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Èeský radioklub (zkratkou ÈRK) je sdružením obèanù, které sdružuje zájemce o radioama-
térské vysílání, techniku a sport v ÈR. Je èlenem Mezinárodní radioamatérské unie (IARU).
Pøedchozí pøedsedové: Ing. Karel Karmasin, OK2FD (1990 jako pøedseda pøípravného
výboru), Ing. Josef Plzák, OK1PD (1990-1991).

Pøedseda ÈRK: Ing. Miloš Prostecký*, OK1MP (1991 - dosud), zástupce ÈRK v IARU
a diplomový manager.
Èlenové Rady ÈRK: místopøedseda: Jan Litomiský*, OK1XU, zástupce pøedsedy: Ing.
Jaromír Voleš*, OK1VJV, hospodáø: Stanislav Hladký*, OK1AGE, manažer PR: Svetozar
Majce*, OK1VEY, VKV kontest manager: Antonín Køíž, OK1MG, VKV manažer: Mgr. Karel
Odehnal, OK2ZI, pøedseda redakèní rady èasopisu: Radmil Zouhar, OK2ON, KV manažer:
Martin Huml, OK1FUA, Manažer pro mladé a zaèínající amatéry: Vladislav Zubr, OK1IVZ,
èlenové: Petr Voda, OK1IPV, Stanislav Endler, OK2ISZ, Ing. Jiøí Suchý, OK2SJI, Martin
Korda, OK1FLM, Pavel Slavíèek, OK1WWJ.
Poznámka: * ... èlen výkonného výboru ÈRK. 
Další koordinátoøi a vedoucí pracovních skupin: koordinátor FM pøevadìèù: Ing. Miloslav
Hakr, OK1VUM, koordinátor majákù: Ing. František Janda, OK1HH, koordinátor VKV závodù:
Stanislav Korenc, OK1WDR, koordinátor AMSAT: Ing. Miroslav Kasal, OK2AQK, koordinátor
HST: Adolf Novák, OK1AO, koordinátor ARDF: Ing. Jiøí Mareèek, OK2BWN, WWW stránky:
Aleš Zelený, OK1UUE.
Poznámka: ÈRK jako èlen IARU spolupracuje s dalšími radioamatérskými organizacemi
v ÈR; ne všichni koordinátoøi jsou èleny ÈRK. 
Revizní komise ÈRK: pøedseda: Ing. Milan Mazanec, OK1UDN, èlenové: Jiøí Štícha,
OK1JST, Silvestr Hašek, OK1AYA.
Sekretariát ÈRK: Tajemník: Jindøich Günther, OK1AGA, asistent tajemníka: Petr Èepelák,
OK1CMU, ekonomka: Libuše Ermlová.
QSL služba ÈRK: Dr. Vojtìch Krob, OK1DVK, Olga Panochová, OK1MPW, Ludmila
Procházková, OK1VAY.
Kontakty: Èeský radioklub, U Pergamenky 3, 170 00  Praha 7, IÈO: 00551201, telefon: (02)
872 2240, fax: (02) 872 2242, QSL služba: (02) 872 2253, e-mail: crklub@mbox.vol.cz,
PR: OK1CRA@OK0PRG.#BOH.CZE.EU, WEB: http://crk.mlp.cz. Zásilky pro QSL službu
a diplomové oddìlení: Èeský radioklub, pošt. schr. 69, 113 27  Praha 1.
OK1CRA - stanice Èeského radioklubu vysílá každou pracovní støedu od 16:00 UTC na kmi-
toètu 3,770 MHz (+/- QRM) SSB a v pásmu 2m na pøevádìèi OK0C (Èerná hora, 145,700
MHz) a OK0G (Kle•, 145,675 MHz).

Nìkolik vìt 
výkonného redaktora
Milí ètenáøi,
dostává se vám do rukou poslední èíslo prvního
roèníku našeho nového èasopisu. Pøi sestavování
obsahu celého roèníku jsem si uvìdomil, jak pøekot-
ným vývojem èasopis za tìch 6 èísel prošel. A také
jak mnoho práce je tøeba ještì udìlat, aby èlánky,
které vìtšina oèekává v každém èísle, byly skuteèný-
mi pravidelnými rubrikami s jasnou strukturou
a koncepcí. A aby pevnou strukturu mìl i celý
èasopis... 

Ale nebudu vás zatìžovat našimi problémy. ÈRK
má za sebou sjezd a já se domnívám, že sjezd rela-
tivnì úspìšný. Rada ÈRK doznala zmìn - nikoli
zanedbatelných, nebo• v Radì je nyní 6 nových
a mladých tváøí. A také nikoli zásadních, èímž je
zajištìna tzv. kontinuita - to znamená, že se Rada
mùže opírat o zkušenosti vìtšiny svých èlenù z pøed-
chozího volebního období a napøíklad nebude
opakovat stejné chyby. 

Pokraèování na stranì 2

Na obálce: Polní den 2000, antény OK1RD, program WriteLog, výpoèet pøizpùsobovacích obvodù antén.
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Sjezd ÈRK
Ubìhly ètyøi roky a „Hamové“ v Èeských zemích se
opìt mohli vyjádøit k vývoji radioamatérského
hnutí. V sobotu 21. øíjna se v Praze konal sjezd
Èeského radioklubu. Již dlouhý èas pøed zahájením
sjezdu jsem slyšel a èetl spoustu názorù na èinnost
rady ÈRK. Proto jsem oèekával, že vìtšina
nespokojených využije sjezdu a bude žádat
vysvìtlení. Sál kulturního domu Krakov byl sice
zaplnìn delegáty a radioamatéry zastupující sebe
sama, ale první pohled byl klamný. Celkový poèet
delegovaných hlasù bylo nìco pøes tisíc. Vzhledem
k poètu èlenù ÈRK, kterých je více jak ètyøi tisíce,
jednoduchými poèty docházím k èíslu 25%. Odhad
je velmi hrubý. Jsem zklamán poètem èlenù, kteøí
mají zájem a chu• zmìnit chod své organizace.
Oèekával jsem mnohem lepší podíl. Vìøím, že
pøíštího sjezdu se zúèastní mnohem více radio-
amatérù. 

Martin Korda, OK1FLM

V radì se objevilo šest nových tváøí, všechny
mladé, a také z rady minulé byla zvolena vìtšina
jejích mladých èlenù. A to je vynikající, protože
radioamatérské debaty a rokování pøed sjezdem se
nepochybnì nesly ve znamení velké vùle k obmìnì
a k omlazení rady. 

Volba probìhla zpùsobem použitým na všech
posledních sjezdech: každý èlen ÈRK mìl jeden
hlas, úèastníci zastupující více èlenù (tedy hlavnì
delegáti klubù) disponovali odpovídajícím vyšším
poètem hlasù. Pokud èlen klubu hlasoval
samostatnì, jeho hlas byl odeèten z poètu hlasù
jeho klubu. Sjezdu se zúèastnili delegáti 74 radio-
klubù, 19 úèastníkù volilo individuálnì. Ve volbách
bylo odevzdáno celkem 1086 platných hlasù. 

OK1MP získal jako kandidát na pøedsedu 782
hlasù, zvolení kandidáti do rady: OK1AGE - 998,
OK1FUA - 938, OK1XU - 895, OK2ZI - 820,
OK1VEY - 777, OK1MG - 769, OK1VJV - 758,
OK1IVZ - 753, OK1IPV - 724, OK2ON - 702,
OK2ISZ - 655, OK2SJI - 598, OK1FLM - 585,
OK1WWJ - 580. I další kandidáti do rady (OK1DJG
a OK2QX), kteøí nebyli zvoleni, získali slušnou pod-
poru, stejnì jako kandidáti do revizní komise:
OK1JST - 980, OK1UDN - 967 a OK1AYA - 911.
Všichni zvolení získali nadpolovièní vìtšinu hlasù
a tedy významný mandát. 

Zmìny Organizaèního øádu Èeského radioklubu
(viz nové §§ 9 a 10) otevírají po formální stránce
cesty k pøimìøené reakci ÈRK na krajské
uspoøádání státu, a také ke vzniku krajských
odboèek ÈRK. 

Jako stinná stránka bude asi vnímáno zvýšení
èlenských pøíspìvkù. Bohužel, jde o ekonomickou
nutnost, která je jen a jen výslednicí rostoucích cen
všeho, co ÈRK potøebuje ke své existenci. V závis-
losti na výsledcích jednání s dodavatelem by se
však toto zvýšení mìlo èlenùm èásteènì vrátit
zvìtšením poètu stránek èasopisu Radioamatér. 

Nové radì - a zejména jejím novým èlenùm -
pøejme hodnì chuti do práce. 

Jan Litomiský, OK1XU

Èlenské pøíspìvky na rok 2001 je nutno uhradit
nejpozdìji do konce února 2001. Èlenové ÈRK, kteøí
jsou ve èlenských radioklubech, obecnì platí èlenské
pøíspìvky cestou svých radioklubù, a to v termínu, který
jim sdìlí pokladník klubu. Termín by mìl být volen tak,
aby klub mohl vybrané èástky poukázat na ÈRK rovnìž
do konce února 2001. Platby èlenských pøíspìvkù lze
uskuteènit prostøednictvím zde vložené poštovní
poukázky, dále prostøednictvím penìžních ústavù nebo
i platbou v hotovosti pøi návštìvì sekretariátu ÈRK.
Jelikož nebude možno ke èlenské identifikaci jako
dosud používat rodné èíslo, jako variabilní symbol
každý použije v èíselné formì datum svého narození
(bez teèek nebo mezer) v poøadí den, mìsíc, rok (vždy
ve dvoumístném tvaru, tedy DDMMRR kde rok narození
je jen poslední dvojèíslí) následován BEZ MEZER
PRVNÍMI ÈTYØMI ÈÍSLICEMI SMÌROVACÍHO ÈÍSLA
ze své adresy. VARIABILNÍ ÈÍSLO MÁ JEN 10 MÍST,
proto NELZE napsat CELÉ PSÈ a pouhé datum narození
nelze použít, nebo• øada èlenù se narodila v naprosto
stejný den, což by zpùsobilo nejednoznaènost, komu
platbu pøipsat.

PØÍKLAD - Pan Josef Vymyšlený, který se narodil 9.
kvìtna 1970 a bydlí v Horní ulici, èíslo 15, v obci
HAMOVICE s pošt. smìrovacím èíslem 503 04, uvede
jako VARIABILNÍ SYMBOL 0905705030. Tedy JEN
ÈÍSLA! ELEKTRONICKÉ ÈTECÍ SYSTÉMY V TOMTO

POUŽITÍ NIC JINÉHO NEÈTOU! PROTO DO
VARIABILNÍHO SYMBOLU NEPIŠTE ŽÁDNÉ JMÉNO,
PØÍJMENÍ NEBO VOLACÍ ZNAK! 

Údaje ÈRK pro platby platebním pøíkazem apod. lze
vyèíst z pøedtištìného pøíkladu øádnì vyplnìné
složenky. Pro rok 2001 UPOUŠTÍME od nutnosti zasílat
kopii dokladu o vaší platbì - za pøedpokladu, že budou
dodrženy výše uvedené pokyny. První èíslo èasopisu
Radioamatér v roce 2001 obdrží AUTOMATICKY každý
èlen ÈRK, kdo v roce 2000 tento náš klubový èasopis
dostával. Druhé èíslo pak v prùbìhu bøezna 2001
dostane každý, od koho nám dojde v poøádku platba
èlenského pøíspìvku na rok 2001. Nedostanete-li
RADIOAMATÉR è. 2, bude to pro vás signálem, že
pøinejmenším vaše platba nebyla správnì na ÈRK iden-
tifikována. Co nejdøíve ve svém zájmu pak kontaktujte
SEKRETARIÁT ÈRK (NE REDAKCI ÈASOPISU!), aby se
celá vìc ujasnila. 

Èlenským radioklubùm, v dobì kdy ètete tyto øádky,
byly pro platbu èlenských pøíspìvkù od jejich èlenù
rozeslány složenky spolu s dalšími materiály - tj. usne-
sení sjezdu ÈRK 2000, nový organizaèní øád ÈRK a jako

každoroènì k upøes-
nìní klubové evi-
dence KARTA KLUBU
a SEZNAM èlenù
v radioklubu. Znovu
pøipomínáme, že
radioklub za své èlen-
ství v ÈRK žádný
poplatek èi èlenský
pøíspìvek NEPLATÍ.
Jste-li èleny nìk-
terého z radioklubù
ÈRK, využijte mož-

nost platby èlenských pøíspìvkù pøes svùj radioklub.
Ušetøíte poštovné.

VÈASNÝM ZAPLACENÍM ÈLENSKÉHO PØÍSPÌVKU
SI ZABEZPEÈÍTE PLNÉ ÈLENSKÉ VÝHODY!

Jindøich Günther, OK1AGA

Placení èlenských pøíspìvkù ÈRK na rok 2001
Jako každoroènì, tak i nyní nastává období, kdy pro èlenství v ÈRK pro pøíští rok je zapotøebí
zaplatit èlenské pøíspìvky. Oproti minulým rokùm je termín posunut o nìco pozdìji, a to z dùvodu,
že jejich výši stanovil sjezd ÈRK, který se konal 21. øíjna 2000. O výsledcích sjezdového jednání
se m. j. doètete i na stránkách tohoto èísla. Èlenské pøíspìvky pro rok 2001 jsou 400,- Kè. Snížené
èlenské pøíspìvky pro dùchodce, invalidy, vojáky a studenty øádného denního studia jako pøípravu
pro budoucí povolání (do vìku 26 let vèetnì) jsou stanoveny na 200,- Kè, pro mládež do vìku 15
let vèetnì je roèní èlenský pøíspìvek 50,- Kè. Rozsah èlenských služeb zùstává nezmìnìn - QSL
služba a èlenský èasopis RADIOAMATÉR zdarma, dále slevy na publikace ÈRK.

Nìkolik vìt ... Pokraèování ze str. 1

Pøeètu-li si usnesení sjezdu, shledávám v nìm takøka
samé pozitivní vìci. Kéž by se ho daøilo naplòovat co
nejdøíve! Zde si dovolím malé odboèení - zvýšením
èlenského pøíspìvku se koneènì ÈRK dostal
z absurdního stavu, kdy SNåŽENå poètu jeho èlenù
znamenalo ZLEPŠENå hospodaøení. Ale to je od
pøíštího roku naštìstí již historie...

Sjezd bohužel ukázal i to, že ti co nejvíce „ze zálo-
hy“ kritizují, se ve chvílích, kdy o nìco skuteènì jde,
stáhnou do své ulity a „pro vìc“ nejsou ochotni udìlat

vlastnì vùbec nic, nepoèítám-li zmínìné kritizování
èehokoliv. Proto si zvláš• vážím všech, kteøí na sjezdu
vyslovili své názory a jsou ochotni pro ostatní nìco
udìlat - za všechny zmíním Petra Nováka, OK1WPN,
Bédu Sigmunda, OK1FXX a Frantu Jandu, OK1HH.

Dìkuji všem spolupracovníkùm za pomoc pøi práci
na èasopisu a pøeji vám všem pøíjemné prožití
vánoèních svátkù a úspìšné vykroèení do nového
tisíciletí.

Martin Huml, OK1FUA, OL5Y
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Usnesení 
sjezdu Èeského radioklubu 

ze dne 21. øíjna 2000
Sjezd obèanského sdružení Èeský radioklub, konaný dne 21. øíjna 2000 v Praze: 

I.

Schvaluje zprávu pøedsedy ÈRK o èinnosti ÈRK ve volebním období 1996 - 2000,
zprávu o hospodaøení ÈRK i zprávu revizní komise ÈRK. 

II.

Schvaluje tuto výši èlenských pøíspìvkù: 
a. øádný pøíspìvek ve výši nejménì 400,- Kè roènì, 
b. snížený pøíspìvek pro èleny ve vìku do 15 rokù vèetnì ve výši 50,- Kè roènì, 
c. snížený pøíspìvek pro èleny 

1. ve vìku od 16 do 18 rokù vèetnì, 
2. ve vìku od 19 do 26 rokù vèetnì, pokud se pøipravují v øádném denním studiu

na budoucí povolání, 
3. v základní vojenské službì, 
4. poživatele starobního nebo invalidního dùchodu ve výši nejménì 200,- Kè roènì. 

Schvaluje zmìny Organizaèního øádu Èeského radioklubu. 

III.

Pro volební období 2000 - 2004 volí: 
a. pøedsedou ÈRK ing. Miloše Prosteckého, OK1MP. 
b. radu ÈRK ve složení: Stanislav Hladký, OK1AGE, Martin Huml, OK1FUA, Jan

Litomiský, OK1XU, Mgr. Karel Odehnal, OK2ZI, Svetozar Majce, OK1VEY, Antonín
Køíž, OK1MG, ing. Jaromír Voleš, OK1VJV, Vladislav Zubr, OK1IVZ, Petr Voda,
OK1IPV, Radmil Zouhar, OK2ON, ing. Jiøí Suchý, OK2SJI, Martin Korda, OK1FLM,
Stanislav Endler, OK2ISZ, Pavel Slavíèek, OK1WWJ. 

c. revizní komisi ÈRK ve složení: ing. Milan Mazanec, OK1UDN, Silvestr Hašek,
OK1AYA, Jiøí Štícha, OK1JST. 

IV.

Orgánùm ÈRK novì zvoleným pro volební období 2000 - 2004 ukládá vedle úkolù
daných Stanovami ÈRK zejména: 
1. Pùsobit ke zkvalitòování a rozšiøování služeb pro èleny ÈRK i radioamatérskou ve-

øejnost, ke zkvalitòování a rozšiøování radioamatérských závodù, soutìží, setkání
a dalších sportovních i spoleèenských podnikù naplòujících a obohacujících
radioamatérský život v Èeské republice. 

2. Aktivnì se zapojit do práce Mezinárodní radioamatérské unie (IARU), zejména jejího
1. regionu. Pøi jednáních pøispívat zkušenostmi radioamatérù z ÈR, uplatòovat pøís-
tupy a názory radioamatérù z OK, a radioamatéry z OK dùslednì informovat
o dlouhodobých pøístupech i konkrétních rozhodnutích a doporuèeních IARU.
Usilovat o rozšíøení zastoupení radioamatérù z ÈR v orgánech a pracovních
skupinách IARU Region 1. 

3. Aktivnì a úèinnì hledat zpùsoby propagace radioamatérské èinnosti na veøejnosti,
zejména v hromadných sdìlovacích prostøedcích. Dle ekonomických možností
využívat služeb odborných agentur PR k vytváøení pozitivního obrazu o radio-
amatérech, jejich èinnosti a organizaci v povìdomí veøejnosti doma i v zahranièí. 

4. Podporovat uplatòování nejnovìjší techniky a progresivních druhù provozu v èin-
nosti radioamatérù v ÈR, zejména osvìtou v èasopisu Radioamatér, pøi odborných
semináøích a v publikaèní èinnosti, i formou grantù a pøíspìvkù provozovatelùm
moderních zaøízení a sítí sloužících širší radioamatérské veøejnosti. Projednat
s dodavatelem èasopisu Radioamatér zvýšení rozsahu jednoho èísla a na tento úèel
vìnovat èást z prostøedkù získaných zvýšením èlenských pøíspìvkù. 

5. Zkvalitnit procedurální postupy práce rady, výkonného výboru, odborných pracov-
ních skupin i sekretariátu ÈRK s cílem dosáhnout vèasné, vìcnì i formálnì správné
reakce na potøeby organizace i jejích èlenù. Ustavovat jako vedoucí a èleny
odborných pracovních skupin a odborné manažery ÈRK vhodné, odbornì a organi-
zaènì zdatné radioamatéry tìšící se dobré povìsti a dùvìøe mezi vìtšinou radio-
amatérù v ÈR, a pøi opakujících se nedostatcích v jejich práci volit vèas pøimìøenou
náhradu. Komplexnì informovat èleny a radioamatérskou veøejnost o veškeré své
èinnosti s využitím všech dostupných radioamatérských informaèních prostøedkù
a na základì zásady, že zveøejòovány nejsou jen skuteènosti, jejichž zveøejnìní 

zapovídá zákon. Každoroènì zveøejnit seznam majetku ÈRK v hodnotì nad 10 tisíc
Kè vèetnì zápùjèek. Dùstojnì a profesionálnì komunikovat s radioamatérskou
veøejností - èleny i neèleny ÈRK. Vytvoøit spolehlivé mechanismy k publikování
vìcnì správných a jednoznaèných informací. Klást vysoké nároky na práci sekre-
tariátu ÈRK a zároveò hledat zdroje pro jeho pøimìøené odmìòování. 

6. Peèovat o zvyšování provozní úrovnì a dobré povìsti radioamatérù z ÈR trvalou
osvìtou v èasopisu Radioamatér, pøi odborných semináøích a v publikaèní èin-
nosti. Podporovat vznik pøíležitostí k získávání a prohlubování radioamatérských
znalostí, zejména pro mladé a zaèínající radioamatéry. Systémem grantù
a penìžních pøíspìvkù iniciovat poøádání radioamatérských kursù odboèkami
a radiokluby ÈRK s dùrazem na kurzy poskytující i nácvik a trénink telegrafní
abecedy. 

7. S návazností na Integrovaný záchranný systém Èeské republiky vytvoøit institu-
cionální, organizaèní a materiální podmínky k uplatnìní pomoci radioamatérù pøi
ochranì života, zdraví a majetku obèanù v každodenním životì i pøi mimoøádných
situacích. 

8. Vybudovat organizaèní systém krajských manažerù ÈRK a zabezpeèit vznik kraj-
ských odboèek ÈRK v souladu s Organizaèním øádem ÈRK a s krajským zøízením
Èeské republiky. Pøizpùsobit financování èinnosti ÈRK zmìnám dotaèní politiky
státu pøi vzniku krajského zøízení ÈR. Zabezpeèit volby krajských manažerù do
konce roku 2001. 

9. Ve styku se státní správou Èeské republiky pokraèovat v kvalitní spolupráci
s Ministerstvem školství, mládeže a tìlovýchovy ÈR a prohlubovat ji, usilovat
o navázání srovnatelné spolupráce s Ministerstvem dopravy a spojù ÈR
a s Èeským telekomunikaèním úøadem s cílem prosadit ÈRK v roli respektovaného
partnera státní správy pøi pøípravì legislativy ovlivòující podmínky pro práci
radioamatérù v ÈR. 

10. Prostøedky z vlastních zdrojù i pøíspìvkù a dotací vynakládat hospodárnì.
Nepøipustit snížení kapitálových rezerv Èeského radioklubu v penìzích a nemovi-
tostech. Penìžní kapitálové rezervy ÈRK investovat k dosažení pøimìøeného výno-
su pøi dodržení maximální ochrany jistiny, pøitom využít konzultací renomovaných
spoleèností poskytujících investièní poradenství. Hledat nové zpùsoby financování
projektù ÈRK oslovením sponzorù, nadací a dalších potenciálních zdrojù. 

11. Upravit systém èlenské evidence ÈRK v souladu s pøedpisy o ochranì osobních
údajù. Zajistit pravidelné vydávání seznamu volacích znakù uživatelù QSL služby
na internetových stránkách ÈRK a v síti PR k 1. èervenci každého roku. 

12. Soustavnì sledovat vývoj legislativy ÈR v oblasti telekomunikací, aktivnì a sou-
stavnì usilovat o zlepšení podmínek pro radioamatéry, zejména k prosazení práva
na zøízení antény, zøízení radioamatérských zkušebních komisí, využívání plného
možného rozsahu prefixù a vystavování koncesí do odvolání. 

13. Jmenovat aktivního manažera monitoringu. 
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Zkušební osnovy
Èeský telekomunikaèní úøad v návaznosti na zákon o telekomunikacích
a vyhlášky MDS vydal „Zkušební osnovy a postup zkoušek pro jednotlivé
druhy prùkazù zvláštní zpùsobilosti k obsluze vysílacích rádiových
zaøízení“. V plném znìní zde pøetiskujeme èlánky, které se týkají
amatérské služby. V èlánku 2 jsou vypuštìny body 1 až 7, které se týkají
jiných služeb.

Zkušební osnovy a postup zkoušek pro jednotlivé druhy
prùkazù zvláštní zpùsobilosti k obsluze vysílacích

rádiových zaøízení

Èl. 1

Úvodní ustanovení
Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen „Úøad“) vydává v souladu s § 67 a § 95 bod 5.
písm. e) zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zmìnì dalších zákonù (dále
jen „zákon“), a k provedení § 5 odst. 4 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojù
è. 202/2000 Sb., o náležitostech pøihlášky ke zkoušce k prokázání zvláštní zpùsobilosti
k obsluze vysílacích rádiových zaøízení, o rozsahu znalostí potøebných pro jednotlivé
druhy zvláštní zpùsobilosti, o zpùsobu provádìní zkoušek, o druzích prùkazù zpùso-
bilosti a dobì jejich platnosti (dále jen „vyhláška“), zkušební osnovy a postup zkoušek
pro jednotlivé druhy prùkazù zvláštní zpùsobilosti. 

Èl. 2

Zkušební osnovy
(1) Zkušební osnovy pro jednotlivé druhy prùkazù zvláštní zpùsobilosti k obsluze
vysílacích rádiových zaøízení obsahují: 
8. Prùkaz operátora amatérských stanic:

Operátorská tøída D
a) Znalost zákona, zejména znalost ustanovení týkajících se podmínek provozování

vysílacích rádiových zaøízení, rozsahu telekomunikaèního tajemství, sankcí za
porušení ustanovení zákona a podmínek výkonu státní inspekce telekomunikací.
Znalost navazujících pøedpisù vydaných na úseku radiokomunikací k provedení
zákona, zejména vyhlášky MDS è. 201/2000 Sb., o technických a provozních pod-
mínkách amatérské radiokomunikaèní služby.

b) Provozní radioamatérská pravidla (hláskovací tabulka národní a mezinárodní,
radioamatérské zkratky, Q-kódy, prefixy, kmitoètové plány IARU.

c) Základní znalost provozní obsluhy vysílacích rádiových zaøízení.
d) Základní znalosti z elektrotechniky a radiotechniky, vèetnì šíøení rádiových vln. 
e) Základní typy antén a jejich použití.
f) Bezpeènost pøi práci s elektrickým proudem v rozsahu podle § 4 vyhlášky

è. 50/1978 Sb., o odborné zpùsobilosti v elektrotechnice. 

Operátorská tøída C
a) Znalost zákona, zejména znalost ustanovení týkajících se podmínek provozování

vysílacích rádiových zaøízení, rozsahu telekomunikaèního tajemství, sankcí za
porušení ustanovení zákona a podmínek výkonu státní inspekce telekomunikací.
Znalost navazujících pøedpisù vydaných na úseku radiokomunikací k provedení
zákona, zejména vyhlášky MDS è. 201/2000 Sb., o technických a provozních pod-
mínkách amatérské radiokomunikaèní služby.

b) Provozní radioamatérská pravidla (hláskovací tabulka národní a mezinárodní,
radioamatérské zkratky, Q-kódy, prefixy, kmitoètové plány IARU).

c) Základní znalost provozní obsluhy vysílacích rádiových zaøízení. 
d) Základní znalosti z elektrotechniky a radiotechniky, vèetnì šíøení rádiových vln. 
e) Základní typy antén a jejich použití. 
f) Bezpeènost pøi práci s elektrickým proudem v rozsahu podle § 4 vyhlášky

è. 50/1978 Sb., o odborné zpùsobilosti v elektrotechnice. 
g) Schopnost ruènì vysílat v Morseovì abecedì a správnì sluchem pøijímat a zapsat

kódové skupiny (smìs písmen, èíslic a rozdìlovacích znamének) a text v jasné øeèi
rychlostí 40 (ètyøicet) znaèek za minutu. Pøitom každá kódová skupina obsahuje pìt
znaèek a za prùmìrné slovo textu v jasné øeèi se bere slovo o pìti písmenech. Každá
èíslice nebo rozdìlovací znaménko se poèítají za dvì znaèky. Zkouška z vysílání
a zkouška z pøíjmu trvají každá zpravidla tøi minuty.

Operátorská tøída B
Nezbytnou podmínkou k udìlení operátorské tøídy B je nejménì jeden rok praxe jako
operátor ve tøídì D nebo C a navázání nejménì 2000 radioamatérských spojení bez
využití pozemních pøevádìèù. 
a) Znalost zákona, zejména znalost ustanovení týkajících se podmínek provozování

vysílacích rádiových zaøízení, rozsahu telekomunikaèního tajemství, sankcí za
porušení ustanovení zákona a podmínek výkonu státní inspekce telekomunikací.
Znalost navazujících pøedpisù vydaných na úseku radiokomunikací k provedení
zákona, zejména vyhlášky MDS è. 201/2000 Sb., o technických a provozních pod-
mínkách amatérské radiokomunikaèní služby.

b) Provozní radioamatérská pravidla (hláskovací tabulka národní a mezinárodní,
radioamatérské zkratky, Q-kódy, prefixy, kmitoètové plány IARU).

c) Praktická znalost provozní obsluhy vysílacích rádiových zaøízení. 
d) Základní teoretické a praktické znalosti z elektrotechniky a radiotechniky, vèetnì

šíøení rádiových vln.
e) Souèástky a obvody, mìøení, pøijímaèe a vysílaèe, antény a napájecí vedení, rušení

a odolnost proti rušení.
f) Bezpeènost pøi práci s elektrickým proudem v rozsahu podle § 4 vyhlášky

è. 50/1978 Sb., o odborné zpùsobilosti v elektrotechnice. 
g) Schopnost ruènì vysílat v Morseovì abecedì a správnì sluchem pøijímat a zapsat

kódové skupiny (smìs písmen, èíslic a rozdìlovacích znamének) a text v jasné øeèi
rychlostí 80 (osmdesát) znaèek za minutu. Pøitom každá kódová skupina obsahuje
pìt znaèek a za prùmìrné slovo textu v jasné øeèi se bere slovo o pìti písmenech.
Každá èíslice nebo rozdìlovací znaménko se poèítají za dvì znaèky. Zkouška
z vysílání a zkouška z pøíjmu trvají každá zpravidla tøi minuty. 

Operátorská tøída A 
Nezbytnou podmínkou k udìlení operátorské tøídy A je nejménì jeden rok praxe jako
operátor ve tøídì B, navázání nejménì 3000 radioamatérských spojení (mimo pozem-
ních pøevádìèù) a potvrzených 200 zemí DXCC anebo nejménì jeden rok praxe jako
operátor ve tøídì B, navázání nejménì 1500 radioamatérských spojení na VKV pás-
mech (mimo pozemních pøevádìèù) a potvrzených 35 zemí DXCC. 
a) Znalost zákona, zejména znalost ustanovení týkajících se podmínek provozování

vysílacích rádiových zaøízení, rozsahu telekomunikaèního tajemství, sankcí za
porušení ustanovení zákona a podmínek výkonu státní inspekce telekomunikací.
Znalost navazujících pøedpisù vydaných na úseku radiokomunikací k provedení
zákona, zejména vyhlášky MDS è. 201/2000 Sb., o technických a provozních pod-
mínkách amatérské radiokomunikaèní služby.

b) Provozní radioamatérská pravidla (hláskovací tabulka národní a mezinárodní,
radioamatérské zkratky, Q-kódy, prefixy, kmitoètové plány IARU).

c) Prohloubená praktická znalost provozní obsluhy vysílacích rádiových zaøízení (uve-
dení do provozu, odstranìní nejbìžnìjších pøíèin poruch a rušení). 

d) Prohloubené teoretické a praktické znalosti z elektrotechniky a radiotechniky, vèet-
nì šíøení rádiových vln, znalost matematiky. 

e) Souèástky a obvody, mìøení, pøijímaèe a vysílaèe, antény a napájecí vedení, rušení
a odolnost proti rušení. 

f) Bezpeènost pøi práci s elektrickým proudem v rozsahu podle § 4 vyhlášky
è. 50/1978 Sb., o odborné zpùsobilosti v elektrotechnice. 

Èl. 3

Postup zkoušek
(1) Zkoušky se konají formou ústního pohovoru nebo písemného testu, popø. kombi-
nací obou tìchto zpùsobù.
(2) Doba trvání jednoho písemného testu je max. 60 minut. 
(3) V odùvodnìných pøípadech mùže pøedseda komise povolit výjimku z postupu
zkoušek, zejména jedná-li se o uchazeèe nemocné nebo tìlesnì postižené. 
(4) Èasový prùbìh konání zkoušek pro jednotlivé druhy prùkazù zvláštní zpùsobilosti
k obsluze vysílacích rádiových zaøízení stanoví pøedsedové pøíslušných zkušebních
komisí s pøihlédnutím k poètu pøítomných uchazeèù a požadovaným druhùm prùkazù
a seznámí s ním uchazeèe pøi zahájení zkoušek. 

Èl. 4

Závìreèné ustanovení
Tyto zkušební osnovy a postup zkoušek nabývají úèinnosti dnem 1. listopadu 2000.

Ing. David Stádník v.r. 
pøedseda Èeského telekomunikaèního úøadu
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Zprávièky

Hobby pro 4 generace

Sledoval jsem japonský WW RTTY JARTS contest
(21.-22. 10. 2000). Je zajímavý tím, že se nepøedává
poøadové èíslo spojení ani zóna, ale vìk operátora (YL
mohou dávat 00, kluby pøedávají 99). Nejmladšímu
operátorovi ES7AGM bylo 11, nejstaršímu kmetovi
G3RDG 83 rokù!!! Hamù nad 60 let závodilo (a to
velice svižnì) požehnanì, inu dùchodci mají èasu
habadìj, a pokud zdraví slouží, je to paráda. 

OK1-9149

P.S. Pro zájemce o RTTY doporuèuji stránku Jana
LA9HW, http://home.online.no/~janalme/RTTY. Je
tam kalendáø závodù RTTY na celý rok vèetnì jejich
pravidel a pøípadných výsledkových listin.

Mapa Rozhledny

Rád bych upozornil ètenáøe našeho klubového èaso-
pisu, že byla vydána pøehledná mapa ROZHLEDNY,
a to ve vydavatelství B.A.T. Program s.r.o. Jedná se
o druhé vydání a její cena se pohybuje kolem 45,-Kè. 

Alois Šolc

Nový transceiver Kenwood TS-2000

Firma Kenwood v nejbližších dnech uvede do prodeje
dle svých slov transceiver „nové generace“. Základní
vlastnosti: všechna KV, VKV a UHF pásma (1,8-28 MHz,

50 MHz, 144 MHz, 440 MHz, 1,2 GHz), všechny druhu
provozu, plnohodnotné DSP na mezifrekvenci, ves-
tavìný anténní tuner, kompletnì podsvícený èelní
panel, 5 anténních konektorù, sériový port (9-pin) pro
komunikaci s PC (vìtšinu funkcí je možné ovládat
z PC), vestavìné TNC, monitorování DX clusteru na
displeji s možností pøímého ladìní na spotované stani-
ce, plná podpora satelitního provozu.

Nový VHF/UHF transceiver Icom IC-910

Icom pøed nedávnem uvedl na trh nový „all-mode“
TRX pro 2m a 70cm, volitelnì i 23cm. Základní vlast-
nosti: Výkon 100 W (2m), 75 W (70cm), plná podpora
družicového provozu, možnost práce na dvou pás-
mech souèasnì, dva porty pro packet 9600 bps,

citlivost 0,11 µV, IF shift, noise blanker, atenuátor,
skenovací funkce, CTCSS kodér/dekodér, „tónové“
skenování, možnost ovládání a programování z PC,
volitelnì DSP.

Digitální druhy provozu

Zájemci o digitální druhy provozu se mohou podívat
na vynikající webovské stránky: 
http://www.musil.oz/ok2reb, 
http://www.qsl.net/ok2pya/digimodes. 

Jaroslav Presl, OK1NH.

Hlášení do OK DX Top Listu

K datu 31. 12. 2000 si pøipravte hlášení do OK DX TOP
LISTu. Celkem je v souèasnosti platných 334 zemí.
Letošní rok byly zapsány dvì nové zemì, a to TX
Chesterfield a 4W E. Timor. Vyškrtnuta byla ST0.
Zøejmì všem na špici chybí P5, oèekávané nejvyšší
skóre bude 333 zemí. Hlášení zašlete do 31. ledna
2001 obvyklou cestou na OK2ON. Pokud máte
možnost použít E-mail, prosím o jeho pøednostní
použití. Podmínky jsou otištìny v Radioamatéru è.
2/2000 str. 30 a 31.

Mistrovství svìta v AROB

Reprezentace ÈR vybojovala na MS AROB v Èínì 7
zlatých, 2 støíbrné a 2 bronzové medaile. Miroslav
Kejmar, gen. sekretáø AROB ÈR. 
Redakce srdeènì gratuluje!

Silent key OK2HSA
Ve vìku nedožitých 80 let zemøel dne 19. 9. 2000 náš kamarád Toni Strzybny,
OK2HSA, èlen Èeského radioklubu.

Rádio jej zajímalo již v mládí, ale pro rùzné pøekážky získal koncesi teprve
v pozdním vìku. Vlastní pílí a houževnatostí si osvojil potøebné znalosti a po
složení zkoušek se vìnoval vysílání hlavnì telegrafií  na DX pásmech.
Pravidelnì byl ve spojení s blízkými pøáteli také v pásmu 2m FM.

Jeho èinnost pod volací znaèkou OK2HSA trvala pomìrnì krátce. Zhoršený
zdravotní stav mu v poslední dobì nedovoloval vìnovat se plnì svým zálibám,
kterými byla práce na zahradì jeho rodinného domu v Bystøici a radio-
amatérské vysílání. Jeho volací znaèka umlkla, ale vzpomínky na dobrého
pøítele a nadšeného radioamatéra zùstanou trvale.

Za kolektiv pøátel Jindra Šimandl, OK2UZ

Silent key OK1AAW
S hlubokým zármutkem jsme obdrželi neèekanou zprávu o úmrtí èlena radio-
klubu a osobního pøítele Jiøího Šenka OK1AAW z Chrudimi. Jirka skonal náhle
dne 23. 10. 2000 ve vìku 65 let.

Jirka zaèínal s radioamatérským vysíláním v Plzni v roce 1957 v tehdejší
základní vojenské službì. Již v té dobì byl vynikajícím telegrafistou a po
skonèení požádal o vlastní znaèku, kterou mìl nezmìnìnou doposud. V té
dobì se stal i èlenem radioklubu OK1KCR. Po celou dobu své èinnosti se
vìnoval pøevážnì telegrafnímu DX provozu a konstrukèní èinnosti. Vždy
vysílal pouze na zaøízení „All Home Made“. Jako vyuèený strojní zámeèník si
svá zaøízení stavìl sám a vždy do úplného konce. Jeho zaøízení a anténní sys-
témy vynikaly precizním mechanickým provedením, vzhledovou úpravou
a montáží dílù. Byl prùkopníkem SSB vysílání u nás, používání smìrových
antén Quad a v poslední dobì vícepásmových trapových antén Yagi. I když
nebyl vyuèen v oboru, jeho poslední zaøízení byla plnì tranzistorová vèetnì
nedokonèeného tranzistorového výkonového PA. Byl výborným telegrafistou,
zúèastòoval se telegrafních soutìží a své znalosti plnì využíval v DX provozu.
Jeho nezveøejnìných více jak 300 zemí bylo toho dùkazem.

