z nichž tìm,
kteøí si v poslední dobì zmìnili znaèku, chodí QSL na
dvì znaèky (ne všichni však dostanou QSL pøi každém
„kole“). QSL služba pak bìhem roku musí vyexpedovat
pøibližnì 14 až 16 tisíc tuzemských zásilek, což je
v prùmìru pøes 50 zásilek dennì.

QSL služba ÈRK je pøístupná všem radioamatérùm
Èeské republiky. Jako každou službu je však nutné
i v pøípadì služby QSL danou èinnost zaplatit. Nìkteré
organizace za své èleny QSL službu platí a potom èle-
nové takovéto organizace mají posílání lístkù zdarma
jako èlenskou výhodu této organizace. Jsou to Èeský
radioklub, Svaz moravskoslezských radioamatérù
a AROB. Se Svazem èeských radioamatérù je uzavøena
smlouva, podle které mohou jeho èlenové využívat QSL
službu za paušální poplatek, který se každoroènì
stanovuje, zaplacený prostøednictvím SÈR. Stejnì jako
u SÈR je postupováno u radioamatérù, kteøí nejsou
èleny uvedených organizací. QSL služba zajiš•uje
rozesílání QSL lístkù do celkem 203 QSL služeb celého
svìta, dále pak k celé øadì svìtovì známých
(a spolehlivì fungujících) QSL manažerù.

Diplomová služba

ÈRK vydává tradièní diplomy S6S a P75P. Dále je
vydáván diplom 100-ÈS, který je vydáván v nìkolika
variantách - mimo jiné i za spojení pouze na VKV. Další
diplom je ÈS-DX. Diplomová služba zajiš•uje i kontrolu

QSL pro zahranièní diplomy a zprostøedkovává žádosti
o diplomy WAC, které jsou vydávány pro èleny èlen-
ských organizací IARU.

Nyní bych se chtìl vìnovat dalším specifickým prob-
lémùm nebo èinnostem.

Nemovitosti

V uplynulých letech získal ÈRK vnitøními dražbami
z postupnì rozdìlovaného majetku bývalého Svazarmu
pìt budov, a to v Ústí nad Labem, Jablonci, Svitavách,
Žïáru nad Sázavou a Holicích. Všechny jsou pronajaty
a výnosy z nájmu se znaènou mìrou podílejí na
pøíjmech ÈRK. Nemovitý majetek vyžaduje ovšem i péèi,
a proto se v úèetnictví ÈRK objevují vedle výnosù
i výdaje na správu, opravy a pojištìní budov vèetnì danì
z nemovitostí, a také odpisù. 

Budovy získal ÈRK v dost zanedbaném stavu, v nìk-
terých pøípadech s nevýhodnými nájemními vztahy sjed-
nanými døíve STSÈ. Prací neformální ekonomické pra-
covní skupiny Rady se daøilo investièní majetek kultivo-
vat, navázat výhodnìjší smlouvy a budovy postupnì
opravovat. I když opravy stojí peníze a hladina nájem-
ného z nebytových prostor v ÈR za poslední 2-3 roky
ekonomické stagnace klesá, pokrývají výnosy z budov
napøíklad celý objem mzdových prostøedkù, které ÈRK
vyplácí, a tedy jsou pro ÈRK pøíjmem velmi cenným. 

Èlenské pøíspìvky v návaznosti na pøíjmy
a výdaje

Poslední úprava èlenských pøíspìvkù byla v roce 1995,
kdy byly roèní výše èlenských pøíspìvkù stanovena na
200,- Kè. Pro mládež, vojáky základní služby a dùchod-
ce byly pøíspìvky stanoveny na 100,- Kè. Prùmìrné ná-
klady na jednoho uživatele QSL služby, která je pro
èleny ÈRK zdarma, èinily v roce 1999 pøibližnì 230,-
Kè. Každý èlen ÈRK dostává zdarma klubový èasopis.
Dále za každého držitele povolení na amatérskou stanici
platí ÈRK èlenský pøíspìvek IARU (2,10 CHF). Mimo
tyto pøímé náklady je tøeba vzít v úvahu i další výdaje ve
formì pøíspìvkù na provoz pøevádìèù FM, provoz PR,
kurzy. Další nutné náklady vyžaduje i provoz sekretariá-
tu. Pøesto se daøí plnit základní zásadu, i když v souèas-
né dobì s problémy: nesnižovat základní kapitál ÈRK.

Celkový rozpoèet ÈRK se od posledního sjezdu zvýšil
více jak dvojnásobnì. Podíl pøíjmù na celkovém rozpoè-
tu po uvedené období klesal. Pøíjmy z èlenských
pøíspìvkù nestaèí pokrýt ani náklady na èlenský
èasopis.Vývoj pøíjmù na následující období bude mít
spíše klesající tendenci. Pøíspìvky MŠMT poklesly
zhruba o 70% v uvedeném období. Úroková míra, díky
nízké inflaci, poklesla na cca 5% p. a. Pøíjmy z nemovi-
tostí budou snižovány o náklady na vìtší opravy
a úpravy objektù, aby jejich hodnota neklesala.
U vìtšiny organizací, sdružujících radioamatéry
v Evropì (1. obl. IARU), je rozpoèet hrazen celý, nebo
jeho podstatná èást, z èlenských pøíspìvkù. Tento trend
bude do jisté míry kopírovat i náš vývoj pøíjmù a výdajù
v ÈRK. Rozumným návrhem je zvýšení èlenských
pøíspìvkù na dvojnásobek.

Èinnost Rady

Na minulém sjezdu byla zvolena 15ti èlenná Rada ÈRK.
Výkonný výbor se scházel minimálnì jednou za dva
mìsíce. Oproti pùvodnímu zámìru šlo témìø vždy vzhle-
dem k poèetné úèasti o zasedání celé Rady. Celá Rada
se pak scházela tøikrát roènì. Bìhem celého volebního
období se vzdali z rùzných dùvodù funkce Jan

Rosenauer, OK1UUL, Olga Vergnerová, OK1FWP, Milan
Ruský, OK1MR a Ing. Karel Karmasin, OK2FD. Do Rady
byli postupnì kooptováni Ing. Jaromír Voleš, OK1VJV,
Ing. Ludìk Kolaøík, OK2PLK, který se v prosinci 1999 též
funkce vzdal, Martin Huml, OK1FUA a Ing. Mladoš
Doucha, OK1MD, který však od bøezna 2000, kdy byl do
Rady kooptován, žádnou èinnost v Radì nevyvíjel. 

Monitoring

V oblasti monitoringu - tedy oficiálního snažení o to,
aby výhradní radioamatérská pásma byla používána jed-
inì radioamatérskými stanicemi, je situace od minu-
lého sjezdu nepøíliš nadìjná. Po cca dvouletém období,
kdy si tuto agendu vzal na starost èlen Rady Jiøí Štícha,
OK1JST, nedošlo bohužel k aktivaci v této, pro radio-
amatéry provozáøe jistì záslužné èinnosti, a to z dùvodu
obecného nezájmu o zapojení se do této èinnosti.

Falešná pøedstava, že se jedná o restaurování bývalé
KSR (kontrolní služby radioamatérské), bránila dosud
i dalšímu nástupci ve funkci koordinátora za OK v I. obl.
IARU Ing. Luïku Kolaøíkovi, OK2PLK, zaktivovat moni-
toring v OK na funkèní úrovni. Po delší dobì po jeho
odstoupení z této funkce veškeré materiály, poskytnuté
Èeskému radioklubu koordinátorem I. obl. IARU - MS
(Ron Roden, G4GKO), pøevzal tajemník ÈRK s tím, že se
pokusí vyhledat zájemce o tuto èinnost. Zatím bez
pozorovatelného výsledku.

Kladný výsledek však pøinesla spoleèná akce øady
organizací, do které se zapojil i ÈRK, kdy se pomocí
stížností na povolovací orgány podaøilo zastavit vysílání
stanice z území Ruska, která na kmitoètu 14 126,5 kHz
používala tøíkanálový telegrafní provoz.

STSÈ ÈR a ÈRK

Èeský radioklub se od okamžiku svého vzniku význam-
nou mìrou podílel na transformaci bývalého
SVAZARMU. Výsledkem této transformace bylo
vytvoøení STSÈ jako samostatného právního subjektu
složeného z jednotlivých èlenských svazù. Zásadní zmì-
nou vùèi Svazarmu bylo ustanovení, že nebudou zøi-
zovány okresní a krajské èlánky a nebude realizováno
individuální èlenství.

Výkonným orgánem STSÈ je Rada sdružení, ve které
ÈRK zastupoval od roku 1996 ing. Miloš Prostecký,
OK1MP, pøedseda ÈRK.

STSÈ zastøešuje 19 èlenských svazù a profiluje se
vùèi státní správì a vùèi dalším organizacím zejména
v tìlovýchovì a sportu.
Význam úèasti ÈRK v Radì STSÈ:
1. V rámci STSÈ jsme napojeni na financování ze stát-
ního rozpoètu. Jedná se zejména o dotace z MŠMT,
které formou pøíspìvkù na provoz a investice umožòují
realizovat v ÈRK nìkteré zajímavé projekty (PAKET
RADIO), školení operátorù a pod.
2. V rámci STSÈ získáváme další finanèní zdroje
z hospodáøských výsledkù SAZKY a.s. Tyto finance jsou
zajímavé tím, že je mùžeme volnì použít - jejich použití
není pøesnì urèeno jako peníze z MŠMT.
Finanèní zdroje v bodì 1. a 2. jsou tak zvané obnovitel-
né zdroje, které jsou k využití každoroènì.
3. Peníze získané z aktivit STSÈ, zejména prodej
majetku, nájemné apod. Jde o jednorázové pøíspìvky,
jejichž objem se nedá pøedem urèit a navíc mají klesající
tendenci.
Zhodnocení úèasti ÈRK v STSÈ:
Dùležitým aspektem èlenství ÈRK v STSÈ je spolupráce
se státní správou a dalšími obèanskými sdruženími
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Datum Èlenù Klubù RP èísel 
celkem do 18 let OK od XI. 96

XII. 1996 3292 190 2665 214
VIII. 2000 4406 191 3719 226 524

4067 placeno



Klubové zprávy

Radioamatér 5/200010

v tìlovýchovì a sportu. Tato èinnost STSÈ bude
v pøíštích letech svùj význam stále zvyšovat. V minulém
období se jednoznaènì prokázalo, že jen vìtší celek
mùže úèinnì korigovat nìkteré negativní postoje minis-
terských úøedníkù rozhodujících o pøidìlování
finanèních prostøedkù.

ÈRK se bezprostøednì týkalo definování sportovní
èinnosti a zejména možnost získat prostøedky na státní
reprezentaci, což, zdá se, se zdaøilo.

Pøi práci v Radì STSÈ nás v následujícím období
oèekávají zejména tyto úkoly:
a) Aktivnì se úèastnit dokonèení pøevodu majetku na

èlenské svazy.
b) Spolupracovat pøi dotváøení STSÈ na organizaci,

která bude zabezpeèovat potøebnou vazbu na státní
orgány, kooperovat s dalšími obèanskými sdruženími
obdobného zamìøení a která bude poskytovat servis-
ní služby na základì požadavkù èlenských svazù pøi
optimalizaci poètu pracovníkù.

c) V návaznosti na vytvoøení vyšších územních celkù,
podílet se na vytvoøení vazeb na územní správní
orgány.
Zde bych chtìl podotknout, že až do roku 1999 byl

ÈRK ještì èlenem STSÈ (bývalé federální), jehož jedi-
ným úkolem je vymáhání pohledávek od majitelù
bývalých podnikù federálního Svazarmu. Vzhledem
k tomu, že vìtšina z nich je v konkurzu a náklady na
soudní výdaje stoupají, aniž by pohledávky byly spláce-
ny, dohodli jsme se s ZSR a z bývalého federálního
STSÈ jsme vystoupili.

Odborná èinnost

KV

Za KV èinnost byl Radì odpovìdný Václav Všeteèka,
OK1ADM.

KV umožòují øadu rùzných aktivit, ale pøi urèitém
zjednodušení se dá øíci, že se vìtšinou nacházejí mezi
dvìma vyhranìnými specializacemi: závodním
provozem a DX provozem. Aby ÈRK mohl vytváøet pod-
mínky pro aktivity co nejvìtšího poètu svých èlenù,
poøádá a sponzoruje i v oblasti KV celou øadu akcí: je to
mezinárodní závod OK/OM DX Contest, jehož
manažerem byl až do r. 1999 Ing. Karel Karmasin,
OK2FD. Karel se významnì zasloužil o to, že si OK/OM
DX Contest v záplavì rùzných mezinárodních závodù
získal a udržel velmi solidní úroveò. V loòském roce
pøedal svoji funkci KV soutìžního manažera i manažera
OK/OM Contestu Ing. Martinovi Humlovi, OK1FUA.
Škoda jen, že jejich vzájemná komunikace pøestala fun-
govat, což vìci nepøispívá. Hlavními domácími závody
jsou OK CW a OK SSB závody, pro nìž platí od r. 2000
nové podmínky, upravené na základì pøipomínek úèast-
níkù tìchto závodù. Manažerem obou závodù je po øadu
let Pavel Pok, OK1DRQ. ÈRK je poøadatelem ještì OK
RTTY závodu a celoroèní soutìže Aktivita 160m CW
a SSB, jejímž manažerem je Pavel Konvalinka, OK1KZ. 

Od r. 1995 je každoroènì vyhlašováno Mistrovství
ÈR na KV, do nìhož se zapoèítávají výsledky OK stanic
v OK/OM Contestu a v nìkolika velkých svìtových
závodech. Významnou úlohu v propagaci a prezentaci
výsledkù všech závodù a soutìží hrají pøíslušné rubriky
klubového èasopisu.

V èervenci 1996 se team ÈRK poprvé zúèastnil závo-
du IARU HF World Championship v kategorii HQ-stanic
s prùmìrným výsledkem - po jeho vyhodnocení bylo
rozhodnuto vìnovat výbìru stanic reprezentujících ÈRK

mnohem vìtší pozornost a Ing. Mladoš Doucha,
OK1MD byl povìøen funkcí manažera reprezentaèního
teamu ÈRK.

Výsledky se ihned dostavily: OL7HQ a OL9HQ
obsadila 3. místo a OL8HQ dokonce 2. místo ve svì-
tovém poøadí HQ - stanic.

S politováním však musím konstatovat, že do
dnešního dne se nepodaøilo vyøídit QSL lístky, ani není
znám osud deníku z letošního roèníku IARU
Championship, ve kterém bylo pracováno pod znaèkou
OL0HQ. OK1MD se stal nedosažitelný!

V DX provozu hrají jednu z klíèových úloh aktuální
DX informace - proto se vìnovala a dále musí vìnovat
pozornost síti specializovaných BBS - DX Clusterù
a jejich propojení do evropské sítì. V odùvodnìných
pøípadech je vhodné podporovat úèast èlenù ÈRK na
atraktivních DXpedicích.

VKV

Za VKV byl Radì odpovìdný nejprve Stanislav Hladký,
OK1AGE, který v prùbìhu funkèního období tuto funkci
pøedal Ing. Karlovi Odehnalovi, OK2ZI. Soutìže a závody
zajiš•oval Antonín Køíž, OK1MG.
Závody
Vyhodnocování závodù vypisovaných IARU 1. obl.
i další závody a soutìže vyhodnocují radiokluby vždy
uvádìné v pøedstihu v klubovém èasopise. Jejich povin-
ností je vèas vyhodnotit závod, zveøejnit výsledky, rozes-
lat jednotlivým úèastníkùm a vypsat a distribuovat
diplomy. Na tuto èinnost poskytuje ÈRK prostøedky
podle dohodnutého klíèe. Úèast v závodech v posledním
období vzrùstá, postupnì se rozšiøuje úèast i na vyšších
pásmech (mikrovlny). Výsledky v tìchto závodech jsou
plnì srovnatelné se zemìmi, ve kterých má práce na
VKV špièkovou úroveò a tedy i odpovídající výsledky. 

V roce 1997 ÈRK z povìøení IARU 1. obl. vyhodno-
coval IARU Region 1 VHF/UHF/Microwaves Contest
1996. Rychlé vyhodnocení a zpracování výsledkù bylo
kladnì hodnoceno i vedoucím VHF/UHF/Microwaves
pracovní skupiny IARU Region 1.

V roce 2000 byly vydány nové všeobecné podmínky
pro závody na VKV a v návaznosti též nové pokyny pro
vyhodnocovatele závodù, organizovaných ÈRK.

Samostatnou kapitolu tvoøí kumulativní závod
„Provozní aktiv“. Této nejpopulárnìjší soutìže se
každoroènì úèastní více jak 200 stanic. 
Pøevádìèe 
Prakticky je dobudována sí• pøevádìèù v pásmu 145
MHz. Objevují se však problémy s pøechodem na kmi-
toètový rastr 12,5 kHz. Zdárnì se rozvíjí sí• pøevádìèù
v pásmu 435 MHz. Pùvodní problémy s koordinací jed-
notlivých pøevádìèù se podaøilo odstranit a osobnì se
mi daøí je vnitrostátnì koordinovat. Stále však trvají
problémy se zpùsobem užívání pøevádìèù, malou
provozní kázní, nerespektováním nìkterých základních
projevù mezilidské komunikace a norem slušnosti. 
Pøidìlování kót
Je tøeba podìkovat Standovi, OK1WDR, za dlouholetou
práci pøi pøidìlování kót. Dìlá svou práci perfektnì
a spolehlivì. Dosavadní systém vyhovuje. Ne vždy jsou
však dostateèné informace o obsazených kótách pøed
jednotlivými závody.
Obecnì
Není možné v tomto souhrnu postihnout celkové dìní
v oblasti VKV v Èeské republice. Øada aktivit je vnì
ÈRK. Množství soukromých i skupinových poèinù dává
vzniknout velmi ambiciózním projektùm. Samostatnou

kapitolou je úèast Mirka, OK2AQK, v projektu AMSAT.
Øada stanic pracuje provozem EME (OK1MS, OK1KIR,
OK1CA a další) a dosahují vynikajících úspìchù. 

HST

O problematiku sálové telegrafie se staral Áda Novák,
OK1AO, který není èlenem Rady.

Soutìže v telegrafii po zmìnì pomìrù v ÈR se konaly
naposled v r. 1994. Až v roce 1997 z iniciativy Ing.
Vladimíra Sládka, OK1CW se zaèalo s pøípravou na mis-
trovství svìta HST97 v Bulharsku, kam jsme pokusnì
poslali 3 závodníky. Pøekvapivì dobrá konkurence-
schopnost našich závodníkù, a tím i dobrý výsledek na
HST97 rozhýbala opìt telegrafii u nás.

Znamenalo to velké množství práce, protože bylo
nutno zjistit, kolik z bývalých závodníkù, rozhodèích
a funkcionáøù je ochotno znovu s TLG zaèít a jaká je
k dispozici technika. Protože se za dobu neèinnosti
v TLG u nás výraznì zmìnila pravidla a všichni se s nimi
museli seznámit, musela pracovní skupina TLG mezi-
národní pravidla napøed pøeložit a potom podle nich
udìlat pravidla naše. 

V letech 1998 a 1999 se podaøilo uspoøádat mistrov-
ství ÈR, kterým v r. 1998 pøedcházela jedna a v r. 1999
dvì oblastní soutìže. V r. 1999 jsme se úèastnili mis-
trovství svìta HST99 v Itálii. 

I na HST99 jsme se umístnili dobøe. V r. 2000 není
HST poøádáno, proto probìhne nìkolik oblastních
soutìží a mistrovství ÈR. 

Kladem znovu vzkøíšení telegrafních soutìží je
pomìrnì znaèný zájem závodníkù, a to dokonce
i juniorù. 

Jsou však i nedostatky. Závody jsou poøádány na
magnetofonu B4 s vytahanými pásky, sluchátkové
rozvody se pracnì natahují v místì pøíjmu. Jediné, co ze
staré techniky zùstalo na úrovni, jsou klíèovací praco-
vištì od OK1RQ. Nejhorší je, že poèet soutìží limituje
nízký poèet kvalifikovaných rozhodèích.

K odstranìní tìchto potíží musíme v nejbližší dobì
uspoøádat školení rozhodèích, opatøit alespoò jeden
pøenosný poèítaè a øešit náhradu páskových magneto-
fonù pro nahrávání klíèování a pøehrávání pøíjmových
textù. K øešení zùstává pøímé generování pøíjmových
textù do sluchátkových rozvodù, øešení sluchátkových
rozvodù bez natahování drátù a program pro kvalitní
výrobu pøíjmových textù.

Struèné výsledky HST97: 2 støíbrné a 1 bronzová
medaile, 7. místo z 15 družstev, HST99: 1 støíbrná a 1
bronzová medaile, 7. místo z 18 družstev.

Packet Radio

Za PR byl Radì odpovìdný Sveta Majce, OK1VEY.
Èeský radioklub v uplynulém volebním období vìno-

val na rozvoj sítì cca 300 000 Kè. Prostøedky byly
vìnovány pøedevším na zakoupení stavebnic TRXù pro
pásmo 23 cm a rychlost pøenosu minimálnì 19,6 kBps.
Pøechod provozu linek do pásma 23 cm a využití seg-
mentu pro digitální provoz v pásmu 70 cm jen pro
USERy je v souladu s doporuèením IARU.

S dodávkou stavebnic byly rùzné problémy, právì tak
jako se stavbou rádii z tìchto stavebnic a pøedevším
s jejich oživením a uvedením do provozu. Navzdory
tomu již vìtší èást tìchto rádii slouží na linkách PR sítì
a došlo tak nìkde k podstatnému zrychlení pøenosù. Na
vlastním budování jednotlivých uzlù a rozšiøování PR
sítì se však hlavní mírou podíleli sponzoøi a uživatelé,
které získali SysOpové novì budovaných uzlù.
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Protože se na podporu provozu PR používají
prostøedky ze státní dotace, nelze tìchto prostøedkù
použít na nájem nebo úhradu elektøiny. Toto je nutno
hradit buï z pøíspìvku uživatelù nebo ze sponzorských
pøíspìvkù. 

Pro letošní rok Rada ÈRK rozhodla tyto prostøedky,
vyèlenìné na PR sí•, využít k proplacení náhradních dílù
èi oprav jednotlivých uzlù. Rada toto opatøení považuje
za úèelnìjší k udržení stávající sítì v provozu.

Jednání se státní správou

Komise pro pøípravu nových povolovacích podmínek
navázala na svoji pøedcházející èinnost. Jejími èleny
mimo èlenù ÈRK byli i zástupci SMSR a SÈR.

Z dalšího jednání s vrchním øeditelem ÈTÚ vyplynu-
lo, že nelze uvažovat o zmìnì Vyhlášky o povolování
amatérských radiových stanic. Proto byly již døíve
pøipravované návrhy pøepracovány. K pøedání návrhu na
zmìnu Povolovacích podmínek však nedošlo, nebo•
mezitím vznikl zámìr na vydání nového Zákona o teleko-
munikacích. Bylo tedy nutno opìt vypracovat nové
návrhy, aniž byla známa koncepce tohoto zákona.
S tìmito návrhy jste byli postupnì seznamováni
prostøednictvím AMA Magazinu. I když byl problém
s osobním pøedáním. I když trvalo témìø dva mìsíce, než
se mi podaøilo setkat se s vrchním øeditelem ÈTÚ,
pøesto pozdìji probìhlo nìkolik jednání na odboru
správy kmitoètového spektra k našim návrhùm. K jed-
notlivým návrhùm, které pozdìji vypracoval ÈTÚ, jsme
pravidelnì podávali pøipomínky nejen pøímo ÈTÚ, ale
i prostøednictvím MŠMT, které nám vycházelo velice
vstøíc a zapracovávalo je do mezirezortního
pøipomínkového øízení.

Od 19. èervence platí nové pøedpisy pro radio-
amatérskou službu. I když v 3. èísle Radioamatéra byl
k nim dosti negativní komentáø, je možno je zhodnotit až
po jejich dùkladném prostudování. 

To, co se nám nepodaøilo prosadit, je zavedení
„novických“ tøíd, u kterých by byla snížena vìková hra-
nice. Osobnì jsem pøesvìdèen, že pokud by mládež
provozovala radioamatérskou èinnost pod vlastní volací
znaèkou, aniž by byla omezena tím, zda má držitel povo-
lení èas na dozor, spíše by jí tato èinnost zaujala.

Tato snaha však narazila na konstatování, že mladší
15ti let nemohou být úèastníky správního øízení.

Na druhé stranì se podaøilo øadu vìcí prosadit.
Uvedu jen ty hlavní:
1. Do vyhlášky byla zahrnuta tøi nová pásma: 137 kHz,

50 MHz a 3,4 GHz.
2. Tøída C získala pøístup k pásmu 7 MHz a u øady

pásem jí byly rozšíøeny kmitoètové úseky.
3. Druhy provozu nejsou taxativnì vyjmenovány. V § 6,

odst. (1) se konstatuje: Je dovoleno vysílat jen
v otevøené øeèi. Otevøenou øeèí se rozumí i použití
zkratek, mezinárodních kódù a komunikaèních pro-
tokolù.
I když ve vyhlášce jsou u jednotlivých pásem

uvádìny jen poèáteèní a koncové kmitoèty, bude
vyžadováno dodržování tzv. band-plánù, nebo• jejich
znalost je zakotvena i v Sylabu doporuèení CEPT T/R
61-02, na základì kterého nyní ÈTÚ vydává vysvìdèení
HAREC. Toto vysvìdèení je ve smyslu zákonných
ustanovení „Prùkazem operátora“.

