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Nìkolik vìt 
výkonného redaktora
Vážení ètenáøi,
právì se vám do rukou dostalo prázdninové èíslo
Radioamatéra. Vìøím, že alespoò èást z nìj pro vás bude
zajímavá.

Po zhruba roce se na vás obracíme s prosbou
o poskytnutí zpìtné vazby v podobì ankety. Rád bych na
tomto místì zdùraznil, jak je to pro nás dùležité. Bez
reakce reprezentativního vzorku ètenáøù jsme odkázáni
jen na názory z došlých dopisù a e-mailù, které vždy
reprezentují jen pohledy jednotlivcù. Dalším „vodítkem“
pro nás je naše pøesvìdèení (èi pøesvìdèení autorù),
které ale také nemusí být ve shodì s vámi, ètenáøi. Proto
vás prosím - vìnujte nìkolik minut vyplnìní krátké
ankety na stranì 7, do které jsme umístili i nìkolik
dotazù, jež s naším èasopisem pøímo nesouvisí.

Pøeji vám pøíjemné léto!
Martin Huml, OK1FUA / OL5Y



Jestliže jste se rozhodli zavysílat si odnìkud z pøírody
s tím, že si vezmete k provozu s sebou více než ruèní
stanici, a zejména chcete-li si tam postavit stožár
s anténami, instalovat el. agregát a postavit pøípadnì
stan a to vše pochopitelnì dovézt autem nejlépe až na
místo, pak mìjte na pamìti, že ne vždy je to jednoduchá
záležitost. Nemám na mysli co všechno vzít a jak to
naložit. Kamenem úrazu se mùže stát samotné místo,
odkud budete chtít vysílat. Jestliže se totiž nachází na
nìjakém chránìném území, pak je nutné s dostateèným
èasovým pøedstihem zabezpeèit si úøední povolení ke
vstupu (vjezdu… atd.). Co je tøeba kolem toho udìlat?

Pøedem zjistit, zda se vytipované místo nachází
v nìjaké chránìné lokalitì. To lze pomìrnì jednoduše
na nejbližším místním úøadì, kde se lze také dozvìdìt,
pod jakou správu CHKO èi jiného ochranného úøadu
ono místo spadá a jaká je kontaktní adresa pro další jed-

nání. Tam je nejlépe udìlat první návštìvu (po pøed-
chozím ohlášení) osobnì. Jako všude u úøadù - co úøed-
ník, to trochu (i více) rozdílný názor, pøístup, výsledek.
Snad pro ten „nejhorší pøípad“ - než vydají „rozhodnutí“
(pøíp. povolení… atd.) je dobré být pøipraven na to, že
po vás mùže být požadováno:

- doložení právní subjektivity žadatele;
- sdìlení, zda se skuteènì jedná o vjezd a setrvání

motorových vozidel mimo silnice a místní komunikace
na území CHKO;

- pøedložení podrobného mapového podkladu s vy-
znaèením trasy pohybu vozidel (sjezdem ze silnice èi
místní komunikace) na dané místo a vyznaèením místa
jejich setrvávání, upøesnìní parc. èísel a katastrálního
území dotèených pozemkù;

- upøesnìní poètu vozidel, èasové urèení vjezdu,
setrvávání a táboøení v prostoru CHKO;

- upøesnìní, zda v souvislosti s táboøením dojde
k rozdìlávání ohnì;

- odùvodnìní žádosti vzhledem ke skuteènosti, že se
jedná o èinnost ve zvláštì chránìné èásti pøírody;

- upøesnìní období, pro které je udìlení výjimky
požadováno.

Že se vám to snad jen zdá? - Bohužel, není tomu tak,
nebo• je to pøesnì opsáno z jednoho z dopisù pracovištì
Ministerstva životního prostøedí - odboru výkonu státní
správy…, který jsme obdrželi v rámci jednání získat
jakési „globální povolení“, tak jak tomu bylo doposud.
O poplatku za vydání pøípadného povolení nebyla žádná
zmínka.