Jako èlen radioklubu se zúèastòoval Polních dnù, kde byl vždy oporou
v osobních a provozních záležitostech. I když byl zdravotnì postižen, jeho
vitalita jej znovu pøivedla k vysílání alespoò SSB. Náhlá smrt mu zastavila
další plány, a tak již nedokonèí nový všepásmový tranzistorový TRX, na který
se tak tìšil.

Chtìl bych touto vzpomínkou Jirkovi podìkovat jménem svým a všech
èlenù chrudimského kolektivu za vše, co pro rozvoj vysílání udìlal, za jeho
nezištné osobní vlastnosti a ochotu pomoci druhým.

Kdo jste Jirku znali, vìnujte mu spolu se mnou tichou vzpomínku. 
Vašek OK1FV a kol. OK1KCR

Opravy
ww V Radioamatéru è. 4 na str. 5 je chybnì uvedeno jméno autora u pøíspìvku

týkajícího se programu Logger. Správnì má být Milan Gütter, OK1FM.
ww V Radioamatéru è. 5 na str. 38 a 39 byl u výsledkù z OK / OM DX Contestu

uveden rok 2000 - správnì má být za rok 1999. 
ww V Radioamatéru è. 5 na str. 7 byla v èlánku O hospodaøení uvedena

v tabulce s pøehledem výdajù ÈRK uvedena v øádku „KV, VKV + sport.
reprez.“ pro rok 1999 èástka 1 336 tis. Kè. Správnì má být 133,6 tis. Kè. 

Za všechny chyby se redakce i jménem autorù omlouvá.
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Z korespondence s ÈTÚ

Èeský telekomunikaèní úøad
vrchní øeditel Ing. David Stádník
Klimentská 27, 225 02   Praha 1

V Praze dne 26. èervence 2000

Vìc: Setkání radioamatérù

Vážený pane vrchní øediteli!

Ve dnech 25. a 26. srpna 2000 se uskuteèní již 11. mezinárodní setkání radio-
amatérù v Holicích. Na toto setkání si Vás, jako pøedstavitele Èeského teleko-
munikaèního úøadu, dovoluji pozvat.

Uvítali bychom, kdyby jste mohl širokou radioamatérskou veøejnost infor-
movat o vyhláškách, které se týkají amatérské služby, vèetnì pøíslušných
odstavcù Zákona o telekomunikacích. Sám jsem byl pøítomen na podobné akci
pøed tøemi lety v SRN, kdy spolkový ministr informoval nìmecké radioamatéry
o novém telekomunikaèním zákonì, což mìlo velice kladnou odezvu. 

Navrhujeme uskuteènit tuto informaci v Kulturním domì v Holicích v èas-
ných odpoledních hodinách v pátek 25. srpna. 

S pozdravem

Ing. Miloš  P r o s t e c k ý
pøedseda Èeského radioklubu
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Internet je skvìlý informaèní nástroj. Nejenže jsou na nìm
informace k disposici kdykoli, komukoli a odkudkoli, ale
možný rozsah informací je prakticky neomezený a možné
formy prezentace nepøeberné: texty, obrazy, zvuky, pro-
gramy, databáze, katalogy... To zatím žádné klasické me-
dium nedovolovalo. Vzpomeòme, kolik je diskusí kolem
radioamatérských èasopisù: že je zveøejòováno pøíliš
málo èlánkù na nìjaké téma, zatímco pøíspìvkù na jiná té-
mata je nadbytek, jak je redakce nespravedlivá k jedné
zájmové skupinì ètenáøù a jiným nadržuje atp. Takové
žabomyší vojny jsou na Internetu bezpøedmìtné: informa-
ce jsou vystaveny jedna vedle druhé a žádná významnì
neomezuje prostor pro ty ostatní, protože na pevný disk
poèítaèe se vejde ne jeden èasopis, ale rovnou celá kni-
hovna, a když se disk naplní, další stojí pár korun. A to
nemluvíme o pohotovosti, s níž lze informace zveøejòovat
a šíøit - to žádný èasopis èi noviny nedokáží. A nemluvíme
ani o tom, že Internet je medium svrchovanì demokra-
tické, protože prostor ke globální prezentaci kohokoli
a èehokoli je nabízen už i u nás za ceny velmi dostupné.

Zámìrem pøi tvorbì stránek ÈRK je využití výhod trvalé
dostupnosti vìtšího objemu informací. Poèet radio-
amatérù, jejichž mateøštinou je nìkterý svìtový jazyk,
dovoluje v odpovídajících zemích èasto vydávat tiskem
radioamatérské provozní pøíruèky, manuály a podobnì.
Malý poèet èesky mluvících ètenáøù nìco takového nedo-
voluje, hlavnì z ekonomických dùvodù. Stránky ÈRK
proto mají za cíl stát se trvale aktualizovanou pøíruèkou
radioamatéra, v níž budou shromáždìny dlouhodobì plat-
né informace ze všech oborù ovlivòujících radioama-
térství v OK. Stránky jsou rozdìleny do nìkolika rubrik:
- pøehled HOTTEST NEWS informuje o nejnovìjších

aktualizacích stránek,
- stránky aktualit,, jedna z domova a z ÈRK (zde lze

najít i zápisy z jednání ÈRK, rozpoèty a podobnì),
druhá ze svìta a z IARU (zde jsou zveøejòovány
hlavnì informace o jednáních IARU). Mezi aktualita-
mi je i pravidelná pøedpovìï podmínek šíøení od
Franty, OK1HH, a momentálnì i informace o nových
provozních pøedpisech, 

- dvì trvale platné stránky, jednak informace o radio-
amatérství pro neamatérskou veøejnost, jednak
pøeklad zásad Ham Spiritu,

- Váš Èeský radioklub obsahuje vše o ÈRK: stanovy,
složení rady a pøehled odborných managerù, pøehled
kontaktù, informace o èlenských službách vèetnì QSL
služby, informace o èlenství a pøehled radioklubù,

- Mezinárodní radioamatérská unie obsahuje
stanovy IARU a informaci k jejímu 75. výroèí,

- Navštívili jsme..., která poskytuje prostor pro
pøíspìvky o radioamatérských cestách do ciziny,

- Radioamatérské dìní v ÈR obsahuje pøehledy
pøevádìèù a sítì PR, informace o rozlièných radio-
amatérských aktivitách v ÈR, jako je družicový pro-
gram, diplomový program, sportovní telegrafie,
ARDF, radioskauting apod.,

- Radioamatérský provoz obsahuje seznam DXCC,
pøehled referenèních èísel IOTA, bandplány, pøehledy
zkratek a Q-kódù, hláskovací tabulky, pøehled družic,
informace o DXingu pro zaèáteèníky, rady, jak se
nauèit telegrafii, informace o provozu pøes pøevádìèe
apod.,

- Contesting s podmínkami, výsledky a rozbory
tuzemských závodù,

- Právní kompendium shrnuje domácí telekomu-
nikaèní pøedpisy, související pøedpisy, výòatky
z Radiokomunikaèního øádu, informace o dopo-
ruèeních CEPT, obecné úvahy o problematice práva na
zøízení antény, TVI a BCI, homologace radio-
amatérských zaøízení a telekomunikaèním tajemství,

- Radioamatérské majáky s pøehledem KV a VKV
majákù od Franty, OK1HH,

- Zajímavé radioamatérské stránky s pìti
stránkami odkazù vèetnì pøehledu všech známých
radioamatérských stránek v OK (pokud tam ta Vaše
není, dejte nám vìdìt),

- závìreèná rubrika O tìchto stránkách obsahuje
obecnou informaci o stránkách vèetnì právních
aspektù, reflektor se ètenáøskou reakcí a archiv
s neaktuálními stránkami. 
Paralelnì s èeskými stránkami je k disposici

i omezenìjší anglická verze, která jednak obecnì infor-
muje o radioamatérech v OK, jednak poskytuje informa-
ce zahranièním amatérùm, kteøí se chystají navštívit ÈR.
Vìtší èást je pøeložena rodilým mluvèím, což pøináší
èetné pozitivní ohlasy z ciziny.

K navigaci na stránkách slouží mapa stránek a
fulltextový vyhledávaè. Ètenáøi se mohou zare-
gistrovat na listserveru, pak jsou e-mailem infor-
mováni o každé zmìnì stránek, vyhodnocovatelé závodù
sem zasílají výsledky, poøadatelé setkání pozvánky, je
zde šíøen ARRL DX Bulletin atp. 

Èasto se mezi úèastníky listserveru rozebìhne
diskuse. Rubrika FORUM v BBS èeské sítì packet radia
musí unést nejen argumenty typu „skopová hlava
vymyslela“, ale už i „místní smilstvachtivé samice“ a „mùj
unavený penis“, takže hloubìji smìrem ke stoce už snad
ani klesnout nemùže, což je nanejvýš smutné. Diskuse na
listserveru ÈRK, aèkoli je rovnìž nemoderovaná, se drží
na korektní úrovni. Kdo si pøeje v klidu debatovat na
radioamatérská témata a neumazat se pøitom o citované
lahùdky, kdo nechce zakopávat o chronické výlevy
osùbek, které nedokáží víc, než skvìlý dar svobody, jehož
se nám dostalo, promrhat ve vulgaritì, demagogii
a útocích proti všemu a všem, prostì ten, kdo se chce
bavit a ne otravovat, ten je na diskusním serveru ÈRK
vítán s pøíslibem, že kdyby i sem nìkdo zavlekl údy
v jakékoli podobì, diskuse nemoderovaná se zmìní
v moderovanou tak, aby neutrpìlo bohatství názorù
a myšlenek, ale sprostotì byla postavena hráz. 

V souèasnosti jsou stránky ÈRK souborem 150
èeských a 30 anglických textù a 60 dalších souborù

urèených ke stažení. Tyto soubory jsou komprimovány,
což je obèas kritizováno, dùvodem je však snaha šetøit
jak prostor na discích Mìstské knihovny, tak penìženky
uživatelù zkrácením èasu potøebného k pøenosu.

Z celkového uvažovaného rozsahu stránek se bìhem
tøí a pùl roku podaøilo zpracovat nìco mezi jednou
polovinou až dvìma tøetinami. V souèasnosti je
pøipravován malý slovníèek radioamatérských pojmù,
dost vážnì je promýšlena otázka, zda a jak rozšíøit
stránky i o technickou náplò. Internetové prezentace
jiných sdružení IARU ji také neobsahují a jde spíše
o doménu individuálnì publikujících autorù. Uvidíme. 

Grafické øešení je støídmé, bez rámeèkù, skriptù,
zvukù a jiných efektù. Tvùrci mají na pamìti bìžného
amatéra, který je k Internetu pøipojen telefonní linkou
a exhibice grafikù mu drasticky zvyšují telefonní úèet.
Navíc na profesionální grafický návrh nejsou prostøedky,
a ty amatérské obvykle nedopadají nejlépe... 

Stránky mají velmi dobrý ohlas z domova i z ciziny,
pøichází nìkolik vlídných e-mailù týdnì. Z domova je na
hlavy autorù pøíležitostnì vylit i onen pøísloveèný kyblík
špíny nebo je èasem potìší direktivy všelijakých øeditelù
zemìkoule. Pøevaha dobrých a konstruktivních reakcí
spolu s tím, že okruh pøispìvatelù pøijal pojetí stránek za
své a umí s ním své texty sladit, však èiní z pøípravy
a správy stránek èinnost milou, ba i radostnou, a to je -
v porovnání s jinými zkušenostmi s nehonorovanou
prací ve prospìch èeské radio-amatérské komunity -
vzácné.

WWW stránky se postupem doby staly takøka hlavním
informaèním zdrojem Èeského radioklubu. Došlo
k tomu mimodìk. Vždy• jako radioamatéøi máme už delší
dobu svou vlastní obdobu Internetu - packet radio, a to
by jistì mohlo k informování amatérù ze strany ÈRK
posloužit podobnì, jako Internet. Jenže tak, jak se našla
skupina amatérù ochotných pracovat na internetové
prezentaci, tak se - bohužel - nenašla skupina ochotná
pùsobit na packet radiu - škoda. Nutit nikoho nelze, už
proto, že jde a vždy pùjde o práci dobrovolnou
a nehonorovanou. Snad by se nìjaký dobrovolník mohl
najít mezi tìmi, kdo kvùli omezeným informacím ÈRK na
PR nejvíc køièí, protože intensita køiku je jistì dána
hlavnì starostlivostí o dobré využití packet radia
a o dobrou informovanost radioamatérù... 

Samozøejmì: pøístup na Internet nemá dosud každý.
Podle rùzných zdrojù ho má asi 15 % obyvatelstva ÈR.
Jenže radioamatéøi nejsou bìžné obyvatelstvo. Vyhranìný
zájem o sdìlovací techniku je urèitì vede k tomu, aby
o pøístup k Internetu jako k technické novince a k vynika-
jícímu zdroji technických informací usilovali mnohem
intenzivnìji, než bìžná populace, a je u nich také jistì
vìtší podíl technických profesí, u nichž lze oèekávat
možnost pøístupu v zamìstnání. Proto asi nebude pøíliš
pøehnaný odhad, že možnost pracovat s Internetem má
mezi radioamatéry dvou- nebo i trojnásobek bìžné popu-
lace, tedy tøetina, možná i polovina. Zejména však toto
èíslo rychle roste a poroste, protože cena témìø všeho, co
je k pøipojení k Internetu potøebné, trvale klesá. Troufáme
si tedy pøedpokládat, že Internet pøestal být mediem jen
pro vyvolené, a že i stránky ÈRK oslovují nepøehlédnutel-
nou èást radioamatérské veøejnosti. 

Takže: vítejte na URL http://crk.mlp.cz! A máte
nìjakou zajímavou informaci, nápad nebo text, který
stojí za zveøejnìní? Sem s ním! Za pár minut ho mùže
vidìt celý svìt.

Jan Litomiský, OK1XU

Èeský radioklub na Internetu
Kdo není vidìt na Internetu, ten jako by nebyl. To platí se stále tvrdší neodbytností ve všech
sférách života, a samozøejmì i pro radioamatéry. Èeskému radioklubu se podaøilo vývoj zachytit
už v roce 1997 a byl v té dobì z prvních mezi národními sdruženími Mezinárodní radioamatérské
unie. Vdìèíme za to Alešovi, OK1UUE a Mìstské knihovnì v Praze, která WWW stránky ÈRK nejen
hostí na svém serveru, ale umožòuje ètenáøùm z øad našincù užívat i nìkteré služby vytvoøené pro
„kmenové“ uživatele jejího serveru. Vdìèíme za to také solidnímu okruhu pøispìvatelù, kteøí
stránky naplòují vyhledávanými informacemi.
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Provoz SSB - 2. èást
Minulý mìsíc jsme zaèali informovat nováèky o SSB
provozu. Pokraèujme dál. Již jsme popsali RIT
a jeho výhody. Na prùmìrném transceiveru najdete
nìkolik dalších ovládacích prvkù, které usnadní
provoz. Já napøíklad používám Kenwood TS440S.
Oznaèení ovládacích prvkù se mùže u jiných zaøízení
ponìkud lišit nebo mohou pùsobit trochu jinak, ale
vìtšina moderních zaøízení má stejné i stejnì
oznaèené ovládací prvky.

Ovládací prvky pøijímaèe

Jednou z nejdùležitìjších vlastností vašeho transceiveru je
šíøe pásma pøijímaèe. Nìkterá zaøízení mají více filtrù, ze
kterých je možné vybírat. Nìkterá zaøízení umožòují nain-
stalovat další volitelné filtry, jiná tuto možnost nemají. Pokud
se filtrù týká, existuje jistý kompromis. Široký filtr (dejme
tomu 3 kHz) má dobrou kvalitu pøednesu (samozøejmì
odpovídající kvalitì SSB signálu), ale je náchylný k pøíjmu
rušivých signálù. Pøi hustém provozu mùže být pøíjem velmi
obtížný, takže mùžeme zvolit užší filtr, øeknìme 2,2 kHz.
Tento filtr odstraní èást rušení, ale kvalita nf signálu se pod-
statnì zhorší.

Jestliže máte jen jeden SSB filtr, doporuèuji zùstat u šíøe
pásma 3 kHz. Je to dobrý univerzální filtr. Pokud už takový
filtr máte a mùžete pøidat další volitelný filtr, pak doporuèuji
nìjaký filtr v rozsahu 2,2 až 2,5 kHz. Tím získáte možnost
pøepínat mezi dobrou srozumitelností a dobrým potlaèením
rušivých signálù.

U lepších zaøízení máte možnost šíøi pásma ovládat
(„bandwidth control“). V tomto pøípadì se jedná o proces,
který využívá ostré filtry ve dvou rùzných stupních a posou-
vání injekèního kmitoètu druhé mezifrekvence. Z technického
hlediska je to velmi komplikované, ale výsledkem je více èi
ménì lineární ovládání, které umožòuje nastavit šíøi pásma.
Jestliže vaše zaøízení má toto ovládání, nauète se jej používat.
Ujiš•uji vás, že se vám bude líbit.

Jednodušším øešením ovládání šíøe pásma je posouvání
mf kmitoètu („IF shift“). Tímto ovládáním se šíøe pásma
nemìní. Posouváním støedního kmitoètu mezifrekvence
mùžete nìkdy posunout rušící signál mimo propouštìné
pásmo mezifrekvence a získat èistý signál, který chcete pøijí-
mat. Stejnì jako v pøedchozím pøípadì, pokud budete toto
ovládání u svého zaøízení mít, oblíbíte si ho a budete ho
používat.

Dalším užiteèným ovládacím prvkem je u vìtšiny zaøízení
„notch filter“ (záøezový filtr). Funkce tohoto filtru odpovídá
jeho názvu. Do propustného pásma udìlá hluboký záøez, což
znamená, že se používá k zeslabení nebo odstranìní hvizdù,
vzniklých pøi smìšování, nebo rušících telegrafních signálù.
Notch filtr je neúèinný pro SSB, AM nebo FM rušení. Notch
filtr se zapíná tlaèítkem a nastavuje se knoflíkem. Po stisknutí
tlaèítka se otáèí knoflíkem, dokud rušící signál nezmizí. Pøi
použití notch filtru dochází k èásteènému zkreslení, ale
obvykle je to lepší, než se snažit poslouchat s pøítomností
smìšovacího nebo CW signálu. Pøesný rozsah notch filtru se
liší podle typu zaøízení. U TS440S je to 400 až 2600 Hz (uve-
deno ve specifikaci).

Vìtšina zaøízení má také vestavìný „noise blanker“ (potla-
èovaè šumu). Toto zaøízení také potlaèí pouze urèitý druh
rušení - pulzy nebo špièky. Je neúèinný pro smìšovací nebo
CW signály a nemá vliv na nf signály. V nìkterých pøípadech
mùže dokonce zhoršit pøijímaný signál vlastní modulací.
Pokud se však setkáte s pulzy ze zapalování automobilù,

nebo s jinými pulzy, mùže být poslední záchranou. Použí-
vejte ho zøídka, ale v pøípadì potøeby vždy.

Nìkterá špièková zaøízení používají DSP („digital signal
processing“ - digitální zpracování signálu). Na trhu je také
nìkolik externích DSP jednotek, které je možné pøidat ke
kterémukoliv transceiveru. U tohoto zaøízení je nf signál
pøemìnìný na digitální a digitální signál je potom zpracovaný
softwarovì (jako v poèítaèi). DSP mùže pracovat stejnì jako
ostatní prvky, o kterých jsme hovoøili doposud. V podstatì je
limitován zapojením a fantazií programátora.

SSB signály na KV jsou náchylné k úniku. To znamená
neustále nastavovat nf zesílení (AF control - Volume).
Automatické øízení zisku (Automatic Gain Control - AGC)
mùže potøebu nastavování hodnì snížit. AGC je obvykle
možné nastavit na rychlé (fast) a pomalé (slow). Normální
nastavení je na pomalé, ale jestliže se signál mìní rychle
(nebo pracujete rychlým CW provozem), pak je lepší nastavit
rychlé AGC.

Nìkteré transceivery jsou odolnìjší proti silným rušivým
signálùm. Tato odolnost se nazývá dynamický rozsah
(dynamic range) pøijímaèe. Èím vyšší èíslo, tím lepší pøijí-
maè. I když váš pøijímaè nemá nejlepší dynamický rozsah,
existuje nìkolik vìcí, které vám mohou pomoci pøi provozu
vedle silných signálù na pásmu. Vìtšina zaøízení má atenuá-
tor, který není nic jiného, než odporový èlen, který se zaøadí
do vstupu pøijímaèe. Tento obvod sníží úroveò signálù,
pøicházejících na vstup pøijímaèe. Tím se sníží úroveò jak
žádaného tak i rušivého signálu. To je pro pøíjem velmi
výhodné, pokud se nepokoušíte pøijímat velmi slabý signál. 

Stejného efektu je možné dosáhnout jednoduše snížením
vf zisku (RF Gain). Vf zisk je obvykle nastavený na nejvyšší
citlivost (u TS440S otoèit knoflíkem zcela vpravo). Snížení
citlivosti usnadòuje pøíjem støednì silných signálù pøi sil-
ných vedlejších signálech. Všimnìte si, že se tím zmìní
funkce S-metru.

Jak je to s vysílaèem?

Všechno, o èem jsem doposud mluvil, se týkalo pøijímaèe.
Není divu. Pøijímaè je u hodnì stanic v mnoha smìrech pod-
statnì dùležitìjší než vysílaè. Jedno staré poøekadlo øíká:
Nemùžeš ho udìlat, když ho neslyšíš. Existují však nìkteré
obvody, které mohou pomoci. Vìtšina transceiverù má obvod
pro vyrovnání amplitudové charakteristiky - „speech proces-
sor“ (kompresor). Vìtšinou je to víc, než jen úprava nf
signálu. Kompresor by se nemìl jen tak vypustit. V zásadì
umožòuje, aby váš vysílaè vysílal vyšší støední úroveò výkonu
tím, že potlaèí špièky hlasového signálu, aniž by zpùsobil
nežádoucí zkreslení. 

Mùžete rovnìž pøidat externí procesory rùzných typù,
jakož i speciální mikrofony. Nìkteré procesory rozdìlí váš
hlas do tøí nebo více pásem a každé pásmo samostatnì zesílí.
Potom se pásma znovu zkombinují do jednoho signálu, který
zpùsobí, že váš hlas je prùraznìjší. 

Provoz splitem

Døíve èi pozdìji zaène vìtšina amatérù pracovat s DX stani-
cemi nebo zaène závodit. Samozøejmì ne všichni, ale vìtšina
jich to minimálnì jednou nebo dvakrát zkusí. Jedním zpù-
sobem provozu, se kterým se setkáte, je split. Mìli byste
vìdìt, co to je a proè to je.

Když jsem psal tento èlánek, probíhala expedice na ostrov
Clipperton. Clipperton je neobydlená skála, vzdálená 2400
km od jižní Kalifornie. Pøed touto expedicí byl Clipperton na
36. místì nejžádanìjších zemí pro DXCC. To není pøíliš
vysoko v tomto žebøíèku, ale mnoho amatérù potøebovalo
tento QSL pro rùzné diplomy nebo ten lístek prostì chtìli mít.
Expedice tam mìla pracovat pouze nìkolik dnù, protože stála

mnoho penìz, nehledì na rizika s tím spojená. Jak zdravotní
tak i hmotná. Pokud jste potøebovali Clipperton, byla to
pøíležitost, která se naskytne pouze jednou za nìkolik let.

Znamenalo to, že celá spousta amatérù mìla obrovský
zájem udìlat spojení. Takže kdyby stanice na Clippertonu
chtìla zkusit udìlat normální spojení, nemìla by žádnou
šanci. Jakmile by dala svoji znaèku, okamžitì by ji zaèaly
volat stovky stanic. Bìhem nìkolika minut by bylo na jejím
kmitoètu dva až tøi tisíce stanic. Objevila by se na DX clusteru
a bìhem tøí minut by ji volalo asi 50 tisíc amatérù. Všechny
na jejím kmitoètu. Nikdo by ji už neslyšel. Takhle by se pra-
covat nedalo.

Expedice Clipperton (stejnì jako další vzácné DXy) praco-
vala splitem. To znamená, že stanice na Clippertonu vysílala
na jednom kmitoètu a oznámila, že poslouchá na urèitém
rozsahu kmitoètù, vzdálených od jejího vysílacího kmitoètu.
Napø.: vysílala na kmitoètu 14165 kHz a poslouchala na kmi-
toètech 14200 kHz až 14250 kHz. Teoreticky by nemìla na
kmitoètu 14165 kHz pracovat žádná jiná stanice, takže by ji
mìl každý slyšet. (Najde se samozøejmì vždy nìkdo, kdo
nepochopí co se dìje, a volá na 14165 kHz. To vyvolá reakci
strážcù kmitoètu, kteøí jsou stále pøipraveni ochránit amatéry
pøed neschopnými operátory takovým zpùsobem, že zpù-
sobují ještì vìtší rušení než pùvodní pachatelé. Tak už to
chodí.) Takže teoreticky, stanice na Clippertonu vysílá na
14165 kHz a pøijímá mezi 14200 až 14250 kHz. To je split
provoz, který zpùsobil, že vìtšina zaøízení má dvì VFO.

Takže jak byste mohli udìlat Clipperton, když máte
takovou pøíležitost? Jednoduše. Nalaïte si pøijímaè na 14165
kHz a vysílejte nìkde mezi 14200 až 14250 kHz. Otázkou
zùstává, kam naladit váš vysílaè. Mùžete si najít libovolné
místo a doufat, že operátor na Clippertonu vás náhodou
uslyší. Nebo bìhem poslechu na 14165 kHz ladit pøijímaè
a snažit se najít stanici, se kterou Clipperton právì pracuje.
Co byste mìli udìlat, když takovou stanici najdete? Nechat
vysílaè naladìný na tomto kmitoètu a doufat, že vás
Clipperton uslyší, a nebo ještì chvíli poslouchat. Každý
èlovìk má nìjaký návyk a to platí i o operátorech, kteøí
uskuteènili expedici na takovou skálu, jako je Clipperton.

To znamená, že operátor na Clippertonu má urèitý systém,
podle kterého pracuje. Jestliže zùstane na jednom kmitoètu
moc dlouho, pile-up mu za chvilku znemožní slyšet stanici,
se kterou by chtìl udìlat spojení. Možná, že udìlá na jednom
kmitoètu tøi spojení a potom se pøeladí o 3 kHz nahoru.
Možná, že udìlá jen jedno nebo dvì spojení, než se pøeladí.
Možná, že se pøeladí o 5 kHz dolù, ne 3 kHz nahoru. Po nìko-
lika minutách sledování mùže zjistit jeho systém. Jediné co
potom musíte udìlat je pøijít na to, jestli se bude pøelaïovat
a kam, a potom ho zavolat tìsnì pøed tím, než se tam objeví.

Vypadá to komplikovanì? Opravdu ne. Funguje to. Pøed
nìkolika lety, když se objevila po nìkolika desítkách let na
pásmech Albánie, byla na prvním místì seznamu
nejžádanìjších DXCC zemí. Druhý den po zahájení provozu
jsem poslouchal 10 minut a potom jsem ho udìlal na první
zavolání. Kdybych se usadil na jednom kmitoètu a volal,
možná, že bych spojení udìlal, ale urèitì by to nebylo na
první zavolání.

Jestliže se rozhodnete zavolat nìjaký DX, poslechnìte si,
jak operátor postupuje pøi spojení se stanicemi, které ho
volají. Deset minut sledování a trocha pøemýšlení mùže
rozhodnout o úspìchu nebo zklamání. Mezi øadou marných
volání nebo novým QSL, který si povìsíte na stìnu. Nový
QSL je prima vìc.

SSB provoz je zábavný, ale není to babièèino staré rádio.

Podle WB2D pøeložil Honza Kuèera, OK1NR
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OK Maraton 2001

Zmìna podmínek

Od 1. ledna 2001 budou platit pro celoroèní soutìž OK
- Maraton pozmìnìné podmínky. Úprava podmínek není
rozsáhlá. Podstatná zmìna spoèívá ve jmenování
nového vyhodnocovatele a otevøení nových, souèasné-
mu technickému pokroku odpovídajících možností
v komunikaci se soutìžícími. Zasílání mìsíèních výsled-
kù - hlášení a s tím souvisící i zveøejòováním výsledkù
se tak dostává do roviny možností maximálního využití
soudobé, pro radioamatéry dostupné techniky. Drobné
úpravy nastaly v kategoriích posluchaèù (SWL) a OK
vysílaèi. Zásadnì bude možné buï poslouchat nebo
vysílat. Ne obojí dohromady. Byla zrušena kategorie
TOP TEN. 

V souèasné dobì konèí jubilejní 25. roèník soutìže.
Soutìže, která si vydobyla prioritní postavení
v dlouhodobých soutìžích v OK. Soutìžily v ní øady
zaèínajících radioamatérù jako posluchaèi, jindy jako
operátoøi klubových stanic, pozdìji jako operátoøi pod
vlastními znaèkami. Získávali tak první a nejdùležitìjší
provozní návyky, soutìžní rutinu, poznávali taje DX
provozu, nalézali pøíležitosti ve zlepšování vybavení
stanic a další. Rádi se v pozdìjších letech své èinnosti
k soutìži vraceli. Organizátor soutìže je pøesvìdèen, že
tomu bude i v budoucnu, i když za ponìkud zmìnìných
podmínek nejen soutìžních, ale i spoleèenských. 

Ètvrt století øídil a vyhodnocoval tuto soutìž OK2-
4857, pan Josef Èech z Jaromìøic nad Rokytkou. Rozvoj
techniky jde bohužel rychleji než staèí lidský vìk
absorbovat. Podmínky na zaèátku soutìže byly znaènì
odlišné než nabízí souèasnost. Nerespektovat tento
vývoj znamená opožïovat se, pøešlapovat na místì.
Rada ÈRK spolu s dalšími zainteresovanými pracovními
skupinami tyto skuteènosti zvážila a pøistoupila k nìk-
terým úpravám soutìžních podmínek. Vìøíme, že budou
na všech stranách pøijaty s pochopením a budoucnost
ukáže, nakolik byla správná. Pøedpokládáme, že nové
soutìžní podmínky neodradí dosavadní úèastníky
a oèekáváme, že pøibudou další, hlavnì z øad zaèína-
jících radioamatérù, kterým je pøedevším tato soutìž
urèena.

Rada ÈRK touto cestou dìkuje Josefu Èechovi za
jeho pøínos v rozvoji radioamatérského vysílání v OK, za
jeho obìtavost a angažování se do soutìže, kterou od
zaèátku øídil a vyhodnocoval. Do dalších let radio-
amatérské èinnosti mu pøeje hlavnì pevné zdraví a elán.

Podmínky soutìže

Pro zvýšení provozní zruènosti operátorù a soustavné
práce na pásmech, vyhlašuje Èeský radioklub - ÈRK -
celoroèní soutìž OK MARATON. Soutìž probíhá
každoroènì v dobì od 1. ledna do 31. prosince. Soutìží
se na všech KV a VKV pásmech všemi druhy provozu.
Soutìže se mohou zúèastnit také zahranièní radio-
amatéøi.

Pokud se majitel povolení k vysílání OK nechce
zúèastnit soutìže v kat. OK, mùže se zúèastnit soutìže
v pøíslušné kategorii posluchaèù, pokud vlastní
posluchaèské èíslo. Úèast v kategorii OK a souèasnì
v kategorii posluchaèù není možná.

Posluchaèi zaznamenávají do stanièního deníku
datum, èas, pásmo, druh provozu, obì volací znaèky
korespondujících stanic a report. Spojení se stejnou
stanicí lze zapoèítat na každém pásmu, stejným druhem
provozu pouze 1x dennì.

Vyhodnocovatel má právo náhodnì si vyžádat pod-
klady k hlášení ke kontrole.

KATEGORIE :

1. Posluchaèi a posluchaèky starší 18ti let.
Do soutìže si mohou zapoèítat i spojení navázaná
z klubové stanice, vèetnì pøídavných bodù. Tato spojení
musí mít potvrzená od VO klubové stanice nebo zás-
tupce VO. 
2. Posluchaèi a posluchaèky do 18ti let. 
Do soutìže si mohou zapoèítávat spojení navázaná
z klubové stanice, vèetnì pøídavných bodù. V této kate-
gorii soutìží po celý rok, ve kterém dosáhli vìku 18
rokù. Posluchaèi do dovršení 15 rokù vìku si veškeré
body násobí 2x.
3. Klubové stanice 
V této kategorii se hodnotí spojení všech operátorù
klubové stanice.
4. OK - D
Do této kategorie jsou zaøazeni soutìžící, kteøí vysílají
pod vlastní volací znaèkou v operátorské tøídì „D“.
Zapoèítávají si všechna spojení uskuteènìná na VKV
pod vlastní znaèkou.
5. OK - C 
Do této kategorie jsou zaøazeni soutìžící , kteøí vysílají
pod vlastní volací znaèkou v operátorské tøídì „C“.
Zapoèítávají si všechna spojení pod vlastní volací znaè-
kou v pásmech na kterých mají povoleno vysílat.
6. OK - A + B 
Do této kategorie jsou zaøazeni soutìžící, kteøí vysílají
pod vlastní volací znaèkou v operátorské tøídì „A“ nebo
„B“. Zapoèítají si všechna spojení uskuteènìná pod
vlastní volací znaèkou.

Bodování:

KV - QSO/poslech CW = 3 body, SSB = 1 bod, RTTY =
5 bodù
VKV - QSO/poslech CW = 5 bodù, SSB = 3 body, FM
direct = 3 body, FM via pøevádìè = 1 bod.

Pøídavné body:

100 bodù za úèast v každém závodì, (posluchaèi si
body poèítají pouze tehdy, pokud má závod samostat-
nou kat. SWL)
30 bodù pro kategorii klubové stanice a posluchaèe, za
každého operátora který naváže na klubové stanici ales-
poò 30 QSO v mìsíci, vèetnì závodù 
100 bodù za každou novou zemi DXCC na KV pásmech,
jednou za soutìž
200 bodù za každou novou zemi DXCC na VKV pás-
mech, jednou za soutìž
50 bodù za každý nový okres ÈR i SR na KV pásmech,
jednou za soutìž 
50 bodù za každý nový okres ÈR i SR na VKV pásmech,
jednou za soutìž 
30 bodù za každý nový prefix na KV pásmech, jednou za
soutìž
100 bodù za každý nový WWL locátor-squares (ètverec),
na libovolném pásmu, jednou za soutìž (pø. JO79 atd.) 

Pod pojmen „RTTY“ se rozumí všechny povolené
druhy digitální komunikace mimo PR. Klubovou stanicí
se rozumí: radioamatérská stanice, kde držitelem

oprávnìní k provozu je právnická osoba. Viz § 5 odst. 2.
vyhlášky 201/2000 Sb. V kat . 1 a 2 mohou soutìžící pro
vysílání využít také možnost danou § 5 odst. 3 vyhlášky
201/2000 Sb.

Mìsíèní hlášení:

Mìsíèní hlášení se vypoèítá tak, že se seètou body za
spojení + pøídavné body v daném mìsíci. K tìmto
bodùm se pøipoète dosažený výsledek z minulého
mìsíce. Toto je pak celkový výsledek za soutìžní mìsíc.
V mìsíci lednu se žádné body z minulého mìsíce nepøi-
poèítávají. Na prvním hlášení každý úèastník soutìže
uvede své jméno a pøíjmení, volací znaèku, datum
narození, kategorii ve které má být hodnocen a adresu,
na kterou si pøeje zasílat výsledkovou listinu. Hodnocení
bude provedeno za každý mìsíc a celkovì za rok.
Bodový výsledek, uvedený v posledním mìsíèním
hlášení, je souèasnì celoroèním výsledkem soutìžícího.
V soutìži bude hodnocen každý úèastník, který bìhem
roku zašle hlášení minimálnì za jeden mìsíc. Mìsíèní
hlášení zasílejte nejpozdìji do 20. dne každého následu-
jícího mìsíce na adresu vyhodnocovatele uvedenou
dále. Formuláøe hlášení obdržíte na sekretariátu ÈRK,
pøímo u vyhodnocovatele nebo jsou ke stažení na WEBu
ÈRK a je možné si je vyžádat na PR na adrese
OK1CNN@OK0PCC. Soutìžící na prvních tøech místech
všech kat. v celoroèním hodnocení obdrží diplomy, pøí-
padnì vìcnou cenu. 

Originál podmínek je založen na sekretariátu ÈRK.

Vyhodnocovatel soutìže

Dle rozhodnutí Výkonného výboru rady ÈRK, na základì
podkladù od pracovní skupiny pro mládež a zaèínající,
byl pro rok 2001 a další ustanoven jako vyhodnocovatel
této celoroèní soutìže, vyhlašované Èeským radio-
klubem, Václav HENZL, OK1CNN.
Nový vyhodnocovatel se zavazuje:
- pravidelnì každý mìsíc vyhodnocovat soutìž
- poskytovat mìsíèní výsledky ke zveøejnìní sekretariá-

tu ÈRK pro vysílání OK1CRA a redakci èasopisu
RADIOAMATÉR

- pravidelnì uveøejòovat výsledky v síti PACKET
RADIO a v síti INTERNET (webové stránky ÈRK
a vytvoøením vlastních stránek OK-MARATONU, kde
kromì výsledkù budou též uveøejòovány aktuální
informace, vèetnì podmínek soutìže).

Pro pøedávání hlášení dosažených výsledkù lze využít
následující kontakty na vyhodnocovatele:
- poštovní adresa: Václav HENZL, OK1CNN,

Machuldova 594, 142 00 Praha 4 - Kamýk
- sí• PACKET RADIO: OK1CNN@OK0PCC
- sí• INTERNET: okmaraton@atlas.cz
- telefon: 02/4710556 (Pro pøípadné dotazy,

pøipomínky a pod. 0607 990 626 - celý den) 

Jindøich Günther, OK1AGA
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Navigamus 2000
oèima nezávislého pozorovatele
Radioskauti jsou u nás organizováni mezi skau-
ty vodními, protože - podobnì, jako jinde ve
svìtì - jich není tolik, aby vytvoøili vlastní
skautský kmen. I když se „kdesi pod povrchem“
najdou i nìjaké ty tøecí plochy (však jsme
v Èechách), jde o symbiosu nanejvýš š•astnou.
Není divu, že radioskauty najdeme i pøi jednom
z reprezentativních podnikù vodních skautù,
totiž pøi svátku vodních hrátek, které si pojme-
novali Navigamus. Je to slovo latinské
a pøeloženo do èeštiny znamená „my plujeme“. 

Navigamus má mnohaletou tradici a každý z nich je
inspirován vlastním motivem. Poèátkem èervna 2000 se
u Seèské pøehradní nádrže sešlo pøes 1000 dìtí ze všech
míst ÈR ve znamení hry na karibské piráty. A opìt, ani
zde nemohli naši radioskauti chybìt. Dostalo se nám
pozvání, a proto mùžeme vydat svìdectví.