Za zmínku stojí i to, že na základì pøipomínek ÈRK
k návrhu Zákona o telekomunikacích byl snížen pùvod-
nì navrhovaný poplatek za vykonání zkoušky na 400,-
Kè a poplatek za vydání povolení na 500,- Kè.

Dále byla sledována problematika uzavøení mezivlád-
ní dohody s Øeckem, která se táhne již více než 5 let.
Osobnì jsem na zaèátku roku 1999 upravoval pro mezi-
národní oddìlení ÈTÚ vzor dohody, kterou má Øecko se
Švýcarskem, na naše pomìry. Po roce pak informoval
OK1YM v minulém èísle Radioamatéra, že èeská strana
se již ozvala a na tahu (snad již posledním) jsou Øekové.

Touto cestou je nutno podìkovat Zkušební komisi
ÈTÚ, která vycházela vstøíc našim požadavkùm a v dobì
dovolených zkoušela frekventanty našich kurzù pøímo
v Otrokovicích.

Další doporuèení odstupující Rady sjezdu

ÈRK disponuje více než 15 miliony Kè v penìzích na ter-
mínovaných vkladech a tržní hodnota jeho nemovitostí
èiní též asi 15 milionù korun, což dohromady pøed-
stavuje hodnotu pøed 7 tisíc korun na jednoho èlena
ÈRK. To vše získal ÈRK z dìlení majetku bývalého
Svazarmu, tedy z neobnovitelného zdroje: již nikdy ne-
bude pøíležitost takové hodnoty nashromáždit. 

Dosažený stav je dokladem, že Rada byla úspìšná
v hájení zájmù amatérù pøi dìlení svazarmovského
majetku, ale i dokladem, že s majetkem hospodaøila
odpovìdnì - na penìžní reservy nebylo nikdy sáhnuto
pøes jakékoli tìžkosti a vše, co Rada získala, neztenèené
- v pøípadì nemovitostí naopak zkultivované - pøedává
své nástupkyni.

Z majetku mají užitek všichni radioamatéøi, èlenové
i neèlenové ÈRK: ceny placených služeb ÈRK nestoupa-
jí ani zdaleka tou mìrou, jakou rostla inflace, jakou se
rozšiøovala nabídka služeb pro èleny i neèleny a jakou
ÈRK podporuje rozlièné radioamatérské aktivity, nebo
naopak jakou klesaly státní dotace a pøíspìvky z STSÈ.

Vedle výhod znamená majetek i rizika: pøitahuje
pozornost tìch, kdo usilují o osobní profit; nezøídka se
kolem Rady míhají všelijaké nabídky „výhodných“
investic, úvìrù, záloh a podobnì. Z øad zamìstnancù
zase slýcháme, že ÈRK s majetkem naloží nejlépe,
vytvoøí-li za nìj svým zamìstnancùm pøíjemné platové
a pracovní podmínky, nebo že by ÈRK mìl platit „trenéry
mládeže“, vybavit radiokluby špièkovým zaøízením, èi
více investovat do paketu apod. Ojedinìle zaznívá i hlas,
že myslitelnou variantou je všechny peníze rychle
rozházet, a po pár letech líbivé politiky pozdìji pøejít na
model plného hrazení výdajù ÈRK výhradnì z èlenských
pøíspìvkù. Protože roèní výdaje ÈRK èiní asi 1200,- Kè
na èlena pøi èlenském pøíspìvku pouhých 200,- Kè; lze
si dobøe pøedstavit, jak by èlenové zmìnu financování
podle tohoto potøeštìného projektu uvítali.

ÈRK má to štìstí, že jako málokterá radioamatérská
organizace ve svìtì disponuje vlastním kapitálem a toho
se dobrý hospodáø nezbavuje. Utratili-li bychom dnes
z kapitálu tøeba jen nevinnì vyhlížejících sto tisíc,
pøipravili bychom se tím o každoroèní zhruba desetitisí-
cový pøíjem na mnoho let dopøedu. Vlastní kapitál ÈRK
je zárukou, že ani dlouhá léta v budoucnu nebudou
muset èlenové platit na pøíspìvcích tolik, kolik budou
v èlenských službách získávat. Vlastní kapitál je zárukou
dlouholeté stability ÈRK. ÈRK poskytuje èlenùm
i radioamatérské veøejnosti naprosto vše, ba i víc, než je
pro radioamatérskou organizaci srovnatelné velikosti
obvyklé i ve vyspìlých zemích a uživatelé pøitom platí
zlomek skuteèných nákladù. To je - vedle státních dotací
- umožnìno právì vlastním kapitálem ÈRK. Za tìch
okolností kapitál rozmrhat by bylo neodpustitelnou chy-
bou.

Na novou Radu je proto tøeba apelovat a zavázat ji
usnesením sjezdu, aby ani nadále majetek ÈRK nez-
menšovala, aby s ním i nadále hospodaøila pøedevším
k prospìchu všech èlenù a všech radioamatérù a aby
i odolala všem nástrahám lákavých pøíslibù.

Nové Radì je však tøeba uložit ještì nìco navíc, a to
kroky k optimalizaci výnosù z majetku. Ještì na zaèátku
uplynulého volebního období bylo jednoduché uložit
peníze s více než desetiprocentním úrokem a jevilo se
proto jako jasné, že i nemovitosti budou postupnì
prodány, stržené prostøedky uloženy a ÈRK získá ze
všech aktiv kolem tøí milionù roènì bez velkých starostí.
Tyto vlídné doby minuly a nikdy se nevrátí. Nemovitost
se stává zajímavìjší investicí než døíve, takže alespoò
èást z nich bude lépe si ponechat, jenže jejich správa na
dálku z Prahy není jednoduchá. Peníze dnes na termíno-
vaných vkladech vynášejí málo pøes 4 procenta, takže
bude tøeba hledat investièní možnosti s lepším zhodno-
cením.

Majetek v rozsahu, jímž ÈRK disponuje, již nelze
spravovat amatérsky a souèasnì mezi radioamatéry
tìžko najdeme profesionální, opravdu zkušené a seriozní
investièní poradce, navíc by i tak byla vždy vznášena
otázka jejich nezávislosti a nezištnosti. Proto doporuèu-
jeme, aby nová Rada svìøila aktiva ÈRK nìkolika nad-
národním správním a investièním spoleènostem s mno-
haletou mezinárodní dobrou povìstí, aby aktiva byla
dobøe chránìna pøi optimálních výnosech a aby bylo
zabránìno jakýmkoli pochybám o korektní správì
spoleèných hodnot.

Dále bych chtìl upozornit na problematiku, kterou
bude muset nová Rada neustále sledovat. V roce 2003
se bude konat konference WARC 2003, která mimo jiné
má provést revizi Radiokomunikaèního øádu. To, jak
dopadne, bude mít zásadní vliv i na amatérskou službu.
Pùjde i o základní definici amatérské a amatérské
družicové služby a o to, zda je potøebná zkouška z Morse
abecedy pro pøístup na krátké vlny. A právì zde je nutno
hledat hlavní nebezpeèí. Pokud nebude zachována
souèasná definice, že naší èinností je sebevzdìlávání
a experimentování, nebude ani opodstatnìné, proè
potøebujeme tolik kmitoètù. A na to profesionální služby
jen èekají. Již nyní v dokumentech CEPT je, aby pásmo
70 cm bylo jen 432 až 438 MHz a je indikován i zájem
o celá pásma 2 m a 70 cm. V minulosti se projevily
snahy i ze strany ÈTÚ, abychom se dobrovolnì zøekli
èásti pásma 430 až 440 MHz.

To vidím, vedle zajištìní èinnosti QSL služby, jako
druhý hlavní úkol pøíštího období. Možná i prvoøadý!

Vyslechli jste mùj referát, ve kterém jsem se pokusil
shrnout vše, co se uèinilo za uplynulé tøi roky a hlavnì
ve kterém jsem se pokusil nastínit, v èem je potøeba se
zlepšit. Vìøím, že do nové Rady vyberete schopné,
dùvìryhodné radioamatéry, ale hlavnì ochotné prospìt
spoleèné vìci.

V závìru bych ještì chtìl podìkovat všem tìm, kteøí
pøispìli k rozvoji radioamatérského hnutí. A• již to byli
pracovníci ÈRK, èi organizátoøi setkání v Holicích v èele
se S. Majcem, OK1VEY, nebo i ti nejmenovaní, kteøí
pomáhali pøi tøídìní QSL lístkù, z nichž ne všichni jsou
našimi èleny. Dík patøí i tìm èlenùm Rady ÈRK a revizní
komise, kteøí se v uplynulých 4 letech podíleli na
zajiš•ování potøebné èinnosti.

Jednání sjezdu pøeji mnoho úspìchù.

Ing. Miloš Prostecký, OK1MP, pøedseda ÈRK



Postupové soutìže
v telegrafii
V letošním roce se nekoná mistrovství svìta HST (zkrat-
ka High Speed Telegraphy), a proto je naše mistrovství
ÈR nejvyšší soutìží v øetìzci postupových soutìží
v telegrafii.

Tyto postupové soutìže jsou nezbytné pro výbìr tìch
nejlepších do vyšších soutìží, pro nalezení nových ta-
lentù, hlavnì mladých, aby telegrafie na pásmech
nezanikla, když už ji profesionálové opustili. Vím dobøe,
že na amatérských pásmech lze pracovat i bez prùpravy
v rychlotelegrafii a mnozí HAMové mì o tom stále
pøesvìdèují, ale život ukazuje, že velká èást našich
špièkových závodníkù na KV je, nebo byla, aktivními
závodníky v telegrafii.

Pøesvìdèivé je i to, že mnozí telegrafisté na našich
zastupitelských úøadech byli aktivní závodníci
a reprezentanti.

V roce 1999 se uskuteènily dva oblastní závody - ve
Vrchlabí a v Praze. Je ale potøeba uspoøádat alespoò pìt
takových soutìží rovnomìrnì po celé republice, aby
mìlo více amatérù možnost na takové klání pøijít, aniž
musí cestovat pøes pùl zemì. Je to jediná možnost, jak
si noví zájemci mohou závod v telegrafii vyzkoušet,

pokroèilí naostro provìøit svou formu pøed mistrovstvím
a pracovní skupina telegrafie zaškolit nové rozhodèí.

Proto se obracíme na všechny HAMy, pomozte nám
uspoøádat další oblastní pøebory v rámci aktivních
radioklubù, nebo pøijïte na pøebor ve vašem okolí.
O poøádaných pøeborech budeme dávat informace na
PR v rubrice HST, nebo na www stránce ÈRK. Je možno
se obrátit s dotazy na OK1AO na PR nebo e-Mail
ok1ao@volny.cz.

Závodit se bude podle zjednodušených pravidel.
Disciplíny jsou:
- Pøíjem textù písmen v délce 1 minuty od tempa 80 do

150 PARIS, pøepis dvou textù 
- Pøíjem textù èíslic v délce 1 minuty od tempa 100 do

180 PARIS, pøepis dvou textù
- Vysílání textù písmen a èíslic v délce 1 minuty, jeden

pokus
- Navazování spojení v programu PED v délce 5 minut,

dva pokusy
Na zajištìní nájmu a nezbytných nákladù budou

omezené finanèní prostøedky. Techniku a rozhodèího
zajistí pracovní skupina HST. Termín konání by se mìl
vejít do mìsíce øíjna a to s ohledem na konání velkých
KV závodù. Dìkuji za pomoc.

Tak nashledanou na telegrafních závodech.
Adolf Novák, OK1AO
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Zprávièky II

Žádost o povolení

Telekomunikaèní vìstník pøinesl v 8. èástce nìkolik
nových informací, které zajímají i radioamatéry. 

Prvou je opatøení ÈTÚ è. OÚ - 1/R/2000 o údajích,
které musí obsahovat žádost o povolení k provozování
vysílacích radiových zaøízení, jehož pøílohou je i vzor
formuláøe žádosti. Žádost se skládá ze 13 formuláøù
oznaèených písmeny A - M. Formuláø A vyplòují všich-
ni žadatelé (obsahuje vstupní údaje o žadateli), tedy
i radioamatéøi. Mezi formuláøi najdeme i formuláø J -
Údaje o vysílacím rádiovém zaøízení amatérské radioko-
munikaèní služby. Pozor, aè to na formuláøi není zvláštì
uvedeno, vyplòují ho pouze žadatelé o povolení
provozu pøevadìèù a majákù. Všichni žadatelé však
mohou vyplnit formuláø M - Seznam pøíloh, pokud
samozøejmì nìjaké pøikládají. Poslední stránkou
žádosti jsou vysvìtlivky. Je tedy jasné, že vìtšina
žadatelù z øad radioamatérù vyplní pouze formuláø A
(pøípadnì M) a ostatní ponechá volné, pøípadnì nepøi-
loží. Stejný formuláø je urèen i pro žádosti o zmìny
povolení, tedy o pøeøazení do vyšší tøídy, zmìnu QTH,
prodloužení platnosti (bude-li nutné) apod. 

Druhou je informace o žadateli o vykonání zkoušky
zvláštní zpùsobilosti k obsluze vysílacích rádiových
zaøízení - její pøílohou je universální formuláø. 

Tøetí je informace o zpùsobu úhrady správních
poplatkù. Pøipomínáme, že poplatek za vydání koncese
èiní 500,- Kè, poplatek za vydání prùkazu operátora
400,- Kè. ÈTÚ doporuèuje, aby v zájmu prevence
možných nedorozumìní žadatelé uhradili poplatek už
pøed podáním žádosti, a doklad (nebo kopii dokladu)
o platbì pøipojili k žádosti. Poplatek lze uhradit
poboèce ÈNB v Praze 1 bankovním pøevodem nebo
složenkou na úèet è. 19-60426011/0710. Žadatelé
o radioamatérské záležitosti uvedou na složence nebo
pøíkazu k úhradì jako variabilní symbol èíslici 6.

Dosud není jasné, zda ÈTÚ bude požadovat doru-
èování žádostí výhradnì na jím poskytnutých formulá-
øích, nebo bude pøípustné použití fotokopií nebo
jiných forem. Proto laskavì považujte naše snímky
opravdu jen za zobrazení, nikoli originály formuláøù.
Jakmile získáme další informace, budeme Vás infor-
movat.

Jan Litomiský, OK1XU

Pøijímaèe z Radioamatéra 2/2000

Autor jednoho z pøijímaèù, Miroslav Gola, OK2UGS,
doplnil své webovské stránky o další nformace.
http://www.qsl.net/ok2ugs/otazkyodpovedi.html,
http://www.qsl.net/ok2ugs/fotogalerie.html.

Setkání Pøerov 15. 10.

RK OK2KJU Pøerov poøádá dne 15. øíjna 2000 (nedìle)
od 8mi do 12ti hod. setkání radioamatérù a CBèkáøù
ve velkém sále pivovaru Pøerov. Souèástí setkání bude
radioamatérská burza. Pro návoz materiálu bude sál
otevøen od 7,30 hod. Pøerovský RK Vás všechny
srdeènì zve.

Vladimír Jelínek, OK2BDX

Silent Key OK1PF
Dne 26. 7. 2000 zemøel ve vìku 85 let „služebnì
nejstarší“ plzeòský amatér - Franta OK1PF. O radiové
vlny se zaèal zajímat ve svém rodišti - Èekých
Budìjovicích. Koncesi se znaèkou OK1PF získal
v roce 1937. Odstìhoval se do Plznì, kde nastoupil
v tehdejších Škodových závodech. „Jezdil“ pøevážnì
telegraficky a preferoval pásma 21 a 28 MHz.
V padesátých letech ho zaèaly lákat VKV, kterým
zùstal vìrný až do samého konce svého života. Byl
jedním z nejaktivnìjších èlenù plzeòského radioklubu

OK1KPL. Tehdejší „Polní dny“ se neobešly bez jeho
legendárního MWEc s PC88 na vstupu dvoumetro-
vého konvertoru. Dodnes se vypráví historka z PD62
na kótì Škarmanka, kdy jsme museli v noci opustit
tìžce pøístupnou skalnatou kótu. Pøi likvidaci
stanovištì tehdy Franta uklouzl a jel na „zadní èásti
tìla“ po skále dolù, ale svého MWEca nepustil.

Do „tajù radiových vln“ zasvìtil i mne a svým neu-
tuchajícím nadšením získal mnoho hamù z Plzeòska
a okolí. Nám všem patøí tato krátká vzpomínka na
Frantu - kamaráda, který se už dnes na nás dívá ze
zaslouženého „radioamatérského nebe“.

syn Petr - OK1IPF @ OK1KPL

Výsledky soutìže
o nejhezèí QSL lístek
U pøíležitosti holického setkání probìhlo hodnocení
celkem 60 QSL lístkù OK stanic, zaslaných do této
soutìže, vyhlášené ÈRK. QSL lístky byly vystaveny
v blízkosti našeho stánku a bylo
vskutku na co se dívat. Šestièlenná
laická porota ohodnotila nejvìtším
poètem bodù QSL lístek stanice
OK1DTP. Na druhém místì skonèil
OK1AYD a jako tøetí byl vyhodno-
cen QSL lístek radioskautù
OL5SCT. Výhry byly dotovány
èástkami 500, 300 a 100 Kè.
Náhodnì vylosovaným ze všech
ostatních do soutìže zaslaných
QSL lístkù byl QSL OK2ZMB,
s výhrou 400 Kè. Uvedené výhry
jsou urèeny ke krytí finanèních

výdajù spojených s radioamatérskou èinností výherce
(nákup materiálu, odborného tisku a podobnì). Vítìzné
stanice byly vyzvány k zaslání úètù - pokladních
stvrzenek, aby jim mohly být uvedené èástky poukázány.
Výhercùm blahopøejeme a všem ostatním dìkujeme za
úèast.

Jinøich Günther, OK1AGA
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Kniha „Internet, Amprnet a paket-radio“
Nová publikace „Internet, Amprnet a paket-radio“ se zabývá využitím rùzných zpùsobù spolupráce radio-
amatérské sítì paket-radia se sítí Internet. V úvodní èásti jsou vysvìtleny zpùsoby spolupráce se sítí Amprnet,
která je jednou ze sítí globální sítì Internet. Je uveden pøehled pøíkazù pro uzly TNOS a JNOS sloužící v síti paket-
radia jako brány (gateways) pro rychlou komunikaci zprostøedkovanou sítí Amprnet se stejnì vybavenými
vzdálenými uzly. Následují pøíkazy pro celosvìtovou konverzaci umožnìnou rovnìž sítí Amprnet. Je popsáno též
použití uživatelských pøíkazù, pøíkazù interpretu pøíkazù (Shell) a použití protokolù Telnet a FTP pøi komunikaci
se servery Linux a Unix v síti paket-radia. 

Druhá èást publikace je urèena pro ty radioamatéry, kteøí chtìjí používat pøi práci s Ham Web servery dostup-
nými v síti paket-radia bìžné uživatelské prostøedky pro sí• Internet, tj. prohlížeèe a grafická okna. Po popisu
instalace programového pøevodníku protokolù Flexnet TCPIP/AX.25 následuje návod k používání prohlížeèù
Microsoft Internet Explorer a Netscape Navigator, grafického okna pro protokol FTP a okna pro protokol Telnet.
Vysvìtleno je též øešení možných konfliktù vzniklých pøi instalaci programù a po pøipojení rùzných zaøízení k poèí-
taèi. Následují pøíklady práce s Ham Web stránkami, které jsou obdobou WWW stránek sítì Internet. Je popsáno
i pøipojení poèítaèe k síti Internet prostøednictvím telefonního modemu. 

Knihu napsal Karel Frejlach, OK1DDD, a vydalo ji nakladatelství BEN (Vìšínova 5, 10000 Praha 10), které zajiš•uje i její distribuci.

Kurz operátorù 
5. - 12. 8. 2000
Ve dnech 5. - 12. srpna 2000 se v Otrokovicích konal Kurz
operátorù amatérských rádiových stanic. Na kurzu se sešli
úèastníci témìø ze všech koutù naší republiky. Byli zde jak
úplní nováèci, tak i ti pokroèilejší, co již koncesi vlastní. 

Dovolil bych si touto cestou za všechny zúèastnìné
podìkovat organizátorùm a instruktorùm tohoto kurzu.
Jmenovitì bych rád podìkoval panu Josefu Bartošovi,

OK2PO, (telegrafie a provoz), panu Františku Kunovi,
OK2PJF, (technika) a panu Miloši Prosteckému,
OK1MP, (pøedpisy). Rovnìž velký dík patøí èlenùm zlín-
ského radioklubu. Instruktoøi pøednášeli a vysvìtlovali
danou látku naprosto skvìlým a hlavnì lidským pøístu-
pem. V neposlední øadì patøí dík i pracovníkùm ÈTÚ,
jmenovitì paní Bubnové a panu Kadlecovi.

Dle mého názoru kurz oèekávání splnil a s úèastníky
kurzu se budeme setkávat na pásmech. Mám proto na
závìr jednu prosbu: vzpomeòme i my na své zaèátky
a buïme trochu ohleduplní a trpìliví.

Roman Holeèek, OK2BYH

Radioklub SK0UX
u Stockholmu
Slyšeli jsme mnoho stížností od radioamatérù navštìvu-
jících Stockholm, že je tìžké najít v této oblasti zají-
mavou klubovou stanici. Dovolte mi proto uvést nìkolik
informací o naší klubové stanici (viz foto na obálce).

Klub zvaný Kvarnberget Amatörradioförening byl
založen v roce 1993 a pøevzal znaèku SK0UX a souèas-
né stanovištì od místního klubu Stockholm Täby. Od té

doby bylo vybudováno mnoho nových stožárù a antén
a prostøednictvím zvláštní dohody s nìkolika dalšími
kluby bylo toto místo zpøístupnìno stovkám jejich
èlenù. Sám klub má pouze 35 èlenù s vážným zájmem
o všechny aspekty amatérského rádia, kteøí chtìjí sdílet
své znalosti a zkušenosti s nìkým, kdo má stejného
koníèka. 

Uvítáme každého návštìvníka Stockholmu, který se
chce pøipojit k našemu klubu, èi pouze použít stanici.
Máme antény pokrývající témìø celé spektrum
amatérského rádia. V klubu je 9 stožárù, z nichž nìkteré
nesou skuteènì úchvatné systémy. Pøesto je tu ještì
místo pro další antény, stálé nebo zkušební. Pøístup je
omezen, proto je tøeba kontaktovat autora na tel. èísle
(+46 707 56 1493), e-mail sm0jhf@chello.se nebo
poslat zprávu zástupci klubu sk0ux@sk7do.te.hik.se.
Stanice se nachází nad Ullnasjön (Ullna Lake) zhruba 30
km severnì od centra Stockholmu, pøi dálnici E18.

Pøiložené obrázky ukazují nìkteré naše antény a èást
našich aktivit. Až budete pøíštì ve švédském
Stockholmu, pøijïte a pøidejte se k nám.

Henryk Kotowski, SM0JHFSM0KCO

OK1FMD, WB6RAB SK0UX

Jedlová 2000
O letošních prázdninách se uskuteènil již ètvrtý roèník tábo-
ra zamìøeného na výpoèetní techniku, elektroniku
a radiotechniku. Tábor tradiènì poøádal Dùm dìtí a mládeže
Hradec Králové a jeho radioklub OK1OHK. Tábora se
zúèastnilo 29 dìtí z Hradce Králové a okolí, Prahy
a Mìlníka, 25 chlapcù a 4 odvážné dívky.

Dìti pracovaly v jednotlivých odbornostech dle vlastní
volby. V druhé èásti programu se soutìžilo a sportovalo.
Proè také ne. Velice krásné a pøíjemné prostøedí penzionu
Kristýna Jedlová v Orlických horách k tomu pøímo vybízí.
Podaøilo se nám ulovit lišku (samozøejmì radio), našli jsme
všechny znaèky pøi postøehovém závodì. Uskuteènili jsme
nìkolik pìších tùr po Orlických horách. Všude nás pøitom
provázely naše kamarádky vysílaèky. Na chatì bylo vše
jištìno stabilní stanicí. Na „stabilu“ byl vždy jeden
z vedoucích, který monitoroval náš provoz a upozoròoval na
chyby, kterých jsme se dopustili. Mimo provozu na gene-
rálním povolení (4m) jsme monitorovali CB pásmo (to pro
úplné zaèáteèníky) a frekvence 144, 3,5, 10,1 a 21 MHz.
Bìhem tábora jsme navázali cca 300 QSO, zúèastnili jsme
se „Polního dne mládeže“, „Polního dne“ z kóty Jásenná
u Jaromìøe. Dále jsme se zúèastnili „FM CONTESTU“. To
vše jsme zvládli za pomoci zaøízení TCVR BMT - 226, 25W,
7 el. QUAD na VKV a TCVR FT - 840, 50W, dipol 2 x 20m
na KV zapùjèené ÈRK. Programovalo se a samozøejmì

pájelo. Pracovali jsme na vlastních výrobcích a se staveb-
nicemi, které pøipravili vedoucí. Mimo jiné, nìkteré staveb-
nice jste si mohli postavit na setkání v Holicích ve stánku
ÈRK pro mládež a zaèínající. Samozøejmì jsme museli
pøežít noèní hru a další a další.

Co øíci o táboøe závìrem? Ubytování a stravování bylo
jako každý rok bez problémù. Poèasí bylo deštivé, ale pro-
gram tábora jsme zvládli k naší spokojenosti. 

V pøíštím roce bude tábor trošièku jiný. Došlo k oddìlení
poèítaèových nadšencù. To znamená, že všichni, kteøí se
jako my zajímáte o elektroniku, radiotechniku a amatérské
vysílání, sledujte informace DDM Hradec Králové na
www.barak.cz a pojeïte s námi. Budeme na novém zatím
tajném QTH. 

