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Co pøipravit a zkontrolovat
pøed závodem

Atmosféru pøed zaèátkem závodu prožívá každý jinak.
Pokud k závodu pøistupujete s cílem udìlat co nejlepší
výsledek, možná máte také hlavu plnou podivných
myšlenek. Nervozita je asi tím vìtší, èím vìtší úsilí jste
museli vynaložit na dosažení toho, že za pár minut èi
hodin pro vás zaène tolik oèekávaná „zábava“… V tìch-
to chvílích, kdy hodnota adrenalinu v krvi stoupá, je
dobré si zachovat chladnou hlavu. Snadno se to øekne,
ale obtížnìji dìlá - ne nadarmo jsou v profesích, kde
o vypjaté situace není nouze (armáda, policie, …),
pøipraveny postupy, které na první pohled pùsobí absurd-
nì, ale ve chvílích, kdy jde do tuhého, už tak smìšné
nevypadají. Protože se mi již stalo, že jsem na zcela jasný
úkon pøed závodem zapomnìl, což se samozøejmì obráti-
lo v jeho prùbìhu proti mnì, pøipravil jsem si za použití
tipù K6LL seznam èinností, které je tøeba pøed závodem
uèinit. Jde pochopitelnì o individuelní záležitost, danou
pøedevším provedením a uspoøádáním dané stanice, ale
jako inspirace to možná poslouží.

Pokraèování na stranì 38

OK1KVK, Blatenský vrch - 8x 7el Yagi, Quad; diplom 500 let Nového Mìsta nad Metují - viz èlánek na str. 5; diplom za umístìní v OK/OM DX Contestu (autor Dan Pech,
OK1HRA) - viz èlánek na str. 36; kóta Kohùtka, JN99CH, QTH Jirky Macíka, OK2VMU - viz èlánek na str. 31.
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Jak psát pro èasopis
Radioamatér
Vážení pøátelé, amatéøi, kolegové,
èasopis pro vás (nás) pøipravují vaši kolegové - amatéøi,
kteøí se této èinnosti vìnují jako konkrétní projev ham-
spiritu, na úkor svého volného èasu a - trochu surovì,
ale vìcnì øeèeno - na úkor jiných životních aktivit, vèet-
nì tøeba odpoèinku, aktivního zapojení do našeho
koníèka, rodiny, dìtí apod.

Základní vymezení toho, jak by mìl èasopis pro èleny
ÈRK vypadat obsahovì i vzhledovì, vyplývá ze zadání
ÈRK; je obsaženo ve smlouvì mezi ÈRK a dodavatelem,
s níž se mùžete seznámit na webovských stránkách ÈRK.

Všichni zúèastnìní chtìjí, aby èasopis mìl dobrou
úroveò, abyste jej otevírali vždy dychtivì, se zvìdavostí,
aby co nejvíce ètenáøù v nìm nacházelo co nejvíce
informací. Aby byl nejen zábavným, ale i pouèným
ètením, aby vyvolával potøebu se k jednotlivým èíslùm
nebo èlánkùm vracet a aby byl považován aspoò trochu
i za jakýsi archiv technických a odborných informací.
Výsledek takové snahy je ale dán zejména tím, jaké
èlánky v Radioamatéru budou publikovány. Domyšleno
do konce - nejedná se o médium pro soukromé pu-
blikaèní aktivity jednoho nebo nìkolika psavcù, trpících
ambicemi projevovat se jako jediní autoøi schopní psát
na úrovni o celé široké problematice radioamatérských
èinností. Naopak, mezi tisícovkami èlenù ÈRK je urèitì
dost velký okruh odborníkù až profesionálù - nebo ale-
spoò tìch, kteøí jsou schopni sdìlit své znalosti nebo
zkušenosti ostatním, ku prospìchu spoleèných aktivit.
ÈRK i redakèní kolektiv musí spoléhat na to, že takoví
lidé budou èas od èasu nìjaký èlánek napsat i ochotni.
Je to nakonec možno brát i jako konkrétní projev
okøídleného - a dnes bohužel asi i trochu pozasutého -
pojmu hamspirit.

Hlavním smyslem této úvahy není propagace
samozøejmých myšlenek. Bez snahy a spolupráce široké
skupiny autorù mùže být èasopis jen formálním
klubovým zpravodajem, který prolistujete a možná
i s povznesenou kritikou odložíte. A o takový výsledek
nestojí nikdo z tìch, kteøí se èasopisu vìnují. Jsou to
také amatéøi, kteøí nejsou rentiéry ani milionáøi; mají
málo èasu a spoustu dalších bìžných starostí.

Dovolujeme si proto poprosit, abyste vìnovali
pozornost následujícím bodùm:
w Pište. Neostýchejte se, své myšlenky, zkušenosti

a názory sdìlujete ostatním amatérùm, èasopis je
tady právì k tomu úèelu. A pokud byste si nebyli jisti
smysluplností vaší autorské iniciativy, spojte se
s redakcí a poraïte se.

w Než ale zaènete vìnovat èas formulaci svých
myšlenek, zamyslete se a øeknìte si sami pro sebe,
co chcete svým kolegùm, kamarádùm a ostatním
zájemcùm o naše hobby sdìlit a proè. Zvažte, co
považujete za podstatné a co si možná pøíliš dùrazu
nezaslouží. Pro koho chcete svùj pøíspìvek vytvoøit,
jaký rozsah si pro své sdìlení pøedstavujete. Zda
pùjde jen o text nebo zda bude úèelné použít
i doplòující obrázky.

w Když dospìjete až do tohoto stádia, je èas nepøehlížet
nìkteré, dnes samozøejmé technické zásady. Redakce
je schopna zpracovat, do èasopisu zaøadit a nakonec
i otisknout pøíspìvky dodané v jakékoli úpravì - tøeba
i psané rukou; je ale také jasné, že zpracování

takového pøíspìvku bude vyžadovat mnohem více
èasu a práce tìch, kteøí se vydávání èasopisu vìnují.
Mìjte to na mysli. Poèítaè má dnes k dispozici témìø
každý a vìtšinou není problém poskytnout alespoò
text ve formì poèítaèového souboru, vytvoøeného
v nìkterém s bìžných textových editorù - Word nebo
tøeba T602. I tak je s jejich výsledným formátováním,
zalomením atd. dost práce. Pro napsání pøíspìvkù
používejte, prosíme, poèítaè.
w Z hlediska stylistiky pište struènì, vyjadøujte se spíše

v kratších vìtách než ve složitých souvìtích. Text by
mìl mít logické èlenìní, ale i spád, nepodstatné vìci
se snažte z textu vypustit. Osvìdèuje se, když se autor
s vyvìtranou hlavou po nìkolika dnech k hotovému
textu vrátí a pøeète si jej slovo od slova. Èasto pak
narazí i na pøehlédnuté gramatické chyby a po
poèáteèním údivu nad tím, co vlastnì napsal, je spíše
schopen text ještì zlepšit i obsahovì.

Pokud jde o zpùsob psaní a úpravu, je úèelné smíøit se
s tím, že pro tuto èinnost jsou uznávány a užívány nìk-
teré jednoduché typografické zásady - vìnujte jim
pozornost, jsou natolik bìžné, že je výhodnì využijete
i v jiných situacích, tøeba pøi psaní vašeho životopisu:
w Pøi psaní textu vkládejte mezi slova vždy jen jednu

mezeru, pište celý odstavec „na jeden zátah“
a klávesou Enter („nový øádek“) zakonèujte pouze
celý odstavec.
w Odskoky - tøeba na zaèátku odstavce - nedìlejte

vùbec, v textu k jejich vytvoøení nepoužívejte nikdy
nìkolik •ukù na mezerník, výsledek je skoro vždy ne-
hezký až nepoužitelný; není-li zbytí, používejte tabu-
látor (klávesu Tab). Obdobnì mezery mezi sloupci
tøeba v tabulkách nedìlejte mezerníkem, ale klávesou
Tab.
w Nepokoušejte se zkrášlit úpravu vytvoøeného textu

napø. zarovnáním do bloku - pracujte zásadnì se
zarovnáním odstavcù „vlevo“. Nepoužívejte dìlení
slov.
w Pro zdùraznìní nìkterých pasáží textu používejte jen

velmi støídmì rùzné formátování písma (tuènì,
podtrženì, kurzíva, rùzné velikosti apod.) - ménì je
vždy více. Výsledná úprava pro dosažení alespoò
trochu jednotného vzhledu stránek stejnì nakonec
probíhá v redakci, takže se jí pøíliš nezdržujte. Pro
zøetelné oznaèení jsou podstatné snad jen dílèí nad-
pisy a logické èlenìní textu na jednotlivé odstavce.
w Následuje-li za slovem teèka, vykøièník nebo otazník

(na konci vìty) nebo èárka, dvojteèka, støedník apod.
(v souvìtí), nevkládá se pøed tato znaménka mezera.
Za nì se naopak vkládá vždy. Za levou nebo pøed
pravou závorku se mezera nevkládá - pøíklad vidíte
o dva øádky výše. Totéž se týká uvozovek.

w Potøebujete-li naznaèit, že na urèité místo do textu
bude vhodné vložit obrázek, napište to pøímo tam
jako poznámku (tøeba SEM OBR. 3); obrázky i ve
formì souborù (v bìžných grafických formátech)
dodejte radìji samostatnì a nevkládejte je do základ-
ního textového souboru. Pro posílání „elektronic-
kých“ obrázkù používejte komprimované formáty
*.JPG pøípadnì *.GIF (formáty typu BMP, PCX, TIFF
jsou zcela zbyteènì pøíliš objemné), a to v co
nejvyšším „rozlišení“ (podstatný je poèet bodù, nikoli
rozlišení DPI). Máte-li obrázky, grafy, fotografie
apod. v papírové formì, jejich další zpracování
a zalomení do textu zajiš•uje redakce. Pro reprodukci
na obálku vítáme i samostatné zajímavé barevné
fotografie se struèným popisem.

w Pøi psaní dùslednì rozlišujte písmena l a O od èíslic
1 a 0

w Odkazujete-li se na informace z jiných zdrojù, starší
èlánky, literaturu apod., je považováno za slušné
pùvodní pramen uvést. Do textu je vìtšinou vhodné
napsat jen odkaz, napø. ve tvaru [1], [2] apod. a sez-
nam odkazù s dostateènì úplnou citací napsat na
konec èlánku.

w Jednotkou napìtí je volt, oznaèuje se V; jednotkou
kmitoètu je hertz, oznaèení Hz apod. Odvozené jed-
notky se vytváøejí standardními pøedponami, vzniká
opìt jedno slovo (tøeba milivolt, megaohm nebo
megahertz), oznaèují se mV, MHz (bez mezer). Dvì
koèky jsou také 2 koèky (s mezerou), obdobnì tedy
14 MHz, 75 mV apod.

Pokusíte-li se uvedené zásady dodržovat, ušetøíte tím
svùj èas a námahu, ale rovnìž i èas, námahu a oèi lidí,
kteøí vaše texty písmenko po písmenku ètou a upravují
a nakonec i uvádìjí do trochu jednotného grafického
vzhledu, døíve než se vše objeví vytištìno na stránkách
vašeho a našeho Radioamatéra. Asi dojdete také
k závìru, že napsat cokoli pìknì a na úrovni není až tak
jednoduché; na druhé stranì se vám takové zkušenosti
mohou zcela jistì hodit i v jiných situacích. Po pøepoè-
tu autorského honoráøe (400-700 Kè za tiskovou stranu)
na hodinovou mzdu také urèitì pøipustíte, že se nejedná
o pøíliš výnosnou èinnost; na druhé stranì spousta lidí,
kteøí pomáhají v rùzných oblastech našich aktivit, to dìlá
tøeba za ještì ménì lukrativních podmínek. Jedná se
nakonec o vìc našeho spoleèného zájmu a ne
o výdìleènou èinnost.

Díky za to, že jste vše doèetli až sem. 73!

Jiøí Škácha, OK1DMU

Nová aktivita ÈRK -
Bulletin
Možná jste si již povšimli, že poèínaje únorem
tohoto roku zaèal Èeský radioklub vydávat svùj
mìsíèní bulletin, který vychází v elektronické
podobì na internetu a paketu vždy zaèátkem
mìsíce. Jeho prostøednictvím bychom Vás chtìli
informovat o vší èinnosti Rady a jejích spolupra-
covníkù, stejnì tak jako o nejpodstatnìjších
údálostech, které se udály v naší organizaci vždy za
uplynulý mìsíc. Bulletin dále obsahuje dùležitá
upozornìní, týkající se široké radioamatérské veøej-
nosti, pøehled závodù i radioamatérských setkání
nadcházejícího mìsíce. 

Bulletin najdete v síti paket radia v rubrice ÈRK,
na internetu na stránkách Èeského radioklubu
(www.crk.cz). Na adrese www.crk.cz/cz/forumc.htm
se mùžete pøihlásit k automatickému odbìru bulle-
tinu, který budete po pøihlášení dostávat formou
zipovaného souboru RTF až do Vaší e-mailové
schránky. 

Pokud budete mít zprávy èi sdìlení, která by
byla zajímavá i pro ostatní radioamatéry, pošlete je
na nìkterou z adres ÈRK a my je rádi zveøejníme.
Bulletin ÈRK vøele doporuèuji a doufám, že se
stane dalším z vašich zdrojù cenných informací.

Petr Èepelák, OK1CMU
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Jednání ÈTÚ a ÈRK
Jednání zástupcù ÈRK a ÈTÚ se uskuteènilo 21.
bøezna 2001. Byl z nìj poøízen dále uvedený
zápis, který byl verifikován a doplnìn panem
øeditelem Duchaèem: 

Zápis z jednání Èeského telekomunikaèního úøadu
a Èeského radioklubu 

konaného dne 21. bøezna 2001 v budovì ÈTÚ,
Sokolovská 219, Praha 9

Zahájení: 9:00 hodin
Ukonèení: 11:00 hodin 
Úèastníci: za ÈTÚ - øeditel správy kmitoètového

spektra Ing. J. Duchaè, Ing. Suja 
za ÈRK - místopøedseda J. Litomiský,
M. Huml, P. Èepelák 

Úvodem bylo spoleènì konstatováno, že hlavním úèelem
jednání je výmìna informací o otázkách, které Èeský
radioklub v pøedstihu pøedložil písemnì ÈTÚ. 
Body jednání: Body jednání zaèínají otázkou ÈRK,
která byla ÈTÚ pøedána pøed jednáním v písemné
podobì. Následuje odpovìï ÈTU k danému bodu.

I. Forma žádosti o povolení a o jeho zmìny
Nejèastìji jsme našimi èleny dotazováni na formu žádostí
o udìlení povolení k provozu amatérské služby, obnovení
platnosti povolení atp. Odpovídáme citacemi ze zákona
è. 151/2000 Sb., provádìcích vyhlášek i Telekomu-
nikaèního vìstníku, i nám je však nejasné, zda Úøad:
- trvá na použití originálních formuláøù dle èástky 8/2000

TV, a v kladném pøípadì jaká je dostupnost tìchto for-
muláøù, 

- bude akceptovat i žádosti podané na fotokopiích èi
nápodobách tìchto formuláøù, 

- bude akceptovat i žádosti psané volnou formu, pokud
budou obsahovat stanovené údaje. 

Odpovìï: Formuláøe žádostí, které byly uve-
øejnìny v Telekomunikaèním vìstníku, èástka
8/2000, jako pøíloha opatøení ÈTÚ è. 1/R/2000, jsou
doporuèené, ÈTÚ akceptuje i podání žádostí na
kopiích nebo nápodobách formuláøù, i podání
psaná volnou formou, pokud budou obsahovat
požadované údaje podle uvedeného opatøení. Na
požádání ÈTÚ zašle e-mailem formuláø v elektro-
nické podobì. Formuláøe v tištìné formì nebudou
k dispozici. ÈTÚ upozoròuje, že oddíl „J“ žádosti
vyplòují pouze žadatelé o povolení k provozu
radioamatérského pøevádìèe nebo majáku. 

II. Doba platnosti povolení
ÈTÚ vystavuje povolení k provozu amatérských stanic na
dobu 5ti rokù, a na stejnou dobu jejich platnost i obnovu-
je. Nenalezli jsme v zák. è. 151/2000 Sb. pro takovou praxi
oporu, a domníváme se, že pro ni není ani vìcný dùvod,
nebo•:
a) V obecných pøípadech nedochází u amatérské služby

k pøídìlu konkrétních kmitoètù konkrétním žadatelùm,
nýbrž je všem žadatelùm obvykle pøidìlován stejný
obor kmitoètù stanovených Radiokomunikaèním øádem
a Národní kmitoètovou tabulkou; žadatel obecnì nemá
výhradní, zákonem chránìný nárok užívat konkrétní
kmitoèet èi kmitoèty, jež by nesmìli užívat jiní provozo-
vatelé téže služby, a v rámci pøidìleného oboru kmi-

toètù proto musí všichni uživatelé strpìt pøípadné vzá-
jemné rušení. Èasové omezení platnosti povolení pro
amatérskou službu nelze odùvodnit hospodárným
využitím kmitoètového spektra a je opodstatnìné jen ve
zvláštních pøípadech, kdy je pøidìlován konkrétní fixní
kmitoèet (pro pøevadìè, maják èi nód). 

b) Omezením platnosti povolení je Úøad zatìžován admi-
nistrativními úkony nikoli nezbytnými. 

c) Omezením platnosti povolení je držiteli povolení
ukládáno omezení, které není nepodstatné, nebo• zøízení
amatérské stanice pøedstavuje nepøehlédnutelné náklady
v penìzích i práci, a pro žadatele je podstatné, na jak
dlouhou dobu bude tyto investice èinit. Dle èl. 2 Ústavy
Èeské republiky lze státní moc uplatòovat jen v pøí-
padech, v mezích a zpùsoby, které stanoví zákon.
V konkrétním pøípadì jsme zákonnou oporu pro
omezení, jež je obèanu ukládáno, nenalezli. 

Ze všech uvedených dùvodù se domníváme, že optimál-
ním postupem, který není v rozporu se zákonem
è. 151/2000 Sb., by bylo vystavování povolení pro ama-
térskou službu bez èasového omezení (nemá-li žadatel
jiný požadavek) s tím, že § 61 zákona poskytuje v odùvod-
nìných pøípadech efektivní nástroj k odnìtí povolení. 

Vychází-li ÈTÚ z názoru, že stanovení doby platnosti
povolení mu náleží v rámci pravomocí udìlených mu
zákonem jako orgánu pro výkon státní správy vèetnì regu-
lace ve vìcech telekomunikací, bylo by nanejvýš úèelné,
aby tato doba byla výslovnì stanovena opatøením Úøadu,
zejména proto, aby byla poskytnuta záruka shodného po-
stupu vùèi všem žadatelùm a rovnosti všech žadatelù. 

Je nám známo, že již v minulosti byla po jistou dobu
povolení vystavována s platností „do odvolání“, a pokud
víme, bylo od této praxe upuštìno proto, že držitelé po-
volení opomínali sdìlovat zmìnu bydlištì, takže pro-
dlužování platnosti povolení bylo jediným nástrojem
k aktualizaci údajù vedených úøadem. Domníváme se však
že dnes, v dobì výstavby informaèního systému státní
správy, již tento aspekt není podstatný. 

Jde o téma intensivnì diskutované radioamatérskou
veøejností, a žádáme proto o sdìlení, o které konkrétní
ustanovení zákona se stávající praxe úøadu opírá, a též
o sdìlení, je-li pøípadnì uvažováno o zmìnì. 
Odpovìï: ÈTÚ stanoví dobu, na niž vydává povo-
lení, na základì pravomocí, jimiž ho vybavil zákon
è. 151/2000 Sb. o telekomunikacích a o zmìnì
dalších zákonù. Tento zákon sám dobu platnosti
povolení neurèuje, protože tato mùže být v závis-
losti na zpùsobu využívání kmitoètového spektra
rùzná. Doba 5 rokù je stanovena s pøihlédnutím
k frekvenci zmìn pøedpisù a na základì osvìdèené
praxe pøedchozích let. ÈTÚ garantuje, že povolení
bude na tuto dobu vydávat shodnì všem
žadatelùm, pokud sami nepožádají o dobu kratší. 

III. Obnova platnosti povolení
Na rozdíl od dlouholeté pøedchozí praxe, kdy platnost povo-
lení amatérské služby byla standardnì prodlužována,
uplatòuje dnes ÈTÚ jako postup k obnovì platnosti povo-
lení výhradnì žádost o nové povolení. Aèkoli jde o otázku
formální, není v pøípadì amatérské služby nepodstatná,
nebo• tento postup neposkytuje jakoukoli záruku zachování
volací znaèky žadatele. Volací znaèka je pro radioamatéra
významná, nebo• - vedle finanèních aspektù (zásoba
stanièních lístkù) - je zejména atributem jeho sportovní
prestiže, nejednou budované desítky rokù v ÈR i v zahranièí. 

Zákon è. 151/2000 Sb. skuteènì proceduru explicitnì
pojmenovanou „prodloužení platnosti povolení“ nedefinu-

je, jsme však toho názoru, že § 60 zákona - zmìna povo-
lení k provozování vysílacích rádiových zaøízení - nabízí
proceduru pro tento úèel dokonale vyhovující. 

Pøipomínáme, že èástka 8/2000 Telekomunikaèního
vìstníku v informativním opatøení è. 80/2000 (doporuèení
o formuláøích žádostí o povolení) obsahuje v èásti
Vysvìtlivky i tuto vìtu: „Držitel povolení mùže požádat
Úøad o prodloužení jeho platnosti na další období - s ohle-
dem na bìh lhùt správního øízení je takovou žádost nutno
doruèit Úøadu nejpozdìji 60 dnù pøed uplynutím doby, na
kterou bylo povolení vydáno.“ Rozpor mezi tímto tvrzením,
které ÈTÚ zveøejnil ve svém vlastním vìstníku, a jeho reál-
nou praxí, je pro naše èleny obtížnì pochopitelný. 

Jde opìt o otázku intensivnì diskutovanou našimi èleny
i ostatními radioamatéry, a žádáme proto o osvìtlení uve-
dených skuteèností, které i na nás pùsobí jako rozporné. 
Odpovìï: Postup obnovy platnosti povolení
opakovaným vydáním nového povolení se opírá
o tyto skuteènosti: 
a) zákon o telekomunikacích nedefinuje institut

resp. postup prodloužení platnosti, 
b) správní øád nepøedpokládá prodloužení platnosti

již jednou vydaného správního rozhodnutí. 
ÈTÚ garantuje, že pøi opakovaném vydání povolení
bude zachována volací znaèka žadatele dle døíve
vydaného povolení, pokud sám nepožádá o zmìnu. 

IV. Uplatnìní § 12 odst. 2) vyhlášky
è. 202/2000 Sb. a § 107 odst. 10) zákona
è. 151/2000 Sb. 
Zvláštní zpùsobilost pøi provozu amatérské stanice
vyžaduje § 67 odst. 1, písm. d) zákona o telekomu-
nikacích, a druhý odstavec téhož paragrafu požaduje, aby
obsluha stanic byla držitelem prùkazu této zpùsobilosti.
Vyhláška è. 202/2000 Sb. v § 2 uvádí: „Obsluhu vysílacích
rádiových zaøízení mohou vykonávat pouze osoby, které
mají platný prùkaz zvláštní zpùsobilosti k obsluze tìchto
zaøízení.“. § 10 téhož pøedpisu v odst. 1 uvádí: „K obsluze
stanic jsou oprávnìny pouze osoby, které získají prùkaz
zpùsobilosti pøíslušného druhu.“. 

§ 107 v odst. 10) ukládá: „Provozovatel vysílacích
rádiových zaøízení, který na základì platného povolení,
které bylo vydáno podle právních pøedpisù platných pøed
úèinností tohoto zákona, provozuje vysílací rádiová
zaøízení, pro která je podle tohoto zákona potøebné po-
volení k provozování vysílacích rádiových zaøízení, je povi-
nen nejpozdìji do jednoho roku ode dne nabytí úèinnosti
tohoto zákona sdìlit a doložit Úøadu údaje a doklady, které
jsou vyžadovány pro udìlení povolení k provozování
vysílacích rádiových zaøízení podle § 57. Nesplní-li provo-
zovatel vysílacích rádiových zaøízení tuto povinnost,
pozbude dosavadní povolení k provozování vysílacích
rádiových zaøízení platnosti, a to uplynutím posledního dne
lhùty stanovené pro sdìlení údajù a doložení dokladù.
Nesplòuje-li provozovatel vysílacích rádiových zaøízení
podle sdìlených údajù a doložených dokladù podmínky,
které stanoví § 57, zahájí Úøad øízení o odnìtí povolení
provozovatele k provozování vysílacích rádiových zaøízení.“

Ze všech uvedených dùvodù jsme naše èleny i neèleny
upozornili na úèelnost využít možnosti poskytnuté § 12
odst. 2) vyhlášky è. 202/2000 Sb., i na povinnost
uloženou § 107 odst. 10) zákona è. 151/2000 Sb.
Zkušenosti radioamatérù z telefonického nebo osobního
styku s pracovníky ÈTÚ však pøinášejí ústní informace, že
oba úkony údajnì nejsou potøebné. 

Rozumíme skuteènosti, že pøíslušný útvar ÈTÚ je díky
tìmto opatøením zákona a vyhlášky zatížen mimoøádnou



agendou. Nedovedeme však radioamatérské veøejnosti
vysvìtlit, že a proè se nemusí øídit zákonem schváleným
Parlamentem ÈR a vyhláškou vydanou MDS ÈR. 
Prosíme v této vìci o jednoznaèné oficiální stanovisko ÈTÚ. 
Odpovìï: ÈTÚ postupuje dle § 12 odst. 2) vyhlášky
è. 202/2000 Sb. a vydává prùkaz operátora tìm,
kdo v minulosti složili zkoušku dle døíve platných
pøedpisù, na základì pøedložení fotokopie platné
povolovací listiny a dokladu o vykonání zkoušky,
pokud tento byl vydán. Tato praxe potrvá podle
uvedeného § 12 do 30. èervna 2001, a jen do této
doby bude prùkaz tìm, kdo o nìj požádají
v souladu s uvedeným ustanovením, vydáván bez-
platnì. Pro pøiznání operátorské tøídy je rozhodující
tøída uvedená v povolovací listinì. 

Povinnost podat sdìlení dle § 107 odst. 10)
zákona è. 151/2000 Sb. se vztahuje též na provozo-
vatele amatérské radiokomunikaèní služby. ÈTÚ
upozoròuje, že nebude samostatnì písemnì potvr-
zovat doruèení sdìlení. Ti, kdo požadují potvrzení
o doruèení, mohou sdìlení zaslat poštou s doru-
èenkou, nebo je osobnì doruèit do podatelny ÈTÚ. 

V. Dùsledky § 2 odst. 1) vyhlášky
è. 201/2000 Sb. 
Uvedený odstavec obsahuje vìtu: „Toto povolení ne-
opravòuje jeho držitele k provozování amatérských
pøevádìèù, majákù a paketových uzlù využívaných
amatérskou radiokomunikaèní službou, které se povolují
samostatnì podle zákona.“ s odkazy na §§ 57 a 58 zákona
o telekomunikacích. 

I když pøedpokládáme, že dùvodem k této formulaci
jsou potøeby vnitrostátní a mezinárodní kmitoètové koor-
dinace tìchto zaøízení, vyvolává tato vìta - v souvislostech
textu celého pøedpisu - mezi radioamatéry øadu otázek, jež
uvádíme, a prosíme o odpovìï na nì: zda ÈTÚ na základì
tohoto opatøení uvedená zaøízení (pøevadìèe, majáky
a nódy):
a) považuje za zaøízení amatérské radiokomunikaèní

služby èi nikoli, 
b) považuje za vyòatá z režimu vyhlášky è. 201/2000 Sb.,

tj. ani ostatní ustanovení vyhlášky se na nì nevztahují, 
c) požaduje pøi provozu tìchto zaøízení bezvýjimeènì

uplatnìní všech ustanovení vyhlášky è. 201/2000 Sb.
vèetnì povinnosti vedení stanièního deníku, v kladném
pøípadì z jakých zdrojù má deník èerpat údaje a jakou
formou má být veden. 
S tím souvisí i problém BBS. Vyhláška nezná BBS. BBS

samozøejmì není vysílacím zaøízením, je k jeho èinnosti
potøebný uzel sítì - nód (ten zákon zná). Ale BBS ke své
èinnosti potøebuje volací znaèku. Dosud BBS byly
pøidìlovány volací znaky OK0Pxx, kde xx bylo odvozeno
od volací znaèky nódu, na který musí být BBS (buï
kabelem, nebo je pøímo souèástí) napojena. 

Je zapotøebí zachovat souèasný systém pøidìlování
znaèek a bylo by vhodné toto ošetøit ze strany ÈTÚ (napø.
vydáním opatøení). Bylo by vhodné, aby znaèka BBS byla
pøidìlena pøi jejím zøízení a aby byla uvedena v koncesní
listinì nódu, na který je BBS napojena a tøeba tam byla
oznaèena jako doplòkové zaøízení s vlastní volací znaèkou.
Obdobnì je to i se znaèkami Dx-clusterù. 

Je tøeba zdùraznit, že vlastní volací znak je dùležitý
nejen z technického hlediska, ale také z hlediska pøehled-
nosti sítì a tedy z hlediska provozního. 
Odpovìï:
1. Radioamatérské pøevádìèe, majáky a nódy jsou
považovány za zaøízení amatérské radiokomu-

nikaèní služby, jestliže pracují na kmitoètech této
služby. Formulace uvedeného ustanovení sleduje
výhradnì zvláštní režim povolování tìchto zaøízení,
na jejich provoz se však všechna ustanovení vy-
hlášky vztahují v plném rozsahu. 
2. I u tìchto neobsluhovaných objektù je nutno vést
stanièní deník, za postaèující budou však
považovány tyto údaje: 
- uvedení zaøízení do provozu, 
- vyøazení zaøízení z provozu, 
- použitý kmitoèet, 
- údaje o korespondujících stanicích se

nepožadují. 
3. ÈTÚ bude informovat své oblastní odbory o této
aplikaci ustanovení vyhlášky è. 201/2000 Sb.
4. Zpoplatnìní tìchto zaøízení odpovídá zpoplatnìní
amatérské služby (správní poplatek za vydání povo-
lení, užívání kmitoètù je bezplatné). 
5. K otázkám kolem sítì paket radia bylo konsta-
továno, že stávající praxe vydávání volacích znaèek
BBS je oboustrannì vyhovující a není uvažováno
o zmìnì. 
6. ÈTÚ upozoròuje, že obsah nìkterých PR sítí
pøenášených zpráv je na mezi pøípustnosti podle §
1 odst. 2 vyhlášky è. 201/2000 Sb. (napø. nìkteré
nabídky materiálu se blíží reklamì živnostenského
prodeje), a žádá ÈRK upozornit na tuto skuteènost
své èleny. 

VI. Uplatnìní § 8 odst. 2) vyhlášky
è. 201/2000 Sb. 
Žádáme o sdìlení, zda ÈTÚ bude pøi své èinnosti
považovat uvedenou lhùtu 30 dnù za absolutní, tzn. provoz
mimo stálá stanovitì je možný v libovolnì se opakujících
èasových úsecích v trvání nejvýše 30 dnù, nebo kumula-
tivní, tzn. doby provozu mimo stálá stanovištì se sèítají
a nesmí pøesáhnout celkem 30 dnù v urèitém období
(v kladném pøípadì v jakém období). 
Odpovìï: Vyhláškou uvedená až 30-ti denní lhùta
platí pro každý jednotlivý pøípad, mùže být
využívána opakovanì, doby takto uskuteènìného
provozu se nesèítají. 

VII. Opatøení ÈTÚ è. j. 502554/2000-613
Žádáme dále o sdìlení, zda je pøi zkoušce amatérských
operátorù z telegrafie stanoven pøípustný poèet chyb, nebo
je texty nutno pøijmout a vyslat naprosto bezchybnì. Na
tuto otázku navazuje i možnost použití poloautomatického
klíèe. 
Odpovìï: Pøi zkoušce z telegrafní abecedy jsou pøí-
pustná 3% neopravených chyb pøi pøíjmu
a vysílání. Použití poloautomatického klíèe pøi
zkoušce není pøípustné. 

VIII. Zkušební otázky
Je obecným zvykem, že povolovací orgány zveøejòují
zkušební otázky vèetnì správných odpovìdí. Domníváme
se, když je toto možné pro získání øidièského prùkazu, kde
mùže jít pøi nesprávných znalostech i k ohrožení lidských
životù, že v pøípadì amatérské služby by tomu nemìlo nic
bránit. 
Odpovìï: ÈTÚ v souèasnosti nepøipravuje zveøej-
nìní zkušebních testù. Nemá námitek, aby ÈRK
zpracoval pro informaci uchazeèù vzorové pøíklady
testù. ÈTÚ je pøipraven vyjádøit se k informaèní hod-
notì takových pøíkladù s výhradou, že vzory nebu-
dou pro zkušební komisi ÈTÚ závazné. 

IX. Zvláštní povolení

Minulé povolovací podmínky umožòovaly povolit
v odùvodnìných pøípadech napø. zvýšené pøíkony pro
úèast v mezinárodních závodech nebo i experimentování
se systémy, které v dobì jejich vzniku neexistovaly
a nebylo tedy možno je do pøedpisu zahrnout. 

Takovým problémem je provoz APRS. Jedná se o sí•
stanic, které všechny pracují na jednotném mezinárodním
kmitoètu a mají tøi funkce:
1) pøijímají datové rámce od mobilních stanic s GPRS

a pøedávají je dál, 
2) pøijímají signály od ostatních podobných uzlù (øíká se

jim DIGI) a pøedávají je dál, 
3) obsahují informace místního typu, které mùže kdokoli

vybavený PC a modemem z nich dostat. 
Cílem celého systému je pøedávat informace o poloze

mobilních stanic. Ty pak dokáže i jen pasivní stanice (jen
s RX) pøijímat a zobrazovat v mapì. Pokud má TRX,
dokáže si z jednotlivých uzlù „vytáhnout“ potøebné infor-
mace. Problémem, který je tøeba øešit je, jak se na tyto
stanice dívat. Není to nód, neumožòuje vstup do žádné
sítì. Není to ale ani opakovaè, protože jsou v nìm uložena
data a dokáže i komunikovat s uživatelem. Otázkou je
volací znaèka pro takovou stanici (digi) APRS. Obecnì
uzly digi provozují klubové stanice pod svými znaèkami.
Vše se odehrává na jednom kmitoètu na celém svìtì
a není tudíž vyžadován kmitoètový pøídìl. Je možno sys-
tém normálnì provozovat, nebo• v souèasných pøedpisech
již není uvádìn rozdíl mezi obsluhovanou a neobsluho-
vanou stanicí?

Žádáme o sdìlení, zda je toto možné a jak postupovat
v pøípadech nespecifikovaných vyhláškou. 
Odpovìï: Udìlování vyjímek z ustanovení vyhlášek
MDS není v kompetenci ÈTÚ. Povolování pøípad-
ných nových druhù provozu èi nových kmitoè-
tových pøídìlù bude øešeno výhradnì novelami
vyhlášky MDS. 

X. Posílení ochrany zájmù radioamatérù pøi
zøizování antén
Na posledním sjezdu našeho sdružení naši èlenové vznes-
li požadavek, aby Èeský radioklub usiloval o zlepšení
postavení provozovatelù amatérské služby pøi zøizování
antén. Dùvodem je skuteènost, že zejména v situaci, kdy je
radioamatér v postavení nájemce bytu nebo nebytových
prostor, nemá jeho zájem a potøeba zøídit anténu jakoukoli
ochranu, a to ani v pøípadech, kdy zamýšlená anténa svými
rozmìry a vahou nemùže ohrozit stavební stav pronajaté
nemovitosti, ani jiné oprávnìné zájmy vlastníka nemovi-
tosti èi zájem veøejný. 

Domníváme se, že s ohledem na výrazné prvky
sebevzdìlání, pøístupu k informacím a praktické využitel-
nosti v nouzových situacích, je pro provoz amatérské
radiokomunikaèní služby žádoucí pøiblížit její obecnou
užiteènost obecnému významu dostupnosti telekomu-
nikaèních služeb pro obyvatelstvo. Tuto dostupnost
chrání ve specifickém pøípadì nájemcù § 91 odst. 6)
zákona è. 151/2000 Sb. Rádi bychom dosáhli
pøimìøeného rozšíøení ochrany zájmù, jež ustanovení
uvedeného paragrafu poskytují, též na ochranu zájmù
provozovatelù amatérské radiokomunikaèní služby,
a prosíme v tomto ÈTÚ o podporu a souèinnost. 
Odpovìï: Posílení ochrany zájmù radioamatérù pøi
zøizování antén amatérské radiokomunikaèní služby
nespadá do kompetence ÈTÚ. ÈTÚ zastává názor,
že se problematika vymyká z možností úpravy
zákonem o telekomunikacích, nebo• zasahuje do
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nejširších obèanskoprávních vztahù, jež upravují
mnohé další pøedpisy. 

XI. Novelizace telekomunikaèních pøedpisù
Praxe i další vývoj jistì døíve èi pozdìji pøinesou potøebu
novelizace novì pøijatých pøedpisù. 