Jako vždy, pøispìli radioskauti ozvuèením a spojo-
vací technikou, navíc se pak mohli úèastníci i poslu-
chaèi z asi 3km okruhu potìšit poslechem FM stanice
Radio Navigamus. Radioamatéøi z OK i ze svìta zase
mohli získat hezký pøíležitostný QSL lístek za spojení se
stanicí OL5SCT - zde jako operátoøi pomohli zahranièní
hosté, OE1WN (OK8AAN), OE1EOA a OE1JJB (rakouští
radioskauti). Tøešnièkou na dortu byl specifický pøínos
bratra Amateura, který je mezi radioamatéry znám jako
OK1DR, jemu pøipadla organizace tradièní benátské
(vlastnì karibské) noci. Úkolu se zhostil navýsost, také
proto, že desítky lodièek plných nadšených dìtí mu

pomáhal koordinovat a zvládnout - stejnì jako celý
Navigamus 2000 - radiostanicemi i svìtlicemi tým
osvìdèených spolupracovníkù, OK1BQT, OK1IME,
OK1HMB, OK1PBX a OK1JMQ spolu s dalšími operáto-
ry z radioklubù OL5SCT a OK1ORJ. Pro úplnost dodej-
me, že na spojovací služby nemìli radioskauti monopol:
fungovala tøeba i CB sí• Skautské Ochranné Služby
(SOS), jejíž operátory radioskauti zaškolili, zapùjèili
stanice a technicky o nì peèovali. 

Dojem z reje lodìk na vodní hladinì uprostøed
kouzelného letního podveèera byl náramný, to však není
to hlavní. Pøijdete-li mezi skauty, vidíte leccos: 
- spousty dìtí školního vìku, které se bájeènì baví,

a nepotøebují k tomu žádné pitomé prodejné šmouly,
myšáky ani zajíce, 

- nemálo teenagerù, kteøí si s plnou vážností poprvé
zkouší drápky svých lidských schopností a odpovìd-
nosti pøi rozlièných poøadatelských úlohách, a ke
štìstí jim nechybí ani pivo, ani „tráva“, ani pøedèasnì
pøejícná dìvèata, 

- nemálo dospìlých, kteøí tomu všemu vìnují spousty
volného èasu, a mezi nimi oldtimery, kteøí hodnoty
skautingu pøenesli do souèasnosti pøes zlá léta na-
cistické i bolševické totality, obvykle za cenu
persekuce a osobního utrpení, 

- hosty z bližší i vzdálenìjší ciziny, kteøí renesanci
skautingu u nás vìnují morální i hmotnou podporu,
èasto ze svých soukromých prostøedkù. 

Když jste chvíli mezi skauty, zaènete po nìjaké dobì
podvìdomì vnímat jakýsi deficit. Teprve po èase vám to
dojde: skauti nesmí používat vulgární slova. Mùže to
vypadat jako vnìjškovost, ale jen zdánlivì. Zlo nìkde
zaèíná: proè mu neèelit hned v zárodku, u slov?
Skauting se opírá o tradice køes•anství, ale formálních
projevù èi agitace se nikdo bát nemusí: skauting je
hlavnì o výchovì, a té by jakýkoli formalismus jen a jen
škodil. 

Když pøijdete mezi skauty, najednou se pøestanete
bát, že jedinou alternativou pro naše dìti je injekèní
støíkaèka a prázdnota. Pøestanete pochybovat, zda snaha
o smysluplný a dobrý život v téhle zemi a na této Zemi
má cenu. 

Díky vám, skauti, a to nejen za pozvání. 
Jan Litomiský, OK1XU 
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Radioklub Štìtí OK1KST vydává 
Diplom KOPCE A HORY ÈR 2001

Poøadatel: Radioklub Štìtí OK1KST,
Dlouhá 689, 411 08 Štìtí
Sponzor: vydání diplomu sponzoruje 
Tiskárna WENDY spol. s r.o., Kokoøínská 1615,
276 01 Mìlník
Manažer diplomu: Zdenìk OK1UPU
Cíl diplomu: Navštìvovat a navazovat radioamatérská
spojení z vrcholù kopcù a hor, nalézajících se na území
Èeské republiky. 

Podmínky k získání diplomu:

K obdržení diplomu je nutno: 
- získat 2 001 bodù v soutìžní tøídì
- zaslat žádost o vydání diplomu s pøiloženým 

výpisem ze stanièního deníku na tuto adresu:
Tiskárna WENDY spol. s r.o., OK1UPU Zdenìk Foøt, 
Kokoøínská 1615, 276 01 Mìlník

Diplom bude pøedáván zdarma na rùzných radioama-
térských setkáních. Zájemcùm o zaslání poštou bude
úètováno pouze poštovné a balné.

Technické podmínky diplomu: 
1. Spojení jsou platná pouze z kopcù a hor, které mají

jméno a nadmoøskou výšku uvedenou v souborech
turistických map.

2. Spojení lze uskuteènit na všech radioamatérských
pásmech všemi povolenými druhy provozu se sta-
nicemi na území ÈR.

3. Spojení uskuteènìná pøes aktivní pozemní pøevádìèe
jsou neplatná. 

4. Spojení uskuteènìná v dobì závodù jsou platná
pouze mezi nezávodícími stanicemi.

5. Spojení z kopce nebo hory obsahuje znaèku, report,
jméno, název a nadmoøskou výšku kopce nebo hory
a lokátor. 

6. Spojení se stejnou stanicí nelze opakovat v jednom
kalendáøním dni. Výjimku tvoøí:
a. spojení z jiného kopce nebo hory
b. spojení na jiném pásmu nebo oboustrannì 

jiným druhem provozu.
7. Spojení je možné též uskuteèòovat i ze staveb, které

jsou na pøíslušné kótì postaveny. Platí však nad-
moøská výška kopce nebo hory.

8. Do diplomu platí spojení navázaná od 1. 1. 2001.

Tøídy a bodové ohodnocení:

Diplom se vydává ve dvou tøídách pro radioamatéry
vysílaèe a v jedné pro radiové posluchaèe.

Stanice si zapoèítává za každých 100 metrù nad-
moøské výšky 1 bod za každé uskuteènìné spojení
(napø. 500 až 599m = 5 bodù).

Tøída „SPECIÁL“ 

Vysílání pouze z navštívených kopcù nebo hor provozem
mobil nebo portable.
1. Stanice vysílající z vrcholu kopce nebo hory si

zapoète body podle své nadmoøské výšky.
2. Za spojení z kopce na jiný kopec si každá stanice

zapoète souèet bodù získaných obìma stanicemi.

Tøída „ZÁKLADNÍ“ 

Vysílání z libovolného QTH.
1. Pøi vysílání z kopce nebo hory je bodové ohodnocení

jako ve tøídì „SPECIÁL“.
2. Pøi vysílání z libovolného QTH je za spojení se sta-

nicí, vysílající z kopce nebo hory, bodový zisk
odvozen z její nadmoøské výšky.

Tøída „ SWL“ - posluchaèi

Za odposlech stanice z kopce nebo hory je bodový zisk
odvozen z nadmoøské výšky odposlechnuté stanice. 

Zdenìk OK1UPU manažer diplomu

Rozhledny konèí, kopce a hory zaèínají
Blíží se konec roku, kdy také skonèí úspìšný radioamatérský diplom Rozhledny ÈR. Radioklub
Štìtí, OK1KST, pøipravil pro radioamatéry další diplom, který bude pokraèováním v putování
nadšencù po naší krásné vlasti a v navazování spojení z kopcù, kopeèkù a hor. Doufám, že se nám
v pøíštím roce podaøí opìt vytáhnout do pøírody radioamatéry od nejútlejšího vìku až po seniory
a opìt oživit zejména radioamatérská pásma 2m. Nikdo se nemusí bát na první pohled vysokého
poètu bodù pro získání diplomu ale po zkušenostech z diplomu Rozhledny ÈR je tento poèet opti-
mální pro jeho získání už bìhem jednoho roku. Samozøejmì to ale bude chtít vzít si batoh s potøeb-
ným vybavením na záda a buïto pìšky nebo na kole a po zvolené trase navštívit nìkolik kopcù za
sebou a navazovat spojení s ostatními stanicemi. Spojení z kopce na kopec bude výhodnìjší nebo•
se body stanicím sèítají. Ti co budou sedìt doma tak jednak nepoznají krásu pøírody, nezasportují
si, ale také poèet bodù nebude tak rychle pøibývat. 

Co je podzemní antena?

Aby snížil atmosférické poruchy, dr. Roger navrhl t. zv. podzemní antenu; jak ukáza-
lo velké množství pokusù provedených jednak rámovou antenou, jednak antenou
podzemní, osvìdèila se tato velice dobøe. Pozemní antena je uložena v trubici asi
60-90 cm pod zemí.Isolovaný mìdìný drát je pomocí malých isolátorkù držen v ose
trubice. U podzemních anten je možno užíti obyèejného uzemìní, jednak i protiváhy.
Protiváha skládá se ze stejného drátu, stejné délky a stejnì uloženého. Podzemní
antena s popsanou protiváhou má smìrový úèinek, takže lze jí vyøaditi rušící stani-
ce i když pracují na stejné vlnì, jen když leží v jiném smìru než stanice, kterou
posloucháme. K tomu slouží systém radiálnì rozložených drátù, z nichž vždy dva
proti sobì ležící možno pøipojiti zvláštním pøepínaèem k svorkám pøijimací stanice.
Jeden z drátù tvoøí antenu druhý uzemìní. Podle toho, kterou dvojici jsme zaøadili,
mùžeme pøijímati stanice rùzných smìrù. Tento systém podzemních anten je velice
úèinný a dovoloval pøijímati po celou válku transatlantické stanice, a to i za bouøek,
kdy pøíjem pomocí jiných systémù anten byl zcela vylouèen. Pro krátké vlnové délky

bylo užito rámových anten uložených pod zemí. Toto uspoøádání osvìdèilo se též
pøi eliminování atmosférických poruch. Rámové anteny lze pohodlnì instalovati ve
sklepích a tunelech, jen je tøeba dbáti toho, aby v blízkosti nebyly velké kovové
masy, jež pøíjem velmi zeslabují, ba mnohdy úplnì znemožòují.

Z „500 otázek a odpovìdí ze všech oborù radia“, vydáno v roce 1925. 

A ještì jedna rada pøi problémech s rušením televizního a radiového vysílání:
Jeden HAM onehdy navštívil amatéra vysílaèe kdesi na venkovì. Povídali,
prohlíželi zaøízení a krámy, a pak hostitel požádal návštìvníka, aby si k tomu sedl
a rozjel to na BUGU. On že si na chvíli odskoèí. Tak se také stalo. Za pùl hodinky
byl zpìt s rozzáøenou tváøí a vysvìtlením: Víš, mnì si tady sousedé hroznì
stìžovali, že poøád slyší v pøíjmaèích nìjaké praskání a cvakání, a že to nemùže být
od nièeho jiného než od mého vysílání.

Tak jsem si k nim teï zašel, a když to zaèalo cvakat, tuze se divili, jak je to
možné, že to teda asi já nebudu, když to cvaká i když jsem u nich. No a já jsem
z toho venku. Jak je vidìt, mysl amatérská je hloubavá a najde vždycky uspokojivé
øešení.

Z „Drby s pásem“ Krátké vlny è. 9 roèník 1947.

Z uvedených materiálù vybral Milan Leistner, OK1ZML

Z historických pramenù
Máte problémy se sousedy a nebo s úøady pøi umis•ování anten?
A co takhle toto:
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Zachyceno na Paketu
Od        : OK2ZU
Pro       : FORUM@OK
Typ/status : B$
Datum/cas  : 08-Rij 10:18
BID (MID)  : 8A0OK0PBX00Q
Zprava c.  : 839125
Nazev      : CASOPIS
Path: !OK0PPL!OK0PAD!OK0PBX!
From: OK2ZU @ OK0PBX.#MOR.CZE.EU  (Vojta)
To:   FORUM @ OK
X-Info: No login password

DR OMS,
vim,ze vydavat casopis je vec velmi tezka.Pro ruznorodost
zajmu nikdy zadny nebude vyhovovat vsem.Vzdycky bude
kazdy vydavatel kritizovan a nikdo neni takovy aby se
zavdecil kazdemu jedinci. Me osobne vyhovuje mene, pro-
toze vysledky zavodu se dozvidam prilis opozdene a pokud
se nekdy zapletu do nejakeho zavodu ktery neznam,
hledam pracne podminky ve starych casopisech. Co mi
vsak zejmena vadi je opakovana samochvala.
Ta se opakuje naposled v clanky Nekolik vet vykonneho
redaktora. Proto bych doporucoval, prestante se uz chvalit.
Take bych chtel upozornit na to, ze na jedne strane je nap-
sano, ze casopis je Casopis Ceskeho radioklubu pro
radioamatersky provoz, techniku a sport.To znamena, ze
jeto casopis nas vsech. Nemuze byt proto hned na dalsi
strane napsano, ze odmitnuti prispevku je NASIM
PRAVEM a ze to mame respektovat,stejne jako oni respek-
tuji nase pravo JEJICH casopis z jakehokoliv duvodu
necist. Co je to za divny nazor ?????  Jaky „NAS
CASOPIS“ ,“NASE PRAVO“, vzdyt se nejedna o soukromy
casopis ale o casopis vsech RADIOAMATERU.
Je si treba uvedomit, ze casopis neni clenu rady a vykon-
neho vyboru a kdyz mi nejaky prispevek nesedi, napisi ze
ne vzdy se redakce ztotoznuuje se vsemi prispevky. To je
vse.  73 Vojta OK2ZU
==== Konec zpravy c. 839125 pro FORUM od OK2ZU====

Od         : OK2ZU
Pro        : FORUM@OK
Typ/status : B$
Datum/cas  : 08-Rij 09:57
BID (MID)  : 8A0OK0PBX00P
Zprava c.  : 839117
Nazev      : sjezd
Path: !OK0PPL!OK0PAD!OK0PBX!
From: OK2ZU @ OK0PBX.#MOR.CZE.EU  (Vojta)
To:   FORUM @ OK
X-Info: No login password

DR OMS,
sjezd je za dvermi a my krome uvodni reci predsedy CRK
nevime nic.
Ocekaval jsem, ze v casopise Radioamater nam budou
predstaveni kandidati rady a kandidat na funkci predsedy.
Ze se zde kazdy predstavi,rekne jake ma schopnosti a
moznosti a jak si predstavuje svoji cinnost a cinnost rady.
Vse je opet prisne utajeno.I kdyz ja mezi temito kandidaty
nejsem,
doporucoval bych prijmout nektera opatreni o kterych si
myslim,ze by mohly cinnost zlepsit. Uvodem upozornuji,ze
je to muj osobni nazor a kazdy z vas muze mit nazor odlis-
ny.Presto doporucuji :
- zrusit vykonny vybor
- zmensit pocet clenu rady na 7 clenu
- zrusit kooptaci clenu rady zvolenim nahradniku
- zvysit pravomoc kontrolni komise
- volit primo na konkretni funkci konkretniho
kandidata/nejen predsedu/
a nahradniky

- zakotvit do stanov, ze ten kdo vykonava pro CRK jakou-
koliv vydelecnou cinnost at sam,nebo clen jakekoliv
spolecnosti nesmi kandidovat
Nebudu zde rozebirat a zduvodnovat moje myslenky, jen

jsem rekl verejne co doporucuji.    Ahoj vsem Vojta ok2zu
==== Konec zpravy c. 839117 pro FORUM od OK2ZU ===

Od         : OK2ZU
Pro        : FORUM@OK
Typ/status : B$
Datum/cas  : 08-Rij 09:25
BID (MID)  : 8A0OK0PBX00N
Zprava c.  : 839114
Nazev      : HOSPODARENI
Path: !OK0PPL!OK0PAD!OK0PBX!
From: OK2ZU @ OK0PBX.#MOR.CZE.EU  (Vojta)
To:   FORUM @ OK
X-Info: No login password

DR OMS,
v poslednim Radioamaterovi c.5 jsou uvedeny vysledky
hospodareni za nekolik let a me zajimaji ty posledni za rok
1999.Aby nemohlo dojit k dalsim pripadnym
pripominkam,jsou sestaveny tak,ze se uz nikdo nemuze
zabyvat tim,kam kolik penez prislo.Je to dokonale zaml-
zene.Tak napriklad drivejsi deleni na
KV,VKV,RYCHL.TELEGRAFII uz neni rozepisovano a je to
dano vsechno dohromady vcetne sportovni reprezentace
ve vysi vydaju celkem 1,336.600 Kc.Z uvedenych udaju
nejsou patrny ani naklady na zahranicni cesty a dalsi
naklady na spravu a udrzbu nemovitosti s jejich rozpisem.
V posledni vete clanku je napsano,ze cim hloubeji je
clovek informovan,tim mensi je prostor pro
spekulace,mylne vyklady a ruzna nedorozumeni.
Pokud je tato veta minena uprimne,meli by se proto nakla-
dy rozepsat podstatne podrobneji.     Vojta OK2ZU
=== Konec zpravy c. 839114 pro FORUM od OK2ZU ====

Od         : OK1DOT
Pro        : FORUM@OK
Typ/status : B$
Datum/cas  : 09-Rij 19:05
BID (MID)  : 9A0OK0PHL073
Zprava c.  : 839662
Nazev      : Souhlas s OK2ZU
Path: !OK0PPL!OK0PHL!
From: OK1DOT @ OK0PHL.#BOH.CZE.EU  (Petre)
To:   FORUM @ OK
Reply-To: OK1DOT @ OK0PPR.#BOH.CZE.EU
X-Info: No login password

Ahoj vsem !
S velkym zajmem jsem si precetl 3 prispevky od Vojty
OK2ZU. Konecne nekdo nema klapky na ocich a zcela fe-
rove a otevrene popsal situaci kterou nam zastupci CRK
predkladaji v casopise Radioamater. Dovolte me napsat
i muj nazor.

Clanek 1        Hospodareni
Naprosto zamlzene udaje, nic nerikajici cisla, nerozepsane
sluzebni cesty + nevysvetlena sebenominace OK1FUA na
WRTC 2000.

Clanek 2        Sjezd CRK
Ne kazdy ma cas a moznost dostavit se na sjezd,ale slus-
nost by byla aby vykonny redaktor casopisu  Radioamater,
ktery  zastupuje  i CRK, napsal - kdo kandiduje a pred-
stavil nam jejich profil a jejich foto.
Je patrne, ze o hlasy radovych clenu CRK neni zajem, holt
plati bud budes na sjezdu, anebo mas smulu! Takze zase
budou zvoleni  ti, co uz tam jsou drahnou radku let. Nevim
proc nemuze byt kandidatka  na paketu, internetu a ve
vsech radioamaterskych mediich a volit kazdy - kdo ma
koncesi. Presne tak, jak to navrhovali OK1RQ a OK1RR

Clanek 3        Casopis
Nejenom mne, ci Vojtu OK2ZU  nadzvihlo  posledni cislo
Radioamatera Jiz mnoho hamu se podivuje nad obsahem
casopisu, ktery by mel byt o nasem konicku a pro celou
radioamaterskou verejnost,ale zatim spise vystihuje pocity
a  nazory  redaktora,  ktere  by spise patrily do
jineho media.
O co jde. Nepamatuji se, ze by v byvalem
Radioamaterskem zpravodaji amaterskem radiu ci v AME,
nekdo napsal  uvodnik  redaktora -  vase pravo casopis
necist.
Rovnez clanek o AIDS a DNA ma snad neco spolecneho s
nasim hobby ??
I clanek : „ Muzes za to ty Martine“,patri spis do
Dikobrazu ci do casopisu Trnky Brnky. Kazdeho DXmana
jiste zajima cela stranka, jak se kdsoi prodira hlohem, honi
byk a ji tresne. Ale  zadne  zavery o tom jak beverage fun-
goval, jak se choval na spodnich pasmech atd...
Jen kratka noticka.
A coz teprve inzerat: „Hledame specialisty KEY ACCOUNT
MANAGER“.
A vysledky VKV, ktere se daji cist pouze s lupou !!!
I graficka uprava je opravdu na vysi, nebot  o  90  stupnu
otocene tabulky Mobilnich VKV TCVR, to je opravdu
lahudka. Je opravdu videt ze si OK1FUA bere dobre
minene rady k  srdci  a  podle  toho, tento casopis take
vypada. Neni preci nic spatneho na tom, kdyz si vezmu
priklad z dobre graficke upravy AMY, ci ze stareho  RZ,
jeste  pod vedenim  Raymonda  Jezdika, ale takova to
samochvala prezentovana v Radioamateru c.5, opravdu
neni na miste.
Bylo by dobre, aby si vykonny redaktor a reditel
OK1FUA,uvedomil ze dela casopis pro radioamatery a pro
cleny i necleny CRK  a ne pro par svych kamaradu, kteri
mu vyhovuji.
PLNE SE STAVIM TEDY ZA 3 PRISPEVKY OD VOJTY
OK2ZU. / 73 PETR OK1DOT
=== Konec zpravy c. 839662 pro FORUM od OK1DOT ===

Doplòující informace

Pøestože jsme pùvodnì nechtìli tyto postøehy nijak
komentovat, nakonec jsme se rozhodli na nìkolik fak-
tických údajù reagovat:
ww Nedovedeme si pøedstavit jakékoliv médium, za jehož

„provoz“ jsou zodpovìdné konkrétní osoby, kde by
tyto osoby nemìly právo rozhodovat o tom, co se
bude publikovat a co nikoli. I když je financováno
z „penìz nás všech“ - nejjednodušším pøíkladem je
Èeská televize, Èeský rozhlas. 
ww K orgánùm ÈRK a jejich fungování - zájemcùm

o znalost aktuálního stavu doporuèujeme prostu-
dovat Stanovy a Organizaèní øád ÈRK.
ww Kandidáti do Rady ÈRK nebyli v èasopise pøed-

staveni, protože uzávìrka kandidátky byla cca 1 hodi-
nu pøed vlastní volbou. Protože Rada ÈRK nechtìla
zvýhodòovat nìkteré kandidáty, rozhodla se upustit
od zámìru jejich pøedstavování v èasopise.
ww Èástka 1 336 600 Kè vznikla pøeklepem autora èlánku

- správnì má být 133 600 Kè. Autor na všechny došlé
dotazy odpovídal omluvou a vysvìtlením, taktéž na
sjezdu byly tyto informace diskutovány.
ww Nevysvìtlená sebenominace OK1FUA na WRTC - viz

èlánek WRTC 2000 v Radioamatéru 4/00. OK1FUA se
úèastnil jako náhradník vybraný tehdejším KV contest
managerem, OK2FD.

Redakce
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WriteLog
Mé nesmìlé pokusy o závodìní zpùsobily, že jsem
se stal na nìjaký èas spokojeným uživatelem
deníku N6TR. Protože ale jsem stále hùø chápal,
proè mám kupovat nìjakou DVP kartu, když
v každém poèítaèi je dnes zvuková karta, proè
mám propojovat poèítaèe jakýmsi sériovým
kabelem, když je mám propojené sítí atd.,
poohlédl jsem se po jiném programu. Zvláštì když
N6TR vytrvale ignoroval RTTY a více než rok nové
verze spoèívaly pouze v opravách seznamu DXCC
a doplòování nových závodù. Tak jsem narazil na
WriteLog od W5XD.

WriteLog je závodní deník s pøímou podporou SSB, CW,
RTTY a PSK31, bìžící pod Windows 95/98/NT. Požadované
systémové prostøedky jsou tedy o nìco vyšší než
u dosovských programù TR, CT apod. Pentium 200 MHz
a 32 MB pamìti však staèí, k tomu zvuková karta a èím více
volných portù, tím lépe. V souvislosti s Windows je tøeba
zmínit jeden problém, a tím je stabilita. Není zrovna nejpøí-
jemnìjší zatuhnutí poèítaèe uprostøed spojení,
i když ztráta dat nehrozí. Je proto tøeba mít øádnì
nainstalovaný systém a v dobì závodu nepoužívat
další programy. Na druhé stranì WriteLog používá
standardním zpùsobem ovladaèe Windows
a nepotøebujete tu „jedinou správnou“ kartu, kte-
rou zrovna mìl v poèítaèi programátor. Sí• chodící
pod Windows bude fungovat i ve WriteLogu,
zvuková karta fungující pod Windows bude fungo-
vat i ve WriteLogu (s pøihlédnutím k tomu, jestli je
stereo, jestli je plnì duplexní). Instalace programu
je velmi jednoduchá. Spustí se setup.exe a zadá
pøístupový klíè. To vše tady zmiòuji trochu
obšírnìji, protože bohužel není dostupná žádná demoverze
a bez zaplacení 80$ a získání klíèe program neodzkoušíte.

Ale teï k tomu, co WriteLog umí.
- Vlastní deník, zápis soutìžních spojení, prùbìžné

poèítání výsledku, evidence násobièù, sledování „rejtu“,
bandmapa…

- Vysílání z pamìtí (CW, RTTY i SSB)
- Záznam závodu ve zvukové podobì na disk
- Propojení s TCVRem, podpora dvou TCVRù
- Podpora DX clusteru, propojení s bandmapou a trans-

ceiverem
- Propojení více poèítaèù do sítì
- Podpora RTTY a PSK31 pøes zvukovou kartu
- Podpora SSB pøes zvukovou kartu
- Statistiky, export deníku (ADIF, Cabrillo …)
- Automatické pøepínání antén dle pásma

Pokusím se jednotlivé body více rozebrat, i když se
nìkteré vìci pøekrývají.

Po spuštìní programu je nutné navolit typ závodu. Tady
jsme odkázáni na seznam hotových závodù, konfigurace
vlastního není možná. Všechny velké závody pøirozenì
v nabídce jsou a závodùm typu SSB liga apod. se dá najít
nastavení, aby byly hlídány a vyhodnocovány alespoò náso-
bièe, pøepsat dodateènì body u pár spojení po závodì není
problém. Navíc autor umožnil definici závodù dalším pro-
gramátorùm (nutná dobrá znalost programování v C++ ),
takže jejich poèet narùstá. Po najetí vlastního deníku nás
èeká ještì pár nastavování. Porty, pamìti a okna na obra-
zovce. Nejsložitìjší asi bude to poslední, pokud zrovna
nemáte na stole 20-ti palcový monitor. Problém je

v množství dostupných informací a nedostatku místa pøi
bìžném 15-ti palcovém monitoru a rozlišení 800x600 bodù.
K dispozici je :
ØØ zadávací øádek
Zadávací øádek je možné a nutné nastavit, protože pùvodní
nastavení nás obš•astní napø. polem pro report, pro zemi
dxcc atd. Pokud si zadáte zobrazení pouze pole znaèky
a kódu, je pak možné pøecházet mezi nimi nejen win-
dowsovsky - tabelátorem èi myší - ale taky mnohem
pohodlnìji mezerníkem. Pokud je soutìžním kódem zóna,
doplní se kód automaticky. Totéž platí, pokud jsme se sta-
nicí mìli spojení døíve. Pod zadávacím øádkem je automa-
ticky zobrazováno upozornìní na duplicitní spojení nebo
nový násobiè.
ØØ výpis spojení 
záleží na vás, kolik øádek chcete vidìt, pøístupný je celý
deník prostøednictvím posouvací lišty. Poklepem myší
mùžeme zápis spojení editovat, a• už po naši chybì nebo
pokud napø. dostaneme exotický report a nemáme pøíslušné
pole v zadávacím øádku.
ØØ sumáø 
Je to pøehled poètu spojení, bodù a násobièù na jed-
notlivých pásmech.

ØØ okno s výsledky hledání znaèky
Po zapsání minimálnì dvou písmen do zadávacího øádku
WriteLog vyhledává v databázi odpovídající stanice, které
mají ve znaèce písmena v pøíslušném poøadí, ale nemusí být
za sebou. Napø. po zapsání AB se zobrazí AB1S, OK1AB ale
taky UA2CB. Dìlané stanice jsou zobrazeny èervenì, dìlané
na jiném pásmu zelenì. S rostoucím poètem zapsaných pís-
men se pøirozenì zúží poèet zobrazených stanic.
ØØ okno s pøedchozími spojeními s danou stanicí
Pokud zadáme celou znaèku, zobrazí se údaje o pøed-
chozích spojeních - poøadové èíslo spojení, èas, pøijatý kód.

ØØ okno s rejty
Asi celkem zbyteèný pøepych.
ØØ násobièe
Užiteèné, ale dá se postrádat, vzhledem k tomu, že nový
násobiè je indikován i v zadávacím øádku nebo oknì
dálnopisu. Rozhodnì je dobré si obèas situaci zkontrolovat.
ØØ okno se smìry (SP a LP) a s východy a západy
slunce v QTH protistanice
ØØ pamìti kmitoètù a znaèek
Rychle pøístupná a užiteèná pamì•, pokud máme propojení
poèítaèe s transceiverem. Ukládá se totiž nejen kmitoèet, ale
i obsah zadávacího øádku, takže pokud už máme zapsánu
znaèku a nedovoláme se, pøi dalším pokusu už znaèku

eventuálnì kód nemusíme psát znova. Obnoví se sama
spolu se skokem TCVRu na pøíslušný kmitoèet.
ØØ okno paketu
Slouží pro komunikaci s modemem a zadávání pøíkazù. DX
spot je možné odeslat zkrácenì klávesovou zkratkou. 
ØØ okno DX spotù
Zobrazení spotù z DX clusteru. Je možné volit spoty ze
všech pásem nebo jen z toho, na kterém jsme. Poklepem na
spot se mùže pøeladit vysílaè. Nové násobiè jsou
zvýraznìny.
ØØ okno sítì
V pøípadì multi multi provozu, je možné si posílat vzájem-
nì zprávy mezi stanicemi na síti. 
ØØ pøehled kmitoètù ostatních stanic na síti
Zobrazí kmitoèty, na kterých právì jsou ostatní stanice v síti
a máme tak možnost sdìlit protistanici, kde nás má hledat
na ostatních pásmech.
ØØ okno dálnopisu 
Jde vlastnì o dvì okna samostatného programu RittyRite,
který je ale plnì integrován do WriteLogu (a je i v jeho cenì)
- indikátor naladìní a okno pøíjmu. K tomuto programu se
ještì vrátím, nebo• jde o absolutní vrchol.
ØØ okno cw dekodéru

Kromì toho, že CW je možné dekódovat pomocí
RttyRite (použití je silnì problematické), je zde
ještì další dekodér urèený výhradnì pro CW.
Tento dekodér je osmikanálový s kanály v šíøce
nìkolika desítek hertzù a funguje neoèekávanì
dobøe. Pokud si ho nastavíte tak, aby pokryl šíøku
mf filtru, je schopen rozebrat menší pile-up. Už
vidím, jak se nìkteøí klepou na hlavu. Jistì,
nejlepším CW dekodérem je a bude ucho, ale po
30-40 hodinách provozu, kdy koncentrace
ochabuje nebo v pøípadì, že jsme nìèím vyrušeni,
mùže tento dekodér posloužit jako pomocná
berlièka. Spoléhat jenom na nìj a udìlat z CW

RTTY pøirozenì nelze.
ØØ bandmapa
Pomocník pro pøípad provozu „hledej a dìlej“. Na kmitoè-
tové stupnici se zapisují znaèky stanic, které jsme dìlali,
které jsou v DX spotech nebo které si prostì zapíšeme.
Získáme tak pøehled o rozmístìní stanic na pásmu a nìkdy
mùžeme ušetøit èas ztracený èekáním, až protistanice dá
znaèku. Jak ovšem poznat, že je na dotyèném kmitoètu stále
stejná stanice, to• otázka. Klíèování nebo hlas operátora
a jeho styl provozu zachycen není.

Myslím, že už tento výèet oken, by• nìkterých s proble-
matickou použitelností, nasvìdèuje o možnostech
WriteLogu. Vìtšinu oken si mùžete natáhnout
a rozmístit podle potøeb, u nìkterých se dá nastavit
velikost fontu, nicménì problém nedostatku místa to
øeší jen èásteènì a je tøeba si konfiguraci poøádnì
rozmyslet. I pro Single OP bez oken sítì, DX clusteru
a rùzných ménì potøebných místa nepøebývá. 

Pro vysílání máme k dispozici 20 pamìtí (F2-F11 a Shift
F2 - F11) pro CW a RTTY a nezávisle na tom dalších 10 pro
SSB. CW/RTTY pamìti umožòují prakticky všechny mys-
litelné kombinace, vèetnì napø. pøedávání pøijatého kódu
z pøedchozího spojení, øetìzení pamìtí, podmínìné vysílání
pamìti, pokud by se jednalo o duplicitní spojení atd.
Samozøejmostí je i možnost zaèít vysílat a ještì dopisovat
znaèku. U SSB jednak mùžete odvysílat zvukovou zprávu
nahranou do souboru wav, jednak mùžete odvysílat i znaèku
protistanice nebo èíslo spojení poskládané z jednotlivých
èíslic a písmen. Ta druhá možnost je sice efektní, ale pokud
se chystáte porazit EA8BH nebo HC8N, asi to nebude ta
správná cesta.



Jedna lahùdka pro majitelé diskù 10 GB a vìtších.
WriteLog umožòuje zvukový záznam kompletního závodu na
disk. Aby nedocházelo ke zkreslení, zvuk se ukládá prakticky
bez komprese, proto objem dat z ètyøicetiosmihodinového
závodu se blíží 10 GB. Zároveò se zvukem se ukládají èasové
znaèky a po závodì lze velmi jednoduše spustit záznam pøí-
slušného spojení bez prohledávání X hodin záznamu.

WriteLog pøirozenì umožòuje komunikaci s vysílaèem
a jeho ovládání. K tomuto dvì poznámky. Pøednì to, že
komunikuje prakticky se všemi továrními transceivery a jsou
zde vyøešeny i problémové modely, jako napø. mùj TS570D,
který pøi trvalém odeèítání kmitoètu zaèíná na CW zadrhávat
a moc nepomáhají i pokusy s rùznými komunikaèními
rychlostmi. WriteLog umožòuje vypnout trvalé sledování
kmitoètu transceiveru a požádá o aktuální kmitoèet pøi pøe-
chodu kurzoru z pole znaèky do dalšího pole v zadávacím
øádku deníku. O pøesný kmitoèet u spojení nepøijdeme
a vysílaè nezadrhává. Druhá vìc se týká nejen komunikace,
ale i provozu obecnì. WriteLog umí pracovat se dvìma
zaøízeními souèasnì. Mùžete si vyvolat dva zadávací øádky
pro dva vysílaèe, dokonce mùžete pracovat 2 x RTTY. Tento
provoz se stává celkem módním, i když musím pøiznat, že
mou jednu hlavu zamìstná jeden transceiver až až.

S komunikací souvisí i další bod, týkající se Multi OP
a Single Assisted, tj. pøipojení k DX clusteru. Tady snad jen
tolik, že je podporován i Telnet a že pøi práci více stanic
v síti staèí, aby jedna byla pøipojena k DX clusteru. Ten pak
bude dostupný všem stanicím. Spoty mùžeme pøijímat,
poklepem myší naladit vysílaè na pøíslušný kmitoèet, náso-
bièe jsou zvýrazòovány, velmi jednoduše se dají spoty
i odeslat. Více asi požadovat nebudeme.

Multi OP se bude týkat i už nìkolikrát nakousnutého
propojení poèítaèù do sítì. Pokud máme nainstalovanou sí•
s protokolem NetBEUI, je to vše, co potøebujeme k provozu
WriteLogu na více poèítaèích. Žádné zvláštní sériové kabely
a plýtvání volnými porty. Možná je libovolná kombinace
poèítaèù pracujících pod Windows 95/98 i pod Windows
NT. Jeden poèítaè je urèen jako server, sloužící k øízení
výmìny informací mezi jednotlivými poèítaèi. Ty ale pracu-
jí se svými vlastními kopiemi deníku, takže pøi výpadku
nìkterého poèítaèe vèetnì serveru, provoz ostatních zùstane
nenarušen. Po opìtovném pøipojení do sítì dojde k syn-
chronizaci deníkù, takže každá stanice bude mít kompletní
deník. Po závodì není tøeba žádné sluèování deníkù. Pokud
se jedná o bezpeèí dat na jednotlivých poèítaèích (i bez
sítì), data jsou ukládána do dvou souborù. Jeden obsahuje
kompletní data od zaèátku závodu do momentu posledního
uložení (ukládá se na pøíkaz ruènì), je to vlastní deník.
Druhý je doèasný a obsahuje data od momentu uložení toho
prvního souboru do posledního spojení (ukládá se auto-

maticky). Pokud by došlo k zatuhnutí poèítaèe a poškození
souboru, do kterého se právì zapisuje, pøijdeme pouze
o doèasný soubor, ve kterém by mìlo být jen pár posled-
ních spojení. Mám problémy se stabilitou mého staršího
repasovaného poèítaèe a obèas dochází k výpadku, pøesto
tato katastrofická varianta zatím nenastala. Po znovunajetí
WriteLogu mùžeme automaticky slouèit data z obou
souborù a pokraèovat bez ztráty spojení dál. Pøirozenì, sta-
bilních 220 volt a stabilní windowsy jsou lepší.

Podpora RTTY. Tak tady se jedná o naprostou lahùd-
ku. Obecnì programy pro RTTY od dob Hamcommu apod.
silnì pokroèily a je jich nìkolik, které si zaslouží uznání, jako
napø. MMTTY èi UT2IZ. Žádné složité modemy, prostì vý-
stup z TCVRu do vstupu zvukové karty a naopak a máme
výborné vybavení pro dálnopis, PSK31 atd. Je to i poznat na
pásmech, kdy pøed dvìma roky jsem v CQ WW DX RTTY
dìlal celý š•astný 350 spojení a letos 850 (mimochodem,
HC8N èi HO1A na 5 pásmech se 100W). U WriteLogu se
však jedná o ideální spojení špièkového deníku se
špièkovým programem RittyRite pro RTTY (a PSK31).
RittyRite má jen dvì jednoduchá okna - jedno pro indikátor

naladìní, druhé pro pøijímaný text. Zbytek se dìje pøes vlast-
ní deník WriteLogu. Ladit mùžeme podle køíže nebo podle
spektrálního analyzátoru, které jsou zobrazeny souèasnì,
k dispozici je i automatické dolaïování AFC. Pro pøíjem
máme dva demodulátory pro zvukovou kartu, oba pøístupné
rovnìž souèasnì! Hlavní demodulátor píše text do okna. Je
úzkopásmový a velmi citlivý. Pokud je signál nezkreslen,
dovede si poradit i s velmi slabými signály. Výstupem
pomocného demodulátoru je bìžící øádek textu. Tento nám
pomùže v situaci, kdy signál je zkreslen (charakteristický
zvuk W6, EU stanice na vrchních pásmech pøízemní vlnou
apod.) nebo se nestihneme pøesnì doladit, je totiž
širokopásmovìjší. Pøipojit mùžeme pøirozenì i externí
modem, ale pøiznám se, že nechápu, proè ještì firmy
Kantronics, MFJ a spol. se svými modemy nezkrachovaly.
A teï k provozu. V oknì pøíjmu v celém tom chaosu písmen
WriteLog automaticky vyhledává a zvýrazòuje znaèky stanic
(znaèky z databáze, znaèky døíve dìlaných stanic a to, co za
znaèky považuje, tedy skupinu následující po „de „). Nové
násobièe žlutì, nové stanice na pásmu zelenì, udìlané sta-
nice èervenì. To vše v reálném èase, takže aniž bychom
museli sáhnout na klávesnici, víme zda volat nebo nevolat.
Pokud volat, staèí jedno kliknutí myší na znaèku a znaèka se

pøepíše do zadávacího øádku deníku. V pøípadì že kódem je
zóna apod. máme ji nachystanou v poli kódu. Staèí pak
jedno •uknutí na klávesu s pamìtí našeho volání, jedno
•uknutí na klávesu s pamìtí našeho soutìžního kódu a spo-
jení je hotovo. Je to k neuvìøení, ale pøi RTTY se na•ukáte na
klávesnici daleko ménì než pøi SSB a CW, kde musíte
znaèky zapisovat, a to kolikrát zbyteènì kvùli kontrole, zda
spojení už bylo. Provoz je velmi svižný a rychlost spojení,
pokud není pøíliš velký pile-up nebo se nesejdete s pøíliš
velkým blbem, který øve a øve, pøestože protistanice dala
dvacetkrát vaši kompletní znaèku, se prakticky už blíží CW
(HC8N mìli loni v CQ WW DX RTTY pøes 5 tisíc spojení !).