Závìrem velký dík vedoucím, kteøí pøipravili zajímavý
program, Martinovi OK1FMS, druhému Martinovi, Svá•ovi
OK1TAM, Vláïovi OK1IVZ a zdravotnici Erice.

Vojta Horák, OK1-35092

soutìž ve støelbì v popøedí OK1MJS

Èást pracovištì KV
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Provoz SSB
Jste nováèky na KV? Pøicházíte z FMky? Krátké vlny ne-
jsou rádio vaší babièky. Ti z vás, kdo jste tu noví, mùžete
být trochu pøekvapeni, když se dostanete ke KV SSB
provozu. Pøi FM komunikaci to èasto vypadá, jako by
operátor protistanice sedìl s vámi v jedné místnosti.
Provoz probíhá na kanálech a obì stanice jsou na stej-
ném kmitoètu, snad s výjimkou, kdy má jedna stanice
potíže s vysílaèem. Slabé signály rychle mizí, dostanou-
li se k okrajové oblasti dosahu vysílaèe.

Vysílají-li na FM dvì a více stanic, ta nejsilnìjší úplnì
obsadí pøijímaè. Nemají-li dva signály témìø shodnou
sílu, tak ten slabší prostì zmizí. 

Na SSB je to o nìèem úplnì jiném. Nejsou tu žádné
kanály a je-li pásmo plné, tak se operátoøi èasto tlaèí na
kmitoèty mezi právì probíhajících spojení. Ladìní na daný
kmitoèet je analogové. Dnes mají témìø všechna zaøízení
na trhu digitální VFO, ale s tak malým krokováním, že se
chovají stejnì, jako analogová a mezi kmitoètem
vysílaného a pøijímaného signálu není prakticky žádný
rozdíl. V okrajové oblasti mizí slabé signály jen pozvolna.
Také se tu neprojevuje žádný efekt obsazení pøijímaèe.

Pøedpokládejme, že se pokoušíte poslouchat stanici
X vysílající na urèitém kmitoètu. Na stejném kmitoètu je
i stanice Y. Je-li síla pøijímaného signálu stanice Y tøeba
jen 1% síly stanice X, zpùsobí to znatelné rušení stanice
X. Protože se musíte vypoøádat s podmínkami šíøení
pøes znaèné vzdálenosti, je pro urèité pásmo bìžné, že je
v daném èasem otevøené do více smìrù. Proto si stanice
Y nemusí být vùbec vìdomá toho, že na kmitoètu je
stanice X. Toto vše je nutné pøièíst k naprosto odlišným
zkušenostem z FM provozu. 

Pravidla

Takže, co tohle všechno znamená? Znamená to, že
pravidla provozu jsou hodnì odlišná. Vyžaduje to „jinou
sadu uší“. Je dobré být si pøedem vìdom toho, že nebu-
dete mít volný kanál jako na FM, pokud nebude pásmo
zavøené a vám nepùjde jen o popovídání si s kamarádem
z druhého konce mìsta. Jsou-li pásma plná, pak i další
stanice se snaží najít si svùj kmitoèet. Mají na to plné
právo, stejnì jako vy. Proto skoro pokaždé, když sedíte
u zaøízení, vyrovnáváte se s jistým stupnìm rušení.
Nauète se to pøijmout a žít s tím. 

Pøedtím, než se naštvete a propadnete pocitu, že jste
získali koncesi jen proto, abyste skákali po pásmech,
bez šance na navázání spojení, kvùli rušení jinými stani-
cemi, zkuste se znovu zamyslet. Existují mnohé dùvody
proto, abyste byli ohleduplní a zdvoøilí vùèi jinému
operátorovi. Také jsou skuteènì pádné dùvody proto,
abyste se dokázali ovládnout, stanete-li se obìtí
neúmyslného rušení. Bohužel, pøi zkouškách operátorù
se nezjiš•uje jejich vyspìlost ani schopnost slušného
vystupování. 

Vaše první spojení

Pøedevším musíte vìdìt, ve kterých úsecích pásem
smíte vysílat. Poøiïte si tabulku s jejich rozdìlením.
Zapamatujte si, že v pásmech 160, 80 a 40 metrù se
vysílá LSB. Na 20 metrech a výše se vysílá USB.
Povolovací podmínky nezakazují používat druhé pos-
tranní pásmo, ale provoz LSB (dolním) a USB (horním
postranním pásmem) na uvedených pásmech je tak
zažitý, že pro opaèné postranní pásmo velmi
pravdìpodobnì nenajdete pro spojení protistanici. 

Pøed nìkolika lety jsem
u kamaráda vysílal na zaøízení, které
mìlo oddìlený vysílaè a pøijímaè.
Z domu jsem byl zvyklý na trans-
ceiver. Ladil jsem na 15m a zaslechl
jordánskou stanici, se kterou jsem
chtìl navázat spojení. Rychle jsem
vyladil zaøízení a lineár a otoèil
ètyøelementového Quada jeho
smìrem. Volal jsem a volal, ale on
pokaždé zavolal jinou stanici.
Vydržel jsem to takhle 45 minut.
Nakonec si jordánská stanice zaèala
stìžovat na silný rušivý signál. Jiná
stanice to okomentovala: „To je
nìjaký trouba, který vysílá špatným
postranním pásmem.“ Rychlý
pohled na èelní panel vysílaèe mi
øekl, že ten trouba jsem já. Na pøijí-
maèi jsem mìl nastaveno USB, ale
na vysílaèi LSB. Natolik mì to
rozhodilo, že jsem zaøízení vypnul
a šel za kamarádem koukat na fot-
bal. Takováhle chyba by se mi
nemohla stát s transceiverem.
Nicménì, chtìl jsem poukázat na
význam použití správného postran-
ního pásma. V jiném pøípadì mùžete
být oznaèeni za pitomce, a to není
nic pøíjemného.

Dodržování povolovacích
podmínek

Pøi vysílání dbejte na to, aby byl váš
signál celý ve stanoveném pásmu.
Snadno zjistíte, že SSB signál je asi 3 kHz široký.
Pøedpokládejme, že jste na 20m a chcete vysílat na
úplném konci pásma. Jaký kmitoèet se mùže objevit na
digitální stupnici vašeho zaøízení, abyste mìli jistotu, že
neporušujete povolovací podmínky? Protože konec
pásma je na 14,350 kHz, tak úplnì nejblíže ke konci
bude 14,347 kHz, jste-li si naprosto jistí pøesností vaší
stupnice a šíøí signálu 3 kHz. Proè si dìlat potíže? Radìji
se nalaïte o jeden nebo kHz níže.

Moderní zaøízení usnadòují pøechod z jednoho pásma
na jiné - možná až pøíliš. Nedávno jsem mìl sked
s kamarádem bydlícím na západním pobøeží. Mìli jsme
domluvený kmitoèet v horní èásti 15m, ale slyšel jsem
ho jen slabì a tak jsem navrhl pøeladit se na 20m.
Pøepnul jsem pásmo a zaèal volat. Bez odpovìdi.
Zavolal jsem znovu. Kamarád se neozval, ale najednou
jsem slyšel ženský hlas (snad andìl?), který mi
oznamoval: „Jsi mimo pásmo.“ Podíval jsem se na
stupnici a opravdu, ukazovala 14,385! Vyplatí se krátce
vìnovat pozornost nastavení zaøízení a kmitoètu pøed
zahájením vysílání. 

Také, máte-li zapnutý RIT, bude se váš vysílací kmi-
toèet lišit od pøijímacího, takže nezapomeòte RIT pøed
vysíláním vypnout nebo vynulovat. 

Co je to RIT? RIT = Receiver Incremental Tuning,
rozladìní pøijímaèe. V pøípadì SSB mìní posouvání
kmitoètu zabarvení pøijímaného signálu. Nìkdy zní hlas
operátora protistanice lépe, když jemnì nastavíte jeho
zabarvení. Pøedtím, než se RIT zaèal používat, docháze-
lo èasto k tomu, že oba operátoøi pøi spojení jemnì
posouvali kmitoèet pokaždé, když ten druhý zaèal mlu-
vit. Pøi desetiminutovém spojení tak procestovali i nìko-

lik kilohertzù. Máte-li na vašem zaøízení
RIT, jakmile jednou zahájíte spojení, na
hlavní ladící knoflík už nesahejte.
Používejte RIT a dolaïte jím zabarvení
poslouchaného signálu. 

Vysílejte srozumitelnì

Jednou z dùležitých souèástí nava-
zování spojení je pøesné pøedávání
informace. Je-li signál slabý a pásmo
plné, mùže to být obtížné. Pøi DX spo-
jení se obèas stává, že mluvíte s nìkým,
kdo vùbec nerozumí anglicky. Pokud
neumíte mluvit jeho øeèí, nepouštìjte se
s ním do otevøené øeèi. To vám však
v žádném pøípadì nebrání v navázání
øádného spojení (a získání QSL).
Dùležitým zvykem, který zvýší vaši
schopnost dokonèit podobná spojení
(a komunikovat zøetelnì pøi špatných
podmínkách na pásmech) je použití
standardního hláskosloví. Prohlédnìte
si mezinárodní hláskovací tabulku a v ní
najdete doporuèené hláskosloví. Nauète
se všech 26 výrazù zpamìti, abyste je
dokázali automaticky používat. 

Nìkteøí operátoøi nedbají na správné
hláskování znaèek. Nechte si hláskování
typu Fuzzy Wuzzy Wabbit pro klubová
setkání nebo podobnì. Skuteènì jsem
jednou slyšel nìkoho, kdo toto
hláskování používal. Nepodaøilo se mi
zjistit, zda to bylo W pro wabbit nebo
R pro rabbit. Když jsem ho požádal
o zopakování a upøesnìní, naštval se

a zaèal do mikrofonu køièet - „Wabbit, Wabbit, Wabbit“.
Nepodaøilo se mi zjistit, zda ten dotyèný mìl vadu øeèi
nebo byl tak trochu blázen. 

Jiný pøípad se mi pøihodil pøi závodu. Byl jsem už
skoro 48 hodin vzhùru a pokoušel jsem se o spojení se
švédskou stanicí, jejíž znaèka mi stále unikala. Operátor
totiž používal „Europe“, což mùj unavený mozek stále
pøekládal jako U. Je nìco jiného slovo slyšet nebo se na
nìj dívat, je-li napsané na papíøe. Nakonec jsem si slovo
Europe napsal na papír. Samozøejmì, problematická
èást znaèky bylo „E“. Ale já jsem ztratil nìkolik minut
pìkného otevøení, kvùli bláznivému kontinentálnímu
patriotovi. Používejte standardní hláskování, protože jen
to je správné. 

Dìláme-li nìco nového, máme sklon být nervózní.
Obèas se stává, a ani nemusíte být nervózní, že vysadí
pamì• - alespoò ta moje. Již døíve jsem se nauèil, jak se
pøi vysílání této nepøíjemnosti vyvarovat. Napsal jsem si
podstatné informace a správnou hláskovací tabulku na
kousek papíru, který jsem umístil na vhodné místo
u zaøízení. Jedná se o rádio, takže nikdo neuvidí
poznámky, které máte pøed sebou. Mìl jsem celou øadu
papírù, na nichž bylo napøíklad: „Peter - Papa Echo
Tango Echo Romeo.“ Asi mi nikdy nenabídnou èlenství
v Mense, ale funguje to a nestojí to ani korunu. Opravdu
to pomáhá. 

Pøíštì budeme pokraèovat v naší cestì svìtem SSB.
Projdeme si bìžné provozní postupy a typické rysy SSB
transceiveru. 

Podle CQ 4/2000 pøeložil Jan Kuèera, OK1QM, ex. OK1DNR

Pokraèování pøíštì
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Vážení spolužáci aneb
myšlenkový pokus
Kompozici, kterou si dnes v duchu napíšeme,
samozøejmì nebudeme psát doopravdy. Máme
naprosto jiné starosti, kvùli kterým na podobné
psaní vìru není èas. Ale je to škoda.

Tak tedy, vážení spolužáci, posaïte se a pište: „Já,
bezmála zanedbatelná statistická jednotka, jsem pro
(nebo proti, jak se Vám zrovna zamane) spuštìní jaderné
elektrárny Temelín, protože“ - ale teï už pišme každý
sám tak, aby vznikla nejvýš jednostránková kompozice
na dané téma.

Jestliže bìhem svého psaní nìkdo zmìní názor,
nevadí. Takový autor neztratí nic, jen chvilku èasu. Na
poèítaèi je pøece snadné rychle zmìnit již napsané vìty
tak, aby mìly význam i zcela opaèný.

Pøipomínám ještì, že spolužáky jsme my všichni, kdo
jsme momentálnì naživu v daném kulturním a geopoli-
tickém rámci, který nás spoleènì školil a školí. Pišme
a divme se, co všechno vlastnì víme. Slovíèka dìlají
vìtièky, vìtièky odstaveèky, nad vlastními odstaveèky
leckdy užasneme.

Rozhodující ovšem bude až závìreèná vìta kompo-
zice, která má opìt povinný tvar: „Po zralé úvaze jsem:“
1) „Pro Temelín“ nebo 2) „Proti Temelínu“ anebo 3) „ani
Pro, ani Proti“.
Tøetí možnost mùže mít spoustu pøíèin, napø:

a) „Stejnì o všem rozhodnou jen ti grázlové nahoøe“,
b) „Vùbec tomu nerozumím“,
c) „Já jsem spíš na ženský a tohle ji mi fakt fuk“
...
...

z).

Variantu 3b) si rozeberme, ty ostatní nestojí za øeè.
Èlovìk opravdu nìkterým vìcem vùbec nerozumí. Pøesto
je zajímavé pokraèovat v kompozici, napø. èásteènou
inventarizací vìcí, kterým vùbec nerozumím:

Temelínu - vùbec nerozumím
Urèení otcovství dle DNA - vùbec nerozumím
Elektronickému podpisu - vùbec nerozumím
...
...

Taková inventura èlovìku umožní klást si další otázky
(i když je to jen inventura „bílých míst“):

Jsou mezi rùznými „vùbec nerozumím“ nìjaké rozdí-
ly? Zkusme to opìt na pøíkladech. Jsou výše uvedená
„vùbec tomu nerozumím“ stejná anebo nejsou stejná?
Zkusme se zamyslet nad pøíklady dalších navazujících
otázek:

Je to v poøádku, když jsou nìkomu napaøeny alimen-
ty metodou, které vùbec nerozumí? Nemìlo by se
o použití analýzy DNA pøi stanovení otcovství vyhlásit
referendum?

Nemìlo se kdysi vyhlásit referendum o používání
krevní transfuze? Tehdy sice bylo jasné, že „transfuze
moc neškodí a hodnì prospívá“, ale mnohem pozdìji se
ukázalo, že se transfuzemi mùže šíøit AIDS, èili, že na-
vzdory názoru tehdejších odborníkù platí spíše „transfuze
vìtšinou moc neškodí a hodnì prospívá, ale nìkdy taky
hodnì škodí“. Transfuze by bývala byla v referendu asi
vyhrála, ale jak by to pak bylo s odpovìdností za
neoèekávané problémy? Uvìdomili by si ti, kdo se pøi
transfuzi krve nakazili AIDS, že se na doktory nemohou
zlobit, protože dìdeèkové v referendu odhlasovali, že
transfuze ANO?

Vìøím, že jsem Vás pøesvìdèil, že i èlovìk, který neví
nic, èlovìk, který nic nevystudoval, že i ten se mùže pøi
kladení otázek sám sobì hodnì dozvìdìt. Každý se pøece
mùže sám sebe na cokoli zeptat. Jestli si odpoví
„správnì“ nebo „chybnì“, to je vlastnì jedno. Copak

nìkdo na beton ví, co je správnì? Hlavnì se sám sebe
zeptat. Bavit se sám se sebou. Sám sebe si vážit.
Nepokládat se za vola, kterého nìjací politici nebo aka-
demici mohou kdykoli zahnat do kouta.

Kopii své kompozice na téma Temelín si, vážení
spolužáci, jeden každý uschová, tak jako svá potvrzení
o zaplacení zdravotního a sociálního pojištìní. Až jednou
nastane malér, který bude zpùsoben a• už spuštìním
anebo nespuštìním Temelína, jeden každý se nejprve na
svou povinnou kompozici podívá (do šuplíku se svými
nepublikovanými pracemi) a teprve pak øekne vnukovi:
Vidíš, já už jsem tenkrát øíkal ...).

Kompozici, kterou si dnes v duchu napíšeme,
samozøejmì nebudeme psát doopravdy. Máme naprosto
jiné starosti, kvùli kterým na podobné psaní vìru není
èas. Ale je to škoda.

P.S. Kdo doèetl až sem a myslí si, že to bylo hlavnì
o Temelínu, ten nepochopil skoro nic.

Jiøí Weinberger, Timing Praha

Firma TIMING Praha produkuje spolu s Divadlem
a Vydavatelstvím DOPOLEDNE & ODPOLEDNE
Elektronický mìsíèník TELEGRAM. Zaujala nás úvaha
v srpnovém èísle tohoto èasopisu a proto ji se souhla-
sem vydavatele pøetiskujeme.

Firma TIMING Praha se zabývá pøedevším øízením
projektù a jejich rizik, ale také školeními a tvorbou SW.
Poskytuje zajímavý freeware (napø. pro sledování
poplatkù za Internet a za pøipojení k elektronické poštì).
DOPOLEDNE & ODPOLEDNE je autorské divadlo (skla-
datel Michal Vích, textaø Jiøí Weinberger, režisér Jiøí
Langer, atd.). Hraje pøevážnì v Praze. Svou pùvodní tvor-
bu vydává i knižnì a na CD. O obou firmách se dozvíte
více na www.timing.cz, kde lze také získat freeware (pro-
gramy, ale i texty, noty etc).

Radioamatéøi v Øecku
Dokonèení z pøedchozího èísla.

Øecko je poètem obyvatel stejné jako ÈR. Je
zemí kam jezdí mnoho turistù za památkami èi
na dovolenou, ale jak je tomu s radio-
amatérským vysíláním z této jihoevropské
zemì? Jak jsem již slíbil v minulém pøíspìvku,
chtìl bych Vám nyní pøiblížit radioamatérské
aktivity v Øecku.

Mount Athos

Vysílání z Mount Athosu povoluje tamní administrativa.
Když jsme toto téma probírali s Johnem SV1DKR sdìlil
mi, že i pro nìho samotného je získání tamní licence
neøešitelný problém. Jedinou možností jak vysílat
z momentálnì 18. nejžádanìjší zemì DXCC je dohod-
nout se pøímo s Monkem Apollo a použít jeho znaèku.
Pro tento rok má pøidìlenou i speciální znaèku SY2A.
Elektøina je pouze v nìkterých klášterech. Monk Apollo
využívá velkoplošné solární èlánky a proto používá vìtši-
nou menší výkon. Je tøeba si však uvìdomit, že tu platí
byzantský èas (posun o - 6 hodin) a je nutné povolení ke
vstupu. To lze vyžádat nejlépe pøes náš konzulát
v Thessaloniki. Vstup je povolován pouze dospìlým
mužùm maximálnì na 4 dny. Prosté ubytovaní a strava je

zdarma ve vybraných klášterech. Další informace lze najít
na: http://www.medialab.ntua.gr/Athos.

Zajímavé www stránky

Kvalita a využitelnost webových stránek SV stanic mì
velmi mile pøekvapila. Lze tam najít mnoho zajímavých
informací, rad èi odkazù, ale to jistì posoudíte sami. Zde
jich je nìkolik, které dle mého názoru stojí za to navštívit
èi by mohly být užiteèné. Vše http://
www.raag.org - stránky øecké radioam. organizace 
www.radiomagazine.com - èasopis, SV callbook
www.qsl.net/sv1bgr - linky na SV stránky
www.qsl.net/sv1cns - vše možné - asi jedna z nejlepších
www.qsl.net/sv1dnw - on-line deníky, software apod.
www.qsl.net/sv1cod - linky na SV stránky
w4u.eexi.gr/~sv1xv - množství informací o svìtì
dlouhých vln
www.qsl.net/sv5rds - stanice z Dodecanose 
www.qsl.net/sv2tx - stanice z Thessaloniky
www.geocities.com/sv8cs - antény a výkon rozhodují....
www.qsl.net/sv5byp - linky na SV stránky

Pøevádìèe, sí• PR a majáky

Vzhledem k rozsáhlosti uvádím jen základní seznam
pøevádìèù. Podrobnìji ho lze v souèasnosti nalézt na
stránkách SV1DNW - http://www.qsl.net/sv1dnw.

Pøehled FM pøevádìèù

znaèka kanál      pøíjem vysílání    Stanovištì
SV1A R1 145.025 145.625 Athény
SV1B R7 145.175 145.775 Athény
SV1C RU1 434.625 433.025 Athény
SV1D RU5 433.125 434.725 Athény
SV1E R2 145.050 145.650 Hetoloakarnania
SV1F R6 145.150 145.750 Nauraktia
SV1SV 431.000 438.600
SV2A R6 145.150 145.750 Thessaloniki
SV2D R3 145.075 145.675 Thessaloniki
SV2G RU6 433.150 434.750 Tehssaloniki
SV2H RU3 433.075 434.675 Thessaloniki
SV2I R1 145.025 145.625 Serres
SV2L R4 145.100 145.700 Edessa
SV3A R0 145.000 145.600 Sparta
SV3B R2 145.050 145.650 Arkadia
SV4A R5 145.125 145.725 Volos
SV7A R7 145.175 145.775 ostrov Thassos
SV8A R4 145.100 145.700 ostrov Kefalonia
SV8B R4 145.100 145.700 ostrov Mitilini
SV9A R3 145.075 145.675 Kréta - Iraklio
SV9B R0 145.000 145.600 Kréta - Iraklio
SV9C R5 145.125 145.725 Kréta - Neapoli
SV9D R6 145.150 145.750 Kréta - Klapes

K níže uvedené tabulce sítì PR je nutno dodat, že
neobsahuje celou sí• PR v Øecku. Nejvyužívanìjší je



SV1AAW-8 s možností vstupu z internetu a linkami na
DX clustery do EA atd.

Pøehled sítì packet rádia (Athény)

SV1AAW-8 144.600  1200 Bd
SV1BYN-8 144.650 1200 Bd
SV1AAW 
Jen DX cluster 144.900 1200 Bd
SV1SV-12 144.650 1200 Bd
SV1SV-12 438.150 9600 Bd
SV1IW-9 144.700 1200 Bd

Pøehled radioamatérských majákù

Znaèka pøidìlený kmitoèet v MHz QTH
SV1EEP 144.900 - 432.900 -1296.900 Athény 
SV1SIX 50.040 Athény 
SV3AQR 28.182,5 Amalias
SV8AWL 144.875 Ostrov Tinos
SV9SIX 50.010 Kréta 

Radioamatérské obchody 

Obchod SV1GE - Voulagmeni Av. 133, Athény, tel. 898
36 24  
PAPA-LIMA DX electronics SV1PL - Kondopoleos 12,
Marusi 151 24 Athény, tel 80.26.884
DR. Electronics - DRELE SV0DR - Vathesos 17, Athény
115 22, tel. 6400100, http://www.drele.com
Wireless communications SV1BPD - Agathoupoleos st.
70, Athény 104 46, tel 8640321, http://www.vardis.gr
Kostas Michos - Chalandriu 5, Athény 153 42, tel.
6011632 - obchod s elektronikou
POP 2 WATT - Ermou 107, Athény - elektronky,
souèástky apod.
Rádio KATOUMA - Praxitelous 15-19, Athény, tel.
3250412 - souèástky

Moje vlastní aktivity 

Jak jsem již uvedl na zaèátku, nebylo to s povolením
k vysílání nijak jednoduché. John, SV1DKR, na nìhož
mi dal kontakt Slávek, OK1TN, mi v tomto smìru
pomohl asi nejvíce. John je duší závodník, a tak jsme
spoleènì již pár závodù odjeli a jelikož moc telegrafem
nejezdí umožnil mi dokonce používat po jistou dobu
na CW jeho znaèku (naposledy v OK OM DX contestu
99). Z amatérù které jsem osobnì poznal nemohu
opomenout Stathise, SV1DKL, který je velmi aktivní,
a to i pod rùznými jinými pøíležitostnými znaèkami
(J41DKL, J41Y, SW1OF, SY1D apod.) a Eliase,

SV1DNW, jehož znaèku jistì znají zejména pøíznivci digi
módù.

Používám zaøízení Kenwood TS 850S + PA 300 W,
anténa je 16 el. logperiodická fixnì smìrovaná na
Prahu. Pro RTTY používám modem firmy HALCOMM,
DXP-38. Vzhledem k omezeným možnostem natáhnout
zde trvale jinou anténu jsem QRV pøevážnì od 40 - 10m.

Za tìch pár mìsícù co tu jezdím (od listopadu 1999)
je v mém logu asi 12.000 QSO, z toho 800 OK a 200
OM stanic. Preferuji CW i když si velmi rád popovídám
v rodném jazyce na SSB a v poslední dobì se vìnuji
více i RTTY a zkouším také PSK. Pokud to èas dovolí, je
možné mì zastihnout každý pátek v 15:00 UTC na
14333 KHz s ostatními OK stanicemi pracujícími ze
zahranièí.

QSL lístky mi vyøizuje OK DX nadace a všem OK
a OM stanicím by mìl být zaslán lístek automaticky.
Pokud tomu tak nebude, dejte mi prosím vìdìt, urèitì se
bude jednat pouze o nìjakou náhodnou administrativní
chybu. Ten kdo má pøístup na internet si mùže pøípadnì
zkontrolovat, zda má se mnou spojení v mém logu na
stránkách OK DX nadace http://www.okdxf.cz. 