Ceníme si skuteènosti, že ÈTÚ èasto uplatòuje
v pøipomínkových øízeních pøi pøípravì rozlièných pøed-
pisù i ohled na amatérskou službu, pøesto je naše spjatost
s touto službou nepochybnì vyšší. Nesmírnì bychom oce-
nili, kdyby se zdaøilo najít zákonu neodporující funkèní
mechanismus, který by nám umožnil uplatnit své poznatky
už ve stádiu vzniku nových pøedpisù, abychom mohli
jejich možné dopady na naši službu zvážit s dostateèným
èasovým prostorem. 

Domníváme se, že by bylo úèelné ustavit z obou stran
nìkolik osob zpùsobilých a oprávnìných ke vzájemnému
jednání, které by pravidelnì, by• tøeba ne zvláštì èasto,
vedlo ke vzájemné výmìnì názorù a poznatkù. 
Odpovìï: ÈTÚ konstatuje, že øešení pøípadných
návrhù na novelizaci pøedpisù pøísluší pøedevším
ministerstvu dopravy a spojù. Již z tohoto dùvodu
není ÈTÚ ve všech pøípadech informován o zapoèetí
pøíprav pøípadných zmìn a nemùže zaruèit, že by
o nich mohl informovat další subjekty. Návrhy pøed-
pisù, které zpracovává ÈTÚ, jsou zveøejòovány

v Telekomunikaèním vìstníku. ÈTÚ je nicménì
pøipraven kdykoli jednat o všech otázkách, jejichž
ujasnìní nebo øešení bude kterákoli z obou stran
považovat za potøebné. 

Vedle výše uvedených otázek, jež ÈRK pøedložil písem-
nì, byly dále projednány dvì otázky pøedložené na místì
ústnì: 

I. Možnost vystavení seznamu platných
volacích znaèek na internetových WWW
stránkách ÈTÚ 
Vystavení seznamu platných volacích znaèek je zvažováno.
ÈTÚ disponuje potøebným programovým vybavením, je
však nutno dbát ustanovení zákona o ochranì osobních
údajù. Dále nutno doøešit zpùsob aktualizace. ÈTÚ k této
otázce poskytne informaci dodateènì. 

II. Posluchaèská èinnost 
ÈRK upozoròuje, že znìní § 84 zákona o telekomunikacích
problematizuje èinnost rádiových posluchaèù (SWL),
nebo• veøejnosti dovoluje pøíjem pouze nekódovaného
vysílání v pásmech rozhlasu a televize, a pøíjem jiných
služeb je možný jen se souhlasem provozovatelù tìchto
služeb. ÈRK navrhuje, aby za takový souhlas bylo
uznáváno povolení, které by radioamatérské organizace -
jako sdružení provozovatelù amatérské služby - vydávaly
žadatelùm spolu s pøidìlením posluchaèského identi-
fikaèního èísla a s upozornìním na nutnost zachovávat
telekomunikaèní tajemství. 

Zástupci ÈTÚ konstatovali, že otázka vyžaduje
posouzení odbornými útvary ÈTÚ, a pøislíbili poskytnout
vyjádøení dodateènì. 

Èeský radioklub
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Tradièní setkání radioamatérù, pøíznivcù CB radiosta-
nic a všech pøíbuzných oborù s tradièní burzou se koná
ve dnech 25.-27. kvìtna 2001, tentokrát v pøíjemném
prostøedí rekreaèního støediska MEZIØÍÈKO. Toto
zaøízení se nachází asi 10 km západnì od Velkého
Meziøíèí nedaleko mìsteèka Mìøín. Leží blízko hlavní
silnice smìr Jihlava a dálnice D1 (exit 134 Mìøín, dále
asi 3 km po hlavní silnici smìr Jihlava). V dosahu je též
autobusová linka. Støedisko má nìkolik høiš• pro rùzné
sporty a je v podstatì bezbariérové. Ubytování je
zajištìno v ètyø a pìtilùžkových chatkách a je též možno

zajistit celodenní stravu. V provozu bude samozøejmì
rychlé obèerstvení.
Orientaèní ceny: nocleh osoba/den 100 Kè, celo-
denní strava 100 Kè, vstupné 30 Kè.
Struèný program:
PÁTEK pøíjezd, ubytování, volná zábava
SOBOTA burza, pøednášky, ukázky, opìt zábava Hi
NEDÌLE odpoèinek, louèení, odjezd

Po dobu setkání bude v provozu zaøízení stanice
OK2KVM na kmitoètu 145,500 MHz a na pøevadìèích
OK0A 145,750 MHz, OK0BT 439,400 a OK0BO

439,025 MHz (zkušební provoz z nového QTH) a též na
CB kanále è. 27. Rádi pøedvedeme ukázky rùzných
druhù provozu a zodpovíme Vaše dotazy (napø. nelezou
ty vlny na mozek? - lezou, ale krásnì). Pokud chcete
pøispìt do programu èi jen napø. kousek místa pro
schùzku svého spolku, kontaktujte nás prosím.
Informace na výše uvedených kmitoètech podají
OK2KVM, OK2JNM, OK2JCZ, OK2SFI, OK2ZVM.
Kontakty: ubytování - Igor, OK2ZVM, tel. 0604
385455, koordinace programu - Pepa, OK2SFI, tel.
0608 452318, též možno packet radiem
Na setkání se tìší a srdeènì zve radioklub OK2KVM.

Martin Kozina, OK2JCZ, pekarna@brn.pvtnet.cz

Setkání radioamatérù Velké Meziøíèí

K získání diplomu 500 let Nového Mìsta nad Metují
zastoupeného radioklubem OK1KHA je zapotøebí
získat nejménì 500 bodù za spojení pøi dodržení níže
uvedených podmínek a na adresu vyhlašovatele
(OK1IPT, Josef Petrù, Za tratí 1511, 547 01 Náchod)
zaslat výpis ze stanièního deníku s výpoètem
získaných bodù k ovìøení spoleènì s èástkou 50,- Kè,
sloužící ke krytí nákladù spojených s tiskem a poš-
tovným. 

Podmínky k získání diplomu:

- Spojení s níže uvedenými stanicemi platí v období
od 1. kvìtna 2001 do 30. listopadu 2001 libovolným
druhem provozu (CW, SSB, FM, RTTY, PacketRadio)
na libovolných pásmech, neplatí spojení pøes pøe-

vadìèe VKV (vzhledem ke skuteènosti, že radioklub
OK1KHA zøídil a provozuje paketový nód OK0NHN,
platí i QSO navázaná s níže uvedenými HAMy
prostøednictvím paketové sítì).

- S každou CALL lze pracovat na stejném pásmu stej-
ným druhem provozu pouze jednou, to neplatí pro
QSO poøízená s jednou CALL na stejném pásmu
rozdílnými druhy provozu - v takovém pøípadì se
body za tato spojení sèítají - napø. 1. QSO s OK1KHA
2m/SSB za 100 bodù + 2. QSO s OK1KHA 2m/FM za
100 bodù = celkem tedy 200 bodù.

- Mezi navázanými QSO musí být alespoò 1 x QSO
s kolektivní stanicí OK1KHA.

- Pøi spojení musí být soutìžícími kromì obvyklých
údajù i uvedena formulace: „500 let Nového Mìsta

nad Metují“, volaná CALL pøedává soutìžícím RS(T)
+ poøadové èíslo QSO ze svého diplomového deníku.

- Žádosti o diplom s výpisem stanièního deníku,
výpoètem získaných bodù a stanoveným poplatkem
mohou být zasílány prùbìžnì na adresu vyhlašo-
vatele, nejpozdìji však do 10. prosince 2001.

Seznam platných stanic a jejich bodové ohodnocení:
OK1KHA (kolektivní stanice) = 100 bodù, OK1AXG
(zodpovìdný operátor) = 50 bodù, OK1IPT, OK1SOX,
OK1XOX, OK1DWC, OK1MOS, OK1MLX, OK1MIG =
30 bodù.

Bližší informace o podmínkách získání diplomu, pøí-
padnì o èasech, módech a pásmech, na kterých bude
vysílat kolektivní stanice nebo nìkteøí její èlenové, lze
získat i v lokálním boxu na OK0NHN-8 nebo u vyhlašo-
vatele.

Aleš Beran, OK1XOX

V roce 2001 oslaví Nové Mìsto nad Metují výroèí 500 let od svého založení Janem Èernèickým
z Kácova. Pøi této pøíležitosti se rozhodli èlenové a hosté novomìstské kolektivní stanice OK1KHA
vydávat zájemcùm upomínkový diplom z tiskaøské dílny Bedøicha OK1FXX s ústøedním motivem
této mìstské památkové rezervace. Vlastní diplom je navržen tak, aby si našel své dùstojné místo
na zdi nejedné HAMovny hned po boku diplomù „WPX AWARD OF EXCELLENCE“, „5B DXCC“,
„5B WAZ“ a dalších…

Diplom 500 let Nového Mìsta nad Metují

ÈTÚ se pøestìhoval…
Adresa: Sokolovská 219, Praha 9. Adresa pro korespondenci: ÈTÚ, amatérské vysílací
rádiové stanice, box 02, 22502, Praha 025. Tel. (02) 24004725 (paní Boèková),
24004111 (ústøedna), fax: 24004830. Internet: www.ctu.cz.

Opravy - è.2/2001
Fotografie na druhé stranì obálky nepatøí SM5FRM,
ale Tobbemu, SM5FRH. 



Nová Rada ÈRK 
- dokonèení

OK1MG, Antonín Køíž,
narozen 1933. Vystudoval
jsem SPŠ sdìlovací elek-
trotechniky a od roku 1954
do 65 let vìku jsem pracoval
jako technik na zesilovací
stanici správy spojù. S ama-
térským vysíláním jsem se
setkal poprvé v roce 1951 na

stanici OK1KKD (tehdy OK1OKD). Samostatnou licenci
jsem po mnoha pokusech získal v roce 1956. Vìnoval jsem
se hlavnì soutìžím a závodùm, zpoèátku na pásmech 80
a 160m. V roce 1959 v závodì CQ-WW-DX CW Contestu
jsem na pásmu 80m dosáhl prvého místa na svìtì. Po
pøestìhování se v roce 1965 z obce Brandýsek do pane-
lového sídlištì v Kladnì jsem mìl na tehdejší dobu celkem
dobré podmínky pro práci na VKV a tak jsem se v mnohem
vìtší míøe zaèal zabývat soutìžemi a závody na VKV pás-
mech 144 a 432 Mhz. I na tìchto pásmech jsem dociloval
po dobu nìkolika let velmi dobrých výsledkù, a to do doby,
než šestipatrový dùm, ve kterém bydlím, byl obestavìn
mnoha dalšími a pøedevším vyššími domy. Mimo jiné od
roku 1973 vykonávám funkci VKV soutìžního manažera.
OK1VEY, Svetozar Majce.
S radioamatérstvím jsem zaèí-
nal jako støedoškolák v odboè-
ce ÈAV OK1ODC v Dìèínì
v roce 1950. Nejdøíve jako RP,
pozdìji jako RO. Po základní
vojenské službì žiji v Holicích,
kde jsem si v roce 1962 udìlal
zkoušky PO v OK1KHL. O dva
roky pozdìji jsem získal koncesi OK1VEY. V roce 1990 jsem
byl u zrodu dnes už tradièního holického setkání radio-
amatérù. Jako øeditel tìchto akcí pøipravuji letos za podpory
širokého okruhu spolupracovníkù již 12. Mezinárodní
setkání radioamatérù. Byl jsem v roce 1991 jedním z iniciá-
torù vybudování NODu a BBSky PACKET RADIO v Holicích.
V roce 1992 jsem se podílel na založení Rady SysOpù
PACKET RADIA a nìkolik let této radì pøedsedal. V souèas-
né dobì jsem pøedsedou radioklubu OK1KHL a v radì ÈRK
chci pracovat pøedevším jako propagátor ÈRK na domácích
i mezinárodních setkáních i v oblasti PACKET RADIA.

OK1AGA, Jindøich Günther,
tajemník ÈRK. Vìk 64 let, od r.
1955 SWL OK1-5873, dosažen
RP-OK-DX I. tø., RO, pak PO,
od r. 1961 OK1AGA, také VO
OK1KLV, po mnoho let tøída A,
tisíce spojení. Pøetrvává mùj
zájem o provoz vèetnì soutìží,
též QRQ - po 40 letech come-

back v QRQ mezinárodnì - MS HST 1999 v Itálii 9. z 19
v seniorech (r. 1959 spolu s OK3EA 1. místo na mezinár.
závodech v SP v práci na radiostanici + QRQ). Již v 70.
letech provoz RTTY, pak také práce via SAT (RS-5, RS-
6...), rovnìž QRP, dosud mì baví DXy i provoz na VKV,
zachytil jsem i nástup poèítaèù, což aplikuji zejména do
provozu. Též jsem se podílel øadu let nejrùznìjším zpù-
sobem na pøípravì mnoha zájemcù o radioamatérskou
èinnost, což trvá dodnes. Ve své funkci se mj. snažím
o prosazení spoleèenského uznání radioamatérského

sportu, k èemuž také vedu mého pøíp. nástupce, Petra
OK1CMU.
OK1MP, Ing. Miloš
Prostecký, narozen 1938.
S amatérským vysíláním se
seznamuje v roce 1948 na
výstavì k 25. výroèí rozhla-
sového vysílání MEVRO
a vstupuje do ÈAV (RP
4921). Se základy amatér-
ského vysílání ho seznamují
Karel Hodaè OK1HO a Vilém Klán OK1CK. Prvé své spojení
navazuje ze stanice pražské odboèky ÈAV, OK1OPR
s holandskou stanicí PA0LV v roce 1950. V roce 1951 po
zavedení kvalifikace RO skládá zkoušky u Jiøího Mrázka,
OK1GM. Stává se èlenem radioklubu OK1OPZ, pozdìji
OK1KPZ, který vzniká na základní škole, kterou navštìvoval.
Po dobu studií na fakultì radiotechniky ÈVUT
v Podìbradech v letech 1956 až 1961 je èlenem a po získání
vlastního povolení s volací znaèkou OK1MP v roce 1957,
vedoucím operátorem radioklubu OK1KKJ. Vìnuje se
pøevážnì DX provozu a již v roce 1959 je aktivní i SSB.
V roce 1967, jako jeden z prvních OK, zaèíná pracovat RTTY
a stává se propagátorem tohoto druhu provozu. Z jeho dílny
pochází øada konstrukcí, které zveøejòuje nejen
v Amatérském rádiu, ale i na øadì semináøù radiotechniky.
V roce 1970, po úmrtí Karla Kamínka, OK1CX, pøebírá
diplomovou službu Ústøedního radioklubu. Èinnost diplo-
mového manažéra vykonává dodnes. V roce 1990 je zvolen
do rady ÈRK, který zastupuje též v radì Èeskoslovenského
radioklubu. V roce 1991 je zvolen poprvé pøedsedou ÈRK
(tuto funkci vykonává dodnes) a místopøedsedou
Èeskoslovenského radioklubu. V té dobì též iniciuje vydání
pøíruèky „Požadavky ke zkouškám operátorù amatérských
rádiových stanic“, jejímž je spoluautorem. Tato publikace
ÈRK vyšla ve ètyøech vydáních ve více než 10 000 výtiscích.
Je držitelem øady diplomù, mezi nimi 8B-DXCC; DXCC -
Honor Roll #1 - MIXED, PHONE, CW; 5B-WAZ; WPX -
Excellent; WAC 50 MHz a dalších.
OK1AGE, Stanislav Hladký.
Narodil jsem se poèátkem druhé
tøetiny minulého století (1939).
S radioamatérstvím jsem zaèal
zhruba pøed 50 lety, díky legen-
dárnímu OK1WA, mj. prvnímu
radiotelegrafistovi na èsl.
námoøní lodi Republika. Zaèal
jsem v radioklubu OK1KHI
v Roztokách a jsem tam dodnes. Radioamatérství mnì pøi-
neslo mnohé, poznal jsem spoustu velmi dobrých lidí a také
nìkolik s opaèným znaménkem. Vìnoval jsem se hlavnì
provozu, ale i stavbì zaøízení na VKV a zúèastnil se nesèet-
ných závodù a soutìží. Skoro 20 let jsem s partou
bájeèných lidí vysílal ze Snìžky. Tuto dobu považuji za
nejkrásnìjší a neopakovatelnou. Drsné podmínky, krásné
dny pøi podzimních inverzích, dlouhá tropo spojení, aurory,
2x vítìzství v 1. oblasti IARU contestech na 2m a 70cm
s bodovými výsledky, které dosud nebyly pøekonány
(OK1KHI). Mám rád telegrafii, pod svou znaèkou pracuji
v A1 cotestech (MMC). V naší kol. stanici OK1KHI jsme
vychovali (trochu pøehnané slovo), øadu nových radio-
amatérù. I na tomto jsem se podílel. Tøetí funkèní období
jsem hospodáøem ÈRK a èlenem výkonného výboru. Dìlám
tuto práci rád, baví mì. Zlobím se, když nìkteré výdaje se mi
zdají ne právì nejlépe vynaložené, zásadnì preferuji
nejménì vyrovnaný rozpoèet ve shodì s ostatními èleny
rady a vysvìtluji èlenùm v tomto èasopisu i osobnì hospo-

daøení ÈRK. Vìtšinou jsem pochopen a diskuse má smysl.
Mám zkušenost, že naprostá vìtšina lidí je soudných
a zajímá je skuteèný stav vìcí. Jen snad nejsou tak hluèní.
Toto mìlo být mé CV, ale ponìkud se mì to posunulo od
bìžného standardu. Snad to tolik nevadí.
OK1IVZ, Vladislav Zubr.
Nìco pøes 40 let žiji v Hradci
Králové. Po dokonèení studia
na Pedagogické fakultì
v Hradci Králové v roce 1984
následovalo mé zamìstnání
v krajském domì pionýrù
a mládeže na novì vzniklém
oddìlení elektroniky. V této
funkci jsem pomáhal na svìt prvním soutìžím dìtí a mládeže
v programování a soutìži mladých elektronikù v okrese
Hradec Králové. Na podzim roku 1994 založili Radioklub
OK1OHK pøi DDM Hradec Králové, jehož jsem èlenem.
Vytváøíme zde podmínky pro èinnost mládeže i dospìlých.
V letošním roce je klíèovým úkolem mistrovství republiky
soutìže dìtí a mládeže v radioelektronice, které u nás
probìhne již poètvrté. Tradiènì se úèastníme i realizace stánku
pro mládež a zaèínající na setkání v Holicích. V radì ÈRK za-
stupuji skupinu pro mládež a zaèínající radioamatéry.
OK2SJI, Ing. Jiøí Suchý,
absolvent vysoké vojenské
školy ve Vyškovì, se narodil
pøed 37 lety ve Zlínì a v sou-
èasnosti pracuje jako vedoucí
výroby poblíž Chocnì. Pøed
ètyømi lety se zaèal vìnovat
radioamatérské èinnosti, získal
operátorskou tøídu C a o rok
pozdìji B. Jeho znaèka OK2SJI je slyšet pøedevším na
krátkovlnných radioamatérských pásmech provozem CW,
který považuje za nedílnou souèást základních provozních
dovedností. Je èlenem výboru a pokladníkem obèanského
sdružení Radioklub Zlín a v Èeském radioklubu se zapojil
do èinnosti KV pracovní skupiny.

Klubové zprávy

Radioamatér 3/20016

Škola radioamatérù 
Škola radioamatérù - operátorù amatérských sta-
nic v Otrokovicích, kterou každoroènì pro Èeský
radioklub zajiš•uje radioklub Zlín, OK2OZL, se
uskuteèní ve dnech 19. až 24. srpna 2001. Nástup
do kurzu bude v sobotu 18. srpna odpoledne,
odjezd v sobotu 25. srpna dopoledne. Pøedbìžná
cena je 2100,- Kè, mládež do 18 let a studující
1400,- Kè (pøedpokladem je èlenství v ÈRK). Cena
zahrnuje ubytování a stravování za 7 dní.

Vzhledem k tomu, že zkoušky pøed komisí ÈTÚ
budou ve ètvrtek odpoledne, pøípadnì budou
dokonèeny v pátek dopoledne, je možno si uby-
tování a stravu zajistit jen na 6 dní a odjet již v pátek
odpoledne. Pro tyto zájemce je pøedbìžná cena
1850,- Kè, respektive 1150,- Kè.

V cenì není zahrnut poplatek ÈTÚ za vystavení
vysvìdèení ve výši 400,- Kè.

Zájemci se pøihlásí na sekretariátì ÈRK u Petra
Èepeláka, OK1CMU, nejpozdìji do 30. èervna.
Poté jim bude zaslána závazná pøihláška a složenka
na zaplacení poplatku.

Èeský radioklub
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Pøi pøíležitosti 150. výroèí zahájení provozu na
železnièní trati Praha-Drážïany vydává sdružení
radioamatérù-železnièáøù (OK/OM skupina FIRAC)
diplom Praha-Dresden 150 Award. Cílem tohoto
diplomu je navazování spojení mezi radioamatéry na
všech radioamatérských pásmech a oživení radio-
amatérského provozu v souvislosti s oslavami výroèí
železnièní trati Praha-Drážïany.

Podmínky získání diplomu

Diplom mohou získat koncesovaní radioamatéøi
a posluchaèi za tìchto podmínek:
1. Je tøeba získat minimálnì 150 bodù za

uskuteènìná èi odposlouchaná spojení.
2. Diplom bude vydán na základì pøedložených QSL

lístkù nebo jejich kopií, ze kterých bude možné
zjistit, že požadovaná spojení byla navázána, nebo
na základì seznamu tìchto QSL potvrzeného èle-
nem FIRAC nebo dvìma koncesionáøi.

3. Poplatek za získání diplomu èiní 75 Kè nebo 2
EURO. Poplatek se hradí složenkou, do zprávy pro
pøíjemce uveïte Váš volací znak. Další možností je
zaslání penìz prostøednictvím cenného psaní.

4. Žádost o vydání diplomu vèetnì poplatku je tøeba
zaslat na adresu: Ing. Martin Krupièka, OK1JMD,
Plešivecká 1598/11, 412 01 Litomìøice.

Technické podmínky diplomu:

1. Je tøeba navazovat (odposlouchat) spojení se
stanicemi, které pracují z míst uvedených v sezna-
mu železnièních stanic a zastávek na trati Praha-
Drážïany. 

2. Za spojení se stanicí, které vysílá z místa uve-
deného v seznamu železnièních stanic a zastávek,
se zapoèítává 10 bodù.

3. Za spojení se èlenem OK/OM nebo DL sekce
FIRAC se zapoèítává 20 bodù bez ohledu na polo-
hu vysílacího stanovištì této stanice.

4. Za spojení se stanicí OK5SAZ nebo OM9AZ se
zapoèítává 50 bodù bez ohledu na polohu
vysílacího stanovištì této stanice.

5. Spojení lze uskuteènit všemi druhy provozu a na
všech radioamatérských pásmech.

6. Spojení uskuteènìná v dobì konání závodù jsou
platná.

7. Spojení s jednou stanicí je možno uskuteènit jen
jednou.

8. Spojení uskuteènìná pøes pøevadìèe jsou neplat-
ná.

9. Do diplomu se zapoèítávají spojení uskuteènìná
(odposlechnutá) v dobì od 1. dubna 2001 do 31.
prosince 2002.

Seznam železnièních stanic a zastávek

Pro získání diplomu jsou uznána spojení
uskuteènìná (odposlechnutá) se stanicemi, které
vysílají z míst, ve kterých se nacházejí železnièní sta-
nice nebo zastávky trati Praha-Drážïany. Seznam
stanic a zastávek pøedstavuje historický pøehled míst,
ve kterých se stanice èi zastávky nacházejí nebo
nacházely. Jedná se o následující  místa: Praha,
Holešovice, Bubny, Bubeneè, Podbaba, Sedlec,
Roztoky u Prahy, Žalov, Úholièky, Øež, Letky, Libèice
nad Vltavou, Dolany, Kralupy nad Vltavou,
Nelahozeves, Nové Ouholice, Mlèechvosty, Vraòany,
Cítov, Dolní Beøkovice, Horní Poèaply, Hnìvice,
Záluží, Dobøíò, Roudnice nad Labem, Židovice,
Hrobce, Oleško, Hrdly Bohušovice nad Ohøí, Nové
Kopisty, Lukavec, Lovosice, Malé Žernoseky,
Litochovice nad Labem, Prackovice nad Labem,
Dolní Zálezly, Vaòov, Ústí nad Labem, Krásné
Bøezno, Neštìmice, Mojžíø, Neštìdice, Povrly,
Roztoky, Dobkovice, Choratice, Vilsnice, Dìèín,
Pøípeø, Prostøední Žleb, Èertova Voda, Dolní Žleb.
Dále následují stanice a zastávky na území Nìmecka:
Schöna, Hirschmühle, Krippen, Bad Schandau,
Königstein, Kurort Rathen, Stadt Wehlen,
Obervogelgesang, Pirna, Großsedlitz, Heidenau,
Niedersedlitz, Dobritz, Rieck, Strehlen, Dresden.

Dotazy je možné smìrovat pøímo na Martina
OK1JMD, nebo poslat elektronickou poštou na
adresu ok1jmd@quick.cz. Podrobnìjší informace
budou postupnì zveøejòovány na adrese
www.sweb.cz/ok1jmd/, pøípadnì v síti PR.

Martin Krupièka, OK1JMD, ok1jmd@quick.cz

ZPRÁVIÈKY
Nová rozhledna na Bøeznické
pahorkatinì

Vážení,
zasílám informaci o nové rozhlednì na Bøeznické
pahorkatinì. Je známo, že v pøíbramském regionu
v poslední dobì rostou rozhledny jako houby po dešti.
V roce 2000 vyrostla nová rozhledna na Veselém vrchu
u zlatonosné obce Mokrsko a nyní pøibude i rozhledna
u chaty Onen Svìt, kde se chystá na duben otevøení
mimoøádné turistické atrakce, kterou není nic menšího,
než více než 14 metrù vysoká rozhledna. Vìž získá jméno
Langrova rozhledna, aby pøipomínala památku bývalého
majitele okolních osad, jehož potomek výstavbu štìdøe
podporuje vlastním døevem. Slavnostní otevøení se plánu-
je v osadì Onoho svìta na 28. dubna 2001. Pøi dobré
viditelnosti bude možno vidìt údolí Vltavy s Orlickou
nádrží a kopce Brdské vrchoviny a v pøípadì ideálních kli-
matických podmínek dohlédnout až na Šumavu.

Alois Šolc, OK1-21481

Seznam radioamatérských povolení
v OM na webu

TÚ SR oznamuje, že od apríla 2001 zaèal na svojich
stránkach zverejòovat zoznam radioamatérských povolení.
Odkaz na zoznam sa nachadza na stránke, ktorá sa venuje
radioamatérskemu vysielaniu http://www.teleoff.gov.sk
/sub3/Radiocom/HAM/ham.html. Zoznam neobsahuje
osobné údaje ako sù napríklad adresa, rok narodenia,
telefonné èíslo... 

Roman Vavro, press relations TÚ SR, roman.vavro@teleoff.gov.sk

OK1KZ opouští OK Maraton

Snad to nebude nìkteré úèastníky OK Maratonu pøekvapo-
vat, že po pìti letech popøedního umís•ování opouští znaè-
ka OK1KZ úèast v OK-M. Pavel doslova øíká: „Dosáhnout
za rok 2000 v OK-M výsledných 124530 bodù je práce
mnoha set hodin, a to nejen na pásmech ale i zpraco-
váváním výsledkù. Celkem jsem uskuteènil 17882 spojení
(KV-cw 5476, ssb 7436, VKV-cw 542, ssb/fm 2999 a na
pøevadìèích 1429). V prùbìhu roku jsem se úèastnil 218
závodù a soutìží. Další body byly získány za 165 DXCC
zemí na KV, 4 zemì na VKV, za 144 okresù na KV a 56 na
VKV, za 1243 prefixù a 12 velkých locatorù. Je již na èase
odejít do ústraní, uvolnit prostor jiným, vyøizovat QSL
agendu a vìnovat èas jiným aktivitám.“ 

Pozvání do IARU HF Field Day (KV
polní den) - CW èást

Závod se koná 2.-3. èervna 2001, podmínky jsou otištìny
v Radioamatéru 2/2001. Závod poøádá ÈRK/IARU.

Radek Zouhar, OK2ON

Holické setkání 2001

Radioklub OK1KHL Holice poøádá ve dnech 24.-25. 8.
2001 již 12. Mezinárodní setkání radioamatérù.
Podrobnosti naleznete na http://ham.addax.cz/ok1khl
/setkani/index.htm nebo v pøíštím èísle Radioamatéra.

Petr Adam, OK1PAT

Praha-Dresden 150 Award

Vydává se všem OK-OM + RP i zahranièním stanicím
za splnìní následujících podmínek: Diplom je
vydáván k 50. letùm výuky strojírenských oborù na
odborném uèilišti v Unièovì za spojení na všech KV
+ VKV pásmech všemi druhy provozu. 
Termín konání: 1. 5. 2001 - 31. 12. 2001. Druhy
provozu: CW, SSB, MIX, FM, SSTV, PSK31, RTTY.
Spojení pøes pozemní pøevadìèe, družice a v zá-
vodech na KV a VKV UKV neplatí! Jen mimo závody
jsou poèítány body od stanic. 
Bodování: Stanice Radioklubu Unièov OK2KLD =
20b. Stanice jednotlivcù = 5b. Seznam: OK2BMI,
ILD, SMK, JBI, BHT, IEM, BJK, IEM, BKU, ZAK, ZLD,
JNX, HAZ, JNJ, PBL, UJS, PVC, BAW.

S jednotlivou stanicí lze navázat spojení na jed-
nom pásmu všemi druhy provozu, za každý druh
provozu s jednou a tou samou stanicí platí 5 bodù.

Pro vydání diplomu je potøeba získat nejménì 50
bodù. DIPLOM bude vydán s nápisem jednotlivého
druhu provozu (CW - SSB - MIX - FM - SSTV -
PSK31 - RTTY). Diplom bude zasílám na základì
výpisu ze stanièního deníku a èestného prohlášení.
Cena za diplom je 60 Kè pro OK-OM stanice
a posluchaèe. Pro zahranièní stanice cena diplomu:
10IRC, 5USD, 10DEM. Žádost o diplom lze zaslat na
adresu diplomového managera: OK2BMI Milan
Macek, Bøí. Èapkù 818, 78391 Unièov.

Øeditelství Integrované støední školy a odborného
uèilištì pøeje všem zájemcùm o diplom mnoho štìstí
a úspìchù k jeho získání.

Milan Macek, OK2BMI

Diplom 50 let strojírenských oborù v Unièovì
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Jako zcela logické mìøítko se nabízí spokojenost
ètenáøù. Budeme nosit døíví do lesa konstatováním, že
vytvoøit èasopis, který by dokonale uspokojil všechny
radioamatéry, vlastnì nelze. Radioamatérství má tolik
odvìtví, že v jednom univerzálním èasopisu se každému
z nich dostane prostoru jen dvou-tøí stránek jednoho
èísla, tedy každému trochu, ne však vše. A protože nikdo
ze ètenáøù není radioamatérským „supermanem“, který
by souèasnì pìstoval všechny obory našeho hobby,
i každý ètenáø mùže být uspokojen jen èásteènì, ne ale
asi celým obsahem. Toto vstupní omezení musí pøij-
mout kdokoli, kdo bude chtít èasopis hodnotit nikoli
podle subjektivních libùstek (tj. pod u nás
nejoblíbenìjším zorným úhlem návštìvníka hospody po
páté roznášce piva), ale objektivnì, z pohledu celku
(tedy pod zorným úhlem u nás naprosto netradièním).

O to pøíjemnìjší je, že pøevážná vìtšina reakcí ètenáøù
na nový èasopis je kladná, a i ty záporné vyznívají lec-
kdy vlastnì také kladnì. Jako tøeba od onoho kolegy,
který napsal, že po tom, co Èeský radioklub „pøedvedl“
kolem návrhù nových povolovacích podmínek (konkrét-
ní nièemnosti nespecifikovány, ono holt namáhá i po-
psat, co se mi nelíbí na práci jiných, když už pøi ní -
nedej Bože - sám nepøiložím ruku k dílu), nemùže být
jeho èlenem, aby ale mohl èíst Radioamatéra, pøihlašu-
je kvùli odbìru aspoò manželku… 

My dnes nechceme bilancovat první roèník
Radioamatéra, bylo by to opravdu pøedèasné, nýbrž
zareagovat na nejèastìjší otázky tìch, kdo tým kolem
Radioamatéra oslovují, a• už jako ètenáøi, inspirátoøi,
pøispìvatelé èi inzerenti. Každému není úplnì jasné,
jakou roli sehrává jeden každý z tìch, kdo kolem
èasopisu pùsobí.

Co to vlastnì znamená, vydávat èasopis? Každý
èasopis musí mít pøedevším svého vydavatele. To je
osoba (právnická nebo fyzická), která pøíslušný titul
zaregistruje u ministerstva kultury (detaily popisuje
zákon è.46/2000 Sb.). Èasopis dále musí mít redakci, to

je nìkoho, kdo se stará o obsah a také za nìj odpovídá.
Pak ho musí nìkdo vyrobit, tj. vysázet, vytisknout, oøíz-
nout a svázat. A musí zde být i distributor, který hotové
výtisky pøepraví od výrobce ke ètenáøùm, a• již do
schránek pøedplatitelù, nebo do novinových stánkù.

Když se Èeský radioklub rozhodoval, jakou roli zauj-
mout v celém tomto procesu pøi vydávání vlastního
èasopisu, musel vzít v úvahu, že vydávání nemùže
provozovat podnikatelsky, protože není podnikatelským
subjektem. Ale zájem, aby èasopis bylo možno nabízet
nejen jako èlenskou službu ÈRK, ale i neèlenùm ÈRK,
a pøípadnì i v novinových stáncích, existenci podnika-
telského oprávnìní zase naopak vyžaduje.
Spolupracovníci ÈRK s vydáváním tiskovin nemìli
a nemají žádné zkušenosti, ale radioamatéøi v OK si jistì
zaslouží èasopis vytváøený kvalitnì, profesionálnì. I to
naznaèovalo, že ÈRK bude muset spolupracovat
s nìkým dalším. Na druhé stranì pøedchozí zkušenosti
ukázaly, že si ÈRK musí ponechat dostateènì silný vliv
na obsah èasopisu.

Výsledkem úvah bylo, že ÈRK si v celém procesu
ponechal roli vydavatele a vedení redakce vèetnì
redakèní rady, zatímco všechny ostatní úkony obstarává
externí dodavatel, vlastní redakèní prací poèínaje a dis-
tribucí konèe. ÈRK pak od nìj výtisky nakupuje podle
databáze èlenù ÈRK, zatímco prodej zájemcùm mimo
ÈRK je vìcí dodavatele. Na základì výbìru z nabídek
pøedložených nìkolika zájemci byla jako externí dodava-
tel vybrána tajným hlasováním rady ÈRK spoleènost
Cassiopeia Consulting, a.s. Z celého tohoto uspoøádání
plyne i odpovìï na titulní otázku „Kdo je kdo kolem
èasopisu Radioamatér“.

Vydavatelem, tj. právním držitelem titulu èasopisu,
je obèanské sdružení radioamatérù Èeský radioklub.
Vydavatel ustavuje šéfredaktora, jímž je Miloš,
OK1MP, a jehož role spoèívá hlavnì v kontrole obsahu
každého vydání z pohledu obecné správnosti a zákon-
nosti. Poradním orgánem šéfredaktora a zároveò rady

ÈRK je redakèní rada ustavovaná radou ÈRK.
Redakèní radu vede Radek, OK2ON, a èleny jsou Petr,
OK1IPV, a Martin, OK1FLM. Úkolem redakèní rady je
sledovat dlouhodobou vyváženost obsahu èasopisu
z pohledu jednotlivých zájmových skupin ètenáøù tak,
jak je definována osnovou èasopisu, jež je souèástí
smlouvy mezi ÈRK a dodavatelem. Vlastní redakèní
práci obstarává výkonný redaktor, který je ustavován
ve spoleèné dohodì ÈRK a dodavatelské spoleènosti.
Tím je Martin, OK1FUA, a spolupracují s ním Jirka,
OK1DMU, a Vašek, OK1CNN. Stálé rubriky vedou
vedoucí rubrik, kteøí jsou ustavováni v dohodì ÈRK
a dodavatelské spoleènosti. Tisk obstarává na základì
kontraktu s dodavatelskou spoleèností tiskárna Printo
s.r.o. Jirky, OK2RZ, a distribuci v ÈR spoleènost Send
Pøedplatné s.r.o.

Takže, máte-li pocit, že:
a) byste se rádi vyjádøili k celkové koncepci a úrovni
èasopisu, kontaktujte vydavatele, 
b) obsah èasopisu v nìjakém ohledu nìkomu zásadnì
ubral na cti nebo obsahuje nepravdu na úrovni zavádìní
veøejnosti, napište šéfredaktorovi,
c) obsah je dlouhodobì nevyvážený, nìkteré zájmové
skupinì pøeje pøíliš a nìkteré málo, napište pøedsedovi
redakèní rady,
d) chcete nabídnout èlánek èi trvalejší spolupráci
s redakcí, vyjádøit se ke kvalitì redakèního a technického
zpracování atp., kontaktuje výkonného redaktora,
e) máte co sdìlit k obsahu jednotlivých rubrik, kontak-
tujte vedoucí tìchto rubrik,
f) jste èleny ÈRK a èasopis Vám nedochází, dochází na
špatnou adresu atp., kontaktujte sekretariát Èeského
radioklubu, nebo• ten vede databázi èlenù, ovìøte si
ovšem napøed, zda jste správnì a vèas zaplatili èlenské
pøíspìvky,
g) nejste èleny ÈRK a èasopis Vám nedochází, dochází
na špatnou adresu atp., kontaktujte výkonného redak-
tora, ovìøte si ovšem napøed, zda jste správnì a vèas
zaplatili pøedplatné, 
h) ve všech ostatních pøípadech rovnìž oslovte výkon-
ného redaktora, který Vaši otázku doruèí do
správných rukou.