Podpora SSB. Pokud dokážete umravnit VF pole
a donutit všechno k funkci, nebudete už pro SSB potøebovat
žádné další DVP karty, pøepínaèe atd. WriteLog umožòuje
pøipojit váš mikrofon do vstupu zvukové karty v PC, její
výstup pak do mikrofonního vstupu vysílaèe. Pøi takové kon-
figuraci mùžete vysílat naprogramované (nahrané) zprávy
z PC, pøièemž je automaticky mikrofon odpojen. Pokud se
nevysílá zpráva, je pøirozenì mikrofon zapnut. Pøi provozu se
dvìma vysílaèi je mikrofon pøipojen na ten právì aktivní.

Závod nekonèí posledním spojením, ale vypsáním
deníku a analýzou výsledku a pro ty poctivìjší vypsáním
QSL lístkù. I zde máte díky WriteLogu problémy z hlavy.
Deník mùžete exportovat v nìkolika textových podobách,
tøídìný podle èasu, pásma atd. Poslední dobou se u velkých
závodù rozšiøuje používání formátu zvaného cabrillo, který
je pøirozenì podporován taky. Pro vlastní potøebu pak
mùžete vygenerovat tabulku hodinových rejtù, procentuální
pøehled spojení po kontinentech a procentuální pøehled
spojení podle zemí a pásem. WriteLog umí i tisknout nálep-
ky na QSL, ovšem než zahrnovat QSL službu tunami lístkù
z každého závodu za opakovaná spojení, lepší je použít
export do formátu ADIF, naimportovat spojení do
deníkového programu typu SwissLog a vytisknout QSL jen
za nová spojení. Nechci tady dìlat propagaci SwissLogu,
protože ten má tolik programátorských chyb, že už s ním
ztrácím nervy. Je to však jediný mnì známý program, který
pøi importu spojení automaticky oznaèí nové stanice nebo
spojení na nových pásmech.

WriteLog není zázrak, je to jen poèítaèový program. Jako
i u jiných, sem tam se nìjaká drobná chybièka najde, zatím
jsem se ovšem nesetkal s žádnou zásadní, která by nìjak
podstatnì ztížila použití. Na jeho vývoji se neustále pracuje,
ale opravdu tìžko hledám, co víc by se dalo po soutìžním
deníku chtít. Závod stejnì musíme vyhrát sami. Bližší infor-
mace a kontakt na distributora najdete na
www.writelog.com.

W. Bajger, OK2VWB

Radioamatérské souvislosti

Radioamatér 6/200014

Hospodaøení s èasem
Jednoho dne odborník na hospodaøení s èasem hovoøil
pøed skupinou obchodních studentù, a aby vypíchl
svou myšlenku, použil ilustrativní pøíklad, na který oni
studenti nikdy nezapomenou. Když tak stál pøed
skupinou tìch výjimeèných lámaèù rekordù, øekl: „OK,
je èas na kvíz,“ a vytáhl pìtilitrovou zavaøovací sklenici
se širokým hrdlem a postavil ji pøed nì na stùl. Pak
vyhrabal ještì asi tucet kamenù zvící pìsti a peèlivì je
vyskládal jeden po druhém do sklenice. Když byla
sklenice plná až po hrdlo a žádný další kámen se do ní
již nevešel, zeptal se: „Je ta sklenice plná?“ a každý ve
tøídì zvolal: „Ano!“ Expert na hospodaøení s èasem

opáèil: „Skuteènì?“ a sáhl pod stùl a vytáhl sáèek
štìrku, který nasypal na sklenici a poøádnì s ní zatøepal.
Štìrk se propadl do mezer mezi kameny. Zeptal se
znova: „Je ta sklenice plná?“ Tentokrát tøída pochopila
a jeden øekl: „Pravdìpodobnì ne.“ „Správnì!“
odpovìdìl a zpoza stolu vzal sáèek s pískem a vmìst-
nal ho všude do mezer mezi kameny a štìrkem. Opìt se
zeptal: „Je ta sklenice plná?“ „Ne!“ zaøvala tøída.
„Správnì,“ odpovìdìl a vytáhl džbánek vody a naplnil
sklenici až pod okraj. Pak se podíval na tøídu a zeptal
se: „Co je pointou této ilustrace?“ Jeden snaživec zvedl
ruku a povídá: „Pointou je, že bez ohledu na to, jak plný
je váš program, když se snažíte skuteènì poøádnì,
vždycky se tam ještì vejdou nìjaké vìci!“

„Ne“, øekl pøednášející, „to není pointa. Pravda,
kterou nás ilustrace uèí, je ta, že pokud tam nedáme ty
velké kameny napøed, tak už je tam nedostaneme
nikdy. Co jsou ty velké kameny vašeho života? Èas,
který trávíte se svými milovanými, vaše sny, smyslu-
plné aktivity, uèení èi vedení druhých? Pamatujte,
abyste dali dovnitø nejprve tyto dùležité kameny, jinak
je tam už nedáte nikdy.“

Tedy dnes veèer nebo ráno, když budete pøemýšlet
o tomto krátkém pøíbìhu, zeptejte se sami sebe: Co je
tìmi „velkými kameny“ v mém životì? A pak je dejte do
své sklenice jako první.

Daniel Duda
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O možnosti spojení pøes Atlantik na pásmu 136 kHz se
již dlouho spekulovalo. Objevovaly se hlasy øíkající, že
se takové spojení možná ani nikdy neuskuteèní, jiní
uvažovali, že by snad bylo možno protlaèit alespoò
jeden èi dva bity v prùbìhu nìkolika hodin, mluvilo se
o synchronizaci stanic na obou bøezích Atlantiku
pomocí atomových hodin, èi o speciálních extrémnì
úzkopásmových druzích provozu (PSK01). Velké
pøípravy dìlal Larry VA3LK, který kvùli nim jel tisíce
mil autem a strávil mnoho hodin na feøe pøi cestì na
New Foundland, skupoval vyøazené duralové stožáry a
pøimontovával koleèka na transformátory.
Transatlantické testy byly také peèlivì naplánovány
èasovì, mìly se uskuteènit 10. až 27. listopadu 2000. 

Nakonec ale, jak už to v životì bývá, bylo vše jinak.
Dne 10. 9. 2000 spustil David G0MRF/P dva šikmé
dráty z patnáctého patra vìžáku na pøedmìstí Londýna
a udìlal v 00:08 UTC cross-band spojení s Johnem
VE1ZJ. Nepotøeboval ani žádný zvláš• velký výkon, ani
monstrózní anténní systémy, ani digitální druhy
provozu. David vysílal Visual-CW na 136 kHz, John
odpovídal CW na 14 MHz. Tentýž den vidìl David ještì
signál stanice VE1ZZ. Signál tedy pøebìhl Atlantik
obìma smìry a nechybìlo moc a mohlo se uskuteènit
dokonce oboustranné transatlantické spojení na 136
kHz. David byl zavalen gratulacemi z celé-ho svìta a
rozpoutala se pravá bitva o Atlantik. Od tohoto spojení
se noc co noc nìkolik radioamatérù, pøevážnì brit-
ských, pokouší o totéž. Vysílají všichni najednou,
frekvence jsou rozdìleny po 5 Hz tak, aby nikdo niko-
ho nerušil a všichni mìli stejné šance.

Hned tøetí den po tomto úspìchu vidìl John VE1ZJ
další stanici, a tou byl byl Peter G3LDO. Bohužel pod-
mínky na 14 MHz byly tak mizerné, že spojení se
neuskuteènilo. Za další tøi dny Peter znovu protlaèil
svùj 136 kHz signál pøes „louži“ a tentokrát se k nìmu
pøidal ještì Jim M0MBU. I tentokrát však zùstalo jen u
poslechového reportu. 

V té dobì jsem se také chystal na listopadové
transatlantické testy, ale protože vìci vzaly rychlý
spád, rozhodl jsem se již na nic neèekat a zkusit to
také. Spojení s Johnem VE1ZJ se mi podaøilo z pøe-
chodného QTH dne 23. 9. 2000 ve 22:45 UTC. Já jsem

vysílal na 135,755 kHz Visual-CW, John odpovídal na
14043 kHz. Musím se pøiznat, že to byl jeden z mých
nejvìtších radioamatérských zážitkù, ne-li právì ten
nejvìtší. Pøinejmenším se mi nestává každý den,
abych pøekonával svìtové rekordy. QRB je kolem 5400
km a je to nejvìtší pøekonaná vzdálenost na tomto
pásmu, a také historicky druhé dlouhovlnné spojení
pøes Atlantik.

30. 9. 2000 opustila Petera G3LDO smùla a po
dvou poslechových reportech uskuteèòuje koneènì
také spojení. Protistanice byla samozøejmì opìt
VE1ZJ.

Pokud se ptáte na výkony a èekáte kilowatty, budete
zklamáni. Vìtšina tìchto spojení nebo poslechových
reportù se uskuteènila s vyzáøenými výkony okolo 1 W,
M0MBU mìl dokonce pouhých 300 mW.
Mimochodem, zdá se, že správy nìkterých zemí nelpí
tolik na doporuèeních CEPT. Podle informace od
PA0SE mají v Holansku omezení výkonu vysílaèe (400
W PEP), avšak žádné omezení ERP! Mnohem hùø jsou
na tom LowFER (Low Frequency Experimental Radio,
neboli dlouhovlòáci) v U.S.A. Ti mohou dle FCC, kapi-
toly 41, èlánku 15 vysílat mezi 180 a 190 kHz
s pøíkonem 1 W (nepoèítajíc žhavení nebo vyhøívání
TCXO) a s anténou o maximální délce 15 metrù. Ovšem
i s tìmito podmínkami poslouchají na Hawaii majáky
vysílající z Kalifornie. Bude další krok transatlantické
cross-band spojení 136 kHz/190 kHz?

Velkou pomocí stanicím, které se pokouší pøekle-
nout Atlantik, jsou pøedpovìdi a pozorování, které
provádí Alan G3NYK. Alan dlouhodobì sleduje stanici
CFH (Halifax, Nova Scotia, 137,000 kHz, 10 kW).
Výsledky jeho práce mùžete získat
z http://www.qsl.net/on7yd/136cfbh.htm. 

Larry VA3LK, kterému bylo jeho svìtové prvenství
vyfouknuto pøed nosem, se nyní soustøeïuje pøipsat si
na svoje konto alespoò prvenství oboustranného
transatlantického spojení na pásmu 136 kHz.
Naneštìstí však nechce používat s Evropou „kompati-
bilní“ a vyzkoušenou Visual-CW ale trvá na BPSK,
které je technicky nároènìjší a evropskými
dlouhovlòáky nepoužívané. 

Petr Malý, OK1FIG

Dlouhé vlny - pøes Atlantik!
Létem zklidnìnou hladinu událostí na dlouhých vlnách rozèeøila - jako kamenem hozeným
do vody - zpráva o prvním pøeklenutí Atlantického oceánu na pásmu 136 kHz. Následovaly
další poslechové reporty a další cross-band spojení, která definitivnì rozptýlila všechny
pochybnosti o využitelnosti a úèelnosti tohoto pásma.

Expedice „INRS 2000“
Ve dnech 17. až 23. záøí tohoto roku jsem trávil s xyl
dovolenou na Šumavì v Srní. Jako pøi pøedešlých
pøíležitostech jsem si s sebou vzal QRPP zaøízení,
abych jej opìt vyzkoušel v „polních“ podmínkách.
Zaøízení je skuteènì velmi jednoduché. Jako pøijí-
maè používám adaptovanou  Rigu 103. Pøeladil jsem
ji na pásmo 80 a 160 metrù. Rovnìž mám k dispozi-
ci pùvodní 40 a 30 m pásmo. AVC jsem doplnil o
ruèní øízení citlivosti a také jsem pøidal možnost
dalšího snížení citlivosti na vstupu za úèelem moni-
torování vlastního signálu. Samozøejmým doplòkem
je laditelné BFO pro pøíjem CW a SSB. Navíc jsem
ještì pøidal do hlavního oscilátorového obvodu malý
promìnný kondenzátor pro jemné ladìní.

Vysílaè je jednoduchý dvou-tranzistorový s pøepínáním x-talù
pro pásmo 80 metrù. Klíèování je realizováno miniaturním
relé ve vf cestì. PA je osazen KSY 34D a dává do 50 ohmové
zátìže asi 700 mW. Pøi pøíjmu vysílaè vypínám. Jelikož pro
tyto úèely používám jako anténu „dlouhý drát“ rùzné délky
podle místních možností, tak ve výbavì mám i laditelný QRP
anténní T èlen s indikátorem pøizpùsobení (QRP TX - Sborník
„Holice 99“). Napájení  je z 12 V NiCd baterie. Po pøíjezdu na
místo obvykle na první vycházce po okolí zjiš•uji možnosti
optimálního zavìšení antény. Musím pøiznat, že moje
manželka èasto má nejen originální ale i použitelné (!) nápady.
Pak s její pomocí a se svolením provozovatele rekreaèního
objektu natáhnu LW - pokud jsou poblíž vhodné objekty
(stromy), mám pro tyto pøípady pøipraven „dalekonosný“
skládací prak s navijákem. Obvykle „provozní“ nemá námitek
- zvláštì když ji ujistím, že se jedná skuteènì o „pidi“ stanici
na baterky. Bezpeènost rekreantù je na prvním místì a tak
vztyèení antény musí probìhnout co nejrychleji a pokud
možno nenápadnì. Ještì se „uzemním“ obvykle na ústøední
topení. Pak následuje první CQ zavolání a ujištìní xyl, že ne-
budu trávit rána a veèery na pásmu. Jelikož volání výzvy
zvláštì pøi menším provozu na pásmu je nìkdy ponìkud delší
používám h. m. elektronický klíè. Je pøekvapivé, že s takovým-
to zaøízením a anténou 25 - 41 metrù dlouhou, nìkdy jen 3 m
nad zemí, se dovolám po Evropì. Zatím nejdále jsem se
dovolal na UA9CM - op Alex, Nižnyj Tagil za Uralem. Ale
nejvítanìjší jsou domluvená i náhodná spojení s OK amatéry.

V Srní jsem mìl anténu dlouhou pouze 25 metrù nataženou
mezi balkonem a protìjším domem ve výši asi 7 metrù.
Pøestože jsem používal ponìkud „odlehlou“ a èasto rušenou
frekvenci 3 579 kHz, udìlal jsem øadu pìkných spojení a spo-
jil pøíjemnou dovolenou na Šumavì s naším hobby. Touto ces-
tou bych chtìl podìkovat OK1CRA za propagaci „expedice“.

Jaroslav Kolínský, OK1MKX

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, sluchátka, 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 GA 560 (vakuová šumová dioda), nìkolik ks. Jiøí Todl
OK1VEC, Sokolovská 1, 353 12 Plzeò.

Koupím èasopisy AMA r. 93, 99. OK - QRP - INFO è. 1-12
a rùzné radioamatérské sborníky. Stanislav Vacek, Støekovská
1344, 182 00 Praha 8.

Koupím KV TRX. Jirka OK1MGO, tel. 0465/524111 nebo
ok1mgo@seznam.cz.
Koupím radiostanici Motorola GP 300, VHF, 16 kan.
(klávesnice, display, sel. V) za rozumnou cenu. Miroslav Dornièák,
Jasenná 269, 763 12 Vizovice.

Koupím FT221 nebo FT225. OK1VVW, Jan Švarc, 0603 452
482, barra@seznam.cz.

Koupím transvertor Yaesu FTV-107R nebo FTV-707 s doku-
mentací. Mgr. Jaroslav Presl, OK1NH, Mayerova 783, 341 01
Horažïovice.

Koupím pøijímaè pro amatérská pásma. Cena do 5000 Kè.
Nabídnìte. Lubomír Hubrt, Litvínovská 595, 190 00 Praha 9.

Koupím RE125C (A) i s objímkou, 4-124A, QY3-125, 6155,
1Ž24, 1Ž29, 1P24, 6P21S. J Suchý, Úvoz 124, 602 00 Brno.

Koupím kvalitní RX pro amatérská pásma 1,8-30 MHz CW,
SSB, FB stav, pokud možno s dokumentací. cena do 10000 Kè.
Jaromír Chmelík, Dlouhá 103, 261 01 Pøíbram III.

Koupím ALINCO DJ-G5, pouze 100%-nì funkèní, na vzhledu
nezáleží. Standa - 0602/282 686, ham_radio@post.cz.
Prodám anténu HB9CV - 28 MHz, tovární výroba, pùl roku
v provozu. Cena dohodou. František Vlasák, Pod Køivým 484, 753
01 Hranice, tel. 0602/736116.
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Pøizpùsobení Beverage
antény s jedním vodièem

Nejjednodušší zpùsob pøizpùsobení
Beverage antény (400-500 ohmù) na
impedanci 50 èi 75 ohmù je pomocí
širokopásmového transformátoru impe-
dance. Ty se nejèastìji zhotovují na
toroidních jádrech buï z feritù, nebo
z práškových magnetických materiálù.
U Beverage pøijímacích antén je výhodné
použít transformátor s feritovým jádrem.
Pro pøíjem staèí prùmìr jádra od 12 mm
výše, pokud použijeme jádro vìtšího
prùmìru, budeme mít výhodu pøi mìøení
PSV pomocí generátoru s malým
výkonem, že se nepøesytí. V tomto pøí-
padì na primární stranì transformátoru
pøipojíme generátor a citlivý PSV metr
a na sekundární stranì zatìžovací rezis-
tor. Tak mùžeme nastavit správný pomìr
transformátoru. Ve druhé fázi udìláme
totéž mìøení, ale již s pøipojenou
Baverage anténou. Jako zatìžovací rezis-
tor se obvykle používá nìkolik hmo-
tových rezistorù spojených paralelnì,
nikdy ne drátem vinuté rezistory!

K vyzkoušení transformátoru mùžeme
použít i šumový generátor; tak lze
promìøovat i transformátory s jádrem
velmi malých prùøezù. Autor s úspìchem
používá toroidní feritové jádro s vysokou
permeabilitou, což má velkou výhodu že
je zapotøebí jen nìkolik závitù.
Transformátor s pomìrem 1:9 nám dává
dostateèné pøizpùsobení jak pro koaxiál-
ní kabel 50 ohmù tak 75 ohmù.
Nejvhodnìjší je trifilární vinutí - viz
obr. 8, na kterém je znázornìn zpùsob
vinutí a další údaje. (Více o tìchto trans-
formátorech viz AR 12/98 s opravou
obrázku è. 6 v AR 2/99 str. 30.)

V tab. 5 jsou údaje transformátorù
s pomìrem 1:9 pøi použití nejbìžnìjších
feritových materiálù firmy AMIDON které
platí pro kmitoètový rozsah 1,8 - 7 MHz.

Transformátory s jádry s vyšší perme-
abilitou mají vyšší horní mezní kmitoèet
díky menším parazitním kapacitám vinu-
tí. Hodnoty AL v tabulce jsou získány
z potøebného poètu závitù pro pøizpù-

sobení na 50 ev. 75 ohmù pøi dolním
mezním kmitoètu 1,8 MHz.

Jednoduchá Beverage
anténa s jedním vodièem

Na obr. 9 vidíme anténu s jedním
vodièem, která má uprostøed 3-4 m
vysokou podpìru, od které jde na každou
stranu 80 m vodièe. úhel zkosení je 2,20,
což urèitì umožòuje pøíjem signálù
pøicházejících pod malými úhly. K uzem-
nìní a kotvení je vhodná uzemòovací tyè
délky 2 - 3 m zaražená tak, aby její konec
vyèníval nìkolik centimetrù nad zemí. Na
vodièe doporuèujeme použít vždy starší
vodièe z telefonních vedení (fosforbronz)

pr. 1,6 mm u kterých máme jistotu, že se
nebudou protahovat. Autor má
z takového drátu postavenou anténu
o délce 100 m, která má bez podpìr
prùhyb menší jak 0,5 m. Z tohoto
prostého dùvodu nelze použít obyèejný
mìdìný drát.

Beverage anténa pro dva
smìry

Když není anténa typu Beverage zakonèe-
na charakteristickým odporem, pak bude
pøijímat signály z obou smìrù, i když ne
zcela symetricky (viz obr. 10). Tohoto
zpùsobu nìkteøí amatéøi využívají a zpù-
sob, jak lze klasickou Beverage anténu
zmìnit na obousmìrnou je znázornìn na
obr. 11. Pozor, napìtí k napájení relé by
nemìlo být vyšší jak 24 V vzhledem
k tomu, že anténní vodiè není obvykle
isolovaný a pøi vyšším napìtí by mohlo
dojít k úrazu elektrickým proudem. Další
možnost je položení koaxiálního kabelu

k obìma koncùm antény - pak se jeden
kabel zatìžuje odporem a druhý je zapo-
jen do pøijímaèe a obrácenì.
Odpovídající impedance zátìže se zjistí
tak, že se napøed zjistí charakteristická
impedance jak již bylo øeèeno. Pak se
pøipojí mìøící mùstek na sekundár
pøizpùsobovacího transformátoru a mì-
níme impedanci na konci koaxiálního

kabelu tak dlouho, dokud nenajdeme
hodnotu odpovídající impedanci

Beverage antény. Obvykle
bývá hodnota impedance
blízká reálné hodnotì
odporu, takže vystaèíme
s rezistorem s hodnotou mezi
50 až 75 ohmy.

Beverage antény se
dvìma vodièi, zmìna
smìru

V nìkterých pøípadech vyznavaèi antén
typu Beverage místo antény s jedním
vodièem používají dva paralelní vodièe
vzdálené od sebe cca 30 cm (viz obr. 12).
Pøicházející signály indukují v obou
vodièích napìtí ve stejné fázi, vzhledem
k malé vzdálenosti obou vodièù
nedochází k rozdílùm v úrovni induko-
vaného napìtí, které by bylo zpùsobeno
prostorovou vzdáleností. Na konci
antény je jeden vodiè volný, druhý pøímo
uzemnìný, což zpùsobuje 100% odraz
pøijímané vlny, ale dokonale v protifázi,
takže signál se sèítá ve vf transformátoru
T1 který transformuje žádaný signál na
impedanci nesymetrického koaxiálního
kabelu, pøitom je konec jeho vinutí kam
je pøipojen pláš• koaxiálního kabelu spo-
jen se zemí, stejnì jako støed tohoto vf
transformátoru pøes sekundár vf transfor-
mátoru T2.

Stejným zpùsobem se indukuje napìtí
ve vodièích pøi signálech pøicházejících
z opaèné strany, ale zde T1 nedává žádné
napìtí, nebo• je indukované napìtí
z obou vodièù v protifázi, pokud je trans-
formátor dokonale symetrický.
Procházející proud ale vybudí signál na
primáru T2.

I v tomto pøípadì je možné využít zpù-
sob pøipojení na zemnící tyè, jak již bylo

popsáno kosým vodièem (viz obr. 13),
k omezení pøíjmu signálù z nežádoucích
smìrù.

Tam kde to není možné, existuje alter-
nativní možnost pøipojení zemì k anténì,
který dává podobnì dobré výsledky - viz
jednotlivé varianty na obr. 14. V pøípadì
14B je vnìjší pláš• kabelu spojen
s vnitøním vodièem v úrovni zemì.

Pøijímací antény Beverage
Pokraèování z èísla 5/2000

Obrázek 8

Obrázek 9

Obrázek 10

Obrázek 11

Obrázek 12
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Problém je ovšem v tom, že impedance
na horním konci koax. kabelu je transfor-
movanou impedancí na spodním konci
a jeho induktivní reaktance je dána
výrazem

Z = 2Zk * tanL ... [5]
kde Zk je char. impedance kabelu,
L délka kabelu v úhlových stupních
a potøebná kompenzaèní kapacitní reak-
tance je -Z. V tabulce 6 jsou odpovídající
hodnoty pro kabel typu RG 62, který má
velký zkracovací koeficient a tedy malou

fyzickou délku oproti elektrické délce.
Kompenzace je možná i pro dvì pásma -
viz obr. 14D. Nejsnadnìjší metoda k na-
stavení kompenzace je pomocí citlivého
PSV metru a malého výkonu vysílaèe
podle obr. 15 - pøi naladìní na
požadovaný kmitoèet (napø. 3,8 MHz)
bude PSV metr ukazovat nejvyšší PSV
právì pøi správném nastavení kondenzá-
toru - pokud jsme jej použili k tomuto
nastavování jako promìnný, vymìníme
jej za pevný stejné hodnoty.

Dlužno ještì podotknout, že prakticky
nezáleží na tom, zda jsou u dvojvodièové
Bevarage antény vodièe v horizontální
rovinì nebo nad sebou - v literatuøe jsou
popisovány oba zpùsoby s tím, že dávají
stejné výsledky. (Puristé pochopitelnì
zvolí paralelní vodièe rovnobìžnì se zemí
- pozn. pøekl.)

Výpoèet transformátoru

Impedance otevøeného vedení je dána
výrazem
Z = 276 * lg s/d ... [6]
kde je s vzdálenost vodièù a d prùøez
drátu (ve stejných jednotkách).

V tabulce 7 máme hodnoty impedance
pro dráty s rùzným prùmìrem
a v rùzných odstupech. Tab. 8 udává
impedance a potøebné poèty závitù.
Impedance paralelních vodièù nad zemí
je dána složitìjším výrazem:
Z = 69 * log 4 h/d * [1+((2h)2/s)]-2} ... [7]
kde s je rozteè vodièù, d prùøez vodièù
a h výška vodièù nad zemí (opìt ve stej-
ných jednotkách).

V tabulce jsou údaje impedance pøi
rùzných výškách antény a rùzných

prùmìrech drátu. V tabulce 8 jsou uve-
deny pomìry této impedance k impedan-
ci koaxiálního kabelu 50 nebo 75 ohmù
(z praktického hlediska bez ohledu na
prùmìr vodièù).

T2 mùžeme namotat trifilárnì, ale
transformátor s jedním vinutím pracuje
stejnì uspokojivì. Na obr. 16 je

schematicky znázornìno, jak by mìly
vypadat transformátory T1 a T2. V ta-
bulce 5 jsou uvedeny hodnoty k navinutí
primáru jak pro kabel 50 ohmù, tak 75
ohmù. Když vezmeme z tabulky
8 pomìr N pro T1 a 2,45 pro T2, mùžeme
spoèíst potøebný poèet závitù
sekundárního vinutí.

Pøíklad:

1. Pro transformátor T1: prùmìr vodièù
1,6 mm ve vzdálenosti 30 cm, koaxiální
kabel 50 ohmù. Výpoèet: (viz tab. 8) -
impedance 710 ohmù, transformaèní
pomìr (pro 50 ohmù na primáru) 3,8.
Použijeme toroid typu BBR7731, primár
bude mít 3 závity. Sekundár 3,8 * 3 = 11
závitù s vývodem uprostøed. Je tøeba
dodržet stejné mezery mezi jednotlivými
závity jak primárního tak sekundárního
vinutí.
2. Pro transformátor T2: výška antény
3 m, výpoèet: (viz tab. 9) - impedance
357 ohmù, transformaèní pomìr 2,7. Pøi
stejném toroidu budou 3 závity na
primáru, sekundár bude mít 8 závitù.
Vývod pro primár tedy bude na 3. závitu
od uzemnìného vývodu sekundáru, nebo
mùžeme namotat samostatný primár pøes
sekundární vinutí (a možností je ještì
více - viz obr. 17)

Jak volit prùmìr drátu pro
vinutí

Optimální vodiè k vinutí je takový, který
vyplní bez mezer vnitøní prùmìr toroid-
ního jádra. Výpoèet se provádí takto:
zmìøí se vnitøní prùmìr toroidního jádra
(d) a odpoète se 0,5 mm. Vypoète se
obvod otvoru jádra (d-0,5)*3,14 a ten se
podìlí potøebným poètem závitù pro
primár i sekundár - výsledek je nejvìtší
možný prùmìr použitého drátu. Pøi
malém poètu závitù však dostáváme
výpoètem drát nepoužitelnì velkého

prùmìru (koneènì - výpoèet je to
nepøesný pozn. pøekl.). Pokud použijeme
drát menšího prùmìru, musíme dbát
vždy na to, aby mezeru mezi jednotlivými
závity byly stejné.

Pøi trifilárním vinutí se doporuèuje
jednotlivé vodièe napøed vzájemnì smo-
tat aby jejich vzájemná vzdálenost byla
co nejmenší a teprve takto pøipravené je
motat na jádro.

Pro zvolené jádro by vycházel drát
o prùmìru cca 1,7 mm u T1 a 2,1 u T2 -
použijeme radìji izolovaný drát 0,8 mm
na oba transformátory. Celý transformá-
tor umístíme nejlépe do PVC krabièky,
dùležité je dokonalé zaisolování vývodù
ev. konektoru proti vniknutí vlhkosti.

Testování hotového 
transformátoru

Nejjednodušší je pøi použití co nej-
menšího výkonu zmìøit PSV pøi zatížení
sekundáru transformátoru bezindukèním
rezistorem a pøipojení na výstup vysílaèe.
Elegantnìjší je metoda s použitím
šumového generátoru a mùstku. U T1
musíme zatížit obì poloviny sekun-
dárního vinutí stejným odpovídajícím
rezistorem vùèi støednímu vývodu. Jeho
dobrou symetrii zjistíme tak, že vývody
sekundáru propojíme a pøi pøipojení
minimálního výkonu na primár mìøíme vf
napìtí mezi spojenými vývody a støedem
transformátoru - musí být nulové. Pokud
ne, mùžeme symetrii vylepšit
stlaèováním èi zvìtšováním rozestupu
závitù na jedné polovinì vinutí. 

Napájeèe

Pøíjem signálù z nežádoucích smìrù
mùže velmi znehodnotit jinak dobré

Obrázek 13

Obrázek 14

Obrázek 15 Obrázek 16 Obrázek 17
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vlastnosti Beverage antény. Naštìstí obvykle pracujeme
na velmi nízkých kmitoètech, u kterých se útlum kabelu
ani pøi vìtších délkách témìø neprojeví; proto si mùžeme
dovolit použít tenké kabely. Autor sám používá dvojitì
oplétaný typ RG214 o délce asi 230 m - ten má vnìjší
vzhled stejný jako RG8, ale má dvojité husté opletení
tenkými mìdìnými vodièi. Tenèí kabely bìžnì mùžeme
použít pro kratší délky. Je velmi výhodné, když mùžeme
i ko-axiální kabel uložit v zemi, to také sníží nežádoucí
pøíjmy. Autor má koaxiální kabel uložen v polyetylenové
trubce 1,5“ a zakopán. (Podstatným faktorem, proè je
možné použít levný tenký koaxiál, napø. RG-58, i pro
delší vzdálenosti je fakt, že síla signálù je na spodních
pásmech dostateèná - vìtšinou spíše vypínáme pøedze-

silovaèe a zapínáme atenuátory. V tìchto pøípadech je
ovšem podstatné prostøedí, kde je kabel položen,
protože levné kabely nejsou urèeny na vnìjší použití -
pozn. red.)

Praktické provedení u ON4UN,
W3LPL, poznatky

Stavba jakékoliv Beverage antény znamená skuteènì, že
je potøebný k jejich natažení dostateèný prostor. Napø.
ON4UN má svùj pozemek o rozmìrech 150 x 200 m a na
nìm má celkem 11 Beverage antén do nejrùznìjších
smìrù, nìkteré z nich má protaženy na sousedovy
pozemky, soused mu natažení povoluje od poloviny
listopadu do zaèátku bøezna. Vzdálenosti
nejvzdálenìjších sloupù jsou 300 m. W3LPL zase
používá fázované Beverage antény ve vzájemné
vzdálenosti λ/2, (pozor to nejsou „dvoudrátové“
Beverage antény o kterých byla øeè døíve!) jejich diagram
pak odpovídá tøíprvkové YAGI anténì. Frank øíká:
„Vyzkoušejte dva dráty vzdálené od sebe 83 metrù
a dlouhé 178 metrù a uvidíte, co dokáže takový systém
natažený v žádaném smìru na pásmu 160 m. Je to

fenomenální anténa. Mám odzkoušeno, že délka drátu
také není lhostejná.“
1. Pro jednotlivá pásma lze doporuèit tyto délky
(v metrech):
160m 88 178 268 353
80m 45 90 134 217
40m 22 45 68 90
pøièemž délky ve tøetím a ètvrtém sloupci dávají nejlepší
horizontální i vertikální diagram (ovšem na ten mimo
délky vodièe antény má vliv i zem).
2. Vìtší délka antény znamená horší pøedozadní pomìr!
Pokud je hlavním kriteriem dobrý pøedozadní pomìr,
pak by délka nemìla pøesáhnout rozmìry ve druhém
sloupci. Každé zdvojnásobení délky má za následek
zhoršení pøedozadního pomìru o 3-4 dB.
3. Pro zhotovení reléové sady na pøepínání antén
používejte robustní relé. Nezapomínejte, že musí praco-
vat pøi mìnících se povìtrnostních podmínkách, za
mrazu v i horku. Mìnit nìkteré které odmítne spínat,
není ve vánici právì pøíjemné.
4. Fázovaná anténa s délkou prvkù podle prvního
sloupce zachovává vynikající pøedozadní pomìr
krátkých antén a má naopak jednovodièovými anténami
nedosažitelnou selektivitu - tedy minimální ovlivnìní
signály z nežádoucích smìrù.

Tolik amatéøi, kteøí stavbì a užití Beverage antén
vìnovali mnoho èasu. Zkuste to také a uvidíte, že vám
skóre na spodních pásmech rychle naroste.

Volnì pøeložil Jiøí Peèek, OK2QX

Obrázek 18

Pokud máme dobrý zem-
nící systém, mùžeme
stožár použít jako skuteè-
nou vertikální anténu.
Boèníkovì napájený
stožár je pro 160m asi to
nejlepší tam, kde nelze
vybudovat plnorozmì-
rový ètvrtvlnný vertikál.
Mùže se využít stožár
o prakticky libovolné
výšce. Pokud vrchol
zatìžuje smìrovka, tím
lépe - vyzaøovat mùže

prakticky cokoliv, pokud je to správnì napájeno.
W5RTQ má samonosný, výsuvný hliníkový stožár
s tøípásmovou anténou TH6DXX ve výšce 21 m. Mìøení
ukázalo, že toto uspoøádání vykazuje stejné vlastnosti
jako 38 m vysoký vertikál. Èili výbornì funguje na 160
a 80m, kde pro práci na DX potøebujete nízký vyzaøovací
úhel.

Pøíprava konstrukce

Obvykle, než s boèníkovým napájením zaènete pokus-
nièit, musíte udìlat nìkolik pøípravných prací. Kovová
kotevní lana je tøeba pøerušit izolátory. Rozvážným
umístìním prvních izolátorù lze nasimulovat vrcholové
zatížení (kapacitní klobouk), ale nepøežeòte to; není tøeba
tímto zpùsobem „ladit radiátory do rezonance“. Pokud je
stožár pøipevnìný k budovì výše než ve ètvrtinì své
vlastní celkové výšky, je žádoucí ho od stavby odizolo-
vat. Pokud nahøejete tabuli plexiskla o síle alespoò
6 mm napøíklad v troubì, mùžete ji, dokud je teplá,
ohnout do prakticky libovolného tvaru.

Všechny kabely je nutno vést pevnì pøivázané ke
stožáru, nejlépe vnitøkem a spustit je až na úroveò
zemì. Není nutné propojovat stínìné kabely se
stožárem elektricky, ale pravidlo „spustit až na zem“ je
nutno dodržet bez výjimky.

Aèkoliv úèinky zemních ztrát na impedanci v napá-
jecím bodì jsou u boèníkovì napájeného vertikálu ménì
závažné, než u jednoduché ètvrtvlnné antény, dobrý sys-
tém zakopaných radiálù je velmi žádoucí. Ideální by bylo
120 radiálù, každý 76 m dlouhý, ale ménì a kratší musí
èasto postaèit. Mùžete se s nimi plížit kolem rohù domù,
podle obrubníkù chodníkù, kdekoliv, kde je možné je

Obr. 1 - Pùlvlnný sloper, jak

má uspoøádaný W1CF. Tøi
jednopásmové smìrovky na

vrcholu stožáru zajiš•ují

kapacitní zátìž.

Anténní systémy na 160m s využitím stožáru
Existující kovové stožáry, používané jako podpora pro KV nebo VKV antény, se mohou rovnìž využít
jako souèást vyzaøovacího systému na 160m. Ètvrtvlnný nebo pùlvlnný sloper, používaný na 3,5
a 7 MHz, rovnìž velmi dobøe funguje i v pásmu 1,8 MHz. Významní operátoøi na 160 m, kteøí tuto
anténu úspìšnì používají, doporuèují minimální výšku stožáru alespoò 15 m. Dana Atchley, W1CF,
používá konfiguraci naèrtnutou na obrázku 1. Tvrdí, že neizolovaná kotevní lana fungují jako efek-
tivní protiváha k šikmému drátu sloperu. Na obrázku 2 je napájecí systém, jak jej na svém 15 m
vysokém, samonosném stožáru používá Doug DeMaw, W1FB. Zemnìní je realizováno zakopanými
radiály, pøipojenými k patì stožáru.
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zastrèit alespoò pár palcù pod povrch, anebo je tøeba jen
nechat alespoò na povrchu zemì. W5RTO hodnì
používá hliníkové lano a funguje dobøe. V hodnì
kyselých pùdách je ale bezpeènìjší mít hliníkový vodiè
izolovaný. Kontakt se zeminou není dùležitý. Použití
hluboko zaražených zemnících tyèí, pøípadnì propojení
s mìdìným vodovodním potrubím, uloženým v zemi, je
vítaným vylepšením.

Instalace boèníkového napájení

Dùležité podrobnosti boèníkovì napájeného stožáru
jsou na obrázku 3. Pro napájecí èást je tøeba použít tuhý
drát nebo trubku, ale se silným hliníkovým nebo
mìdìným drátem se vám bude lépe pracovat. W5RTQ

používá pružné mìdìné lanko, protože když stožár
skládá, napájecí drát se s ním musí složit také. Propojení
je udìlané na vrcholu ve výšce 21 m pomocí 1,2 m
dlouhé hliníkové trubky, upnuté horizontálnì k vrcholu
stožáru. Lanko je pøipevnìné na venkovním konci trubky
a pøes distanèní izolátory je spuštìné kolmo dolù.
Izolátory jsou vytvoøené navleèením 0,3 m plastové
vodovodní trubky na 1 m dlouhou hliníkovou trubku. Na

stožár jsou pøipevnìné v pøi-
bližnì 4,5 - 6 m rozestupech,
pøièemž spodní je umístìná
zhruba 1 m nad zemí. Tyto
rozmìry umožòují zmìnou
rozestupu mezi lankem
a stožárem v rozsahu 0,3 - 1 m
pøizpùsobovat impedanci.
Kondenzátor, zapojený jako
„gamma-match“ pro pásmo
160m má promìnnou kapacitu
do 250 pF. Pro výkony do
200 W je dostateèný rozestup
desek kolem 1,6 mm.