Tomu, kdo byl s rádiem trochu více na jihu, je situ-
ace jasná. Chodí to tu o poznání lépe než z OK
a samozøejmì poloha na jihu kontinentu, kdy do støední
Evropy je to akorát na jeden skok radiových vln, je
ideální z hlediska spojení na vyšších pásmech. Nejlépe
chodícími pásmy jsou 30 a 17m a zájem stanic je zde
nejvìtší. Mohu také bohužel potvrdit, že neukáznìnost
nìkterých pøevážnì evropských stanic je opravdu šoku-
jící. Poznal jsem však, že jde-li o QSO se vzácnou zemí
pak se ani US stanice nechovají o mnoho lépe. Jednoho
víkendu jsem mohl osobnì používat na WARCech
pøíležitostnou znaèku SY1D, kterou oznaèovala vìtšina
elektronických logù jako Mount Athos (aè tomu tak ve
skuteènosti nebylo) a to, co se dìlo pøed svítáním na
30m pásmu lze jen tìžko slušnì popsat.

Závìrem bych chtìl øíci, že Øekové jsou velmi
pohodoví, pøátelští a nápomocní, ale zároveò i velmi
temperamentní lidé. Stanovený èas schùzky zde nehraje
nijak velkou roli stejnì tak jako to, že pozvete-li si nìko-
ho na návštìvu mùže se Vám klidnì stát, že si pøivede
ještì pár svých pøátel.

Nakonec zde mám ještì jedno podìkování, a to
Honzovi, OK1PFH, který v dobì krátce po zemìtøesení
v Øecku na podzim r. 1999 pomohl prostøednictvím
rádia pøedat dùležité informace.

Tìším se naslyšenou na pásmech

Olda Linhart SV/OK1YM,
http://www.qsl.net/ok1ym

(Èerpáno z internetu,
materiálù R.A.A.G.

a z vlastních zkušeností.
Všechny telefony jsou

uvádìny pøi místním
volání v pøípadì volání

ze zahranièí je nutno  pøi-
dat pøedvolbu pro Athény
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Kontrolní den
na mikrovlnách
Pøi konstrukcích zaøízení pro mikrovlnná pásma není práce
jednoduchá. Výsledky nebývají hned napoprvé ty nejlepší
a není-li k dispozici potøebné mìøící zaøízení, musíme sáh-
nout k metodám praktickým a osvìdèeným.

Je to napøíklad srovnání se zaøízením funkèním a vyz-
koušeném již v provozu. Takové srovnání jsme zorganizo-
vali 23. èervna 2000 (jeden týden pøed „Polním dnem“)
a celou akci nazvali humornì „Kontrolní den“.

Sešlo se pìt zaøízení pro 10 GHz, tøi zaøízení pro 5,7 GHz
a rovnìž tøi pro 24 GHz, které pøivezli OK1UTD, OK1FPC,
OK1TAY, OK1UKJ, OK1WFL a OK1AIY. Silný a stabilní
signál poskytl maják OK0EL, takže bylo dost èasu na prak-
tické ovìøení i laborování, což je zachyceno na fotografiích.
Každý dostal na zaøízení samolepku s údajem o zaèátku
pásma, aby o týden pozdìji pøi závodì nemusel „tápat“.
Odpoledne došlo na mìøící pøístroje a nastala „hodina
pravdy“. Když se úèastníci rozjíždìli pozdì v noci domù,
každý vìdìl, co za ten týden musí ještì stihnout zlepšit. Že
tato akce nebyla marná bylo 2.7. už všem jasné.
Použité mìøící pøístroje:
Rozmítaný osciloskop HP8620 s mìøièem šumového èísla
OK1TAY, mìøiè výkonu TESLA do 18 GHz, mìøiè výkonu
MCW 3000 do 40 GHz, sonda AILTECH 7616 s atenuátory
NARDA. Spektrální analyzátor TEXCAN s konvertorem pro
24 GHz.

Pavel Šír, OK1AIY

1. Úèastníci zleva: OK1UKJ, 1FPC, 1UFL, 1UTD, 1TAY a 1AKJ. 
Je nalito!

2. Skulinou mezi stromy je vidìt Žalý, kde je OK0EL - oznaèeno
kroužkem.

3. OK1FPC nastavuje svoje zaøízení pro 6 cm. Pøihlížející: OK1AKJ,
1UKJ a 1UTD.



Soutìž o nejhezèí návrh
Diplomu OK / OM DX
Contest

Jistì uznáte, že hezkých diplomù není
mnoho. Chtìli bychom, aby diplom za
umístìní v závodì OK / OM DX
Contest byl jedním z tìch hezkých.
Proto jsme se rozhodli vyhlásit násle-
dující soutìž.
- Cílem soutìže je získat grafický
návrh diplomu pro úèastníky OK / OM
DX contestu.
- Soutìže se mùže zúèastnit kdokoliv -
jednotlivec nebo firma.
- Odmìnou pro autora vybraného
návrhu bude možnost umístit jeden
drobnì psaný øádek na spodní èást
diplomu, kde bude uveden libovolný
reklamní text.
- Provedení diplomu bude barevné a
velikost by mìla být cca A4. Diplom
musí obsahovat logo ÈRK, text v
rozsahu cca 5 øádkù a výraznì znaèka
a umístìní stanice.
- Námìt by mìl pochopitelnì souviset
s radioamatérskou tématikou, Èeskou
a Slovenskou republikou a podobnì. 
- Pokud jste "grafik - amatér", je
možné se zúèastnit soutìže i tím zpù-
sobem, že zašlete pouze námìt
(grafický) a detailní dokonèení
provede "grafik - profesionál".
- Konzultace, detaily, podklady -
diplom@radioamater.cz, tel. (02)
96400 610.
- Uzávìrka soutìže 31. 12. 2000.

Redakce
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Další uzávìrka bude 31. 12. 2000. To
si již zapoèítáte 4W East Timor a FK/C
Chesterfield Isl. Urèitì dojdou další
oèekávané QSL ze zemí jako A5, FO0,
atd. Snad se do té doby vyjasní plat-
nost 7O1YGF, i když sám tomu
nevìøím. Ale což, hlavnì že budou
další expedice, KH5K (v týmu bude
Vrá•a OK1KT) a snad se doèkáme také
P5. 

Pøeji dobré podmínky na pásmech
a tìším se na vaše hlášení.

Radek Zouhar, OK2ON

OK DX Top List - komentáø
Organizátor TOPLISTU dìkuje operátorùm stanic za obdržená hlášení. Všem stanicím k
dosaženým výsledkùm pøipojuji blahopøání. 
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Èarovné pásmo 6m

Zvláštnosti provozu

Ne náhodou se 50 MHz pásmo nazývá „Magické
pásmo“. Umíte si pøedstavit, že na úplnì
mrtvém VKV pásmu se najednou objeví
Australská stanice a volá CQ? Tak to je pøesnì
pásmo 6m! Zapomeòte na všechno, co jste si
mysleli, že o VKV víte a pøeètìte si následující
podklady jak zacházet s tímto mystériem!

Znám radioamatéry, kteøí v roce 1990 obdrželi zvláštní
povolení pro pásmo 6m a od té doby kdykoli zapnuli
rádio na tomto pásmu, neslyšeli ani jednu stanici…
Fascinující na tomto pásmu v kmitoètovém rozhraní
mezi KV a VKV je to, že pøedpovìdi šíøení jsou omezené
a že úspìch se dostaví pouze s dobrými znalostmi toho-
to pásma!

Mnozí amatéøi tomuto pásmu úplnì propadli a symp-
tomy 6m bacilu jsou známy i odjinud [1]. Pozdìji, když
se objeví typické F2 - signály z JA nebo TEP (rovníkové
šíøení) z 7Q7, je pryè rodinná pohoda a amatér se stává
nekomunikativním!

Zvláštní provozní podmínky

V zásadì by se mìl amatér seznámit se situací v okolí.
Ten kdo žije v zakabelovaných oblastech (kabelová TV),
má již na zaèátku špatné karty! Zápasí-li amatér
s rušením od kanálu S6 v pásmu 2mertù, je více než
pravdìpodobné, že stejné problémy nastanou i v pásmu
6m. Má-li amatér možnost použití odrušovací služby pøi
rušení v pásmu 2m, pøi rušení TV kanálu è. 2 v pásmu
6m musí stanici vypnout. 

V každém pøípadì je nutné se pøedem informovat
o kanálech místních TV vysílaèù a provést pøedbìžné
testy a do kalkulace zahrnout i sousedy s jejich pøíjmem.

Takto se mi podaøilo i pøes veškerá omezení, zatím bez
problémù s rušením, pracovat v posledních 10letech se
108 DXCC zemìmi ve 446 velkých lokátorech. Nemohu
se samozøejmì rovnat s TOP Dxmany v DL, ale jako
pracující otec rodiny se ètyømi dìtmi jsem spokojen.

Bohužel se zdá, že všechna mikroprocesorem øízená
zaøízení, trafostanice, VN vedení stejnì jako Nìmecké
dráhy, využívají toto pásmo jako „VF odpadkový koš“.
V žádném jiném amatérském pásmu nenajdete tolik
rušení jako v pásmu 6m! Bohužel nemáme proti tomu
žádnou ochranu!

Ten kdo zùstal výše popsaných problémù ušetøen, je
navíc dùchodce anebo mùže zacházet se svým èasem
svobodnì, ten mùže být ideálním 50 MHz-amatérem.

Zpùsob navazování spojení

Díky výše popsaným zvláštnostem a podmínkám šíøení
v pásmu 6m jsou zpùsoby provozu rozdílné od všech
ostatních pásem! „Ragchewing“ je skoro neznámým
pojmem, protože podmínky šíøení jsou buï velmi
promìnlivé anebo se objeví vzácné stanice, se kterými
lze udìlat pouze krátké spojení. I v pøípadì evropských
spojení se omezíme pouze na report a QTH lokátor.
V pøípadì zrychlení provozu odpadají ještì poslední pís-
mena lokátoru (malý ètverec). Pokud protistanice naz-
naèí, že nespìchá, lze vymìnit ještì jméno…. Vše ostat-

ní je zbyteèné, protože podmínky šíøení je nutné využít
i na spojení s dalšími stanicemi. Samozøejmì jsou
pøíležitosti pro delší spojení, ale je nutné vycítit zájem od
protistanice.

„GM1XYZ, 59 v JO51AE“ na zaèátek staèí, aby byla
protistanice v „obraze“, dle možností ještì „73 a hodnì
DX“. Vzácné stanice, které se objevují pouze v dobì
maxima sluneèních skvrn a expedice oèekávají pouze
report!

Pøi otevøeních pásma lze v rozmezí 50,13 až 50,2
MHz najít i dvì stanice na jednom kmitoètu.

A pokud pøicházejí ještì z jednoho smìru, a to nezna-
mená, že se navzájem slyší, potom není problém udìlat
chybu. Proto by mìl report jít souèasnì se znaèkou!

Podstatné je oznamovat stanice paketem, ale prosím,
ne každou italskou stanici, to frustruje každého
uživatele! Každý nový ètverec nebo zemi DXCC to staèí,
ostatní není zajímavé! To co bylo zajímavé (spojení
10m/6m) nebo je v 6m/4m pro stanice z G a sousedství
apod., které pracují na pásmu 70 MHz. 

Kmitoètové rozdìlení

Je bezpodmíneènì nutné dodržet 50 MHz plán.
V majákovém pásmu do 50,080 MHz je zakázáno
vysílat, pásmo 50,080 - 50,1 MHz je vyhraženo
telegrafii, 50,1 - 50,13 MHz pro mezikontinentální spo-
jení CW a SSB. Teprve nad 50,13 MHz je možné provo-
zovat spojení po Evropì. Bìžné porušování tohoto
rozdìlení by nás nemìlo svádìt k jeho napodobování. I
když je pro nás do úvahy pøichází pouze výsek 50,080 -
50,400 MHz, je nutné znát jednotlivá pøidìlení. (Tento
pøídìl byl v DL mezitím upraven a proto v pøekladu bude
uvádìna tabulka z pokraèování è. 2)!

Jednou z nejhloupìjších vìcí je volat CQ DX na mezi-
národním kmitoètu 50,110 MHz. Pokud to udìlá nìkolik
stanic, je o chaos postaráno. Nelze než dùraznì
vysvìtlit, že kmitoèet 50,110 MHz má úplnì jinou funkci
než napø. 144,3 MHz v pásmu 2m a není volacím kmi-
toètem!!! Dále je to ohleduplnost k telegrafistùm, nepra-
covat SSB pod tímto kmitoètem!

Pozorování pásma a majákù

Ještì více než na jiných pásmech je poslech a „cílené
sledování“ pásma klíèem k úspìchu. Tak patøí - hlavnì
uprostøed léta - sledování majákového pásma k denní-
mu rituálu. K tomu je zapotøebí málo zisková nebo
dokonce pomocná anténa s kruhovým vyzaøováním
(napø. vertikální dipól). Slyšitelné majáky vložíme do
pamìti, abychom pøíštì získali rychlejší pøehled o pod-
mínkách šíøení. Polarizace antény nehraje žádnou roli,
protože odrazné vrstvy (Es, F2) otáèejí polarizaci. Pøi
TROPO je naopak polarizace dùležitá! 

To, že mnohé majáky vysílají na stejné frekvenci, není
žádný problém. Jen zøídka nastane pøípad, že by došlo
k vzájemnému rušení, vzhledem k podmínkám šíøení,
navíc k lokalizaci lze použít smìrovou anténu!

Zajímavou možností je porovnat sílu jednotlivých
signálù majákù na WEBovské stránce UKSMG [3]. Dále
je možné poslechem v pásmu 35 až 60 MHz (zvláštì
v rozmezí 46-49,8 MHz, kde pracují bezšòùrové telefony
ve Španìlsku) usoudit na podmínky otevøení.

Pokud se dále objeví TV vysílaèe na kanálu è. 2, lze
pøijímat signály z východu, které signalizují Es -
otevøení. Rozpoznáme je jako širokopásmový brum
a silnì kolísající signály. Díky èastým poslechùm

a intensivnímu pozorování pásma, se podaøí rozeznat
mnohá otevøení tohoto pásma.

Pøi maximu sluneèních skvrn, je sledování
Sluneèních dat (DK0WCY nebo WWV-zprávy v DX-
Clusteru) nutné k úspìchu pøi DX.

Výkon vysílaèe

U nás (v DL) povolených 25W ERP (odpovídající 40W
EIRP, dle pøepoètu) lze dosáhnout 10W vysílaèem a
6dBd anténou. Tato kombinace odpovídá sice teoreticky
40W ERP, ale pozdìji dle Vfg. 306/97 jsme zjistili, že
pøídavný útlum konektorù, spojek, pøipojených mìøicích
pøístrojù jako jsou PSV metry dále útlum koaxiálního
kabelu, je nutné pøièíst, takže v praxi u vìtšiny amatérù
výše popsaná kombinace nepøevyšuje 25W ERP.

Použitá zaøízení

Na odolnost proti silným signálùm nejsou kladeny
žádné zvláštní nároky a proto každé v obchodech
nabízené zaøízení, stejnì jako doma vyrobený transvertor
vyhoví. Výhodou je Passband a pøídavný SSB nebo CW
filtr. Dobrý, nastavitelný vyklíèovaè poruch je na tomto
pásmu nutný jako nikde jinde.

Citlivost pøijímaèe 8 až 10dB je naprosto dostateèná.
To zvládnou všechny pøijímaèe. Pøedzesilovaèe jsou
prakticky zbyteèné snad s výjimkou extrémnì dlouhého
koaxiálního kabelu. Rušení jak ze zemì, tak i atmos-
férické jsou na tomto pásmu velmi vysoká. Pro provoz
SSB se doporuèuje použití øeèového procesoru, aby-
chom byli slyšeni i pøi nízkých úrovních signálu. Dále je
vhodná funkce scanování. Na mnohá otevøení jsem
pøišel pouze pomocí této funkce. Dále je vhodné použití
druhého 6m zaøízení! Chtìli jste si již døíve koupit druhé
zaøízení jako náhradní nebo na mobil èi na chatu!? Ten
kdo jen náhodou zabrousí na 6m neslyší vìtšinou
nic…. Transvertor, nebo konvertor, èi 2m allmode jako
mezifrekvence pro konvertorování z pásma 6m mùže
poskytnout dobré služby.

Druhy provozu

Dle povolovacích podmínek jsou v DL povoleny provozy
CW a SSB. Bìhem sporadických otevøení E-(Es),
pøevažuje SSB. Naproti tomu pøi MS, Auroøe a F2 šíøení
pøevažuje CW, které pøevažuje vùbec. Bez CW by neby-
lo možné dosáhnout DXCC. Pro amatéry nižších tøíd to
mùže znamenat popud se CW nauèit. 

Již pøi každodenním hledání majákù nám telegrafie
zkrátí dlouhé hledání v listech a otáèení anténou.

Peter, PY5CC má dùvod ke spokojenosti, jeho 2Lambda dlouhá
anténa mu zajistila stav DXCC 156, takže vede rubriku TOP-Listu!
Díky DL9USA
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Antény

V zásadì platí vše jako pro ostatní pásma - žádná anté-
na není dost dobrá! Pøesto staèí pro vìtšinu spojení
pøes Es vrstvu malá smìrovka jako je HB9CV nebo 3 až
4 prvková YAGI. Taková anténa se dá pøidat na spoleèný
stožár nebo staèí na otáèení malý rotátor pro TV antény.
Dvojprvkovým QUADem lze nahradit 3 prvkovou
anténu. Je stejnì dobrý, ale díky své konstrukci je
ponìkud nápadný. S výhodou jej lze použít v pøípadì
rozšíøení stávajícího KV QUADu.

Pro urèitá otevøení (F2, Sidescatter, TEP) jsou vhod-
nìjší antény se ziskem okolo 10 dBd … napø. YAGI
s délkou okolo 1,2 Lambda délky…..

U profi antén s udávaným vysokým ziskem se
doporuèuje opatrnost. Napø. antény z USA jsou velmi
širokopásmové, protože je u nich povoleno celé pásmo
50-54 MHz! 

Antény lze s výhodou umístit cca. 1,5-2 m nad stá-
vající KV antény. V pøípadì VKV antén se doporuèuje
6m anténu umístit nejníže a to nejen z mechanických
dùvodù.

Ten kdo nemá pro 6m anténu žádné místo, mùže pro
bìžná spojení použít napø. horizontální KV drátové
antény (dipól, W3DZZ, FD4 apod.) ve spojení s malým
anténním tunerem - pí èlánkem.

QSL, Diplomy, Závody

Pøi evropských Es spojeních je cesta „via buro“ vcelku
úspìšná, ale èím je stanice nebo zemì vzácnìjší, tím více
se vyplatí IRC nebo „green stamp - 1$“ pøi direktu.

Dobrou službu dìlá také VHF databanka od Guida
DL8EBW. Obsahuje seznam aktivních stanic v pásmu
50 MHz a lze ji najít v Paket Clustrech. Nejdùležitìjším
kritériem pøi práci s novými stanicemi je jejich lokátor
a DXCC. Mnohé organizace a èasopisy (napø. FUNKA-
MATEUR) uveøejòují a vedou TOP-listy. Nejzajímavìjší
je DXCC list, rychleji lze dosáhnout WAC, ale i ten
mùže trvat i léta!

Aktivní úèast v závodech je sice v DL na 50MHz
zakázána, ale „vybírat rozinky“ bìhem závodu (napø.
èervnový UKSMG) zakázáno není!

V paketových boxech jsou rubriky (napø. SIX nebo
50MHz), ve kterých lze najít aktuální a zajímavé informa-
ce. Ve FUNKAMATEURu nalezneme tyto rubriky také.

V EU je nejvìtší 50 MHz klub UKSMG (United
Kingdom Six Metre Group), který sdružuje amatéry
(okolo 800) z více než 50 zemí DXCC. UKSMG vydává
ètvrtletník a podporuje Dxexpedice do vzácných zemí
DXCC, projekty majákù apod [3]. Pro další zájemce
jsou internetové adresy italských [4] nebo australských
[5] 6m nadšencù vè. linkù. 

Literatura:

[1] Moliere, T., DL7AV: Das 50MHz band - Vorsicht,
Suchtgefahr! Funk-Spezial 51 (1999) str. 20 až 23
[2] Steyer, M., DK7ZB: 6m Band:Erfahrungen und
erkenntnise, Ohne Telegrafie geht wenig. CQ DL 67
(1996) H.7. str. 557 - 560
[3] www.uksmg.org
[4] www.sixitalia.org
[5] www.qsl.net/vk1zfg

Martin Steyer - DK7ZB, pøeložil Vladimír Vèelák, OK1DXW

Dlouhé vlny
I když je léto na dlouhých vlnách
okurková sezóna, pár novinek pøi-
neslo. Uskuteènilo se napøíklad
první spojení na pásmu 136 kHz
mimo Evropu. Další novinkou je, že
OK stanice již nemusí žádat ÈTÚ
o povolení pásma 136 kHz. 

Tøi nìmecké stanice (DJ2LF, DF6NM
a DK8KW) obdrželi od úøadù povolení
vysílat mezi 8,9 a 9,0 kHz s výkonem 20
W. Geri DK8KW používá pro své experi-
menty hudební zesilovaè se dvìmi EL84.
Pøizpùsobovací cívku pro doladìní 18
metrù vysokého vertikálu (kolem 0,5 H)
bude tvoøit cca 300 metrù licny navinuté
na 100 kusech feritových tyèek. Podobné
povolení má Chris SM6PXJ již nìjakou
dobu, ale asi nelze oèekávat, že by se spo-
jení mezi nimi mohlo podaøit. Ale kdo ví,
pøed dvìma èi tøema lety také nikdo
netušil, že se na pásmu 136 kHz budou
jednou bìžnì dìlat spojení po celé
Evropì.

22. èervence se uskuteènilo první spo-
jení na pásmu 136 kHz mimo Evropu.
Pracovaly spolu stanice VE3OT a VA3LK.
Mitch VE3OT (43N, 81,15W) má povolení
pracovat na pásmu 136 kHz od 9. èervna
2000. Jeho povolení má èíslo 2, první byl

Larry VA3LK. Mitch používá vertikál 12
metrù s 30 metrù dlouhým kapacitním
kloboukem. Pøekonaná vzdálenost 431 km
sice není nic ohromujícího, ale pøesto tato
zpráva není bez zajímavosti. Pøinejmeším
není zvykem, že by radioamatérská
Amerika nebo Kanada dohánìla radio-
amatérskou Evropu. Spojení je zajímavé
také tím, že se uskuteènilo Visual-CW,
ovšem klíèovanou ruènì (tøi vteøiny teèka).
Screenshot z tohoto spojení naleznete na
http://technology.fanshawec.on.ca/elec31
6 spolu se zaøízením pro 136 kHz
v zámoøském stylu. Oba kanaïané se
pøipravují na listopadové transatlantické
testy.

Brian CT1DRP se dne 25. èervence
doèkal svého povolení pro pásmo 136
kHz. Platí pro nìj obvyklé podmínky pro
toto pásmo (CEPT/ERC 62-01) a platnost
po-volení má do 3. listopadu 2001. 

Vysílání Visual-CW stanice F5MAF (op
Marc) bylo zachyceno 12. 8. stanicí
G3AQC (jižní pobøeží Anglie). Spojení
však Marc zatím žádné nemìl.

Opìt se vysílalo z GM, Dave
GM3YXM/P vysílal nìkolik dní ke konci
srpna z lokátoru IO75WC. 

Novì bude zøejmì na pásmu Španìl-
sko, stanice EA2HB a EA2BMD (obì
v IN93AH, San Sebastian) mají pásmo
povoleno od 17. srpna 2000.