Neváhejte a pište. I ta nejnegativnìjší kritika, je-li
napsána slušnì a se snahou pomoci problém øešit, je
tou nejlepší zpìtnou vazbou pro všechny, kdo mají náš
spoleèný èasopis na starosti.

Jan Litomiský, OK1XU

Kdo je kdo kolem èasopisu Radioamatér

Už více než rok dostávají èeští a moravští radioamatéøi do svých poštovních schránek nové perio-
dikum - Radioamatér - èasopis Èeského radioklubu pro radioamatérský provoz, techniku a sport.
První výroèí èasopisu by mohlo být dùvodem k ohlédnutí, jak radioamatérská veøejnost v OK svùj
nový èasopis pøijala, zda splnil všechna oèekávání èi naopak pøinesl zklamání. Šlo by ale o bilan-
ci spíše pøedèasnou: úroveò èasopisu nemùže být pomìøována prvním èíslem, prvním roèníkem,
a možná ani prvními pìti roèníky. A je diskutabilní, lze-li ji vùbec pomìøovat jakýmikoli hledisky.

Tradièní QRP setkání probìhlo ve dnech 16. a 17. bøezna
v domì technických sportù v Chrudimi. Tento již tradièní
termín týden pøed WPX SSB contestem je dávno zapsán
v mysli všech pøíznivcù QRP provozu. Pøestože probíhala
pražská burza, sešlo se celkem 118 úèastníkù, pro které
bylo na obèerstvení pøipraveno dvanáct kilogramù párkù
s hoøèicí a køenem, 120 lahví dvanáctky Gambrinus, Cola,
rum a samozøejmì pøátelské prostøedí. V sále bylo možné si
pøeèíst výsledky OK QRP závodu 2001, porovnat výsledky
prvních tøí v obou kategoriích za všech šestnáct roèníkù. 

Již v pátek veèer se sjeli nìkteøí skalní QRPisté pøede-
vším ze Zlína, Brna, Sázavy a mužští pøíslušníci rodiny Šád-
kových OK2BND z Hranic. Spoleènì se èleny radioklubu
Chrudim, kteøí zajiš•ovali obèerstvení, strávili veèer - ten-

tokrát bez tradièního guláše -  v neformální pøátelské atmos-
féøe. Zdenek, OK1DZD pøivezl sebou transceiver MALTA 5
pro pásmo 7 MHz, který zde mìl již v loòském roce,
a upravený transceiver California pro 80m, jež po pøipojení
k anténì, která byla pro tyto úèely natažena do pøed-
náškového sálu, se tìšil velké pozornosti. Oba transceivery
bylo možno porovnat s profi transceiverem TS 930.

Zahájení probìhlo v sobotu 17. bøezna v devìt hodin. Po
vyhodnocení závodu OK-QRP 2001 následovala technická
pøednáška Zdeòka, OK1DZD s tradiènì vysokou úrovní
o transceiveru California. Pøednáška se tìšila velkému
zájmu také proto, že byl k dispozici i funkèní vzorek.
Pøestože v OK1CRA byla zmínka i o MINICONTESTu, tento
neprobìhl, protože pro 80m byl k dispozici jen jeden TCVR.
Josef OK1DEC pøivezl sebou na ukázku své osvìdèené kon-
strukce vycházející z Datla. Transceiver pro deset pásem,
pøijimaè, ATU a další transceiver, po jejichž vystavení byl

stùl okamžitì obklopen øadou návštìvníkù setkání. Poté
probìhla burza a následovaly neformální besedy
v kuloárech. Zdenek OK1DZD popisoval své zkušenosti
a úpravy, které provádìl na transceiveru CALIFORNIA.

Po obìdì se úèastníci pomalu rozcházeli, ale vlastní
setkání skonèilo až po patnácté hodinì, kdy skonèily besedy
jednotlivých úèastníkù. Setkání by nebylo možné uskuteènit
bez obìtavé pomoci Josefa OK1VGN, Jirky Nováka, Edy
OK1HEH, Zdeny OK2PLH, Fandy OK1MKR.

V roce 2002 by setkání mìlo probìhnout v tradièním ter-
mínu ve tøetím týdnu bøezna, ve dnech 22. a 23. 3., týden
pøed WPX contestem. Tentokrát to bude již sedmnácté
setkání a poøadatelé pøipravují sálový minicontest na 3,5
MHz a technickou soutìž o malý transceiver.

Na shledanou se tìší Karel OK1AIJ 

a další èlenové radioklubu OK1KCR

QRP setkání Chrudim 2001
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Abyste co nejlépe využili vašeho pøijímaèe na pøe-
plnìných a èasto zašumìných nižších KV pásmech, je
užiteèné znát nìkolik vìcí, které obvykle nejsou podrob-
nì uvedeny v manuálu vašeho transceiveru. Pokusím se
vám tuto problematiku pøiblížit na nìkolika pøíkladech,
které jsou zobrazeny na pøipojených grafech.

Nìkolik základních informací

Vstupní èást pøijímaèe významnì ovlivòuje schopnost
mf filtrù potlaèit šum a rušivé signály. Pøedevším je
nutné si uvìdomit, že nežádoucí signály a šum musí být
co nejvíce potlaèeny ještì døíve, než se dostanou do
detektoru; pøitom se nesmí zhoršit èitelnosti
požadovaného signálu. K tomu je nutné znát údaje
o selektivitì vašeho pøijímaèe. Ukáží vám, že pokud jsou
rušivé signály v porovnání s pøijímaným signálem slabé,
mùžete je odstranit dokonce i tehdy, mají-li stejný kmi-
toèet jako pøijímaný signál!

Zapamatujte si následující zásadu: Filtry pracují
nejlépe, pokud jsou signály, které do nich pøivádíme,
slabé. Nìkteré pøijímaèe mají vìtší zisk na nižších KV
pásmech oproti pásmùm vyšším. Také úroveò atmo-
sférického šumu je obvykle na nižších KV pásmech vìtší
a na vyšších pásmech je témìø zanedbatelná. Protože
vìtšinou není možné èíst signály, které jsou pod úrovní
šumu, nemá smysl, aby vstupní zesilovaèe pøijímaèe
zesilovaly nìco, co je pod touto úrovní. Nìkdy mùžete
využít útlumový èlánek (ATT) a øízení vf zisku (RF) vaše-
ho pøijímaèe ke snížení úrovnì šumu, pøicházejícího na
mf filtr, na tak nízkou úroveò, že šum filtry vùbec nepro-
jde, zatímco požadovaný signál prochází na detektor. Za
tìchto podmínek filtry také nejlépe potlaèují vedlejší
rušivé signály. Následující grafy ukazují pomìr mezi
amplitudou signálu a šumu na vstupu mf filtru a dále

kmitoèty, které filtry procházejí a ty kmitoèty, které jsou
filtry potlaèeny.

Parametry filtrù a propustné køivky

Analyzujme si køivky propustnosti mf stupòù, které jsou
uvedeny ve specifikacích pøijímaèové èásti dvou typù
transceiverù. Budu hovoøit o VBT (variable bandwith
tuning - dolaïování zmìnou šíøky propustného pásma
mf zesilovaèe) transceiveru Kenwood TS-940S a IF
SHIFT (passband tuning - dolaïování posuvem pro-
pustného pásma mf zesilovaèe) transceiveru Kenwood
TS-440S, oboje pøi pøíjmu SSB signálu.

Pro vysvìtlení práce s VBT jsem použil specifikace
KV transceiveru Kenwood TS-940S. Podle ní je selek-
tivita pøijímaèe 2,4 kHz pro potlaèení -6 dB a 3,6 kHz pro
-60 dB. Tato èísla definují pìt bodù, které je pro
zobrazení charakteristiky selektivity pøijímaèe možné
vynést dvìma rùznými zpùsoby. Zobrazme si nejprve

propustnou køivku filtru
(obr. 1A). Bod A se pøi
údajích o selektivitì obvyk-
le neuvádí, ale není na
škodu vìdìt, že bod
s nulovým potlaèením filtru
je uprostøed jeho propust-
né køivky. Body B a C
definují šíøku pøenášeného
pásma 6 dB pod bodem
s nulovým potlaèením.
Body D a E definují šíøku
pøenášeného pásma 60 dB
pod bodem s nulovým po-
tlaèením. Spojnice bodù A
až E znázoròuje propust-
nou køivku filtru. Tvar

køivky pro potlaèení vìtší než -60 dB není obvykle defi-
nován a køivku není možné pøesnì nakreslit. Je však
možné pøedpokládat, že prùbìh køivky je na obou
stranách prakticky vodorovný, asi nìkde mezi -70 dB až
-80 dB. Pøesto mùže velmi silný signál „obejít filtr“,
jestliže potlaèení -70 dB až -80 dB není pro jeho
odstranìní dostateèné.

Takovou propustnou køivku je možné použít k analýze
šíøky pásma dvou filtrù, použitých v mf stupních pøijí-
maèe v TS-940S. První filtr pracuje na mf kmitoètu 8,83
MHz a druhý na kmitoètu 455 kHz. Oba filtry pracují
v kaskádì a dohromady tvoøí ekvivalent jednoho filtru
s charakteristikou shodnou s hypotetickými filtry,
zobrazenými na obr. 1B. V TS-940S tvoøí tyto dva filtry
v kaskádì VBT, které se nazývá SSB slope tuning.
U tohoto zpùsobu mùže být jeden filtr naladìn na vyšší
kmitoèet a druhý filtr na kmitoèet nižší, èímž se dosáhne
zúžení šíøky pásma kombinovaných filtrù. Tato funkce je
zobrazena na obr. 1C.

Protože se snažíme potlaèit rušení v mf stupních pøi-
jímaèe, je tøeba tyto rušivé signály a šum zesilovat pøed
jejich vstupem do mf zesilovaèù co nejménì. Je také
výhodné potlaèit rušivé signály a šum ještì døíve, než se
dostanou do vstupního zesilovaèe pøijímaèe. Síla
signálu a zesílení se obvykle znázoròuje jako nulová
úroveò ve spodní èásti grafu a stoupající síla signálu se
vynáší vertikálnì. V mém pøípadì jsem propustnou
køivku invertoval tak, že potlaèení, síla signálu a zesílení
jsou vyneseny na stejném grafu, s bodem nulového po-
tlaèení každé køivky ve spodní èásti grafu. Invertováním
propustné køivky jsme dostali køivku selektivity filtru
neboli køivku potlaèení.

Køivku potlaèení jsem v grafech použil proto, že se
v charakteristice filtru jednodušeji a pøehlednìji vynáší
tvar signálu a jeho úroveò. Køivka potlaèení na obr. 2A
vznikla invertováním obr. 1A. V tomto obrázku jsou
knoflíky transceiveru SSB SLOPE TUNE (HIGH CUT
a LOW CUT) nastaveny v základní poloze. Odstínované
oblasti zdùrazòují to, co filtr potlaèí.

Obr. 2B ukazuje situaci, kdy jsou oba knoflíky pøijí-
maèe SSB SLOPE TUNE nastaveny na maximum. Je
patrné, že takové nastavení znaènì zúží pásmo propust-
nosti. Výsledek je velmi výhodný pro CW, pro SSB je ale
výsledná šíøka pásma pøíliš úzká, z požadovaného
signálu se odstraní velká èást nf spektra. Do obr. 2B
jsem zakreslil kmitoèet BFO, abych ukázal vztah mezi
nastavením SSB SLOPE TUNE HIGH CUT a LOW CUT
a kmitoètem BFO.

Jak maximálnì využít selektivity vašeho 
pøijímaèe - èást 1

Vadí vám rušení, zpùsobované signály jiných amatérù na pásmech? Vadí vám šum na pásmech?
Mohli byste se tomu vyhnout, kdybyste využili všech možností, které poskytuje váš pøijímaè.
Efektivním využitím jeho selektivity mùžete snížit nebo vylouèit znaènou èást tohoto nepøíjemného
rušení i šumu.

Obr. 1 - A: propustná køivka SSB filtru v TS-940S, sestavená podle parametrù uvedených výrobcem. B: pøekrytí propustných køivek dvou fil-
trù v kaskádì u TS-940S. C: propustná køivka filtru 1 je posunutá o 700 Hz nahoru od støedního kmitoètu filtru. Propustná køivka filtru 2 je
posunuta o 1500 Hz dolù, aby se dosáhlo minimální efektivní šíøky pásma kombinace obou filtrù. Tyto grafy jsou sestrojeny na základì násle-
dujících parametrù: selektivita pøijímaèe pro pøíjem SSB s šíøkou pásma 2,4 kHz pro potlaèení -6 dB a 3,6 kHz pro potlaèení -60 dB. Nastavení
SSB SLOPE TUNE HIGH CUT na 1500 Hz, LOW CUT na 700 Hz nebo více.

Obr. 2 - Køivky selektivity SSB v transceiveru Kenwood TS-940S s VBT (variable bandwidth tuning -
øiditelná šíøka pásma propustnosti). Køivka A vznikla nastavením knoflíkù SSB SLOPE HIGH CUT
a LOW CUT do základní polohy. Køivka B vznikla nastavením knoflíkù SSB SLOPE HIGH a LOW na
maximum: 1500 Hz a 700 Hz.



Je-li TS-440S v režimu SSB, je kmitoèet BFO pevný.
Pøi pøíjmu SSB nahrazuje BFO potlaèený nosný kmitoèet
pøijímaného signálu a zavádí se do produkt detektoru za
mf filtrem. Požadujeme, aby mf filtr propouštìl SSB
signál a všechno ostatní potlaèoval, vèetnì eventuálního
zbytku málo potlaèeného nosného kmitoètu v pøijí-
maném signálu. Šíøka propouštìného pásma mf filtru je
2,4 kHz pro potlaèení -6 dB a pøijímaný SSB signál musí
být pøibližnì uprostøed propustného pásma filtru.
Kmitoèet BFO tedy musí být posunut o 1,5 kHz (zhruba
polovina pøenášeného pásma 2,4 kHz) od propustného
pásma filtru, aby pak v produkt detektoru vytvoøil
správné nf kmitoèty. SSB signál je podstatnì širší než
CW signál a pokud používáme stejný mf filtr pro pøíjem
CW, je BFO kmitoèet posunutý asi o 800 Hz od støedu
propustného pásma mf filtru, aby vytvoøil tón o kmitoè-
tu 800 Hz (s knoflíkem CW PITCH - výška tónu - nasta-
veným ve støední poloze).

Pro druhý pøípad, IF Shift SSB filtrù (posuv celého
propustného pásma filtrù), jsem použil specifikace pro
KV transceiver Kenwood TS-440S (viz obr. 3A). Zde je
uvedená SSB selektivita pøijímaèe 2,2 kHz pro potlaèení
-6 dB a 4,4 kHz pro potlaèení -60 dB. Použitím tìchto
údajù jsem vytvoøil obdobný graf jako pøed chvíli na obr.
2A. Všimnìte si, že v porovnání s TS-940S je propust-
né pásmo filtru užší na spodní èásti køivky a širší v horní
èásti. Pùsobení filtrù je u TS-440S jiné, než uspoøádání
VBT u TS-940S. U TS-440S nemùžete mìnit tvar pro-
pustného pásma, ale mùžete posouvat propustné pásmo
smìrem k vyšším nebo nižším kmitoètùm, jak je vidìt na
obr. 3B a 3C. Posouváním propustného pásma se
nemìní kmitoètový vztah mezi BFO a požadovaným
signálem, takže zabarvení pøijímaného signálu zùstane
stejné.

Popis èinnosti filtru

Nyní pøidáme do køivek filtru pøijímaèe typické signály
a úroveò šumu, abychom znázornili èinnost mf filtrù
v rùzných situacích. Pøi amplitudové modulaci vznikají
dvì postranní pásma - jedno nad nosným kmitoètem
a druhé zrcadlovì pod nosným kmitoètem (obr. 4A).
SSB signál (obr. 4B) má pouze jedno postranní pásmo
a má potlaèenou nosnou vlnu. Tyto pøíklady pøedpoklá-
dají, že modulaèní signál obsahuje více nižších než
vyšších kmitoètù. Vìtšina nf energie je pak soustøedìna
blízko nosného kmitoètu. Pøi modulaci s vìtším obsa-
hem vyšších kmitoètù je více nf energie dále od nosného
kmitoètu. Proè je to dùležité pøi analýze SSB selektivity?
Protože optimální nastavení knoflíkù SSB SLOPE TUN-
ING (u VBT) nebo IF SHIFT (u passband tuning) je
ponìkud jiné pøi poslechu hlasu s vyšším zabarvením.

Na obr. 4A a 4B je síla signálù vynesena vertikálnì,
takže silnìjší èásti jsou na grafu výš a slabší níž. Tvar
SSB signálu s vyšším zabarvením hlasu se mùže
v køivkách selektivity jevit trochu jinak.

Protože nás více zajímá komunikaèní hlasové spek-
trum než vìrnost hlasu, mùžeme si dovolit znaènì
omezit šíøku nf pásma, aniž bychom zhoršili srozumitel-
nost. Mùžeme využít knoflíkù pro øízení  selektivity naše-
ho pøijímaèe, abychom vyøadili nìkteré vysoké i nízké
tóny a tím snížili nebo odstranili rušení.

Šum

Šum je ve vìtšinì pøípadù širokopás-
mový. Úroveò šumu, na který reaguje
váš pøijímaè, je úmìrná použité šíøce
pásma: zúžením šíøky pásma na polo-
vinu se na polovinu sníží i úroveò
šumu. Úroveò statických výbojù je
zhruba nepøímo úmìrná kmitoètu. Èím
vyšší kmitoèet, tím nižší úroveò static-
kých výbojù. Vzhledem k mìnícím se
podmínkám je úroveò šumu na nižších
pásmech ve dne vìtšinou menší než
v noci, pokud ovšem nejsou blízko
bouøky.

Na obr. 4C je graficky znázornìna
úroveò šumu na daném pracovním
kmitoètu a kolem nìho. Graf pøed-
stavuje širokopásmový šum nebo
smìs jednotlivých špièek šumu
s vysokou, støední nebo nízkou úrovní.
Protože v této smìsi je vìtšina malých
nebo støedních špièek pøekryta silnými
špièkami, jsou tyto malé špièky
ignorovány, což umožòuje zjedno-
dušené grafické znázornìní širokopás-
mového šumu (obr. 4D) na obr. 5 až 7.
Takové zjednodušené grafické zná-
zornìní jsem použil proto, abych se
vyhnul nepøehlednosti grafù pod nejvyšší úrovní šumu.

Nejlepší využití VBT filtrù v mf stupních

Když jsme si vysvìtlili základní pojmy, øeknìme si, jak
mùžeme snížit rušení a šum v rùzných situacích, se
kterými se setkáváme na pásmech.

V naší první situaci, u TS-940S (oznaèeno jako
Situace 1), se vyskytují dva rušivé signály - viz obr. 5
a 7. Na obr. 5A pøedpokládáme nastavení útlumového
èlánku ATT na 0 dB a øízení citlivosti RF je nastaveno na
maximum. Úroveò šumu v mf pásmovém filtru je +40
dB (pro noèní dobu na 80 metrech je tento pøedpoklad

reálný). Pokoušíme se pøijímat signál LSB, který je 25
dB nad úrovní šumu. Mimo pøijímaného signálu se
vyskytují ještì dva stejnì silné LSB signály: jeden je 2
kHz nad a druhý 2 kHz pod pøijímaným kmitoètem.
V tomto i ve všech ostatních grafech s VBT filtry je vy-
znaèena celková šíøka propustného pásma filtrù. To
jasnì ukazuje vliv zmìny nastavení knoflíkù SSB SLOPE
TUNE. Pravý bok køivky selektivity odpovídá nastavení
knoflíku LOW CUT do základní polohy, levý bok køivky
selektivity odpovídá základní poloze nastavení HIGH
CUT. Tam, kde jsou použity ovládací prvky LOW CUT
a HIGH CUT k zúžení šíøky pásma filtrù, jsou zobrazeny
køivky, které znázoròují levý a pravý bok nastavené šíøky
propustného pásma. Vystínovaná oblast, která pøed-
stavuje to, co filtry potlaèují, konèí u nastavených bokù
køivky selektivity, vliv nastavení LOW CUT a HIGH CUT
je tedy dobøe patrný.

Jak mùžete vidìt na obr. 5A, s ATT nastaveným na 0
dB, s RF na maximu a s ovládacími prvky HIGH CUT
a LOW CUT v základní poloze dochází k velkému rušení
od vedlejších signálù a i šum je znaèný.

Než použijeme ovládací prvky SSB SLOPE TUNE,
øeknìme si nìco o jejich èinnosti. Ovládací prvky LOW
CUT a HIGH CUT se používají k zúžení propustného
pásma filtru posunutím bokù køivky selektivity smìrem
ke støednímu kmitoètu filtru. Jak poznáte, který ovládací
prvek použít a co mùžete oèekávat? Je to jednoduché:

Jestliže má rušivý signál hluboké
zabarvení, použijte knoflík LOW CUT
a posuòte bok køivky, který je nejblíže
ke kmitoètu BFO, blíž ke støednímu
kmitoètu pásmového filtru (a dále od
nosného kmitoètu) až na 700 Hz. Tím
se zmenší nebo odstraní rušení nízkým
kmitoètem a zároveò se odstraní
hloubky z hlasového spektra pøijí-
maného signálu. Jestliže má rušivý
signál vysoké zabarvení, použijte
knoflík HIGH CUT a posuòte bok køivky,
která je vzdálenìjší od kmitoètu BFO
blíže ke støednímu kmitoètu pásmového
filtru (a blíže k nosnému kmitoètu) až na
1500 Hz.

Z obr. 5A je patrné, že pomocí
knoflíkù HIGH CUT a LOW CUT
mùžeme eliminovat rušení signálem,
který je 2 kHz pod pøijímaným kmi-
toètem, ale nemùžeme eliminovat
rušení signálem, který je na vyšším
kmitoètu.

Na obr. 5A je úroveò šumu asi 40
dB. Pokud jsou HIGH CUT a LOW CUT
nastaveny v základní poloze, je šíøka
pásma na køivce v bodì 40 dB asi 3,16
kHz. S HIGH CUT a LOW CUT nasta-

venými podle obr. 5A je výsledná šíøka pásma v bodì 40
dB asi 1,52 kHz. Nastavením HIGH CUT a LOW CUT
tedy lze zúžit efektivní šíøku pásma na 48 % pùvodní
šíøky. Protože šum je širokopásmový, užší šíøka pásma
sníží úroveò šumu procházejícího filtry o 3 dB. Pokud je
pøijímaný signál pod úrovní šumu, dosáhne se tímto
nastavením lepší èitelnosti.

Nyní se podívejme na obr. 5B. Nastavením ATT na
maximum (30 dB) a snížením zisku pomocí knoflíku RF
je možné snížit úroveò signálù i šumu. Knoflíky HIGH
CUT a LOW CUT mùžete teï nastavit podle grafu. Tím
se sníží úroveò šumu i obou rušivých signálù. Je prav-
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Obr. 3 - Køivky selektivity SSB v transceiveru Kenwood TS-440S s pásmovým ladìním (IF SHIFT). Graf A: køivka selektivity s IF SHIFT nas-
taveným v základní poloze. Graf B: køivka selektivity s IF SHIFT nastaveným na -900 Hz. Graf C: IF SHIFT nastavený na +900 Hz.

Obr. 4 - A: AM signál se dvìma pos-
tranními pásmy. B: SSB signál. C: zná-
zornìní šumu kolem pøijímaného kmi-
toètu. D: zjednodušené grafické
zobrazení širokopásmového šumu.
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da, že se tím zúží i šíøka nf pásma pøijímaného signálu
asi na 1700 Hz, ale lze nyní pøijímat požadovaný signál
bez rušení a komunikaèní kvalita nf signálu je ještì pøi-
jatelná. Šum, který teï uslyšíte, je šum pøijímaèe, který
neruší tolik, jako elektrostatické výboje a další rušení,
pøicházející na anténní konektor pøijímaèe. V mnoha pøí-

padech teï slyšíte pouze
žádaný signál. Pravdìpo-
dobnì budete muset pøidat
na hlasitosti a nebude fungo-
vat S-metr, ale co na tom?
Zbavili jste se rušení! Bylo by
pøece nerozumné nechat pøi-
jímaè pracovat naplno, bez
ATT a s RF vytoèeným na
maximum.

Ve druhém pøípadì s TS-
940S (v grafu oznaèeno jako
Situace 2) existují dva velmi
silné rušivé signály. To je
znázornìno na obr. 6A a 6B.

Sledujme, co se dìje, když
je pøijímaný signál obklopen
dvìma LSB signály, které
jsou oproti nìmu o 25 dB sil-
nìjší, jeden o 2 kHz výše
a druhý o 2 kHz níže. Podí-
vejme se na obr. 6A; také zde
pøedpokládáme, že ATT pøijí-
maèe je nastaven na 0 dB, RF
je nastaveno na maximum
a úroveò šumu je 40 dB. To
je podobné obr. 5A. Situace
je však mnohem horší.
Dokonce ani nastavení
knoflíku LOW CUT na maxi-
mum nepotlaèí èást vyššího
rušivého signálu, který je
blízko kmitoètu našeho BFO.
Nastavení knoflíku HIGH
CUT tak, jak je naznaèeno
v grafu, potlaèí bezvýznam-
nou èást rušení od signálu,
který je na nižším kmitoètu.
Rušení, které je možné potla-
èit zúžením propustného
pásma filtrù, je zanedbatelné
v porovnání s èástmi
rušivého signálu, které jsou
tak silné, že projdou filtry
a dostanou se až na produkt

detektor. Ještì stále jsme rušeni obìma rušivými signá-
ly i nepøíjemným šumem.

Teï se podívejme na obr. 6B. Zde je knoflík ATT na-
staven na maximum (30 dB) a knoflík RF je stažený jen
na potøebné zesílení. Tím se všechny tøi signály a úroveò
šumu posunou na køivce selektivity smìrem dolù do

bodu, kde šum i oba rušivé signály je možné zcela eli-
minovat. Knoflík LOW CUT mùže být nastavený v zá-
kladní poloze a stále ještì potlaèuje horní signál, ale je
tøeba použít knoflík HIGH CUT, aby se eliminoval i dolní
signál. Porovnejte tento graf s obr. 5B. Uvidíte, že pøíjem
požadovaného signálu bez rušení a šumu za pøítomnos-
ti dvou velmi silných rušivých signálù je možné pøirov-
nat k pøíjmu obdobného signálu a dvou rušivých
signálù, které jsou stejnì silné, jako pøijímaný signál.

V tøetím pøípadu, pøi použití TS-940S (Situace 3),
jsou pøítomny rušivé signály, které jsou velmi blízko pøi-
jímanému signálu, ale v porovnání s ním jsou ponìkud
slabší. To je znázornìno na obr. 7.

Pohledem na obr. 5B a 6B zjistíme, že jsme v obou
pøípadech eliminovali šum použitím ATT a RF
a posunuli jsme šum na ploché dno køivky selektivity.
Jak je zobrazeno na obr. 7, je èasto možné použít stejný
postup pøi eliminování rušení od signálù, které jsou
slabší než pøijímaný signál, ale jsou s ním na stejném
nebo blízkém kmitoètu. Dosáhne se toho jednoduše
použitím ATT a RF k posunutí rušivého signálu pod
ploché dno køivky selektivity, jak je znázornìno na
obr. 7. Samozøejmì, že výsledek detekce rušivého
signálu, který je na stejném kmitoètu, zùstane èitelný,
protože je na stejném kmitoètu. Všechny èásti rušivého
kmitoètu, který je mimo pøijímaný kmitoèet, vytvoøí
záznìj s BFO o 1000 Hz vyšší, než je normální záznìj.
Tento produkt nebude èitelný a nebude tedy rušit.

Podle QST 3/2001 pøeložil Jan Kuèera, OK1NR

Obr. 5 - Situace 1: TS-940S s SSB SLOPE TUNING. V grafu jsou zobrazeny dva rušivé LSB signály,
jeden 2 kHz nad a druhý 2 kHz pod pøijímaným signálem. Síla pøijímaného a rušivých signálù je stej-
ná, 25 dB nad úrovní šumu. Pøijímaný šum je v tomto a v následujících grafech znázornìn silnou
vodorovnou èarou na nulové úrovni všech tøech signálù. A: ATT na vstupu pøijímaèe a RF ještì neby-
ly nastaveny tak, aby eliminovaly rušivé signály. LOW CUT je nastaven na maximum (700 Hz), HIGH
CUT je nastaven na 60 % (900 Hz). Za tìchto podmínek je eliminováno rušení signálem na nižším
kmitoètu, ale v pásmu propustnosti je ještì rušení od signálu na vyšším kmitoètu a úroveò šumu je
velká. B: ATT a RF jsou nastaveny na maximální potlaèení rušivých signálù a šumu. LOW CUT je na
nule a HIGH CUT je nastaven na 21 % (314 Hz).

Obr. 6 - Situace 2: TS-940S s SSB SLOPE TUNING. V obou grafech jsou zobrazeny dva rušivé
signály. Jeden je 2 kHz nad a druhý 2 kHz pod pøijímaným kmitoètem. Pøijímaný signál je 25 dB nad
úrovní šumu (šum je znázornìn silnou vodorovnou èarou). Oba rušivé signály jsou o 25 dB silnìjší
než pøijímaný signál. A: ATT je nastaven na 0 a RF na maximum. Knoflík LOW CUT je nastaven na
maximum (700 Hz), HIGH CUT na 71 % (1072 Hz). V tomto pøípadì prochází silný rušivý signál fil-
trem. Slabá èást horního rušivého signálu je mimo propustné pásmo a úroveò šumu je vysoká. B:
správným nastavením ATT a RF se rušivé signály a šum eliminují - posunou se mimo propustné
pásmo. Knoflík LOW CUT je v základní poloze a HIGH CUT je nastaven na 42 % (623 Hz).

Obr. 7 - Situace 3: TS-940S s SSB SLOPE TUNING. Pøijímaný
signál je 25 dB nad úrovní šumu. V grafu jsou zobrazeny dva
rušivé signály, jeden na stejném kmitoètu jako pøijímaný signál
a druhý 1 kHz pod pøijímaným signálem. Oba rušivé signály jsou
12,5 dB nad úrovní šumu. ATT a RF jsou opìt nastaveny tak, aby
eliminovaly rušivé signály a šum. Knoflíky LOW CUT a HIGH
CUT jsou nastaveny v základní poloze.

V dobì od 22. 7. do 3. 8. 2001 poøádá Dùm
dìtí a mládeže Hradec Králové a jeho radio-
klub OK1OHK letní tábor pro dìti a mládež se
zájmem o elektroniku a radiotechniku.

V loòském èasopisu Radioamatér è. 5
jsem vás v èlánku „Jedlová 2000“ seznámil
s táborem, který poøádáme nìkolik let.
Souèasnì jsem slíbil zmìnu QTH. Protože
èas odjezdu na letošní tábor se neúprosnì
blíží, musím øíci, jedem do Rejdic, obce na
pomezí Krkonoš a Jizerských hor. 

Pokud jste si výše zmiòovaný èlánek
pøeèetli, je vám jasné, že se po celou dobu
tábora budeme vìnovat všemu kolem radio-

provozu a elektroniky. Samozøejmì nezapomeneme na
další táborové aktivity.

Již dnes pro vás pøipravují program Martin OK1FMS,
Svá•a OK1TAM (elektronika a provoz), Martina (sport
a táborová èinnost), Erika (gázy a obvazy - nebudou
potøeba) a Vojta OK1ZHV (ubytování v penzionu,
stravování 5x dennì a poèasí). Pokud vás vìci kolem
radioamatérského provozu zajímají, máte èas a chu• jet
s námi, hledejte další informace na www.barak.cz nebo
na èísle telefonu 049/5514531-3.

Hlavní vedoucí Vojta Horák, OK1-35092, OK1ZHV

Letní tábor - Rádio Rejdice



Jak Palm vypadá?

Organizér Palm se skládá
z nìkolika základních èástí. Tou
hlavní je dotykový displej, který
má dvì hlavní èásti: Zobra-
zovací, která má rozlišení
160x160 bodù a pracuje se 16
odstíny šedi nebo s 256 nebo
65536 barvami a má aktivní
podsvícení. Na tuto plochu je
možno ukazovat, „tapat“, tzv.
stylusem, což je plastická tužka
se speciálním hrotem. Druhou
èástí displeje je spodní zelená
èást, urèená pro tlaèítka speci-
fických funkcí a pro psaní znakù
a jejich rozpoznávání. Této
plošce pro rozpoznávání písma
se øíká Graffiti plocha. Je
rozdìlena na vìtší levou a menší pravou plochu. Levá
slouží pro psaní znakù a symbolù, pravá èást pro psaní
èíslic. Pod vlastním displejem jsou hardwarová tlaèítka
- uprostøed rolovací, po stranách tlaèítka pro rychlé
spouštìní aplikací (tlaèítka je možno definovat pro
jakýkoliv program). Dalším prvkem je na horní hranì
umístìný infra port s rychlostí pøenosu 115,2 kbps. Na
boku je vložen „stylus“, plastová „tužka“ vhodná pro
psaní na dotykový displej. Na spodní hranì je umístìn
systémový konektor pro pøipojení synchronizaèního
kabelu na propojení se stolním PC. Veškeré programy
se instalují a synchronizují (pøenášejí data z/do PC).
Uvedený systémový konektor je opatøen klasickým séri-
ovým portem a proto lze k Palm poèítaèùm pøipojit rùzná
rozhraní a externí pøíslušenství. Na zadní stranì
nalezneme tlaèítka RESET a u nìkterých typù pouzdro na
AAA baterie (nìkteré typy mají zabudovaný Li-Ion aku-
mulátor).

Co je uvnitø?

Vlastní jádro Palm poèítaèù se skládá z procesoru
Motorola DragonBall, pracujícího podle typu na
frekvencích od 16 MHz do 33 MHz. Použitá pamì• pro
data RAM je buï 2 nebo 8 MB. Operaèní systém je
nahrán v pamìti ROM, kterou nelze pøepsat, nebo v
pamìti Flash, která poskytuje možnost lehkého pøehrání
novìjší verzí operaèního systému. Pamì• pro data 8 MB
je plnì postaèující a pro toho, kdo by chtìl používat
velké databáze apod., jsou k dispozici modely
umožòující pøipojení pamì•ových modulù Memory
Stick, Secure Digital, Compact Flash.

Co mohu k Palmu pøipojit?

Vzhledem k tomu, že Palm je opatøen klasickým séri-
ovým portem, jsou dodávána tato pøíslušenství:
Externí klávesnice - pro psaní dlouhých textù nebo pro
rychlejší a snadnìjší vkládání dat.

Modemy - jednak do JTS
(pevných linek), jednak GSM
modemy pro pøipojení k mobil-
nímu telefonu.
Sériové kabely - pro synchro-
nizaci se stolním PC, výmìnu
dat s mobilním telefonem se
zabudovaným modemem.
GPS modul - pro úplný pøehled
o poloze + vykreslení map atp.
Pomocí sériového portu se dá
také pøipojit TNC modem pro
sledování provozu Paket Radia.

Jak je to s bateriemi
a výdrží?

U nìkterých typù je v zadní èásti
pouzdro na 2 baterie typu AAA.
Je možné použít obyèejné

baterie nebo nabíjecí Ni-Cd,
Ni-MH. Výdrž závisí na typu
a kapacitì akumulátorù, pøi
normálním používání se pohy-
buje kolem dvou týdnù. Pøi
nonstop provozu, napø. pøi
závodì, kdy chceme sledovat
DX-cluster, je výdrž nìco
kolem 10 až 15 hodin. Nìkteré
typy jsou opatøeny již ve-
stavìnými Li-Ion akumulátory,
které se dobíjejí pøi vložení
Palmu do sériové kolébky
a následné synchronizaci dat
se stolním PC. Pak mùže vznik-
nout problém, pokud nemáme
kde Palma dobít. Existují však
redukce, které se pøipojí
zespodu do systémového

konektoru a na konci jsou opatøeny konektorem do cig-
aretového zapalovaèe automobilu, klipem na 9 V baterii
nebo konektory pro pøipojení externího zdroje.

Co dostanu pøi koupi?

Základní balení každého Palm poèítaèe zahrnuje samot-
ný kapesní poèítaè Palm, alkalické baterie, plastovou
tužku „stylus“, u nìkterých typù ochrannou fólii na dis-
plej, plastový kryt displeje a synchronizaèní kabel nebo
synchronizaèní kolébku, do které se Palm „posadí“. Dále
veškerý software na CD, jako Palm Desktop, což je
rozhraní pro pøenos dat do Palmu, synchronizaci dat
s MS Outlook a AvantGo manager, což je prohlížeè www
stránek on/off-line. Základní aplikace v Palm poèítaèi
jsou následující: Diáø, Úkoly, Kontakty, Poznámky,
Kreslené poznámky, Kalkulaèka, Rozpoznávání písma,
Pokroèilé vyhledávání, Správce aplikací, Nastavení syté-
mu vèetnì ochrany heslem. Toto vše mùže být buï
v originálu v anglickém jazyku, nebo jako plnì lokalizo-
vaný systém, tzn. všechna menu vèetnì helpu v èeštinì.
Pøi koupi dostanete dále disketu s èeštinou, což je malá
aplikace, která se nahraje do Palmu a zajistí korektní
psaní èeských znakù jednak na Graffiti ploše a na On-
line klávesnici a jejich korektní zobrazování na displeji
a pøenos do stolního PC.