Ladìní

Napájecí drát pro 160 m má být
propojený s vrcholem kon-
strukce ve výšce 23 m nebo
níže. Distanèní izolátory
namontujte tak, aby mezi
lankem a stožárem byl rozestup
kolem 0,6 m. Lanko pevnì na-
pnìte a pøipevnìte na místo na spodním izolátoru.
Pokud je tøeba, ponechejte dole malou vùli, aby jste
mohli rozestup od stožáru upravovat.

Kondenzátor, zapojený v sérii se 160m pøívodem
nastavte podle PSV metru, zapojeného mezi koaxiál
a kryt kondenzátoru na minimum odraženého výkonu.
Toto nastavení proveïte na kmitoètu pøibližnì uprostøed
pøedpokládaného pracovního rozsahu pásma. Pokud je
PSV pøíliš vysoké, zkuste posunout lanko blíže ke
stožáru. K indikaci, jestli zmenšení rozestupu pomùže,
staèí posunout jen spodní konec drátu. Pokud se SWR
sníží, posuòte všechny izolátory blíže ke stožáru a mìøte
znovu. Pokud SWR naopak vzroste, rozestup zvìtšete.
Použitelný rozsah je od 0,3 - 1 m. Pokud nepomùže
SWR dostateènì snížit ani pøiblížení až na 0,3 m, zkuste
posunout o nìco níže propojení lanka se stožárem na
horním konci. Jestli nefunguje široký rozestup, vyzkou-

šejte „omega-match“, jak je na-
znaèený pro 80m. Pro toto
uspoøádání není potøeba žádné
speciální nastavování rozestupu.
Pokud ale máte krátký stožár
a žádné nebo jen velmi malé
vrcholové zatížení, budete muset
rozestup nastavit i tady.

Dvoukondenzátorové uspoøá-
dání je také užiteèné pro práci ve
více, než jednom 25 kHz segmentu
uvnitø 160m pásma. Nalaïte si
nejvyšší frekvenci, øeknìme 1990
kHz a nastavte anténu za použití
jednoho kondenzátoru a nasta-
vením rozestupu lanka od stožáru
s pevným místem propojení se
stožárem. Pak pøelaïte na
1810 kHz, pøipojte druhý konden-

zátor a nalaïte s ním na nový kmitoèet. Pøepínáním
druhého kondenzátoru pak budete moct pøelaïovat
anténu z jednoho segmentu do druhého s pouze drob-
ným pøestavením prvního kondenzátoru.

Odlišný pøístup

Na obr. 4 je vidìt zpùsob, který použil Doug DeMaw,
W1FB, pro napájení svého samonosného 15 m

vysokého stožáru pøes gamma-match. Drátìná klec
simuluje tyè správného prùmìru. Ladicí kondenzátor je
vyrobený z hliníkových trubek prùmìru 38 a 32 mm
zasunutých do sebe a oddìlených polyetylénovou fólií,
sloužící jako dielektrikum. Kondenzátor je pro výkony
kolem 100 W více, než dostaèující.

Slovníèek k obrázkùm

Relay switch box - reléový pøepínaè
Guy wires - kotevní lana
Ground anchor - zemní kotva
50 Ohm transmission line - 50 ohmový napájeè
tower ground - uzemnìní stožáru
insulator - izolátor
seal with epoxy - zalepeno epoxidem
l/4 radiator - ètvrtvlnný záøiè
aluminium clamp - hliníková objímka
shield braid under clamp - stínicí opøedení pod objímkou
tape - páska
tower leg - noha stožáru
to stn. - ke stanici
connection to tower - propojení se stožárem
No.8 copper, spaced 30“ max. from tower - mìdìný drát
o prùm. cca 3,26 mm, vzdálený max. 762 mm od stožáru
standoff insulator - distanèní izolátor
250 pF variable - promìnný kondenzátor 250 pF
coaxial feed - napájecí koaxiál
buried radials, connected to base of tower - zakopané
radiály, propojené s patou stožáru
1-1/2“ dia. alum. pipe - 1-1/2 coulová (38 mm)
hliníková trubka
gamma is 1,2 m from tower - gamma (klec) je 1,2 m od
stožáru
11 ground radials, each 40 m long (in ground) - 11
zemnicích radiálù, každý 40 m dlouhý - (v zemi)
solder - sletováno
copper wire - mìdìný drát
102 mm spacing - rozestup 102 mm
to 1000 pF variable capacitor - k promìnnému konden-
zátoru 1000 pF.

Michal Tomec, OK2BMT

Obr. 3 - Nejdùležitìjší detaily
boèníkovì napájeného stožáru

W5RTQ. Napájeè 160 m na

levé stranì je pøipojený ke

špièce stožáru prostøednictvím
vodorovného výložníku

z coulové aluminiové trubky.

Ostatní výložníky mají na kon-

cích distanèní izolátory z 30
cm dlouhého plastikového

vodovodního potrubí. Napájení

pro 80 m na pravé stranì je

provedeno obdobnì ve výšce
28 ft (8,53 m). V patì jsou

2 promìnné kondenzátory, aby

bylo umožnìno pøizpùsobení

v širokém rozsahu kmitoètù.

Obr. 2 - Zpùsob instalování napájení pùlvlnného sloperu.

Obr. 4 - Detaily a rozmìry gamma napájení  50 ft (15,2 m) vysokého stožáru jako ètvrtvlnné ver-

tikální antény pro 160 m. Kabel od rotátoru spolu s koaxiálním napájeèem jsou pøivázané ke kon-
strukci stožáru a ke stanici jsou vedeny po zemi. VF oddìlení není potøebné.
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Pøizpùsobování antén
Nedávno se mi podaøilo vyèlenit nìjaký peníz na
rozšíøení mé radioamatérské výbavy. Nìjaký èas
jsem se rozhodoval mezi novou profi anténou
nebo nìkterým typem anténního analyzátoru.
Nakonec jsem se rozhodl pro druhou variantu
a musím øíci, že nelituji. Tato malá krabièka totiž
otevøe široké možnosti experimentování, zkou-
šení a vylepšování nejen s anténním systémem,
umožní poznání a pochopení mechanismù, které
se uplatòují na trase mezi TCVRem a anténou.

Co tedy anténní analyzátor (AA) dokáže zmìøit nového?
Paradoxnì nic. V principu se jedná o zaøízení, které mìøí
komplexní impedanci dvojpólu (buï reálnou Rs a kom-
plexní Xs složku nebo absolutní impedanci Z a fázový
posun Fi) na zvoleném kmitoètu f. Tedy totéž, co dokáže
klasický vf most nebo šumový mùstek [1]. Všechny další
údaje, které AA poskytuje, jsou odvozeny a vypoèteny
interním procesorem z tìchto základních informací.
Pøednost AA je ale v snadnosti, rychlosti a snad i pøesnos-
ti získání tìchto informací z krabièky, kterou držíte v dlani. 

Tak jsem tedy pøinesl domù svùj nový poklad a hned
promìøil všechny své dvì antény. Koukám na ta èísla,
napsaná na papíru a pak se vynoøila ta otázka: Co s tím?
Anténní analyzátor ovšem jen analyzuje, neporadí, co s tím
dál. Pøiložený návod [2] sice popisuje postup, jak anténu
pøizpùsobit, ale poøád to nebylo ono. Pak jsem ale našel
na internetu skvìlé stránky
http://www.cebik.com/radio.html od W4RNL. V tomto
obsáhlém materiálu je ukryto mnoho anténáøského
moudra a díky jemu mohu vùbec napsat tento èlánek.
Doporuèuji jej vøele každému, kdo alespoò slabikuje
anglicky. Abychom ale vìdìli, jak na to jít, dovolte napøed
zopakovat nìco málo základní teorie.

Anténa je obecnì pasivní dvojpól, popsaný svoji kom-
plexní impedancí. Tu mùžeme vyjádøit nìkolika zpùsoby.
Nejbìžnìjší je, snad vlivem práce s komplexními èísly
a vektory, sériový model, složený se sériového zapojení
ohmické resistance Rs (ohmický odpor) a komplexní
(jalové) reaktance Xs, pøedstavované indukèností Ls (pro
kladné hodnoty Xs) nebo kapacitou Cs (pro záporné hod-
noty Xs). Platí známé vztahy
Xs = 2 * Pi * F * Ls, Xs = - 1 / (2 * Pi * F * Cs)

Komplexní impedanci ale mùžeme stejnì dobøe vyjádøit
paralelním modelem, což je paralelní kombinace ohmické
resistance Rp a komplexní reaktance Xp. Z jednoho modelu
na druhý mùžeme pøejít pomocí transformaèních vzorcù:
Pro pøepoèet sériového modelu na paralelní 
Rp = (Rs ^ 2 + Xs ^ 2) / Rs, Xp = (Rs ^ 2 + Xs ^ 2) / Xs 
a pro pøechod z paralelního modelu na sériový
Rs = Rp * Xp ^ 2 / (Rp ^ 2 + Xp ^ 2),
Xs = Rp ^ 2 * Xp / (Rp ^ 2 + Xp ^ 2)
Pozn.: Symbol ^ pøedstavuje umocòování, symbol * je
násobení.

Další souèást, navazující na anténu, je vf vedení, svod.
Ten je charakterizován svojí charakteristickou impedancí
Z0, a koeficientem zkrácení K0. Ztráty zde neuvažujme.
Z praktických dùvodù nás zajímá, jak se chová toto vf
vedení, zatížené obecnou komplexní impedancí RL, XL
(anténa, sériový model). Impedance na druhém konci
vedení se mìní v závislosti na jeho délce. Matematický
popis této závislosti je pomìrnì složitý a je uveden v [3],
vzorce (7) a (8). Proto jsem pro sebe i pro vás napsal pro-
gram LineImp.xls (viz Obr.1), který tuto závislost øeší.

Spustíte-li soubor LineImp.xls v programu Excel 95,
objevíte dva listy. Na prvním je krátký návod, druhý obsa-
huje graf impedance vedení. Na vodorovné ose je vynesena
délka vedení ve vlnových délkách, svislá osa je cejchována
v ohmech. Do žlutých bunìk vlevo dole zadáme vstupní hod-
noty RL, XL, Z0, K0 a frekvenci f v MHz. Køivky v grafu potom
znázoròují prùbìh Rs, Xs (sériový model) a Rp, Xp (paralel-
ní model), po délce kabelu. Podél kabelu se mùžeme pohy-
bovat šoupátkem, umístìným pod grafem. V buòkách dole
pak vidíme èíselné hodnoty elektrické a mechanické délky
kabelu, hodnoty Rs, Xs a Rp, Xp v daném místì kabelu
a z nich pro danou frekvenci vypoètené hodnoty Ls, Cs,
nebo Lp, Cp. Tak lze zjistit impedanci a parametry sériového
èi paralelního modelu v libovolném místì kabelu. Poslední
dvì buòky pak udávají, jaké bude PSV, když do daného
místa pøipojíme tcvr s impedancí Z0trx.

K èemu je to dobré? První zpùsob využití je v nalezení
délky kabelu, pøi kterém je na konci nejlepší PSV. Zde
musím podtrhnout jeden fakt, který jsem nemohl dlouho
strávit a který možná udiví i vás: Je-li impedance kabelu
a transcieveru shodná, mìní se sice Rs, Xs na konci
kabelu, ale tak, že výsledné PSV zùstává stejné.
Domnívám se, že pak je pro tcvr nejzdravìjší pøípad, kdy
pracuje do minimálního Xs.

Situace se zmìní, použijeme-li kabel s jinou impe-
dancí. Zkuste si tøeba namodelovat typický pøípad: anténa
RL=110 Ohm, XL=0, kabel Z0=75, impedance tcvru
Z0trx=50. Jak se dá oèekávat, kolem délky 0,25 lambda se
PSV blíží jedné. Tímto postupem je tedy možné dosáhnout
jakéhosi pøizpùsobení na výstupu z transcieveru. Na
kabelu ovšem zùstává stojatá vlna se všemi nepøíznivými
dùsledky. Správná cesta je pøizpùsobení provést co
nejblíže anténì. Jak? 

K anténì pøipojíme kabel s takovou impedancí Z0, aby-
chom na nìm našli místa, kde je buï Rs=50 nebo Rp=50
(pøedpokládáme svod kabelem 50 Ohm). Uvedu radìji
pøíklad: 

Mìjme anténu RL=110, XL=30, kmitoèet 21,1 MHz.
Pøipojme kabel Z0=50, K0=0,66 a podívejme se na graf.
1. V bodì 0,113 lambda má kabel Rs=50 a Xs= - 45.3, tj.

sériovou kapacitu 166pF. Pøizpùsobení provedeme
v tomto místì zapojením sériové indukènosti 0,34 µH,
která vykompenzuje Xs, takže zùstane jen ohmická
složka 50 Ohm.

2. Analogicky na délce 0,431 lambda máme Rs=50,2,
Xs=45,3, tj. sériovou indukènost 0,34 µH. Tu vykom-
penzujeme vložením sériové kapacity 166 pF.

3. V bodì 0,181 lambda odeèteme Rp = 49,7, Xp = - 55,1,
tj. paralelní kapacitu 137 pF. Tuto kapacitu vykompen-
zujeme paralelní indukèností 0,42 µH.

4. V bodì 0,363 lambda je Rp= 49,7 a Xp=55,1, tj. para-
lelní indukènost 0,42 µH, kterou vykompenzujeme
vložením paralelní kapacity 137 pF.
Pøizpùsobovací obvod tedy vychází velmi jednoduše:

úsek kabelu, který má na konci ohmickou složku 50 Ohm,

kompenzaèní indukènost nebo kapacita a dále už libovol-
ná délka vedení 50 Ohm k tcvru.

V dalším kroku využijeme program LineImp.xls
k nalezení této kompenzaèní reaktance, zhotovené z pahýlu
z vf vedení. Když do programu zadáme RL=0, XL=0 ( zkrat
na konci kabelu), zjistíme, že právì potøebných 0,34 µH, tj.
Xs=45,7 Ohm (viz bod 1) , je pøi délce pahýlu 0,118 lamb-
da (tj. 1,10 m). Pro pøipojení koaxiálního pahýlu se ale
spíše hodí paralelní varianta. Pro pøizpùsobení podle bodu
3 napø. potøebujeme indukènost 0,42 µH, kterou najdeme
na délce 0,132 lambda (1,24 m). Analogicky mùžeme zjis-
tit potøebné délky pro pahýl na konci rozpojený (zadáme
velkou hodnotu RL a XL=0).

No a jsme pomalu u cíle. K anténì pøipojíme vypoètený
kus koaxu, vložíme kompenzaèní pahýl a dále už pokraèu-
je libovolná délka pøizpùsobeného vedení k tcvru.
Pøízpùsobovací úsek mezi anténou a pahýlem mùžeme
navíc prodloužit o nìkolik pùlvln na vhodnou délku a svi-
nout do cívky jako symetrizaèní balun. 

Pohrajte si s Pí èlánkem

Jako další nástroj Vám nabízím program PiClanek.xls
(Obr. 2). Jedná se o simulaci klasického C-L-C èlánku, na
který je pøipojena obecná impedance Ra,Xa (seriový
model). Program umožòuje pomocí šoupátek ladit jed-
notlivé prvky pí èlánku, mìnit pracovní frekvenci nebo
impedanci na výstupu a pøitom sledovat, jak se mìní
vstupní impedance (tam, kde je pøipojen tcvr). Na grafu
v levé èásti obrazovky se vykreslují køivky, po kterých se
bude pohybovat vstupní impedance pøi ladìní jednotlivý-
mi prvky. Je dobré si s pí èlánkem skuteènì pohrát, zkusit
pøizpùsobit nejrùznìjší impedance na rùzných frekvencích.
Poznáte, jak se mìní chování jednotlivých ladicích prvkù,
jaké potøebujete rozsahy kondenzátorù a indukènosti pro
požadovaný rozsah pøizpùsobovaných impedancí, zjistíte,
co mùže zvládnout váš anténní tuner. 

Závìr

Možná si øíkáte: Hezké, chybí jen ten anténní analyzátor.
Snad ale najdete v okolí kolegu, který Vám ho rád zapùjèí
nebo Vám pøijde anténu zmìøit. Koneckoncù šumový mùs-
tek podle [1] také poslouží, i když ne s takovým komfortem.
Oba popsané programy jsou k dispozici na web serveru
www.radioamater.cz ve tvaru samorozbalovacích souborù
lineimp.exe a piclanek.exe. Po stažení do zvoleného
adresáøe a jejich spuštìní se rozbalí do tvaru xls souborù.
Ty pak otevøete programem MS Excel 95 nebo novìjším. 
Literatura:
[1]Daneš a kol.: Amatérská radiotechnika a elektronika, 3.

díl str. 241 
[2]Autek Research: VA1 - Instructions manual
[3]http://www.cebik.com/zcalc.html

Jiøí Bílek, OK1IEC

Obrázek 1

Obrázek 2
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Anténa v podkroví
Nemùžete  svùj vysnìný beam postavit na
zemi? Tento zpùsob vám mùže pomoci
promìnit váš sen v realitu!

První licenci jsem dostal v roce 1959 jako K5VUU. Od té
doby jsem pracoval z mnoha míst v USA i v zámoøí. Nikdy
jsem ale, ze spousty pøíèin, nemìl tribander na stožáru.
Nìkolik let jsem  nebyl pøíliš aktivní a neštval jsem se za
DXy a QSL kartami. Ale v roce 1998 mì posedl DXový
bacil a zaèal jsem honit QSL lístky a diplomy. A tak jsem
své ètyøicáté amatérské výroèí oslavil nejen ziskem diplo-
mu DXCC, ale i WAS, WAC a WAZ. Zaèal jsem to brát
vážnì.

Chci stožár

Mnoho let jsem snil o tom, že dùchod budu trávit nìkde,
kde není problém vztyèit „ideální soustavu stožárù“
a zøídit anténní farmu, pokrývající celý rozsah pásem od
10 až po 160 m. Na jaøe 1999 ale rodina rozhodla, že už
se znovu stìhovat nebudeme. Žijeme ve mìstì Spring
v Texasu, severnì od Houstonu, ve
staré ètvrti, kde nejsou žádná úøední
omezení, týkající se antén. Náš dùm s
garáží se nachází na zadní stranì
rohového pozemku. Toto uspoøádání
vytváøí malý uzavøený dvorek, kde
není žádné vhodné místo pro umí-
stìní stožáru bez nutnosti poražení
nìkterého z velkých stromù, obklo-
pujících dùm. Pøesnìji, zahrádka ve
dvoøe je hobby mé ženy, z èehož
vyplývá mé „domácí omezení“!

Z rozhodnutí strávit dùchod na
souèasném místì, vyplynula nutnost
postavit „kompromisnì ideální“
stožár v rámci stávajících omezení.
Hledal jsem co nejlehèí beam -
tribander s malým polomìrem
otáèení a co nejmenším profilem.
Nìkolik mých pøátel používá beamy
Force 12 a jsou s nimi velmi spoko-
jeni, takže jsem se po nich poohlédl
a vybral si typ C-35S, který splòuje
všechny mé požadavky. Váží 12 kg,
ráhno je dlouhé 3,7 m, polomìr
otáèení má 4,1 m a plocha proti vìtru
je 0,41 ètvereèního metru. Obzvláš•
se mi líbí „beztrapové“ provedení
antény, protože tím získává menší
viditelný profil. V poslední dobì bylo
uvedeno na trh i nìkolik dalších

antén, které rovnìž odpovídají mým
potøebám.

Rozhodnutí, kterou anténu koupit,
byla ta snadná èást úkolu. Další otázka
byla: Jak ji dostanu do vzduchu a jak
vysoko je „dostateènì vysoko“? Náš
dùm ve starém anglickém Tudorském
stylu má nad malým podkrovím pøíkrou
štítovou støechu. Z obou stran domu pak
rostou velké stromy. Jediné vyhovující
místo pro anténu je ve støedu domu na
špièce nebo poblíž špièky støechy, což je
ve výšce 7,6 m. Rozhodl jsem se, že
anténu namontuji do výšky 10 m. To
znamená, že potøebuji prodloužení
stožáru alespoò 2,44 m nad špièku
støechy v blízkosti støedu domu. Nejdøíve
jsem uvažoval o použití trojnožky,
namontované pøímo na støeše, ale pak
jsem tuto verzi zavrhl, protože jednak by
bylo venku vidìt daleko více železa
a minimálnì jedna noha trojnožky by
musela být z èelní strany støechy.
Protože tomu jsem se chtìl vyhnout, jako
výsledek vyplynul nápad na stožár
v podkroví.

Kompromis

Zvolil jsem použití jedné sekce - vrcholu
stožáru Rohn 25AG2 (viz obrázek 1). Tato sekce má na
vrcholu 83 cm dlouhou prùchodku, jejíž vnitøní prùmìr
tìsnì obepíná a pomáhá držet stožárek prùmìru 50 mm.
Prùchodka na vrcholu sekce pøesnì zapadne do díry ve
støeše 65 mm v prùmìru. Zároveò se sekcí je k dispozici
mnoho hotových prvkù, sloužících k utìsnìní støechy
kolem pronikající trubky (viz obr. 2).

Od vrcholu k podlaze

Protože mezi nosníkem stropu druhého
patra a støešním nosníkem je rozestup
pouze cca 2 m, uøízl jsem spodní èást
sekce stožáru Rohn tak, aby nad vnìjší
hranu støechy vyènívalo jen asi 20 cm
vrcholové prùchodky. Nad stožárovou
prùchodku jsem nasadil kus dvoupal-
cové hliníkové trubky s pøesahujícím
gumovým tìsnìním (viz obr. 3), aby
nemohlo dojít k zatékání vody vnì prù-
chodky do podkroví. Další pružné
gumové tìsnìní prùmìru cca 70 mm na
stožárku, procházejícím prùchodkou,
zamezuje protékání vody vnitøkem prù-
chodky (viz obr. 4). Toto uspoøádání
pøináší navíc další užiteènou vlastnost,
chybìjící u klasického stožáru: Protože
se mezi vlastní stožárek a prùchodku
nemùže dostat voda, není možné, aby se
v chladném poèasí pøestal toèit kvùli
zamrznutí. Rovnìž jsem na špièku
stožárku nainstaloval pružné víèko, aby
nezatékala voda jeho vnitøkem. Tyto dvì
vìci je možno použít jako prevenci proti
zamrznutí i u venkovních stožárù.
Samozøejmì, u mì v jižním Texasu je to
zbyteèné! Protože ale naopak je u nás
více vìtrno a deštivo, vìnoval jsem

mnoho pozornosti utìsnìní proti vodì,
aby ani kapka neprotekla, kam nepatøí.

Pøestože dùm má støechu sklá-
danou pøes døevotøískové desky, pøed-
stavil jsem si, že asi bude hodnì
obtížné vyøíznout ve støeše i v døe-
votøísce díru, která by byla pro prù-
chodku stožáru dostateènì tìsná. Také
by se na omezeném prostoru s celou
stožárovou sekcí velmi špatnì
manévrovalo. Rozhodl jsem se proto
støechu ze spodní èásti vyztužit. Jak
mùžete vidìt na obrázku 1, umístil
jsem proti prùchodce stožáru dvì
desky s výøezem do V a pøipevnil je ke
støešním trámùm, které jsou ještì dále
zpevnìny døevotøískovou deskou
nahoøe. Desky s výøezy jsem k trámùm
pøišrouboval dvanácti dlouhými vruty.
Tím se mi podaøilo horní konec
stožárové prùchodky dokonale zajistit
proti nežádoucím pohybùm a výkyvùm
v jakémkoliv smìru.

Abych k anténì pøivedl napájecí
kabel, použil jsem pro prùstup støe-
chou 1 1/2 palcovou plastovou
vodovodní trubku s kolenem,
používaným pro vodovodní odpadový
sifon (viz obr. 3). K trámùm je trubka

pøipevnìná dvìma objímkami s vruty. Prùchod trubky
støechou jsem utìsnil stejným zpùsobem, jako prùchod-
ku stožáru. (Je vhodné vyplnit koleno skelnou vatou nebo
nìèím podobným, aby se jí do domu nedostali rùzní
nežádoucí tvoreèci.) Koaxiál jsem protáhl ještì pøedtím,
než jsem koleno pøipevnil k trubce èernou vinilovou
páskou.

Spodek stožárové sekce jsem zafixoval podobným
zpùsobem. Aby mìl pevný základ, podložil jsem ho des-
kou z 30mm døevotøísky o rozmìru 70 x 130 cm. Tu jsem
pak pøišrouboval dlouhými vruty k trámùm v podlaze.
Vlastní stožár jsem k podložce pøišrouboval tøemi vruty,
pro které jsem vyvrtal díry v základnové desce. Tím byl
podkrovní stožár pevnì pøipevnìný na obou koncích.

Nakonec jsem nainstaloval základnovou desku pro
rotátor a vlastní rotátor Yaesu G-450-A. Mezi rotátor
a vlastní anténu jsem použil 3,5 m dlouhou protlaèo-
vanou hliníkovou trubku, vnìjší prùmìr 50 mm. Tím svùj
tribander dostávám do výšky 10 m nad zemí a 2,5 m nad
vrchol støechy. Pozdìji jsem objevil ještì jednu výhodu
tohoto uspoøádání: Mohu uvolnit šrouby držící trubku na
rotátoru a rotátor odšroubovat od jeho základnové desky.
Pak mohu trubku s anténou nadzvednout, rotátor vytáh-
nout ven a trubku s anténou spustit až na podlahu. Tím
snížím anténu natolik, že na ní mohu dìlat jakékoliv na-
stavování nebo opravy. Opaèným postupem pak anténu
dostanu zpìt do její pracovní výšky. Všechno je
proveditelné z podkroví, staèí, když si stoupnu na pevnou
stolièku. K orientaci antény a údržbì rotátoru mi staèí
krátké sklápìcí schody do podkroví.

Má nová smìrovka na podkrovním stožáru mi už
poskytla mnoho hodin pøíjemné a efektivní práce na pás-
mech. Pokud toužíte po instalování otáèecí antény a máte
k dispozici jen velmi malý pozemek, zkuste zauvažovat
o stožáru v podkroví!

George Edwards, K5VUU, 
pøeložil Michal Tomec, OK2BMT

Obrázek 1

Obrázek 2

Obrázek 3

Obrázek 4

Obrázek 5
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G2DAF byla volací znaèka prestonského radioamatéra
G.R.B. Thornleye. G2DAF je dodnes používané oznaèení
lineárního výkonového zesilovaèe, jehož zapojení Dick
Thornley v r. 1963 publikoval. Tento zesilovaè se vyzna-
èuje tím, že stejnosmìrné napájení stínící møížky
zabezpeèuje zdroj budicího signálu prostøednictvím
usmìròovaèe a pùlvlnného násobièe napìtí. Dick
Thornley zemøel v r. 1968. Problematika výkonového
zesilovaèe G2DAF se zdá být natolik aktuální, že plní
internetové stránky i v roce 2000.

1. Historie

V padesátých letech, v dobì bouølivého rozvoje provozu
SSB ale také televizního vysílání dochází k významným
zmìnám v konstrukcích koncových stupòù radio-
amatérských vysílaèù. Dosud bìžnì užívané zesilovaèe
tøídy C jsou nahrazovány lineárními zesilovaèi, vhodný-
mi pro všechny druhy provozu a ménì náchylnými
k rušení televizního vysílání. V praxi se potvrdily vhod-
né vlastnosti výkonového zesilovaèe v zapojení se
spoleènou møížkou ( SG ). Skuteènost, že potøebný vìtší
budicí výkon není ztracen ale prakticky se pøièítá
k užiteènému výstupnímu výkonu elektronky se projeví
zvýšením skuteèné úèinnosti zesilovaèe.

Snaha o zlepšení linearity a úèinnosti bìžných elek-
tronkových stupòù v zapojení se spoleènou katodou
(SK) vedla ke zjištìní, že hlavním zdrojem nelinearity
pøenosové charakteristiky zesilovaèe je stínící møížka,
jejíž proud nelineárnì degraduje pøírùstky anodového
proudu vyvolané pøírùstky budicího signálu. Jako
dùsledek tohoto zjištìní se nabízelo øešení - uèinit napá-
jecí napìtí stínící møížky elektronky vhodnì závislé na
velikosti budicího signálu. Øešení nabídli hned ètyøi
radioamatéøi a to zcela nezávisle na sobì. ZL1AAX,
G2MA a W6EDD navrhli napájení stínící møížky
z øízeného nelineárního rezistivního dìlièe napìtí [1].
Nelineární dìliè sestává z vícewattového lineárního
rezistoru a vhodné elektronky øízené budicím signálem.
Dìliè je napájen buï ze zdroje anodového napìtí
(ZL1AAX, G2MA) nebo ze zvláštního zdroje napìtí 300-
400 V (W6EDD). Napìtí stínící møížky se mìní pøímo
úmìrnì s budicím signálem, u nìhož je odfiltrována
základní harmonická složka. Pøi provozu SSB napìtí
stínící møížky kopíruje modulaèní obálku zesilovaného
modulovaného signálu. Tyto zesilovaèe byly nìkdy
nesprávnì nazývány lineárními zesilovaèi tøídy C,
pøevážnì pro jejich vyšší úèinnost.

O nìkolik let pozdìji, v r. 1963, publikuje své øešení
Dick Thornley, G2DAF [2]. Na rozdíl od svých pøed-
chùdcù navrhuje napájet stínící møížku usmìrnìným

budicím signálem s odfiltrovanou základní harmonickou
složkou. Pro lepší proudové využití elektronky navrhuje
doplnit obvod usmìròovaèe pùlvlnným zdvojovaèem
napìtí.

D. Thornley realizoval svùj nápad se dvìma tetroda-
mi QY3-125 ( 4-125A ) v zapojení s pasivní møížkou
a s nulovým pøedpìtím øídicí møížky. V usmìròovaèi
a násobièi napìtí použil vakuovou duodiodu 6U4G
(EY81), filtraèní kondenzátory mìly hodnotu 5nF.
Provedl øadu mìøení a na podzim r. 1961 i øadu prak-
tických testù v pásmu 80m. Výsledky mìøení potvrdily
vynikající linearitu statické charakteristiky Iao(Ug2o)
i dynamické charakteristiky Iao(Ug1ef) a vysokou úèin-
nost zesilovaèe pøi dvoutónové zkoušce.

Konstrukce a uvedení do provozu lineárního zesilo-
vaèe G2DAF je nepomìrnì jednodušší než zesilovaèe
ZL1AAX, G2MA èi W6EDD. K vlastnímu provozu je tøeba
pouze zdroj žhavení a zdroj anodového napìtí. Odpadá
nutnost použití výkonových srážecích rezistorù a regu-
laèních elektronek vèetnì jejich složitého nastavování.

V zapojení s pasivní møížkou rezistor zapojený mezi
G1 a K (zem) nejenže zajiš•uje výbornou stabilitu stup-
nì ale navíc zlepšuje regulaci zdroje buzení pøi promìn-
livé zátìži bìhem cyklu budicího signálu. Ztráty na
tomto rezistoru jsou menší než u klasických zesilovaèù
tø. AB1 èi AB2 s pasivní møížkou vzhledem k absenci
záporného pøedpìtí øídicí møížky.

Dick Thornley po obdržení povzbuzujících reportù na
pásmu o kvalitì vysílaného signálu provedl øadu dalších
mìøení a v navrhovaném zapojení vyzkoušel i jiné elek-
tronky - strmé 4X150A a tehdy ještì velice populární
tetrodu 813. Právì s touto jedinou 813tkou dosáhl pøi
pøíkonu 650W neuvìøitelných 400W støedního výkonu
pøi jednotónovém buzení. Výsledky opìt publikoval.
Všechny publikace Dicka Thornleye, týkající se line-
árního zesilovaèe shromáždil Ian White G3SEK ve své
knižnici „G3SEK Amateur Radio Technical Notebook“ na
internetové adrese [3].

Navržený zesilovaè D.Thornley pøihlásil k patentování
a v r. 1961 mu byl udìlen britský patent è.926081.
Souèasnì s udìlením patentu vyslovil souhlas s jeho
využíváním pro individuální potøebu všem radio-
amatérùm na svìtì.

2. Teorie

Jakkoliv byl princip èinnosti zesilovaèe G2DAF výstižnì
popsán ve [2], nìkteré teoretické otázky zodpovìzeny
nebyly a více èi ménì pøetrvávají dodnes, o èemž svìdèí
pøíspìvky radioamatérù SM3BDZ, KE9NA, K7FM aj. na
internetových stránkách „RF Amplifier Mailing List
Archives“, v letech 1997, 1998 i 2000 [4].

2.1 Principiální schéma a model vstupního
obvodu

Principiální schéma zesilovaèe G2DAF je uvedeno na
obr. 1

Provozní velièiny typické pro zesilovaè G2DAF jimiž
se odlišuje od klasického lineárního zesilovaèe tøídy AB
v zapojení SK jsou následující:

a) Nulové stejnosmìrné pøedpìtí øídicí møížky Ug1o = 0
b) Výraznì menší provozní ss napìtí Ug2o stínící møížky

elektronky než bývá doporuèeno výrobcem a tedy
i menší její ss proud Ig2o. 

c) Amplituda budicího napìtí Ug1 je asi polovièní ve
srovnání s klasickými zesilovaèi tø. AB1 nebo AB2 pøi
vybuzení elektronky na stejný ss anodový proud Iao.

d) Ss proud øídicí møížky Ig1o je vždy vìtší než ss proud
stínící møížky Ig2o.

e) Malý klidový anodový proud Io ( Ug1o = 0, Ug2o = 0).
f) Vzhledem k výraznì nižšímu napìtí Ug2o lze elek-

tronku více napì•ovì ale také i proudovì využít.
g) Potøebný budicí výkon je pøi stejné elektronce v zapo-

jení G2DAF nižší než u klasických 
zesilovaèù tø. AB v zapojení SK - pasivní møížka.

Møížkový obvod zesilovaèe G2DAF pøedstavuje složitìjší
nelineární obvod, jehož náhradní schéma je na obr.2.
V obr. 2 je Rg lineární rezistor zapojený mezi G1 a K.
R1(Ug1) je støední hodnota odporu dráhy øídicí møížka-
katoda elektronky vyjádøená pomìrem amplitud základ-
ních harmonických složek napìtí a proudu R1(Ug1) =
Ug1/Ig1. Rn(Ug1) je støední hodnota vstupního odporu
násobièe napìtí Nelineární prvky zde jsou diody D1, D2
a zátìž tvoøená dráhou stínící møížka-katoda elektronky.
Cv pøedstavuje pøevážnì (pøi vhodném konstrukèním
uspoøádání) vstupní kapacitu Cgk elektronky.

Z obr. 2 je zøejmé, že zátìž zdroje budicího signálu se
bude v závislosti na Ug1 mìnit a její reálná složka bude
vždy menší než Rg. Pro dosažení reálného charakteru
zátìže zdroje buzení je nutno Cv vykompenzovat anebo
ji uèinit souèástí vhodného pøenosového èlánku. 

2.2 Úhel otevøení

Pro výpoèet nìkterých provozních velièin zesilovaèe je
tøeba stanovit jeho úhel otevøení tj. tu èást tøistašede-
sátistupòového cyklu, pøi níž protéká elektronkou ano-
dový proud. Úhel otevøení 2Θ odvodíme pomocí obr.3.
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Obr.2: Model obvodu øídicí møížky elektronky pro støídavé složky.

Obr.3: Stanovení úhlu otevøení anodového proudu elektronky.

µg1g2 je zesilovací èinitel stínicí møížky elektronky.

Lineární výkonový
zesilovaè G2DAF
historie, teorie a praxe, 1. èást

První èást pøíspìvku o lineárním výkonovém
zesilovaèi G2DAF popisuje historické souvis-
losti jeho vzniku a zabývá se nìkterými otázka-
mi teoretického charakteru.

Obr. 1: V obrázku je Ub resp. Ug1 amplituda budicího harmonického

signálu, Ug2o je støední hodnota usmìrnìného napìtí stínicí møížky,

Rg2 je svodový rezistor pøípadného negativního stínicího proudu tetrod

a také pøedzátìž zdvojovaèe napìtí a Cf jsou jeho filtraèní kapacitory.
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V obr. 3 jsme pøevodní charakteristiky elektronky
nahradili pøímkami, protože vliv pøivedených napìtí
zpravidla vyhodnocujeme vzdáleností posuvu jejich
lineárních èástí. Vliv anodového napìtí na posuv
charakteristiky zanedbáváme a úhel otevøení stanovíme
pro obecný pøípad, kdy na øídicí møížku je pøivedeno
stejnosmìrné pøedpìtí Ug1o<0.

Podle obr. 3 je zøejmé, že úhel otevøení 2Θ = 360° -
2β. Dále platí, že

Úhel otevøení je pak 

Malým pevným pøedpìtím øídicí møížky mùžeme
korigovat napø. vìtší klidový anodový proud elektronky.
Malým automatickým pøedpìtím vzniklým na katodovém
rezistoru nižší hodnoty mùžeme zmenšit úhel otevøení
a tím ponìkud zvýšit úèinnost zesilovaèe.

Pro pøípad pùvodního zapojení zesilovaèe G2DAF,
kde platí Ug1o = 0 je úhel otevøení

Ze vztahu (2-3) vyplývá, že úhel otevøení je pro kon-
stantní pomìr n = (Ug2o/Ug1) konstantní pøi µg1g2 =
konst. Vzhledem k tomu, že se pomìr n s rostoucím Ug1
ponìkud zmenšuje,bude úhel otevøení pøi plném
vybuzení rovnìž menší než pøi vybuzení malém. Zmìny
však jsou relativnì malé.

2.3 Linearita zesilovaèe G2DAF

Èasto diskutovanou otázkou je linearita zesilovaèe
G2DAF. Když Dick Thornley ve [2] prezentuje charakte-
ristiky Iao = f (Ug1ef) pro elektronky QY3-125 i 4X150A
jako lineární pro Ug1ef > 3V, lze pøedpokládat, že stejnì
lineární budou i charakteristiky Ia1 = f1 (Ug1ef), kde Ia1
je amplituda základní harmonické složky anodového
proudu. K7FM ve své hypotéze [5] si neklade otázku
nakolik je èi není zesilovaè G2DAF lineární ale zajímá jej
„splattruje“-li tj. produkuje-li parazitní postranní pásma
v okolí pracovního kmitoètu nebo ne. Jakkoliv oba ná-
hledy spolu bezprostøednì souvisí, existenci parazitních
postranních pásem lze jednoduše prokázat. K7FM na
závìr svého zkoumání dochází k závìru, že zesilovaè
G2DAF mùže být lineární a to z dùvodu
a) použití pùlvlnného násobièe napìtí, jehož výstupní

napìtí je znaènì závislé na zátìži. Pøi zvýšení buzení
tj. pøi potenciálním vzrùstu proudu Ig2o i zisku stup-
nì souèasnì dochází k relativnímu poklesu napìtí
Ug2o a tedy i ke zpìtné korekci zisku. A také proto, že

b) z budicího signálu je v usmìròovaèi a násobièi napìtí
odfiltrována základní harmonická složka pøièemž fil-
trací není deformována složka modulaèní
(nízkofrekvenèní).
Shrneme-li obì skuteènosti, pro dobrou linearitu

zesilovaèe G2DAF musí napìtí Ug2o vìrnì kopírovat
zmìny modulaèní obálky a úroveò v níž tyto zmìny
nastávají se musí snižovat pøi rùstu Ig2o. Je lhostejné,
je-li v násobièi napìtí použit zdvojovaè, ztrojovaè èi
násobiè napìtí s n = 4. Podmínka b) totiž limituje maxi-
mální kapacitu filtraèních kondenzátorù Cf

a u pùlvlnných násobièù napìtí se s rostoucím èinitelem
násobení n zhoršuje jejich regulace, což je v souladu
s tvrzením a).