Petr Malý, OK1FIG

Soukromá 
inzerce
Koupím do vlastní sbírky RX, TX a jiná
spojovací zaøízení. Dále díly, elky, knoflíky,
pøevody, mìøídla z tìchto zaøízení. Vše z období
1930 - 1955 od Wehrmachtu, US Army, britské
armády, ruské a jiné. Letecké pøístroje, sluchát-
ka, servo motory, mìnièe, pøenosné centrály,
atd. Napøíklad všechny Torny, WR, SK10, SL,
FUG, KWE, LWE, Jalta, E 52-4, Saram,
Schwabenland, RaS, Korfu, 5WSa - 1KWSa,
Halicratters, RCA, Paris rhone ale i jiné. Vše
bude sloužit pro založení muzea. Pøedem dìkuji
i za upozornìní. OK2SZL, Svatopluk Pøedínský,
Štípa 267, Zlín 12, 763 14, tel. (067) 7914018
nejlépe veèer.
Koupím radiostanici do veterána Tatra 805
RS41-1 nebo RS41-3. Josef Fojtù,
Cyrilometodìjská 620, 76601 Valašské
Klobouky, tel. 0636 320833.
Radioklub OK1KSL koupí KV TRX v dobrém
stavu. E-mail: svojmir.cap@meiller.com, tel.
0314/ 577 215 práce, tel. 0314/ 52 18 45 domù
nebo via packet radio OK1FAK.
Koupím VR pøedìlanou na VKV kanály.
Osobní odbìr. Tel.: 00421 - 07 6382 8048.
Koupím dynam. sluchátka Tesla ARF 16.
Nabídky na adr. Zd. Pospíšil, Na Støelnici 26,
772 00 Olomouc 2. Tel. 068/ 5233479.
Koupím 2m CW/SSB zaøízení do 5 tis. Kè
(i jen QRP). Tel. 0604 55 93 40.
Koupím IO: AMI3528, Curtis 8044M, SAJ
300T, TCM 3105, 40507, K555TB6 orig. sov.,
1/2“ vidikon KV-12B nebo celou funkèní kameru
CTV 2920 Quelle, obraz. 180QQ86, vychyl.
cívky pro TVP 4001 nebo i 70° jiný typ,
Funkschau Nr.14/1976, ev. sdìlím potøebný
text. (TDA 1054). Za nový kulatý sokl TO5 pro IO

- 10 pinù !!! nabízím slušnou cenu - pøíp. i vypá-
jený z desky, ev. si vypájím sám. Ing. J. Vlèka,
OK1DNG, U Velkého rybníka 23, 301 62 Plzeò.
Koupím nové EL 83 - 2 ks. Miloslav Janeèek,
OK2PBF, Bøezinova 141, 583 01 Jihlava.
Koupím docking stanici k notebooku
COMPAQ LTE 486/75 MHz. Zdenìk Kábrt,
OK1AIK, P. Holého 432, 541 01 Trutnov.
Nabídnìte RX pøijímaè vojenský R5 nebo
LAMBDA 5 pro potøeby RP CW nebo jiný
podobný. Jiøí Madász, Cvikov 588/II možno
volat celý den na telefonický záznamník tel. è.
0424 752025.
Prodám ruèní 2 m FM TCVR Kenwood TH-
22E. 144 - 146 MHz, 5 W, vèetnì akubaterie,
nabíjeèe a CS návodu. Málo používaný, cena
4.900,- Kè. Petr Indrych, Gen. Svobody
612/14, 674 01 Tøebíè, tel. 0618 - 820587, e-
mail: indrych@volny.cz.
Prodám TCVR Kenwood TS-180S (15 000
Kè) + zdroj 13,8 V / 20 A (2 000 Kè) a anténu 5
el. Yagi 21 MHz - monoband fy ZACH - nová
(7 000 Kè). Jiøí Luòák OK1TD, U Sporky 185,
470 01 Èeská Lípa. Tel: 0425/832286.
Prodám témìø nepoužitou nevyužívanou
dvoupásmovou ruèku (2m/70cm) IC-W32 tìsnì
po záruce v bezvadném stavu vèetnì pøíslušen-
ství i orig. obalu. Vzhledovì jako nová. Pøijímaè
pracuje už od 118 MHz AM. CTCSS, DTMF, pøí-
jem na dvou kmitoètech souèasnì, atd. Cena
stanice: 9.500,- Kè. Dále nabízím dva kusy 2m
ruèních stanic Kenwood TH-28, které pøijímají
už od 118 MHz AM a také v pásmu 70cm. Cena
jedné stanice 6.000,- Kè. Tel. 040/6435799 pøí-
padnì ok1dxf@volny.cz. Možná dohoda.
Prodám 2m hand-held CT 170 + nabíjeè,
dvì pouzdra na aku, návod k obsluze N a È, vše
perfektní stav (5 000 Kè,-) RX veterán WWII,
Hallicrafters S36, dokumentace. (3 000 Kè,-)
Pøi rychlém jednání možná sleva. OK2BCP, tel.
0635 22421.
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Mùžeš za to Ty, Martine!
aneb Postavte si Beverage
Kterémupak kontestmanovi by se oko nezalesk-
lo a mysl zùstala klidná, když si pøeète, co o pøi-
jímací anténì na KV typu Beverage napsal
Martin OK1FUA/OL5Y v holickém sborníku
1998. Cituji: „Pøijímací antény Beverage na
spodní pásma jsou nutností ... na IH9 jsme
neposlouchali na nic jiného ... obèas pøepneme
na vysílací anténu pro porovnání, ale honem
zpátky na Beverage ...“

Že bych to taky zkusil? Zaèal jsem zkoumat svoje
možnosti. Bydlím ve mìstì v panelové ètvrti a natáhnout
si tam skoro ètvrtkilometrový drát patøí do oblasti fan-
tasie. V úvahu padala pouze moje chaloupka v podhùøí
Orlických hor. Je to tam sice samý kopec, ale za pokus
to stojí. Už jsem tam tahal rùzné dráty, zkoušel jsem i ty
specielní odporové antény LRWW a Windom Airohm
7plus, které pro nás nezištnì popsal OK1AYY v RA è. 3,
pro ty však nemám potøebný kilowatt a mých 250 W
nestaèilo.

Zvolil jsem èervencový závod IARU Championship.
Opatøil jsem si dvì kluba elektroinstalaèního drátu po
100 m a zaèal na chalupì s instalací. Øeknete si: 200
metrù, to není ve volném terénu snad tak moc. Beverage
vás však pøesvìdèí, že ty metry jsou
v tomto pøípadì nìjak podstatnì delší.

Ze zaèátku to od chalupy k prvnímu
závìsu na sloupu sí•ového pøívodu ve
výšce 2 m celkem šlo. První potíže nastaly
u dalšího místa upevnìní, což byla nízká
kamenná zídka. Chtìl jsem tam upevnit
kùl na úvaz drátu, ukázalo se však, že tam
mají své sídlo vosy. Nezdálo se, že by
byly mým zásahem do jejich království
právì nadšeny. Všiml jsem si, že to je
menší typ vos, o kterém jsem byl
z døívìjška pøesvìdèen, že žihadla nedá-
vají. Rychle mì pøesvìdèily o opaku.
Dostal jsem do každé ruky jedno a ještì
jedno do levého ucha. Boltec mi pìknì
napuchl, ale co, aspoò budu lépe slyšet
DXy.

Další problém byl s pøeklenutím polní
cesty, kudy jezdí èasto soused s trak-
torem. Mám tam pøímo u cesty mohutný
hlohový keø, tak jsem chtìl klubo drátu
pøes nìj pøehodit a dostat se tak s drátem
do výšky asi 4 m. Hod se mi však krutì
nepovedl a klubo zapadlo pøímo
doprostøed keøe. Musel jsem se pro nìj
prodrat dovnitø. Znáte, jaké má hloh trny?

Zkrvavený jsem vylezl z keøe, pøekonal
cestu a pokraèoval v ovocném sadu
souseda. Ten mi to pøedem povolil, ale
upozornil: „Dávejte pozor, mám tam
pøivázaného bejka!“.

Martin øíká: nejlépe na severozápad.
Táhnìte tam ale Beverage, když právì
v tom smìru tam je na øetìzu ke kùlu
pøivázaný mohutný býk, o jehož síle
a váze svìdèí zcela rozdupaný kruh
o prùmìru pìti metrù! Býk mì už z dálky
sledoval, jak se k nìmu blížím, stál

pøipravený na obvodu kruhu a napnutý øetìz drnèel.
Mihlo se mi hlavou, jestli soused zarazil ten kolík
dostateènì hluboko. Býk mìl napnuté svaly, díval se na
mnì krví podlitýma oèima a silnì funìl. Možná, že ho
taky dráždila krev, která tekla z mých rozedraných rukou.
Nevím, jestli mì chtìl rozdupat nebo znásilnit. Jsem
mìstský èlovìk a v mimice hospodáøských zvíøat se
nevyznám. Bral bych spíš to rozdupání, protože myšlen-
ka na sex tohoto druhu mi pøipadala obzvláš• krutá.
V nervózní situaci se mi podaøilo klubo drátu pìknì
zamotat. Stalo se mi to jinde a jindy už vícekrát, ale
nikdy za okolností tak dramatických. Býk mì upøenì sle-
doval, netrpìlivì pøešlapoval a funìl èím dál víc. Zdálo
se mi též, že kùl, který mì zatím proti tomuto zvíøeti
chránil, se zaèíná ze zemì povytahovat.

Koneènì jsem to rozmotal a obloukem jsem se
býkovi vyhnul. Smìrovost - nesmìrovost, život a zdraví
má v tomto pøípadì pøed horizontálním diagramem
Beverage pøednost.

Jeden další závìs jsem mìl na tøešni, plné sladkých
chrupek. Po všech tìch trápeních jsem si spravil náladu
a poøádnì jsem se jich nacpal. Následky nepøišly hned,
ale až veèer...

Od sousedova sadu jsem se dostal smìrem z kopce
dolù k dalšímu sousedovi. Tam mì - naštìstí za plotem
- zaregistroval obrovský vlèák, a pìknì mi pøedvádìl své
tesáky a vitalitu. Ani tady mi nebylo moc do smíchu: už
jsem jednou vidìl, jak takový pes dovede plavnì

pøeskoèit i dvoumetrový plot. Jeho øev však naštìstí brzy
pøilákal jeho pána. Ten psa uklidnil, a protože se též
dobøe známe, pustili jsme se do pøátelské debaty.
Zajímalo ho, co to tam táhnu za drát, a jestli to náhodou
není pro toho souseda nahoøe. Oni nežijí právì v dobré
shodì, a jestli by mu tak prý on nemohl odposlouchávat
telefonické rozhovory...

Poslední závìs - a Beverage je natažena! Moji vítì-
zoslávu zchladil však bezprostøednì náhlý poøádný
lijavec. A tak, než jsem se staèil vrátit tìch 200 metrù
zpìt na chalupu, byl jsem na kùži.

Když jsem tuto anténu pak v bezpeèí a suchu
chaloupky zkoušel, na všechna prožitá dobrodružství
a stráznì jsem zapomnìl. Vlastnosti Beverage jsou
skuteènì zajímavé a pøekvapivé. Opravdu se vyplatí ji
natáhnout, aè to mnohdy není, jak jsem vylíèil, zrovna
bez urèitých potíží. I když její tvar a umístìní byly dost
odlišné od oficielních (popsal to podrobnì ON4UN
v AMA magazínu 7/97), souhlasím s Martinem, že
nepravidelné vedení terénem nemá zøejmì podstatný
vliv na její pøekvapující úèinnost. I bìhem závodu jsem
ji èasto s potìšením testoval proti druhé LW ve výšce
18m. Nìkteré stanice, které jsem s pomocí Beverage na
pøíjem udìlal, jsem na vysoké anténì vùbec neslyšel.
Nìkdy se mi zdála být do západních smìrù lepší i na
40m, ale to pøenechám povolanìjším anténním teo-
retikùm. Na 80m a 160m budete ovšem zírat!

Takže: postavte si taky Beverage!

Jiøí Malý, OK1ARN / OL4M

Pøipojujeme ještì nìkolik vìt
z dopisu Jirky: „... Myslím si, že
i když náš Radioamatér je výluènì
technický èasopis (a sneslo by se,
i kdyby mìl vždy 3x tolik stránek!),
že neškodí obèas zaøadit kratší
èlánek, který je ladìn spíše humoris-
ticky, i když popisuje nìkteré naše
snažení technické. Velmi se mi líbila
napøíklad sta• OK1AYY v RA 3 „Jak
pøežít závod“ a jistì nikoho od
závodìní neodradila, i když se èlovìk
nad tím pousmál a porovnal to s tím,
co se stane mnohdy i jemu. Rovnìž
tak bych pohlížel na mùj èlánek
o Beverage. Každého (doufám ales-
poò) pobaví, ale rozhodnì nikoho od
stavby Beverage neodradí, spíše k ní
povzbudí! Já jsem tedy s touto anté-
nou na pøíjem absolutnì nadšený,
a sbírám s ní zkušenosti. Možná, že
to pozdìji vydá i na èlánek výluènì
technický. Postavil jsem ji opìt na
chalupì pro WAEDC Contest (ten-
tokrát byl bejk pøivázaný naštìstí
jinde, hi). Byli jsme my všichni
úèastníci tohoto závodu postiženi
ionosférickou poruchou, ale to zase
paradoxnì pøispìlo k mým dalším
poznatkùm o Beverage. Na vysokou
anténu tam bylo DXù poskrovnu
a i Evropanù málo a velmi slabých,
ale na Beverage byly ty evropské
stanice slyšet velmi dobøe ...“

Technika



Princip antény

Na obr. 1. vidíme základní princip antény
Beverage. Je to vodiè obvykle o délce 1-
4 λ v relativnì malé výšce nad zemí.
Taková anténa má vynikající smìrovost,
ale malou úèinnost. Proto se využívá
hlavnì jako pøijímací anténa pro nízké
kmitoèty.

Tuto anténu si mùžeme pøedstavit jako
vedení, kde jedním vodièem je zemì
a druhým vlastní anténní vodiè.
Abychom dostali žádanou smìrovost, je
nutné na jednom konci anténu zatížit
charakteristickou impedancí. (Bez
zatížení je anténa „obousmìrná“,

zatížením na konci získáme „jedno-
smìrnou“ charakteristiku - pozn. red.)
Pokud chceme anténu využívat pro velmi
nízké kmitoèty, musí být rychlost šíøení
v tìchto vodièích rùzná, aby žádaný
signál, který pøichází pod velmi nízkým
úhlem blížícím se nule, indukoval v tìch-
to vodièích nìjakou elektromotorickou
sílu. Paradoxnì (na rozdíl od jiných
anténních systémù) je tedy žádoucí, aby
zemì pod anténním vodièem mìla co
nejmenší vodivost.

Na spodních amatérských pásmech
(160m - 40m) je situace trošku odlišná.
Užiteèný signál nepøichází pod nulovým
úhlem, ale od DX stanic pøichází pod
úhlem cca 10-40° a v tom pøípadì již
pøicházející prostorová vlna indukuje
urèité napìtí ve vodièi antény bez ohledu
na to, nad jakým povrchem je umístìn.
V nìkterých pramenech je uvedeno, že
nejvyšší kmitoèet, pro který je ještì možné
tyto antény použít je 1,8 MHz, což ovšem
není pøesné - koneènì výsledky, které
s tìmito anténami docilují mnozí amatéøi
na 80 nebo 40 m pásmu to potvrzují. Navíc
se nìkteré typy Beverage antén nyní
používají dokonce i v oblasti radiogo-

niometrie a pøi vyhledávání OTH
radarových systémù (bližší viz roèenka
ELECTUS 2000 str. 49). V každém pøípadì
signál, pøicházející pod nìjakým úhlem na
anténní vodiè, v nìm indukuje užiteèný
signál. Dalo by se soudit, že ten bude tím
vìtší, èím bude anténa delší. To ovšem
není docela pøesné. Signál na anténì se
sice mìní s délkou, ale vzrùstá jen do
urèité délky - pak naopak klesá. Tato kri-
tická délka se mìní jednak s rychlostí
šíøení elektromagnetické vlny daného kmi-
toètu ve vodièi antény, a také s úhlem pod
kterým signál pøichází. Pokles EMS se dá
vysvìtlit vìtším zpoždìním proudu ve
vodièi pøi vìtší délce vodièe (rozdíl

v rychlosti šíøení ve volném prostoru a ve
vodièi). Kritickou délku dostáváme,
jestliže je fáze proudu ve vodièi odlišná
více než 90° od fáze indukujícího proudu
prostorové vlny. Tehdy nastává vzájemné
odeèítání úrovnì užiteèného signálu.
Teoreticky je tedy nejvìtší délka vodièe pøi
nulovém úhlu pøicházejícího elektromag-
netického vlnìní pro nejvìtší indukované
napìtí žádaného kmitoètu
Lmax = λ * Vf/4 * (100-Vf) ... [1]
kde je λ délka vlny žádaného pøijí-
maného signálu, Vf faktor šíøení ve vlast-
ní anténì

Pro antény, kde úhel pod kterým
pøichází užiteèný signál není nulový,
musíme ještì do rovnice [1] tento úhel
doplnit:
Lmax = λ * Vf/4 * (100-Vf*cosð) ... [2]

Maximální délku vodièe antény
mùžeme zvolit podle tohoto vzorce. Další
prodlužování antény sice zpùsobí pokles
intenzity užiteèného signálu, ale na
druhé stranì pøináší zvýšení smìrovosti
v horizontální rovinì.

Koeficient šíøení je pomìr rychlosti
šíøení ve vodièi antény a ve vakuu.
U antén tohoto typu pro pásmo 160m se

pohybuje okolo 90%, pro 40 m 95%. To
platí pro antény, které se nacházejí cca 3
- 3,5 m od zemì. Èím níže je anténa
natažena, tím je menší (napø. pøi výšce
1,2 m jen cca 85%).

Vyzaøovací charakteris-
tiky, zisk

Na obr. 2 máme horizontální diagram
smìrovosti antén, které jsou dlouhé 1λ,

2λ a 3λ. Vládní organizace Kanady
a USA vypracovaly v minulých letech
studie o Beverage anténách, jak by je
bylo možné využít pro potøeby radiogo-
niometrie a vyhledávání OTH radarových
stanic. V tabulce 2 a 3 jsou typické údaje
antény pro pásmo 80m, údaje o zisku
jsou pro nulový úhel pøicházejícího
signálu.

Když se podíváte podrobnì do tabul-
ky, vidíte skuteènì, že od urèité délky

Technika

Radioamatér 5/2000 21

Pøijímací antény Beverage
Antény typu Beverage (èti „beveridž“, bez skloòování) nejsou žádnou
novinkou - používaly se již v roce 1921 pøi testování možnosti transat-
lantických spojení na kmitoètu 1200 kHz. Pak upadly do zapomnìní, ovšem
v posledních dvou desetiletích je mezi DXmany pracujícími na „dlouhých“
pásmech (160m, 80m - pozn. red.) tento typ velmi oblíbený. V èasopise
CQ-YU vyšel vyèerpávající výtah z mnoha èlánkù, které byly o této anténì
otištìny z pera Miloše Rankovièe, YU1VF, a já získal svolení k jeho
pøekladu a zveøejnìní v èeštinì. Vìøím, že i pro naše radioamatéry budou
nìkteré pasáže podnìtné k vlastním experimentùm.

Obr. 1



útlum (záporný zisk) antény vzrùstá. Jakmile se anténa
nachází nad povrchem, jehož vodivost je špatná, hori-
zontální vyzaøovací úhel se s délkou nemìní zvolna, ale
velmi progresivnì. Tam kde je zem s dobrou vodivostí,
snadnìji mùžeme odhadnout, jak se bude anténa chovat
pøi malé výšce nad zemí (cca 0,3 m). Ovšem takové
antény zase nejsou pøíliš vhodné, vzhledem k tomu, že
mùže dojít k jejich poškození - lidmi, i zvíøaty. Pøesto je
zobrazená vertikální charakteristika nejlepší, pokud se
anténa nachází nad zemí s dobrou vodivostí a s malou
výškou nad zemí.

Prakticky se dá zjistit, že na pásmu 80m nad zemí
s prùmìrnou nebo špatnou vodivosti zmìna výšky
antény mezi 1 a 3 m má malý vliv na šíøi horizontální
charakteristiky antény, vìtší vliv má na vertikální charak-
teristiku pøi kratších anténách (100-200 m) než pøi
delších (300-400 m) - pøi menší výšce je úhel menší.
Vertikální úhel vyzaøování hlavního paprsku je nižší pøi
výšce antény pod 1 m, ale nemá prakticky vliv pøi
zmìnách od 1 do 3 m výšky. Velmi dlouhé antény mají
pøednost ponìkud nižšího úhlu vyzaøování, ale rozdíly
jsou nepatrné. Kratší antény (kolem 100 m) mají nižší
zisk pøi malých výškách. U dlouhých antén se zisk
zvyšuje dost podstatnì se zvìtšující se výškou (rozdíl 5
- 12 dB). Podobný závìr mùžeme zjistit i u antén nad
dobøe vodivou zemí s tím, že se u nich parametry více
mìní s výškou antény nad zemí. Obdobné závìry platí
i pro antény pro 160 nebo 40m.

Z tabulky bychom mohli usoudit, že existuje pouze
jeden hlavní paprsek vyzaøování takové antény, což
ovšem není pravda. Na obr. 3 je znázornìno, jak vypadá

vertikální diagram antény rùznì dlouhé. Uvedené hod-
noty úhlù platí pro anténu nad hùøe vodivou, suchou
zemí. Pozdìji uvidíme, jak se dají
vedlejší laloky využít k potlaèení
nežádoucích pøicházejících
signálù.

V závislosti na délce antény
a kvalitì zemního podloží je možné
vhodným zpùsobem mìnit vlast-
nosti antény. Napø. WB3GCG
používal osm Beverage antén

o délce 600 m i na pásmu 80m, jejich délku mohl mìnit
podle potøeby na 150, 300 nebo 600 m pomocí pøepí-
nacího reléového systému. Podle jeho zkušeností anté-
na v délce 300 m mìla znatelnì lepší vlastnosti oproti
anténì kratší, ale to neznamená, že zhotovení antény
s délkou jen 1λ je zbyteèná investice.

Impedance

Charakteristická impedance Beverage antény (jednodrá-
tové) je funkcí prùmìru vodièe ze kterého je zhotovena
a výšky nad zemí:
Z = 138 * log(4h/d) ... [3]
kde h je výška vodièe nad zemí a d prùmìr použitého
vodièe (obì hodnoty ve stejných jednotkách - napø.
mm). Tuto hodnotu musíme zjistit, abychom mohli zho-
tovit odpovídající odporovou zátìž a pøizpùsobovací
transformátor. Naštìstí se impedance nemìní nijak
drasticky ani pøi zmìnì výšky, ani s prùmìrem vodièe.
Podle Belrose se impedance mìní mezi 420 a 550 ohmy
pøi anténì dlouhé 110 m v kmitoètovém rozsahu 2-10
MHz a výšce 1,1 m.

Optimální zatìžovací odpor mùžeme najít i experi-
mentálnì. Jeden konec antény navážeme na GDO, druhý
zatížíme bezindukèním rezistorem 300 ohmù
a odeèítáme poklesy (dipy) mezi 1 - 7 MHz. Mìøíme
nejen jejich odstup, ale i hodnotu kterou ukazuje mìøící
pøístroj v maximu poklesu. Totéž pak s rezistorem 400
a 500 ohmù a tímto zpùsobem bychom mìli najít
velikost rezistoru, pøi které v daném rozsahu kmitoètù
nenajdeme žádné poklesy. Pro tuto hodnotu je anténa

aperiodická (nerezonanèní). Impedance se ovšem mìní
s roèní dobou, vlhkostí a podobnì. W1WCR popsal, že
lze k odstranìní tìchto vlivù použít další vodiè tažený
pøímo po zemi.

Zátìž Beverage antény s jedním 
vodièem

Jednoduchý zpùsob, jak zatížit
Beverage anténu, je pøipojit

odpovídající rezistor (cca 400-500 ohmù) mezi jeden
konec antény a zem. Je to sice zpùsob nejjednodušší,
ale nelze øíci, že nejlepší. Na vyšších kmitoètech má totiž
vertikální èást vodièe, která spojuje anténu s odporem,
dostateènou délku na to, aby se na ní naindukovaly
signály z nežádoucích smìrù. Tento efekt mùže znatelnì
zhoršit pøedozadní pomìr. Proto pro antény, jejichž
výška je vìtší než 1 m, není toto vhodný zpùsob. Anténa,
která má takto nevhodnì pøipojený zatìžovací odpor
nemá smìrovost lepší než 15 dB v kterémkoliv smìru.

Klasický zpùsob pøipojení zatìžovacího odporu bez
znatelných negativních vlivù vidíme na obr. 4.
Ètvrtvlnná zátìž je ovšem realizovatelná jen pro jedno
pásmo. Je možné využít i trapù pro více pásem nebo
alternativnì natáhnout paralelní ètvrtvlnné vodièe na
každé z pásem. Ovšem tento zpùsob vyžaduje další
prostor. Kose vedený vodiè ale pøedstavuje dobré
øešení, které vyzkoušel i autor, jen je tøeba dbát na to,

aby úhel zkosení byl menší, než úhel pod kterým pøed-
pokládáme, že budou pøicházet DX signály. V tabulce 4
jsou dány délky šikmých èástí vodièù jako funkce úhlu
dopadající vlny a výšky samotné antény. Pro úhly od

10° je délka zkosené sekce 1/4 λ (pro 80m) a zatìžovací
odpor se pøipojuje jak naznaèeno na obr. 5.

Problém s pøíjmem signálù z nežádoucích smìrù se
projevuje i na stranì antény, kde se pøipojuje pøijímaè.
I zde je šikmé provedení konce antény vhodným
øešením.

Obr. 2
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6el Yagi pro 10m
aneb Jak si poøádnì zavysílat

Text k obrázkùm na 3. stranì obálky

Pásmo 10m je v dobì maxima sluneèní aktivity
místem, kde je možné se „vyøádit“ i s použitím
malého výkonu. Jeho oblíbenost je dána i další-
mi lákavými faktory: velká šíøka pásma (nižší
hustota stanic a tedy menší QRM) a relativnì
malé rozmìry antén. V dobì vyšší aktivity stanic
a dobrých podmínek šíøení není velký problém
navazovat spojení po celém svìtì i s vertikálem
a výkonem 5 W. Pokud vás „desítka“ zaujala,
nabízíme vám návod na stavbu mnohokrát
ovìøené antény, kterou zvládnou i technicky
prùmìrnì zdatní radioamatéøi a která vám pøi
dobrých podmínkách umožní zažít opravdový pile-
up i s „holým“ transceiverem.

Anténa je typu tzv. OWA (Optimized Wideband Antenna)
a její rozmìry spoèítal a ovìøil Nathan A. Miller, NW3Z.
Nebudu vás zatìžovat teorií OWA - pro naše úèely postaèí
vìdìt, že cílem bylo dosáhnout pokrytí celého pásma 10m
pøi zachování velmi dobrých ziskových parametrù, „prak-
tického“ vyzaøovacího diagramu a vstupní impedance 50
ohmù. Zisk antény je v celém pásmu velmi plochý a je
nìco málo pøes 10 dBi (proti všesmìrovému záøièi).
Pøedozadní pomìr a prùbìh PSV je vidìt z grafù.