Závìr:

Nìkodo možná namítne, že existují i jiné systémy, jako
Windows CE nebo Psion s EPOC systémem. Ale vìøte,
že tyto systémy nelze použít pro radio-amatérskou praxi,
jsou pøevážnì hodnì nároèné na procesor, pamì•, mají
tudíž velkou spotøebu energie, jsou velké, tìžké a není
pro nì vyvinut takový software, jako pro Palm OS. Navíc
Palm poèítaèe stojí pøevážnì zlomek ceny tìchto pøístro-
jù. Napø. zaøízení s Windows CE jsou 2x - 4x krát dražší
než Palm. Navíc pro Palm OS je na internetu ke stažení
tisíce aplikací a každým dnem jich po desítkách pøibývá.

Pro bližší informace a sezná-
mení s tìmito zaøízeními Vás
chci pozvat na pøednášku na
Radioamatérském setkání
v Holicích. Tam se budete moci
seznámit se všemi druhy kapes-
ních poèítaèù, budou zde
ukázky novinek, nové aplikace
pro radioamatéry, praktická
ukázka zaøízení a pøípadná pa-
nelová diskuse v klubovnì. Pro
bližší informace o zaøízeních,
aplikacích, odkazech na internet
navštivte stránky: 
www.volny.cz/palmpc 
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Kapesní poèítaèe Palm a jejich využití v radioamatérské praxi
Co to vlastnì Palm je?
Palm je název kapesního poèítaèe, pøístroje s dotykovým plnì grafickým displejem, využívajícího operaèní systém Palm OS. Jsou to pøístroje, které
mají v základní výbavì aplikace na organizaci èasu, správu kontaktù, diáø, pøístup k elektronické poštì atp., ale jejich velkou výhodou je možnost
nahrání jakýchkoliv aplikací, které se vejdou do jejich pamìti RAM. Programy lze pøipravit v jazyce C a po zkompilování je nahrát do Palm poèítaèe.
To pak dává možnost širokého využití tìchto pøístrojù. Proto se na internetu objevily a prùbìžnì objevují aplikace i pro radioamatéry. Výèet programù
je uveden níže. 



Radioamatérský software pro
kapesní poèítaèe Palm

Pro poèítaèe Palm je možno na Internetu najít kromì
všech ostatních výše uvedených aplikací (uspoøádávání
a plánování èasu, kalkulaèky, databáze, prohlížeèe
obrázkù, textové editory, tabulkové procesory, rùzné
aplikace, spoustu her apod.) také pár aplikací, které jsou
využitelné pro širokou radioamatérskou obec. Mezi nì
patøí následující:

Palm Globe

Aplikace pro znázornìní zemìkoule, osvìtlených a ne-
osvìtlených èástí, pøechodu svìtlo/tma (den/noc),
známý program z PC pod názvem Sun Clock. Možnost
rùzných pohledù z jakékoliv polohy na zemìkouli,
zmìna èasu atp. 

Sun Compas

Sluneèní kompas, zadáte svoje zemìpisné
souøadnice a podle aktuálního èasu a zadané
polohy Vám program spoèítá a ukáže, kde je sever
a jednotlivé úhly azimutu.

HF log

Klasický stanièní deník vhodný pro portable
provoz nebo pøíležitostné vedení stanièního
deníku. Zadání call, /p, èas, datum, report, pásmo
(band) nebo kmitoèet, poznámky. Listování
v deníku po jednotlivých spojeních, export dat do
MemoPadu atd.

HAM Pilot

Další stanièní deník vhodný pro portable provoz nebo
pøíležitostné vedení stanièního deníku. Zadání call, èas,
datum, oba reporty, pásmo (band) nebo kmitoèet,
použitý výkon, mód provozu a poznámky. Listování
v deníku po jednotlivých spojeních, hledání spojení
apod.

Planetarium 2000

Mìjte hvìzdy a celou soustavu planet ve
svém Palm poèítaèi, zmìòte èas, polohu na
Zemi a vše se pøekreslí podle aktuální situace
a viditelnosti jednotlivých souhvìzdí a planet.
Azimutální mapa, souhvìzdí, názvy všech
planet, komety, asteroidy a další.

Moon Info

Vše o Mìsíci a jeho trajektorii, vèetnì zobrazení
všech fází Mìsíce, každých 5 sec. zpøesòování
údajù, poloha, èas východu a západu pro Vámi
zadané souøadnice. Možnost listování v kalendáøi
a zmìna èasu pro budoucí a minulou pøedpovìï
polohy Mìsíce.

World Clock

Svìtový èas, rùzná èasová pásma, možnost zobrazení
více èasù na displeji souèasnì. Mnoho nastavení vèetnì
alarmù pro rozdílné svìtové èasy.

Pocket Sat

Všechny údaje o satelitech. Pro dané souøadnice umožní
výpis nejbližších pøeletù všech satelitù z databáze
s možností nastavení alarmu pøi pøíletu satelitu. Vykreslení
aktuální pozice satelitu (azimut, inklinace).

Pocket Beacon

Údaje o majácích na KV, pro daný èas a místo na zemi
zobrazí výpis všech slyšitelných majákù v daný okamžik.

Morse Trainer

Morse trenažer, možnost nastavení rychlosti pøehrávání
pìtimístných skupin, rùzného textu z MemoPadu, na-
stavení tónu apod.

Tale Light

Pøehrávání morse znaèek ze zadaného textu dvìmi zpù-
soby: buï akusticky pøes reproduktor nebo pomocí
blikání podsvìtlení displeje. Možnost nastavení
pøehrávání daného textu v morse znacích pøi alarmu
apod. Nastavení rychlosti.

Terminal Emulation

Sledování Packet Radia pøes pøipojený TNC modem,
který je pøipojen zespodu Palm poèítaèe do sériového
portu. Sledování místního nódu, DX clusteru apod.

Gpilot

Pøipojení GPS pøijímaèe k organizéru Palm pøes
speciální kabel dodávaný k GPS pøijímaèi nebo speciál-
ní modul GPS, který nemá žádný displej a dá se použít
pouze jako pøijímaè s dekodérem a zobrazovací jednotk-
ou v Palm poèítaèi. Klasické funkce GPS pøijímaèù,
vèetnì zakreslování tras do map atp.

David Kubálek, OK1TDU

Radioamatérské souvislosti
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Z pohledu právníka:
výkon rozhodnutí
Pøi své praxi jsem se setkal s vìcí, která souvisela
s radioamatérskou èinností, ale obecnì jde o
bìžnou záležitost. Protože tato vìc mùže být pouèná
i pro další radioamatéry a i v bìžném obèanském
životì, dovolím si pøípad popsat .

Obrátil se na mne radioamatér s touto žádostí:
„Po instalaci antény na støechu domu došlo k jejímu
poškození a odcizení koaxiálního kabelu. Vìc øešila
pøestupková komise mìsta a pachateli pøestupku
uložila, vedle sankce, povinnost nahradit hmotnou
škodu. Pachatel pøestupku však odmítá cokoliv
uhradit. Jak dál postupovat.“

Jako základ pro øešení a další postup musíme mít
rozhodnutí o pøestupku s vyznaèením právní moci.
Takové rozhodnutí dostane každý úèastník øízení,
tedy i poškozený. V této souvislosti je tøeba
zdùraznit, že osoba, které vznikla škoda, se stává
úèastníkem øízení pouze pokud se pøihlásila
k náhradì škody. Poškozeným tedy není automa-
ticky každý, komu vznikla škoda. Právní moc nám
vyznaèí na rozhodnutí orgán, který jej vydal. S takto
„pøipraveným“ rozhodnutím mùžeme postoupit
k dalšímu kroku, což je výzva povinnému k zapla-
cení náhrady vzniklé škody podle rozhodnutí.
Takovou výzvu posíláme doporuèenì a uvedeme
v ní co požadujeme, na základì èeho, v jakém ter-
mínu a jakým zpùsobem má být zaplaceno. Pokud
i tato výzva nepovede k zaplacení náhrady škody,
nezbývá než podat soudu návrh na „naøízení výkonu
rozhodnutí“. Podává se pøíslušnému soudu (okres-
ní soud) ve dvou vyhotoveních. Již návrh mùže vést
k „dobrovolnému“ zaplacení náhrady škody.
V opaèném pøípadì soud postupuje podle návrhu
a provede exekuci. Je tøeba také upozornit na povin-
nost uhradit soudní poplatek za podání návrhu na
výkon rozhodnutí. 

JUDr. Vladimír Novotný, OK1CDA

Svìøte tento pøístroj nìkomu, kdo s ním jaktìživ
nezacházel a má jen malé ponìtí o tom, co je rádio
a spálí vám jistì všechny lampy. Ale není tøeba sahat
k tomuto extrémnímu pøíkladu. Pøijímaè normální
s reostaty pro žhavení lamp, je i v rukou zkušeného
amatéra nebezpeèím pro moderní lampy, jež potøebují
jen nepatrný proud. Hledáme-li vzdálenou stanici, jejíž
signál zaslechneme jen velmi slabì, sáhne naše ruka
skoro automaticky po žhavícím odporu; vskutku
docílíme jasnìjšího pøíjmu - ale málokdo si uvìdomí, jak
høeší tím na svých lampách. Nesnesou chudinky dlouho
pøílišný ten žár, jejich vlákna zaènou sice vyrážet elek-
trony jako krupobití, pøístroj pracuje bezvadnì, ale vrst-
va kyslièníkù a vzácných kovù rapidnì mizí, až najednou
seznáme, že lampa je hluchá. Svítí sice, vlákno není

pøepáleno ale emise zanikla. Nejhorší na vìci je právì to,
že nic neupozorní na rychlé zkracování života lampy.

Ameriètí konstruktéøi dávno poznali tyto špatné vlast-
nosti pøístrojù a vytvoøili mnoho typù, zvaných „uni-
control“, nebo „one-dial“, tedy pøístrojù, jež se ladí jedi-
ným „knoflíkem“. I když pøipustíme, že toto ladìní má
urèité nevýhody, že není vždy na všech vhodných
délkách možno docíliti pøesného vzájemného vyvážení,
pøece v tìchto pøístrojích je veliké plus, jež bychom mìli
oceniti i u nás. Je to automatická regulace žhavení lamp,
umožnìná dnešní dokonalou výrobu lamp.

Ještì nedávno byly lampy téže série tovární velmi
rozsáhlé. Jevilo se to zøejmì v pøípadì, když jsme vy-
jmuli nìkterou lampu z pøístroje a nahradili ji jinou - tu
bylo nutno pøístroj laditi zcela znova. Dnešní výroba je
mnohem dokonalejší, lampy jednoho typu jsou prak-
ticky identických vlastností, takže zámìna je možná.
Proto vzrùstá rychle rozšíøení pøijímaèù bez žhavících
reostatù, jež jsou nahražovány odpory, umístìnými
uvnitø pøístroje. Takový pøístroj je ideálním rodinným
pøijímaèem; vypojí-li se telefony nebo loud-speaker,
pøeruší se automaticky všecka pøipojení k bateriím,
a zasune-li se naopak zásuvka do pøístroje, je ihned
pøipraven k èinnosti. Potom je pouze tøeba otáèením
kondensátorù naladit žádanou délku vlny - a hudba je
zde. Kterýkoli èlen rodiny mùže pøístroj obsluhovati, bez
obavy, že by znièil lampy.

Tyto žhavící odpory, umístìné uvnitø pøístroje, tedy
nepøístupné pro nepovolaného, jsou buï pevné,
nemìnitelné, nebo je možno použití i obvyklých reostatù
promìnlivých. Naøídí se jednou pro vždy, pøi prvním
zkoušení pøístroje, potom se mùže skøíòka uzamknouti
a dokud nejsou baterie vybity, hraje pøístroj bezvadnì.
Bylo by dobøe pøipomenouti, že výlohy za dobrý voltmetr
nejsou nikdy zbyteèné; odhad žhavení lamp od oka není
dostateèným mìøítkem, a poøízení této drobné pomùcky
se amatéru vždy vyplatí. 

Z Národních listù 17.5.1927 vybral Milan Leistner, OK1ZML

Z historických pramenù:
Jak se zaèínalo - Zjednodušení obsluhy pøijímaèù
Pojímá mne vždy hrùza, když se podívám na obrázek jednoho typu stanice, bìžné u nás. Její deska
je krásná výkladní skøíò rùzných knoflíkù a pøepínaèù; pìkné zpracování všech souèástek je pùso-
bivé, pøístroj vypadá velmi uèenì, ale v praxi?

„Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já,
nebude žíznit navìky. Voda, kterou mu dám,
stane se v nìm pramenem, vyvìrajícím k životu
vìènému.“ (Jan 4,14 )

S radostí a vdìèností Bohu si Vám dovoluji
oznámit, že dne 16. èervna 2001 v 10.00 hod.

pøijmu skrze vzkládání rukou otce kardinála
Miloslava Vlka

SVÁTOST KNÌŽSTVÍ
v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtìcha.

Za tento veliký dar podìkuji pøi

PRIMIÈNÍ MŠI SVATÉ,
kterou budu slavit dne 17. èervna 2001 v 15.00 hod.

v kostele sv. Moøice v Øevnicích u Prahy.
Srdeènì Vás zvu na tyto slavnosti!

Dìkuji všem, kteøí mì provázejí.

Josef Ptáèek, OK1UNE
Apolináøská 10, 128 00  Praha 2
ptacek@knez.cz, www.knez.cz

DOTAZ UŽIVATELE: 
Dobrý den, loni jsem provedl upgrade Pøítelkynì 1.0 na
verzi Manželka 1.0 a nový program neèekanì spustil
proces Dítì, s mimoøádnì velkou spotøebou pamìti
a systémových zdrojù. 

V návodu není tato funkce zmiòovaná. Mimo to
Manželka 1.0 také zasahuje do ostatních programù
a natahuje se už pøi bootování systému. Ostatní pro-
gramy, jako napøíklad Contesting 7.3 a LovDX 3.799
od té doby pøestaly fungovat, pøi jejich spuštìní se sys-
tém zhroutí. 

Zdá se, že Manželku 1.0 nemùžu odstranit ze systé-
mu. Uvažoval jsem o návratu k Pøítelkynì 1.0, ale
Uninstall skonèil neúspìšnì.  

Mùžete mi nìkdo poradit? 
ODPOVÌÏ: 
Vážený uživateli, toto je velmi èastý problém. Mnoho
lidí pøechází z Pøítelkynì 1.0 na Manželku 1.0, domní-

vajíce se, že je to jen neškodná zábavná utilita. Ale
Manželka 1.0 je operaèní systém, navržený tak, aby
sám spouštìl ostatní aplikace. Nepouštìjte se do insta-
lace! 

Dodateèné odstranìní Manželky 1.0 mùže mít za
následek poškození systémových zdrojù. Nìkteøí se
pokoušeli instalovat Pøítelkyni 2.0 resp. Manželku 2.0,
ale narazili na více problémù, než v pùvodním systému.
Jiní zkoušeli spouštìt Pøítelkyni 2.0 paralelnì na
pozadí. Bohužel, Manželka 1.0 detekuje pøítomnost
Pøítelkynì 2.0, což zapøíèiní konflikty s následným
kolapsem systému. 

Jediná možnost jak se vyhnout problémùm je nein-
stalovat software Manželka, ale používat jen Pøítelkyni.
Verze Pøítelkynì 1.0, 2.0, 3.0 atd. jsou navzájem kom-
patibilní, dokonce se mohou provozovat paralelnì. 

Nyní je již pozdì, mùžete jen varovat vaše známé.
Ještì dodáváme, abyste si dal pozor na nedokumento-
vanou automatickou instalaci programu Tchýnì 6.4. 

S pozdravem FamilySoft 

Problematika „upgrade“
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Packet radio - 2
V pøedchozí èásti jsme si osvìtlili základní
pojmy týkající se provozu PR a popsali jsme
funkci této sítì. Dnes se budeme zabývat pøipo-
jením do sítì PR pøes uživatelský vstup - user.

Minule jsme zdùraznili, že dnes je už výhodnìjší poøídit si
zaøízení pro provoz PR rychlostí 9k6. Máme tedy všechny
komponenty (poèítaè, stanici schopnou pracovat rychlostí
9k6, modem a anténu) a mùžeme se pustit do oživování
celého systému. Zaèneme u toho jednoduššího. Stanici
pøipojíme ke zdroji a propojíme ji propojovacím kabelem
s modemem. MODEM je zaøízení, které pøevádí poèítaèové
signály na signály takové, kterým rozumí naše stanice.
Propojovací kabel mezi modemem a radiostanicí musí
pøenášet data, oznaèovaná standardnì zkratkami PTT, TX,
RX, GND, potøebujeme tedy minimálnì ètyøžilový kabel.
Konektory kabelu zapojíme podle schématu výstupního
konektoru modemu a radiostanice, kabelem
propojíme obì zaøízení a primitivnì ozkou-
šíme jeho funkènost: Na stranì modemu
kovovým pøedmìtem propojíme GND a PTT -
radiostanice by se mìla pøepnout na vysílání.
Pokud k tomu nedojde, je v zapojení kabelu
chyba a musíte ji nejdøíve najít a odstranit.

V následujícím kroku propojíme druhým -
datovým - kabelem modem s poèítaèem.
Datový kabel si šikovnìjší mohou „ubastlit“
sami, jinak je možno ho bìžnì koupit
v obchodech s výpoèetní technikou.

Propojení radiostanice a modemu bychom
tedy mìli, nyní pøichází na øadu složitìjší krok
- nakonfigurování TERMINÁLOVÉHO PRO-

GRAMU a OVLADAÈE pro MODEM. V rozsahu tohoto èlánku
nelze popisovat veškeré variace ovladaèù a terminálových
programù - na to by nestaèil celý èasopis. Terminálových
programù je k dostání mnoho, každý si mùže samozøejmì
zvolit ten, který mu nejlépe vyhovuje. Osobnì vøele
doporuèuji terminálový program T.O.P. (The Other Packet)
a ovladaè pro modemy FLEXNET, který je v dnešních
pomìrech sítì PR pro vìtšinu uživatelù nejvýhodnìjší.
Ovladaè FLEXNET je nezávislý na terminálovém programu,
jedinou podmínkou je provozování pod DOS, WIN95 èi
WIN98. Veškerý zde popisovaný software (T.O.P., FLEXNET)
bude možné stáhnout na internetové adrese
www.volny.cz/ok1cnn, kde by se mìly také objevit informace
užiteèné pro instalaci a popisy postupù instalací modemù
BAYCOM, YAM, PICPAR a samostatnì snad i TNC.

Dostali jsme se tedy do fáze, kdy již máme vše pøipojeno,
nastaveno a máme vyzkoušeno, že vše skuteènì funguje tak,
jak má. Dále je nutné zvolit nód, pøes jehož uživatelský
vstup se budeme pøipojovat do sítì PR. Pro výbìr nejvhod-
nìjšího nódu vycházíme z toho, že s nódem bychom mìli

mít zajištìno co nejlepší pøímé spojení. Nejèastìji se tedy
bude jednat o nód, jehož stanovištì je nám nejblíž, ve
výjimeèných pøípadech se nám mùže lépe pracovat
s nìjakým nódem jiným. Nejjednodušší je zeptat se
nìjakého blízkého amatéra, který používá PR a zkusit nód
podle jeho doporuèení. Nezapomeòte si zjistit vstupní kmi-
toèet useru.

Naladíme kmitoèet na naší radiostanici (pozor - øada
nódù pøi provozu 9k6 používá odskok -7,6 MHz), zapneme
poèítaè a aktivujeme veškeré ovladaèe. Dále spustíme ter-
minálový program a èekáme, co se bude dít. Nebudeme
netrpìliví a z poèátku se pokusíme pouze poslouchat.
Pokud nám S-metr na stanici ukazuje, že je na kmitoètu
useru provoz a poèítaè nám pøitom nevypisuje v moni-
torovacím oknì provoz, pak je nìkde problém a mìli
bychom ho najít. Když se pøi pøíjmu signálu (indikovaném
výchylkou S-metru) rozsvítí LED dioda DCD na modemu, je
propojení TRX - modem v poøádku a problém je v nastavení
ovladaèù modemu a v terminálovém programu. Pokud se
pøi výchylce S-metru LED dioda DCD nerozsvítí, je problém

na cestì mezi TRX a modemem. (Nìkteré modemy
Baycom 1k2 indikaèní diody nemají.)

Dalším krokem je nastavení zdvihu modemu.
Zdvih je - velmi zjednodušenì øeèeno - velikost vý-
stupní modulace modemu. Pøi malém zdvihu nebu-
de pøi pøíjmu našeho signálu slyšet, že modem
vùbec moduluje, pøi velkém zdvihu bude signál pøe-
modulovaný a neèitelný. Vezmeme si tedy další pøi-
jímaè - pøíposlech, který si naladíme na kmitoèet,
kde budeme vysílat (pozor na odskok). V ter-
minálovém programu zadáme pøíkaz C
<znaèka_nódu> a naše radiostanice by mìla vyslat
rámec napø. fm OK1CNN to OK0NCC ctl SABM+
(žádost o spojení). Uživatelùm, kteøí budou mít
správnì nastavený zdvih, nód okamžitì odpoví rám-

Dlouhé vlny
Omlouváme se ètenáøùm a Petrovi OK1FIG, že
jste v minulém èísle nenašli tuto rubriku. Chyba
byla na stranì redakce.

Svùj signál na 136 kHz protlaèily pøes Atlantik již sta-
nice (abecednì) CT1DRP, G0MRF, G3AQC, G3LDO,
G3XDV, G3XTZ, G3YXM, M0BMU, MM0ALM
a OK1FIG, z druhé strany pak VA3LK a VE1ZZ. I pøes
velké množství poslechových reportù se historicky první
2-way spojení zatím neuskuteènilo, avšak je zøejmé, že
se již brzy stane. Stane se tak nìco, o èem ještì pøed pùl
rokem mnozí pochybovali nebo dokonce považovali za
nemožné. Pøekonávání oceánu dlouhovlnnými radioa-
matéry jenom dokazuje, že hranice mezi možným
a nemožným je zpravidla jen v našich myslích, a že
dlouhé vlny je jedno z nejbouølivìji se rozvíjejích se
odvìtví našeho hobby. 

Bìhem posledních transatlantických testù se obou-
stranné spojení nezdaøilo, avšak padl další rekord.
Posluchaè Ko z Holandska zaznamenal krátce na spek-
trogramu stanici VA3LK, takže signál 136 kHz urazil
vzdálenost kolem 5736 kilometrù. Ko na pásmu
nevysílá, ale o dlouhé vlny se živì zajímá, jak dokumen-
tuje tento úspìch.

Larry VA3LK provozoval znovu svùj maják. Jeho
vysílání na 137,7894 kHz bylo zaznamenáno mnoha
stanicemi z Anglie. Larry vysílal s pomìrem 1:2, teèky
dlouhé 90 vteøin, èárky dlouhé 180 vteøin.

21. 1. 2001 se podaøilo první spojení mezi
Portugalskem a Anglií. Brian CT1DRP pracoval se sta-
nicí G3LDO.

28. 1. 2001 padá další rekord. Marco IK1ODO dal
k dispozici screen-shot, na nìmž je vysílání VE1ZZ.
Jackùv signál pøekonal 6311 km. Tento rekord je výz-
namnìjší o to, že Jack nevysílal extrémnì pomalu, ale
standardní tøívteøinovou teèku.

Na konci ledna se koneènì probouzí Amerika, která
dosud stála tak trochu mimo transatlantické testy.
Dexter W4DEX zachycuje vysílání Jima M0BMU. O pár
dní pozdìji, 3. 2. 2001, pøidává ještì poslechový report
stanice G3AQC. Dexter má QTH v Severní Karolínì. 

K evropským stanicím, které byly slyšet za oceánem,
se pøiøadil také Brian CT1DRP. Dne 12. 2. 2001 zachy-
cuje jeho vysílání na 135,9234 kHz Dexter a také Jon
W1JHJ (FN41qw).

4. 2. 2001 se objevuje na scénì další zemì, a tou je
Rumunsko. Szigy YO2IS se zajímá o pásmo 136 kHz již
delší dobu, nyní se mu však koneènì podaøilo udìlat
spojení. Pracoval s Richardem OM2TW druhem provozu
Visual-CW. Szigi má elektronkový vysílaè, který dává
2 A do 41 metrù sklonìného dlouhého drátu. Pro
screen-shot a audio navštivte Ríšovu stránku
http://www.qsl.net/om2tw.

Pomalu se zaèínají pøidávat další americké stanice.
V noci 7. 2. 2001 operátor Steve W3EEE pøijímal signál
stanice G3XTZ, o pár dní pozdìji pøidává ještì report pro
G3LDO.

14. 2. 2001 se odehrálo cosi, co se blíží 2-way spo-
jení, alespoò co se týèe výmìny informací obìma smìry.

Jack VE1ZZ vysílal na 136,5 kHz. Peter G3LDO jej vidìl
a zavolal Johna VE1ZZ a pøedal mu Jackùv report. John
pøedal Jackovi report na 3530 kHz a pøedal mu také svùj
report pro Petera. Jack odvysílal potvrzení a report, které
zpátky pøijal Peter. Toto spojení je další krùèek vpøed,
ale jako plnohodnotné 2-way QSO to asi nemùže být
uznáno, pøinejmenším ne pro LF Award Petera Bobka.
Tak co to tedy vlastnì bylo? No, øeknìme tøeba 3-way
QSO, hi. 

Signál stanice OK1FIG zaznamenaný Jackem VE1ZZ dne 12.1.2001

Screen-shot od stanice W4DEX dne 3.2.2001. Horní èára je
M0BMU, dolní je G3AQC

Screen-shot poøízený tentýž den stanicí VE1ZJ. Signály shora dolù:
M0BMU vysílající dlouhé èárky (poskládané z krátkých), G3XTZ
(dlouhé èárky), G3YXM a G3AQC (DFCW).

Petr Malý, OK1FIG, ok1fig@volny.cz
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1. Skóre do žebøíèku mùže poslat každý amatér, bez
ohledu na to, zda vlastní koncesi èi nikoliv, a to
nejen z OK, ale i jiných zemí.
2. Úèast v žebøíèku nezavazuje ke èlenství v žádné
organizaci ani klubu. Podmínkou je, aby vždy byly
vedeny SWL deníky.
3. Skóre lze poslat i za léta starší, tedy za ta, kdy byl
SWL aktivní, a to tøeba jen jednou za soutìž. Jeho
výsledek bude uvádìn po celou dobu soutìže,
pokud nepošle nové skóre.
4. Tabulky jsou vedeny dvì. Jedna za zemì slyšené
(celkem, tedy vèetnì zemí potrvzených QSL lístky)
a druhá za zemì potvrzené, tedy pouze zemì
potrvzené QSL lístky.
5. Skóre do soutìže se posílá dle diplomu DXCC
vèetnì zemí zrušených.
6. Hlášení má následující formu:

SKORE MIX je souèet zemí DXCC z pásem 1,8 až 28
MHz, bez ohledu na druh provozu. DXCC MIX je
poèet zemí DXCC celkem bez ohledu na pásma
a druhy provozu. DXCC CW (SSB, RTTY) je poèet
zemí DXCC celkem bez ohledu na pásma jednotlivý-
mi druhy provozu. 1,8 až 28 MHz MIX je poèet zemí
DXCC na každém pásmu zvláš• bez ohledu na druh
provozu.
7. O poøadí v tabulce rozhoduje vyšší poèet pás-
mových zemí DXCC „SKORE MIX“ a pøi jeho shod-

nosti pak vyšší poèet zemí DXCC MIX, pak DXCC
CW, SSB a nakonec RTTY.
8. Hlášení posílejte na korespondenèním lístku
(zadní stranì QSL lístku) na adresu: OK1HRR,
Václav Nìmeèek, BOX 10, 190 12, PRAHA 912 nebo
PR na OK1HRR@OK0NF.#BOH.CZE.EU nebo e-
mailem na ok1hrr@wo.cz.
9. Uzávìrka bude dvakrát do roka k 30. 6. a k 31. 12.,
ale své výsledky posílejte prùbìžnì celý rok. Vaše
došlé výsledky budou automaticky zaøazeny do
dalšího kola, pokud do uzávìrky nepošlete nové skóre.
10. Každý úèastník soutìže, který pošle své hlášení,
dostane proti SASE výsledkovou listinu, která bude
zveøejnìna na packet radiu, na Internetu, pøípadnì
v dalších èasopisech, pokud o to projeví zájem.
11. Soutìž je vyhodnocevána na jméno, tzn., že
pokud dojde bìhem SWL èinnosti ke zmìnì znaèky

(napø. z OK1-21936 na OKL7 a nebo z OK3-44444
na OM1-9999), hodnotí se výsledek za obì znaèky
dohromady, ale pokud nìkdo vede oddìlenì SWL
deníky, lze poslat skóre za každou znaèku nebo za
obì, záleží na jeho rozhodnutí.
12. Za tuto soutìž nejsou vydávány žádné diplomy
ani vìcné ceny. Každý úèastník pošle èestné
prohlášení, že jím uvádìné údaje se zakládají na
pravdì.

Václav Nìmeèek, OK1HRR / OKL7

HRD - ZNAÈKA: DATUM:
Skore DXCC DXCC DXCC DXCC 1,8 - 3,5 - 7 - 10 - 14 - 18 - 21 - 24 - 28
MIX MIX CW SSB RTTY MIX --------------------------------------MIX
CFM - ZNAÈKA: DATUM:
Skore DXCC DXCC DXCC DXCC 1,8 - 3,5 - 7 - 10 - 14 - 18 - 21 - 24 - 28
MIX MIX CW SSB RTTY MIX ---------------------------------------MIX

Žebøíèek zemí DXCC - SWL

cem napø. fm OK0NCC to OK1CNN ctl UA- a pak
vypíše CONNECT TEXT. Pokud má zdvih nevhodnou
velikost, nód nás neslyší; jemným šroubováèkem za
pomocí pøíposlechu budeme ladit trimrem na mode-
mu, kterým se nastavuje zdvih. Pro rychlost 1k2 je to
jednoduché - vìtšinou se pracuje na simplexním kmi-
toètu. Poèkáme si, až nód zavysílá nìjaký rámec - na
pøíposlechu to bude znít jako sekaèka. Pak se pøíkazem
C <znaèka_nódu> pokusíme pøipojit a pøi vysílání naší
stanice sledujeme na pøíposlechu sílu naší modulace
- naší „sekaèky“. Trimrem pro nastavení zdvihu
bychom mìli ladit tak dlouho, až bude síla modulace
nódu a naší stanice stejná. Pak by mìl být zdvih na-
staven korektnì (i když to není vždy pravidlem). Pro
pøíposlech bych doporuèoval ruèku, pokud možno
s odpojeným pendrekem, aby nám radiostanice v naší
PR sestavì pøi vysílání ruèku „nestahovala“ - neinter-
ferovala. Pro rychlost 9k6 si na pøíposlechu naladíme
kmitoèet našeho vysílání a opìt pomocí terminálového
programu zadáme pøíkaz C <znaèka_nódu>. Na pøí-
poslechu vypneme skvelè a posloucháme naší modu-
laci. Modulace FSK modemù 9k6 (YAM, G3RUH,
PICPAR atp.) je uchem vnímána jako bìžný šum.
Trimrem pro zdvih bychom mìli dosáhnout takové
úrovnì modulace, aby jen nepatrnì pøevyšovala kla-
sický šum, spíše by mìla být prakticky stejná. Zdvih by
pak mìl být nastaven korektnì.

Pokud se nám ani teï nezdaøí se pøipojit, musíme
problém hledat nìkde jinde. Možností je ovšem
mnoho a opìt není možné je zde všechny rozebírat.

Zmínil bych se snad jen o jednom problému, kterým
jsou zejména pøi provozu 9k6 zemní smyèky. My
slyšíme nód dobøe, ale nód našemu signálu
nerozumí, pøestože máme dobøe nastavený zdvih.
Pøíèinou mùže být brum, vznikající v uzavøených
smyèkách tvoøených zemními vodièi spojujícími
jednotlivá zaøízení a souèasnì ochrannými vodièi
sí•ových kabelù, které vedou od každého zaøízení do
elektrické zásuvky. Naindukované napìtí mùže být
podle provedení elektroinstalace v porovnání s nf
modulaèním napìtím dost velké, já jsem napø. veèer,
kdy mají všichni v provozu televizory, namìøil mezi
rámem dveøí a zemnícím kolíkem v zásuvce 0,14 V.
V takových pøípadech se budete muset snažit zemní
smyèky, které mohou být nejèastìjší pøíèinou tohoto
jevu, odstranit, nejlépe vzájemným galvanickým
oddìlením všech propojených pøístrojù (nf izolaèní
transformátorky, optoèleny). Zásahy je vhodnì pøe-
dem dobøe rozmyslet, pøípadnì konzultovat
s nìjakým zkušenìjším amatérem, rozhodnì je ale
vhodné dodržet všechny zásady bezpeènosti pro
práci s elektrickým zaøízením. 

V závìru této kapitoly nezbývá než konstatovat, že
variací zapojení, konfigurací a možných problémù je
nesèetnì mnoho a nezbude nic jiného, než se s tím
„poprat“ po svém. V dalším pokraèování zaèneme
koneènì ovládat základní jednotku paketové sítì - nód.

Pøípadné dotazy rád odpovím nebo se pokusím
alespoò poradit.

Vašek Henzl, OK1CNN, ok1cnn@volny.cz
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Èarovné 6m pásmo - 3

DX a fyzikální vlastnosti ionosféry 

Havaj na 6 m, konkrétnì KH7R, pracováno 27.
3. 2000 - DL6AMI, 28 096 km dlouhou cestou.
Jak je to na VKV pásmu možné? Lze to pøedví-
dat? Štìstí nestaèí vždy - v následujícím èlánku
se pokusím vysvìtlit, co by amatér pracující
v pásmu 6 m mìl vìdìt o zpùsobech šíøení.

Pásmo 6 m nabízí kromì KV podmínek šíøení také ty,
které jsou známy pouze z VKV. Jiné pásmo, které by
umožòovalo více druhù šíøení, neexistuje. Specialitou
jsou potom kombinace tìchto podmínek, které nelze
pøedvídat a které vedou k neopakovatelným spojením.

Sporadická vrstva Es

Vytváøí se hlavnì v letních mìsících (kvìten až srpen),
již ménì èasto v prosinci a lednu. V letech minima
sluneèní èinnosti se intenzita této vrstvy zdá být vìtší,
než v letech maxima. Mraky, odrážející radiové vlny, se
skládají z ionizovaných kovových èástic pocházejících
z meteorù a z elektronù z molekul plynù. Nacházejí se
ve výšce okolo 100 km a jejich tlouš•ka dosahuje
nìkolika kilometrù.

Tyto mraky, jejichž vznik a životnost nejsou
zatím úplnì probádané, vytváøejí shluky ve
výškách od 60 do 200 km a tlouš•kách 2 až 4
km. Pohybují se celkem rychle a proto pøed-
povìï jejich vzniku a pohybu není možná.
Statisticky lze samozøejmì stanovit pravdì-
podobnost možnosti a doby výskytu, pro praxi
ale tyto výroky nemají dostateènì jednoznaèný
charakter.

Podmínky šíøení se mìní nepøetržitì, signály
protistanic mohou mít silné úniky, ale naopak
se mùžeme setkat i se silnými signály. Es spo-
jení je proto možné uskuteènit s výkony menší-
mi než 100 mW po celé Evropì. Je bìžné, že
náš soused o 30 km dále slyší stanici S9 a my
nic! Protože ale mùže dojít i k opaèné situaci,
má každý i pøi malém výkonu šanci.

Výška reflexní zóny dle obr. 1 leží kolem 120
až 130 km. Pro dané zakøivení povrchu Zemì lze
tedy oèekávat skok do vzdálenosti 1000 až 2000
km (obr. 2). Pøi silnìjší ionizaci klesá minimální pøekle-
nutelná vzdálenost na nìkolik stovek km. Projevy exis-
tence vrstvy Es lze pozorovat i v pásmu 10 m. Pokud se
v pásmu 20 m ztratí mrtvá zóna a dostáváme extrémnì
silné reporty od blízkých stanic (200-300 km), nastává
pro uživatele pásma 6 m nejvyšší pohotovost!

Je možné využít až dva Es skoky a uskuteènit tak spo-
jení na vzdálenost 2500 - 4500 km. Tak je možné
dosáhnout v letních mìsících další kontinenty, blízký
východ nebo Afriku. Podstatnì lépe jsou na tom amatéøi
z jižních zemí (EA7, 9H, IT9 apod.), o jejichž DX spotech
v DX Clusterech si mùžeme nechat jen zdát.

V rozmezí 2300 - 2500 km se nachází pro Es tzv.
„mrtvá zóna“, pro kterou je jeden skok pøíliš dlouhý
a dva pøíliš krátké. Protistanice v této oblasti jsou do-
stupné jen velmi obtížnì.