Co dodat? Zøejmì ne všude bude po vás výše po-
psané požadováno. Opravdu dost záleží na tom, s kým
budete jednat a jak budete schopni celou záležitost
podat. Ovšem dùraznì doporuèujeme - bez patøièného
povolení se do CHKO nepouštìjte. Nejde jenom o tu
pravdìpodobnou a jistì nemalou pokutu, ale ztížíte jed-
nání všem ostatním, kteøí by o legální vstup a vysílání
z takovýchto míst nìkdy v budoucnu usilovali.

Jindøich Günther, OK1AGA
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Upozoròujeme také na nové ter-
míny pro rozesílání QSL-lístkù.
Aby byl odstranìn v poslední dobì
narùstající nával práce koncem
každého ètvrtletí, bylo rozesílání
lístkù rozdìleno do tøí etap. Stanice
s dvojmístným sufixem a tøípís-
menné zaèínající na A mohou
oèekávat zásilky v lednu, dubnu,
èervenci a øíjnu. Tøípísmenné zaèí-
nající písmeny B-C-D pak v únoru,
kvìtnu, srpnu a listopadu. Zbylé
tøípísmenné (F až Z) budou
rozesílány v bøeznu, èervnu, záøí
a prosinci. Tím samozøejmì nejsou
omezeny osobní odbìry
v návštìvních dnech. 

Všechna tato opatøení jsou èinì-
na v zájmu plynulejšího styku
s našimi radioamatéry. Menší
úpravy v letních mìsících bìhem
èerpání dovolené zamìstnancù
(èervenec-srpen) nejsou vylouèe-
ny. Naší snahou však bude omezit
je na minimum.

Rozšiøuje se i seznam zemí, kam
lze zasílat QSLs, a to o HV, 4U1VIC
a 4U1UN. Moldávie však dosud
neustavila QSL-bureau, zato
vydává nìkolik diplomù. Pøi spo-
jení s ER stanicemi žádejte infor-
maci o QSL manažerovi.

Vojtìch Krob, OK1DVK, QSL manažer

Èlenstvím bezplatnì získáte: èasopis Radioamatér, QSL službu, zvýhodnìní pøi èlenských službách,
slevy pøi nákupu publikací ÈRK, úhradu èlenského pøíspìvku IARU, možnost ovlivòovat radio-
amatérské dìní doma i ve svìtì.
Èlenstvím v ÈRK vyjadøujete podporu své radioamatérské organizaci pøi jednáních s oficiálními
místy Èeské republiky a pøi prosazování zájmù radioamatérù z ÈR ve svìtì, podporu své
Mezinárodní radioamatérské unii pøi prosazování zájmù radioamatérù v Mezinárodní telekomu-
nikaèní unii ITU a na svìtových radiokomunikaèních konferencích (WARC).
Èlenstvím v ÈRK projevujete úèinnì svùj zájem o budoucnost radioamatérského hobby. 
Èlenské pøíspìvky èiní 400 Kè roènì pro výdìleènì èinné, 200 Kè roènì snížený pøíspìvek (pro
èleny ve vìku 16-18 let, 19-26 let pokud se studiem pøipravují na další povolání, v základní vojen-
ské službì, poživatele starobního dùchodu a invalidy) a 50 Kè pro èleny do 15 let.
Pøihlášku lze podat na adrese Èeského radioklubu nebo prostøednictvím kteréhokoli radioklubu
ÈRK, jež jsou v každém vìtším mìstì v ÈR (informaci Vám rád podá sekretariát ÈRK).

Èeský radioklub je Váš radioklub!Škola radioamatérù 
Škola radioamatérù - operátorù amatérských sta-
nic v Otrokovicích, který 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 31. 7. Po té jim
bude zaslána závazná pøihláška a složenka na
zaplacení poplatku

Èeský radioklub

Chránìné krajinné oblasti (CHKO)
a radioamatérské vysílání

Z redakèní pošty:
Vážení pánové v inserci, vážený pane Huml.
Váš úsudek pro inserci je dobrý ale pro mì ne. Když
dáte 25 øádkù pro jednu vìc, je to vaše BLBOST a naše
ujma i pro mì že místo už není. Podle mì je to Váš
BORDEL. Mìl jsem menší inserát a není místo, rád by
si to zaplatil, ale proè ne. NEZNAM DUVOD.