V praxi jsme spolu s Jirkou, OK2RZ, vyzkoušeli dvì
rùzné konstrukèní varianty. První z nich je velmi robustní
a vydrží témìø vše. Tomu však i odpovídá její hmotnost,
která se pro mé expedièní úèely ukázala být omezujícím
prvkem. Proto jsem zvolil konstrukci jinou, mnohem lehèí
a pøesto splòující podmínky vysoké odolnosti vùèi silným
vìtrùm. Jediným slabším místem je uchycení prvkù
k boomu, které bylo zvoleno co nejjednodušší s ohledem
na snadnou a rychlou montáž a nízkou hmotnost. Toto
øešení nezaruèuje moc velkou „tuhost“ upevnìní prvku
vùèi ráhnu v horizontální rovinì. Pro ty z vás, kteøí by
anténu stavìli na celosezónní používání, doporuèuji použít
stejný zpùsob, jaký jsme použili u „robustní“
varianty (obr. 13 na obálce) - tedy hliníková
deska tlouš•ky alespoò 5 mm o rozmìrech cca
70 x 200 mm, dva tømeny pro prvek a dva pro
ráhno. 

Prvky antény jsou vyrobeny z trubek
z tvrzeného hliníku. Lepší by bylo samozøejmì
použít klasický dural, ale jeho získání
v požadovaných prùmìrech není u nás vùbec
jednoduché. Pøi sestavování zøejmì narazíte
ještì na jiný problém, související s pøesností
výroby u nás dostupných trubek. Vnitøní
prùmìr totiž vìtšinou není pøesnì takový, jaký

by mìl být, nýbrž je menší. Trubky tedy nejdou do sebe
zasunout. Ti co mají k dispozici soustruh na dlouhé
kulatiny mají vyhráno, my ostatní máme dvì možnosti -
buï pracnì zmenšit vnìjší prùmìr pomocí smirkového
papíru, nebo vyvrtat vìtší díru. Já jsem postupem èasu
došel k závìru, že jednodušší je druhá možnost, vyžaduje
to však poøídit si pomìrnì drahé vrtáky o velkém prùmìru.

Pro spojení jednotlivých trubek na místech, které
nepotøebuji rozebírat, jsem využil tepelné roztažnosti
hliníku a trubky jsem vlastnì „slisoval“. Vyvrtal jsem
trubku o vìtším prùmìru tak, aby menší do ní šla
zasunout. Poté jsem silnìjší trubku nahøál plynovým
plamenem, trubky do sebe zasunul a „zatloukl“. Je tøeba

postupovat velmi rychle (hliník rychle chladne), dát
si pozor, abyste trubku neroztavili (doporuèuji vyz-
koušet na odøezcích) a abyste konec trubky kladivem
„neroznýtovali“. Spojování trubek, kterými lze v sobì
pohybovat, dìlám pomocí dvou malých
samoøezných vrutù (prùmìr øádovì 2 mm, urèené
„do plechu“), které zajistím vhodným lepidlem.
Rozebíratelné spoje realizuji dvìma nerezovými
šrouby M4 nebo M5 (podle prùmìru trubky) skrz
celý prùmìr a zajistím matkou s pérovkou.

Tømeny jsou vyrobeny ze závitových tyèí. Tyto
jsou snadno dostupné, dostateènì pevné a mají

navíc tu výhodu, že se do trubky „zakousnou“, èímž je
zajištìna vysoká tuhost.

Záøiè je uprostøed rozdìlen a pøipevnìn k døevìné
desce. Z dùvodu možného navlhnutí (které je zvláš•
nebezpeèné v blízkosti moøe a slané vody) je odizolován
pomocí distanèních váleèkù. Ty je možné vyrobit napø. ze
silonu nebo použít nìjaké pøípravky pro instalatéry,
kterých je v železáøstvích široký sortiment. Støední konce
záøièe jsou ještì vyztuženy krátkou trubièkou v místì, kde
prochází šroub pøipojující napájecí kablík - to proto, aby
pøi utažení nedocházelo ke zploš•ování relativnì mìkké
trubky.

Anténa je napájena pøes balun 1:1. Je samozøejmì
možné použít balun vytvoøený nìkolika závity napájecího
koaxiálního kabelu navinutými na vìtším prùmìru (napø.
10 závitù na prùmìr 25 cm) - já z dùvodu nízké hmotnos-
ti a snadné montáže používám radìji vždy baluny od firmy
Force 12.

Všechny ostatní detaily jsou patrné z obrázkù na obálce
èasopisu, nákresù a tabulek. Rozmìry jsou v mm.

Pokud jste pøesnì pracovali, anténa se chová zcela
„zázraènì“ - prùbìh PSV pøesnì odpovídá grafu „na první
zapojení“, což jsme já nebo Jirka ovìøili zhruba již
dvacetkrát.

Martin Huml, OK1FUA / OL5Y

Zpùsob uzemnìní

Uzemnìní je nejsnazší zhotovit pomocí 2 - 3 m dlouhé
zemnící tyèe zaražené do zemì na obou stranách antény.
Pokud se použije systém více kratších tyèí, pak je tøeba
aby byly od sebe ve vzdálenosti alespoò 1,5 - 2 m.
Pokud je podloží vlhké, pak je to ovšem zbyteèné. Také
se mùže položit nìkolik radiálù do hloubky cca 10 cm
pod povrch zemì. Ale pozor, pokud budou radiály
v jiném smìru než je smìr antény, opìt je zde nebezpeèí
nežádoucího pøíjmu signálù z jiných smìrù a proto je

tøeba se tohoto zpùsobu vyvarovat. Jestliže máme
kamenité podloží, které znemožòuje zaražení tyèe
dostateènì hluboko, pak musíme položit krátké radiály
buï pod povrch nebo i po povrchu zemì, které jsou
prakticky rovnobìžné se smìrem antény. Pokud se
použije kosé zakonèení antény, mùžeme využít uzemòo-
vací tyèe i místo kotvy.

Pokraèování pøíštì

volnì pøeložil Jiøí Peèek, OK2QX
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Tento èlánek popisuje zaøízení oddìlující
obousmìrnì NF cestu a dva digitální øídící
kanály smìrem k transceiveru. NF cesta je
oddìlena moderními linkovými transformá-
tory EMIT1200. Digitální cesta je oddìlena
standardními optoèleny. Zaøízení je dále
doplnìno automatickým pøepínáním modu-
laèního signálu mezi externím mikrofonem
a poèítaèem. Zaøízení nemá žádné nastavo-
vací prvky a neobsahuje záludnosti. 

Popis použitých signálù

Skupina poèítaè

Repro (3,5 mm jack) - výstup zvuk. karty 
Line in (3,5 mm jack) - vstup zvuk. karty 
Klíèování (J3) - vstup signálù PTT a KEY

Skupina externí mikrofon

PTT IN - vstup klíèování od ext. mikrofonu
MIC IN - vstup pro externí mikrofon
GND (ground) - zem, 0V

Skupina transceiver

+12 V IN - vstup napájení
GND (ground) - zem, 0 V
MIC OUT - mikrofonní vstup do TRXu
PTT OUT - výstup klíèování do TRXu
(otevøený kolektor)
KEY OUT - výstup signálu KEY pro TRX
(otevøený kolektor)
REPRO - nízkofrekvenèní výstup TRXu na
externí reproduktor

Digitální èást

Øídící poèítaè ovládá zpravidla dva signály
transceiveru. První je PTT (push to talk),
slouží k pøepnutí do režimu vysílání. Tímto
signálem je také ovládán vestavìný multi-
plexer, který zajiš•uje automatické
pøepínání NF signálu mezi poèítaèem
a externím mikrofonem. Druhý signál je
KEY a slouží ke generování CW signálu.
Oba signály jsou oddìleny optoèleny
4N35. Zapojení je navrženo pro pøipojení
k sériovému portu (standard AE0Q/V31RY,
který je kompatibilní s vìtšinou programù),
ale je možné pomocí redukce pøipojit také
paralelní rozhraní. 

Analogová èást, cesta TRX-PC

Tato cesta zajiš•uje pøenos NF signálu
z Repro výstupu transceiveru do Line in
vstupu zvukové karty na poèítaèi. Vstup

i výstup není stejnosmìrnì vázán a proto
je možné, aby byly pøipojeny na signál se
stejnosmìrným posunem. Galvanické
oddìlení je realizováno linkovým transfor-
mátorem EMIT1200, který zajiš•uje
rovnomìrný pøenos signálu v širokém
kmitoètovém spektru a vysokou úroveò
bezpeènosti oddìlení (více než 3 kV).
Zaøízení neobsahuje regulaci úrovnì
signálu, ta je možná buï na stranì trans-
ceiveru (AF gain), nebo v øízení hlasitosti
záznamu zvukové karty. Pro správnou
funkci pøijmu v použitém programu je
nutné nastavit vhodnou úroveò signálu. Pøi
pøíjmu kvalitního signálu je vhodná úroveò
-10 dB pod limitací signálu ve zvukové
kartì, v pøípadì linearní indikace je to tøeti-
na indikátoru. Tím se získá dostateèná  re-
zerva pro variaci signálu.

Analogová èást, cesta PC-TRX

Tato èást je s vyjímkou multiplexeru shod-
ná s pøedešlou cestou. Pro automatické
pøepínání je použit integrovaný obvod
CMOS 4053 øízený signálem PTT. Signál
PTT je získán z tøetího optoèlenu OP3.
Napájecí napìtí multiplexeru je 12 V a je
možné použít zdroj napájející transceiver.
Pracovní stejnosmìrný posun 5 V je

vytvoøen referenèním sta-
bilizátorem TL431. V kli-
dovém stavu, je signál
z externího mikrofonu
propojen se signálem MIC
OUT, který je pøipojen do
transceiveru. Tím je
umožnìn normální
provoz. V okamžiku zaklí-
èování z poèítaèe se multi-
plexer pøepne na signál
z poèítaèe a odpojí exter-
ní mikrofon. Podobnì jako pøijímací cesta,
také vysílací cesta vyžaduje nastavení
úrovnì signálu, to lze provést pouze zmì-
nou výstupní úrovnì ze zvukové karty buï
regulátorem hlasitosti na hlavní lištì ve
Windows, nebo pøímo v øídícím programu.
Správnou úroveò je možné zjistit nejlépe z
indikátoru na transceiveru. Vhodná úroveò

je -5 dB pod limitací. Pokud používáte
zaøízení s Pout = 100 W, bude nastavený
VF výkon okolo 30 W.

Osazení

Peèlivì zkontrolujte jednostrannou desku
plošného spoje na otøepy, zkraty nebo

Galvanické oddìlení PC - TRX
Záplava programù využívající levné zvukové karty na PC otevírá velké
možnosti komunikace RTTY, SSTV a digitálními módy. Ve vìtšinì pøípadù
je však pøímé propojení zvukové karty a transceiveru nevhodné. Zde
pøichází na øadu galvanické oddìlení, které zamezí vzniku nežádoucích
zemních smyèek, které zpùsobují rušivé brumy a v extrémním pøípadì
mohou znièit koncové zaøízení (poèítaè).



Technika

Radioamatér 5/2000 25

pøerušené spoje. Osaïte peèlivì všechny souèástky a tøi drá-
tové propojky. Pøipojte vodièi konektory pro externí mikrofon
a propojovací kabel do transceiveru. Tyto dvì pøipojení ne-
jsou pevnì vytvoøeny na DPS z dùvodù typové rùznosti
a nekompatibility mezi výrobci transceiverù. Pøipojení
proveïte podle popisu signálù v kapitole popis použitých
signálù a uživatelského manuálu vašeho transceiveru.
Pravdìpodobnì budete muset použít dva konektory pro pøipo-
jení k transceiveru (MICIN, PTT + REPRO, KEY, +12 V).

Oživení

Pøipojte hotovou desku na laboratorní zdroj 12 V s na-
staveným proudovým omezením na 50 mA. Tím zaruèíte
bezpeèí pro souèástky i v pøípadì možného zkratu na DPS
nebo hrubé chyby v osazení. Typický odbìr funkèní desky je
necelých 10 mA. Mìøícím pøístrojem zkontrolujte napìtí na C8
(12 V) a na stabilizátoru D3.Na støedu R8/R9 je napìtí pøib-
ližnì 2,5 V, na obou vývodech R7 pøibližnì 5 V. Dále zkon-
troluje napìtí 12 V na pinech 10 a 11 obvodu U1 (signál PTT).
Pøipojíme klíèovací kabel k poèítaèi a pomocí programu za-
klíèujeme. Napìtí na pinech 10 a 11 obvodu U1 by mìlo
klesnout pod 1 V. Tím je odzkoušeno øízení multiplexeru.
Další testování je možné provést s pøipojeným transceiverem
a externím mikrofonem. Pøi neaktivním klíèování z poèítaèe
pracuje externí mikrofon normálním zpùsobem, v okamžiku
zaklíèování z poèítaèe je signál z externího mikrofonu odpojen
a jako zdroj pro modulaci je použit poèítaè (signál Line in).

Použité souèástky

Pro stavbu jsou použity bìžnì dostupné souèástky, linkové
transformátory lze zakoupit u firmy Enika Nová Paka za cenu
okolo 100 Kè. Všechny souèástky jsou v provedení s drátový-
mi vývody pro standardní montáž. Technologie SMT nebyla
použita z dùvodù snadné stavby.
J1,2 3,5 mm jack zásuvka pro DPS
J3 CANNON CAN9M
U1 CMOS 4053
OP1-3 optoèlen 4N35
D1,2 univ. spín. dioda 1N4148
D3 reference TL431
TR1,2 link. transformátor EMIT-1200
L1 tlumivka 1 µH
R1-5 rezistor 560 Ohmù
R6,7,10 rezistor 1 kOhm
R8,9 rezistor 2,2 kOhmy
R11 rezistor 10 kOhmù
C1,3,5-7 kondenzátor 100 nF
C2,4,9,10 kondenzátor 10 nF
C8 tantalový kondenzátor 10 µF

Jaroslav Meduna, OK1DUO, ok1duo@qsl.net,
http://www.qsl.net/ok1duo

Soukromá 
inzerce
Prodám 3 prvkovou smìrovku pro 28 MHz.
Výrobek Teplice. Cena dohodou. Vertikální anténu
HF6V, originál fy Butternut, krátce použivaná,
cena 6 000 Kè. OK2ON, adr. v CB, via E-mail
OK2ON@volny.CZ nebo 0606 255 496.
Prodám poèítaè 266 MHz, 3,2 GB HDD, 24x
CD Rom, 32 MB Ram, Modem 56,6k, sí•ová karta.
Dále TRX Kenwood TS120S. Pøeladìného bulhara

na 2m, RF11, Dragon SY-550, CB Ralye, Ant. 7 el.
quad na 2m atd. Cena dohodou. Informace 0606
513137 nebo steve1@post.cz. OK2MNT.
Prodám RX 144 MHz dle AR 4/86 (300,-),
Kottek: Ès. rozhl. a TV pøijímaèe 1964-70 (80,-).
Miloslav Janeèek, OK2PBF, Bøezinova 141,
583 01 Jihlava.
Prodám 30 m koaxu nepoužitého, prùm. 8 mm
70 Ω (300), autotrafo 120/220 V 500 VA (100), tlg
klíè RM31 (90), sluchátka 2x2 kOhm (70), 2 dural.
trubky d. 2m, prùm. 48/45 mm (160), gramochas-
sis 16/33/45 ot. (280), mìøiè PSV II -
Radiotechnika (500). Tel. veèer 02/47 28 321.

Prodám 2x turbína pro chlazení PA. á 550 Kè.
GDO - BM 342 - 1500 Kè. Sací mìøiè TESLA 200
- 900 MHz - 1000 Kè. C - trimr 10pF - JOHAN-
SON - zlacený vysoké Q - á 60 Kè. Oscilátory
TCCX01 - 5 MHz - 150 Kè. Telefon 02/67712309.
Prodám 2 ks R-105M, elektronky GK 71 (3 ks),
GU-64 (1 ks), GU-74 (1 ks), GU-81 (2 ks), patice
na GU-50, RxNDR 1-15 Mhz + Tx SSB bez sché-
matu, sluch. spr. Tesla s mike, trafo z Tøince 1000
V, C-6x40 pF, 2x400 pF atd., nìkteré mìøící
pøístroje z letadel typu IL, GP ant. od OK1DLA 3,5
- 28 MHz vèetnì WARC, promítaèku 8 mm, psací
stroj s klávesnicí NDR bezvadný, GDO Ua výroby
transistorový, klíè RM, cena dohodou. Po 18 hod.

na tlf. 02/6875304.
Prodám rozestavìný TCVR CW/SSB 144 MHz
FANTOM 89. Osazené všechny moduly, mechani-
ka èásteènì hotova. Dokumentace. Nutno vidìt.
Cena 2000,- Kè. L. Tøíska, Posvátná 415, 696 02
Ratíškovice. 
Prodám Rx R4 a R5A oba s orig. zdroji. Levnì.
Zd. Pospíšil, Na Støelnici 26, 772 00 Olomouc 2.
Tel. 068/ 5233479.
UT7CT Shack Rental: shack, meals, car, trans-
lator, airport transfer - all included. Details at
http://www.qsl.net/ut7ct or Box 322, Cherkassy,
Ukraine 18000.
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Fungují tu ještì dobøe takøka všechny konektory, vedou
zde všechny koaxiální kabely, a tak mùžeme použít
prakticky stejnou technologii jako v pásmu 13 cm. Pøi
trošce šikovnosti je i zde možné ještì použít klasických
tranzistorù, jako napø. BFR, BFQ, èi BFG, ale pøece
jenom tu mají podstatnì lepší vlastnosti GaAs-fety nebo
obvody MAR, INA nebo ERA, a jakmile se konstruktér
pøesvìdèí, co takový obvod umí a jaká s ním je snadná
práce, již po klasickém tranzistoru nesáhne… A jak by
takový konstrukèní návrh mìl v souèasném moderním
pojetí vypadat?

V každém pøípadì by mìl být navržen poèítaèem
podle nìkterého z programù (napø. PUF), jenž optimál-
nì urèí rozmìry obvodù na tištìném spoji se všemi

podrobnostmi, který vzápìtí „plotr“ nakreslí pøímo na
desku. Tu pak staèí jen vyleptat. Další možnost je motiv
vyøezat do samolepící fólie a tu pøenést na desku. Tenké
spoje se pøi tomto zpùsobu ale nìkdy nedaøí, takže mùže
být použita i tradièní fotografická metoda.

Rozmìry by mìly být samozøejmì co nejmenší, ale že
by se transvertor musel za každou cenu vejít do krabièky
od zápalek není podmínkou. (Vìøím, že tato poznámka
bude natolik inspirující pro mladé úspìšné konstruktéry,
kteøí ho tam urèitì vtìsnají). Tyto úvahy nejsou žádné
„fantazírování“, protože jinak se už profesionálnì ani
nedìlá a poèítaè je ideální pomocník. K úplné dokona-
losti snad ještì chybí, aby z tiskárny nebo odnìkud
vypadlo zaøízení celé již kompletnì hotové i nastavené,
abychom se ho rukama ani nemuseli dotknout, ale
i toho se snad v budoucnu doèkáme…

V našem pøípadì ale tomu tak nebylo. Snahou bylo
zhotovit co nejjednodušší a nejlevnìjší konstrukci nato-
lik funkèní, aby s ní bylo možné navazovat spojení. Po

zkušenostech v pásmu 24 a 47 GHz se
takové øešení nabízí. Podobá se kon-
strukci úspìšného transvertoru na 24
GHz od DB6NT (2) a OK1UFL jej naz-
val „Krystalkou pro 9 cm“.

Jedná se o subharmonický smìšo-
vaè, který funguje jak pro pøíjem, tak
i pro vysílání. Dvì antiparalelnì zapo-
jené diody mohou být napø. BA481
nebo i jakékoliv ekvivalenty. Pøímo
ideální jsou diody z vadných satelit-
ních konvertorù, i když zrovna pro
takto nízký kmitoèet jich je vlastnì
škoda. Lze je použít i pro 24 GHz.
Subharmonický smìšovaè kromì své
jednoduchosti má další výhodnou
vlastnost - oscilátor vyžaduje
polovièní kmitoèet. To je velmi pod-
statné, protože 20-40 mW na kmitoè-
tu 1628 MHz udìláme daleko snad-
nìji, nežli na 3256 MHz v pøípadì
mezifrekvenèního kmitoètu 144 MHz.

Praktické provedení je na obr. 1a,
1b a schéma zapojení na obr. 2.
Ozaøovaè paraboly je pøímo spojen
s blokem smìšovaèe a tvoøí s ním
jeden mechanický i elektrický celek.

obr. 3a - Schéma filtru

Transvertor pro pásmo 9 cm
Uvolnìním pásma 9cm (3400 MHz) pro naše radioamatéry se otevírá možnost experimentování na
dalším zajímavém mikrovlnném pásmu. V dobì, kdy se již bìžnì závodí na podstatnì kratších
vlnách, to sice není žádná svìtoborná událost, ale dává to možnost tvoøit na kmitoètu pøijatelném
i pro ménì zkušené zaèáteèníky, kteøí si chtìjí nìjaké vyšší pásmo jak se øíká „osahat“. Kmitoèet
3400 MHz se k tomu právì dobøe hodí, protože potøebné souèástky lze pomìrnì levnì opatøit, jsou
ještì natolik mechanicky velké, že je lze vidìt i pouhým okem, takže i èásteènì slepý konstruktér
s nimi mùže manipulovat.

obr. 1a - Praktické provedení transvertoru spoleènì s ozaøovaèem
a s dílem LO. Vlevo samotný subharmonický smìšovaè.

obr. 1b - Praktické provedení transvertoru s ozaøovaèem ze strany
souèástek

obr. 2 - Základní zapojení transvertoru pro 9 cm s ozaøovaèem (ovládání Rx, Tx a smìšovaè)

obr. 3a - Transvertor pro 9 cm spojený s filtrem
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Odpadá anténní relé, kabelem je pøivedena jen oscilá-
torová injekce na 1628 MHz, ale i díl oscilátoru mùže
být pøímo u smìšovaèe, takže k mf transceiveru vede jen
obyèejný koaxiální kabel a napájení 12 V. Zapojení je na
zcela bìžném laminátu tlouš•ky 1,6 mm a rozmìry
motivu smìšovaèe byly pøímo úmìrnì zvìtšeny ze
vzorku pro 5760 MHz s možností optimalizovat známým
zpùsobem mìdìnou fólii podle potøeby. Zapojení ostat-
ních souèástek na desce je podobné, jako má ve své
stavebnici pro 24 GHz DB6NT, a také
stejnì funguje.

Miniaturní relé pøepíná funkci pøí-
jem - vysílání, jednostupòový zesilo-
vaè pro RX vykrývá ztráty v kabelu.
V tomto stavu se již s „krystalkou“ dají
dìlat spojení. Chybí tu ale selektivita,
která by odøízla druhý produkt vys-
mìšovaného signálu a oscilátorovou
injekci - to vše by šlo vlastnì anténou
ven a zároveò bychom na zrcadlovém
kmitoètu i poslouchali. K tomu slouží
zaøazený filtr zhotovený podle obr. 3a.

Je to asi nejvìtší souèástka v celém transvertoru, ale
je zhotovitelná „podomácku“, takže vyjde levnì. Protože
nebyla k dispozici žádná slabostìnná trubka potøeb-
ného prùmìru, vyøešil to OK1UFL svinutím a spájením
pásku plechu. Konstrukce filtru musí být dostateènì
pevná, aby nedocházelo k sebemenší mechanické
deformaci, protože filtr je velmi selektivní. Naladíme-li

jej napø. zkušebnì na zrcadlový kmitoèet 3112 MHz,
sníží se citlivost na 3400 MHz asi o 50 dB a je to jen
necelý jeden závit pootoèení ladícího šroubu. Takový
filtr je tedy zaøazen mezi anténou a výstupem subhar-
monického smìšovaèe. (Má proladitelnost nìkolik GHz
- podobnì jsou konstruovány i vlnomìry (3), jen místo
obyèejného šroubu je èást mikrometru nebo podob-
ného ladícího mechanismu se stupnicí. Potom lze
vlnomìr i ocejchovat a zhotovit tabulku s cejchovní
køivkou).

Zde popsaná „krystalka“ i bez dalších zesilovaèù je až
obdivuhodnì funkèní. Prakticky stejnì je totiž zhotoveno
zaøízení pro 5,7 a 24 i 47 GHz. Samotný subharmonický
smìšovaè vyprodukuje sice jen zdánlivì malý výkon -
napø. na 6 cm za filtrem z vlnovodu bylo namìøeno 0,4
mW, na 24 GHz bez filtru 0,1 mW a na 47 GHz 10 µW.
To opravdu není moc, ale ve spojení s vhodnou
parabolou je možné dìlat i standardní spojení.

Popsané provedení neumožòuje jednoduché
zaøazení zesilovaèe. To by vyžadovalo dokonce relé dvì,
pak bychom mohli do pøijímací èi vysílací cesty vøadit
nìjaký ten zesilovaè. Právì tento systém je popsán v (3)
pro pásmo 6 cm, kde
byla z nouze použita
relé QN59927/28,
která se sice pro tyto
kmitoèty již nehodí, ale
provizornì musí slou-
žit dokud nebudou
nahrazeny tìmi správ-
nými.

Nároènìjší konstrukci popsal v CQ DL 9/88 (1)
DC0DA a DD9DU. Pro ovìøení konstrukce a vzájemné
porovnání zhotovil OK1UFL i tuto verzi a se svolením
DC0DA je v originále uveøejnìna i zde na stránkách
Radioamatéra (obr.7). Je více než 12 let stará, ale
dokonale funkèní a jako odrazový mùstek pro pøípadná
zlepšení pøímo pøedurèena. Subharmonické smìšovaèe
jsou tu použity dva, jeden pro pøíjem, druhý pro vysílání.