Zdá se, že v praktickém ovìøení linearity zesilovaèe
G2DAF nejdále dospìl Lars Harlin SM3BDZ. V r. 1997
provedl spektrální analýzu výstupního signálu zesilo-
vaèe G2DAF vlastní konstrukce pøi modulaci budicího
signálu z TRX TS870 øeèovým signálem. Z porovnání
spekter signálù generovaných samotným transceiverem
a zesilovaèem Lars Harlin konstatuje jejich shodnost
v obsahu spektrálních složek. Z grafù je patrné pouze
výkonové zesílení cca 16dB. Stejnì optimisticky dopad-
lo vyšetøení obsahu vyšších harmonických složek.
Druhá harmonická složka signálu generovaného zesilo-
vaèem na kmitoètu 3,777 MHz byla potlaèena témìø
o 59dB vzhledem k úrovni základní harmonické složky.
Se stejným výsledkem bylo zjištìno potlaèení dalších
vyšších harmonických složek. SM3BDZ použil spektrál-
ní analyzátor Hewlett-Packard HP8590 a zesilovaè
G2DAF vlastní konstrukce s násobièem napìtí o n = 4
a s elektronkou QBL5/3500. Uspoøádání mìøicího pra-
covištì, schéma i fotografie zesilovaèe a výsledky
mìøení jsou k disposici na internetové adrese [6], [7].

2.4 Úèinnost

Dick Thornley vìnoval ve svých statích [2], [8] velkou
pozornost úèinnosti lineárního zesilovaèe G2DAF.
Vzhledem k dùležitosti tohoto parametru pokusíme se
o rekapitulaci a malé doplnìní.

Úèinnost každého zesilovaèe je závislá mj. na typu
zesilovaèe a na charakteristice zesilovaného signálu.
Úèinnost N obvykle vyjadøujeme jako støední velièinu
pomìrem støedního výkonu P1s = 0.5.Ua1.Ia1 a støed-
ního pøíkonu Pos = Uao. Iao tj. N = P1s/Pos. Dále
vyjdeme ze známých èísel. 

Ideální zesilovaè tøídy B má pøi jedmotónovém buzení
úèinnost 78.5%, pøi dvoutónovém buzení je úèinnost
(π/4)krát horší tj. pouze 61.7%. Úèinnost reálných
zesilovaèù je nižší, a to vlivem saturaèních napìtí a ztrát
elektronických prvkù; u reálného zesilovaèe tø. B pøi
buzení harmonickým signálem je N asi 65%. Protože
ztrátové vlivy pùsobí pøi buzení obìma signály stejnì,
mùžeme u reálného zesilovaèe tø.B pøi doutónovém
buzení poèítat s úèinností kolem 48%. Rozdíl v hod-
notách úèinností (17% ve tøídì B) se s posuvem pra-
covních podmínek smìrem ke tøídì A zvìtšuje; ve tøídì A
již èiní 25% [9].

Vzhledem k tomu, že Thornleyùv zesilovaè G2DAF
s 2x QY3-125 je zesilovaè tø. AB2 a pracuje
s polovièním úhlem otevøení asi 100° jsou namìøené
hodnoty úèinností pøi maximálním buzení ( N = 65% pøi
jednotónovém a N = 54% pøi dvoutónovém budicím
signálu, [2] str. 522) více než pøíznivé. Procentní rozdíl
èiní pouze 11%, zatímco u bìžných zesilovaèù tø. AB2 to
mùže být až 20%.

Provoz elektronkového zesilovaèe s nízkým napìtím
stínicí møížky totiž umožní maximální pokles okamžité
hodnoty anodového napìtí i pod úroveò Ug2o aniž by
tekl nadmìrný proud Ig2o. Proto lze amplitudu støí-
davého napìtí na anodì zvìtšit a zvýšit tak výkon pøi
stej-ném pøíkonu anebo pøi vhodnì stanovené zátìži
elektronku více proudovì využít.Pøi buzení zesilovaèe
multitónovým signálem svou roli sehrává i skuteènost,
že napìtí stínicí møížky v každém okamžiku vìrnì kopíru-
je modulaèní obálku budicího signálu.

Objektivní mìøení úèinnosti zesilovaèe je samozøejmì
možné pouze mìøením stejnosmìrného pøíkonu

a anodové ztráty elektronky. Použití srovnávací metody
mìøení teploty baòky elektronky pøi mìøení její anodové
ztráty je nejen dostateènì pøesné ale vzhledem
k vybavení nìkterých typù digitálních multimetrù také
dostupné. Popis je uveden ve [2] str. 523. Jiné postupy
zpravidla vedou k nevìrohodným výsledkùm díky ne-
znalosti skuteèných kvalit výstupního LC obvodu (π-
èlánku) zesilovaèe.
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1 1 2m  (2-3). Soukromá inzerce
Prodám „šuplík“ PA z R118. Obsahuje GU50 + GU81 +
souèástky „okolo“. Solidní základ pro stavbu QRO PA (1500).
Šuplík anténního dílu z R118. Vhodné spíše pro spodní pásma
(1000). Šuplíky zdrojù z R140. V originále „živily“ GU43b. HM
M160 pøeladìnou na 80m + v samostatné bednì zdroj a PA
s KU611 (asi 5 W). Komplet 1700 Kè. Novou elku GU43b
(1600). 040/6857153 Plecháèek (7-15 hod), 0603/815946.

UT7CT Shack Rental: shack, meals, car, translator, airport
transfer - all included. Details at http://www.qsl.net/ut7ct or
Box 322, Cherkassy, Ukraine 18000.

Prodám CB ruèku 27 MHz typ Allamat 95, pendrek,
akublok, málo používaná - jako nová. Cena 2000 Kè. Jan
Geršl, OK2PJH, U sklárny 157, 679 39 Úsobrno, okr. Blansko.
Prodám TCVR VKV ICOM 271, 21000 Kè; pøijímaèe AR88
(9000 Kè); pøijímaèe EKD 300 10 kHz - 30 MHz, dokumentace
+ sada ND nejvyšší nabídce; TCVR TS-570 (45000 Kè), TCVR
FT-270 VKV FM 10 W (7000 Kè); PA KV 500 W (15000 Kè);
SSSR elky kus á 10 Kè; GU 50 + sokl 100 Kè; trafa rùzná „C“
1 W - 1 Kè; odpory TR510 rùzné (kus 0,30 Kè); zdroj Tesla
13,8 V, 8 A (900 Kè). Procházka Zdenìk, Ke Kateøinkám
1410/15, 149 00 Praha 4, tel.: 02/792 8054.

Prodám KV TCVR YESU FT747, dobrý stav, zabudován FM
modul CB. Cena 20000 Kè. Tel. 069/5052501 - veèer. 

Prodám TCVR IC-706 - 30000 Kè; IC-761 - 40000 Kè; zdroj
13,8V - 8A - 900 Kè; satelit anténa kruhová AL 1,2 m +
mechanika držáku 1500 Kè; RX AR88 dokumentace + elky
9000 Kè; RX EKD 300 dokumentace + elky 13000 Kè; rotátor
do 50 kg - nový - 5000 Kè; teleskopické stožáry do R 140, 15
m kus á 3.000 Kè; polovodièe KTI904A 50W á 250 Kè; BLX 14
á 500 Kè a jiná rùzná trafa dle výbìru 1 W = 1 Kè. Procházka
Zdenìk, OK1FAY, Ke Kateøinkám 1410/15, 149 00 Praha 4.
Tel.: 02/7928 054, 0606 183 256.

Prodám: TCVR Kenwood TS-50 - KV, výkon 100 W,
všechny druhy provozu, cena 24000 Kè (http://www.ken-
wood.net/products/index.cfm?AMA=open&ama_bstat=open
&radio=TS-50S&selection=Amateur). Koncový stupeò Yaesu
FL-7000 - KV, 500 W, tranzistorový, automatický tuner
a pøepínání, cena 69000 Kè. Koncový stupeò Drake L-7 - KV,
2 kW PEP, 1 kW RTTY, 100% „duty cycle“, osazeno 2x 3-
500Z, cena 61500 Kè (http://www.dproducts.be/drake_muse-
um/la-7line.htm). Martin Huml, tel. (02) 96400 610, e-mail:
huml@europe.com.
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V prùbìhu let provozu jsem zjistil, že pro dosažení vyššího
poètu pásmových bodù uvedený systém nestaèí a zaèal
pøemýšlet o kvalitativní zmìnì anténních systémù stanice.
V našem koníèku platí zásada, že žádný anténní systém není
koneèný. Z DX provozu mne nejvíce zajímá práce na spod-
ních kmitoètových pásmech („low band dxing“), a proto bylo
mým snem sedìt pod otoènou smìrovkou pro 80/75m
pásmo. Ale to až pozdìji. Proto rozhodnutí, které padlo pøed
tøemi lety bylo vymìnit stožár za nový, nebo• stávající sklop-
ný stožár už neumožòoval další „rozlet“.

Jediným øešením, vzhledem k omezeným prostorovým
možnostem (bydlím v zástavbì rodinných domù) a možnos-
tem instalace antén bylo zakoupení 30m pøíhradového
stožáru od italské firmy Angelucci. Stožár byl dodán v 3m
kusech tak, aby mohl být smontován na místì bez pomoci
jeøábu a mìl vozík, který by umožòoval vytáhnout anténu
s rotátorem do pracovní výšky. Parcela bohužel není po
stavbì domu pøístupná jakékoliv tìžké technice (jeøáb apod.).

Témìø rok jsem provozoval anténní systém s Mosley
PRO96 ve výšce 32 m a dipólem pro 30m pásmo 3 m nad
PRO96. Pro spodní pásma jsem mìl šikmé dipóly
a boèníkem napájený stožár pro 160m. Provozováním toho-
to systému jsem dospìl k názoru, že to chce cosi lepšího.
Navíc jsem zjistil, že èím výše (anténa) neznamená vždy lépe,
nebo• se mi stávalo, že s anténou PRO96 ve výšce 32 m na
vyšších pásmech cca od 15m do 10m se nemohu (resp.
velmi tìžce) dovolat na ne pøíliš vzdálené stanice, jako byla
napø. expedice na 3C0.

Koneèné rozhodnutí k zásadní zmìnì došlo pøi expedici
do Pacifiku 99, kde jsem si mohl prakticky poslechnout, jaký
signál vyprodukují stanice s výbornými anténními systémy.
Jako pøíklad uvedu signál v neuvìøitelné síle na 10m stanice
OK1RF, OK1ADM z Bøeziny, kde použili stohované antény 4x
6 el. Ostatní evropské stanice, pokud byly slyšet, byly tak
mezi S0 až S3, kdežto OK1RF/OK1ADM procházeli S9 +20
dB. Neuvìøitelný zážitek. Obdobnì to vypadalo na 80m, kde
jsem je slyšel pìkných pár S nad evropským pile-upem.

Expedièní provoz jako 3D2TN, T30R a T33RD, pozdìji
z KP2 a J8 mnì osobnì otevøel oèi a ukázal cestu, kudy jít
pøi zkvalitòování DXingu. Zejména Jirka, OK1RI, mnì poho-
tovì v odborných diskusích a anténním programem
pøesvìdèil o investici do antén. Rozhodnutí tudíž padlo:
postavím nový anténní systém na špièkové úrovni - nutno
poznamenat, že pro DX práci.

Splnit si sen a mít otoènou smìrovku pro 80/75m ale
znamená umístit anténu dostateènì vysoko. Minimální výška
antény pro toto pásmo je cca 40 m. V tomto pøípadì se vy-
platilo mít stožár koncepènì variabilní, nebo• staèilo dokou-
pit od èeské firmy Manel s.r.o. (OK2BS) další díly stožáru
a dostat se do potøebné výše. Po dlouhém zkoumání antén-
ního trhu jsem se rozhodl pro koupi dvouprvkové smìrovky
80M2 od firmy M2, inc. z U.S.A.. Smìrovka je lineárnì zkrá-
cena s pøepínáním koncù pásma 80m/75m pomocí
vøazených cívek.  Celková hmotnost antény (cca 140kg)
a hlavnì moment antény (prvek dlouhý pøes 26 m) mne
donutil k výrobì nového rotátoru vè. vozíku. Vozík vèetnì

uložení osmimetrového otoèného sloupu prùmìru 150 mm
provedla opìt perfektnì firma Manel. Dobøe dimenzovaný
otoèný stožár nese výstražné svìtlo ve výšce pøesnì 50 m,
dále pak 3 el. Yagi pro 30m „full-size“ firmy Zach (OK1TN)
ve výšce 47 m a pod ní 2 el. Yagi 80/75m 42 m nad zemí.
Celková hmotnost této èásti anténního systému je 420 kg,
což mne donutilo zmìnit koncepci el. vrátku, který vytahuje
vozík s anténami do pracovní polohy. Vrátek totiž je dimen-
zován na 400 kp tahu, takže jsem musel zkonstruovat klad-
kostroj, který už byl schopen tuto obrovskou zátìž vytáhnout
nahoru.

Rovnìž celkový moment antény pøi otáèení resp. start-
stop si vyžádal nový mohutnìjší rotátor. Problém momentu
tím nebyl bohužel vyøešen, o tom však pozdìji.

Co se týká ostatních pásem, Jirka OK1RI mnì pøesvìdèil,
že takový stožár si zaslouží více a pøemluvil mne ke koncep-
ci stohování antén. Zakoupil jsem tudíž další anténu od
Mosley stejného typu PRO96 s cílem obì antény otáèet
kolem stožáru samostatnými rotátory v rùzných výškách.
Zadal jsem tudíž projekt na výrobu prototypu rotátorù s tím,
aby umožòovaly rotaci antén kolem stožáru a souèasnì
možnost vytahování rotátorù a antén do pracovní polohy
vrátkem (z dùvodu snadné montáže antén na zemi). Na pro-
jektu a výrobì prototypù se pracovalo jeden rok. V prùbìhu
výroby se vyskytlo tolik problémù, že by tento èlánek ne-
staèil k jejich popisu. Øešilo se ku pøíkladu jak provést
snímání natoèení antény, jak navíjet napájecí koaxiální kabel,
jak zakotvit stožár, jak zajistit vozíky v pracovní výšce, jak je
realizovat dostateènì tuhé, nebo• síly vzniklé pøi provozu
antény jsou neuvìøitelnì obrovské a nakonec napøíklad, jak
celý rotátor odlehèit, aby byl schopen vytažení do své polo-
hy. Pùvodní verze rotátoru s anténou mìla hmotnost 720 kg,
což bylo pro moji potøebu a možnosti stožáru neakcepto-
vatelné. Nakonec však dobrá vìc se podaøila a koneèná reali-
zovaná verze anténního patra má hmotnost 365 kg.

Horní anténa PRO96 je umístìna ve výšce 33 m a spodní
patro ve výšce 15 m. Obì antény jsou stejnì dlouhým koaxi-
álním napájeèem zapojeny do StackMatch od firmy
ArraySolution (WX0B) a odtud do pøepínaèe pìti antén
Ameritron. StackMatch umožòuje pøepnout nìkolik kombi-
nací, a to: horní PRO96 samostatnì, dolní PRO96 samostat-
nì, obì antény ve fázi a napájení obou PRO96 samostatný-
mi kabely. Všechny rotátory umožòují také samostatné
otáèení do libovolného smìru 360 stupòù a rotátory 2x
PRO96 lze toèit i synchronnì ve stejném smìru.

Celý stožár je kotven nevodivým lanem typu Kevlar
prùmìr 12 mm, ve dvou rovinách do tøech smìrù.

Pøi realizaci popisovaného anténního systému jsem
musel øešit øadu takøka neøešitelných problémù, jejichž
popis by zabral nìkolik dalších stránek. Pøesto však dovolte,
abych se zmínil o nìkterých, kterým je lépe s vyhnout, jsou-
li známy pøedem. 

Nejvìtším problém, který vyvstal až ke konci realizaèní
fáze projektu, byla obvodová rychlost otáèená antén.
V zadání jsem zvolil, vìdom si momentù antén, rychlost 1
otáèka za 1,5 minuty. Po realizaci konstrukce rotátorù

a montáži antén jsem bohužel zjistil, že každá úroveò rotá-
toru pøi rozbìhu a zastavení svým momentem otáèení
namáhala vlastní stožár tak neúnosnì, že hrozilo zkroucení
stožáru a jeho zhroucení. Neuvìdomil jsem si totiž, že
napøíklad PRO96ky rotují kolem stožáru ne v ose, ale na
rameni 0,5 m, což se projevilo v obvodové rychlosti antén
a tedy i momentu sil pùsobících na stožár. K destrukci
stožáru témìø došlo, když jsem spustil otáèení všech antén
najednou. Byl to jeden z nejhorších zážitkù pøi stavbì antén-
ního systému. Nedovedu si ani pøedstavit co by následova-
lo. Stožár je realizován v luxusní ètvrti u Prahy v zástavbì
rodinných domù na ploše cca 250 m2 a jeho eventuální pád
by znièil všechno kolem. Stožár se pøi rozbìhu antén zkroutil
a 1/3 obvodu a totéž provedl pøi zastavení. 

Bylo mi jasné, že takto to nejde provozovat a že veškeré
nìkolikaleté úsilí a investice by pøišlo v niveè.

Zmìnit pohony rotátorù nešlo, vše konstrukènì totiž
navazuje. Øešení se našlo. Zakoupil jsem tøífázový mìniè
kmitoètu firmy Siemens, který umožòuje nastavit napájecí
kmitoèet pro tøífázové motory od 0 do 500 Hz. Problém byl
vyøešen a navíc, jak se øíká, vše zlé je nìèemu dobré - mìniè
je mikroprocesorem øízený a poskytuje funkci øízeného
rozbìhu motorù od 0 do nastaveného poètu otáèek a stejnì
tak dobìh motoru. Antény se nyní plynule rozbíhají a za-
stavují bez znatelného pøenosu kroutících sil na stožár
a antény. Zde však nutno upozornit, že motory mají brzdy,
které je nutno ovládat samostatnì pøed rozbìhem a po
dobìhu, pøímo z ovládací skøíòky rotátorù. Samostatnou
kapitolou by byla rotace antén kolem stožáru.

Pøípadné dotazy na cokoliv ohlednì tématu zodpovím
elektronickou poštou (e-mail: jarda@ri.ipex.cz).

Pokud si nìkdo povšimnul, že jsem popsal antény pro 8
pásem, vìzte, že 9. pásmo 160m je øešeno jako stožár napá-
jený boèníkem tzv. dvojitým šikmým boèníkem. Elektrická
výška tohoto vertikálu s kapacitním kloboukem v podobì
dvouprvkové Yagi je 72 m a chodí výbornì.

Tolik k popisu anténního systému pro špièkový DX
provoz na malém prostoru. Nyní možná nebude bez zají-
mavosti popsat zkušenosti z provozu.

Zaènu od horního patra antén.
Pásmo 30m, 3 el. Yagi „full-size“, firma Zach (OK1TN):

Výborná anténa v této výšce chodí zejména na dlouhé
vzdálenosti, napø. naposledy VK0MM dlouhou cestou
599+60db, krátkou cestou 559. Udìláno po nastartování PA
na první zavolání. Anténa je pøíliš vysoko, ale vzhledem
k tomu, že mnì chybí na tomto pásmu zejména stanice
z Pacifiku je pro mne nenahraditelná. 

Pásmo 80/75m, 2 el. Yagi „linear loaded“, firma M2:
Zejména pøechod na otoènou smìrovku pro toto pásmo zna-
menal pro mne splnìní celoživotního snu. Už nyní mohu
s klidným svìdomím øíci, že všechno to úsilí a finanèní ná-
klady stály za to. Tato anténa otevírá úplnì jiné horizonty
práce na 80m pásmu. Statisticky mìøený rozdíl oproti „full-
size“ vertikálu na DX je 20 dB. Pøes léto nebyl problém
gene-rovat pile-up a udìlat 40 až 60 stanic z Jižní Ameriky
za veèer. Vìtšinou je z Evropy nikdo neslyšel.

Rovnìž QRN z Yagi je o hodnì nižší než z vertikálu, což je
známo, ale prakticky slyšeno jde o pomìr slyším/neslyším.
Na stranì vysílání je cítit zøetelná pøevaha dvou elementù.
S touto smìrovkou nepoužívám bìžnì velký PA ETO 91, ale
jen FL7000 s 500 W na výstupu a staèí to. V pile-upu na
kmitoètu stanice, nebo• toto je podle mne mìøítko srovnání,
se provolávám okamžitì. Staèí jednou zavolat a pak poèkat,
až stále volající stanice se uklidní a protistanice mnì mùže
odpovìdìt. Pile-up split není mìøítkem porovnání stanic,
nebo• práce QSX je vìcí jednak strategie, ale i náhody.
Pøesto silnìjší signál má vždy rychlejší šanci se provolat.

Anténní systém stanice OK1RD
Radioamatérskému hobby se vìnuji už 40 let (RO v 10-ti letech), zejména DX provozu na všech
krátkovlnných pásmech. Ve všech QTH, co jsem kdy mìl, jsem postavil desítky více èi ménì dobrých antén-
ních systémù. Teprve po pøestìhování do Øíèan u Prahy jsem se zaèal zabývat stavbou seriozních antén.
Po dvouletém boji s místním stavebním úøadem jsem postavil sklopný trubkový stožár s jednou vícepás-
movou anténou firmy Mosley typ PRO 96, která má na 40m 3 prvky, na 20m, 17m, 15m a 12m 4 prvky a na
10m 6 prvkù. Samotný stožár jsem napájel boèníkem pro pásmo 80/75m a 160m. Na 30m jsem používal
vertikál firmy ZACH/OK1TN, pozdìji od téže firmy „full-size“ dipól (viz zobrazení v AMA prosinec 1997).
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Ve výbìrovém øízení zvítìzila firma MESIT Uherské
Hradištì, která mìla zkušenosti s moderními leteckými
stanicemi a zvládnuté a zavedené nové technologie.
Poèáteèní vývoj probíhal ve spolupráci s APEX (døíve
Tesla VÚST). Z firmy
MESIT se pozdìji odd-
ìlila dceøiná firma
DICOM, kde byl
dokonèen vývoj, prove-
deny úspìšnì elektrické,
mechanické a klimatické
podnikové zkoušky a po
nároèných provozních
vojskových zkouškách
u jednotky ÈSLA a zave-
dení postupnì zahájena sériová výroba nové øady sta-
nic, od ruèní stanice s výkonem 1 W a hmotností do
1 kg až po mobilní - palubní stanici s výkonem 50 W.
Øada tìchto stanic plnì vyhovuje standardu NATO
STANAG 4204 a umožòuje využití jako lehká ruèní až
tanková stanice, od jednotlivého vojáka až po velitelské
štáby. Èíslicové øízení, zabezpeèený pøenos dat
a možnost dálkového ovládání usnadòuje pøímé pøipo-

jení na zbraòové systémy. Rodinu RF tvoøí 4 základní
typy, ruèní RF-1301 s výkonem 1 W, pøenosná RF-13
s výkonem 5 W, malá mobilní s výkonem 25 W (napá-
jení z vozidlové sítì 10-30 V) a velká mobilní s výkonem

50 W (vozidlová sí• 20-30 V) a další
dva odvozené typy, pøenosná pro
použití ve vozidlech RF-1305
s výkonem 5 W a palubní letecká
RF-1325L pro vrtulníky s výkonem
25 W. Souèasnì se rychle zvìtšoval
poèet volitelného pøíslušenství až
do dnešních témìø 50 samostatných
komponent, zejména 12 typù antén,
2 stožáry, anténní filtry, 7 typù nabí-
jeèù, 3 typy sí•ových zdrojù, 4 typy

zdrojových skøíní, 5 typù akustických souprav, dva
testery, dálkové ovládání do 3 km, pøipojení na telefon,
plnièka kódù (fill gun ), palubní hovorové zaøízení,
datové modemy, datový terminál s vestavìným GPS
navigaèním pøijímaèem a øada dalších drobností. Jedná
se tedy o velmi široký, komplexní komunikaèní systém,
který umožòuje všestranné optimální vyžívání ve všech
složkách AÈR. Systémové øešení s mikroprocesorovým

ovládáním umožòuje další zdokonalování a rozšiøování
provozních vlastností a tím prodloužení technické život-
nosti nejménì na 15 let pøi minimálních nákladech.

Základní technické parametry a øešení stanic.

Podrobnìjší údaje jsou z dùvodu omezení rozsahu
èlánku uvedeny pro pøenosnou stanici RF-13. Je jasné,
že všechny stanice uvádìné øady musí mít shodný kmi-
toètový rozsah, kanály a jejich pøedvolbu, max. kmitoè-
tové zdvihy do 5,6 kHz, squelch, interní maskovaè,
skenování, simplexní nebo poloduplexní provoz,
vysílání tónové radiové výzvy, selektivní volbu, provoz
šeptem, datové pøenosy, možnost použití všech typù
antén, zpùsob programování, klimatické a mechanické
odolnosti. Technické i technologické øešení se postupnì
vyvíjelo, nejmodernìjší je nejmladší ruèní stanice RF-
1301 s nejširším použitím VLSI obvodù a s více než
95% SMD technologií. Detailní, podrobný popis všech
obvodù není pro VKV radioamatéry nutný, øešení obvo-
dù se pøíliš neliší od moderních amatérských stanic.
Zajímavìjší více bude uvedení vlastností, které jsou
u tìchto vojenských stanic zásadnì odlišné
a nároènìjší.

Pokraèování pøíštì

Jaromír Šimek, OK1JSF

Nová øada VKV rádiových stanic v AÈR
V základní službì nebo jako profesionál se vìtšina vojákù setká s radiostanicemi, s jejich rùznými typy i provozními
vlastnostmi. Starší generace znala pøedevším ruské vkv radiové stanice, øadu R 105, R 113, R 123, R 173, R 111.
Byly to vesmìs jednoduché stanice s nenároènou obsluhou, relativnì spolehlivé, avšak s velkou hmotností a spotøe-
bou. Dùvodem byla zastaralá technologie a souèástková základna. V roce 1968 bylo rozhodnuto vybavit ÈSLA nový-
mi VKV stanicemi taktického urèení, tøemi typy stanic øady TAKT s využitím perspektivní souèástkové základny, inte-
grovaných obvodù støední složitosti a digitálními syntezátory. V krátké dobì byla v TESLA Pardubice ve spolupráci
s VÚST vyvinuta malá pøenosná stanice v pásmu 44,0 - 53,975 MHz s výkonem 1 W a vìtší pøenosná stanice
v pásmu 20,0 - 76,0 MHz s výkonem 10 W, která mìla kromì FM provozu ještì možnost SSB se pøesností kmitoè-
tu v øádu 10^6. Malá stanice zvítìzila ve srovnávacích zkouškách se sovìtskými a bulharskými stanicemi a byla zave-
dena jako RF-10 do ÈSLA v roce 1974. Vìtší stanice vzhledem k tvrdému normalizaènímu tlaku na typové sovìtské
stanice nemohla být zavedena. Radiostanic RF-10 bylo vyrobeno témìø 40 000 kusù, mìly 400 kanálù po 25 kHz,
hmotnost 3 kg, velmi jednoduchou obsluhu a pøi použití 1,5 m prutové antény dosah 5-8 km. Øada amatérù je velmi
dobøe zná. Pro spojení na vyšší úrovni byl nedostatkem úzký kmitoètový rozsah, malý poèet kanálù a nízký výkon. To
spolu s obtížným zajiš•ováním provozuschopnosti dožívajících sovìtských stanic vedlo po roce 1990 k rozhodnutí
vyvinout a vyrobit v ÈSFR prùmyslu novou øadu VKV stanic, odpovídajících standardu v armádách vyspìlých státù,
které by nahradily všechny ostatní dosavadní zastaralé typy, pracovaly v celém pásmu 30,0 až 87,975 MHz, byly
vybaveny èíslicovým utajovaèem a umožòovaly spolehlivý pøenos dat. 

Závìrem k tomuto pásmu - pokud nìkdo má chu•
a možnost realizovat YAGI anténu na 80/75m radím: udìlej
to. Zaruèuji, že nikdy nezapomeneš na zážitky spojené
s vysíláním a pøíjmem na takovou anténou. Slávek OK1TN
„jel“ ode mne WPX contest single 80m na tuto anténu
a vypadá to, že je stále è.1 v poøadí stanic.

Pásma 40m, 20m ,17m ,15m ,12m a 10m, 2x 9 el. trap.
Yagi PRO96 od firmy Mosley: S touto anténou jsem mìl
nìkolikaleté dobré zkušenosti z provozu. Proto jsem pro sto-
hování zvolil stejný typ antény a jsem pravdìpodobnì první
na svìtì, kdo tento typ antén fázoval. Kromì variability
smìrování antén do rùzných smìrù, což by využili zejména
závodníci v contestech pøi provozu souèasnì proti JA a W,
pro DX provoz mne zajímaly úèinky fázování antén. Ze
zkušenosti z provozu lze struènì øíci, že stohování antén je
úèinná metoda zvyšování výkonnosti antén. Prostým
zvyšováním výkonu antény pøidáváním prvkù nelze získat
tolik výhod, jaké jsou pøi fázování nìkolika antén. Jednak
zvyšováním poètu prvkù øeknìme nad 6 nedochází k pod-
statnému zvyšování zisku, nemluvì o velikosti antén a prob-
lémem s jejich spolehlivostí ve vìtru. Dále pak vyzaøování
pod konstantním úhlem, tøebaže nízkým, nepøináší mnoho

výhod. Ale nyní k praktickým poznatkùm z provozu stoho-
vaných antén.

Pøedevším jsem zjistil, že definované úrovnì výšek více-
pásmových antén jsou vcelku optimální. Fázování pøináší
zisk dobøe citelný už na 40m pásmu, kde 2x 3 el. na dlouhé
DX, nejlépe via LP pøináší na pøíjmu kolem 3 dB oproti horní
samostatné anténì. Což je i teoretická hodnota. Rovnìž na
kratší vzdálenosti, asi vzhledem šíøce vyzaøovacího laloku, je
znát zlepšení.  Na dalších vyšších pásmech je fázování znát
velmi citelnì s ohledem na podmínky šíøení. Na dlouhé
vzdálenosti opìt antény PRO96 ve fázi jsou vždy o nìkolik
S lepší než samostatná, horní, èi neøku-li spodní úroveò
antén. Nejcitelnìjší rozdíl mi hlásily protistanice na 10m,
kde je 2x 6 el. ve fázi. Rozdíl byl prùmìrnì neuvìøitelných
3 S, což je v rozporu s pøírodními zákony, ale je to fakt. Za
urèitých podmínek je výhodnìjší zvolit horní, nebo spodní
úroveò antény, podle poslechu. Nìkdy spodní anténa zapo-
jená do fáze zanáší zvýšení šumu na pásmu pøi pøíjmu. Ale
fakt je ten, že protistanice vždy hlásí stabilnìjší signál ze
„stacku“. U blízkých vzdáleností (pro spojení s Evropou) je
výhodné používat nižší anténu od 15m pásma nahoru. Pro
pásma nižší než 15m je vždy „stack“ lepší. 

Myslím, že na WARC pásmech nemá tato anténa
konkurenci a v pile-upu na kmitoètu se dovolávám mezi
prvními stanicemi.

Na základì svých praktických zkušeností tvrdím, že sto-
hování antén je nejefektivnìjší cestou k zvýšení úèinnosti
anténních systémù.

Vìøím, že nejlepší ohodnocení úsilí a nákladù spojených
s budováním antén je dosažení stanovených cílù, v mém pøí-
padì sbírání pásmových bodù. Dovolte, abych touto cestou
podtrhl význam budování dobrých anténních systémù pro
DX, nemluvì o závodech.

Poèty zemí DXCC: MIX 333, SSB 333, CW 333, 160m -
224, 80m - 286, 40m - 324, 30m - 309, 20m - 333, 17m -
314, 15m - 322, 12m - 302, 10m - 313. Celkem: 2727 pás-
mových bodù.

Vìøím, že èlánek bude pøedmìtem inspirace pro ty, kteøí
chtìjí dosáhnout nejvyšších cílù v DX provozu. Pøeji všem
s tìmito úmysly hodnì zdaru. A• nám antény táhnou.

Obrázky k èlánku naleznete na 3. stranì obálky

Jarda Semotán, OK1RD
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Pìt prstù na ruce

Jako má ruka pìt prstù, obvodùm LM267X staèí pouze pìt
souèástek k funkci. Døíve byl návrh a stavba spínaného zdroje pouze
pro zkušené. Nyní je možné navrhnout zapojení pomocí programu
LM267X Made simple verze 2 a použít standardní plošný spoj
navržený výrobcem - National Semiconductor. Rozsah výstupních

napìtí je od 1,21 do 38 V, maximální výstupní proud je pro jed-
notlivé typy 0,5 - 1 - 3 - 5 A. Vstupní napìtí je maximálnì 40 V,
dolní hranice (dropout) pouze 700 mV nad výstupním napìtím.
Pracovní kmitoèet obvodu je 260 kHz, proto jsou použité
indukènosti velmi malé a lze s výhodou použít SMT provedení
s magnetickým stínìním od firmy Coilcraft. Úèinnost je až 96 %.
Vyrábìná pouzdra jsou DIL, SO, TO220 a TO263.

Program Made simple

Po instalaci programu v prostøedí MS Windows se objeví vstupní
záložka, kde lze zadat požadované parametry. Po stisku tlaèítka GO
se vypoèítají hodnoty souèástek. Každá souèástka má své vlastní
tlaèítko, kterým je možné dále upøesnit vlastnosti souèástky - její
hodnotu nebo výrobce. V pravé horní èásti je dále posuvník, kterým
lze provést test zdroje pøi dané hodnotì vstupního napìtí. Ve výs-
tupním seznamu je možné zjistit základní informace o navrženém
zdroji. Jako úèinnost, zvlnìní, teplotu pouzdra a ztrátový výkon na
jednotlivých souèástkách.

Na druhé záložce je možné shlédnout výsledné schéma zapojení,
tøetí záložka zobrazuje seznam souèástek s odkazy na výrobce.
Ètvrtá záložka je seznam výrobcù souèástek pro spínané zdroje, pátá
je design manager pro správu již navržených zdrojù, ukládání
a nahrávání. 

Více informací na http://www.national.com nebo u vašeho doda-
vatele elektronických souèástek (Ryston, EBV, Spoerle).

Jaroslav Meduna, ok1duo@qsl.net

Nová generace  
spínaných zdrojù
Stavba spínaného zdroje s vysokou úèinností je s novou
øadou obvodù Simple Switcher velmi snadná. Zasednìte
k poèítaèi a navrhnìte si svùj vlastní moderní zdroj a za-
pomeòte na žebrované chladièe a lineární stabilizátory.

Konstrukce stožáru je patrná
z nákresù a obrázkù, proto se
omezím jen na upozornìní na zají-
mavé èi problematické prvky. 

Trubky jsou do sebe vsazeny
s vùlí 1 mm, což je dostateèná
mezera na to, aby se v sobì volnì
posouvaly (pøi skládání) a zároveò
nezpùsobuje „vaklání“ jed-
notlivých dílù. Vìtší antény (napø.
6el. Yagi pro 10m, vìtší tribander
a podobnì) se umís•ují na díl D
nad horní ložisko. Pokud není tøeba anténu „vyvázat“
(aby se ráhno neprohýbalo), díl E se pak nemontuje.
Menší antény se umís•ují na konec dílu E, což je výška
kolem 14,5 m. Sem je možné umístit VKV antény, nìk-
teøí odvážní zde mají i 3el. tribander firmy Zach.

Ložiska I a J, ve kterých se stožár otáèí, jsou vyrobe-
na z duralové nebo hliníkové
desky. V otvoru uprostøed se
stožár otáèí a je proto vhodné
jej pøesnì vypilovat. Ètyøi díry
po obvodech slouží k pøipev-
nìní kotvících lan. Díly G a H
pod ložisky slouží k zvìtšení
prùmìru tøecích ploch a tím
snížení opotøebování. Díl F
slouží k zesílení paty stožáru
v místì, kde je pøipevnìn rotá-
tor. Jeho použití není bezpod-
míneènì nutné, pøi øádném
utažení stožáru však dojde
k mírné deformaci trubky
a nelze do ní pak zasunout jiné
trubky. Díly A, B a C jsou
dlouhé 4 m a pokud chcete mít
stožár ve složeném stavu
skuteènì kompaktní (ètyømet-
rovou trubku není zcela
jednoduché pøevážet), je
možné je rozdìlit (viz nákres),
èímž vznikne tzv. „expedièní“
varianta. Stožár drží pohro-
madì pomocí nìkolika šroubù
M6 (délky a umístìní jsou po
levé stranì nákresu). Je velmi
vhodné opatøit spoje perovými
podložkami (nebo tzv. zubaté
podložky), pøípadnì použít
matky s teflonovou pojistkou.
Stožár se ve vztyèeném stavu
chvìje a vyklepání nezabezpe-
èené matky je otázkou nìkolika
hodin.

Rotátor se umís•uje pod
stožár, tak jak je patrné z foto-
grafie. Já pøipevòuji rotátor

k døevìnému prknu tl. alespoò 17 mm
a délky alespoò 1,5 m. Tento
jednoduchý zpùsob øeší nìkolik prob-
lémù souèasnì. Dostateènì dlouhé
prkno zabezpeèuje rotátor proti otáèení
vìtrem (konce prkna je tøeba zafixoval
napø. zatluèenými kolíky nebo kame-
ny). Díky své pružnosti zároveò pùsobí
jako jakási „hardy-spojka“, èímž pak
nedochází k extrémnímu namáhání ani
rotátoru ani stožáru i v pøípadì jeho
prohýbání v silném vìtru.

Pøi použití stožáru jako vertikálu se na jeho vrchol
upevní napø. 7 m dlouhý rybáøský prut (teleskopický),
jehož støedem se protáhne mìdìný drát. Tak vznikne
ètvrtvlnný vertikál pro 80m. V tomto uspoøádání je tøeba
pøidat ještì jednu sadu kotev, kterou pøipevníme cca 2,5
metru od spodního konce prutu, jinak se prut v silném

vìtru zlomí (pruty jsou poèítány
pro zatížení NA KONCI, nikoli po
celé délce, jak je „zatìžuje“ vítr).
Je také možné ponechat drát delší
(napø. 30m) a jeho pomocí prut
ohnout tak, že vznikne nìco jako
inv. L, což je na 160m velmi úèin-
ná anténa (nad dobrou zemí pøí-
padnì s dostateèným poètem
radiálù). Ale o tom možná nìkdy
pøíštì.

Kotvení

Snad nejvìtším problémem, se
kterým jsme se pøi použití stožáru
potýkali, bylo bezpeèné kotvení.
Dùsledkem bylo nìkolik „kata-
strof“ v podobì spadlých stožárù,
kdy pøíèinou bylo témìø vždy buï
„pøeøíznutí“ kotvících lan o ostré
hrany (napø. o kameny) nebo
jejich „vytáhnutí“ v dešti. Stálým
vylepšováním vznikl zpùsob, který
si dovoluji oznaèit za velmi
bezpeèný. 

