
Deň rekordov 2012 (ako sme skúsili portejbl zo stanu) 

 

O tohoročnom Dni rekordov na VKV sme začali debatovať už počas Poľného dňa. 

Slovo dalo slovo a rozhodli sme sa, že si vyskúšame portejbl, aby sme boli aspoň trochu 

konkurencieschopní a spravili dobrý výsledok. Pred závodom však bolo potrebné poobzerať 

sa po vhodnej kóte a tak sme spravili rekognoskáciu terénu. Najskôr sme vyliezli na Stratenec 

s výškou cca 1050 metrov nad morom v lokátore JN99EH. Kóta to je síce pekná, ale mali sme 

obavu z rušenia od veľmi blízkych staníc. A tak prišla na radu rekognoskácia Veľkej Rače. 

Najvyšší vrchol Kysúc patriaci do Kysuckých Beskýd sme pred závodom navštívili dvakrát. 

Raz sme si to vyšlapali po svojich a druhýkrát bola obhliadka kóty motorizovaná. Nakoniec 

sme sa rozhodli práve pre Veľkú Raču (1236 a.s.l.) vo štvorci JN99LJ. Rudo OM6BB 

objednal hneď po Poľnom dni dve 11 el. antény LFA a dal sa do výroby stožiara. Keď boli 

antény LFA pracne naladené a stožiar pripravený, stretli sme sa u Ruda OM6BB v Korni 

a skúsili postaviť stožiar aj s anténami na nečisto, aby sme potom na kopci nemali problém. 

Vďaka patrí aj Mirovi, nášmu tímovému zámočníkovi, ktorý pripravil stožiar a všetky veci 

potrebné k jeho zdvihnutiu. Zároveň treba poďakovať aj Ferovi OM6AR za dôležité a cenné 

rady ohľadom stožiara.  

Závod sa pre mňa začal už vo štvrtok, keď sme sa s Rudom OM6BB stretli na 

kontestovom QTH OM6W na Šľahorke a začali sme s prípravou. Všetko potrebné sme 

vyniesli pred chatu a začali pripravovať pracovisko. Všetko malo trvať tak 2 až 3 hodinky. 

Ale človek mieni a Mr. Murphy mení.  Keď sme mali všetko na stole pred chatou a chceli 

sme vyskúšať celý setup, došlo k najhoršiemu. Po zakľúčovaní  zhaslo rádio a transvertor 

zostal zopnutý.  Začali sme skúmať, prečo rádio zhaslo. Po oddeklovaní sme zistili, že odišla 

5A poistka vo vnútri. Toto sa opakovalo ešte dvakrát. Potom sme rádio našťastie presvedčili, 

aby už nevypínalo. Setup bol pripravený a tak sme začali baliť do pripravených bední 

a následne všetko vrátane centrály, benzínu, stanu, stoličiek, spacákov, stola, stožiara a antén 

a ďalších vecí do auta.  

V piatok ráno som pred nemenovaným obchodným domom v Čadci počkal na Štefana 

OM1TF. Presunuli sme sa na Drahošanku JN99JK, QTH OM6TX, kde nás už čakal Peter 

OM6TX, ďalší člen našej výpravy. Naložili sme veci do SUV Petra OM6TX a vyštartovali 

smer Oščadnica Dedovka, kde nás už čakal Rudo OM6BB. Preložili sme všetky veci do 

pripraveného transportného vozidla značky UNIMOG s motorom z Tatry 805 a už sme sa 

viezli na kótu. Trvalo to skoro hodinu. Hneď po príchode sme začali so stavbou stožiara 

s anténami a následne stanu. Stihli sme to za niečo vyše dve hodiny. Ľudová múdrosť „Ťažko 

na cvičisku, ľahko na bojisku“ sa v praxi overila a funguje 100 precentne. Potom, ako sme 

postavili stan a začali pripravovať pracovisko, sa spustil dážď. S menšími či väčšími 

prestávkami pršalo skoro až do konca závodu. Chvíľami bola na kopci taká hmla, že sme 

nevideli ani na spodnú anténu. Slnko sa objavilo až cca hodinu pred koncom závodu a už 

nezaliezlo, takže sme balili už v suchu. V noci bolo v stane veľmi zima a to som mal na sebe 

viacero zimných doplnkov. Až keď sme sa za rádiom prikryli spacákom, dalo sa to vydržať. 

Balenie nám trvalo hodinu a desať minút. Už o 17,15 sme mali všetko naložené na korbe 

Unimogu.  

Čo sa týka samotného závodu a predpokladov, koľko by sme mohli spraviť na jeden 

anténny systém a cca 500 watov, sme reálne odhadli, že by sme mohli spraviť okolo 500 QSO 

a cca 120 tisíc bodov. To prvé sme síce nesplnili, ale  bodov bolo nakoniec 162 tisíc (pred 

kontrolou). Spravili sme 3 QSO nad 1000 km, z toho bol ODX UR7IMM z KN88 vo 

vzdialenosti 1360 km. 5 QSO bolo nad 900 km a 12 QSO bolo nad 800 km. Nad 700 km bolo 

až 28 staníc. Priemer bol okolo 354 km na QSO, čo je pre nás naozaj skvelé. Už v 8. minúte 

nás zavolal SM7OVK.  V prvej hodine sme spravili 74 QSO a to sme prvých cca 10 minút 



nevysielali, pretože nás neposlúchal LOG a nechcel zapisovať spojenia. Zážitkom boli tiež 

talianske a nemecké stanice, ktoré burácali na S-metri 59 s plusom.  

 Nedá mi nespomenúť QRM. Jednoznačne nám najviac vadil OK2PVF. Jeho signál 

CW bol po celej SSB časti pásma a naopak SSB signál nám znemožňoval robiť slabé stanice 

na CW. OK2IRE mal pred závodom veľmi zlý signál, ale po upozornení to bolo v závode 

viac-menej v rámci normy. OM6A nás tentokrát nerušili skoro vôbec. Snáď len pri 

nasmerovaní antén na Martinské hole sme ich počuli o trochu viac ako sme si priali. V nedeľu 

ráno sme upozorňovali ešte OL9W na prebudený signál, ale došlo k náprave a tak nebol 

problém. Ostatné stanice boli v pohode. 

 Kóta Veľká Rača v nás zanechala veľmi dobrý dojem (snáď okrem počasia... ), a tak 

ju budeme využívať vždy, pokiaľ nám to poveternostné podmienky dovolia. Rudo OM6BB 

ako hlavý technik a veliteľ výjazdovej skupiny už má v pláne ďalšie antény na ďalšie smery 

a kopec ďalších vylepšení. 

 Musím ešte poďakovať Rudovi OM6BB za pripravenie antén, stožiara a celej 

logistiky, Petrovi OM6TX a Štefanovi OM1TF za účasť a Jarke OM3WTE za super rezne, 

ktoré celému tímu OM6W veľmi chutili. 

  

      Za kolektív OM6W, Peter OM6TY 