Oscilátorová injekce
je spoleèná. Za
smìšovaèi a zmínì-
ným filtrem je v zák-
ladním zapojení jen
jeden zesilovací stu-
peò, další pøedzesilo-
vaè nebo výkonný
zesilovaè lze vøadit
mezi popsaný díl
a anténní relé. Takový
jednoduchý zesilovaè
je na obr. 8. Cílem
bylo vyzkoušet, co
konstrukce prakticky
unese, protože byly

požity desky pro 6 cm z obyèejného materiálu. Protože
v transvertoru není nikde použito záporné pøedpìtí pro
dokonalé nastavení pracovního bodu, jsou i zde na-
stavitelné emitorové odpory. Zesilovaè je dvoustupòový,
budící výkon 6 mW zesílí na 230 mW.

Materiál na desky tištìných spojù lze v podstatì
použít jakýkoliv. Nemusí to být DUROID, vhodný je
materiál typu FR4 nebo i tzv. èervený „gumon“, a ani

jeho tlouš•ka není kritická. Na vìtšinì spojù prakticky
nezáleží a podstatné obvody v G a D u fetù  stejnì vždy
optimalizujeme známými popsanými zpùsoby. Zde na
tomto pomìrnì nízkém kmitoètu použijeme na zaèátku
ladìní trimr (nejlépe SKY pro jeho malou poèáteèní
kapacitu), a pak podle potøeby vymìníme za levnìjší,
nebo je-li kapacita malá, nahradíme ètvereèkem fólie
vhodné velikosti. To platí i pro obvody subharmonic-
kého smìšovaèe. Vzorec sestaveného transvertoru je na
obr. 4a, b, c. Anténní relé je použito podle možností -
jsou nabízena rùzná co do ceny i velikosti.

Na obr. 5 je praktické provedení ozaøovaèe do
paraboly, které pravdìpodobnì ètenáøe nejvíc upoutá.
Plechovka z pocínovaného plechu správné velikosti je
rozhodnì jednodušší, nežli ozaøovaè vysoustružený
z plného materiálu a postøíbøený. Na obr. 6 je také zná-
zornìna poloha v ohnisku spoleènì s ozaøovaèem pro
6 cm, není problém pohyblivý držák nastavit pro jedno,
èi druhé pásmo pøesnì do ohniska.

Ještì nìkolik slov ke zdroji oscilátorového signálu na
obr. 7 (LO - lokal oscilátor nebo-li místní oscilátor),
nebo jak se rùznì nazývá. Je to ve všech transvertorech
velmi podobné, je nìkolik tištìných spojù, které je
možné univerzálnì použít. Desky DD9DU se osvìdèily

obr. 4a - Transvertor pro 9 cm

obr. 4b - Transvertor pro 9 cm, pohled zezadu

obr. 7a - Pøíklad zapojení oscilátorem (LO) pro 9 cm transvertor a provedení desky

obr. 5 - Ozaøovaè pro 9 cm

obr. 6a - Ozaøovaèe pro 6 a 9 cm v ohnisku paraboly

obr. 7b - Elektr. schéma transvertoru
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ve stavebnicích pro 23 i 13 cm. Jediné expono-
vané místo je na ladìných obvodech
u nejvyššího kmitoètu, které jsou natištìné.
Jedinì tam vlastnì záleží na kvalitì materiálu,
vìtší ztráty sníží èinitel jakosti obvodù (v místì
s vysokou impedancí), což se projeví v malém
výstupním výkonu. Rovnìž ladící trimry je tøeba
použít ty správné, nejlépe SKY, které dík nepa-
trným rozmìrùm mají malou poèáteèní kapacitu
i nízkou vlastní indukènost. Když už se nìkdy
pøihodí, že deska je v provozu, jen obvody jaksi
neladí a výstupní výkon je stále nedostateèný,
doporuèuji ladìné obvody realizovat z mìdìné
fólie do vzduchu, jako je tomu u desky DF6VB -
(3), str. 90.

Malé trubièkové trimry typu RT13 nebo RT23
se používaly v nìkterých typech kanálových

volièù v TVP. Z hlediska kmitoètové stability
vyhoví zapojení krystalu bez termostatu, jak je to
v popisu uvedeno. Musíme poèítat s tím, že
zaøízení po zapnutí nìkolik minut pojede a podle
teploty okolí nebude o nìjaký ten kHz souhlasit
stupnice. Zkušenému operátorovi to nevadí,
v pøípadì vìtších nárokù nezbude, nežli zhotovit
termostat popsaný napø. v (4) nebo celý oscilá-
tor objednat v podniku Krystaly v Hradci Králové,
kde jej zhotoví jak se øíká „na míru“.
Použitá literatura:
(1) CQDL 9/88 - Transvertor pro 9 cm DC0DA
a DD9DU
(2) Michael Kuhne - DB6NT - Transvertor pro
24 GHz DUBUS 1/93
(3) P. Šír - Radioamatérské konstrukce pro
mikrovlnná pásma AMA Magazín 1992

(4) P. Šír - Spojení na
76 GHz, AMA
Magazín 6/98 str. 12

Pavel Šír, OK1AIY,

Miloslav Skála, OK1UFL

Poznámky ke sché-
matu: 560 pF - bezin-
dukèní èip z kanálo-
vého TV volièe; 8,2 pF
- SMD èip; 1 tlumivky
- prodloužené pro

9 cm (deska je pro 6 cm); použité tranzis-
tory T1 - MGF1302, T2 - ekv. MGF1802
(Teletra); použité konektory SMA, SMC.

Deska: originál motiv je pro 6 cm pøedze-
silovaè s MGF1402 a MGF1400 od
PA2DOL a PA0JMG na materiálu DUROID
RT5870 tl. 0,79 mm. Uveøejnìno v (3), str.
96, obr. 81. Použitá kopie pro 9 cm:
zachovaná velikost, materiál neznámé kva-
lity pro konzumní použití tl. 1,6 mm. obr. 7c - Provedení desky a osazení liš•. spoje

obr. 8 - Zesilovaè 0,2 W pro 9 cm

obr. 9 - Deska zesilovaèe pro 6 cm použitá i pro 9 cm, tl. = 1,6
mm. Køížky oznaèují støedy otvoru pro kulatý èipový kondenzátor
560 pF.

Právì letošní rok si pøipomeneme 70 let od vydání prvních
radioamatérských koncesí v tehdejším Èeskoslovensku.
Jména jako Motyèka, Weirauch, Schafferling a jejich volací
znaky a první spojení jsou již dnes dávnou historií spoje-
nou s romantikou objevování možností spojení na profe-
sionály zprvu podceòovaných krátkých vlnách. Právì

tomuto období je vìnován Fotoarchiv na internetové
stránce http://www.webservis.cz/ham-radio/.

Fotoarchiv se zabývá dobou do roku 1948. Obsahuje
snímky QSL více než 100 OK stanic, fotografie nìkolika
HAM shacku a zaøízení okolo roku 1932. Pro ilustraci je
zde také nìkolik schémat tehdy oblíbených TX/RX jako je
solo VFO TX Hartley, Schnell, èi v té dobì asi nejpo-
pulárnìjší pøijímaè Pento SW3AC. Postupnì bych jej
chtìl rozšíøit o zapojení a popis dobového zaøízení,
podrobnìjší seznámení s tehdejšími diplomy, prvními
transatlantickými spojeními a podobnì.

Rád bych zde požádal ètenáøe, kteøí by rádi na tomto
projektu spolupracovali, pøípadnì mohli zapùjèit na digi-
talizaci dobové QSL lístky, fotografie, diplomy a další pøed-
mìty spojené s touto dobou o informaci na dtp@post.cz,
nebo nechte zprávu v OK0PRG.

Tomáš Krejèa, OK1DXD

Fotoarchiv HAM historie v OK

Pozn. redakce: Obr. 4c a 6b jsou umístìny na èelní stranì èasopisu.

Ham Shack OK1AW okolo roku 1932

Vysílaè OK1ZB
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Vánoèní VKV závod
Závod se koná každoroènì 26. prosince, ve dvou etapách: 1. etapa
0700 - 1100 UTC, 2. etapa 1200 - 1600 UTC. Soutìží se v pásmu
144 MHz všemi druhy provozu podle povolovacích podmínek.
Pøedává se kód složený z RS nebo RST, poøadového èísla spojení
poèínaje 001 a lokátoru. Spojení se èíslují bez ohledu na etapy.
V každé etapì lze navázat s každou stanicí jedno platné spojení.
Kategorie: I. jeden operátor, II. více operátorù - kolektivní (klubové)
stanice.

Bodovaní: Za spojení se stanicí ve vlastním velkém ètverci se
poèítají dva body, v sousedním pásu velkých ètvercù jsou to 3 body,
v dalším pásu 4 body a dalších pásech vždy o jeden bod více. Za
velký ètverec se považují první ètyøi znaky lokátoru. Výsledek je dán
souètem bodù za jednotlivá spojení. Násobièe nejsou.

Soutìžní deník musí být odeslán do deseti dnù po závodì na
adresu Jiøí Sklenáø, OK1WB, Na Drahách 190, 500 09 Hradec
Kralové.

Antonín Køíž, OK1MG

Podmínky závodu
IARU Region I
UHF/Microwave
October Contest
2000
naleznete na stranì 34.
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Úèast v letošním roèníku
Mikrovlnné závodu opìt stou-
pla o 25% proti roèníku mi-
nulému. Nejzajímavìjší
z mikrovlnných pásem se stává
v poslední dobì pásmo 10 GHz
a to hlavnì spojením zpùsobem
„rain-scatter“. Tento zpùsob
šíøení umožòuje kvalitní spojení
i stanicím z nízkou nadmoøskou
výškou, jak to v poslední dobì
demonstruje svým provozem
OK1DIG ze stálého QTH o nad-
moøské výšce 307 m. Aktivita
stanic v pásmu 10 GHz je
vysoká i mimo závody a prak-
ticky každý den lze navazovat
spojení na vzdálenosti stovky
km. Závod byl hodnocen
v souladu s doporuèeními pøi-
jatými na konferenci I Oblasti
IARU v minulém roce, kde se
definovalo rozšíøení RST systé-
mu pro rùzné druhy šíøení,
v tomto pøípadì pro signál
ovlivnìný „rainscatterem“.
Tento systém se u stanic
pracující výše uvedeným zpù-
sobem šíøení bìžnì používá
a na situaci upozoròuji proto,
že toto rozšíøení RST systému
zcela ignorují Všeobecné pod-
mínky pro VKV závody v OK. Je
tøeba postupovat v souladu
s doporuèeními IARU i v ostat-
ních VKV závodech. V letošním
mikrovlnném závodì byl opìt
vyhlášen celkový vítìz jak
v kategorii jeden tak v kategorii
více operátorù. Bylo by dobré
tuto kategorii vyhlašovat
i v dalších vìtších VKV
závodech v OK, napø.
v UHF/SHF/MW Contestu I
oblasti IARU, kde celkový vítìz
I oblasti vyhlašuje. 

František Støihavka, OK1CA

Mikrovlnný
závod 2000
komentáø 
vyhodnocovatele
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Polní den 2000 - komentáø vyhodnocovatele
Deníkù z našeho nejvìtšího VKV závodu pøišlo cca 300. Celá øada z nich však byla v rozporu s požadavky
Všeobecných podmínek pro VKV závody. Když se podíváte zpìtnì do výsledkù a komentáøù k závodùm opakují
se tam stále stejné výtky vyhodnocovatelù. Neumí snad OK stanice èíst?? Nebo jim nevadí, že je vyhodnocovatel
nemusí zahrnout do hodnocení?

Nesešité deníky: OK1DOF, 1KAD, 1KCB, 1KCZ,
1KEL, 1KFB, 1KFX, 1KIM, 1KKI, 1KLH, 1KNG, 1KPI,
1KSF, 1KTS, 1ODC, 1ORU, 1ULK, 1VAM, 1WIP,
2KDB, 2KHW, 2KLS, 2KOO, 2KOS, 2KPT, 2KUB,
2KUI, 2KYJ, 2OSU, 2PCN, 2SNX, 2VXH, OL5MDF
Deníky odeslané na špatnou adresu: OK1KAD,
1KCR, 1KFX, 1KRJ, 1KUH, 1KVR, 1LL, 1OAB, 1OHK,
1TML, 1VMS, 2KDB, 2KHW, 2OSU, 2PCN, 2PEA,
OL7Q, 2WM
Špatnì oznaèené kategorie: OK1FFR, 1GP,
1KCU, 1KHF, 1KIM, 1KIR, 2KLD, 2KWS, 2SBL,
2SNX, 2VDV, OL1F

Nejvìtším nedostatkem je pak adresa pro kores-
pondenci. Øada stanic používá titulní listy z dob
Svazarmu, nìkteøí si je dokonce i kopírují. Na tìch-
to listech je uvedena adresa CRC, P.O.Box 69 atd...,
ale vlastní adresu radioklubu nebo adresu VO
neuvedou. Vyhodnocovatel pak musí pracnì shánìt
správnou adresu pro odeslání výsledkù nebo
diplomù. Nejhorší situace nastane, pokud je potøeba
stanici rychle kontaktovat pro upøesnìní nìkterých
údajù. Proto doporuèuji nepsat adresu CRC, ale
vlastní a dále uvádìt i jiné kontakty, jako email
a telefon.

Elektronické vyhodnocení: V elektronické
podobì pøišlo k vyhodnocení na 144 MHz celkem
88 deníkù z OK. 155 deníkù bylo papírových, ale
z toho jen 15 deníkù bylo psáno ruènì nebo na
psacím stroji. Ostatní deníky byli vytištìny na poèí-
taèové tiskárnì, což znamená, že stanice ve vìtšinì
pøípadù disponují poèítaèem, a tedy mohou deník
odeslat elektronicky. Je tøeba poèítat s tím, že se
v budoucnu bude na tento zpùsob vyhodnocování
a zasílání deníkù pøecházet, a proto se na to
pøipravte už teï.

Všechna pásma od 432 MHz výše byla vyhodno-
cena elektronicky, tj. všechny papírové deníky byly
pro vyhodnocení pøepsány. Nìkteré deníky zaslané
v EDI formátu nebyly korektní, ale vìtšinou se nám
podaøilo se s odesílateli dohodnout na opravì.
Nìkolik stanic z prvních pìti míst v kategoriích 1-4
bylo požádáno o zaslání deníkù elektronicky
v souladu s podmínkami pro VKV závody. Všechny
vzdálenosti v elektronických denících se pøed vlast-
ním vyhodnocením pøepoèítaly, protože nìkteré pro-
gramy se navzájem liší až o 3 km, nìkteré dokonce
stále poèítají za spojení ve vlastním malém ètverci
5 km (dùvod k nehodnocení!!!).
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Údaj % ve výsledkové listinì
pak pøedstavuje bodovou penali-
zaci konkrétní stanice. U pásma
144 MHz tento údaj není uveden,
protože všechny deníky nebylo
možné vyhodnotit elektronicky.
Výsledný údaj by tedy nebyl
porovnatelný. Stanicím, které
zaslaly deník k vyhodnocení
elektronicky pøes internet, jsme
ochotni na požádání (pouze e-
mailem) zaslat soupis jejich
chyb (tzv. error log). Všem stani-
cím používající závodní deníky
OK autorù doporuèujeme opatøit
si jejich aktuální verze. Bìhem
vyhodnocování jsme s nimi byli
v kontaktu a mùžeme zaruèit, že
poslední verze programù
generují EDI formátu v souladu
s doporuèením IARU.

Vyhodnotil radioklub
OK1OFL/OL5Z (OK2ZI, OK2ZC,
OK2UAF, OK2PNN, OK2BDF,
OK2SJN a další èlenové bez kon-
cese) a OK1CDJ s OK1KCI jako
softwarová podpora.

Kontakty: ok2zi@email.cz,
ok2zi@ok0pbx, tel./fax. (0618)
26160, 0603 323853.
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1. Úèastníci: Všichni koncesovaní radioa-
matéøi Regionu I se mohou zúèastnit
závodu. Operátoøi s více volacími znaèka-
mi budou hodnoceni, ale bìhem závodu
mohou použít jenom jednu volací znaèku.
Soutìžící stanice musí závodit podle litery
a ducha tohoto závodu a nesmí použít
vìtší výkon, nežli mu dovolují povolovací
podmínky jeho zemì. Stanice používající
mimoøádné zvýšené výkony podle zvlášt-
ního ustanovení licence nebudou v tomto
závodì hodnoceny.
2. Závodní kategorie v pásmech 432
MHz až 10 GHz:
i) Single - op: Stanice obsluhované jed-
notlivcem, bez cizí pomoci bìhem závo-
du, používajícího jen svoje vlastní zaøízení
a antény, pracujícího z libovolného
stanovištì.
ii) Multi - op: Všichni ostatní úèastníci.

Dále jsou dvì kategorie (Single op a
Multi op) pro pásma 24 GHz až 245 GHz.
Tato skupina pásem se nazývá
„Millimetre group“.
3. Datum závodu: závod zaèíná první
sobotu v øíjnu (7. øíjna 2000)
4. Trvání závodu: závod trvá od 14,00
hodin UTC v sobotu do 14,00 hodin UTC
v nedìli.
5. S každou stanicí lze zapoèítat jedno
platné spojení, bez ohledu na to, zda je ze
stálého QTH, portable nebo mobilní,
avšak každé opakované spojení je tøeba
zaznamenat do deníku s nulovým poètem
bodù a výraznì oznaèit jako duplikát.
Spojení navázaná pøes aktivní pøevádìèe
se nepoèítají. Fone spojení navázané v
telegrafní èásti pásma se nehodnotí.
6. Zpùsob provozu: Spojení lze navazovat
v módech A1A, A3A, A3E, F3E, (G3E).
7. Pøedávaný kód sestává z reportu RS
nebo RST, následovaný poøadovým
èíslem spojení poèínaje 001 a zvyšo-
vaným o jedno èíslo v každém následu-
jícím spojení. Následuje kompletní loká-
tor vysílající stanice (pøíklad: 59003
JO20DB, nebo 579123 IN55CC).
8. Bodování: Za každý kilometr pøeklenuté
vzdálenosti se poèítá jeden bod, pøièemž
vypoètená vzdálenost se zaokrouhluje na
celé èíslo. Aby vypoètené vzdálenosti byly
srovnatelné, musí být použit faktor 111,2
pro pøevod stupòù na kilometry. Pro
„Millimetre group“ se jako základ bere
rovnìž jeden bod za jeden kilometr pøek-
lenuté vzdálenosti, násobeno tìmito
násobiteli: 24 GHz - 1x, 47 GHz - 2x, 76
GHz - 3x, 120 GHz - 5x, 145 GHz - 6x,
245 GHz - 10x. Body získané na jed-
notlivých pásmech 24 až 245 GHz se po
vynásobení násobiteli seètou a to je
celkový výsledek kategorie „Millimetre
group“.
9. Soutìžící stanice musí vyplnit deníky
podle bodu 12. Deníky stanic Multi -

operator musí být výraznì oznaèené.
Výtisk soutìžního deníku musí být
odeslán národnímu VKV soutìžnímu
manažerovi nebo národní vyhodnocovací
komisi nejpozdìji druhé pondìlí po
závodì (podle data poštovního razítka).
Pozdìji odeslané deníky nebudou pøijaty.
Odesílatel soutìžního deníku musí souhl-
asit se soutìžními podmínkami.
10. Hodnocení soutìžících: Rozhodnutí
vyhodnocovací komise poøádající organi-
zace je koneèné. Soutìžící stanice, která
hrubì poruší soutìžní podmínky nebo
band-plán 1. Regionu IARU bude diskval-
ifikována. Zapoètené spojení bude škrt-
nuto, pokud je pøijatý lokátor protistanice
zjevnì špatný a èasový údaj mimo toler-
anci 10 minut. Zapoètené opakované
spojení bude škrtnuto a od celkového
výsledku bude odeèten desetinásobek
bodù za toto zapoètené opakované spo-
jení. Za jakoukoliv chybu v hodnoceném
spojení se body za toto spojení odeètou
od celkového výsledku.
11. Diplomy: Vítìz každé kategorie pásem
432 MHz až 10 GHz a Millimetre group
obdrží diplom. Dále budou v kategoriích
Single op a Multi op vyhlášeni celkoví
vítìzové (Overall winner). Pro vyhodno-
cení tìchto zvláštních kategorií bude
použit speciální zpùsob pro výpoèet
bodù. V každé kategorii bude jako základ
vzat bodový zisk vítìze pásma 432 MHz.
Tento poèet bodù se na jednotlivých pás-
mech do 10 GHz a Millimetre group
pøevede na násobièe tak, že body vítìze
pásma 432 MHz se vydìlí poètem bodù
vítìzù na jednotlivých pásmech a
Millimetre group. Takto vzniklými náso-
bièi se bodové výsledky všech hodno-
cených stanic vynásobí. Výsledek stanice
z jednotlivých pásem a Millimetre group
po seètení dá body pro vyhodnocení
celkových vítìzù (Overall winner).
Vítìzové obou kategorií Overall winner
obdrží zvláštní diplomy.
12. Deník z IARU Region 1 Contestu
nemá mít formát menší nežli A4 a má
obsahovat následující kolonky: datum,
èas v UTC, volací znaèku protistanice,
odeslaný report a poøadové èíslo, pøijatý
report a poøadové èíslo, pøijatý lokátor,
vypoètený poèet bodù.

Standardní titulní list IARU Region 1,
obsahující data nezbytná pro hodnocení,
vèetnì místa pro hodnocení stanice
národním VKV manažerem. Dále musí tit-
ulní list obsahovat podpis vedoucího
operátora, kterým stvrzuje správnost
údajù v soutìžním deníku.

Pøeklad originálních podmínek DARC -
Antonín Køíž, OK1MG

IARU Region I UHF/Microwave October Contest 2000
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Z dosavadního prùbìhu zkoušek je patrno, že právní èást
zkoušky pùsobí kandidátùm nejvìtší potíže. Je pøirozené
a vyplývá pøímo z amatérské èinnosti, že elektrotechnika
a radiotechnika je jim bližší než zákon o telegrafech, ale
pro pøíštì je nutno, aby i tìmto pøedmìtùm vìnovali
stejnou pozornost.

Zkušební osnova elektrotechniky a radiotechniky je
obsáhlá. Nejsou však vyžadovány podrobnosti ani není
žádáno poèetní øešení problémù, jak se mnohý domívá,
nýbrž zkušební komise se spokojí se zásadními vìdo-
mostmi z tìchto oborù a zjištìním, že kandidát vìci
rozumí.

Pøi zkoušce praktické zvláštì pøi braní a dávání
Morseových znaèek zaujímá zkušební komise
stanovisko nekompromisní a trvá na pøedepsané
rychlosti 75 znaèek za minutu. Mnohý považuje tento
požadavek za pøemrštìný s odùvodnìním, že v radio-
amatérském styku je tato rychlost zbyteèná. Ze
zkušenosti však víme, že pøi provozu na vysílací stanici
nedosahujeme maximální rychlosti, které jsme schopni
pøi zkoušce. Nutno zvážit nepøíznivé podmínky pøi
provozu, zatím co pøi zkoušce máme poslech èistší
a výraznìjší. Z tohoto hlediska nutno posuzovati
pøedepsanou rychlost. Znalost Q kodexu a amatérských
zkratek je pro provoz nutná, ale teprve delší praxe nauèí
správnì a rychle je užívati.

Praktická zkouška s vysílaèem pøedpokládá urèité
theoretické znalosti a potom nebude nikomu èiniti potíží,
i když zkušební vysílaè vidí po prvé. Potom je to pouze
otázka zruènosti a okamžité pøizpùsobivosti.

Zkoušky konají se v klidném prostøedí a podobají se
spíše pøátelskému rozhovoru, takže kandidát si za chvíli
ani neuvìdomuje, že je zkoušen. To dosvìdèuje
dosavadní prùbìh zkoušek a velmi malé procento
propadlých. V tìchto pøípadech se jednalo o naprostou
neznalost pøedepsané zkušební látky a v nìkterých pøí-
padech i o nezájem u amatéra neobvyklý. A naopak
z èinnosti novì povolených amatérù vysílaèù mùžeme
usuzovati na jejich theoretickou a praktickou znalost.
Vidíme, že zpøísnìní praktické zkoušky úrovni
amatérského vysílání prospìlo.“

Není to krásná pravda? A na konec nìco pro zasmání:
Onehdy (ale v posledních dnech to urèitì nebylo) hlásil
v CW jeden OK: HR WX VY ZIMA BRRRRRR

Nebo perlièky z kveslí: Jeden OM tam má „MNI TNY
FER QSD“, kdežto druhý prosí o „QSL DIREKTOR VIA
ÈAV“ (není to pìkné?)

Z èasopisu Krátké vlny VI. roèník 1947 

vybral Milan Leistner, OK1ZML

Z historických pramenù  
zkušenosti ze zkoušek žadatelù
„...jsem pøítomen pøi zkouškách žadatelù o koncesi na radioamatérský vysílaè a mohu proto posou-
diti prùbìh zkoušek a ojedinìlé neúspìchy. Jak je všeobecnì známo skládá se zkouška z èásti the-
oretické a praktické. Do theoretické èásti spadá elektrotechnika, radiotechnika a pak zkouška
povahy právní tj. telekomunikaèní úmluva a zákonná ustanovení týkající se amatérského vysílání.
Zkouška praktická sestává z dávání Morseových znaèek a jejich ètení sluchem rychlostí 75 znaèek
v minutì, z Q kodexu, znalosti amatérských zkratek a jejich praktického použití a posléze z obsluhy
vysílaèe.
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OL5T a IOTA 2000
Již v roce 1999 se závodní tým OL5T holického
radioklubu zkušebnì zúèastnil závodu IOTA na
Jadranu. Po loòských zkušenostech jsme se na
letošní roèník ponìkud lépe pøipravili. 