První zásadou je kotvení do
ètyø stran po cca 90°. Tento zpù-
sob má mnoho výhod: lepší
rozložení sil pøi vìtrech z rùzných
smìrù, je ménì kritický na pøesné
položení kotvicích míst (pøi tøí-
stranném kotvení je dodržení úhlu
120° velmi kritické) a výraznì
zjednodušuje vztyèování stožáru.

Pokraèování na stranì 31

Jednoduchý anténní stožár
Pokud potøebujete umístit svou anténu do výšky cca 12-14 m, pak mùžete použít popsaný trubkový
stožár. Stožár a všechny další vìci s ním související (kotvení, vztyèování, upevnìní rotátoru) byl mno-
hokrát vyzkoušen a postupnì „dolaïován“ do pøedkládané podoby. Konstrukce stožáru je podøízena
požadavku na maximální jednoduchost, spolehlivost, nízkou hmotnost a snadnou pøepravu. Je možné
jej používat pro KV i VKV antény, pøípadnì jako vertikál pro 80m a 160m. Stožár je otoèný (pøi otáèení
anténou se toèí celý stožár), je tedy možné použít i ruèní otáèení, pokud není k dispozici rotátor. 
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Podmínky závodu FM Contest
Radioklub OK1OAB vyhlašuje radioamatérský závod
s názvem FM Contest.

Závod vyhlašujeme za úèelem získání zruènosti na pásmu a sbírání poznatkù pro velké
závody nejen pro mladé radioamatéry.
Doba konání: každou druhou sobotu v mìsíci od 10:00 do 12:00 hodin místního
èasu.
Kategorie: 
I. 145 MHz, všechny direktní kmitoèty, max. 5 W výkonu - QRP
II. 145 MHz, všechny direktní kmitoèty, nad 5 W výkonu - QRO
III. 432 MHz, všechny direktní kmitoèty, max. 5 W výkonu - QRP
IV. 432 MHz, všechny direktní kmitoèty, nad 5W výkonu - QRO
Provoz: platná jsou pouze spojení navázaná FM-FONE ( F3 ) 
Výzva: „Výzva FM Contest „ - „Výzva závod“.
Soutìžní kód: pøedává se RS, poøadové èíslo spojení a WW-lokátor.
Bodování: stejné jako v provozním aktivu t.j. za spojení ve vlastním ètverci 2 body,
v pásmu sousedních ètvercù 3 body a v každém dalším pásmu vždy o bod více. Napø.
vysílám z JO70,všechna spojení v tomto ètverci jsou za 2 body. Okolní ètverce JN69,
JN79, JN89, JO60, JO80, JO61, JO71, JO81 za 3 body atd. Platná jsou jen úplná spo-

jení, a to i se stanicemi které nesoutìží. Spojení pøes pøevadìèe se nepoèítají!
Násobièe: jsou jednotlivé velké ètverce. (JO70, JO60, ...)
Výsledek: je dán souètem bodù za jednotlivá spojení, vynásobený souètem náso-
bièù.
Vyhodnocení: Závod bude vyhodnocovat kolektiv OK1OAB za každý mìsíc zvláš•
vèetnì celkového umístìní za pøedešlé mìsíce.
Hlášení: via PR do boxu OK1OAB@OK0PKL, internetem na E-mail OK1OAB@SEZ-
NAM.CZ, poštou na korespondenèním lístku na adresu: Martin Dìkan, OK1FRN,
U Kombinátu 414/11, Praha 10 - Strašnice, 100 00. Hlášení nejpozdìji následující
pátek po závodì. Po tomto termínu již nebude žádné hlášení zaøazeno do výsledkové
listiny. Hlášení musí být zvláš• za každé pásmo a každou kategorii. Musí obsahovat
èestné prohlášení, že byly dodrženy povolovací a soutìžní podmínky a že údaje
v hlášení jsou pravdivé. Pro toto hlášení lze využít Generátor hlášení od OK1XPH,
a formu hlášení jako pro provozní aktiv.

Vyhodnocovatel má právo si v pøípadì nejasností vyžádat soutìžní deník ke kon-
trole. Rozhodnutí soutìžní komise je koneèné. Výsledky budou uveøejòovány na PR
v rubrice ZAVODY, ve vysílání OK1CRA a v amatérských periodikách. Pokud nìkdo
vyžaduje výsledkovou listinu poštou, rádi vyhovíme za SASE. První tøi v každé kate-
gorii obdrží po vyhodnocení celého roku diplom s vyznaèenou kategorií, výsledkem
a pásmem na kterém se umístily.

Za OK1OAB, Martin Dìkan, OK1FRN

Podmínky závodu
OK DX RTTY Contest
1. Doba a datum trvání: 16. prosince 2000 od

00:00 UTC do 24:00 UTC. 
2. Druh provozu: RTTY - BAUDOT. 
3. Pásma: 10, 15, 20, 40 a 80m podle doporuèení

IARU. 
4. Kategorie: 
A. jeden operátor - všechna pásma, 
B. jeden operátor - jedno pásmo, 
C. více operátorù - všechna pásma, 
D. posluchaèi. 
5. Výzva: CQ OK TEST 
6. Pøedávaný kód: RST + èíslo CQ zóny.
7. Bodování: 
- na pásmech 10, 15 a 20m: 1 bod za spojení

s vlastním kontinentem, 2 body za ostatní
spojení; 

- na pásmech 40 a 80m: 3 body za spojení s vlast-
ním kontinentem, 6 bodù za ostatní spojení. 

8. Násobièe: zemì DXCC a rùzné OK stanice na
každém pásmu. 

9. Celkový výsledek: souèet bodù ze všech pásem
x souèet zemí ze všech pásem x souèet OK sta-
nic ze všech pásem. 

10. Diplomy obdrží: vítìzové v jednotlivých kate-
goriích, vítìzové v jednotlivých zemích DXCC,
pokud naváží minimálnì 30 spojení. Vítìz kate-
gorie A obdrží plaketu. 

11. Deníky: musí být odeslány nejpozdìji do 15.
ledna následujícího roku na adresu: Èeský
radioklub, OK DX RTTY, U Pergamenky 3,
170 00 Praha 7, nebo v elektronické formì na
milos@testcom.cz. 

Miloš Prostecký, OK1MP

Zobudil som sa asi hodinu pred zaèiatkom závodu.
Pôvodný plán bol zaèa• na 20m, avšak po zbežnej kon-
trole pásma som našiel 15m otvorenú na USA.
Spojenie s NR6O pár minút pred zaèiatkom závodu ma
presvedèilo zaèa• práve tu. Rozbehol sa vcelku slušný
pile-up. Väèšinou volali stanice z USA, sem-tam aj
nejaká dobrotka ako 9Y4VU. O 0136 UTC sa prelaïu-
jem na 20m, kde je to tiež
slušné. O 0142 zavolá 3B8MM.
Prvá hodina priniesla 130 QSO,
ïalšie dve 105 a 102. Okolo
0300 UTC skúšam 40 a 80m,
avšak staníc je tu pomerne málo
a priemer klesá na 42. O 0400
UTC som spä• na 20m a neskôr
na 15m - 104 a 120 QSO/ho-
dinu. Naplno zaèala chodi• Európa, ale zavolajú aj
HP2CB, XE1RGL a ZL2AL /LP/. O 0633 je èas skúsi•
10m, kde zostávam nasledujúce tri hodiny s primerom
125, 155 a 111. V ïalších hodinách striedam 10 a 15m
a spojenia v  logu pribúdajú. Okolo 0800 UTC mám
1Mil bodov a 442 násobièov. Priemer sa mi darí drža•
okolo 120 - o 1200 UTC na 10m mám priemer 163
QSO/hodinu. Stále je èo robi• a potešia spojenia
s WL7E, A61AJ, 9K9A, NH2E, JW5NM, C35LJ atï.
O 1830 UTC mám toho už „po krk“ a dávam si
prestávku vo vodorovnej polohe do 2245 UTC.

Po prebudení idem na 15m. Pásmo chodí ešte lepšie
ako predchádzajúcu noc. Množstvá staníc z USA -
hlavne západné pobrežie, ale aj viacero staníc
z XE,YV,HK, David 5N0W, NP4Z,WP2Z atï. O 0100
UTC nasleduje krátka exkurzia na 40 a 80m. Pôvodne
som chcel strávi• väèšinu noci na spodných pásmach
/väèšie bodové ohodnotenie/, avšak všetci boli na
horných pásmach a nebolo tu èo robi•. Takže QSY na

20m. Až do 0415 UTC lietam medzi 20, 40 a 80m.
Obèas si odskoèím na 15m poh¾ada• pár násobièov -
P40V, 8P2K, V31JP a skontrolova• konkurenciu. Ráno
robím na 15m KL7RA cez južný pól - je tu 59+20Db.
Nádhera. Poh¾adám ešte pár násobièov - NH7A, Zdeno
9G5ZW a pár JA na 10m a dávam si druhú prestávku. 

Po dobrom obede o 1220 UTC pokraèujem na 10m.
Chodí prevažne Európa, ale
volajú aj W a JA. Priemer ide
hore a nasledujúce tri hodiny
mám postupne 114,177
a 116. Prelaïujem sa na
15m, kde to chodí ako
v rádioamatérskom raji.
Volajú Amíci od NY po WA,
Európa a súèasne zboku

antény robím množstvo JA. Nasleduje výlet na 28 Mhz,
kde spravím rýchlo asi 20 násobièov - TL5FBT, P43E,
TI0R, 4M4X, 4T4L a ve¾a ïalších prevažne z Caribiku
a Južnej Ameriky. 20m je už otvorených a do logu
pribúdajú ïalšie stanice z W a hlavne JA + PT0F,
7X2LS a FM5AN a na 10m VP6BR. Záver závodu trávim
na 7MHz snažiac sa pretlaèi• skóre cez 10 Mil bariéru -
môj pôvodný cie¾. Márne - 36 hodín povoleného èasu
pre jednotlivcov je preè a do 10 Mil mi chýba pár tisíc
bodov. Neskôr som vypoèítal, že by mi staèilo spravi•
ešte 27 QSO na spodných pásmach. Snáï nabudúce.

Celkový výsledok: 3.538 QSO = 10.889 bodov  x
905 násobièov  = 9.854.545 bodov.

Záverom sa chcem poïakova• všetkým staniciam
ktoré ma zavolali a pomohli mi dosiahnu• tento výsle-
dok.

VY 73 a dopoèutia na pásme!
Jaroslav Jamrich, SU9ZZ/OM3TZZ

CQ WPX SSB 2000 z poh¾adu SU9ZZ
Vynikajúce podmienky šírenia - hlavne na 15 a 10m, pomerne slušná úèas• staníc a fantastický
contest. Tak by sa dal struène charakterizova• tohtoroèný CQ WPX SSB - aspoò z môjho poh¾adu.
Tento rok som sa zúèastnil v kategórii SOABLP.
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Polní den jak má být
Je tomu již více jak rok, co jsme závodili z kóty
Boubín 1362 m/m, která nás øádnì provìøila.
Bylo úmorné vedro, zaøízení jsme vynášeli
bezmála kilometr, dotìrné mušky, podcenìné
zásoby pitné vody a nakonec i návaly turistù
rušící poklidný prùbìh závodu. Po takto
absolvovaném závodì jsme si øekli: „Už nikdy
kopec, kam se nedá zajet až nahoru, už nikdy
Boubín.“

Blížil se však Polní Den 2000 a zaøeknutí z nás vyprcha-
lo. Zaèali jsme pøemýšlet kam letos vyrazíme. Mirek
OK1UGV pøišel s návrhem vyjet na kótu Pøimda JN69HQ
848m/m, odkud loni odjel Mikrovlnný Závod. Ostatní
èlenové zatím tento kopec neznali. Následoval rodinný
výlet za úèelem obhlídky kopce, OK1MJG s xyl OK1ZIS,
dcery Veronika OK1ZIT a Martina OK1THI s pøítelem
Petrem OK1ZAP. Vystoupali jsme až na vrchol kóty, kde
nás pøivítala zøícenina hradu a pøekrásný výhled na
všechny svìtové strany. Po obhlídce terénu a pøístupové
cesty, tentokrát sjízdná až na vrchol, padlo rozhodnutí:
„Odtud budeme letos závodit.“

Stanovena byla tøi pásma 144 MHz, 432 MHz a 1296
MHz, vše v kategorii jeden operátor. Následovaly
pøípravy na závod, Mirek ještì narychlo po mém vypro-
vokování odjet závod s dvojèetem, vyrábí sluèovaè antén

pro 70cm. Jejich následné propojeni, zmìøení PSV,
doladìní a zase demontáž. Vše se zdá být v poøádku.
Jejich kvalitu provìøí už sám závod. 

Týden pøed samotným závodem nastává balení, na
nic se nesmí zapomenout, vše musí klapnout. Jedem
pøeci pro diplomy, namítám. Nezbytné povolení pro
vjezd na kopec je také vybavené, a tak nic nebrání odjez-
du na 100 km vzdálenou kótu.

V pátek dopoledne se sjíždíme s dvìma auty a závìs-
nou károu u Mirka. Nakládáme jeho vìci pro 1296 MHz
a odjíždíme smìr Pøimda. Kolem 14. hodiny jsme na
kopci. Poèasí je zatím pìkné, nálada dobrá. Obhlížíme
teren a zaèínáme stavìt tøi pracovištì. Postavit dvanácti
metrový stožár s 2x 23 el. anténami dá poøádnì do tìla,
nicménì ještì pøed setmìním jsou stanovištì provozu
schopná a otestovaná nìkolika QSO. Usedáme k veèeøi
a diskutujeme o strategii v závodì. Kolem 23. hodiny
uleháme ve svých stanech ke spánku, abychom naèer-
pali síly na vlastní závod.

Druhý den ráno nás vytáhlo ze spacákù sluníèko,
posnídali a pøekontrolovali jsme jednotlivá pracovištì.
Vše je OK, jen Veronice se nelíbí naše hlavy a v zápìtí
vytahuje své kadeønické nùžky Jaguar a støíhá nás, prý
aby nás netlaèily vlasy pod sluchátky. Teï je vše OK!

Pøiblížil se èas závodu mládeže, Veronika OK1ZIT
jako jediná mládežnice usedla za stùl 70cm pracovištì,
spustila PC s deníkem Locator a my jí nechali na pospas
vln! Po delší chvilce vystrèí hlavu z pod pøístøešku a volá
na mì: „Tati tam nic není!“ - „Otoè anténu na DL a volej,

urèitì nìco pøijde“, volám z povzdálí. V poslední minutì
si ji jdu vyfotit, dává poslední výzvu a uzavírá deník.
Spokojená s poètem QSO moc není, uklidòuji jí:
„Poslední nebudeš.“ „No dík,“ dostalo se mi. 

Koneènì nastal hlavní závod, Mirek roztáhl sluneèník
nad svojí parabolou, centrála klape svojí ètyødobou pís-
nièku, dáváme první výzvy. V pásmu 2m nastal obvyklý
„mumraj a pajlap,“ který témìø každý zná, na 70cm jsem
nováèkem a zdá se mi, že je pásmo prázdné. Mirek mì
uklidòuje: „Sedmdesátka nejsou 2 metry, tam je hustota
stanic menší.“ Mirek OK1UGV je na 23 cm spokojen.
Pøed koncem závodu mu pøijde na CW výzvu nìkolik
OK2, které nešlo na SSB udìlat.

A je tu nedìle 13:59 UTC. Závod konèí, vypínáme
zaøízení, balíme vìci a vzájemnì si vymìòujeme poz-
natky z jednotlivých pásem. Podmínky se nám jevily
jako prùmìrné, poèasí mìlo slitování a vydrželo po celý
závod v polojasném stylu bez pøehánìk. Koneèný verdikt
znìl: „Závod se vydaøil.“

A úètování? PD mládeže: OK1ZIT, 70 cm, 35 QSO,
ODX OL7Q 420 km. Hlavní závod: OK1ZAP, 2m, 244
QSO, ODX IK5ZWU 680 km; OK1MJG, 70cm, 163 QSO,
ODX 9A2SB 641 km; OK1UGV, 23cm, 39 QSO, ODX
DF0HS/P 490 km.

Zaøízení na 2m: IC 271 + PA 100 W, 15el. F9FT;
70cm: TR-851 + PA 100 W, 2x 23el. DJ9BV; 23cm:
Transvertor DB6NT 20 W, parabola 140 cm.

Z oficielních výsledkù je hodnocení takové: PD
mládeže - kat. 3 OK1ZIT 1. místo, Polní den kat. 1:
OK1ZAP - 13. místo, kat. 3: OK1MJG - 3. místo, kat. 5:
OK1UGV - 5. místo.

Co dodat? Nezbývá než podìkovat všem, kteøí s námi
navázali spojení a též podìkování ostatním èlenkám
výpravy - OK1ZIS a OK1THI - za to, jak se o nás staraly,
aby nebylo slyšet kruèení hladového žaludku do mikro-
fonu. Na slyšenou v dalším závodì!

Milan Janoušek, OK1MJG a kolektiv zúèastnìných operátorù

Soukromá inzerce
Prodám RX ODRA KV 1,5-29 MHz. Cena dohodou.
Ok1mgo@seznam.cz nebo 0465/524111.

Prodám jednu radiostanici Motorola Radius GP 300-430
MHz - 16 kanálù, programovatelný PS, vestavìný VOX, bez nabí-
jeèe. Cena dohodou. Informace na telef. 0604 878680.

Prodám: YAGI 5el. 50 MHz 300 ohm (80,-), Balun vè. ant.
uchycení 1:6 / 300W použitý-dobrý (350,-), Koax. RG213 nový
(zbytky 1-7m 1m á 10,-), CB ruèní radiostanice SY101 nová
(3180,-), CB 50 zesilovaè 27-30MHz (650,-), Trafo 220 / 1,5 kV
cca 1 kW (500,-), Zdroj VN 1750 V / 1 kW z KUV020 komplet

(1500,-), Desky osazené rùzné z radiostanic VAM, VR, VXN,
(á 15,-) a další rùzný materiál. Seznam pošlu na vyžádání.
OK2OBW, Uherský Brod 68801, ul. Za humny è. 1463. Tel/fax:
0633-634139, záznam 632030, E-mail: hauer@elkom.anet.cz.

Prodám KV TCVR Alinco DX-77 CW, SSB 1,8-30 MHz, 100
W vèetnì zdroje a anténního tuneru ALINCO EDX1 a ant. teleg.
klíè CMK100 - cena dohodou; voj. RX R-250 1,5-25 MHz - 1.500
Kè; voj. TX - Tøinec 1,8-10 MHz, CW, 100 W - 1500 Kè; 2 ks CB
ruèky, 2 kanály, nové, obì za 1000 Kè. OK1FP - F. Pokorný,
Vilémov 80, 396 01 Humpolec, tel.: 0367/534 922.

Prodám magirus 14 m vysoký, cena dohodou. Kontakt tel.
0604 873970.

Prodám 4 vysílaèky VR 21, VHF, 170 MHz, cena 600,- Kè/kus

a 2 profesionální dvoukanálové vozidlové radiostanice Motorola
GM 120, UHF, za 6000,- Kè/kus. Miroslav Dornièák, Jasenná
269, 763 12 Vizovice.

Prodám TCVR FT 7-3,5-28 MHz, 14W out, dokumentace, zdroj.
Cena 12000,-. Dále PA 2x GU50 3,5-28 MHz. Cena 1900,-.
Tranzistorový PA 100W, 3,5-28 MHz bez zdroje. Cena 1400,-.
OK1FBU, adresa v CB nebo tel.: 0604/710094 17-19 hod.

Prodám Cubex Quad 2ele 5 pásem nový, nevybalený, vèetnì
univerzálního balunu. Cena 15000,- Kè. Dále špièkový DSP filtr
Timewave DSP-599zx pro CW, SSB i digi. Lze využít i jako RTTY
modem (WF1B) a audio milivoltmetr a sinusový generátor.
Kompletní manuál. Cena 11000,-Kè. Domluva možná. Miloš
Stein, OK1CT, Pivovarská 206, 337 01, e-mail: ok1ct@qsl.net.
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Závodìní
OK CW a OK SSB
závod
Komentáø vyhodnocovatele

OK CW

Letošní roèník OK CW závodu mìl nové podmínky, což
se projevilo pøedevším v tom, že jsem mìl daleko více
práce s vyhodnocováním, než kdykoli pøedtím. Už do tak
„divných podmínek“ vnesl chaos èasopis ÈRK -
Radioamatér. Z 52 došlých deníku k vyhodnocení jsem
musel 15 pøepoèítat, protože byly špatnì spoèítány
násobièe. Nebudu popisovat, jak to kdo špatnì spoèítal,
sám to vidí podle výsledku. K tomu bych uvedl jen
krátkou poznámku - a• už byly podmínky „zmršeny“ -
pøece snad umíte èíst! Ve vašich komentáøích v denících
se objevily zajímavé pøipomínky (ale vìøte, já s tím
nemohu nic dìlat - závod poøádá ÈRK, já to jen vyhod-
nocuji). Ale nedá mi, abych zde jeden komentáø necito-
val. OK1FAK z RK OK1KSL píše - cituji: „Závod byl
pìkný, ale velká chyba byla zrušit násobièe na 160
metrech. Tak se nám stalo v druhé etapì, že s výkonem
100 Wattù a anténou 160 metrù ve 20 metrech vysoko
za 10 minut CQ nikdo neodpovìdìl, pøestože jsme mìli
teprve 12 QSO, v tuto dobu na 160 metrech nebyla
žádná stanice.“. A když se podíváte do deníku OK1KSL,
nikde žádná 10 minutová díra není. Z toho je jasné, že
OK1KSL pracovala souèasnì na obou pásmech. A teï
babo raï - co s tím? V podmínkách závodu se na toto
jaksi zapomnìlo. Vìøte mi, že všechny vaše pøipomínky,
postøehy pøedám na ÈRK. Dále je zøejmé, že operátoøi
používající poèítaèe dost èasto neposlouchají, co jim
protistanice pøedává. Totiž ne vždy stanice vysílá z okre-
su, kde má stálé QTH (tak napø. OK2DU nebyl HOS ale
GZL, OK1FBH nebyl BKH ale FPA atd.). Dávejte vìtší
pozor. Pozitivní bylo, že jen velmi málo chyb se objevilo
v pøijatých èíslech spojení. Vìtšina chyb byla ve
znaèkách a okr. znacích. Jako kdyby neexistoval seznam
OK a OM okresù.

OK SSB

Vše co jsem napsal v komentáøi k OK CW závodu platí
do puntíku i pro SSB. Jen s tím rozdílem, že poslalo
deník pouze 36 soutìžících, ale pøepoèítat jsem jich
musel 13. Dìkuji všem, kteøí poslali deník via PR. Jsem
také rád, že jen dva logy došly na E-mailovou adresu,
která se mnou nemá nic spoleèného. Z výsledkù vidíte,
jak se zapojují stanice nováèkù do závodu - podle toho
jak jsem závod sledoval, tak jich tam bylo více,
a dokonce s daleko lepším výsledkem než má OK1FMG,
ale nedošel od nich deník, škoda. Dále se nebudu
rozepisovat, jen mne napadlo, když jsem si pøeèetl vaše
názory na podmínky závodu, které KV komise ÈRK
(nebo to byl nìkdo jiný, ale to jsem nezjistil) pøipravila,
jsou špatné. Moc by mne zajímalo, kolik èasu asi tato
komise „vymýšlení“ tìchto podmínek vìnovala. A kdo se
pod nì podepsal, než byly zveøejnìny. Pøitom pøed-
cházející podmínky byly zcela vyhovující. A jestli nìkdo
napsal, že tyto nové podmínky podpoøí provoz na 160m
a zvýhodní stanice pracující na tomto pásmu, tak mu
velmi rád dokážu pravý opak. Pøedevším v tomto OK
SSB závodì tøeba OK2HI udìlal celých 15 QSO, ale jen

s 10 stanicemi, OK2WM ani jedno a staèila dvì QSO
navíc a vyhrál. A tak by se dalo probírat další logy.

Vyhodnotil Pavel Pok, OK1DRQ

Komentáø KV manažera

Podmínky OK CW a SSB závodù pro rok 2000 se
nepovedly - to je již zcela zøejmé. Pøesto je vhodné jed-
notlivým soutìžícím podìkovat za úèast a pogratulovat
vítìzùm - Karlùm OK2HI a OK2FD - kteøí podali vynika-
jící výkon. Zároveò bych rád podìkoval vyhodnocovateli
za odvedenou práci. Vytvoøit nové a lepší podmínky
tìchto závodù je jedním z nejaktuálnìjších úkolù pro
novou KV pracovní skupinu. Všem, kteøí vyjádøili své
pøipomínky a námìty dìkuji a slibuji, že se jimi budeme
vážnì zabývat (pokud se ke mnì dostanou - z rady ÈRK
je zatím nikdo od vyhodnocovatele neobdržel).

Velice mne mrzí ironický až agresivní tón komentáøe
Pavla, OK1DRQ, ve kterém dìlá z bývalých èlenù KV
pracovní skupiny hlupáky. Prosím, nenechte se zmást
tvrzením, že on „s tím nemùže nic dìlat“ - tak tomu není.
Mùže podmínky ovlivòovat minimálnì stejnì, jako
kterýkoliv jiný radioamatér. Pro objasnìní jen pár slov,
jak to celé vzniklo. KV pracovní skupina nashromáždila
øadu pøipomínek a námìtù k tìmto závodùm (krom
jiných i od Pavla). Tyto pøipomínky projednávala na
svém jednání, na kterém bylo cca 10 radioamatérù (nìk-
teré z nich je možné spatøit na pøedních místech ve
výsledcích) a na které byl pochopitelnì pozván i Pavel
(bohužel se nemohl zúèastnit). Na základì diskuse
vznikly podmínky, které byly odhlasovány vìtšinou pøí-
tomných radioamatérù. Nepovedly se, a to se obèas
stává - v žádném pøípadì nešlo o rozhodnutí nìjakých
úøedníkù, kteøí tyto závody v životì nejeli.

Martin Huml, OK1FUA / OL5Y, KV manažer



Memoriál Karla Sokola -
OK1DKS

Podmínky platné od roku 2001

Memoriál Karla Sokola OK1DKS je celoroèní soutìž na KV nebo
VKV pásmech. Úèelem této soutìže je na KV pásmech navázat
(odposlechnout) spojení s co nejvìtším poètem zemí a na co
nejvìtším poètu pásem. Na VKV pak navázat (odposlouchat) spo-
jení s co nejvìtším poètem malých lokátorù na každém VKV pásmu
(viz níže) zvláš•.
Úèast: Všichni amatéøi bez ohledu na èlenství v organizacích, a to
jak z OK, tak i zahranièní stanice, zvláštì uvítám amatéry z OM.
Doba: Soutìží se v dobì od 1. ledna do 31. prosince kalendáøního
roku.
QTH: Platí spojení z libovolného stanovištì, ale jen v rámci stejné
DXCC zemì. Spojení z jiné DXCC zemì (napø. OM/OK1HRR) bude
hodnoceno zvláš• jako další stanice.
QSO: Do soutìže se poèítají všechna spojení, ze všech závodù,
aktivù, party a bìžná QSO. Platí spojení na všech KV nebo VKV pás-
mech všemi druhy provozu. Na VKV pásmech však NEPLATÍ
SPOJENÍ PØES PØEVADÌÈE!
Kategorie:
KV-SWL: Tato kategorie je urèena pro posluchaèe a mohou se
soutìže zúèastnit i majitelé koncesí všech tøíd bez rozdílu, pokud
povedou zvláš• SWL deník. SWL musí mít v LOGu zaznamenánu
i znaèku protistanice (WKD WITH). Majitelé koncesí nesmí mít uve-
denu v LOGu pro SWL svojí vysílací znaèku, a to ani jako znaèku
protistanice.
KV-SO: SO (single operátor). Tato kategorie je urèena pro majitelé
koncesí na KV pásmech (u nás C, B a A). Není urèena pro klubové
stanice. Úèastníci z této kategorie mohou být souèasnì hodnoceni
i jako SWL jak na KV, tak i na VKV pásmech!
KV-MO: MO (multi operátor). Tato stanice je urèena pro klubové
stanice a pro stanice, kde pod jednou znaèkou pracuje více operá-
torù.
VKV-SWL: Je opìt urèena pro posluchaèe a mohou se soutìže
opìt zúèastnit i majitelé koncesí všech tøíd bez rozdílu, pokud pove-
dou zvláš• SWL deník. SWL musí mít v LOGu zaznamenánu i znaèku
protistanice (WKD WITH). Majitelé koncesí nesmí mít uvedenu
v LOGu pro SWL svojí vysílací znaèku, a to ani jako znaèku proti-
stanice.
VKV SO: (Single operátor). Do této kategorie jsou zaøazeni všich-
ni amatéøi mající koncesi, bez rozdílu tøídy (D, C, B a A), mimo
klubových stanic. Stanice se mohou zúèastnit i jako SWL jak na
KV, tak i na VKV pásmech!! Kategorie je dále rozdìlena dle níže
uvedených pásem. Každé pásmo je hodnoceno a odmìòováno
samostatnì.
VKV MO: (Multi operátor). Do této kategorie budou zaøazeny
klubové stanice a stanice s více operátory pracující pod jednou
znaèkou.Kategorie je opìt rozdìlena dle níže uvedených pásem.
Každé pásmo je hodnoceno samostatnì.
Bodování na KV: Za každé první spojení se zemí DXCC na
každém pásmu 1,8-28 MHz si poèítáme body bez ohledu na druh
provozu a to jednou za soutìž (za rok). Druhé a další spojení na
stejném pásmu a se stejnou zemí DXCC se již nehodnotí. QSO jen
s platnými zemìmi DXCC. SWL a koncesionáøi tøíd A + B si poèí-
tají 2 body za každé pásmo, koncesionáøi tøídy C pak 3 body.
(Maximálnì tedy 9x2 nebo 6x3, tzn. 18 bodù z jedné zemì DXCC.)
Násobièe nejsou! Souèet bodù ze všech zemí DXCC dává koneèný
výsledek.
Bodování na VKV: Za každé první spojení do malého lokátoru
(JO70AA a JO70AB jsou rùzné lokátory) si poèítáme body dle níže
uvedených pásem bez ohledu na druh provozu a to jednou za
soutìž (za rok). Druhé a další QSO do stejného lokátoru a na stej-
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Závodìní
ném pásmu se již nehodnotí. Celkový výsledek je prostý souèet bodù na
každém níže uvedeném pásmu zvláš•, pouze u SWL pak na všech pás-
mech VKV dohromady. Body si poèítáme dle tìchto pásem: VKV-144:
1 bod, VKV-432: 4 body, VKV-1296: 16 bodù
Hlášení posílejte na adresu: OK1HRR, Václav NÌMEÈEK, BOX 10,
190 12 PRAHA 912 a nebo via packet radio na adresu: OK1HRR
@OK0PPR.#BOH.CZE.EU a nebo via Internet na adresu: ok1hrr@wo.cz.
Hlášení posílejte na formátu QSL lístku nebo na korespondenèním lístku,
v síti packet rádia lze s výhodou použít Generátor hlášení. Uvádìjte jen
tato data: znaèku, koncesní tøídu (u KV), kategorie (KV èi VKV, napø. KV-
SO nebo VKV-432, pozor u SWL!), mìsíc, skóre z minulého hlášení
(leden=0), body celkem od zaèátku soutìže. Ostatní (pásmové body
nebo lokátory) až na konci soutìže - roku, a na vyžádání vyhodnocova-
tele. Papírové pomùcky se seznamem zemí DXCC a pro evidenci loká-
torù Vám na požádání pošlu. Pro VKV èást je výborný program LOC-
NEW2 pro evidenci lokátorù, a doufám, že se v brzké dobì doèkáme
i podobného programu na KV. Každý úèastník je povinen na požádání
poslat ke kontrole své deníky vyhodnocovateli! Nezaslání mùže zname-
nat diskvalifikaci a vylouèení i v dalších roènících.
Termíny: Hlášení posíláme za každý mìsíc, nejpozdìji za 3 mìsíce
(ètvrtletí). A to vždy do 15. dne následujícího mìsíce, nejpozdìji do
15.4., 15.7., 15.10. a 15.1. následujícího roku! Po tomto termínu nelze
spojení navázána v uplynulém ètvrtletí do soutìže poèítat!
Výsledky: Výsledky budou zveøejnìny v síti packet rádia, na Internetu
a dále v èasopisech, pokud o to projeví zájem. Pokud chcete posílat
výsledkovou listinu poštou, zašlete, prosím, patøièné množství ofranko-
vaných obálek s Vaší adresou - SASE!
Odmìny: Diplomy budou udìleny podle poètu úèastníkù. Za každých 5
úèastníkù jeden diplom. Nejlepší výsledky (bez ohledu na kategorie)
budou odmìnìny pohárem (zvláš• KV, zvláš• VKV) a dle poètu úèastníkù
i pøípadnì další poháry za další místa. Sponzor OK1HRR. 

Václav Nìmeèek, OK1HRR

Na horním konci kotev je kotevní provaz (prùmìr 3-5 mm,
podle druhu) pevnì pøivázán k malé karabinì (velikost cca 50
mm) a ta je „zacvaknutá“ do ložiska. Spodní èást je pak uvázá-
na také ke karabinì, která je „zacvaknutá“ do smyèky z oce-
lového lanka (prùmìr cca 2 mm). Smyèka je pak obtoèena
kolem jakéhokoliv pevného pøedmìtu (skála, betonový èi
ocelový sloup, kotvící kolík). Pro spojení ocelového lanka do
smyèky se použije tzv. „blajchrtka“ - zøejmì jde o oficiální
název, pod kterým se prodávají - neznám spisovný ekvivalent.
Zde však velký pozor, lanko musí procházet blajchrtkou mini-
málnì 2x, proto na každém jeho konci vytvoøíme „závit“ tak,
aby jejím okem každý konec procházel opravdu 2x, pøípadnì
použijeme blajchrtky dvì za sebou. Pokud to takto neudìláte,
je velmi pravdìpodobné, že se vám lanka z blajchrtky vysmek-
nou (i když je utáhnete na doraz - èasem se stejnì nepatrnì
povolí) a anténa je na zemi. 

Popsaný zpùsob zabezpeèuje, že se provaz nikde o nic
netøe, i pøi poøádném lomcování stožáru vìtrem. Používáme jej
pro všechny stožáry a vertikály - smyèek z ocelového lanka
s karabinami máme pøipraveno nìkolik desítek. 

Dalším oøíškem mùže být druh provazu. Pokud nepoužijete
lanka z kevlaru, která jsou jednak pevná a jednak se neroz-
tahují (bohužel jsou i velmi drahá), dojde pøi jejich namoèení
k více èi ménì výraznému prodloužení. Toto prodloužení je tím
menší, èím více deš•ù provaz absolvoval. Pro klid duše velmi
doporuèuji všechny kotvy pravidelnì dotahovat - a to hned jak
zaène pršet, nebo i pøi ranním vlhnutí. Moc dobøe znám ty
pocity a myšlenky - „teï když leje nepùjdu pøece ven“,
„poèkám až pøestane“, „ono se to nezblázní“, „nìkdo mi vleze
na kmitoèet“ a pod. Ale Murphy je vždy pøipraven zasáhnout...

Vztyèování
Pro vztyèování používáme jednoduchou „vidlici“ z duralových
trubek (viz obrázek), která má délku buï 4 m (pracovní délka)
nebo 6 m (délka pøi vztyèování / skládání). Její horní konec je
z trubky cca 30-35 mm, ke které jsou pomocí dvou šroubù
M6x90 a distanèních váleèkù délky cca 12 mm pøipevnìny
dvì trubky prùmìru cca 15 mm. Ty jsou trochu zploštìné
a ohnuté tak, aby po pøipevnìní k nosné trubce prùmìru 30
mm tvoøily písmeno Y. Postup je pak následující:
1. Sestavení stožáru, rozvrhnutí paty a kotvících bodù.

Vzdálenost od paty by mìla být alespoò 8m, aby úhel
kotev byl cca 45° nebo více - ostøejší úhel zbyteènì
zvyšuje namáhání kotev i stožáru.

2. Položení stožáru tak, aby smìroval k jednomu z kotvících
míst a aby k nìmu v této poloze bylo možné pozdìji
pøipevnit pohodlnì anténu (dostatek místa).

3. Pøipevnìní kotev ke stožáru a jejich natažení smìrem ke
kotvícím bodùm (kotva ke kotvícímu bodu „pod stožárem“
nebude pochopitelnì „natažená“).

4. Zafixování paty stožáru. Pata musí být zabezpeèena proti
posunutí smìrem „dolù“, napø. opøením o pevný kámen,
obrubník zeï a podobnì, pøípadnì pomocnou osobou.

5. Pøipevnìní „stranových“ kotev (2 ks) ke kotvícím bodùm.
Stranové kotvy jsou ty, které máme pøi pohledu od paty
stožáru k jeho vrcholu pro pravé a levé ruce. Kotvy
pøipevníme s vùlí cca 1 m, která stožár udrží pøibližnì
svislý a zároveò umožní kompenzovat pøípadné nepøesné
rozmístìní kotvicích bodù.

6. Zkušební vztyèení stožáru bez antény. Pøi vztyèování se
tahá pouze za dvì kotvy (horní a spodní), a to ty proti sto-
žáru. Taháme vždy obì kotvy najednou, aby stožár byl stá-
le rovný. Taháme pokud možno z co nejvýše umístìného
místa - je však možné postavit stožár i na rovinì, vyžaduje

to však vìtší úsilí. Po vztyèení si pøesnì vymìøíme délku
kotvy „pod stožárem“ a zjistíme, zda jsou kotvící místa
rozvržena dostateènì pøesnì, aby stožár bylo možné zved-
nout a složit s pevnì upevnìnými stranovými kotvami.

7. Postavení konce stožáru na vidlici. Vidlice je sklonìná tak,
aby se stožár „položil“ do jedné ze stranových kotev, èímž
získá dostateènou stabilitu (viz obrázek).

8. Pøipevnìní antény. Je tøeba nezapomenout na pøipojení
kabelu, zaizolování spoje, pevné pøipevnìní kabelu k ráh-
nu a ke stožáru a na smyèky kolem kotev kvùli otáèení.

9. Vidlici umístíme pod horní kotvy (pokud zde není umístì-
na již pøi instalaci antény) a prodloužíme na 6 m.
Abychom to mohli udìlat, je tøeba buï stožár s anténou
trochu zdvihnout nebo ji dát ještì více šikmo. Toto
doporuèuji nacvièit ještì pøed tím, než pøipevníte anténu.

10. Vztyèení s anténou. Vidlici postavíme a zdvihneme co
nejvýše. Pøitom pozor na „pøeklopení“ stožáru z bodu, kdy
„visí“ v jednom páru stranových kotev, do druhého.
Pokud máte kotvy dobøe pøipravené, nic se nedìje, pouze
to vìtšinou èlovìka s vidlicí vyleká. Souèasnì se zdvi-
háním vidlice se tahá za protilehlé kotvy, èímž se stožár
zdvihne. 

11. Po vztyèení se pata stožáru posadí do rotátoru, nasmìru-
je, utáhne a poté je možné poøádnì dotáhnout i kotvy.

Možná to teï vypadá jednoduše, ale úplnì jednoduché to
není. Ale není to ani moc složité - antény mohou takto stavìt
dva až tøi lidé. Doporuèuji si vše nìkolikrát vyzkoušet
a promyslet. Jen tak pøedejdete ohnutí stožáru pøípadnì jeho
pádu i s anténou.