Dodnes nevysvìtlené jsou podmínky, pøi nichž
dochází k transatlantickým spojením mezi Evropou a W
a VE v období od poloviny èervna do pùlky èervence.
V literatuøe se hovoøí o vícenásobné vrstvì Es. Jedná se

pøitom o troj- a ètyønásobné skoky. Oproti bìžným Es
podmínkám je pøitom ohromující, že takové situace trva-
jí i nìkolik hodin. Je tìžko uvìøitelné, že by se rychle
pohyblivá Es - mraèna seskupovala tak, aby to umožnilo
takové dlouhodobé podmínky.

Nepravidelnost pole (FAI)

Bìhem Es - sezóny se vyskytnou podmínky, pøi kterých
protistanice smìrují své antény nikoli na sebe navzájem,
ale na bod ležící v oblasti Es šíøení. Protistanice se
nacházejí vìtšinou jedna na jihozápadì a druhá na
jihovýchodì. Jejich slabé signály znìjí nejèastìji drsnì
jako pøi „Auroøe“ a tøepotavì kolísají. Tento jev
doprovází Es šíøení (nebo jej pøedchází èi mu následuje)
a lze se s ním setkat hlavnì v jižní Evropì. Typická jsou
spojení mezi jižní Francií a Jugoslávií, pøièemž obì pro-

tistanice smìrují antény zhruba na Švýcarsko.
Charakteristickým znakem tohoto šíøení je, že pokud
protistanice smìrují antény pøímo na sebe, signály
zmizí. FAI je známé také z pásma 2 m a nazývá se
„Es-Backscatter“.

AURORA

Na severním pólu a v jeho blízkosti mohou složky
sluneèního vìtru proniknout díky zakøiveným magne-
tickým siloèárám Zemì hluboko do vrstev ionosféry.
Zde ionizují molekuly plynù, což se projeví výskytem
barevných svìtelných efektù (optická aurora). Pro
rádiové vlny vzniká v tìchto oblastech souèasnì
difúzní odrazná zóna. Telegrafní signály mají charakte-
ristické zbarvení a SSB signály jsou vìtšinou nesrozu-
mitelné.

Aurora se v pásmu 50 MHz projevuje èastìji a se sil-
nìjšími signály, než v pásmu 2 m. Ve støední Evropì je
výskyt aurory ménì èastý než ve Skandinávii; èastìjší je
v dobì vìtší sluneèní aktivity. Sledováním údajù stanice

WWV nebo majáku DK0WCY na 10,144 MHz získáme
aktuální údaje.

Aurora zaèíná vìtšinou odpoledne okolo 15.00 UTC,
maxima bývají ve veèerních hodinách. Spojení lze
uskuteènit od místních až na vzdálenost cca 1500 km.
Antény musí být nasmìrovány na sever. Aurorální pod-
mínky zaèínají na severozápadì a postupnì se pøesunu-
jí na severovýchod.

Po auroøe nebo souèasnì s takovými podmínkami
mùže vzniknout kombinované šíøení aurora - Es; potom
jsou možná spojení s GM, LA, SM a OH s dobrými
a nezkreslenými signály.

Pokud se na sluneèním disku vyskytují déle pøetrvá-
vající aktivní oblasti, pak vzhledem k rotaci sluneèního
tìlesa se obdobné podmínky mohou znovu opakovat po
28 dnech.

Troposférické šíøení (TROPO)

Díky vìtší délce vln nehraje v pásmu 6 m toto šíøení tak
významnou roli, jako v pásmech 2 m, 70 a 23 cm, kde pøi
výskytu inverze dochází k pøekonávání velkých vzdálenos-
tí. Bìžná pøízemní vlna se ztrácí již asi po 30 - 50 km, ale
díky nehomogenitám v troposféøe dochází k lomùm
a odrazùm, takže pøízemní vlna pøekoná vzdálenosti 150 -
300 km. Signál je kolísavý, skedy je nutné provádìt delší
dobu. V ranních hodinách jsou tropo podmínky lepší než

bìhem dne, kdy jsou vyšší teploty. Tzv. „dukty“,
projevující se silnými signály vzdálených sta-
nic, objevující se pøi inverzi na vyšších pás-
mech, nejsou v pásmu 6 m známy. Tropo spo-
jení odrazem od nehomogenit ionosféry, kdy lze
pomocí vysokých výkonù (10 kW ERP) pøekle-
nout vzdáleností okolo 1000 km, nehrají tedy ve
støední Evropì žádnou roli.

Šíøení pøes rovník (TEP)

Toto šíøení je známé pouze z pásem VKV
a omezuje se jen na spojení, jejichž trasa je
kolmá k magnetickému rovníku (viz obr. 5).
Jižnì a severnì od rovníku ve výši nìkolika set
km se vytváøejí ionizované mraky ze stoupa-
jících molekul plazmatu. Tyto mraky ohýbají
radiové vlny tak, že je možné pøeklenout
vzdálenosti okolo 5000 - 7000 km (viz obr. 4).
Pøitom mají obì stanice pøibližnì stejnou
vzdálenost od rovníku.

Lze si dále pøedstavit situaci, kdy vlny
udìlají ještì jeden skok navíc. Bìžný TEP skok konèí
vìtšinou v oblasti Støedozemního moøe a proto amatéøi
ve vyšších šíøkách mohou toto šíøení využít jen obtížnì.
Pouze pokud se vytvoøí ještì další Es šíøení, dosáhnou
TEP signály i ke stanicím ležícím severnìji.

TEP šíøení se objevuje pouze pøi vysoké sluneèní
aktivitì v letech maxima sluneèní èinnosti, vìtšinou
v pøedjaøí a na podzim v èasných veèerních hodinách.
Stanice v EA, I, SV a 9H mají navíc možnost využít
takových podmínek v pásmu 2 m.

Signály jsou v DL v síle S1 až S3, vykazují charakteri-
stické tøepotání a dopplerùv posun. Telegrafie
o rychlosti do 50 zn/min. je ideální, SSB mód není
vhodný, protože signály jsou neèisté a velmi slabé. Pro
práci s EU mají nejvýhodnìjší polohu stanice z 7Q.

Ionosférické šíøení (F2)

Šíøení odrazem od vrstvy F2, bìžné v pásmech KV, se
v pásmu 6 m projeví pouze pøi nejvyšší sluneèní aktivitì
v maximu sluneèní èinnosti. Vrstva F2 se v létì nachází

Obr. 1. Es - šíøení jednoduchým skokem

Obr. 2. Zóna nejèastìjšího Es - šíøení ze støedního Nìmecka. Pøi uvažované výši odrazné
vrstvy mezi 120-130 km je délka skoku mezi 1000 - 2200 km
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ve výši okolo 400 km, v zimì ve výši okolo 300 km. Za
výskyt této vrstvy vdìèíme molekulám plynù ozaøo-
vaných sluneèními paprsky.

Bìžné ionosférické šíøení

Vhodnými pøedpoklady pro F2 kontakty ve všech
èástech svìta jsou hodnoty sluneèního toku pøes 185
a neklidné magnetické pole s hodnotami A = 20 - 30.
Mnoho dnù, které lze využít pro DX spojení a vychutnat
si tzv. „krátkovlnné podmínky“ nabízejí mìsíce únor,
bøezen a øíjen, listopad v letech sluneèního maxima. Lze

uskuteènit spojení pomocí nìkolika skokù se vzdálený-
mi stanicemi. K tomu je však zapotøebí, aby vlna
dopadala na vrstvu F2 pod malým úhlem. Proto jsou ve
výhodì antény vyzaøující ve vertikální rovinì pod úhlem
okolo 10°. To je pøípad vysoko
umístìných Yagi antén s délkou ráhna
okolo 5 - 10 m. Vyskytují se skoky
dlouhé okolo 4000 - 4500 km a jejich
násobky. Dvìma skoky dosáhneme na W
a VE, tøemi na VK. Podstatné je ovšem to,
aby celá cesta vedla denní zónou.
V úvahu pøicházejí v ranních hodinách
(08 - 09 UTC) trasy do východní Asie
a Pacifiku, odpoledne (14 - 15 UTC) je
optimální situace pro trasy do W, VE
a støední Ameriky. Afrika a Jižní Amerika
jsou dosažitelné skoro pøes celý den.

Protože maximum souèasného
sluneèního cyklu 23 bylo snad v uply-
nulých mìsících, máme nejvyšší èas,
pokud nechceme v tomto pásmu na nová spojení èekat
dalších 10 let. Prùbìh sluneèní aktivity v souèasném
cyklu a jeho budoucí vývoj dle NASA zobrazuje obr. 7
[2]. Je patrné, že støední hodnota poètu sluneèních
skvrn odpovídá pøedpovìdím, ale aktuální stav kolísá ve
velkém rozmezí (teèkované køivky na obr. 7).

Pro F2 šíøení v pásmu 50 MHz pøichází v úvahu
pouze období nejvyšší sluneèní aktivity. Tato období lze
vysledovat na základì aktuálních informací o poètu
sluneèních skvrn, sluneèním toku, pomoci mohou také
radioamatérská zpravodajství, majáky, DX-cluster
a další zdroje na Internetu.

Zatím poslední maximum sluneèních skvrn (pozn.:
tento èlánek vyšel v kvìtnu 2000) s R>160 bylo
v listopadu 1999; umožnilo mi po 9 letech znovu spo-
jení s JA pomocí šíøení F2-sidescatter.

Šíøení zpìtným odrazem (F2 - backscatter)

Tento režim šíøení známý z KV lze èas od èasu využít pro
EU spojení. Vrstva F2 odráží signály s charakteristickým
hrubým zvukem zpìt (obr. 6). Antény obou korespondu-
jících stanic musí být nasmìrovány do smìru odrazu.
Vysoké výkony umožòují dobrou sílu pole; to využívají

hlavnì naši sousedé v PA, OZ aj., kteøí mají vesmìs
dobré signály, ale nás (v DL) vìtšinou neslyší.

Místní ionosférické šíøení (Spread - F)

V období maxima sluneèní aktivity mohou ve vrstvì F2
vznikat místa zvýšené ionizace, která odrážejí signály
z pásma 50 MHz. Maximální použitelný kmitoèet - MUF
- je pøitom zøetelnì nižší, tzn. že zemì, dosažitelné
v pásmu 6 m, nejsou v pásmu 10 m vùbec slyšitelné.
Typicky se tento zpùsob šíøení uplatòuje pro spojení do
Afriky. Podobnì jako u šíøení TEP vydìlávají na tomto
druhu šíøení stanice z oblasti Støedozemního moøe.
Pouze pøi pøídavné Es vrstvì nebo vynikajících pod-
mínkách mají šanci i amatéøi napø. v DL.

Šíøení boèním odrazem od ionosféry (F2 -
sidescatter)

Z Evropy lze tímto zajímavým druhem šíøení pracovat
hlavnì se stanicemi v oblastech východní Asie
a Pacifiku. Podmínkou je maximum sluneèních skvrn
a vysoký sluneèní tok. Charakteristické na tomto šíøení
je, že spojení mezi stanicemi není pøímé (nejkratší
dráhou), ale trasa vede ve smìru rovnobìžek - odraz
signálù se projevuje podél velkých ètvercù. JA stanice
pøicházejí pøi tomto šíøení z azimutu 90° - 100° a tímto
šíøením je s nimi možno pracovat nejlépe, protože pøi
vzdálenosti 10 000 km jsou pro pøímou trasu pro dva
skoky daleko a pro tøi blízko.

Šíøení vzniká pravdìpodobnì místní zvýšenou ioniza-
cí v oblastech, kde sluneèní záøení dopadá kolmo k zemi.
Vìtšinou leží tato F-oblaka v oblastech okolo rovníku.
Pro tento typ šíøení jsou vhodné úzce smìrové antény,
protože síla signálu je velmi malá - signály jsou na mezi
èitelnosti. Jednoznaènì nejvhodnìjším zpùsobem
provozu je CW.

Šíøení odrazem od ionosféry (Ionoscatter - IS)

Použitím velkého výkonu (podobnì jako pøi odrazu od
troposféry) je možné v jakékoli dobì dosáhnout odrazu

od ionosféry. Pro odraz je dùležitá vrstva D, která
umožòuje spojení do vzdálenosti 700 - 2000 km.
Radarové stanice používají pro výzkum ionosféry právì
tento druh šíøení. I když v dobì vyšší ionizace potøebné

výkony klesají, je tento druh spojení v DL
málo aktuální.

Šíøení odrazem od meteorických
stop (Meteorscatter - MS)

Jak je známo amatérùm z pásma 2 m, ioni-
zované stopy meteorù (trails) umožòují
odrazy elektromagnetických signálù
(bursty); v pásmu 6 m jsou èastìjší a delší.

Skedùm s použitím vysokorychlostní
telegrafie (okolo 1000 zn/min.) se vyplatí
se vìnovat v období maxim meteorických
rojù (Leonidy, Geminidy, Quadrantidy).
Spojení se uskuteèòují bìhem krátkých
odrazù (pingù); obèas jsou možná i SSB
spojení.

Ten, kdo chce zaslechnout MS signály, by mìl
poslouchat na kmitoètech majákù z G nebo SM. Pøi
bìžných podmínkách lze pingy nebo bursty zaslechnout
bìhem cca hodiny.

Spojení odrazem od Mìsíce, pøedstavující i v pásmu
2 m privilegium nìkolika málo špièkových stanic, je
díky omezení výkonu v DL pouze nesplnitelným snem.
I tak je na svìtì jen málo stanic, které jsou pro tento
druh spojení vybaveny. Naopak spojení odrazem od tro-
posféry nebo ionosféry nám dávají dostateèné možnosti
pro DX spojení a umožòují prohlubovat znalosti o šíøení
radiových vln. DXCC lze dosáhnout s 25 W ERP.
Zkuste to!

Martin Steyer DK7ZB

Literatura:
[1] White, I., G3SEK: The VHF/UHF DX-BOOK. DIR
Publishing Ltd. 1992
[2] NASA Marshall Space Flight Center: Sunspot and
the Solar Cycle. www.sunspotcycle.com
[3] Miller, D.: IPS Radio and Space Services.
www.ips.gov.au

Obr. 3. Viditelná Aurora Borealis [3]

Obr. 5. Celosvìtovì pozorované smìry šíøení pøes rovník. V závislosti na prùbìhu magnetického rovníku
dochází k anomáliím pøi šíøení až o 45°

Obr. 4. Vznik šíøení pøes rovník

Obr. 6. Šíøení odrazem od vrstvy F2

Obr. 7. Možnost výskytu šíøení F2 v závislosti na poètu sluneèních
skvrn - namìøené hodnoty a pøedpovìï pro 23 cyklus
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Kenwood TS-2000
(popisuje Gordon West, WB6NOA)

Kenwood TS-2000, modernì vypadající HF, VHF, UHF
a pøídavnì i mikrovlnný transceiver s napájením 12 V
DC, slouží k úèelùm jak základnovým, tak i mobilním.
Jste-li vlastníky staršího mobilního modelu Kenwoodu,
napø. TS-430/440/450, budete pøíjemnì pøekvapeni, jak
krásnì TS-2000ka zapadne do vašeho starého mobil-
ního rámeèku - je jen o 5 cm hlubší. Je standardnì 28
cm široká, 10,8 cm vysoká, 36,8 cm dlouhá a váží
kolem 7,7 kg. Kenwood TS-2000 vysílá na všech HF
pásmech s namìøeným výstupním výkonem pøes 120
W, plus 100 W na 2 metrech, 50 W na 70 cm (430 MHz
- 450 MHz) a s pøídavným modulem pro 1,2 GHz na
tomto pásmu 10 W. Je to multifunkèní transceiver do
dnešní doby!

Mìl jsem jen pár hodin na to, abych vyzkoušel, jak se
TRX chová na stole a jak v terénu za mobilního provozu.
Pøi ovládání TRXu novým stylem „SWEPT FACE“
(doslova „zametená èelní strana“) lze konstatovat
spoustu pøekvapivých rysù. Displej je èernobílý bodový
typu LCD, se ètyømi úrovnìmi noèního podsvìtlení.
Displej také nabízí 16 variací kontrastu a je možno jej
èíst i pøi extrémních úhlech pohledu. Osvìtlení pøedního
panelu a tlaèítek lze zapnout èi vypnout. Pøi práci potmì
se zapnutým osvìtlením pøedního panelu pomáhá také
podsvìtlení kláves oznaèených popisy, pro používání
levé èíselné klávesnice je ale stejnì potøeba vypomoci si
nìjakým pøídavným svìtlem.

Pokud jste již vlastníkem nìjakého zaøízení od firmy
Kenwood, bude vám øada tlaèítek a ovládacích prvkù
blízkých. Hlasitost a squelch se ovládají dvìma dvojitý-
mi potenciometry, které jsou umístìny vpravo dole.
Jeden vždy slouží pro daný BAND a druhý pro SUB-
BAND. Další dva potenciometry, které slouží k ovládání
DSP filtru, jsou umístìny vlevo dole pod numerickou
klávesnicí. K seznámení s ovládáním základních funkcí
TS-2000 staèí jen pár minut.

Transceiver obsahuje zabudovaný RS-232 port pro
ovládání pomocí poèítaèe a dále TNC pro APRS, PR
a SKY COMMAND provoz. Zabudované TNC umí 1200
a 9600 bps. Výhodou je, že pro provoz nepotøebuje poèí-
taè. Pokud si naladíte SUB-BAND na frekvenci packe-
tového nódu, kde jsou vysílány DX spoty, transceiver je
dle aktuálního nastavení schopen pøepnout na daný kmi-
toèet DX stanice, která se právì objevila v DX Clusteru.

TS-2000 má v sobì zabudovaný automatický anténní
tuner, který pracuje od 160 do 6 metrù. Není ovšem
konstruovaný pro vyrovnání velkého nepøizpùsobení.
Antény pro HF a 50 MHz mùžeme pøipojit na jeden ze
dvou konektorù SO-239 - transceiver má zabudovaný
automatický pøepínaè. TRX má pak dále jeden konektor
SO-239 pro anténu na 2 metry, jeden N konektor pro
anténu na 70 cm a pøídavný slot pro pøipojení antény na

1,2 GHz. Na zadní stranì dále naleznete šestipinový
konektor pro napájení, „cinch“ konektor pro pøipojení
pøídavné HF antény na poslech, 7pinový konektor pro
ovládání HF koncových stupòù, 13pinový DIN konektor
pro pøipojení vlastního TNC nebo RTTY systému, dva
3,5mm konektory „jack“ pro pøipojení externích repro-
duktorù, dva samostatné „jacky“ pro pøipojení pastièky
a klíèe (nebo napø. klíèovacího obvodu z PC), zemnící
svorku, pøípojku pro externí anténní tuner, COM port
RS-232C (9P) pro pøipojení interface k PC a RJ-8 pro
pøipojení „vzdáleného“ ovládacího panelu (podobnì
jako mají nìkterá mobilní zaøízení).

K pøepínání mezi jednotlivými amatérskými pásmy
slouží tlaèítka UP a DOWN, automaticky se nastaví
správné postranní pásmo. Na 2m a 70cm TRX automa-
ticky nastaví kladné nebo záporné odskoky pro pøevá-
dìèový provoz. Transceiver umožòuje zapnutí satelit-
ního módu, kde lze používat deset pamìtí na frekvence
satelitù, které lze pojmenovat max. 8 alfanumerickými
znaky. Èelní LCD „mìøidlo“ umožòuje mìøení PSV (1,8-
50 MHz, nikoli 2m, 70cm a 23cm), dále vf výkonu, ALC
a komprese. Pro vylepšení pøíjmu nabízí TS-2000 násle-
dující funkce: NOTCH FILTER, NOISE REDUCTION (1 -
s užitím DSP filtru, 2 - umožòuje mìnit èasovou kon-
stantu), NOISE BLANKER (úrovnì 1 až 10)
aPØEDZESILOVAÈ. Pro CW je k dispozici pamì•ový klíè
s možností nastavení pomìru èárka:teèka.

TS-2000ka je dobré univerzální zaøízení, které
nepotøebuje k èinnosti poèítaè, cena v USA se pohybuje
kolem 2000 USD.

Podle CQ 2/2001 volnì pøeložil Václav Henzl, OK1CNN

Modelování antén se stalo populární èinností inženýr-
skou, ale i amatérskou. S jeho výsledky se setkáváme
napø. témìø v každém èísle QST. Jedná se napø. o vyza-
øovací diagramy horizontální nebo vertikální (obr. 1, 2)
nebo dokonce i graf prùbìhu SWR (obr. 3). Témìø každý
radioamatér ví, že za rozumnou cenu lze poøídit nìjaký
modelaèní program. Vyvstávají ale dvì základní otázky:
1. Mohu i já modelovat antény? Mohu se nauèit
obsluhovat programy a získávat takové výsledky, jaké
vidím tøeba v QST?
2. Stojí modelování antén za tu námahu? Poskytne mi
modelování antén odpovìdi na otázky, které nemohu
získat jinde?

Odpovìï na obì otázky je ANO. Po krátkém
vysvìtlení a s trochou praxe prakticky každý radioamatér
mùže efektivnì modelovat mnoho druhù antén. (Pozn.
pøekladatele: Nepodléhejte pøílišnému optimismu
z hlediska shody parametrù modelového projektu
s vlastnostmi projektu reálného - u všech mnì známých
programù kategorie „do 100 USD“ je shoda dobrá pouze
tehdy, pokud je vše od sebe „dostateènì“ daleko - o tom
dále.) Výsledkem urèitì bude i hlubší porozumìní tomu,
jak antény - konkrétnì nebo obecnì - fungují. Cílem této
série èlánkù je poskytnout základní vysvìtlení - získání
praxe je již pouze na ètenáøi.

V první èásti se pokusíme vyjasnit, co to modelování
antén vlastnì je, a orientovat se v mnoha èástech antén-
ního modelu. V dalších pokraèováních se budeme vìno-
vat podrobnìji (ale nikoli do naprostých detailù) základ-
nímu postupu hladkého zpracování úlohy a tomu, jak
porozumìt výstupùm programu.

Zamìøíme se na modelování pomocí softwarového
jádra známého jako NEC-2. Tento program byl napsán
v Livermoore Laboratories v sedmdesátých letech pro

sálové poèítaèe; hlavní oblasti využití byly ve vojenství
a kosmické komunikaci. Pozdìji, na pøelomu
osmdesátých a devadesátých let, byl program nahrazen
modernìjším, mnohem dokonalejším jádrem NEC-4
a jádro NEC-2 bylo zcela uvolnìno pro všeobecné
použití. NEC-4 je neustále zdarma, nicménì jeho použití
je velmi pøísnì licencováno a na to, že nìkdo z nás
ètenáøù-radioamatérù v ÈR jej bude mít v k disposici,
mùžeme zatím zcela zapomenout, protože nezískáme ani
licenci ani implementace - pøekladateli jsou známy dvì,
stojí hodnì pøes 1000 USD.

Uvedený „public-domain“ - volnì použitelný - pro-
gram NEC-2 poskytuje matematické jádro øadì
komerèních implementací, které umožòují uživateli
zadat rozumnou formou vstupní data a obdržet výstup
v srozumitelné formì tabulek a grafù. Existuje ještì
další „public domain“ modelaèní „jádro“ - MININEC -
byl napsán rovnìž v Livermoore Laboratories (autoøi
Rockway a Logan) v historické dobì, kdy PC, v té dobì
s procesorem 8088 a maximálnì 32 kB RAM, ještì
neumožòovaly zpracovávat programy napsané ve
FORTRANu. Existují dvì verze, pùvodní MININEC
a kompletnì pøepsané velmi moderní jádro, nyní již
pouze jako komerèní program. (Zmínìní autoøi pøed asi

Modelování antén s programem NEC 
- prùvodce zaèáteèníka - 1. èást

Obrázek 1 Obrázek 2 Obrázek 3



deseti lety opustili Livermoore Laboratories, založili
firmu E. M. Scientific a napsali moderní jádro EM-pro-
fesional na komerèním základì, které je konkurenèní
jádru NEC-4 a je k disposici jako komerèní program.
Pøi jeho použití je tøeba si uvìdomovat, že autoøi jsou
vìdeètí profesionálové - program dává velmi dobré
výsledky srovnatelné s NEC-4, lze s ním modelovat
i problémy, kde NEC-2 zcela selhává, ale je velmi
„user unfriendly“- uživateli nepøátelský, obsluha je
velmi tìžkopádná.) [1], [2].

Programové jádro, na které se v další èásti èlánku
zamìøujeme - NEC-2 - není nejmodernìjší ani nejstarší
[3], je to nejmodernìjší „volnì dostupné“ jádro.
Vyskytuje se jak v komerèních aplikacích, tak i ve své
základní podobì - jako Fortranská knihovna, která je
dostupná na øadì ftp serverù.

Zaèáteèníkovi, ale i jakémukoliv zkušenému uživateli,
je doporuèeno využití jedné z komerèních implementací,
protože využití pouze „jádra“ je podmínìno napsáním
specifického vstupnì/výstupního systému. [4]

Autor èlánku má k disposici (mimo jiné) dvì
komerèní implementace NEC-2: EZNEC 3.0 a NEC-
WinPlus. Proto bez jakéhokoliv zaujetí pro jakýkoliv
program budou postupy demonstrovány na tìchto dvou
programech. Obrázky zachycující výstupy jsou oznaèeny
jménem užitého programu.

Co je to modelování antén?

Jedno všeobecné neporozumìní je, že modelování antén
je podobné vytváøení modelù aut a lodí. Výsledek
vypadá jaksi podobnì a dokonce se i podobnì chová.
Model je sice krásné, nicménì pouze bledé vyjádøení
skuteènosti. Nic nemùže být tak vzdáleno od reality.
Tedy zaèneme.

Pokud jste nìkdy použili základní vzorec pro délku
dipólu, dìlali jste základní anténní modelování.
L = 142,93 / f [m, MHz]

Zvolíme-li pro náš návrh kmitoèet 7,15 MHz, potøe-
bujeme anténní drát dlouhý 19,99 m. Se vzorcem pro
základní délku dipólu je spojena vždy rada - ponechte
drát o kus delší a výslednou délku nastavte støiháním na
co nejlepší pomìr stojatých vln.

Uvedený vzorec nezahrnuje údaj o prùmìru užitého
vodièe, o materiálu, z kterého je vyroben, o výšce nad zemí
nebo o vlastnostech zemì, která je pod dipólem, o okolí
ani nemluvì. Mohli bychom pracovat s nìjakým pøes-
nìjším vzorcem, který by zahrnoval všechny tyto vlivy?
Mohli.

Velmi zjednodušený vzorec
pro støihání dipólu je pouze
malinký vzorek z obrovského
„tìla“ matematické analýzy
antén. Pokud dáme všechny
co nejpøesnìjší rovnice do
jednoho programu, získáme
pro stanovení délky našeho
dipólu mnohem vìtší pøes-
nost. Mùžeme také nejenom
analyzovat rùzné závislosti,

respektive dopøedu vypoèítat správnou délku dipólu, ale
mùžeme také stanovit sílu pole v jakékoliv výšce èi
vzdálenosti a úhlu od antény. To je pøesnì to, co NEC
dìlá. Pro mnoho typù antén je NEC-2 tak pøesný
inženýrský matematický nástroj, jak si jen mùžeme pøát.

Základní anténní analýza využitá v NEC-2 (shodnì
aplikovaná i pro všechna ostatní jádra) spoléhá na
„metodu momentù“. Jedná se o matematickou techniku,
pøi níž anténní prvek rozdìlujeme na segmenty,
spoèítáme vlastnosti a chování jednotlivých segmentù,
vlivy jednotlivých segmentù na ostatní a naopak vliv
ostatních segmentù na poèítaný segment, to potom
zkombinujeme (superponujeme) dohromady
a dostaneme tak výsledné chování celého prvku (v rea-
litì spíše øady prvkù) [5]. Výsledky lze potom upravit
použitím již konvenèních rovnic pro odpor materiálu,
zatížení prvkù a vlivy zemì.
Co z tohoto vyplývá pro zaèínajícího modeláøe?
(1) Metoda, pokud je použita v mezích použitého pro-
gramu (a zde mùže být zakopaný pes), je velmi pøesná.
(2) Je nutno myslet v pojetí segmentù a nesnažit se
zabývat matematikou skrytou v jádøe! (to vztahuji - já
pøekladatel - pouze a výhradnì na sebe: „Stejnì by jsi to
do detailu nepochopil!“)
A nyní již zaènìme myslet v modelaèních termínech.

Modelaèní jazyk

Abychom mohli „uchopit“ modelování, je nutno doplnit
náš anténáøský slovník o nìkteré nové pojmy. Jeden
z nich jsme již použili - segment. Jako užiteèné se mùže
ukázat, budeme-li rozlišovat rùzné termíny pro èásti
skuteèné antény a èásti jejího modelu.

Na obr. 4 jsou rùzné druhy anténních prvkù: dipólu,
jedné smyèky quadu a ohnutého prvku, který mùže být
užit u „half square“ nebo Moxonova úhelníku. NEC
pracuje pouze s pøímými vodièi. Složité tvary mùžeme
vytvoøit spojením pøímých úsekù na jejich koncích.
Chceme-li vytvoøit napøíklad kruh, nahradíme jej mno-
hoúhelníkem, tøeba osmiúhelníkem. A• už je tvar jakýko-
liv, každý drát tvoøící souèást anténního prvku, má
rozmìry skuteèného prvku antény. Samozøejmì, v pøí-
padì jednoduchého dipólu, drát a prvek jsou totéž, je
však potøeba vždy tyto pojmy - tedy prvek antény a drát
v modelu - rozlišovat. Každý
drát v modelu je dále tøeba
rozdìlit na segmenty.
Abychom se pohybovali
v bezpeèných mezích segmen-

tace NEC-2, je pro zaèínající modeláøe dobré respekto-
vat dvì následující pravidla:
1. Na jednu pùlvlnu musí drát mít alespoò 9 segmentù,
tedy napø. pøi délce drátu jedna ètvrtina vlny je vhodné
minimum 5 segmentù. Dále uvidíme, proè je užíváno
tolik lichých èísel.
2. Délka segmentu musí být alespoò ètyøikrát vìtší než
prùmìr vodièe. Existují složité vzorce pro urèení mini-
mální délky segmentu, ale pro zaèátek zùstaneme
u tohoto bezpeèného vodítka - pomìru 1:4.
Pøidejme ještì jedno vodítko:
3. Až do nejvìtší možné míry udìlejte všechny segmen-
ty v modelu stejnì dlouhé! Máme-li dipól a zvolíme
napøíklad 11 segmentù, program udìlá všechny seg-
menty stejnì dlouhé. U elementù složených z více drátù
je tøeba tomuto vìnovat pozornost. Dìlíme-li délku drátu
poètem segmentù, získáme délku segmentu a naopak,
pokud známe délku segmentu, dìlíme délku drátu dél-
kou segmentu a získáme poèet segmentù.

Dalším krokem je sestavení modelu prvku. Zùstaòme
u našeho jednoduchého dipólu. Abychom jej mohli
modelovat, je nutno rozhodnout o jeho orientaci v pros-
toru: zvolme vodorovnou orientaci. Konkrétnì, hrajme si
s již døíve zmínìným dipólem pro 7,15 MHz s délkou
19,99 m. Abychom mohli vytvoøit model této antény,

musíme se pohybovat
v prostoru popsaném
tøemi rozmìry - v kartéz-
ském souøadném systé-
mu. Tento systém je
pouze pomùckou pro
popis orientace a umístì-
ní v prostoru, viz obr. 5.
Vzhledem k zemi jsou
osy x a y dvì na sebe
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kolmé pøímky, rovnobìžné se zemí. Osa z je potom
pouze jiné pojmenování pro výšku nad zemí. Protože
budeme pracovat s dipólem nad zemí, hodnota
z nemùže být záporná, aèkoliv, jak uvidíme dále, mùže
být velmi blízká nule.

Pøi modelování je nutno systematicky uvažovat
o geometrii antény a jejím umístìní v prostoru. Pro
pohodlnìjší výpoèet je šikovné definovat polohu vodo-
rovné antény v našem souøadném systému tak, že konce
prvku budou umístìny od poèátku ve stejnì vzdálených
místech na ose y. Pro vìtšinu návrhù vodorovných sys-
témù založených na bázi pùlvlnných dipólù bude tedy
maximum vyzaøování ve smìru osy x, tedy v úhlu 0
stupòù. Umístìme tedy støed našeho dipólu do souøad-
ného systému v bodì, kde se protínají oda x a osa y.
Konec 1 bude mít souøadnici y -9,995 m a konec 2
souøadnici y 9,995 m. Protože máme pouze jeden drát,
je souøadnice x = 0. Musíme si ale ještì stanovit souøad-
nici z - výšku antény nad zemí. Vezmìme známou
obvyklou výšku takového dipólu z reálného života -
21,378 m. Pøedpokládejme, že dipól bude zcela vodo-
rovný, oba konce v této výšce. Na obr. 6 je „okno dráty“
z programu EZNEC, v nìmž jsou zadány tyto hodnoty.
Všimnìme si, že jsme definovali drát pouze jeho dvìma
konci. Pokud by souèástí tohoto prvku byly další dráty,
musely by být zadány tak, že Konec 2 prvního drátu
navazuje na Konec 1 druhého drátu. Složitìjší geometrie
budeme zkoumat v dalších kapitolách. Nyní se zamìøme
na zvládnutí terminologie zadávání „drátù“.

Pøípadné chyby zadání mùžeme zkontrolovat pohle-
dem na znázornìní toho, co jsme zadali do programu.
Vìtšina programù umožòuje funkci „vzhled antény“. Na
obr.7 je pohled v programu EZNEC, anténa je nad zemí
(osa z), je rozložena symetricky podle osy y.

Aèkoliv na obrázcích je napájecí bod znázornìn jako
malé koleèko, ještì jsme jej do systému nezadali.
V modelaèním jazyku je napájecí bod oznaèován jako
„zdroj“. Je nutno specifikovat jak jeho polohu, tak
i vlastnosti. V NEC je zdroj umístìn vždy uvnitø prvku,
pro zjednodušení pøedpokládejme, že je uprostøed prvku
[6]. Chceme-li mít zdroj umístìn pøesnì ve støedu drátu,
musíme mít lichý poèet segmentù v drátu. NEC byl
navržen pro napì•ové zdroje, budeme tedy specifikovat
zdroj o hodnotì 1V a fázi 0,0 stupòù. Vìtšina bìžných
antén má pouze jeden napájecí bod. Pro tento typ antén
zmìna základních parametrù zdroje nezmìní vyzaøovací
diagram, zisk ani impedanci antény, ponecháme zdroj
tedy jednoduchý.

Rùzné komerèní implementace NEC øeší zadávání
zdrojù rùznì. Okénko zadávání zdrojù u NEC WinPlus je
na obr. 8. Podrobný popis zadání u jednotlivých pro-

gramù neuvádíme - pro náš výklad není podstatný
a majitelé programù si bezpochyby poradí.

Další èásti modelu

Práce, kterou jsme doposud udìlali, odpovídá ustøižení
drátu a natažení mezi body úvazu. Pokud je drát na místì
a má správné rozmìry, mùžeme vìnovat pozornost
dalším èástem programu, které je nutno nastavit døíve,
než spustíme „model“. Napøíklad drát má prùmìr, který
mùžeme vyjádøit jednak ve stejných jednotkách jako
zbytek modelu, nebo mùžeme v jednotkách AWG (US
jednotky prùøezu drátu, pøevodní tabulka viz tøeba
v knize Rothammel: Antennenbuch). Na obr. 9 je uvede-
no odpovídající okno programu NEC WinPlus. Drát není
definován pouze prùøezem, má také nìjakou konkrétní
vodivost a odporové ztráty, vyplývající z vlastností jeho
materiálu. Na obr. 9 je uvedena rovnìž ukázka odpoví-
dajícího okna stejného programu. Zvolme si tøeba mìï,
vliv materiálu se zadává jeho vodivostí nebo mìrným
odporem - pøevrácenou hodnotou vodivosti - tøeba
v programu EZNEC.

Nyní se podívejme na zem, nad níž naše anténa visí.
NEC umožòuje volit ze dvou modelù „reálné“ zemì, pro
moderní rychlá PC z nich mùžeme zvolit ten lepší.
V rùzných implementacích NEC je pojmenován rùznì.
Mùžeme ho nalézt jako
„vysoce pøesný“ model,
nebo Sommerfeld-
Nortonùv model, nebo
SOMNEC - jméno modu-
lu v NEC. Jakkoliv se
jmenuje, je to nejpøes-
nìjší dostupný model pro
výpoèet chování antény
nad skuteènou zemí.
Ostatní systémy jsou
nepøesné pøi umístìní
antény již od 0,1 až 0,2
vlnové délky nad zemí,
Sommerfeld-Nortonùv
systém je pøesný až do
malých zlomkù vlnové
délky nad zemí.

Když jsme zvolili typ zemního modelu, musíme zadat
hodnotu zemní vodivosti (v Siemensech na metr) a rela-
tivní dielektrické konstanty - též nazývané permitivita.
Tyto hodnoty lze nalézt na mapách naší místní oblasti.
Kvalita zemì pøíliš neovlivòuje chování našeho dipólu,
proto zvolme standardní hodnoty doporuèené pro-
gramem. Vìtšina programù doporuèuje tak zvanou
„bìžnou“ zem s vodivostí 0,005 S/m a dielektrickou
konstantou 13.

Zatím jsme opominuli kmitoèet. Zadáme proto kmi-
toèet 7,15 MHz. EZNEC vždy pracuje pouze na jednom
kmitoètu, NEC WinPlus je vždy nastaven pro zpracování
intervalu kmitoètù, kde se zadává poèáteèní a koncový
kmitoèet spoleènì s krokem. Zadáme proto stejný
poèáteèní i koncový kmitoèet - krok již nemá žádný vliv.