Dále èlánek od „Vašek KOHN“ str 13 má pravdu.
Jsou osoby co by vojáci soudruzi, kteøí po nocích
a nedìlí nalévali morse do hlavy, ale jsme také takový
co morse odsuzujeme, ale máme technické znalosti
u mì od doby ÈAV a na vojnì jsme mìli èerné výložky.
Za diskriminaci považuji i 50 MHz. Ale pøijde èas, že
ani antena nebude podle zákona podobna.

Tak se zamyslete pane redaktore.
(neprošlo jazykovou korekturou)

QTC de QSL bureau
Pracovníci QSL služby vycházejí vstøíc radioamatérùm
a rozšiøují možnost návštìv k odbìru a odeslání stanièních
lístkù. Kromì støedy, kdy jsou návštìvní hodiny stanoveny na
9.00 až 17.30 SEÈ (SELÈ), bude možno využívat QSL-bureau
k návštìvì i v pondìlí, úterý a ètvrtek od 9.00 do 16.00 hodin.
Amatérská veøejnost tuto zmìnu jistì uvítá. 



Mezi pøíznivci ROB je dost koncesionáøù a ètenáøù
Radioamatéra, vìtšinou ale spíše v tìch nejstarších
vìkových kategoriích Old Timers a Veteránù. Co udìlat
pro to, aby se tento stav zmìnil a posunul smìrem
k mladším?

Vìtšina z nás má nìjaké to potomstvo a pøiznejme si,
že bychom rádi pøedali štafetu krásného radio-
amatérského sportu, vybudované anténní farmy, funkèní
techniku - i když mnohdy postavenou pracnì na kolenì -
a další vìci kolem, vèetnì mnoha osobních pøátelství
doma i v zahranièí. Dle mého názoru je nejvhodnìjší
pøitáhnout mladé k radioamatérskému koníèku právì
prostøednictvím „lišky“. Spolu s kamarády ze sousedství
mi synátor ani starší z dcer neodmítli nauèit se mnoho
dùležitých èinností, které s naším hobby pøímo souvisejí
- nasadit sluchátka, ladit, zesilovat a zeslabovat signály,
pochopit princip zamìøování, zvládnout základní morse
znaky. Tím to ale nemusí konèit, v období zimní pøípravy
v kroužku je èas na ukázku, jak to vlastnì v éteru fungu-
je, k tomu blížící se Polní den mládeže a je to! Urèitì jsem
radši, že skoro každou volnou sobotu jedeme zase na
závody probìhnout se s rádiem a že nemám starosti, jaká
pokušení dnešní nová doba nabízí znudìným, až pøes-
pøíliš brzy dospìlým -náctiletým. Všem, kteøí to s dìtmi

vydrželi provádìt dodnes na úkor svého pohodlí a jiných
osobnì prospìšných èinností, patøí zasloužený dík, který
nelze vyjádøit jinak než upøímností.

Dost srdíèkových záležitostí a trochu konkrétnìji
k vìci: I když pomìrnì vyèerpávající informace lze najít
na internetové adrese www.ardf.cz, rád bych v pravidel-
né rubrice uvádìl aktuální informace o tomto sportu: ter-
míny soutìží domácích i mezinárodních, výsledky
a zprávy, informace o našich závodnících, velice
úspìšnì prezentujících znaèku OK na mistrovstvích
svìta a Evropy (poslední MS v Èínì to jen potvrdilo, ÈR
byla nejlépe hodnocena v zisku medailí ze všech zúèast-
nìných 26 zemí). Nejsem sice ještì v dùchodovém vìku,
ale nìco o lišce pamatuji. Moje první úèinkování v lese
s homemade Mièkodynem (dík za to Jirkovi 2MJ) bylo
v roce 1968, tak by se mìlo objevit i krátké nostalgické
zavzpomínání na tato léta a lidi kolem.