Obrázky k èlánku na 3. stranì obálky

Martin Huml, OK1FUA / OL5Y
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AKTIVITA 160 CW -  ZÁØÍ  2000
Kat.  QRO

QSO   MULT   TOTAL
1. OK1DRU   60    43    2 580
*  OK2BEH   60    43    2 580
2. OK1PDQ   58    42    2 436
3. OK2PRF   57   52    2 394
4. OK1DMO   57    40    2 280
5. OK1IWC   58    39    2 262
na dalších místech:OK1FPS, 1JOK, 2PRM, 1MXM,
1FAN, 1KCF, 1KZ, 1MNI, 2BGK, 2LF, 1DLB, 1FMG,
OM4DN, OK1HGM, 5TFC, 1KT, 1MDM, 1UAF, 1ANF,
2BQL, 2BND, 1EV, 1MPM, OM5AR, OK1DQP, 1DWF,
1DBF, 1DOL, 2CVH, OM3TLE, OK2BKP, 2BRQ,
1FPA, 1SI, 2BXU, 2BQ, 1KOB/p, 2CMW, 1HL, 1ARQ,
1MNV, OL5NVS, OK1KCP/p; 
hodnoceno celkem 49 stanic.
Kat.  QRP
1. OK1AEE  53    40    2 120
2. OK1AYY  48    38    1 824
3. OK1FOG  46    35    1 610
4. OK1FGH  41    34    1 394
5. OM6AJO  30    24      720     
na dalších místech:OK1HSF, 1FHW, 1ITK, 1MLP;
hodnoceno celkem 9 stanic.
Kat.  SWL
1. OK1-13188  59  41   2 419
2. OK1-21950  57  39   2 223

AKTIVITA 160 SSB -  ZÁØÍ  2000

Kat. vysílací stanice
QSO   MULT   TOTAL

1. OK2BEH  61    41    2 501
2. OK1DOL  60    39    2 340
3. OK1FMG  61   38    2 318
4. OK1IWC  60    38    2 280
5. OK1DRU  57    38   2 166
na dalších místech: OK1FPS, 1DIQ, 1WB, 1MOW, 1LZ,
2BKP, 2SVP, 1KZ, 1KCF, OM4DN, OK1AYY, 2VPQ,
1JOK, 1MMN, 1FAN, 1KT, 2BRQ, 2BQ, 2VH, 2SMS,
2PRM, 1DMO, 1DDP, 2CVH, 2WED, 1EV, 1DQP, 1DLB,
1KOB/p, OL5NVS, OK1FPA, 1DBF, 1MJA, 1ARQ,
1MNV, 2BXU, 2BQL, 2LF, 1CCS, 1DKM, 1PGS, 1HSF,
1DRQ, 1FHA, OM3TLE, OK1KCP/p, 1FGH; hodnoceno
53 stanic.
Kat. SWL
1. OM3-0001  61   38   2 318
2. OM3-0042 58   37  2 146
3. OK1-21950   51   32   1 632
4. OK1-13188   32   26    832

OK MARATON  -   SRPEN  2000

KAT. 1 - POSLUCHAÈI
1. OK1-22729  63 377               
2. OK1-17323  18 752                   
3. OK1-31341  16 446                  
4. OK2-14391  10 592                  
5. OK1-30248  5 654                  
dále: OK1-35616, 1-20829, 1-18707/YL, 2-35141/YL,
1-35554, 1-35307, 2-4857, 2-22169;
KAT. 2 - POSLUCHAÈI   DO 18 rokù 
1. OK1-35519 149 520              
2. OK1-35281  19 277                   
3. OK1-35072  12 370

4. OK2-35255  12 068
5. OK1-34813   5 192/YL
KAT. 3 - KLUBOVÉ  STANICE 
1. OK1KCF     41 319              
2. OL5DX      29 259                  
3. OK1KDO     26 440                  
4. OK1KGR     20 146                  
5. OK1KCP     15 087                  
dále: OK1ODX, 1OMY, 1KHA, 1KOK, 1RSM, 1OFP;
KAT. 4 - OK    D 
1. OK1CYC     55 288               
2. OK1ZAJ     41 285                   
3. OK2TTO     20 734                  
4. OK1SKK     14 148                  
5. OK1CFK     11 260                  
dále: OK1JYL/YL, 2TDL, 2TGK, 1VYC, 1JIJ/YL, 2PMX,
1CAZ, 1CHO, 1TJA;
KAT. 5 - OK    C 

1. OK1CRM     46 472               
2. OK1WWJ     46 025                   
3. OK1FMG     36 432                   
4. OK1AXG     33 568                   
dále: OK2PJH, 1XAV, 2ZAW, 2CMW, 1XEW;
KAT. 6 - OK    B + A 
1. OK2VP      88 963              
2. OK1KZ      84 836                  
3. OK2HI      81 100                  
4. OK2EC      79 751                  
5. OK1MNV     65 342                  
dále: OK1SRD, 1DSA, OM3CAZ, OK1DQP, 1ARQ,
OM8ON, OK1DBF, 1DZ, 1HJ, 1JST, 1TJ, 2BEY,
OM3TU, OK1FMJ;
KAT. 7 - TOP  TEN  
1. OK1-35519    6. OK1MNV
2. OK2VP        7. OK1-22729       
3. OK1KZ        8. OK1CYC       
4. OK2HI        9. OK1SRD       
5. OK2EC       10. OK1CRM       

Radek Zouhar, OK2ON

Závodìní
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IARU Region I.
VHF Contest 2000
Komentáø vyhodnocovatele

Ze 164 hodnocených stanic jich 79 poslalo deníky v elektronické formì. Jednalo se
o EDI formát, který už dobøe zvládli všichni naši programátoøi vyhodnocovacích pro-
gramù pro VKV závody. Horší už je to s vyplòováním úvodní èasti, která má funkci jako
titulní list papírového deníku a je nezbytnou souèástí logu v EDI formátu. Mnohé stani-
ce si nevìdí rady, jak vyplòovat jednotlivé øádky. Zde pak zapracuje „lidová“ tvoøivost.
Vyhodnocovací program má pak hodnì starostí s øádkou PSect, která oznaèuje soutìžní
kategorii. Zde mùže být napsána buï èíslice 1, která znaèí Single op., nebo èíslice 2,
která znamená Multi op. Tato druhá kategorie se nesmí psát ve formì øímské II, kterou
program vyhodnotí jako Single op. a ve výsledkové listinì se pak objeví nìkolik
klubových stanic mezi stanicemi jednotlivcù. Místo èíslice 1 lze použít slovo SINGLE
a místo èíslice 2 slovo MULTI. Toto už vyhodnocovací program rozliší naprosto
spolehlivì. Pokud nìkdo posílá svùj log v EDI formátu jen pro kontrolu, napíše namís-
to èíslic 1 nebo 2 slovo CHECK. Další inovace vyhodnocovacího programu nevyluèuji
a ten bude ke stanicím více vstøícnìjší, pokud jde o vyplòování dat v úvodu logu.

Další problémy pak bývají v øádce pro oznaèení výkonu vysílaèe. Je dost stanic, které
tento údaj napíší do øádky pro popis vysílaèe a ve výsledkové listinì pak takováto stani-
ce nemá tento údaj uvedený. Popis antén má být co nejstruènìjší, jinak když program
udìlá výsledkovou listinu, kde je rozsáhlý popis nìkolika antén, vyjde tato øádka
neúnosnì dlouhá. Toto vše by mìl být námìt k zamyšlení pro programátory, kteøí tvoøí
programy pro zpracování dat ze závodu do soutìžního deníku v EDI formátu.

Stanicím, které poslaly logy k hodnocení v EDI formátu, jsme na vyžádání schopni
poslat tzv. ERROR LIST, to jest výpis chybných a nehodnocených spojení a to buï
e-mailem nebo prostøednictvím Packet radia. Do budoucna by bylo vhodné, aby stani-
ce, které se zúèastnily VKV závodu, komunikovaly s vyhodnocovatelem prostøednictvím
e-mailu, nebo Packet radia. Zrychlí to proces vyhodnocování závodu.

Stanicím, které poslaly deník v papírové formì a mají zájem o kompletní výsled-
kovou listinu doporuèuji, aby zároveò s papírovým deníkem ze závodu pøiložily
dostateènì ofrankovanou obálku se svojí adresou. Ještì pár slov k tìm, kteøí posílají
svùj deník ze závodu na papíøe. Obstarejte si titulní list, který obsahuje rubriky podle
doporuèení IARU - Regionu 1. Je k disposici na WEB stránkách Èeského radioklubu
a v rubrice ZAVODY sítì Packet radia ve verzích pro DOS a Windows-WORD. Pøípadnì
si ho vyžádejte pøi návštìvì Èeského radioklubu, kde mají tyto listy k dispozici a rádi
vám udìlají kopii, pøípadnì o ni mùžete požádat písemnì.

Do budoucna by ovšem bylo nanejvýš potøebné, aby stanice, které používají pro
vyhodnocení VKV závodu nìkterý z nìkolika programù, které jsou k disposici, ve vìtší
míøe posílaly své logy v elektronickém EDI formátu. Nesmírnì to ulehèí vyhodnocení
a v lepší míøe to ukáže, kdo v závodì pracuje peèlivì a komu pøíliš nezáleží na tom, co
do logu napíše.

Drobné zjištìní z vyhodnocovaných deníkù - 2. záøí 2000 bylo po krátkou dobu
kolem 18. hodiny UTC pracováno se stanicemi ze Španìlska a Portugalska pøes spo-
radickou vrstvu E na vzdálenosti od 1300 do 1960 km. V této roèní dobì a na pásmu
144 MHz je to jev skuteènì neobvyklý a vyjímeèný.

Na závìr chci podìkovat Ondrovi - OK1CDJ a jeho spolupracovníkùm, tvùrcùm
námi používaného vyhodnocovacího programu.

Antonín Køíž, OK1MG

Závodìní
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Zkrácené podmínky vybraných závodù
(øazeno abecednì)

Aktivita 160 CW KV OK/OM
1840-1900 kHz. Kategorie: QRO, QRP, posluchaèi. Závodu se mohou úèastnit i OM stanice, vyhodno-
cení se provede za každou zemi zvláš•. Kód: RST +  okresní znak. QSO = 1 bod. Násobièe jsou okresy
vèetnì vlastního (i když je stanice jediná, která z okresu pracuje). Výsledek: souèin bodù za QSO krát
poèet násobièù. Hlášení do 14 dnù s uvedením: datum konání, poèet QSO, poèet násobièù, celkový
výsledek, znaèka stanice, kategorie, èestné prohlášení, podpis. Adresa: OK1KZ, Pavel Konvalinka,
Feøtekova 544, 18100 Praha 8. Celoroèní hodnocení je souèet výsledkù všech kol.

All Asian DX Contest  KV MÈR x0,5
Pásma 160-10m (CW), 80-10m (SSB). Kategorie: SO AB, SO SB, MO ST (platí 10-min pravidlo), MO
MT. Kód RS(T) a dvojmístný vìk operátora (YL pøedávají 00). QSO na 160m = 3 body, 80m = 2 body,
ostatní = 1 bod. Násobièe jsou prefixy WPX na každém pásmu zvláš•. Deníky na adresu: JARL Contest
Committee, P.O.Box 377, Tokyo Central, Japan. Poøadatel musí obdržet chronologický deník a sumáø.
Internet: www.jarl.or.jp

ARRL International DX Contest KV MÈR x1
Kategorie SO AB (HP, LP a QRP), SO SB, SOA AB, MO ST, MO 2T, MO MT. Stanice USA a Kanady
navazují spojení pouze se stanicemi mimo tyto dvì DXCC zemì. Ostatní stanice (vè. KH6, KL7, CY9,
CY0 ale také vè. všech /MM a /AM) navazují spojení jen se stanicemi z W/VE. Kód: W/VE - RS(T) +
stát/provincie, ostatní RS(T) + výkon. QSO = 3 body. Násobièe: státy USA (vèetnì DC - celkem 49)

Kalendáø závodù na rok 2001Kalendáø závodù na rok 2001



a kanadské provincie na každém pásmu zvláš•. Deníky: do 30 dnù v elektronické podobì v ARRL for-
mátu na e-mail: DXCW@arrl.org (CW èást) nebo DXphone@arrl.org (fone èást), pøípadnì na 3.5"
disketì na: ARRL Contest Branch, 225 Main St., Newington, CT 06111, USA. Papírový LOG
s výhradou*. Papírové deníky s více než 500 QSO musí obsahovat tzv. dupe-sheet. MO 2T oznaèí
u každého spojení, který ze dvou vysílaèù jej navázal. Internet: http://www.arrl.org/contests.

ARRL 10m Contest KV
Kategorie SO CW, SO SSB, SO MIX (HP, LP do 150 W a QRP do 5 W), MO ST MIX. Operátor SO mùže
pracovat maximálnì 36 hodin z celkové délky závodu 48 hodin, není povolen DX cluster. Navazují se
spojení se všemi stanicemi na svìtì. Kód: RS(T) + stát/provincie (W/VE), èíslo zóny ITU (/MM) nebo
poøadové èíslo spojení. Stanice Novice a Technican dávají za znaèkou /T nebo /N. SSB QSO = 2 body,
CW QSO = 4 body, se stanicí /T nebo /N je 8 bodù. Násobièe: státy USA (vèetnì DC), kanadské provin-
cie, zemì DXCC (mimo W/VE) a zóny ITU u stanic /MM na každém pásmu zvláš•. Deníky: do 30 dnù
v elektronické podobì v ARRL formátu na e-mail: contest@arrl.org, pøípadnì na 3.5" disketì na: ARRL
Contest Branch, 225 Main St., Newington, CT 06111, USA. Papírový LOG s výhradou*. Papírové
deníky s více než 500 QSO musí obsahovat tzv. dupe-sheet. Internet: www.arrl.org/contests/

CQ Worldwide DX Contest KV MÈR x1,5
Kategorie: SO AB, SO SB (HP/LP/QRP), SOA AB/SB (nerozlišují se výkonové kategorie), MO ST, MO
MT. Navazují se spojení se všemi stanicemi na svìtì. Pøedává se RS(T) a èíslo WAZ zóny (v OK/OM
15). Za spojení mezi kontinenty se poèítají 3 body, za spojení na vlastním kontinentu se poèítá 1 bod.
Spojení s vlastní zemí DXCC se bodovì nehodnotí, ale navazuje se pouze za úèelem získání násobièe.
Násobièe jsou zemì DXCC vè. tzv. WAE a zóny WAZ na každém pásmu zvláš•. Deníky: do 1.12. (SSB)
a do 15.1. (CW) v elektronické podobì v Cabrillo formátu na e-mail: ssb@cqww.com (SSB èást) nebo
cw@cqww.com (CW èást), pøípadnì na 3.5" disketì na adresu: CQ Magazine, 25 Newbridge Road,
Hicksville, NY 11801, USA. Papírový LOG s výhradou*. Poøadatel musí obdržet chronologický deník
a sumáø. Stanice, které posílají deník na papíøe a navázaly více než 200 QSO, musí poslat také "cross-
check sheet". Internet: www.cqww.com.

CQ Worldwide 160m DX Contest KV
Kategorie SO (HP, LP do 150 W, QRP do 5 W) - není povolen DX cluster, MO ST. Navazují se spojení
se všemi stanicemi na svìtì. Kód RS(T) a zkratka státu (W), provincie (VE) nebo zemì DXCC (ostatní).

QSO mezi kontinenty = 10 bodù, na vlastním kontinentu a /MM = 5 bodù, vlastní zemì = 2 body.
Násobièe jsou státy USA (vèetnì DC), kanadské provincie, zemì DXCC/WAE (mimo W/VE) na každém
pásmu zvláš•. Deníky: do konce následujícího mìsíce v elektronické podobì v jakémkoliv textovém èi
DBF formátu na e-mail: cq160@contesting.com, pøípadnì na 3.5" disketì na adresu: David L.
Thompson, K4JRB, 4166 Mill Stone Court, Norcross, GA 30092, USA. Papírový LOG s výhradou*.
Poøadatel musí obdržet chronologický deník, sumáø a tzv. dupe-sheet. 

CQ WW WPX Contest KV MÈR x1
Kategorie: SO AB (HP/LP/QRP), SO SB (HP/LP/QRP), SOA AB/SB, SO AB/SB T/S (Tribander/Single
element), SO AB/SB BR (Band Restricted), SO AB/SB R (Rookie). Operátor mùže pracovat maximálnì
36 hodin z celkové délky závodu 48 hodin. Pøestávky min. 1 hodinu a musí být vyznaèeny v deníku.
MO ST (platí 10-min pravidlo), MO MT. Kód RS(T) a tøímístné poøadové èíslo spojení poèínaje 001.
Za spojení mezi kontinenty se poèítají 3 body (10, 15 a 20m) resp. 6 bodù (40, 80 a 160m). Za spo-
jení na vlastním kontinentu se poèítá 1 resp. 2 body. Za spojení s vlastní zemí DXCC se poèítá 1 bod
na všech pásmech. Násobièe jsou prefixy bez ohledu na pásma. Deníky: do 10. 5. (SSB) a do 10. 7.
(CW) v elektronické podobì v jakémkoliv textovém èi DBF formátu na e-mail: N8BJQ@erinet.com, pøí-
padnì na 3.5" disketì na adresu: CQ Magazine, 25 Newbridge Road, Hicksville, NY 11801, USA.
Papírový LOG s výhradou*. Poøadatel musí obdržet chronologický deník, sumáø a abecední soupis
(soubor) s násobièi - prefixy. Internet: http://ourworld.compuserve.com/homepages/N8BJQ/

EU HF Championship KV MÈR x0,5
QSO pouze mezi EU stanicemi. Druh provozu CW a SSB. Pásma 10 - 160m, mimo DX segmenty.
Kategorie: MIX, CW, SSB (HP/LP), SWL. V prùbìhu jedné celé hodiny (napø. 1100 - 1200) je povoleno
maximálnì 10 zmìn pásma nebo módu, souèasná zmìna pásma a módu se poèítá jako jedna zmìna.
Kód: RS(T) a rok, ve kterém operátor poprvé získal koncesi (napø. 599 84). QSO = 1 bod. Násobièe
jsou rùzná pøijatá dvojèíslí. Deníky: do 31.8. v elektronické podobì v jakémkoliv textovém èi DBF for-



mátu na e-mail: euhfc@hamradio.si, pøípadnì na 3.5" disketì na adresu: Slovenia Contest Club,
Saveljska 50, 1113 Ljubljana, Slovenia. Papírový LOG s výhradou*. Poøadatel musí obdržet chrono-
logický deník a sumáø. Stanice, které navázaly více než 200 QSO, musí poslat deník v elektronické
podobì. Internet: http://lea.hamradio.si/~scc/euhfc.html.

EU Sprint, 80m / 40m / 20m KV MÈR x0,5
Pilotní kmitoèty CW: 3550 kHz, 7025 kHz, 14040 kHz, SSB: 3730 kHz, 7050 kHz, 14250 kHz. Jediná
kategorie SO. Stanice EU navazují QSO s kýmkoli, mimoevropské dìlají pouze EU. Pøedávaný kód
(všechny údaje musí být souèástí kódu): znaèka protistanice, Tvá znaèka, poøadové èíslo od 001, Tvé
jméno / pøezdívka. RS(T) se nepøedává. Napø. I2UIY DE OK2FD 076 KAREL. V závodì platí QSY pravid-
lo, podle kterého stanice, která dává na kmitoètu výzvu se po navázání QSO musí odladit minimálnì o
2 kHz. Deníky: do 15 dnù po závodì v elektronické podobì v jakémkoliv textovém èi DBF formátu na
e-mail: eusprint@dl6rai.muc.de, pøípadnì na 3.5" disketì na adresu: SSB jaro - Dave Lawley, G4BUO,
Carramore, Coldharbour Road, Penshurts, Kent, TN11 8EX, England UK; CW jaro - Bernhard Buettner,
DL6RAI, Schmidweg 17, 85609 Dornach, Germany; SSB podzim - Paolo Cortese, I2UIY, P.O.Box 14,

27043 Broni (PV), Italy; CW podzim - Karel Karmasin, OK2FD, Gen. Svobody 636, 67401 Tøebíè, ÈR.
Internet: www.kkn.net/~i2uiy/

IARU HF World Championship KV MÈR x1
Kategorie: Nerozlišují se výkonové kategorie a nejsou hodnocena jednotlivá pásma. SO AB CW, SO AB
SSB, SO AB MIX, MO ST MIX (platí 10-minutové pravidlo pro pøechod z pásma na jiné pásmo jako
v CQ WW WPX). S každou stanicí mùže být na každém pásmu každým druhem provozu navázáno jedno
platné spojení. Kód: RS(T) + ITU zóna (v OK/OM 28) nebo oficiální zkratka národní organizace (HQ
stanice) nebo kód správní oblasti IARU (AC, R1, R2, R3 - jen èlenové). Za spojení mezi kontinenty se
poèítá 5 bodù, za spojení s cizí zónou na vlastním kontinentu se poèítají 3 body, za spojení s vlastní
zónou se poèítá 1 bod. Spojení se stanicemi HQ, èleny správní rady IARU a èleny regionálních výkon-
ných výborù, jenž jsou násobièi, se hodnotí 1 bodem. Násobièe jsou zóny ITU, HQ stanice a kódy èlenù
a úøedníkù IARU na každém pásmu zvláš• bez ohledu na druh provozu. Deníky: do 30 dnù v elektro-
nické podobì v ARRL formátu na e-mail: contest@arrl.org, pøípadnì na 3.5" disketì na adresu: IARU
HQ, Box 310905, Newington, CT 06131-0905, USA. Papírový LOG s výhradou*. Papírové deníky s více
než 500 QSO musí obsahovat tzv. dupe-sheet. Internet: http://www.arrl.org/contests/

KV provozní aktiv KV OK/OM
CW, 3510-3560 kHz, Kategorie: QRP (výkon max. 5 W), QRO (doporuèeno 100 W), SWL. Kód: RST
+ okresní znak. QSO = 1 bod. QSO mimo OK/OM se nepoèítají. Násobièe jsou okresy vèetnì vlastního
(i když je stanice jediná, která z okresu pracuje). Výsledek - souèin bodù a násobièù. Hlášení musí
vyhodnocovatel obdržet nejpozdìji druhý pátek po závodì. Adresa: Karel Køenek, OK1HCG, Nevanova
1035, 163 00  Praha 6 nebo PR na OK1HCG. Vzor: Hlášení ze dne ..., kategorie ..., znaèka v závodì
OK..., pøedávaný okresní znak ..., poèet platných QSO ..., násobièe ..., výsledek .... Prohlašuji, že jsem
dodržel podmínky závodu a uvedený výsledek odpovídá skuteènosti. Poøadatel si mùže vyžádat deník
ke kontrole.



Plzeòský Pohár, 80m KV OK/OM
Kategorie MIX, CW, SWL. 3520-3570 a 3700-3775 kHz. Možno navázat jedno QSO CW (2 body)
a jedno SSB (1 bod). Spojení s OK1OFM je za 2/4 body. Násobièe nejsou. Kód RS(T) a libovolné
dvoumístné èíslo, které se nesmí bìhem závodu mìnit. Deníky na Pavel Pok, OK1DRQ, Sokolovská 59,
32312 Plzeò.

Polní den mládeže VKV
Závod se koná první sobotu v èervenci od 1000 do 1300 hodin UTC.  Kategorie: 144 MHz - SO, 144
MHz - MO, 432 MHz - SO, 432 MHz - MO. Hodnoceny budou pouze stanice obsluhované operátory,
kterým v den konání závodu ještì není 18 a více let. Závodí se z libovolného stanovištì a s libovolným
napájením zaøízení. Kód: RS(T), poøadové èíslo spojení poèínaje 001 a lokátor. Deníky nejpozdìji
desátý den po závodì. Na titulním listì deníku ze závodu musí být kromì ostatních náležitostí uveden
seznam operátorù, kteøí stanici bìhem závodu obsluhovali a data jejich narození. Neuvedení tohoto
seznamu bude dùvodem k diskvalifikaci stanice. Adresa: OK1MG, Antonín Køíž, Polská è.2205, 272 01
Kladno 2. 

Provozní aktiv VKV
Pásma 144 MHz do pásma 10 GHz vèetnì. Závod se koná každou tøetí nedìli v mìsíci od 0800 UTC
do 1100 UTC. Kategorie: SO, MO. Kód - RS(T), poøadové èíslo spojení poèínaje èíslem 001 a lokátor.
Platí i spojení se stanicemi, které nezávodí a které nemusí pøedávat èíslo spojení. Bodování - za spo-
jení se stanicí ve vlastním velkém ètverci se poèítají dva body. V sousedních velkých ètvercích jsou to
tøi body atd. Násobièe - velké ètverce, se kterými bylo bìhem závodu pracováno, a to na každém pásmu
zvláš•. Výsledek - souèet bodù krát souèet násobièù, a to na každém pásmu zvláš•. Hlášení z jed-
notlivých kol se posílají nejpozdìji pátý den po závodì na adresu vyhodnocovatele. Hlášení z každého
pásma a z každé kategorie musí obsahovat: název závodu, mìsíc a rok jeho konání, znaèku soutìžící
stanice, kategorii a pásmo, lokátor, ze kterého stanice pracovala bìhem závodu, poèet platných spo-
jení, poèet bodù za spojení, poèet násobièù, celkový poèet bodù. Adresa: OK1MNI, Miroslav Nechvíle,
U kasáren 339, 53303 Dašice v Èechách nebo via PR na OK1KPA@OK0PHL. Internet:
http://crk.mlp.cz.

QRP závod VKV
Èeský radioklub poøádá QRP závod na VKV, který se koná vždy v nedìli o prvním víkendu v srpnu od
0800 do 1400 hodin UTC na pásmu 144 MHz. Kategorie: SO, MO, u obou kategorií libovolné QTH,
výkon do 10W a napájení zaøízení pouze z chemických zdrojù proudu bez použití el. sítì a agregátù.
Druhy provozu: CW, SSB a FM. Kód: RS(T), poøadové èíslo spojení od 001 a lokátor. Bodování: Za
jeden kilometr pøeklenuté vzdálenosti se poèítá 1 bod. Deník do deseti dnù po závodì na adresu vyhod-
nocovatele, kterým je OK1MG: Antonín Køíž, Polská 2205, 27201 Kladno 2. Pokud není stanoveno
jinak, platí Všeobecné podmínky pro závody na VKV. 

SSB liga KV OK/OM
SSB, 3700-3770 kHz, Kód: RS + okresní znak. Ostatní jako KV provozní aktiv.

Subregionály (velké VKV závody) VKV
Níže uvedené závody na VKV, vyhlášené ÈRK, jsou èasovì koordinovány v celé I. oblasti IARU, a to
vždy celý první víkend v pøíslušném mìsíci od 1400 UTC v sobotu do 1400 UTC v nedìli. Jde o závody:
I. subregionální závod (bøezen), II. subregionální závod (kvìten), Mikrovlnný závod (èerven), Polní den
na VKV - III. subregionální závod (èervenec), IARU Region I. - VHF Contest (záøí), IARU Region I. -
UHF/Microwave Contest (øíjen), A1 Contest - MMC, IV. subregionální závod (listopad). Soutìžní kate-
gorie: SO, MO. Pásma 144 MHz - 76 GHz. Druhy provozu: CW a fone podle povolovacích podmínek.
V jednom daném okamžiku smí mít každá stanice na jednom pásmu pouze jeden signál. Z jednoho
soutìžního stanovištì bude na každém pásmu bìhem jednoho závodu hodnocena jedna stanice.
Spojení EME, MS, cross-band a pøes pozemní èi kosmické pøevadìèe se do závodu nepoèítají. Kód:
RS(T), poøadové èíslo spojení a lokátor. Poøadové èíslo spojení musí na každém pásmu zaèínat èíslem
001. Úplný kód vèetnì poøadového èísla spojení od 001 pøedávají i nesoutìžící stanice. Bodování: za
každý kilometr pøeklenuté vzdálenosti mezi obìma spolupracujícími stanicemi se poèítá jeden bod. Za
spojení v tomtéž lokátoru se poèítá 1 bod. 

Vánoèní závod VKV
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. Kód:
RS(T), poøadové èíslo spojení poèínaje 001 a lokátor. Spojení se èíslují bez ohledu na etapy. V každé
etapì lze navázat s každou stanicí jedno platné spojení. Kategorie: SO, MO. Bodování: Za spojení se
stanicí ve vlastním velkém ètverci se poèítají dva body, v sousedním pásu velkých ètvercù jsou to 3
body atd. Výsledek je dán souètem bodù za jednotlivá spojení. Soutìžní deník musí být odeslán do
deseti dnù na adresu: OK1WB, Jiøí Sklenáø, Na Drahách 190, 500 09 Hradec Králové.

Velikonoèní závod VKV
Každou Velikonoèní nedìli od 0700 do 1300 UTC. Závod dìtí je od 1300 do 1400 UTC. Soutìžní kat-
egorie je jediná, všichni závodí dohromady. Z jednoho soutìžního stanovištì mùže bìhem závodu
vysílat více stanic. Bodování: V pásmu 144 MHz se za spojení ve vlastním velkém ètverci lokátoru
zapoèítávají 2 body, v sousedním pásmu velkých ètvercù lokátorù 3 body atd. Násobièe nejsou. Na
každém vyšším pásmu, se bodová hodnota za spojení mìní následovnì: 432 MHz + 2 body, 1.2 GHz
+ 3 body, 2.3 GHz + 4 body, 5.6 GHz + 5 bodù, 10 GHz + 6 bodù, atd. Výslednou hodnotou je souèet
bodù za všechna pásma uvedený v normalizovaném titulním listì soutìžního VKV deníku, který musí
dále obsahovat všechny ostatní pøedepsané náležitosti.

VRK závod - Veterán Radio Klub KV
Èas: 06:00 - 10:00 UTC. Doporuèené pásmo kmitoètù: 3520 - 3570 kHz pro CW, 3700 - 3770 kHz pro
SSB. Provoz: CW a SSB. Kategorie: 1. stanice CW, 2. stanice MIX, 3. posluchaèi MIX. Výzva do závo-
du: CW - CQ VRK, SSB - výzva VRK.  Soutìžní kód: èlenové VRK dávají RS(T) + VRK + èlenské èíslo
(napø. 59VRK023), ostatní stanice dávají RS(T) + poøadové èíslo spojení (napø. 599001). Bodování:
platí spojení s libovolnou stanicí 1x za závod, za každé spojení se poèítá jeden bod. Posluchaèi: musí
zaznamenat vyslaný report a mohou si zapoèítat každou stanici pouze 1x za závod, odposlech jedné
stanice jeden bod. Násobièe: spojení se èlenem VRK, nebo jeho odposlech je jeden násobiè. Výsledek:
souèet bodù za QSO (odposlech) x souèet násobièù. Vyhodnocení: vždy první 3 stanice v jednotlivých
kategoriích obdrží diplom ze závodu VRK. Stanice pracující CW budou hodnoceny samostatnì (i v kate-
gorii CW) pokud pošlou samostatný deník za CW provoz. Poznámka: soutìžící v kategorii MIX pokud

budou mít spojení CW i SSB, musí zapsat obì spojení ale poèítat jen jedno spojení. Soutìžní deníky
v obvyklé formì zaslat do 31. 3. na adresu: Miroslav Vrána, OK2TH, prof. Tuèka 3508, 76701 Kromìøíž.
Spojení se èleny VRK v tomto závodì mohou být použita pro žádost o diplom VRK.

WAE DX Contest KV MÈR x1
Pásma 80-10m. Kategorie: Nerozlišují se výkonové kategorie a nejsou hodnocena jednotlivá pásma.
SO AB (operátor mùže pracovat maximálnì 36 hodin z celkové délky závodu 48 hodin, pøestávky max.
tøi, min 1 hodinu a vyznaèeny v LOGu), MO ST. Pro obì kategorie: DX cluster povolen, platí 15-minu-
tové pravidlo pro zmìnu pásma s tím, že okamžitá zmìna je možná za úèelem získání násobièe. Je
zakázáno vysílat èi pøijímat QTC paralelnì s navazováním bìžných QSO. SWL - posluchaèi. Evropské
stanice navazují spojení pouze s mimoevropskými a naopak. Pøedává se RS(T) a tøímístné poøadové
èíslo spojení poèínaje 001. Kromì bìžných spojení se v závodì pøedávají tzv. QTC. QTC pøedávají
mimoevropské stanice evropským. Každý QTC sestává z èasu, znaèky a pøijatého èísla spojení
uskuteènìného stanicí, která QTC pøedává. Napø. 0123 OK1FUA 001 znamená, že v 0123 UTC navázal
QSO s OK1FUA a obdržel od nìj èíslo 001. Vysílající stanice mùže každé spojení pøedat jako QTC
pouze jednou (mùže tedy pøedat maximálnì tolik QTC, kolik má navázáno spojení). Mezi dvìma stani-
cemi mùže být pøedáno celkem maximálnì 10 QTC bez ohledu na pásma. Za úèelem získání všech
deseti QTC je možné s jednou stanicí navázat více QSO. Bìhem pøedávání každé skupiny QTC se
pøedává zlomek, sestávající z poøadového èísla skupiny QTC a poètu QTC v pøedávané skupinì - tedy
napøíklad 4/8 znamená, že stanice pøedává svou ètvrtou skupinu, ve které bude 8 QTC. Za každé QSO
a každý pøijatý èi vyslaný QTC je jeden bod. Násobièe jsou zemì DXCC, pøièemž poèet zemí na 80m
se násobí ètyømi, na 40m tøemi a na ostatních pásmech dvìma. Celkový výsledek se spoèítá vyná-
sobením souètu bodù za QSO a QTC ze všech pásem celkovým souètem násobièù ze všech pásem.
Deníky: do 15. 9. (CW) a do 15. 10. (SSB) v elektronické podobì v jakémkoliv textovém èi DBF for-
mátu na e-mail: waedc@compuserve.com, pøípadnì na 3.5" disketì na adresu: WAEDC Contest
Committee, P.O.Box 1126, Duererring 7, D-74370 Sersheim, Germany. Papírový LOG s výhradou*.
Poøadatel musí obdržet chronologický deník, deník s QTC a sumáø. Deník s QTC musí obsahovat
znaèku pøedávající stanice, èas, pásmo, èíslo skupiny a pøijaté QTC. Internet:
http://server.darc.de/referate/dx/fedcw.htm

Závod mládeže VKV
První sobotu v èervnu od 11.00 do 13.00 UTC na pásmu 144 MHz. Hodnoceny jsou jen stanice
obsluhované operátory, kterým v den konání závodu ještì není 18 a více let. V jediné kategorii soutìží
operátoøi klubových stanic tøídy C a D a stanice individuální OK a OL. Maximální výkon PA je 100 W.
Napájení je libovolné a soutìží se z libovolného QTH provozem CW a fone, FM pouze 145.350 až
145.550 MHz. Nejsou dovolena spojení pøes aktivní pøevádìèe. V závodì se pøedává kód složený
z RS(T), poøadového èísla spojení od 001 a lokátoru. Soutìžícím stanicím se do závodu poèítají i spo-
jení se stanicemi, které nesoutìží a nepøedávají èíslo spojení. Bodování: se stanicí ve vlastním velkém
ètverci lokátoru se poèítají 2 body, v sousedních ètvercích jsou to 3 body atd. Násobièe: rùzné velké
ètverce, se kterými bylo bìhem závodu pracováno, ale pouze ty, ze kterých pracovaly stanice, které
bìhem závodu mìly QTH na území ÈR. Za spojení se stanicemi v zahranièí se poèítají jen body za spo-
jení. Výsledek: souèet bodù za spojení krát poèet násobièù. Deníky do deseti dnù na adresu: OK1MG,
Antonín Køíž, Polská 2205, 27201 Kladno 2. Titulní list deníku musí také obsahovat seznam operátorù,
kteøí stanici v dobì závodu obsluhovali, a jejich data narození.

Vysvìtlivky:
Èasy jsou uvádìny v UTC
Pro závody VKV - pokud není uvedeno jinak, platí Všeobecné podmínky VHF/UHF závodù poøá-
daných ÈRK.
MÈR - závod je zapoèítáván do Mistrovství ÈR na KV, násobený uvedeným koeficientem, podrobné
podmínky AMA 6/99.
MÈR na VKV - podmínky viz AMA 1/97, str. 14-15
OK/OM - vnitrostátní závod, spojení pouze s OK, OL a OM stanicemi.
SO - Single Operator - jeden operátor. V této kategorii není povoleno využívat jakoukoliv pomoc
dalších osob související s provozem bìhem závodu. Není tedy možno používat ani DX cluster. Výjimku
tvoøí OK/OM DX contest a WAEDC, kde je použití DX clusteru povoleno. V jednu chvíli mùže být vysílán
pouze jediný signál. Operátor mùže mìnit pásma kdykoliv, kromì WAEDC.
SOA - Single Operator Assisted - jeden operátor s pomocí. V této kategorii je možné využít jak
DX cluster tak pasivní pomoc jiných amatérù, ovšem mimo vaše QTH. Je tedy možné, aby vám kamarád
sdìloval (pozor, nikoliv telefonem èi internetem!) že na urèitém kmitoètu je ta a ta stanice. Není ale
možné, aby volal pro vás zajímavou stanici a žádal jí, aby vás zavolala na vašem kmitoètu. V každém
pøípadì ve vašem QTH musíte být jediný, kdo vysílá, poslouchá a obsluhuje veškerá zaøízení vèetnì PC.
Je zakázáno sama sebe dávat do DX clusteru (tzv. self spotting). V jednu chvíli mùže být vysílán pouze
jediný signál, kromì vysílání spojeného s provozem DX clusteru.
MO - Multi Operators - více operátorù.
SB - Single Band - jedno pásmo. Závodník pøihlásí do hodnocení pouze jedno z pásem, na kterých
se závod koná. Mùže samozøejmì navazovat spojení i na jiných pásmech a za tato pásma poslat deník
pro kontrolu.
AB - All Band - všechna pásma. Závodník pøihlásí do hodnocení všechna pásma, na kterých se
závod koná. Všechny níže uvedené závody jsou vypsány pro pásma 1.8 - 28 MHz (mimo WARC),
kromì WAEDC, kde se nezávodí na 160m. Není samozøejmì povinností dìlat spojení na všech pás-
mech - napø. pokud stanice nemá antény na nìkteré pásmo nebo pokud je nepoužití nìkterého pásma
z taktických dùvodù výhodnìjší.
ST - Single Transmitter - jeden vysílaè. V závodech CQ WW DX a OK/OM DX tato kategorie pøipouští
druhý vysílaè - viz podmínky tìchto závodù.
2T - dva vysílaèe - tato kategorie existuje pouze v ARRL DX závodech.
MT - Multi Transmitters - více vysílaèù.
MS - Multi/Single - jiné oznaèení pro kategorii MO ST.
MM - Multi/Multi - jiné oznaèení pro kategorii MO MT.
HP - High Power - výkon nad 100 W, v ARRL nad 150 W.
LP - Low Power - výkon do 100 W, v ARRL do 150 W.
QRP - výkon do 5 W.
SWL - posluchaèi.
Velký ètverec - první 4 znaky lokátoru.
*Papírový LOG s výhradou - je možné poslat i deník v papírové podobì, pokud nebyl poøizován
v poèítaèi (tzn. psaný v ruce).

Aktualizovaný kalendáø KV závodù (podmínky, výsledky, odkazy) naleznete na http://www.sk3bg.se/contest/.