Nyní jsme kompletnì zadali náš model. Vytvoøili jsme
prvek z drátù a umístili jej do reálného prostøedí. Jedna
èást „prostøedí“ je geometrická - poloha a rozmìry,
druhá èást „prostøedí“ popisuje elektrické vlastnosti
a vlastnosti drátu a zemì. Pokud bychom takovou
anténu doopravdy stavìli, pøemýšleli bychom také
o tìchto vlastnostech.

Musíme si zaznamenat dvì vìci, které se mohou lišit
od skuteènosti. Za prvé: v modelu není nic jiného než

anténa. Všechny elektrické dráty, stromy, budovy atd.
jsou zanedbány a chybí. Vìtšinu tìchto „zemních“ vlivù
lze modelovat, je však nutno použít zvláštních technik,
což jde za rámec tohoto èlánku. Dále model pøedpo-
kládá, že zem je homogenní, dokonale rovná nekoneèná
plocha. V pokroèilejším modelování mùžeme zadat
druhou sadu vlastností v urèité vzdálenosti od antény,
nemùžeme však zadat rozptýlené vlastnosti zemì z reál-
ného života. Pro vìtšinu úèelù ale žádné z tìchto
omezení významnì nezpochybní výsledky modelování.

Jaký výstup chceme?

Máme již kompletnì zadaný model, pøed zadáním
povelu RUN musíme ještì programu sdìlit, jaký výstup
chceme vidìt. Program vždy vypoèítá vstupní impedan-
ci v místì zdroje, vìtšina z nás chce vidìt grafické zná-
zornìní vyzaøovacího diagramu nebo zisku antény.

Tento výstup je uveden jako specifikace vzdáleného
vyzaøovacího diagramu našeho dipólu. Pojïme napøed
uvažovat o tom, co mùžeme oèekávat. Víme, že dipól
vyzaøuje symetricky kolmo na drát, že maximum vyza-
øování je tedy v azimutu 0 a 180 stupòù. Zaènìme s ver-
tikálním diagramem. Vìtšina programù má zadány auto-
matické hodnoty úhlù použitelných pro zaèátek práce. Na
obr. 10 je zadávání v EZNEC a na obr. 11 v NEC WinPlus.

Nyní již mùžeme stisknout patøièné tlaèítko a nechat
program provést výpoèty. Po probìhnutí - pro takovýto
jednoduchý model prakticky okamžitém, uvidíme
výsledky. EZNEC sám zobrazí vyzaøovací diagram - viz
obr. 12, NEC WinPlus menu, které nám umožní vybrat si
zobrazení, které požadujeme.

Všimnìme si, že vyzaøovací diagram nám poskytuje
množství dùležitých informací. Vidíme, že dipól
umístìný nízko nad zemí - kolem ètvrtiny vlnové délky -
vyzaøuje vìtšinu energie do vysokých úhlù - nevhod-
ných pro vìtšinu použitelných zpùsobù šíøení.
Pohledem na data zjistíme, že popsaný dipól má maxi-
mální zisk 5,87 dBi pod úhlem 49 stupòù nad obzorem.
NEC poèítá všechny hodnoty zisku v decibelech oproti
teoretickému záøièi vyzaøujícímu do všech smìrù. NEC
v sobì neobsahuje žádnou tabulku standardních antén,
vše je nutno porovnávat s teoretickým isotropním
záøièem. Zisk je poèítán na dvì desetinná místa, je tøeba
si však uvìdomit, že v amatérských podmínkách i rozdíl
mezi 5,5 dBi a 5,8 nebo i 6 dBi bude tìžko zazname-
natelný.

Na obr. 13 je horizontální vyzaøovací diagram
zobrazený v úhlu maximálního zisku, tedy 49°.
Všimnìme si, že rozdíl mezi výsledky obou programù
v úhlu maximálního vyzaøování èiní 1°. Je zpùsoben

Technika

Radioamatér 3/2001 21

Obrázek 9

Obrázek  10



Radioamatér 3/200122

Technika
rùzným zaokrouhlováním v prùbìhu složitých výpoètù.
Zaznamenejme také zanedbatelný rozdíl 0,03 dB v hod-
notì maximálního zisku. Mnohem významnìjší je shoda
ve tvaru vyzaøovacích diagramù, které mají tvar širokého
oválu. Signály ve smìru antény budou slabší než kolmo
ke drátu, nicménì asi dostateèné pro uskuteènìní spo-
jení. Klasická osmièka není nikde vidìt. Dùvodem je re-
lativní blízkost k zemi.

Než opustíme model, podívejme se ještì na vstupní
impedanci. Nedostali jsme klasických 72 Ω, hodnotu,
uvádìnou pro rezonaèní dipól, místo toho máme 91 +
j20 Ω. Impedance má induktivní charakter, dipól s délk-
ou podle pùvodního „støihacího“ vzorce je pøíliš dlouhý.
Také reálná èást impedance je podstatnì vyšší než
oèekávaná hodnota. Èísla, která NEC vygeneroval,
mohou být pøekvapivá, nicménì zvážíme-li
zjednodušení, vyplývající z omezení programu
(homogenní nekoneèná zem a homogenní pole pro
vyzaøování), budou asi blíže skuteènosti.

Hlavním úèelem této kapitoly bylo seznámit se s zá-
kladními pojmy a zaèít s modelováním antén. Jak je
patrné, objevili jsme nìkteré poznatky o chování antén,
které jsou velmi pouèné. I ty nejjednodušší
a nejznámìjší antény mají vlastnosti, které je zajímavé
poznat a modelování je dobrá cesta, jak se o nich pouèit.

Zùstává ještì velmi mnoho, co má být øeèeno
o vytváøení modelù z drátù a segmentù. Èím je anténa
složitìjší, tím opatrnìjší musíme být pøi vytváøení mo-
delu. Mìli bychom se rovnìž podrobnìji podívat na to,
co nám vyzaøovací diagramy sdìlují. Pøíští mìsíc se
podíváme na nìkterá úskalí, kterým je dobøe se vyhnout
a na nìkteré klady a slabiny NECu.
Poznámky:

{1} „public domain“ MININEC je obsažen v následu-
jících programech: 

NEC4WIN (Windows) od firmy ORION
http://www.cam.org/~mbkouri.
ELNEC (DOS) od W7EL http://www.eznec.com
AO (DOS) od K6STI. Pro informaci e-mail na
k6sti@n2.net. Dále existuje Expert MININEC - jiný pro-
gram napsaný firmou E. M. Scintific, dostupný
v rùzných funkèních a souèasnì i cenových úrovních
http://www.emsci.com 

{2} Následující reference k užití MININEC v pub-
likacích ARRL: John S. Belrose, „Modeling HF Antennas
with MININEC - Guidelines and Tips from a Code User's
Notebook“, The ARRL Antenna Compendium, Vol. 3 pp
156-164. L. B. Cebik, „A Beginner's Guide to Using
Computer Antenna Modelling Programs“, The ARRL
Antenna Compendium, Vol. 3 pp 148-155. Roy
Lewallen, „MININEC: The other edge of sword“, QST
Feb. 1991 18-22

{3} Struèná historie využití metody momentù v pro-
gramech na analýzu antén viz R. P. Haviland, „Programs
for Antenna Analysis by the Method of Moments“, The
ARRL Antenna Compendium, Vol. 3 pp 69-73.

{4} Existují nejménì tøi komerèní aplikace NEC-2,
okamžitì k disposici za ceny dostupné radioamatérùm:
EZNEC 3.0 (Windows) od W7EL http://www.eznec.com,

NEC WinPlus (Windows) od Nittany Scientific:
http://www.nittany-scientific.com, Antenna Solver
(Windows) od Grating Solver Development Co:
http://www.gsolver.com

{5} Rovnice použité v NEC-2 jsou popsány
v manuálech k NEC-2. Vìtšina uživatelù se setká pouze
s finálním „uživatelským“ návodem, podrobné „základ-
ní“ návody jsou k disposici na
http://www.qsl.net/wb6tpu/swindex.htm a na
http://members.home.net/NEC-2

{6} V MININEC základním bodem zájmu nejsou seg-
menty, ale styky jednotlivých segmentù nazývané pulsy.
Proto k umístìní zdroje do støedu je nutno mít sudý
poèet segmentù a zdroj je umístìn do støedního pulsu.

{7} Ti, kteøí chtìjí poznat všechny stránky základù
modelování, se mohou obrátit na publikaci: „Basic
Antenna Modeling“ od Nittany Scinetific
(http://www.nittany-scientific.com). Aèkoliv je kniha
napsána jako doprovodná publikace k NEC WinPlus, je
sbírka asi 300 pøíkladù ve formátu .NEC použitelná i v
jiných implementacích. Disk s tìmito pøíklady ve formá-
tu .EZ pro EZNEC je k disposici od AntenneX
(http://www.antennex.com)

Autora lze kontaktovat na adrese 1434 High Mesa
Dr., Knoxville, TN 37938-4443, USA; cebik@utk.edu

Podle QST pøeložil Jiøí Šanda, OK1RI
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Koupím do vlastní sbírky RX, TX a jiná spo-
jovací 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 CW filtr 500 Hz pro Kenwood TS-50.
OK2IJL, tel. 0604 559340, QRL 0695683773,
Lukeš.
Koupím magirus. Výška 8-15 metrù. Nabídky
na tel. 0608/230063 nebo e-mail:
mirek.kovar@email.cz nebo OK2FNG@OK0POK
nebo M. Kováø, 1063 Zubøí, 756 54.
Koupím PSV-Watt metr 1,8-30 MHz pro
výkon 500 W. Tel. 0604 559340, QRL
0695683773. J. Lukeš, OK2IJL.

Koupím elektronický klíè (BUG) v pøenos-
ném provedení s bateriovým napájením, ves-
tavìný pøíposlech a reproduktor, vestavìná
pastièka. Co nejjednodušší provedení, pro
zaèáteèníka. Martin Huml, tel. (02) 96400 610,
e-mail: huml@radioamater.cz.
Koupím ALLAMAT 88 nebo BMT-226,
OK1CTT, Ros•a Ptáèek, Havlíèkova 1142, 29301
Ml. Boleslav, tel.: 0326/728634.
Koupím TRX 2m all mode, nejlépe Alamat 88,
BMT 226 nebo podobný. Tel. 067/303 10
OK2HPI, Holík Pavel, Zlín, Prostøední 3373.
Koupím KV zaøízení, i použité, i jen CW
jednopásmové. Prosím nabídnìte. Jiøí Kostka,
OK1STN, Helichova 244, 290 01, Podìbrady II,
tel. 0603 474622, e-mail: kostka@APPLET.cz.
Koupím automatický anténní tuner AT-
450 pro TRX Kenwood TS-450S nebo jakýkoli
jiný anténní tuner. Kontakt do cca 16.00 hod
02/614 24 195 a po cca 16.00 hod 02/ 61 21 66
99 nebo 0607 707 124 (možno i SMS).
Koupím do sbírky RM31, nejradìji celou
soupravu, vzhledovì i funkènì v poøádku.
Nabízím vozidlovku VR22 pro pásmo 80 MHz -
sdílený kmitoèet. Jan Uher, Ponìtovice 66, 664

51 Šlapanice, tel. 05/44 24 55 53.
Koupím èas. AMA r. 93, Radiožurnál
(slovenský) r. 93-97 a sborníky KV a QRP tech-
niky. Stanislav Vacek, Støekovská 1344, 182 00
Praha 8.
Koupím IC706MK II. 100% stav s odbloko-
vaným vysílaèem nebo s návodem. Tel.:
017/3311263 - po-pá 16.00-18.00.
Koupím pøijímaè R-323, kopii zapojení TRX
R-354 a kopii zapojení pøijímaèe „maïarská
Lambda“ 0,1-30 MHz. Jaroslav Pokorný,
Svatopluka Èecha 21, 680 01 Boskovice.
Prodám osciloskop CT94, milivoltmetr
BM597, èítaè BM526, RLC mùstek ICOMET,
mìøiè PSV II, rukáv.anténu 144 MHz, sí•. trafa 2x
18 V / 20 A, rùzné TX elektronky, souèástky, lit-
eraturu, KV, AR od r.1952 a jiný radioamat.
materiál. Bližší na adrese: kamildo@quick.cz.
Prodám RX EKN-1, rozsah 1,5-24 MHz,
nìmecký elektronkový, cena 2000,- Kè; stolní
scaner AOR-8600 v záruce, 2 mìsíce starý, cena
30000,- Kè. Telefon: 0603/820 622, 02/855
95 63.
Prodám TCVR na radioamatérská pásma.
Kopie HW 101, kmitoètový plán 3,5-7-10-14-

21-28 MHz. Pøíslušenství: Pøedzesilovaè pøíjmu
pøímo v zaøízení (vypínatelný), externí digitální
stupnice, televizní filtr, pøizpùsobovací èlen pro
ant. na všechna pásma, promìøené náhradní
elektronky (od každé po desítkách ks). Cena
5500,- Kè. Kontaktní telefon: 0606/633002,
040/6262555.
Prodám KV TRX Kenwood TS570D, cw filtr,
èeský manuál, vysílaè odblokovaný pro celý
rozsah. 43900.- Kè. Transvertor 144 / 28 MHz,
postaveno ze stavebnice DEM (USA) vysílaè
výkon 30W SSB, CW, FM, pøijímaè šum è. 1,0
dB napájení 13,5V / 6A, 8900.- Kè; Transvertor
432 / 28 MHz, postaveno ze stavebnice DEM
(USA) vysílaè výkon 30W SSB, CW, FM pøijímaè
šum è. 0,8 dB napájení 13,5V 6A, 9900.- Kè.
Transvertory jsou upraveny pro spolupráci s
TS570D. Výkonové stupnì vysílaèù jsou
osazeny moduly Mitsubishi. Vstupy pøijímaèù
GaSFety MGF1402. Vše 100% stav. U mne
nevyužité. Karel Balej, OK1AEB tel. 0603 /
536706.
Prodám ICOM 706 MK II, vèetne DSP, 2 roky
starý, bez filtrù. Cena dohodou. Tel: 0608
264944 (OK1JNL), oblast: Severní Èechy.

Soukromá inzerce
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Rozbor - objasnìní fyzikální funkce π èlánku (CLC,
LCL) je až neuvìøitelnì jednoduché a pro technicky ori-
entované HAMY dùvodem i k malé oslavì, když také
poèetní potvrzení prokáže správnost jeho návrhu, a tím
i odhodlání k experimentování a koneènì i k jeho rea-
lizaci, ale již zcela v „ochoèeném“ (krotkém) stavu.
1) Pøi rozboru π èlánku uplatníme hlediska a názory,
které sledujeme pøi jeho použití jako „pøizpùsobovacího
èlenu“ vloženého mezi rozdílné R1 a R2. Jedná se
o jediné - aby výkon, a• už pøichází z jedné nebo druhé
strany π èlánku (od TX nebo od antény pøi pøíjmu), byl
na „druhém konci“ - tím je zátìž - zcela spotøebován.
Poèetní ovìøení musí prokázat, že P1 = P2 (P2 = P1);
ztráty samotného π èlánku na tomto požadavku nic
nemìní, ale v praxi k nim pøihlížíme! V našem rozboru π
èlánku považujeme L i C za ideální, tj. bez tzv. ztráto-
vých odporù. Na jeho transformaèní funkci to nemá vliv.
2) Ve vyladìném (seøízeném) π èlánku musí dojít k vzá-
jemnému vykompenzování veškerých reaktancí, opìt na
principu rezonance (u π èlánku vždy pøi sériové rezo-
nanci).

Shrnuto a podtrženo: Rozbor π èlánku ve vyladìném
stavu musí prokazovat:
1) vykompenzování veškerých reaktancí
2) rovnost výkonù na R1 a R2

Postupný rozbor π èlánku
Pùvodní zapojení: R1 není rovno R2

Obr. 1

Dvojice R1 s X1 a X2 s R2 jsou v paralelním zapojení
(Z1 není rovno Z2).

Vyjádøením  Z1 a Z2 pomocí sériové kombinace RS
a XS dojdeme k prvnímu úžasu: nastala shoda R1S = R2S
(podmínkou jsou správnì vypoèítané XC1 a XC2 jejich
pomìr). Pane Collinsi - klobouk dolù !

Obr. 2

Je to stále náš π èlánek, ale s impedancemi Z1 a Z2
pøevedenými na (duální) - sériový tvar. Z nìj snadno
vyèteme a uèiníme tyto závìry:
1) V obvodì prochází jediný spoleèný proud I.

2) R1S a R2S jsou si rovny.
3) Elektrické výkony na obou rezistancích proto musí být
stejné! (P = I2.R). I je spoleèný.

Pro zvýšení názornosti postupnì pøekreslíme uve-
dený sériový tvar π èlánku (obr.3 a) až c); obr. 3 d)
vyjadøuje výsledný tvar π èlánku ve vyladìném stavu)

Obr.3

V této èásti rozboru musí být prokázána sériová rezo-
nance (obr.3 c)) mezi XSV a XL . Dùsledkem je koneèný
tvar obvodu (obr.3 d)), sestávající pouze ze dvou
naprosto stejných rezistancí (odporù), z nichž každou
mùžeme považovat za „Ri zdroje“ a tu „druhou“ za jeho
zátìž.

Pokud nás ta genialita pana Collinse natolik
nerozhodila a mùžeme ještì trochu uvažovat, tak je
vhodné definovat funkci (význam) dvou kapacit a jediné
indukènosti v π èlánku.
1) Kapacity umožní pøemìnit (pøevést, pøetransformo-
vat) R1 a R2 na dvì jiné, ale naprosto stejné rezistance
R1S a R2S (ale v duálním - sériovém vyjádøení pùvod-
ních Z).
2) Indukènost L svojí Xl plní jedinou funkci (úèel) - a to,
že kompenzuje kapacitní reaktance (v sériovém zapo-
jení), které do obvodu vnesly C1 a C2 (viz obr. 3 c),d)).
Tato kompenzace je podmínìna  rovností  XSV a XL. 

Pozn: Odpovìï na otázku proè zrovna urèité hodnoty
XC1, XC2, XL, když potøebné sjednocení R1 a R2 na
„nové“ spoleèné hodnoty R1S a R2S mùžeme zajistit
i s jinými reaktancemi (pøi zachování jejich pomìru)?
Odpovìï je vázána na minimalizaci energetických ztrát
v π èlánku a volbu jeho Q. Tento problém je prakticky
rozebírán v každém textu o π èlánku.

Pøíklad fyzikálního rozboru reálného pp èlánku
k ovìøení shody výkonù na obou rezistancích
a úplné kompenzaci reaktancí.

Zadání: R1 = 680 Ω, R2 = 50 Ω; (Q pro výpoèty = 20)
(Použity pùvodní matematické vztahy z [I.Ikrényi, / ex
OK3KMS, Amatérské KV antény, Slovenské vydavatel-
ství technické literatury Bratislava, 1. vydání, 1964 str.
390]).

Výpoètem zjištìny hodnoty: 

XC1 = 34 Ω, XC2 = 9,368 Ω, XL = 42,965 Ω

Reálný tvar π èlánku a obou rezistivit je na obr. 4

Obr. 4

Charakteristické pro π èlánek: obvodem prochází
jediný spoleèný proud.

Pøevedením Z1 a Z2 z paralelních do sériových tvarù
byly vypoèítány následující hodnoty:

R1S = 1,696 Ω, R2S = 1,696 Ω (R1S =  R2S!!) / OK!
X1S = 33,915 Ω, X2S = 9,050 Ω (X1S + X2S =  XL =
42,965 Ω ) / OK!

Na obr. 5 je schéma π èlánku s vyjádøením Z1 a Z2
sériovou kombinací:

Obr. 5

Na obr. 5 c) je dùkaz, že ve vyladìném stavu jsou v π
èlánku reaktance sériovou rezonancí odstranìny (X =
0 Ω, tj. stav „MAX. vodivosti!“). Obr. 5 d) vyjadøuje
výsledné „náhradní zapojení“ v jakém se π èlánek
nachází ve finále: obvod je tvoøen výhradnì shodnými
rezistancemi; podmínka „pøizpùsobení“, kvùli které jsme
π èlánek „angažovali“ je 100% splnìna (PSV = 1) - jak
prosté pane Collinsi.

Zajímá nás skuteèné Q celého obvodu ?

Pozn.: Z hlediska kmitoètové charakteristiky øadíme π
èlánek typu CLC do oboru „dolních propustí“.
Z hlediska jeho transformaèní funkce, pro kterou jej
využíváme, mùže být i ve tvaru LCL s charakterem
hornofrekvenèní propusti.

Josef Novák, OK2BK

p èlánek jako pøizpùsobovací anténní èlen



Pozorný ètenáø zjistil, že v pøípadì L èlánku jsem poctivì
respektoval i reaktanèní složku v Zant (jako Xant), ale u π
a T èlánku jsem za R1 (anténní vstup do èlánku) dosazo-
val pouze èinnou rezistanci. Teï to doplním. Xvst antény
mùže mít pouze induktivní nebo kapacitní charakter.
Nejdøíve se vìnuji T èlánku - je to jednodušší:

Na obr. 1 je pøípad, kdy Zant má kapacitní složku (Xvst
= 200 Ω a vypoèítaná XC1 - podle R1 - je rovna 300 Ω).

Obr. 1

K tomuto pøípadu je vhodné uvést:
- Pøi øešení (výpoètech) T èlánku jsme za R1 dosadili

Rvst
- Zjištìná hodnota XC1 (300 Ω) je vìtší než Xvst antény

(300>200)
- Vypoèítanou hodnotu XC1 bude tvoøit souèet Xvstant +

X'C1 z T èlánku (obr. 1 a,b,c)
Závìr: kapacitní reaktance antény (Xvst) se stala souèástí
potøebné XC1.

Další - jiný pøípad nastane, když od „antény“ pøipo-
jíme na vstup T èlánku Zant induktivního charakteru
(napø. Xvst = 200 Ω = XL).

Postup uvažování a øešení znázoròuje další série
obrázkù (obr. 2):
(index  „k“ je odvozen od  slova kompenzace).

Obr. 2

a) Xvstant = 200 Ω vykompenzuje v sérii zapojená XCK
= 200 Ω

b) k vypoèítané hodnotì XC1 (napø. 300 Ω) byla tato
XCK pøipoèítána (200+300 = 500 Ω)

c) vzájemným vykompenzováním Xvst a XCK (200 Ω)
tyto dva prvky ze zapojení mizí (ztrátový odpor na
tomto faktu nic nemìní) a na vstupu èlánku máme
vytvoøenou èistou R1 = Rvstant a potøebnou XC1
o hodnotì 300 Ω

V každé takovéto analýze sledujeme („na pozadí“) jeden
cíl: zda se daøí „vylouèit“ (eliminovat, kompenzovat)
nežádoucí reaktance a upravit pøíslušný obvod na èisté
(samotné) rezistance; zde to byla Zant.

Také u π èlánku musíme respektovat reaktanci, kter-
ou pøedstavuje Xvstant a kterou spolu s Rvst antény
pøivedeme na jeho vstup. Rozbor takového pøíkladu je
znázornìn na obr. 3 a) až e).

Obr. 3a)

Pøepoètem Zant ze sériového na paralelní tvar získáme
nové hodnoty RvstP a XvstP. RvstP dosadíme do výpoètu
π èlánku jako R1, (XvstP zatím ignorujeme). Vypoèítanou
hodnotu X1=  (napø.) 160 Ω v π èlánku spolu s XvstP
(napø. 200 Ω) vyjádøíme ve schématu. Na obr. 3b) je
XvstP (200 Ω), která musí tvoøit s doplòkovou X'1
výslednou hodnotu X1 = 160 Ω. 

Obr. 3b)

Vzhledem k paralelnímu zapojení obou kapacit
pøevedeme jejich reaktance na susceptance (vodivosti)
a máme záležitost pìknì pod kontrolou. Hledáme
doplòkovou  B'1:

B'1 = B1 - BCvstP = 6,25 -5 = 1,25 mS.

Obr. 3c)

Na obr. 3d) vyjádøíme kapacitní reaktanci X'1 na
vstupu π èlánku, kterou reálnì získáme kondenzátorem
C1:

Obr. 3d)
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Dùvìøuj, ale provìøuj! To platí vždy. Proto výpoètem
výsledné X1 ze dvou paralelních X máme prokázat hod-
notu 160 Ω:

Na závìr tohoto pøíkladu je potøebné s potìšením vzít
na vìdomí, že π èlánek ve vyladìném stavu „odstraní“
veškeré reaktance (X1, XL, X2), proto bude také
odstranìna Xvstant, která byla „vèlenìna“ do X1
π èlánku.

Obr. 3e)

Obr. 3e) je dílèím - náhradním schématem a dokazu-
je, že na „vstupu“ π èlánku máme èistou R1 a X1 o hod-
notì (vypoèítané) 160 Ω. Není nad poøádek.

Ètvrtý a poslední pøíklad pøedstavuje rozbor vstup-
ního obvodu π èlánku, na který je pøipojena Zant indu-
ktivního charakteru.

Obr. 4a)

Pøepoètem dílèích prvkù ze sériového na paralelní
zapojení jsme zjistili (napø.) XvstP = 200 Ω, a RvstP
dosadíme za R1 a vyèíslíme jednotlivé reaktance na
vstupu π èlánku. Nás zajímá „vstupní“ X1, a ta má (opìt
výpoètem zjištìnou) hodnotu napø. 160 Ω. V této fázi
vyjádøíme schéma vstupního obvodu π èlánku. (obr. 4b)

Obr. 4b)

Vzhledem k paralelnímu zapojení reaktancí XL a XC
vyjádøíme jejich elektrické velièiny ve vodivostních jed-
notkách (Siemens, B=1/X).

Obr. 4c)

Pøi úvaze na obr. 4c) dojdeme k závìru o nutnosti
kompenzovat BvstP = 5 mS stejnou hodnotou kapacit-
ního charakteru, tj. BCK = 5 mS. Dùsledkem bude
„odstranìní“ induktivní reaktance ze vstupní impedance
antény Zant. Øešení s kompenzací je na obr. 4d).

Obr. 4d)

Zpìtným pøepoètem na reaktanci zjistíme:

Tuto reaktanci osadíme kapacitou C1 na vstupu
π èlánku. Výsledné (skuteèné) zapojení s reálnými hod-
notami je na obr. 4e).

Obr. 4e)

Závìr: Xvstant (induktivní reaktance antény) je zahrnu-
ta (vèlenìna) do vstupního obvodu π èlánku a v jeho
vyladìném stavu se spolu s ostatními reaktancemi (X1,
XL, X2) jejich vzájemnou kompenzací (jako nežádoucí
prvek) také vyruší. Dùkazem toho je výsledné elektrické
schéma „chování obvodu“, tzv. náhradní zapojení vstup-
ního obvodu π èlánku.

Obr. 4f)

Josef Novák, OK2BK
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Soukromá inzerce
Prodám TRX ALINCO DX-77KV s filtrem CW 500
Hz a aut. klíèem. RX: 500 kHz - 30 MHz, TX: 1,8-30
MHz bez mezer. Pùvodní cena 39000,- Kè, nyní
25000,- Kè, nepoužíváno, 100% stav. Tel.: 0603/872
963 nebo jiri.h@volny.cz.
Prodám 3 el. YAGI pro 14 MHz, výrobek RT
Teplice, používaná, za cenu materiálu. Nabídnìte na
tel. 0635 22421.
Prodám 3 el. YAGI pro 28 MHz, výrobek RT
Teplice, používaná; vertikál HF6V originál Butternut,
používaná; Radioamatérský zpravodaj roèníky 1968
až 1991, vázané, jen komplet; nabídnìte na tel. 0606
255496.
Prodám ruèku YAESU VX 5R, UFB stav. 1 rok
stará. Cena cca 13 000,-. E-mail: ok1icz@volny.cz
nebo 0603 470 907.
Prodám HT1000 PA cca. 600 W out, osazen
4*EL519, cena 16800,- Kè, SY501 2m ruèka FM vè.
adaptéru do vozu, nabíjeèe, pouzdra baterií a taštièky
cena 2400,-Kè, IC202E 2m CW/SSB tcvr 2,5W out
vè. mikrofonu cena 5300,-Kè. Vše opticky i technicky
jako nové, málo používané. Adr. Jiøí Benda,
Zeleneèská 355/22, 194 00 Praha 9, tlf. 0603 55 45
42.
Prodám zdroj 13,8 V / 8 A (800 Kè), RX EKD 300,
dokumentace a sada ND cena (12000 Kè), RX AR88
pro sbìratele, v chodu a k tomu dokumentace a
náhradní elky (10000 Kè), TCVR FT 270 VKV 2m 10
W (4500 Kè), parabolickou anténu 1,2 m Al a
mechaniku elevace (1500 Kè), sadu dílù na Pa 4x GU
50 trafo (1000.- Kè), dokumentaci k pøijímaèi E52
(500 Kè), vrak prvního ès. pøijímaèe na kv a doku-
mentace vhodné pro sbìratele (300 Kè). Procházka
Zdenìk, adresa: Ke Kateøinkám 1410-5, 14900 Praha
4, tel. 02-7928054, 0606 183256.
Prodám ètyøi osmiprvkové Y antény 145 MHz
dle OK1DE (AR è.1/62) nepoužité 1500 Kè, jednotlivì
á 400 Kè. Koaxiální kabel VFK 32 (70 ohm) á 10 Kè.
Fosforbronz. drát na anténu prùm. 1, 2, 3 mm, antén-
ní izolátory, souèásti a elky pro lambdu 4 a 5.
Servisní dokumentaci Lambda 4 s 5 , FS3, VXN 110,
VYO 110, 101, 301, BTV c 443, KW Viceroy MIII + è.
pøeklad, Collins KWM2, 51S-1, 32S-3, 30L-1, 30S-
1, 312B-4 a B-5. Schema Paratus, 19MK II, KG64,
cihla, E16, E52, E10L, E10K, E10aK, E10K3, S10L,
AAG1, AAG2, AAG2-1, AAG3, RG10a, FBG3,
SchK13, TZG10, ADB11, 12, 13, AH10 a kompl. sou-
bor schemat inkur. zaø. SVAZARM 1956, Ès. rozhl. a
TV pøij. Kotek II. J. Cipra, U Zel. ptáka 12, 148 00
Praha 4.
Prodám malé pøenosné rádio SONY ICF-SW30,
SW dual conversion, krok ladìní 1 kHz. Cena 2000
nebo dohodou. OK1INE 0604 684952.
Prodám ruèku Rx Tx 12V/5W 430-440 MHz, ADI
AT-400 (RA 5/2000 str. 21), CTCSS není. Cena 4000
nebo dohodou. OK1INE 0604 684952.
Prodám digitální pH/mV - metr tovární výroby,
rozsah 0-14 pH, napìtí ± 1999 mV; vhodný pro cho-
vatele a pìstitele - nový. Pùvodní cena 4300 Kè nyní
1000 Kè. Tel.: 0436 39 12 46.
Prodám DV Rx Telefunken E108 LW/4, rozsah 10-
1800 kHz, provoz A1, A2, A3, A4/F4, 16+2 elek-
tronky, perfektní stav, cena dohodou. Telefon veèer:
02/472 84 80.
Prodám nepoužívaný TCVR KENWOOD TS-140 S
all KV bands vè. filtru 500 Hz a zdroje. Cena 30 000
Kè. OK2BEK, tel. 0629/629 026. 



Matematický aparát pro výpoèet hodnot
dílèích prvkù π èlánku

(Podle publikace: Amatérské KV antény, Ikrényi, str. 390)

Zapojení π èlánku:

Poznámky:
1) R1 > R2
2) Q se volí v rozmezí 5 až 20; v praxi Q = 12

Test:  Q = 20; R1 = 680 Ω; R2 = 50 Ω
XC1 = 34 Ω; XC2 = 9,36827 Ω; XL1 = 42,965 Ω; 

Matematický aparát k výpoètu hodnot
dílèích prvkù T èlánku

(Podle: Ing. Mašek V.: Pøednášky z amatérské
radiotechniky - Budící a výkonové zesilovaèe, 1980)

Zapojení T èlánku:

Poznámky:
1) R2 > R1
2) Q se volí 2 až 10
3) Pøi zámìnì zapojení CLC za LCL je výpoèet stejný
(opraví se indexy L/C)

Test: Q = 5; R1 = 10 Ω; R2 = 50 Ω
XC1 = 50 Ω; XC2 = 102,46 Ω; XL1 = 36,88 Ω; 

Technika
Pøizpùsobovací èlánky - matematický aparát
Na doporuèení recenzenta uvádím navíc:

Závìr:

Èlánek je urèen zejména technicky orientovaným
amatérùm. Profesionály z oboru elektrotechniky
prosím o shovívavost ke zvolené formì popisù a for-
mulací, které jsem podøídil úrovni zkoušek na D a C
tøídy. Pokud redakce pøi odezvì na èlánek zaznamená
zájem o publikování závislosti Zant na jejích geomet-
rických rozmìrech (délka, prùmìr), mùže takové
pojednání v dalších èíslech Radioamatéra pokraèovat.
Tím bude opìt posílen anténáøský duch u potenciál-
ních experimentátorù.

Josef Novák, OK2BK
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Než zaèneme studovat vlastnosti antén,
je tøeba si uvìdomit, jakou funkci
zajiš•uje anténa v radiokomunikaèní
soustavì (obr. 1). Obvyklá rádiová sou-
stava (soustava pro bezdrátový pøenos)
je tvoøena vysílaèem, ze kterého je
vysokofrekvenèní signál veden anténním
napájeèem (koaxiální kabel, dvoulinka,

žebøíèek) pøes pøizpùsobovací obvody
(L,T,p èlánek) do vysílací antény. Vysílací
anténa pøemìní vf elektrický signál na
elektromagnetické vlnìní („vlnu“), které
se šíøí volným prostorem. Vlna, která
pøichází do okolí pøijímací antény je

pøemìnìna zpìt na vf elektrický signál,
vedený na vstup pøijímaèe. Obr. 1

Anténa je tedy v naší soustavì
prvkem, který zajiš•uje vyzaøování a pøí-
jem elektromagnetických vln. Výhodou
antény jako elektrotechnického prvku je,
že daná anténa nemìní své vlastnosti pøi
pøíjmu nebo pøi vysílání - øíkáme, že

anténa je prvek
reciproký. V dù-
sledku toho nám
postaèí jediná
anténa pro vysílaè
i pro pøijímaè.

Øekli jsme, že
anténa zajiš•uje
t r a n s f o r m a c i
(pøemìnu) elek-
trické energie na
energii elektro-
magnetických vln.
Podívejme se nyní
blíže na samotný
mechanismus  vy-
zaøování. 

Zdrojem elek-
tromagnetického
vlnìní je vyso-
kofrekvenèní (støí-
davý) elektrický
proud, který je
tvoøen pohybem
volných elektronù
ve vodivých pøed-
mìtech (napø. v Cu
drátu). Tento
proud se nazývá
také vedený. Pro

objasnìní principu vyzaøování je tøeba
zavést ještì tzv. proud posuvný. Posuvný
proud vyjadøuje polarizaci v nevodivých
pøedmìtech (vzduch, dielektrikum).
Nejlépe celou situaci pochopíme pøi
pohledu na kondenzátor (obr. 2).

Posuvný proud J je na obr. 2b)
vyjádøen siloèarami pole vzniklého
v dielektriku. (Výše uvedený popis je
zjednodušený, ale pro pochopení prin-
cipu vyzaøování nám postaèí.)

Pøedstavme si nyní, že budeme desky
kondenzátoru postupnì oddalovat, jak je
znázornìno na obr. 3.

Na obr. 3 je mezi deskami znázornìno
elektrostatické pole, které je vybuzeno
stejnosmìrným napìtím. My ale potøe-
bujeme k rádiovému pøenosu elektro-
magnetickou vlnu. Jak je uvedeno výše,
zdrojem elektromagnetické vlny je støí-
davé napìtí, resp. støídavý proud.
K vybuzení elektromagnetického pole
proto pøipojíme na svorky vodivých
desek (obr. 3c)) generátor støídavého
napìtí. Obr. 4 popisuje postupný vznik
elektromagnetické vlny.
Popis vzniku vlny (obr. 4):
a) Bìhem první pùlperiody (kladné) vf
signálu elektrické napìtí vybudí ve
vzduchu mezi vodivými deskami pole
s vyznaèeným smìrem siloèar.
b) Ve druhé pùlperiodì (záporné) se
zmìní polarita napìtí na deskách. V pros-
toru pøed deskami dochází k uzavírání
smyèky mezi polem vybuzeným elek-
trickou energií bìhem první pùlperiody
(znázornìno èárkovanì) a mezi polem,
které je právì buzeno elektrickým
napìtím s opaènou polaritou.
c) Pole vybuzené bìhem první periody,
kdy došlo k jedné zmìnì polarity
budícího støídavého napìtí, vytvoøilo
uzavøenou smyèku, která se již šíøí pros-
torem samostatnì bez vlivu antény. Èást
pole vybuzeného bìhem druhé pùlperi-
ody (záporné) se uzavírá s polem vznika-
jícím bìhem tøetí pùlperiody (kladné)

a postupnì se vytváøí elektromagnetická
vlna (obr. 5).

Princip vyzaøování znázornìný na obr.
5 odpovídá vyzaøování pùlvlnného dipólu
v horizontální rovinì. Uzavøené smyèky
se postupnì rozšiøují a pøenášejí energii

ve smìru, který odpovídá horizontálnímu
vyzaøovacímu diagramu dipólu.