Pøedevším bylo nutno vybrat vhodný ostrov, kam
bychom se dopravili za minimálních nákladù a obtíží. To
se nám vydaøilo stoprocentnì dík podpoøe pøedsedy
chorvatských radioamatérù Nikolou Gamilcem 9A9AA.
Ten se také pøijel za námi podívat a vášnivì se zapojil do
závodu. Nikola pro nás také obstaral propùjèení zají-
mavého volacího znaku 9A0A.

Vybrán tedy byl ostrov Vir v blízkosti Zadaru, který
s pevninou spojuje 300 m dlouhý most. Vysílací pra-

covištì jsme zøídili v jednom z dostavìných domkù,
zatímco okolní rozestavìné domy nám dobøe posloužili
na stavbu antén. Díky tomu, že jsme na ostrov pøijeli

s témìø týdenním pøedstihem pøed závodem,
podaøilo se vybudovat dostatek antén a patøiènì
je naladit.

Vybavení hlavního pracovištì bylo Icom IC-
756 a koncový stupeò ACOM 2000A.
Násobièové pracovištì bylo vybaveno trans-
ceiverem Kenwood TS-850 a koncovým stup-
nìm Ameritron AL-800H. Každé pracovištì mìlo
na 80m a 40m invertované V. Další antény jako
4-square na 40m, dva tøíprvkové tribandery 20,
15 a 10m používali obì stanovištì støídavì.
Hlavní pracovištì navíc používalo 6 el. yagi na
10m. Obì pracovištì byla vybavena poèítaèi
s poslední verzí programu N6TR s napojením na
DXCluster.

Celý kolektiv, závodní tým i týlové
zabezpeèení tvoøili Nikola 9A9AA, Milan

OK1DJG, Martin OK1FLM, Martin OK1FUA, Petr
OK1PAT, Jarda OK1TC, Petr OK1UCI a Sveta OK1VEY.

V závodì bylo dosaženo tohoto výsledku: 2605 spo-
jení, 372 násobièù a celkem 6 117 912 bodù. Za daných
podmínek a aktivity pøi závodì jsme s výsledkem spoko-
jeni. V našich (technických) silách však bylo dosažení
podstatnì lepšího výsledku. Nevyužili jsme plnì náso-
bièového pracovištì a to se podstatnì odrazilo ve
výsledku. Všichni jsme se shodli na tom, že QTH je
výborné a že pro pøíštì se musíme na závod lépe
pøipravit. Nastalo totiž nìkolik problémù, které by se
bìhem závodu vùbec nemìly vyskytnout. Pøed vlastním
závodem jsme pod vlastními volacími znaky udìlali ještì
zhruba 3000 spojení.

S napìtím oèekáváme vyhlášení oficielních výsledkù.
Loòského roku by tento bodový zisk staèil na 4. místo
na svìtì v kategorii M/S IOTA Expedition.

Svetozar Majce, OK1VEY, Martin Korda, OK1FLM

Martin, OK1FLM, (vlevo) a Milan, OK1DJG.

Tým 9A0A po závodì. Zleva zadní øada Milan, OK1DJG, Nikola, 9A9AA,
Martin, OK1FLM, majitel domu, Petr, OK1PAT, Petr, OK1UCI, Sveta,

OK1VEY, pøední øada Hanka, Martin, OK1FUA, Jarda, OK1TC.

Èást antén: zleva 3 el. Zach ve výšce 14 m, 6 el. OWA pro 10m v 9

m, 3 el. ECO v 9 m.

Výsledky vnitrostátních
závodù a soutìží
AKTIVITA 160 SSB -
KVÌTEN 2000
KAT. VYSÍLACÍ STANICE 

CALL       QSO  MULT    TOTAL
1. OK2BEH   40   33  1 320 bodù
2. OK1DRU   39   32 1 248

OK1IWC  39  32 1 248
3. OK1WB  38  32 1 216
4. OK1KCF  37  32 1 184

OK1KZ   37  32 1 184
5. OK1MJA/p 36  30 1 080
na dalších místech: OK2BKP, 1MMN,
1BQT, 1JOK, 1FAN, 2VPQ, 1QT, 1LZ, 
2BQL, 1TRM, 1DSZ, 1IWR, 1MSM,
1DQP, 1DBF, 1EV, 1ARQ, 1DLB,
1HGM, 1AFY, 2BZA, 1FRT, 1MPM,
OM3TLE, OK1KOB/p, 1PDQ; hodno-
ceno 33 st. 
KAT. SWL - POSLUCHAÈI
1. OM3-0001 38  31 1 178    
2. OM3-0042 28  24  672
3. OK1-34734 25  23      575 /YL
4. OK1-13188 10 9   90

AKTIVITA 160 SSB -
ÈERVEN 2000
KAT. VYSÍLACÍ STANICE
1. OK2BEH 38 30 1 140
2. OK1WB  33 29  957
3. OK2BQL  34  26  884
4. OK1MOW 31  26  806
5. OM4DN   31  25   775
na dalších místech: OK1KCF, 1KZ,
2VH, 1PDQ, 2BKP, 1DDP, 2SVP,
1IWC/p, 1 FPS, 1DOL, 1MNV, 1FRT,

2LF, 1EV, 1DQP, 1DLB, 1JOK,
1DKM, 1FUU, 1KOB/p, 1DRQ, 1DBF,
2WED, 2SBX, 1OFM, 1FHA; hodno-
ceno 31 st. 
KAT. SWL - POSLUCHAÈI
1. OM3-0001 33  25  825 
2. OK1-13188 13  10   130

AKTIVITA 160 SSB  -
ÈERVENEC 2000
KAT. VYSÍLACÍ STANICE
1. OK1IWC  43  32  1 376
2. OK1MOW 43  31   1 333
3. OK2BEH    41   31    1 271
4. OK1DRU    40   30    1 200       
*  OK1LZ     40   30    1 200
5. OK1JOK    38   31    1 178
*  OK2BKP    38   31    1 178
na dalších místech: OK1DMO, 2SVP,
OM4DN, OK1WB, 1QT/p, 2BQL, 2LF,
1ARQ, 1DBF, 1PDQ, 1DDP, 2BQ,
2BRQ, 2VPQ, 1DLB, 1DAM, 1MNV,
OM6MV, OK1DQP, 1AYY, 1KCF,
1KZ, 1MMN, 1FOG, 1RPA/p, 1FHA,
1TQ; hodnoceno 34 st.
KAT. SWL  - POSLUCHAÈI
1. OM3-0001  38   28 1 064
2. OK1-13188 37  28   1 036
3. OM3-0042 19  15  285

AKTIVITA 160 CW -
KVÌTEN 2000
KAT. QRO 
1. OK1DRU 50  36  1 800
2. OK2BEH  50  35  1 750
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OK2BGK  50  35  1 750
3. OK1PDQ  45  36  1 620
4. OK2LF   49  32  1 568
5. OK1MNI  46  33  1 518
na dalších místech: OK2PRM, 1JOK,
2PRF, 2BQL, OM4DN, OK1IWC,
1KCF, 1KZ, 1DLB, 1DMO, 1FAN,
1DCB, 2BQ, 1FTW, 1DAM, 2BDR,
1MMN, 1BQT, 1DBF, 1EV, 2VPQ, 1HX,
1VQ, 1ANF, 1FLK, 1MNV, 1MPM,
1DQP, 1DWF, 1AKB, 1ARQ, 1DSZ,
1SRD, 1KOB/p; hodnoceno 40 st. 
KAT. QRP
1. OK1AYY  47  34 1 598
2. OK1AEE  44  32  1 408
3. OK1DDP  41  29  1 189
4. OK2BXJ  26  21  546
5. OM6AJO  20  19   380   
6. OK1FHW  17  14  238
KAT. SWL - POSLUCHAÈI
1. OK1-3188 37  27  999

AKTIVITA 160 CW -
ÈERVEN 2000
KAT. QRO
1. OK1PDQ  54  40  2 160 
2. OK1DRU  53  39  2 067

OK2BEH  53  39  2 067
3. OK2BGK  50  38 1 900
4. OK1KOU/p 50  37  1 850

5. OM3PA   49  36  1 764
na dalších místech: OK1MNI, 1JOK,
1KCF, 1KZ, 1MMN, OM4DN,
OK1HGM, 2BQL, 2BRQ, 1FPS, 2PRM,
1DKM, 1FAN, 1DLB, 1MNV, 1MPM,
2BKP, 2VPQ, OM5AR, OK1EV, 1MQY,
OM1AF, 1DBF, 1DQP, 1FRT, 1DOL,
OM3TLE, OK1SRD, 1ARQ, 2LF,
1DMO; hodnoceno 37st. 
KAT. QRP
1. OK1AEE 49 36 1 764
2. OK1FKD 46 35 1 610
3. OK1AYY  44  34 1 496
4. OK1MLP  41  35  1 435
5. OK1DDP  40  29 1 160
na dalších místech: OK1YO, 1FGH,
1FHW, 1WMV, OM6AJO;
hodnoceno 10 st. 
KAT. SWL - POSLUCHAÈI
1. OK1-13188 37  30   1 110

AKTIVITA 160 CW -
ÈERVENEC 2000
KAT. QRO 
1. OK 2 BEH 50 34   1 700
2. OK 1 DRU 49 34 1 666   
3. OK 1 JOK 46 36   1 656
4. OK 1 DMO 48  34   1 632
5. OK 1 IWC 48  33   1 584
na dalších místech: OK1MNI, 1FAN,

1KZ, 2LF, 2PRM, 1KCF, OM4DN,
OK2BGK, 1DLB, 2BQ, 1PDQ, 2BRQ,
1EV, OM5AR, OK1HGM, 2PSA,
1MPM, 1DAM, 1MMN, 
OM3TLE, OK2BND, 1TQ, 1MNV,
2BKP, 1DBF, 1DQP, 1ARQ, 1RPA/p,
OM6MV;
hodnoceno 34 st.
KAT. QRP
1. OK1AEE  46  35   1 610
2. OK1FOG  45  31   1 395
3. OK1FGH  42  30  1 260
4. OK1AYY  40 29 1 160
5. OK1DDP 38 27  1 026
na dalších místech: OK1FHW,
OM6AJO, OK1MLP;
hodnoceno 8 st.
KAT. SWL 
žádný posluchaè nedodal hlášení

Vyhodnotil Pavel, OK1KZ

OK MARATON - KVÌTEN
2000
KAT. 1 - POSLUCHAÈI
1. OK1-22729 57 356 bodù    
2. OK1-17323 18 752        
3. OK1-31341 11 628          
4. OK2-14391  7 558          
5. OK1-30248  5 654             
dále: OK1-35616, OK1-20829, OK2-

35141, OK1-18707, OK1-35554,
OK1-35307, OK2-4857,
OK2-22169;  
KAT. 2 - POSLUCHAÈI DO 18 rokù 
1. OK1-35281 19 277 
2. OK1-35072 12 370             
3. OK2-35255 12 068
4. OK1-35519  4 268 
5. OK1-34813  3 196
KAT. 3 - KLUBOVÉ STANICE
1. OK1KCF    29 322             
2. OK1KDO     24 769             
3. OK1KGR     20 146             
4. OL5DX      19 260             
5. OK1ODX     11 098          
dále: OK1KCP, 1OMY, 1KOK, 1RSM,
1KHA, 1OFP;
KAT. 4 - OK  D  
1. OK1CYC   46 873         
2. OK1ZAJ   37 995             
3. OK2TTO     18 074             
4. OK1SKK     13 314             
5. OK1CFK      7 844             
dále: OK2TGK, 1JYL, 2TDL, 1CAZ,
1VYC, 1JIJ, 1TJ;
KAT. 5 - OK  C
1. OK1CRM  35 999             
2. OK1WWJ    31 675             
3. OK1AXG    28 158             
4. OK1FMG   23 821
5. OK1XAV    13 833 
6. OK2PJH     11 306
7. OK1XEW      2 866
KAT. 6 - OK    B + A 
1. OK2HI      71 378             
2. OK2VP      70 734             
3. OK2EC      58 390             
4. OK1KZ      55 950             
5. OK1MNV     52 219             
dále: OK1DSA, 1SRD, 1DQP, OM8ON,
3CAZ, OK1ARQ, 1HJ, 1DZ, 1JST,
1DBF, 1TJ, OM3TU, OK2BEY, 1FMJ; 
KAT. 7 - TOP TEN 
1. OK2HI    6. OK1MNV    
2. OK2VP      7. OK1CYC     
3. OK2EC      8. OK1DSA    
4. OK1-22729 9. OK1ZAJ    
5. OK1KZ     10. OK1CRM    

OK MARATON     
- ÈERVEN 2000
KAT. 1 - POSLUCHAÈI
1. OK1-22729 62 377          
2. OK1-17323  18 752             
3. OK1-31341  13 868             
4. OK2-14391   8 380             
5. OK1-30248   5 654             
dále: OK1-35616, OK1-20829, OK1-
18707, OK2-35141, OK1-35554,
OK1-35307, OK2-4857, OK2-22169;
KAT. 2 - POSLUCHAÈI DO 18 rokù 
1. OK1-35519  42 984             
2. OK1-35281  19 277             
3. OK1-35072  12 370
4. OK2-35255  12 068
5. OK1-34813   3 196  
KAT. 3 - KLUBOVÉ STANICE 
1. OK1KCF   33 321             
2. OK1KDO     24 769             
3. OL5DX     22 593             
4. OK1KGR   20 146             
5. K1ODX     12 123             
dále: OK1OMY, 1KCP, 1KOK, 1KHA,
1RSM, 1OFP;
KAT. 4 - OK    D 
1. OK1CYC   47 446             
2. OK1ZAJ     39 222             
3. OK2TTO     19 803             
4. OK1SKK     14 148             
5. OK1CFK     9 046             
dále: OK2TGK, 2TDL, 1JYL, 1JIJ,
2PMX, 1CAZ, 1VYC, 1TJA;
KAT. 5 - OK    C 
1. OK1CRM     35 999             
2. OK1WWJ    35 662             
3. OK1AXG     30 310             
4. OK1FMG     27 446             

dále: OK1XAV, 2PJH, 2CMW, 1XEW;
KAT. 6 - OK    B + A 
1. OK2VP      76 157             
2. OK2HI     71 378             
3. OK1KZ     65 949             
4. OK2EC      63 076             
5. OK1MNV    56 454             
dále: OK1SRD, 1DSA, OM3CAZ,
OK1DQP, OM8ON, OK1ARQ, 1DZ,
1HJ, 1DBF, 1JST, 1TJ, OM3TU,
OK2BEY, 1FMJ;
KAT. 7 - TOP  TEN 
1. OK2VP        6. OK1MNV       
2. OK2HI        7. OK1CYC       
3. OK1KZ        8. OK1-35519    
4. OK2EC        9. OK1SRD       
5. OK1-22729  10. OK1ZAJ       

OK MARATON  -
ÈERVENEC  2000
KAT. 1 - POSLUCHAÈI
1. OK1-22729  63 377             
2. OK1-17323  18 752             
3. OK1-31341  13 868             
4. OK2-14391   9 130             
5. OK1-30248   5 654             
dále: OK1-20829, 1-35616, 1-18707,
2-35141, 1-35554, 1-35307, 2-4857,
2-22169;
KAT. 2 - POSLUCHAÈI DO 18 rokù 
1. OK1-35519  93 132             
2. OK1-35281  19 277             
3. OK1-35072  12 370
4. OK2-35255  12 068
5. OK1-34813  4 285
KAT. 3 - KLUBOVÉ  STANICE 
1. OK1KCF     37 320             
2. OL5DX      29 926             
3. OK1KDO   24 769             
4. OK1KGR     20 146             
5. OK1ODX     13 063             
dále: OK1KCP, 1OMY, 1KOK, 1KHA,
1RSM, 1OFP;
KAT. 4 - OK    D 
1. OK1CYC     47 446             
2. OK1ZAJ     40 187             
3. OK2TTO     20 450             
4. OK1SKK    14 148             
5. OK1CFK     10 293             
dále: OK1JYL, 2TGK, 2TDL, 1VYC,
1JIJ, 2PMX, 1CAZ, 1TJA;
KAT. 5 - OK    C 
1. OK1WWJ     43 264             
2. OK1CRM     35 999             
3. OK1AXG     32 903             
4. OK1FMG    32 739             
dále: OK1XAV, 2PJH, 2CMW, 1XEW;
KAT. 6 - OK    B + A 
1. OK2VP      82 756             
2. OK2HI      81 100             
3. OK1KZ      74 837             
4. OK2EC     74 397             
5. OK1MNV   61 119             
dále: OK1SRD, 1DSA, OM3CAZ,
OK1DQP, 1ARQ, OM8ON, OK1DZ,
1DBF, 1HJ, 1JST, 1TJ, 2BEY, OM3TU,
OK1FMJ;
KAT. 7 - TOP  TEN  
1. OK1-35519    6. OK1-22729    
2. OK2VP    7. OK1MNV    
3. OK2HI    8. OK1CYC    
4. OK1KZ    9. OK1WWJ    
5. OK1EC    10. OK1ZAJ    

Vyhodnotil Josef Èech, OK2-4857 
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Kategorie MIX
1. OK2ZU    67 QSO
2. OK1ODX  66
3. OK1PI    66
4. OM5AW   65
5. OK2PIM   65

a další stanice: OK2BU, OM5KM, 8FF, OK2EC, 2ABU,
OM3PA, 6MW, OK1DOH, 1FCR, 1DQP, 2PTU, OM0CW,
OK2VPQ, OK1WMV, OM0CR, OK1CRM, 2BKP, 1SRD,
1FUU, 2VH, 2BMI, 2BRX, 1MJA/p, 2SMS, 2SJS, 2KLD,
1IEI, 1AXG, 1TFD, 1MSM, 5SWL, 1KZ, 1KCF, OM7YA,
OK1FLT, 2BBD, OM7AT, OK1AFY, 1ARQ, 1JVS.

Kategorie CW 

1. OK5H     50 QSO
2. OK1AMM  48
3. OK1DRQ  47
4. OK1MMU  47
5. OK2ZJ    47

a další stance: OK1AYY, 1ARN, 1SI, OM5RW,
OK1FOG/p, 1AEE, OM5AAJ, 7AG, OK2BEH, OM8ON,
OK2CDR, 2VP, 1AOU, 1MZM, 1DDP, OM8AQ, OK1PDQ,
1ILM/p, OM1AW, OK1MPM, OK1FFP.

Kategorie SWL 

nehodnocena, pouze 3 stanice zaslaly deník. ( OK1-22672,
1-35281, 2-9329).

Deník k hodnocení zaslalo 71 stanic. Posledním abso-
lutním vítìzem se stal Vojta, OK2ZU. Blahopøejeme! 

Vyhodnotil Bob, OK2BOB

Jak již bylo uvedeno, Hanácký pohár letošním roèníkem
skonèil. Poøadatelùm a vyhodnocovateli patøí podìkování
za tento zajímavý závod. Termín pro rok 2001 zùstává
neobsazený, pøípadný pokraèovatel má pøíležitost. Pokud
se nìjaký zájemce najde, dejte nám prosím co nejdøíve
vìdìt - pøibližnì koncem øíjne budeme uzavírat kalendáø
závodù pro rok 2001 a byla by škoda, kdyby se v nìm
neobjevil. 

Redakce

Výsledky KV závodu 
o Hanácký pohár 2000

OK2VWB v závodech
V odpovìdi na vaši výzvu ozývám se s popisem vybavení mé
(OK2VWB) stanice v závodech. TCVR používám TS-570D,
který vøele doporuèuji. Za ty peníze urèitì nic lepšího není.
Posilovaè žádný - èistých 100 W do antény. Antény - 2 el. 5
band (14-28 Mhz) Quad Cubex (dovoz OK1MD) cca 10
metrù nad zemí a ležaté „V“ 2 x 63 metrù (trochu šikmo,
v nižším bodì pouze cca 7 metrù nad zemí). Poèítaè -
repasovaný s pentiem 300 MHz, 48 MB RAM a zvukovkou.
Program - skvìlý univerzální WriteLog od W5XD. Celkovì
tedy žádná velká sláva, ale kupodivu to staèilo na pár prvních
míst CQ WPX a CQ WW DX v kategorii všechna pásma
výkon 100 W v OK (zatím SSB a RTTY, protože CW jezdíme
s kamarády se stejným vybavením pod OK2KDS).

Wieslaw Bajger, OK2VWB



Prodejna: Vlastina 850, 16100 Praha 6 - Dìdina 
(Bus 218 od metra Dejvická na koneènou, pøímo naproti v druhém 12patrovém domì)
Po, Út, Èt 900 - 1600 • St 1100 - 1800 • Pá 900 - 1500

Tel.: 02/ 333 11 393,  02/ 2431 2588,  Fax 02/ 2431 5434
mobilní: 0601/ 229 427   

Všechny ceny jsou s DPH.
E-mail: pdoud@email.cz
http://www.online.cz/dd/amtek
Kompletní ceník proti obálce a známkám 25 Kè (v ÈR). 
Velkoobchodní slevy, zásilková služba.

Váš partner pro: Pøijímaèe - Radiostanice - Antény - Rotátory - Anténní tunery 
PSV analyzátory - Pøíslušenství - Literatura - Software - CD ROM - GPS navigace

Antény 

Anténní analyzéry 

Nova Eco • 3 el. smìrovka 20/15/10 m trapovaný beam,
G = 8 dBi, 2 kW, boom 4,4m, robustní provedení       ...9850,-Kè 
• DHF 6 trap. beam, 30/20/17/15/12/10 m G = 7 dBi ...21990,-Kè
• ECOMET 300 Ñbílá hùlì 2m/70cm, G = 7/9,5 dB, 200 W, 3,1 m
...2690,-Kè, • ECOMET 50 bílá hùl 2m/70cm, 200 W, 1,7 m, G =
4,5/7,2 dB, ...1690,-Kè • 4 el a 9 el. Yagi  pro 145MHz 9 a 13dBi/
500W, ...770 a 1250,-Kè • 10 el. a 20 el. Quagi  na 432MHz 
14/ 17,5 dB, lehké, vhodné pro portable ... 1890,-/ 2290,-Kè 
• AVT3 vertikál na 14/21/28MHz, výška 3,8m, 2kW...3150,-Kè, 
Dále dodáváme kompletní sortiment antén firmy ZACH - OK1TN

ICOM IC-R75 - špièkový pøijímaè 
0,03-60MHz AM/AMsynchro/FM/LSB/USB/CW/RTTY, 
101 pamìtí, citlivost 0,16uV, IP3 +22dBm, osazení rùznými
kombinacemi MF filtrù, DSP modulem            ... 36900,-Kè

REALISTIC DX 394 citlivý stolní pøijímaè, 0,1-30
MHz, AM/LSB/USB/CW, 160 pamìtí, pøehledné ovládání,
doprodej - ukonèení výroby ...9500,- Kè
SANGEAN ATS909 0,15-30MHz AM/USB/LSB,
VKV 88-108 MHz FM stereo, RDS, 307 pamìtí, design !,
kvalitní pøenosný všepásmový pøijímaè             ...8890,-Kè
NASA HF-4E 0,03-30 MHz, AM/LSB/USB/CW, 
10 pamìtí, malý stolní pøijímaè, pro nároèný poslech,
výteèná vstupní odolnost a selektivita            ...10690,-Kè
YUPITERU MVT 7100 osvìdèený ruèní scanner 
all mode, 0,1-1650 MHz, 1000 pamìtí ...1299,- Kè
Výöe uvedené zboûí ihned k odebrání. Dalöích

více neû 500 poloûek v ceníku na vyûádání.

Icom - Yaesu - Kenwood - Alinco - SGC
Yaesu FT1000 MP špièkový transceiver pro 160 - 10 m,
100 W, používaný pro nároèný DX provoz,       ...109.500,- Kè
Yaesu VX-5R oblíbená dualband ruèka        ...16990,- Kè
Kenwood TH-D7E 2m/70cm ruèka s vybavením pro
Packet provoz, obsahuje nejnovìjší SW              ...17390,-Kè

MFJ 259B - anal. a dig. mìøiè PSV,
Z, X, C, L, útlumu koax. kabelù, tester vf
pøizpùs. obvodù, k rychlému nastavování
antén bez potøeby vysílaèe. Vest. gen.
a èítaè 1,8-170 MHz, podrobný èeský
návod ...13990,-Kè 

NOVINKY: 
MFJ 731 SWR Analyzer Filter k MFJ
259B / 269, odstraní nežádoucí signál,
nezbytný pro  mìøení v silných vf polích
...4990,- Kè • MFJ 66 pøídavné cívky pro MFJ 259B/ 269,
funkce Dip metru ...1490,- Kè
MFJ 269 KV/VKV/UKV analyzér jako MFJ 259B s rozš.
funkcemi a dále s rozsahem 415-480 MHz!             ...19990,-Kè

Dále vybíráme:

Antenní rotátory pro stø. a velké systémy: Create
RC 5-1 ...20990,-Kè, YAESU G 800     ...21990,-Kè 
Nízkoútlumové koaxiály: AircomPlus
do 10GHz ...79,-Kè/m • Aircell 7 do 3GHz, ohebný 
nízkoút-lumový ...48,-Kè/m, • RG213U ...37,-Kè/m,
RG174 spec. tenký prùm. 3mm              ...32,-Kè/m,
Vf dvojlinky a žebøíèky: 72ohmù standard,
400W ...29,-Kè/m, 300 a 450 ohmù „Heavy
Duty“ vysílací, s okénky          ...49,- resp. 65,-Kè/m

Pøijímaèe komunikaèní a pøehledovéRadiostanice 