Vlnìní, které takto vyzaøuje vysílací
anténa, se šíøí prostorem a dostává se do
blízkosti pøijímací antény. V pøijímací
anténì dochází k opaènému jevu - elek-
tromagnetické pole uvede svým silovým
pùsobením do pohybu volné elektrony
v elektricky vodivé anténì a vzniká elek-
trický støídavý proud (uspoøádaný pohyb
volných elektronù), který je anténním
svodem pøiveden do pøijímaèe.

Základní princip vyzaøování elektro-
magnetické vlny tedy známe, ale
skuteènost je ještì trochu složitìjší.
Zdrojem elektromagnetického pole mùže
být, kromì již uvedeného støídavého
elektrického proudu (lineární, vodièové
antény) také magnetické støídavé pole
(magnetické antény) a také samotné
elektromagnetické pole (plošné antény).

Skuteèné antény mohou potom
využívat všechny tyto zdroje vlnìní.
Magnetickou anténu lze realizovat jako
smyèku protékanou elektrickým prou-
dem, která je zdrojem vlnìní. Plošné
antény využívají fakt, že vodivá plocha
vložená do elektromagnetického pole
(ozáøená elektromagnetickým vlnìním)
se sama stává zdrojem nového vlnìní
(této vlastnosti se øíká Huyghensùv [èti
hajgensùv n. hajchensùv] princip).
Plošné antény mají dvì èásti: primární
záøiè, který je zdrojem elektromagnetic-
kého vlnìní a sekundární záøiè, který není
napájen a slouží ke zformování vyzaøo-
vaného pole do požadovaného smìru.
Tím lze získat velmi smìrové antény.
Pøíkladem je parabolická anténa, kde
primární záøiè je tvoøen napø. dipólem
(lineární anténa) a sekundární záøiè tvoøí

parabola. Parabolická anténa tedy
využívá skládání a interferenci elektro-
magnetických polí dvou rùzných záøièù.
A tady se dostáváme k podstatì
smìrového vyzaøování antén. Podstata
smìrového vyzaøování antén spoèívá

O anténách trochu jinak
Protože nedílnou souèást výbavy radioamatéra tvoøí antény, musí se
s jejich stavbou a provozem každý radioamatér alespoò èásteènì
seznámit. Èlánky vìnované problematice antén v amatérské literatuøe
jsou pojaty veskrze prakticky, s cílem podat jednoznaèný návod na stavbu
konkrétní antény s požadovanými vlastnostmi. Ale protože náš koníèek
provozujeme také z touhy pøijít všem technickým „záhadám“ na kloub,
nemùžeme se omezit na pouhé praktické experimentování. Tìm, kterým
kromì samotného provozu na pásmech nedá spát napø. to, jak vlastnì
anténa vyzaøuje vlnu, budou urèeny následující øádky.

Obr. 1

Obr. 2

Obr. 3

Obr. 4

Obr. 5



Poznámka: originální tøi malé knoflíky AF gain, Squelch
a Mic gain dìlají sice IC728 hezkou, ale jsou neprak-
tické. U originální IC728 to ovšem nevadí, nebo•
knoflíèky jsou spíše pro ozdobu. Mic gain je s originál-
ním mikrofonem trvale v poloze 9 hodin, pøi poloze
Comp Level 14 hodin. Vytoèení Mic gainu na více jak 9
hod znamená zvýšení neèistoty kolem kmitoètu
u blízkých stanic. Na knoflík Squelch nemáme dùvod
sahat vùbec a v mém pøípadì je zbyteèný i knoflík AF
gain, nebo• nf signál zpracovávám zvláš• v pøídavné
skøínce, kde jsou CW, SSB a NOTCH filtry. 

Vývody potenciometru SQUELCH nejdou jednoduše
osamostatnit. Musel jsem se proto smíøit s tím, že mám
k dispozici jen promìnný odpor 10k jedním koncem
uzemnìný, u kterého jsem namìøil odpor 9k1. Z toho
vzniklo zapojení na obr. 1, které se ve ètyøech bodech
pøipojí do TRXu. Napìtí U1 na odporu R118 3M3 je
potøeba øídit asi od -0,4 V (min. zisk - S-metr ukazuje
asi 59 +70 dB) do +1,03 V (max. zisk - S-metr ukazuje
S0 a to již pøi 0,7 V). Bývá totiž zvykem, že plný zisk se
dosahuje pøi otoèení knoflíku RF GAIN na 12 až 14
hodin. Plný zisk je tedy pøi napìtí U1 kolem +0,7 V.
Napìtí U1, 2, 3 jsou mìøena bìžným digitálním multi-
metrem s vnitøním odporem 10 megaohmù s pøedøad-
ným odporem 90 megaohmù. Bez pøedøadného odporu
lze mìøit jen napìtí U2 a U3 a doufat, že U1 je ve
správných mezích. To ovšem mùžeme poznat i bez

mìøení tak, že pøi poloze RF GAINu 7 hod. ukazuje S-
metr 59 +60 dB, nebo mírnì za roh. Pøi poloze poten-
ciometru asi 13 hod. ukazuje S-metr nulu.

Kritickým místem je rezistor 10k4. Hodnotu odzkou-
šíme s trimrem 15k - zjistíme odpor, pøi jakém nám re-
gulace zisku nejvíce vyhovuje. 3 ks èervených LED diod
prùmìru 5 mm slouží jako zenerova dioda s napìtím asi
3,8 V. Skuteèná zenerova dioda je pro daný úèel
nepoužitelná, nebo• pøi našem proudu asi 2,5 µA nefun-
guje. Rovnìž bìžných 5 ks køemíkových diod v sérii
nelze úspìšnì použít.

Jediným vìtším zásahem je, že musíme pøestøihnout
modrý vodiè od potenciometru SQUELCHe a pøipojit ho
na rezistor 10k4. Druhý konec modrého vodièe, který
vede na svorkovnici P10/J10 ukostøíme, nebo vyvedeme
na vnìjší nový potenciometr SQUELCH (10k lineární).
Pokud nemáme osazen FM díl, mùžeme modrý vodiè
ukostøit na zemní pin E svorkovnice J20. Tam mùžeme
též ukostøit rezistor 5k6 v emitoru KC309. Pokud FM díl
máme osazen, pøipájíme vývody na plech kostry nesoucí
plošné spoje. Spojené rezistory 27k a 68k pøipájíme na
emitor tranzistoru Q30. Konec trojice LED pøipájíme na
R123. Pájíme opatrnì, rychle a pájkou s nižší teplotou
tání.

Zapojení nemá žádný plošný spoj, je jednoduše ve
vzduchu. V dobách, kdy jsme si pøijímaèe stavìli sami
bývalo zvykem, že mf zesílení mìlo jistou rezervu. Proto

jsem i v tomto pøípadì zvedl zesílení mf zesilovaèe asi
o 10 až 12 dB. To jsem provedl jednoduše tak, že
pomocným signálem jsem nastavil na S-metru S7
a trimrem R138 nastavil S9. Toto nastavení je tøeba dìlat
mezi S5 až S9+20dB, kdy jedno S skuteènì odpovídá 6
dB. Mimo tento rozsah chyba S-metru roste.
Samozøejmì S-metr ukazuje nyní o 2S nadhodnocené
reporty. Kdo ovšem nezažil poslech na pøijímaèích a•
home made nebo továrních z doby cca šedesátých let,
kde bývala urèitá rezerva (nìkdy až zbyteènì velká) mf
zesílení, patrnì nebude mít dùvod zvyšovat mf zesílení.
Je totiž nastaveno optimálnì. Ten kdo zaèínal s mo-
derním TRXem mladším jak rok 1990 bez knoflíku „RF
Gain“ a je zvyklý, že si mf zesílení nemùže snížit, patrnì
nebude mít motivaci podobné úpravy dìlat vùbec.
Nedovedu si ovšem pøedstavit pøíjemné sousedské
popovídání tøeba na 80m, kdy je zapnutý atenuátor
a stanice stále bourají a není již možné stáhnout citlivost
tak, aby AVC jen lehce zabíralo a nebyli jsme obtìžováni
šumem, QRN a QRM v mezerách, kdy protistanice ne-
mluví. Také se mi osvìdèilo ve vnitrostátních závodech
lehce stáhnout mf zesílení tak, abychom ještì slyšeli
slabé stanice. Pak se závod stává procházkou rùžovým
sadem. Jde jen o to nepodlehnout pokušení vyštvat vše
naplno v domnìní, že uslyšíme více stanic. Na druhé
stranì za urèitých podmínek na vyšších pásmech cítíme,
že nám chybí malý kousek mf, nìkdy i vf zesílení. V tìch-
to pøípadech oceníme, že jsme si zvedli mf zisk o ony
2S. Pokud zaøadíme pøed IC728 (nebo jiný TCVR) napø.
dva i nepøíliš kvalitní ladìné obvody s dalším pøedze-
silovaèem, citelnì se zvýší odolnost radia i pøi zapnutí
obou pøedzesilovaèù. Viz preselektor v èasopise
Praktická Elektronika 6/2000. Parazitní pøíjmy
soudobých TCVRù bez úzkopásmových ladìných
obvodù na vstupu jsou však vyjímeèné. A tak najít
parazitní pøíjem, který odstraníme preselektorem, je
otázka spíše štìstí nebo dnù usilovného hledání a èekání
na dobré podmínky pro parazity. Dnes i u tìch nejla-
cinìjších transceiverù výrobci knoflík RF gain opìt
osazují, i když nìkdy nešikovnì v kombinaci s dalšími
funkcemi. Chybìjící knoflík RF gain je jedna z mála vad
na kráse laciné IC728. Tu lze ovšem snadno napravit.

Tabulka 1 - informativní údaje napìtí v závislosti na
úhlu nastavení potenciometru RF Gainu (vstupní odpor
voltmetru je 100 megaohmù)
pot. RF gain 7hod 9hod 12hod 15hod 17hod
U1(V) -0,39 -0,08 0,61 1,01 1,03
U2(V) -4,15 -3,82 -3,07 -2,45 -2,19
U3(V) -0,16 -0,22 -0,38 -0,51 -0,56

Ing. Jaroslav Erben, OK1AYY

Øízení mf zesílení u IC728
Mnoho levnìjších transceiverù z konce minulého století, má možnost regulovat vf zesílení jen
skokem - zapneme buï pøedzesilovaè (preamplifier) 10 dB, nebo atenuátor (útlumový èlánek) 20
dB. Ruèní øízení mezifrekvenèního zesílení chybí. Možnost øídit vf zisk skokovì v rozsahu 30 dB ale
nestaèí. V bìžné praxi potøebujeme regulaci vf zisku minimálnì v rozsahu 60-70 dB. Proto jsem
ještì v záruce na své IC728 zrušil knoflík SQUELCH a nahradil jej RF GAINem, který øídí mf zesílení.
SQUELCH se ale nìkdy hodí pøi funkci SCAN, pøípadnì když si odskoèíme na CB. Proto jsem ho
posléze obnovil v pøídavné skøínce upevnìné na boku transceiveru. Rovnìž pùvodní tøi malé
charakteristické knoflíky pro IC728 jsem nahradil vìtšími, které umožòují pohodlnou obsluhu.
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v interferenci (skládání) pøíspìvkù polí od
jednotlivých elementù antény. To si musí
uvìdomit každý konstruktér, který chce
u své antény dosáhnout požadovaných
smìrových úèinkù - znát vyzaøovací
charakteristiky jednotlivých elementù
(dílù) antény a zjistit, jak se svým
pùsobením vzájemnì ovlivòují. Skládání
pøíspìvkù mùže pøinést i další výhodu -
zvìtšení zisku antény. Vhodným pøíkladem
je konstrukce antény typu YAGI, kde bylo
umístìním pasivních prvkù k pùlvlnnému

dipólu dosaženo výraznìjší smìrové
charakteristiky a lze docílit zisku 12 až 15
dB oproti pùvodnímu dipólu (obr. 6).

Huyghensùv princip vyjadøuje ještì
jednu dùležitou vìc - všechno vodivé
v okolí antény se pøi vysílání stává zdrojem
nového vlnìní, které ovlivòuje koneèné
vlastnosti vysílací antény, a to tím více,
èím je takový vodiè k vlastní anténì blíže.
Pøi volbì umístìní antény je proto tøeba
s tímto nepøíjemným faktem poèítat.

Dušan Müller, OK2MDW

Obr. 6



Podmínky závodu HA
VHF/UHF/SHF Contest
Datum: každoroènì celý tøetí víkend v èervnu. V roce
2001 je to 16. až 17. èervna. Èas: 1400-1400 UTC.
Pásma: 144 MHz, 432 MHz, 1296 MHz. Mód: CW,
SSB, FM. Kategorie: a. Single operator, single band
(SOSB), b. Single operator, multi band (SOMB), c.
Multi operator, single band (MOSB), d. Multi opera-
tor, multi band (MOMB), e. SWL`s. Pøedávaný kód:
RS(T), poøadové èíslo spojení od 001 a WW lokátor.
Body: Za 1 km 1 bod na 144 MHz, 2 body na 432
MHz, 4 na 1296 MHz. Deníky: Zvláš• za každé pásmo
+ titulní list. Zvláš• bude uvedeno poøadí pro
maïarské stanice. Diplomy: První tøi stanice z každé
kategorie obdrží diplom. Deníky zašlete nejpozdìji
do 1. srpna na adresu: Vak Bottyan Radioklub, Than
K.u.1., H-3200 GYONGYOS, HUNGARY.

Podle originálu podmínek z roku 1997. 

Memoriál Ondreja Oravca OM3AU
Závody organizuje slovenská radioamatérská organi-
zace SZR na poèest Ondry Oravce, OM3AU, který se
výraznou mìrou zasloužil o rozvoj VKV na Slovensku.

Termín: vždy první celý víkend
v èervnu od soboty od 14,00 do nedìle
do 14,00 UTC. Pásma: 144 a 432
MHz. Kategorie: a) SOSB - jeden
operátor, jedno pásmo; b) SOMB -
jeden operátor, více pásem; c) MOSB -
více operátorù, jedno pásmo; d)
MOMB - více operátorù, více pásem; e)
SWL  - posluchaèi. Módy: A1A, J3E,
R3E, F3E, G3E. Soutìžní kód: RS(T) +
poøadové èíslo spojení od 001 + WW
QTH lokátor. Na každém pásmu je
samostatné èíslování. Bodování: 1 km
pøeklenuté vzdálenosti se hodnotí 1
bodem v pásmu 144 MHz a 2 body v
pásmu 432 MHz. Výsledek: souèet
všech bodù za spojení. Deníky se
posílají zvláš• za každé pásmo spoleènì se sumáøem
do 31. 7. na adresu OM8FF: František Dabóczy,
Užhorodská 35, 040 11 KOŠICE. Zvláš• budou hod-
noceny slovenské stanice a zvláš• zahranièní stanice.

Podle Radiožurnálu SZR è.1/2000. 

Antonín Køíž, OK1MG
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Malá statistika došlých deníkù:
- Poèet došlých deníkù celkem: 249
- Poèet hodnocených stanic: 245
- Poèet deníkù pøijatých sítí PR: 54
- Poèet deníkù pøijatých e-mailem: 79
- Poèet deníkù pøijatých na disketì: 3
- Poèet došlých papírových deníkù -

tištìných / psaných ruènì: 88 / 25
- Celkem elektronických deníkù: 136
- Celkem papírových deníkù: 113

V papírových denících se vyskytovaly opìt
známé a notoricky se opakující chyby -
nesešité deníky, nevýrazný tisk, špatnì uve-
dené adresy, nestandardní titulní stránky.
Pomìrnì znaèné množství deníkù bylo
vytištìných z poèítaèe. Myslím si, že pokud
již závodník pøepisuje deník po závodì do
poèítaèe, je vhodné jej psát do nìjakého
závodního programu. Jednak je to výhodné
z dùvodu kontroly a nakonec je pohodlnìjší
poslat deník elektronicky než v papírové

Závodìní

Radioamatér 3/200130

I. subreginoální závod 2001 - komentáø

V následujícím textu naleznete podrobnosti z vyhodnocení I. subregionálního
závodu 2001. Závod vyhodnotil radioklub Roztoky OK1KHI. Deníkù ze závodu
pøišlo celkem 249. Nìkteré stanice poslaly deník dvakrát (papírový i elek-
tronický). Bohužel se opìt vyskytla øada nedostatkù, které vznikají nepo-

formì. Poprvé jsme použili software pro elek-
tronické vyhodnocení deníkù od OK1CDJ a
OK1CDK. Program usnadòuje èinnost vyhod-
nocovateli, zpøesòuje jeho práci a pøedchází
omylùm. Je nutné mít všechny elektronické
deníky ve formátu EDI. Došlé deníky EDI jsme
pøevedli do textových souborù pomocí progra-
mu Printedi. Pøi následné kontrole se snadno
odhalí ne-srovnalosti ve zdrojových sou-
borech.
Statistika chyb v denících EDI:
- Poèet deníkù bez závad: 65
Nejèastìjší chyby:
- Neuvedený nebo chybnì uvedený výkon:

46x

- Neuvedená nebo chybnì uvedená adresa
soutìžního stanovištì: 21x

- Neuvedená nebo chybnì uvedená adresa
pro korespondenci: 15x

- Neuvedený nebo chybnì uvedený typ
antény: 11x

- Nesprávnì uvedená kategorie: 3x
- Nekorektní data: 2x

Nìkteré uvedené chyby se zdají být
nedùležité, ale program pro vyhodnocování
vytváøí koneèné výsledky se všemi údaji uve
denými v deníku. Pokud tam nìkteré nejsou
nebo jsou uvedeny nepøesnì, musí vyhodno
covatel vše znovu opravovat. Znovu tedy upo
zoròuji na nutnost kontroly a editaci deníku ve
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formátu EDI ještì pøed odesláním vyhodnocovateli. Jedná se
hlavnì o tyto položky:
- PWWLo=použitý lokátor - v èísle používejte èíslici nula, ne pís-

meno O, to platí obecnì v celém formátu EDI a nejen tam 
- PAdr1=uvede se adresa soutìžního stanovištì, jméno kopce

a pod.
- PSect=soutìžní kategorii uvádìjte arabskou èíslicí dle soutìžních

podmínek, je možné také použít oznaèení Single nebo Multi
- RAdr1=uvede se adresa odpovìdného operátora, vyhodnoco-

vatel považuje tuto adresu za adresu pro korespondenci
- RPoCo=PSÈ
- RCity=mìsto
- RCoun=stát
- RPhon=telefonní èíslo - doporuèuji uvádìt, vyhodnocovatel má

pak snadnou možnost vás kontaktovat pøi pøípadných nejas-
nostech

- STXEq=popis zaøízení - zde je vhodné popsat typ TRX, trans-
vertor a pod., velikost použitého výkonu patøí do dalšího øádku

- SPowe=zde zapište velikost použitého výkonu ve wattech
- SAnte=použitá anténa

V tìchto položkách bylo nejvíce nepøesností. Snažte se používat
poslední verze závodních deníkù, kde se možnost vytvoøit chyby
minimalizuje. I tak je nutné soubor EDI ještì pøed odesláním
upravit a pøekontrolovat. To lze nejsnadnìji udìlat v nìjakém
ASCII editoru. Napøíklad v M602 nebo Nortonu spustíme takový
editor po oznaèení souboru pomocí klávesy F4. Ve Windows lze
použít Poznámkový blok. Podrobný popis celého formátu EDI byl
uveøejnìn v èasopisu Radioamatér 1/2001 nebo jej naleznete na
PR. Pøi posílání souboru EDI po síti PR je velice nevhodné, ale
hojnì používané, posílání deníku jako otevøeného textu. Pøi tomto
zpùsobu posílání hrozí nekontrolovatelná ztráta dat! Používejte
pøednostnì formátu 7plus nebo BIN. Podobná situace nastává pøi
použití e-mailu. Pokud posíláte deník e-mailem, pøipojte jej jako
pøílohu (attachment), neposílejte jej jako text mailu.

Podmínky závodu Miniaktiv KV
160SSB (CW)

Vážení pøíznivci závodù, chtìli bychom trochu
oživit provoz jak CW, tak i SSB na 160m, a tak jsme
se v radioklubu OK1KIR dohodli, že by bylo dobøe
uspoøádat krom pondìlních aktivù ještì nìco, co by
pøispìlo k aktivitì na pásmu. Vymysleli jsme krátké
závody každou støedu v trvání jedné hodiny, které
jsme nazvali MINIAKTIV KV 160SSB(CW). První
soutìžní kolo zaèalo 4. 4. 2001. Tento závod
bychom ve II. ètvrtletí 2001 pojali jako pokusný.
Výsledková listina by byla za každé kolo, mìsíc
a celková statistika za jedno ètvrtletí. Za druhé
pololetí by na konci roku prvních 10 stanic v každé
kategorii obdrželo diplom. Závod je urèen pro sta-
nice z Èeské a Slovenské republiky.

Termín konání: Každá sudá støeda - èást SSB,
každá lichá støeda - èást CW. Èas konání: 20:00 -
21:00 UTC. Pásmo: 160m, segment 1850-1920
kHz. Kategorie: QRP (max. 5 W), QRO (výkon podle
operátorské tøídy). Pøedávaný kód: RS(T), èíslo
spojení, okresní znak. Bodování: Za úplné QSO 1
bod, QSO pouze s OK/OL/OM. Násobièe: Okresní
znaky bez svého vlastního. Výsledek: Prostý souèin
bodù a násobièù. Pøedání výsledkù: Stanice
OK1KIR bude sbírat výsledky po závodì na kmit.
1850 kHz nebo via PR do BBS OK1BNS, hlášení
musí vyhodnocovatel obdržet nejpozdìji do pátku
po závodì do 24:00 UTC. Hlášeni, která pøijdou po
termínu, nebudou vyhodnocena. Pøípadné informa-
ce via PR na Petra OK1BNS nebo na jeho mobil
0606/955985.

Vìtšiny VKV závodù se zúèastòuji z kóty Kohùtka, JN99CH,
která jako jediná zùstala po rozdìlení ležet na moravské
stranì Javorníkù. Jediný pøístup osobním vozem je ze
slovenské strany. Po ranní kávì nakládám zaøízení, paraboly
a pøi poznámce manželky ''nepodøi lak'' uvazuji antény na
støechu auta. Odjíždím smìr hranièní pøechod Støelná.
Následuje obvyklá evidence vozidla a zaøízení. „Tak èo, ope•
vysiela• na Kohùtku, tož veža úspechou, nech sa darí“.
Dìkuji za pøání a vychutnávám si povolených 60 v obci. Po
výjezdu na høeben Javorníkù pøekroèím pøi prùjezdu posled-
ních 200 m tøikrát státní hranici. Nevede totiž po høebenovce,
ale hranièní patníky jsou cik-cak po obou stranách cesty.
Nakonec zaparkuji na moravské stranì pøed chatou Kohùtka.
Postavím antény s parabolou, vyzkouším transvertory podle
majákù a jdu na výborné borùvkové knedlíky s jedním
chlazeným. Závod zaèínám na 432 MHz a prùbìžnì
„odskakuji“ na vyšší pásma. Blíží se pùlnoc. Šetøím oèi
stažením jasu na „no•áku“, když vtom se objeví obrovská
oslòující záøe. Z úvah o pøistání mar•anù mne ráznì probere
slintající vlèák v oknì auta, hlaveò škorpióna a bezdiskuzní
vìta „vystùpte si z voza von“. Vymotám se ze spacáku a na
otázku „èo tu robíte“ se snažím argumentovat mezinárodní-
mi radioamatérskými závody, celním potvrzením a koncesí.
„To ma nezaujímá, tuná nemóžte stá•, toto je štátna hranica“.
S malou dušièkou se v náøeèí Valašského království snažím
nesouhlasit - „ale šak dy• já stójím na moravskéj stranì“ .

„Nie, ste na štátnej hranici!“. Na tváøi druhého strážce hra-
nice se objevuje úsmìv a tak si dodávám odvahy - „tož sa
pote podíva•“- a snažím se v záøi halogenových reflektorù
vytyèit pomyslnou pøímku mezi dvìma sousedními hranièní-
mi kameny. „No veï vravím, ste až za hranicou na
Slovensku“. A opravdu. Celých 15 cm mého zadního
nárazníku pøesahuje za onu pomyslnou pøímku.- „Ježiši
ogaøi máte pravdu, ale já namú dušu nechcu zdrhnú• na
Slovensko. Ale pokáï ináè nedáte, tož já to tých 15 cen•ákù
popotáhnu na Moravu“. To už se usmívá i první strážce.
Halogeny hasnou. Pøi svitu mìsíce a aroma valašských kar-
látek probíráme hranice Valašského království a vysvìtluji,
jak se to vlastnì „rádiozávodí“. Už mne pøešlo i spaní, a tak
dojíždím zbytek závodu pøi obèasném zamávání projíždìjící-
mu hlídkovému vozu, který na mne pøátelsky poblikává.
Svítá. Ještì zbývá odjet hodinový pile-up do 90 QSO na mf
144 MHz pro úèast. Po obìdì na chatì Kohùtka znovu pro-
laïuji pásma, zda nìjaká OK1 omylem neotoèí anténu na
východ. Nic. Jen „klasika - OK1KIR“ a tu už mám na všech
šesti pásmech. Balím. Ještì jeden chlazený Birel a odjíždím
domù. Sice bez nových QRA na mikrovlnách z OK1, zato
však s dobrým pocitem opìtovného potvrzení
dlouhodobého valašsko-slovenského pøátelství, navzdory
nìkterým nedoøešeným politickým rozhodnutím.

PS: Omlouvám se všem OM kolegùm za nespisovný
pøepis jejich jazyka.

Jirka Macík OK2VMU, http://www.qsl.net/ok2vmu, 

Jak jsem vysílal z Èeskoslovenska



20 m vysoký vertikál se 128 radiály, který používáme na
160/80 m a který dokáže zejména na 80 m vyprodukovat
solidní signál, byl zlomený. Dále pak utrhaný slooper
systém na 40 m ve výšce 16 m, složený z pùlvnných
dipólù. Aby to nebylo málo, tak se na hlavním stožáru
pootoèila 3el yagi na 20 m a na druhém stožáru na 2el
qaudu se pøedpružený záøiè sám o sobì pøedpružil na
druhou stranu. Poslední kapkou byla jedna utržená
strana dipólu pro 160 m. Když jsem vidìl všechny škody,
bylo mi jasné, že závod je tøeba odpískat, a tak jsem po
telefonu odvolal všechny, kdo mìli pøijet a omluvil se
jim, že se závod nekoná, protože není do èeho vysílat.

Jenomže ve mnì zaèal hlodat èerv pochyb. Chtìl
jsem se panu Murphymu pomstít, a tak jsem si øekl, že
opravíme, co bude v našich silách a na just pojedeme
v kategorii multi-multi. V úterý po obìdì jsem se tedy
vypravil na opravy. Silný déš• ještì stihl dokonat dílo
zkázy, a tak jsem po nìkolika neúspìšných pokusech
vyjetí nahoru vzdal a pìšky se snažil doklouzat po
rozbøedlém terénu k boudì. Byl to sice hazard se
zdravím a celistvostí mých kostí, ale podaøilo se. Obèas
jsem si pøipadal jako na klouzaèce jen s tím rozdílem, že
se nejednalo o led, ale o øídké bahno. Staèilo se na
jedné stranì plotu odrazit a v klidu dojet na stranu
druhou - o plot jsem se už zastavil.

Zaèal jsem opravou vertikálu. Všude trubky, dráty
a lanka. Opravit konstrukci vyžaduje vylézt na 6 m tyè se
stupaèkami, tam se uchytit páskem a zatáhnout jed-
notlivé trubky do sebe. Pøi jejich ohnutí to byl tvrdý
oøíšek, zvlášt když jsem na to byl sám. Kolem 16 hodin
se však ozval Václav OK1WMV, že má volno, a tak jsem
s radostí uvítal jeho pomoc. Zvládli jsme opravu ještì do
tmy a vertikál ladil alespoò na 80 m. Na ladìní 160 m
nebyl èas ani chu•, zvláštì za tak mizerného poèasí.
Anténu pro 20 m jsme spoleènými silami otoèili zpìt do
pùvodního smìru. Alespoò jsme se na chvíli zahøáli, ono
vylézt na 16 m stožárek je docela fuška. V duchu jsem
chválil výšku našeho stožáru a øíkal si, jak by se asi
opravovala yagi v šedesátimetrové výšce. Ztìží jsme vy-
šplhali na stožár, vytáhli jsme sloper systém a uvázali jej
na pùvodní místa a skoro za tmy jsme stihli napružit
quadové prvky do pùvodního stavu. Zatímco Václav pøi-
vazoval invertované V na 160 m, já jsem pøeladil odpo-
jením prodlužovacích úsekù invertované V pro 80 m
a pøitáhl kotvy od magirusu, na kterém je zavìšený.
Opravy tedy byly provedeny a po kontrole ladìní jsme
konstatovali, že se závod mùže konat. Jen jsme ještì
dotáhli ladìní u HF6V vertikálu - cívku bylo tøeba trochu
roztáhnout, aby to ladilo nahoøe s lepším PSV.

Tím ale nebyly vyøešeny ještì všechny problémy.
Abychom dostali do boudy další stùl, židli a abychom se
tam všichni vešli, museli jsem s Václavem všechen ten
nepoøádek uvnitø odnosit ven a uskladnit kam se dalo -
do sklepa, do kolny, prostì všude. Když má bouda 3 x 4
metry a uvnitø jsou dvì skøínì, palandy, stùl, kamna,
nìjaká ta police, není to zase až tak lehké, ale podaøilo
se to. Moc volného místa sice už nezbylo, ale nacpalo se
tam vše potøebné. Ještì asi tak týden pøed touhle

pohromou se nám podaøilo odpravit anodový zdroj jed-
noho z lineárù osazeného SRS457, který mìl implanto-
vané automatické pøepínání poslechových antén, a tak
jsme ani nestavìli beverage a poslechový square od
K6STI na 80/160 m také zùstal nevyužit. Však jsme toho
trpce litovali, když zaèal závod, bohužel.

Veèer jsme odjíždìli kolem pùlnoci, a to už mi bylo
všelijak. Ještì jsem staèil obvolat opìt všechny pøípadné
úèastníky s tím, že se závod koná a že jedeme multi-multi.

Jenže druhý den ráno zaèalo druhé dìjství. Skoèila na
mnì horeèka, dusil mì ukrutný kašel a v duchu jsem se
vidìl, jak závod monitoruji z postele. Chøipka si nemohla
vybrat lepší termín. To jsem již zaèal mít pana Murphyho
opravdu dost, a tak jsem bitvu pojal jako rozhodující
souboj dobra se zlem. Zdaøilo se. Paralen, acylpiryn, vita-
míny, litry èaje, propocené pyžamo. Vybojováno.

V pátek ráno jsem dojel pro Miloše OK1MZM do
Plznì. Na kopec jsme dojeli pozdì odpolene a zaèali
jsme pøesvìdèovat program K1EA, že se skuteènì
chceme stát jeho uživateli. Po chvíli jsme se jimi
koneènì stali, ale jen se dvìma poèítaèi - tøetí nás trvale
ignoroval a data si tekla jak chtìla, jednou tam, podruhé
zase zpìt, ale nikdy ne souèasnì. Vyøešil to rychlý tele-
fonát Milanovi OK1MR, který fundovanou radou
pomohl, za což mu patøí mùj obrovský dík. Ještì pár
kabelù a nìjaké drobnosti a sí• si koneènì okolo 22
hodiny pøede svých 9K6 bez chyb. Pøíjíždí koneènì
i Václav OK1WMV a chvíli po nìm i Milan OK1VWK.
Václav má auto pod kopcem. Milan se hrdì bil
s pøírodou do té doby, než ho pøírodní podmínky pohøbi-
ly uprostøed cesty v bahnì. Nezbylo než se obléknout
a jít ho alespoò nìkam dotlaèit èi spíše zatlaèit. Ještì
jsem dojel pro Martina OK1ZMS a koneènì jsme byli
kompletní. Kluci zatím poklidili a pøipravili pracovištì,
a tak po pøíjezdu zpìt zbývá nìco kolem 30 minut do
zaèátku. Moc èasu není.

Miloš narychlo pøepisuje soubor s nápovìdou, aby
všichni vìdìli, co mají v pøípadì problémù maèkat.
Rychlá instruktáž v ovládání a je tøeba zaèít alespoò
s hledáním volného kmitoètu. Ke startu je tedy pøiraveno
TS870, TS850, FT840 a záložní TS140. Lineáry jsou jen
dva, jeden s RE400 a druhý 4 x GU50, a tak se praco-
vištì budou mìnit podle potøeby. Oba spolehlivé
a schopné dodat dostatek výkonu do antény. Ten kdo
nevidìl na vlastní oèi, co dokážou vydržet GU50, neu-
vìøí. Jak poznamenal Miloš OK1MZM, „jsou tam uvnitø
zavøený ètyøi ukrajinci a døou fest“.

Takže na startovní èáru. Stoly se prohýbají. Nìco
monitorù, klávesnic, zdrojù, rádií, sluchátek a zatím
prázdná køesla. Usedám na 160 m spolu s dobrými
kamarády TS850, RE400 a invertovaným V. Na pásmu
vládne chaos - rachot, hluk, spletry, no jedním slovem
bordel. Kdo to nìkdy slyšel, tak ví o èem mluvím. Jet na
výzvu nereálné, a tak alespoò vyhledávám. Už si ani
nevybavuji, kdo se bil vedle mì a kdo za mnou. Jisté je
jedno, kdo odpadá jako první, je støídán. První QSO na
40 m IQ7R, druhé na 160 m LX9SW, tøetí na 80 m
DN1LT. Je to náøez. Pøekøikujeme se, protože nikdo

nemá tak dobrá sluchátka, abychom se vzájemnì ne-
slyšeli. K tomu je tøeba pøipoèítat rachot z pásma a máte
obrázek, jak to vypadá v hlavách jednotlivých operátorù,
nafouknutých jako pátrací balon. Hledáme jedno QSO za
druhým, jde to ztuha a pomalu. Zvykáme si, a tak za
první hodinu dìláme dohromady 111 QSO a 89 náso-
bièù. Vedle mì jede TS870 na 80 m do 4xGU50 a ver-
tikálu a za mnou se pere o každé QSO FT840 na 40 m
do vertikálu HF6V.

Po hodinì se pøelaïuji ze 160 m na 20 m a v duchu
si pøeji, a• to tam vypadá lépe. Bohužel mé pøání nebylo
vyslyšeno. Doposud jen Evropa, ale díky za každý náso-
biè, kterých je tu v Evropì dostatek. Pøichází jen TA3J,
P39P, P3A, RI4M na 40 m a UP0L, RL3A, RV9SV na 80
m. Po pøeladìní na 20 m je tu jako první K4VUD násle-
dovaný CQ9K, který dává èíslo 225 - slušné na to, že je
jen hodina po zaèátku. Jedeme 80/40/20 m. Na 20 m se
daøí zobat nejsilnìjší stanice jako KC1XX, NV4X,
EA8AD, W6XR a další. Na spodních pásmech kluci
tluèou Evropu a obèas potìší nìjaká ta UA9 za dvojná-
sobek bodù.

Chytáme se na 80 metrech. Jedeme na výzvu a daøí
se nám udržet kmitoèet. Dvì hodiny po zaèátku máme
201 QSO a k tomu 140 násobièù. Na 40 m potìšil N3FX,
NZ8O, WK4R, WT6V splitem a ještì 9K9X. Pak jen
Evropa. Na 20 m se daøí P41, ZX0F s èíslem 556, dále
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Pùvodním zámìrem byla úèast v závodì CQ WPX SSB v kategorii Multi-Single pod naší závodní
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v podobì vichøice se silou uragánu. V pondìlí ráno jsem jel obhlédnout, v jakém stavu je naše
závodní pracovištì a zjistit pøípadné škody. Mé obavy se naplnily, když jsem shlédl strom padlý
pøes silnici. Byl jsem nucen vystoupit auta a zbytek cesty dojít po svých.

CQ WPX SSB 2001 - OL7R story



pak ZX2, PT7, WT6, ZX5, TO9, CP6. Na 80 m dìlovì SU9ZZ
s èíslem 226, zdravíme se a pøejeme si hodnì úspìchù.
Odpadá operátor na 40 m pásmu, má toho dost a vzhledem
k tomu, že zbytek týmu spí, jedeme ve dvou dále. Pásmo 80
m tluèe co mùže s kolísavým úspìchem, výzvu støídá ladìní.
Na 20 m pøichází Severní a Jižní Amerika, asi tak v pomìru
2:1. Co spojení, to násobiè. Pøibývá to. Na 80 m exceluje
NB1B, WT6V, KE1Y. A dost. Zase jen Evropa.

V 0459 UTC máme 386 QSO a 258 násobièù. Odpadáme
oba a budíme spáèe do šichty. Všichni tøi zasedají k zaøízení
a pokraèují v tom, co jsme rozjeli. Kontrolují 15 m pásmo
a v 0513 UTC je tu SU9ZZ. Už má 343 QSO, hodnì zdaru
a jede se dál. Další je A61AJ a po nìm ZC4BS. Nedá se øíct,
že by tu bylo nacpáno, pásmo se teprve probouzí. Ještì je
èas. Dvacítka je pìknì živá smìrem na východ. Na 40 m
obèas také nìco spadne, ale nic moc. V tom rachotu je to
dìs. V 0552 pøelaïujeme na 40 m, 3V8BB, dává 557, moc
hezké èíslo! Patnáctka se zaèíná otvírat na východ, a tak se
pøesunuje pracovištì za lepší anténou a lineárem. Je to hned
znát a pøibývá to, v logu se objevuje 9K9, RW0, RJ9, HL2.
První JA stanice je JH5FXP v 0623 UTC. Následuje usazení
na kmitoèet a pozvolna se rozjíždí UA9 a JA stanice.

Mezitím pøekvapuje 20 m pásmo, kde se to rozjíždí také.
Otevøelo se to pìknì na W7 a VE7. Dìlové signály a hned je
co dìlat. Spojení jdou v pomìru 1:1 z 20 m i 15 m najed-
nou. Tøetí pracovištì to vzdává. Se 100 W a vertikálem na 40
m je to bída, a tak kontrolujeme co se dìje na 10 m. Nic, jen
ticho. Operátor odchází znechucenì pryè a zasedám já.
Ladím po pásmu a v naprostém tichu slyším SU9ZZ, dávám
mu opìt 001 a dostávám 554. další QSO dìlám s SU1HR
a BA4RF. Zdravím se s OK1KT a OM2DX, dále nalézám
YB0AVK, 3W2KF. Je nádhera v naprostém tichu a klidu
zobat jednu stanici za druhou. Staèí bohatì 100 W a 3el yagi
ve 22 m. Na první zavolání. Balzám na nervy.

Dvacítka, jak se otevøela, tak se zase zavøela. Ale ta hodi-
na byla opravdu pìkná, samé west coast stanice. Po
východních stanicích ani zmínka, a tak se toèíme opìt na
východ, kde se to rozjíždí na plné obrátky. Mezitím exceluje
15 m smìrem na JA. Pøichází KH0/JM1LRQ a na 20 m volá
VK5GN. Na 10 m je tu A61AJ. Dvacítka „drtí“ všechno od
nás na východ a poètem spojení pøevyšuje další dvì pásma.
Na 10 m se zaèínají objevovat JA stanice. Opìt mìníme pra-
covištì a na 10 m stavíme lineár. Okamžitì naskakují spo-
jení a pøichází JA4, JR3, JL6, JH3, JR2, HL1. Násobièe
pøibývají a s nimi i poèet bodù. Na 10 m a 15 m tedy jedeme
s lineáry a já zobu body na 20 m jen se 100 W, ale jde to
hladce, smìrovka táhne. V 0859 UTC již máme celkem ze
všech pásem 671 QSO a 369 násobièù. Tímhle stylem se
probíjíme kupøedu a pøichází BV2, BY4 na 10 m jako další
násobièe. JA stanic je ohromující poèet a s nimi i násobièe,
tak potøebné. Operátoøi na dalších dvou pásmech hledají
a zobou, co se objeví. Je to styl sestøel vše co se hýbe, no
prostì Multi-Multi (= sado-maso), hi.

Jako první NA stanice se na 15 m objevuje v logu KM3T,
pak WM2H, KR1G. Následují YW4, WZ1, KN1, NZ8.
Zdravíme OD5/OK1MU, který nám dává 1177. Patnácka se
snaží smìrem na západ udìlat vše, co najde na pásmu.
Desítka se bije pro zmìnu se vším na východì a dvacítka
hledá a nachází VE5, AA2, K8, VO1, K2. Ve 1239 UTC nás
volá OL5Q na 10 m a dávají 574. My máme 1040 QSO.
Hned jak probìhne informace v síti, propukáme v jásot.
Nedá se sice srovnat multi se single, ale morálnì jsou naši
vìèní rivalové za námi. Rivalové na pásmech, ale jinak naše
spolupráce tøeba s Danem OK1HRA, by• jsme dlouho
závodili v single jako OL5Q, je super. Výmìna informací
o anténách, podmínkách, zaøízeních atd, ale to jsem trochu
odboèil. Bereme lineár z 10 m, kde to už moc nejde, a pøe-

souváme ho na 20 m anténu a toèíme na severozápad.
Avšak tam to nepøináší mnoho ovoce, protože NA je už na
15 m a výše, a tak dìláme, co se dá. Desítka jen pabìrkuje.
Na 20 m potìší AH7X/NH2, na 15 m zase 9V1ZC udìlaný
podle DX clusteru. Desítka dìlá teï hlavnì SA stanice, kde
to trochu funguje. V logu jdou LU5, KP3, 8R1, HC8 dává
2204, LU3, PY2, LU1, LU7.

Takhle se bijeme až do veèerních chodin. Stále máme
snahu prorazit na 10 m na NA, ale marnì, protože podmínky
jsou bídné. Takže 10 m jede bez lineáru a jen zobe, co se
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objeví. Objevuje se pan Murphy a snaží se nám znepøí-
jemnit závod. Vypadává sí•, protože se kousnul poèítaè.
Svítí disk a nejde logovat. Vzteklý úder pìstí do bedny øeší
problém a jedeme dále. Pro jistotu motáme šòùru od
klávesnice na kus feritu.

Nad vodou nás drží 15 m a 20 m. Kolem 1800 UTC
pøijíždí pomoci Miloš OK1CT se Standou OK1ISB a oba
zasedají k zaøízení. Miloš si bere 20 m a jede na výzvu
jako o život. Standa zasedá ke tøetímu pracovišti. Mìníme
tu pásma ve snaze udìlat maximum, takže se probìhneme
od 10 m pøes 40 m a 80 m konèe. Spojení sice pøibývá,
ale hlavní tah na bránu máme na 15 m a 20 m. V tuhle
chvíli je v boudì sedm lidí, a to je víc, než je únosné, takže
odcházím ven a se mnou i další operátoøi. Necháváme
napospas zbytek týmu, a• se snaží. V tuto dobu jde dvacít-
ka po celém svìtì a je co dìlat. Pøichází ZL1GJT a za ním
hned ZL1BMW. Po chvíli volá VK4ADC a následuje
VK4GQ. Pak pøichází JA7CPW a také WA1MKS. Nádhera,
celý svìt jak na dlani. Mezi volá Evropa, která se také
snaží díky mizerným podmínkám urvat, co se dá. I na 160
m pøibývá spojení. Patnácka upadá, a tak se stìhujeme
s lineárem na 80 m - tady je to masakr. Bitva s Evropou
a násobièi. Ve 2159 UTC máme 1769 QSO a 716 náso-
bièù. Tøetí pracovištì obèas nìco udìlá, ale je to bída.
80 m exceluje a 20 m zobe po pásmu.

Miloš OK1CT se Standou OK1ISB odjíždìjí chvíli po
pùlnoci, a tak si sedám na 20 m. Pøi procházce po 160 m
logujeme OK1RI s èíslem 2142. My máme dohromady
1911, to je rána z milosti, a tak upadáme v agonii a pøe-
jeme hodnì štìstí. Nìco se však dìje na 20 m, pásmo je
plné a otvírá se na NA. Koneènì bude co dìlat. Jenomže
to, co se strhlo, lze stìží popsat jako pile-up. Rozjíždí se
vyšší stadium, a to masakr. Sestøel, nebo budeš sestøelen.

Zbytek týmu odchází do hajan, a tak jedeme s Milanem
OK1VWK ve dvou - Milan 80 m a já 20 m. V nìkterých
okamžicích je rate 260 a zaèínám se potit. Milan závistvì
pøihlíží a snaží se mi konkurovat, ale marnì. Volá východ-
ní pobøeží zároveò se západním. Nádhera a vychutnávám
si to jak se patøí. Zároveò jsou to násobièové žnì.
S Milanem se mìníme místa okolo 0250 UTC a v tuhle
chvíli 2175 QSO a 805 násobièù. Milan pokraèuje ve
zbìsilé jízdì a zubí se na mnì, jak to krásnì pøibývá.

Nad ránem budíme spáèe. První procitá Václav
OK1WMV a sedá si k zaøízení. Nevrle slézá z palandy
Martin OK1ZMS a zapojuje se také. Jen Miloš OK1MZM
zatvrzele odmítá, a tak ho ještì chvíli nechávám být;
protože dostávám ukrutný hlad, pouštím se do ohøívání
guláše. To je to pravé, staèilo zamávat nádhernì vonícím
kastrolem kolem jeho nosu a i on je okamžitì na nohou
a sápe se mi po snídani. Ještì že jsem toho ohøál více.
Nechávám ho na pospas hrnci a odcházím s pocitem
dobøe naplnìného žaludku spát - jak málo staèí ke spoko-
jenosti. Opìt se zapojuje tøetí pracovištì a støídavì tak
jede 160 m se 40 m. Lineáry jsou na 20 m a 80 m, kde je
pøísun stanic nejvìtší. AA1BU a HC8A jsou v logu na
80 m hned po sobì. Dvacítka stále na západ nenechává
NA stanice v klidu. První spojení na 15 m se objevuje
v logu v 0517 UTC a pásmo je již docela pìknì otevøené.
Pøesun k lineáru a toèíme na východ. Okamžitì startují JA
stanice a vše, co je ve smìru. Závod se zaèíná mìnit
v bitvu o každý násobiè. Desítka zaèíná spojením s JT1BV
v 0649 UTC a pokraèují JA2, JH2, 9K9, TX8, JJ2. Bereme
lineár a pokraèujeme v tahu na východ. Dvacítka sbírá co
se objeví. Náøez na 10 m a 15 m v pomìru 1:1 a dvacítka
je hluboko ve stínu. Japonských stanic a prefixù pøibývá.
V 0859 UTC jsme na 2394 QSO a 835 násobièù.
Kontroluji pohledem výsledek OL7W z minulého roku.
Zatím jsme horší. Tragicky nám chybí násobièe. Vše, co
se objeví v paketu, bereme zteèí. Tøetí pracovištì pokouší
i 40 m a hledá, ale po chvilce je zpìt na 20 m. Je tu 36
hodin závodu a my máme v 1159 UTC 2576 QSO
a 867násobièù.

Desítka z východu uvadá a pomìr tøí horních pásem se
zaèíná vyrovnávat. Patnáctka se toèí støídavì na
východ/západ a dìlá vše od JA stanic, pøes NA a konèe
SA. Totéž se dìje na 20 m. S desítkou se opìt nedaøí
prosadit na NA a jsme z toho neš•astní. Daøí se alespoò
hledat, a tak nás opìt zachraòuje 15 m v závìsu s 20 m
pásmem. Násobièù moc nepøibývá, a tak dìkujeme
každému novému násobièi za QSO a rozplýváme se
nadšením. Støídáme obèas i 40 m ve snaze najít nìco
nového na pásmu. Miloš najednou objevuje na 10 m
nebývalý ruch a opìt nás zachraòuje smìr na SA. Toèíme
tam a do logu skáèou PY2, PP5, PY2, LU5, LU1, LU8,
LU2, mezi kterými volá i Evropa a obèas se povede i sta-
nice z NA. Alespoò nìco. Není to to, na co jsme zvyklí.
Vždy• v CQ WW CW jsme jen na 10 m mìli 1006 QSO
a z toho 578 rùzných stanic jen z USA. V 1524 UTC nás
volá OL5Q. Stìžují si na mizerné podmínky, dávají nám
1741, my máme v tu dobu 2806. Po chvíli prohodíme pár
slov i s OL5T, i oni mají po náladì a dávají nám 1275.
Bída, mizerné podmínky. Teprve po 1700 UTC se nám
daøí probít signálem do NA. Pouze voláme, protože na
výzvu to nejde, ale dìláme spojení. Støídavì NA a SA
stanice. Poèet QSO 10 m a 15 m je 1:1 a zaèíná se blýskat
na lepší èasy. Mezitím ještì nìco v logu z 20 m.

Teï už je každé QSO vydøené a každý nový násobiè je
pro nás mana, dar z nebes. Toèíme vše na NA a snažíme
se o maximum. Spojení versus násobièe. Zaèíná opìt
excelovat 15 m, kde se daøí a naopak opìt upadá 10 m.

Pøesun 20 m k lineáru. GO WEST! Najednou se ale S metr
zaèíná zvedat a na pásmu se zvedá rušení až na neúnos-
nou mez, na hranici 59. Nepomáhá nic. Totéž i na 10 m.
Zaèínáme lamentovat a rozhazovat rukama. Strhujeme
sluchátka, protože v tom bordelu se nedá nic èíst. Pohled
ven odhaluje pøíèinu. To, co padá z nebe, není snad ani
déš•. Trvalá vodní stìna od okapu dále do tmy je dìsivá.
Oba jako naráz jsme ztichli v okamžiku, kdy na tøetím pra-
covišti právì Miloš volal stanici. V klidu potvrdil a pøedal
èíslo. Po chvíli další QSO. Nasazujeme sluchátka, ale nic
se nemìní a rušení je tu stále. Otáèím se pohledem k tøetí-
mu pracovišti. On nás totálnì ignoruje a dìlá si z nás
srandu. Posílám po síti dotaz jak to jde na 15 m. Odpovìï
je zdrcující. V pohodì. Vytrhuji konektor od sluchátek
z FT840 a skuteènì na jeho zaøízení po rušení ani památky
a v klidu si to ladí po pásmu. Jsme v šoku. Vysvìtlení
pøišlo záhy, on jede na quada a my na yaginy. Dost cenná
zkušenost, ale v ten nepravý okamžik.

Po pùlhodì, kdy nás zachraòuje 15 m pásmo a hlavnì
quad, pøestává pršet a rušení se ztrácí. Opìt zaèínáme
vyrábìt QSO. Po chvilce odpadá desítka, a tak se pøesou-
váme na 40 m, posléze na 80 m a konèíme u 160 m. Po èase
odumírá i 15 m, a tak se suneme s 80 m k lineáru. Ve 2159
UTC už máme 3079 QSO a 958 násobièù. Poslední dvì
hodiny závodu. Nad vodou nás drží 20 m, které se opìt
otevírá na NA. Smìr tolik potøebných násobièù. Prochází
východ i západ. Druhý lineár se bije na 80 m. Tøetí praco-
vištì pøihazuje do logu spojení z dalších pásem, jak se ladí



a hledá. Pøekroèili jsme hranici 6 mil. a pøed námi je vidina 7 mil. bodù. Snažíme se o maximum.
Václav OK1WMV se drží na 20 m zuby nehty, ale odpadají mu hlasivky. V okamžiku je po hlase.
Okamžitì skáèu k zaøízení a držím kmitoèet až do konce závodu. Kupodivu i v tìch posledních
minutách se objevuje pár násobièù a 160 m s 80 m také nìco pøihodí. Jako poslední se v logu
objevuje W6XR na 20 m, kterému dìkuji za QSO a pøeji mu pìkný nový den, opìtuje mé pøání
a louèíme se se závodem.

Na monitoru svítí 6 mil. 953 tis. Takže se to nepovedlo, ale na tu bídu to není zas až tak
špatné. Celkem 3224 QSO a 979 násobièù. Tìšili jsme se na pokoøení 7 mil. hranice, ale
marnì, škoda. Jenomže pouštíme vyhodnocení a objevujeme problém. Za prvé nám to
nepoèítalo za vlastní zemi jeden bod a za druhé je tu soubor, který obsahuje neznámé prefixy.
Takže se pouštíme do identifikace a po èase je tu pokoøena 7 mil. hranice. Koneènì.

Balíme. Odjíždí Milan OK1VWK, který to má domù asi tak 1,5 hodiny rychlé jízdy. Martin
OK1ZMS nás opustil už odpoledne. Takže torzo týmu ulehá ke spánku kolem 0300 UTC.
Budíme se po poledni již našeho èasu. Narychlo balíme co se dá. Musíme do práce, do školy
a na praxi. Odjíždíme bìhem chvilky a pracovištì, které na víkend dokázalo pojmout 5 až 7
šílencù, osiøelo. Už teï se tìšíme na telegrafní èást, kterou urèitì pojedeme také v multi-multi
katergorii. Pokud mohu srovnávat, tak je to daleko živìjší závod a èlovìk je u rádia èastìji.
Užije se i víc legrace. Namátkou napø. trojhlasná výzva. Ještì musím smazat soubor, který
ukládá komunikaci operátorù po síti. To se nikdy nesmí dostat ven, hi.

Co dodat. Byl to pøíjemný víkend. Užili jsme si. Snìdli jsme kotel guláše made in OK1XUV,
naložení utopenci zmizeli stejnì rychle a na závìr se uvnitø místnosti ještì smažily topinky.
Vypilo se nìkolik litrù èaje, nìjaké to kafe. Kouøit jsem chodil jako jediný kuøák ven do deštì,
což byla dìsná daò mého zlozvyku, a po závodì se bouchnul šampus, jediný alkohol pøítom-
ný v závodu. Ještì odeslat deník, a pak budeme èekat na vyhodnocení. Vytisknout štítky na
lístky, které dojdou a odeslat je na QSL službu. Takže to vlastnì nekonèí. 

Na závìr bych chtìl tímto podìkovat za vydatnou pomoc ÈRK. Bez jejich materiálové
a finanèní podpory bychom nebyli tam, kde jsme nyní. Cesta, kterou jsme ušli na poli krátkých
vln, byla zpøíjemnìna spoluprací a maximální vstøícností ze strany ÈRK, za což jsme jim moc
vdìèní. Ještì jedno podìkování patøí Martinovi OK1FUA, konkrétnì za rubriku contesting, ze
které vydatnì èerpáme inspiraci. Tato rubrika nás právì pøivedla až sem. Zaèínalo se od nuly
a za tøi roky práce teï zaèínáme sklízet plody našeho snažení. Máme další plány do budouc-
na a je jen na nás, jak se nám povede je plnit a uskuteèòovat naše sny.

Všem, kteøí nás zavolali, dìkujeme a tìšíme se na další závodní QSO pod OL7R.
Zdenìk Hofbauer, OK1XUV

Statistika: 
band qso qso pts pts/q pref
160 128 270 1,9 51
80 514 1094 2,0 184 
40 158 438 2,6 56
20 1134 2341 2,1 327
15 756 1722 2,3 206
10 534 1365 2,5 155
celkem 3224 7230 2,2 979 = 7 078 170 
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Ve dnech 14.-15. èervence 2001 od 12 do
12 UTC se koná IARU HF World
Championship - a s ním i HQ soutìž.
Letošního roèníku se reprezentaèní stan-
ice Èeského radioklubu zúèastní pod
znaèkou OL1HQ. Na podporu jejího
umístìní v závodì a s cílem navázat max-
imální možný poèet spojení s OK stanice-
mi vy-hlašuje ÈRK krátkodobou soutìž s
následujícími pravidly:
1/ jediným kritériem je poèet navázaných

platných spojení se stanicí OL1HQ
bìhem tohoto závodu

2/ protože závod se jede na klasických KV
pásmech obìma druhy provozu (CW
a SSB), je maximální možný poèet
bodù 12 (160/CW, 160/SSB, 80/CW
…atd. až 10/CW a 10/SSB)

3/ ze stanic s maximálním poètem bodù
(tj. 12) budou vylosovány tøi, které
obdrží hodnotné ceny.

Mimoøádná cena: letošní mimoøádnou
cenu si v žádném pøípadì nenechte ujít! Je
jí karton sektu!!!  Tuto cenu získá jedna
vylosovaná stanice ze všech stanic, které
naváží alespoò jedno spojení s OL1HQ.

Vìøíme, že bude pìkná øádka tìch, kteøí
aktivnì podpoøí OL1HQ bìhem tohoto
neoficiálního mistrovství svìta centrálních
radioklubù, a že - stejnì jako v minulých
letech - pomùžete svými spojeními naše-
mu reprezentaènímu týmu dosáhnout co
nejlepšího výsledku! Dìkujeme pøedem
a tìšíme se na spoustu spojení s OK
stani-cemi v IARU HF WORLD CHAMPI-
ONSHIP 2001!

Standa, OK1AU, manažer HQ stanice

HQ SOUTÌŽ 

Foto archív



1. Termín závodu:
Druhý celý víkend v listopadu, UTC 1200
sobota - 1200 nedìle (10.-11. 11. 2001,
9.-10. 11. 2002, 8.-9. 11. 2003, 13.-
14. 11. 2004)
2. Druh provozu: CW
3. Pásma:
1.8 až 28 MHz, mimo pásma WARC
4. Kategorie: 
a) Jeden operátor - všechna pásma, výkon
dle povolovacích podmínek (SOAB HP)
b) Jeden operátor - všechna pásma, výkon
do 100 W (SOAB LP)
c) Jeden operátor - jedno pásmo, výkon
dle povolovacích podmínek (SOSB HP)
d) Jeden operátor - jedno pásmo, výkon
do 100 W (SOSB LP)
e) Jeden operátor - QRP (výkon do 5 W,
pouze všechna pásma)
f) Více operátorù - jeden vysílaè (MS)
g) Posluchaèi (SWL - bez vlastní koncese
na KV pásma)
Využití DX clusteru je povoleno ve všech
kategoriích. Jeden operátor se mùže pøi-
hlásit do více kategorií a) - e) (tedy napø.
souèasnì SOAB, SO SB 20m a SO SB
80m). Pro kategorii MS: nejkratší doba
práce na jednom pásmu je 10 minut.
Rychlá zmìna pásma za úèelem získání
nového násobièe je dovolena (tzn. pøi
navazování spojení na pásmu A je možné
udìlat násobiè na pásmu B a vrátit se zpìt
na pásmo A).
5. Navazování QSO:
OK/OL/OM navazují spojení pouze se stani-
cemi mimo OK/OL/OM. Stanice mimo
OK/OL/OM navazují spojení pouze se stani-
cemi OK/OL/OM. Spojení s jednou stanicí
je platné pouze jednou na každém pásmu.
6. Pøedávaný kód:
OK/OL/OM: RST + okresní znak (napø. 599
BPZ). Stanice mimo OK/OL/OM: RST +
poøadové èíslo spojení poèínaje 001. 
7. Násobièe:
OK/OL/OM: prefixy podle zásad WPX na
každém pásmu zvláš•. Stanice mimo

OK/OL/OM: okresy na každém pásmu
zvláš•.
8. Body za QSO:
OK/OL/OM: EU = 1 bod, mimo EU = 3
body, EU stanice: 1 bod, stanice mimo EU:
3 body.
9. Výsledek:
Celkový výsledek je souèin celkového
poètu bodù a celkového poètu násobièù.
10. Pravidla pro posluchaèe: 
Posluchaèi mohou každou stanici na
každém pásmu zapoèítat pouze jednou. Za
každé øádnì zaznamenané QSO (datum,
UTC, pásmo, znaèka stanice, odesílaný
soutìžní kód a znaèka protistanice) na
každém pásmu se poèítá 1 bod
(poslouchaná stanice je na stejném konti-
nentu, jako posluchaè), resp. 3 body
(poslouchaná stanice je na jiném konti-
nentu, než posluchaè). Pokud jsou tedy
zaznamenány oba pøedávané kódy, jde
o dva samostatné záznamy a body se poèí-
tají za obì stanice, pøièemž každý je na
samostatném øádku soutìžního deníku,
vèetnì bodového ohodnocení i vyznaèení
pøípadného násobièe - v daném pøípadì
lze tedy odposlechem kompletního spojení
získat až 4 body (3+1) a až 2 násobièe.
SWL z území OK a OM si zapoèítávají body
za poslech všech stanic, ostatní SWL
pouze body za poslech stanic OK/OL/OM.
Násobièe pro SWL z území OK a OM jsou
prefixy stanic mimo OK/OL/OM a okresy
stanic OK/OL/OM bez ohledu na pásma.
Násobièe pro SWL mimo území OK a OM
jsou okresy OK/OL/OM stanic na každém
pásmu zvláš•.
11. Deníky: 
a) Všechny deníky mají obsahovat tyto
informace: datum, UTC, pásmo, znaèka
protistanice, vyslaný kód, pøijatý kód, nový
násobiè, body za každé QSO. Posluchaèi
zapisují datum, UTC, pásmo, znaèka
poslouchané stanice, odeslaný kód, znaè-
ka protistanice, body, nový násobiè.
Pokud je deník posílán v elektronické
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podobì, není tøeba mít v deníku vyznaèená opakovaná QSO, body
a násobièe, ani spoèítaný celkový výsledek. 
b) Spojení by mìla být seøazeny chronologicky, bez ohledu na
pásma. U všepásmové kategorie se posílá jeden deník ze všech
pásem. Jednopásmové kategorie posílají pro každé pásmo samo-
statný deník. Pokud je deník posílán v elektronické podobì, posílá
se vždy jen jeden deník se všemi QSO ze všech pásem a v sumáøi
se zøetelnì vyjádøí, do kterých kategorií se úèastník pøihlašuje.
c) Sumáø by mìl být souèástí každého deníku a obsahovat všech-
ny odpovídající údaje potøebné pro výpoèet koneèného výsledku
(není nutné u elektronických deníkù), popis zaøízení, použitý
výkon, jméno, adresu pro korespondenci (nestaèí jen e-mail)
a èestné prohlášení o dodržení podmínek závodu. Pokud je deník
posílán na disketì, pøikládá se i papírový sumáø. 
d) Všichni úèastníci, kteøí použijí pro vytvoøení deníku poèítaè,
zašlou deník jako datový soubor. Deník by mìl být ve standardi-
zovaném formátu Cabrillo, je však možné poslat i deník v jiném
ASCII formátu. Soubory je tøeba pojmenovat podle znaèky požité
v závodì, napø. OK1FUA.CBR (Cabrillo), OK1FUA.DAT (N6TR),
OK1FUA.ALL (CT), OK1FUA.PRN (NA), OK1FUA.LOG (SD)
a podobnì. Sumáø (není tøeba pøi použití formátu Cabrillo) se po-
jmenuje napø. OK1FUA.SUM. Elektronický deník v jakémkoli for-
mátu je vždy lepší, než papírový!
e) Adresa pro zasílání: Martin Huml, OK1FUA, Èasopis
Radioamatér, Vlastina 23, 161 01 Praha 6. E-mail:
okomdx@radioamater.cz. Velmi doporuèujeme poslání deníkù
elektronickou poštou - došlé e-maily budou automaticky potvr-
zovány, odesílatelé budou prùbìžnì informováni o prùbìhu
vyhodnocování a obdrží výsledek kontroly svého deníku.
f) Uzávìrka: Všechny deníky musí být odeslány do 15. 12. daného
roku.
g) Domácí WWW stránka: http://www.radioamater.cz/okomdxc/
h) Programy pøímo podporující OK/OM DX Contest jsou TRLog
(N6TR, www.qth.com/tr/) a Super Duper (EI5DI, www.ei5di.com,
zdarma). Dále lze použít CT (K1EA, www.k1ea.com), NA (K8CC),
WriteLog (K5DJ, www.writelog.com), pøípadnì i jiné a použít na-
stavení pro WPX (pro OK/OL/OM stanice) nebo IARU HF
Championship (mimo OK/OL/OM) - elektronický deník nemusí
mít vyznaèené body a násobièe, ani spoèítaný celkový výsledek.
12. Penalizace:
Všechny chyby v QSO (chybné znaèky, špatné pøijaté kódy) a spo-
jení, která nebudou v deníku protistanice, budou penalizována. Za
každé spojení obsahující nìkterou výše uvedenou chybu bude
odeèteno dvojnásobné množství bodù získaných zapoètením chyb-
ného QSO (nikoli násobièe). 10% a více chybných spojení mùže být
dùvodem k tomu, že stanice nebude zaøazena do hodnocení.
13. Poøadí, diplomy a ceny: 
Úèastníci jsou hodnoceni ve tøech divizích - OK/OM, EU, DX.
V každé divizi bude sestaveno poøadí podle jednotlivých kategorií.
Diplom obdrží všechny stanice umístìné v první polovinì každé kate-
gorie. Ze všech stanic bude navíc vylosováno 10 úèastníkù, kteøí
obdrží trièko s motivem závodu. Kromì toho mohou obdržet vítìzové
rùzných kategorií plaketu, pokud naváží alespoò 73 QSO v jednopás-
mové kategorii, 200 QSO v QRP nebo 400 QSO ve všepásmové kate-
gorii. Seznam plaket a pøíslušných sponzorù je uveden v pøíloze pod-
mínek závodu a je prùbìžnì aktualizován (http://www.radioamater.cz
/okomdxc/). Stále je mnoho kategorií, které hledají své sponzory!
V pøípadì zájmu pomoci podpoøit tento závod, obra•te se na soutìžní
komisi (e-mail: okomdxc@radioamater.cz).
14. Diskvalifikace:
Porušení pravidel závodu, nesportovní chování nebo zapoèítání
velkého množství neovìøitelných spojení mùže být dostateèným
dùvodem pro diskvalifikaci. 
15. Všechna rozhodnutí soutìžní komise jsou koneèná.
Poøadatelem závodu je Èeský radioklub.

Martin Huml, OK1FUA / OL5Y, KV manager ÈRK
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Pøíprava „v klidu“
§ Pøipravit konfiguraèní soubory pro

program pro vedení deníku, jednotlivé
pamìti, pøedávaný kód, … Upravit
AUTOEXEC.BAT tak, aby PC nabíhal
do pøíslušného odresáøe. Zkontrolovat
spouštìní SMARTDRV a dostatek
pamìti (používám N6TR). Vše dùklad-
nì vyzkoušet.

§ Prostudovat výsledky z pøedchozího
roèníku a svùj vlastní deník.

§ Pøipravit „contest-plán“ (hodinu po
hodinì oèekávaný prùbìh závodu -
pásmo, „rate“, poèet QSO).

§ Pøipravit pøehled ohlášených expedic
(a stálých „násobièových“ stanic) vè.
pøedpokládaných kmitoètù a možných
èasù pro QSO.

§ Prostudovat aktuální kompletní pod-
mínky závodu.

Už se to blíží…

Zkontrolovat:
§ PSV všech antén;
§ „ladicí tabulky“ pro PA (naladìní jed-

notlivých prvkù) - pro všechna pásma
(zaèátek i konec) vèetnì kontroly, zda
neproniká vf energie do mikrofonních
nebo klíèovacích obvodù;

§ všechny rotátory (vizuální) a soulad
jejich indikátorù se skuteèností;

§ všechny pøepínaèe a další „hejblátka“;
§ klíèování z PC resp. funènost DVP.

Tìsnì pøed startem…
§ Nastavit pøesný èas v PC (UTC).
§ Ovìøit funkènost programu zapsáním 3

QSO, deník poté smazat. 
§ Vložit do PC disketu pro zálohování

deníku.
§ Spustit na pomocném PC program pro

záznam zvuku a vyzkoušet jeho
funkènost.

§ Spustit na pomocném PC program pro
„GrayLine“ (SunClock - viz
Radioamatér 2/2001).

§ Ovìøit nastavení MIC GAIN a COMP
(ve fone závodech).

§ Ovìøit nastavení pastièky ke klíèi,
utažení všech stavítek (v CW
závodech).

§ Odskoèit si na „malou stranu“ (mini-
málnì, nejlépe i na „velkou“).

§ Pøipravit rùzné druhy pití (voda,
ledová káva) a drobnosti „k zakou-
snutí“ (sušenky, èokolády) na svá
místa.

§ Umístit pøipravené tabulky (expedice,
contest-plán) na svá místa.

§ Zapnout topení (pøípadnì chlazení).
§ Zkontrolovat „ergonomii“ pracovištì

(nastavení židle, podložky pod lokty,
poloha ovládacích prvkù, kabel ke
sluchátkùm…).

Martin Huml, OK1FUA / OL5Y

Co pøipravit a zkontrolovat pøed závodem
dokonèení ze strany 1

GRUNDIGGRUNDIG
Satellit 800 Satellit 800 
Milenium Milenium 
klasic. design,
pokraèovatel
slavné øady
Satellit, 0,1-30
MHz, AM/AMsynchro/WFMstereo/LSB/USB, airband 118 - 137
MHz, 70 pamìtí, S metr, solidní vf. parametry     ...32.990,- Kè

ICOMICOM IC-R75 IC-R75 
špièkový pøijímaè špièkový pøijímaè 
0,03-60 MHz, AM/AMsynchro/
FM/LSB/USB/CW/RTTY, 
101 pamìtí, citlivost 0,16uV,
IP3 až +22dBm ... 37.990,- Kè

AORAOR AR-7030 stolníAR-7030 stolní
profesionální pøijímaèprofesionální pøijímaè
nejvyšší tøídy,nejvyšší tøídy,
0-32 MHz, AM/AMsynchro/
NFM/LSB/USB/CW/DATA,
vysoký dynamický rozsah,
IP3 = 30-35 dBm, velmi nízký šum, Collins mf filtry 2,2/5,5/7,0/
10 kHz, TCXO 2,5 ppm, super cena jen:           ...32.900,- Kè!!!

ALINCOALINCO DX 77 DX 77 oblíbený CW/SSB 100 W, KV all bands,
kvalitní pøijímaè, cena pouze                               ...32.900,- Kè

Prodejna: Vlastina 850, 161 00 Praha 6 - Dìdina  •  Otevøeno: Po, Út, Èt 9Prodejna: Vlastina 850, 161 00 Praha 6 - Dìdina  •  Otevøeno: Po, Út, Èt 90000 - 16- 160000 • St 11• St 110000 - 18- 180000 • Pá 9• Pá 90000 - 15- 150000

(Bus 218 od metra Dejvická na koneènou, pøes pøechod pøímo naproti v druhém 12-patrovém domì od nákupního støediska Delta. Pøíjezd autem a parkování pøímo pøed prodejnou)
Tel. prodejna: 02/ 333 11 393, kanceláø: 02/ 2431 2588,  Fax 02/ 2431 5434  •  Mobilní: 0601/ 229 427,  0606/ 40 70 11 

http://www.ddamtek.cz • E-mail: pdoud@email.cz • Zásilková služba • Velkoobchod • Kompletní ceník proti obálce a známkám 25 Kè (v ÈR). 

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

Pøijímaèe a skenery Anténní analyzéry 

MFMFJJ 945E945E 1,8-60 MHz, 300W, PSV/W metr 50/300W, menší
rozmìry   ...5990,- Kè • MFJMFJ941E941E
1,8-30 MHz, 300W, PSV/W metr,
bal. 4:1, pøep. antén...6590,- Kè 
• MFJMFJ948948 1,8-30 MHz, 300W,
PSV/W metr 50/300W, bal. 4:1, pøep. antén            ...7.650,- Kè 
• MFJMFJ969969 1,8-60 MHz, 300W, PSV/W metr 50/300W, balun 4:1,
pøepínaè antén, umìlá zátìž                               ...11.490,- Kè 
• Novinka!!!Novinka!!! MFJ922 VKV-UKV tuner MFJ922 VKV-UKV tuner a PSV/W-metr,a PSV/W-metr,
60/150W, 136-175/420-460MHz, mini rozm.             ...4.890,-Kè
AUTEKAUTEK • • WM1WM1 Computing PSV metr 1,8 - 50 MHz, autom.
mìø. PSV, dvì mìøidla, mìø. výk. 1 W - 2 kW          ...4.590,- Kè
MFMFJJ 815B815B dvouruèièkový deLuxe PSV metr 1,8 - 60 MHz, 
200 W/ 2 kW, vhodný k výkon. zesilovaèùm           ... 3.990,- Kè

MFMFJJ 259B259B - anal. a dig. mìøiè PSV, Z, X, 
C, L, útlumu koax. kabelù, tester vf pøizpùs.
obvodù, k rychlému nastavování antén bez
potøeby vysílaèe. Vestavìný vf generátor 
a èítaè 1,8-170 MHz                  ...13.490,-Kè 
• MFJ 269MFJ 269 KV/VKV/UKV analyz. jako MFJ 259B
+ další rozsah 415-480 MHz!       ...19990,-Kè
AUTEKAUTEK • • RF1RF1 digit. mìøiè PSV,Z, R, C, L,
rozsah 1,2-35 MHz k rychlému nast. antén a vf obvodù, bat.

nap., kapesní rozmìry  ...7.390,- Kè
• RF5RF5 dig. mìøiè PSV,Z, R, C, L, 
35-75, 138-520 MHz       ...12.490,-Kè 
• VA1• VA1 dig. mìøiè PSV,Z, R, +/-X, C, L,
rozsah 0,5-32 MHz       ... 10.900,-Kè 

Nízkoútlumové koaxiální kabely

Antenní tunery, PSV metry

Útlum dB/100m max P Vnìjší Cena 1m 
Typ 145MHz  435MHz 1296MHz 145 MHz prùmìr / / pøi 100m bal.
RG-213U MILRG-213U MIL 8,2 15 26 2kW(30MHz) 10,3 mm 37,- / 34,- Kè
Aircell 7Aircell 7 7,9 14,1 26,1 1,2kW 7,3 48,- / 45,- Kè
RH 100RH 100 4,9 8,8 16 1kW 10,2 54,- / 52,- Kè
ECOFLEXECOFLEX 4,8 8,9 16,5 1kW 10,2 76,- / 69,- Kè
AircomPlusAircomPlus 4,5 8,2 15,2 1kW 10,8 79,- / 74,- Kè
• RG-213U• RG-213U MILMIL v provedení militarymilitary , max. 2 kW / 30 MHz. • Aircell 7Aircell 7 je elastický koax do 3 GHz, dvoj. stínìní 
• RH 100RH 100 koax. kabel do 10 GHz, dvoj. stínìní, výh. cena • ECOFLEX• ECOFLEX je elastický koax. kabel do 10 GHz, výb. vlastn. jako
AircomPlus, pìnové dielektrikum. • AircomPlus• AircomPlus je koax. kabel do 10 GHz se vzduchovým dielektrikem a špièk. parametry.

Mimoøádné jarní ceny platí do 15. 6. 2001, do
vyprodání zásob a proti pøedložení tohoto inzerátu.

Závodìní