Rada AROB - Asociace rádiového orientaèního bìhu
- by chtìla pomoci všude, kde budeme vidìt snahu
vytvoøit nový kroužek mládeže nebo znovu oživit tento
sport v nìkterém z radioklubù. Hromady liškaøské tech-
niky se válejí pod nánosy prachu ve sklepích, na pùdách
a jinde, tak jen oprášit, vymìnit plesnivé zdroje, od-
zkoušet pøedozadní pomìr prutovky a hurá do lesa.

Uvidíte, jak po úspìšném absolvování pìti kontrol
(napoprvé tøeba i ménì, nevadí) budete komentovat, kde
jste zakufrovali, který odraz „buzer“ vás dostal zbyteènì
na protìjší kopeèek apod., a také jak v cíli chutná to
zasloužené pivko s kamarády; tyto okamžiky jsou
nenahraditelné a o tom to vlastnì všechno je.

Navidìnou na trati v lese se tìší Karel Javorka, OK2WM

Revizní komise ÈRK
OK1UDN, Ing. Milan
Mazanec. Narozen
r. 1938, absolvent nìkdejší
Vysoké školy železnièní,
zamìstnán vždy u želez-
nice, od srpna 2000
v dùchodu. U radioamatérù
èinný od r. 1960, kdy se
skupinou mladých zájemcù
organizoval úpravy jedno-

ho bubeneèského suterénu na budoucí klub OK1KZD.
Tato znaèka byla této partì mladých pøidìlena r. 1963.
V r. 1971 ho na èas vyøadil z aktivní èinnosti tìžký úraz,
který ho pøivedl až do invalidního dùchodu. K aktivní
èinnosti klubu OK1KZD se vrátil r. 1983 a r. 1985 se
koneènì dopracoval k vlastní znaèce. Nemùže se
pochlubit žádnými zvláštními amatérskými úspìchy, ale
kde mohl, tam pomáhal a pomáhá - podle vlastních slov
- s ouøadováním. Toho bylo i v amatérské klubové praxi
zapotøebí vždycky dost. Po zmìnách v r. 1989 se
angažoval v Èeském radioklubu a prakticky od jeho
prvního sjezdu je pøedsedou jeho revizní komise. I sjezd
v r. 2000 ho v této funkci potvrdil. Sám se obèas žertem
oznaèuje za „vrchního cifršpiona ÈRK“. V posledních
letech se angažuje rovnìž ve Sdružení amatérù -
železnièáøù.
OK1JST, Jiøí Štícha. Narozen 12. 10. 1948
v Teplicích. Na SPŠ elektro v Ústí n. L. jsem byl
spolužáky, kteøí „už v tom jeli“ vtažen do tajù
amatérského vysílání, a to prostøednictvím RK OK1KCU.

Na vojnì jsem vymìnil
pohodlný život radio-
mechanika za øeholi
radiového operátora
s cílem nadøít telegrafii,
protože co kdyby to s tou
koncesí nìkdy vyšlo. A ono
to vyšlo záhy po vojnì - byl
podzim r. 1969 - a já získal
znaèku, kterou mám dosud,

a tøídu C, kterou jsem vymìnil za B a posléze za A. Když
mì v r. 1971 život znovu zavál do Ústí n. L., byl to vlast-
nì pøestup ze svobody do manželství a z RK OK1ONA
opìt do OK1KCU. S uvedenými RK jsem se zúèastòoval
závodù na VKV i na KV. Úspìchy znaèky OK1KCU na KV
však definitivnì nasmìrovaly mùj zájem právì do této
oblasti. Do Rady ÈRK jsem byl prvnì zvolen v r. 1992
a pak znovu v r. 1996. Na posledním sjezdu jsem do
Rady nekandidoval, nebo• jsem cítil, že by Radì bylo ku
prospìchu nìkolik „nových koš•at“. Zvolení kolegové
prominou ten výraz, ale používám jej v tom nejlepším
slova smyslu. Sám jsem chtìl být ÈRK i nadále nìco
platný a o to se chci pokusit v revizní komisi.

OK1AYA, Silvestr Hašek,
narozen 1952 v Pøíbrami, kde
žiji dosud. Vyuèen strojní
zámeèník a absolvent SPŠ
strojní. V dìtství jsem se
zaèal zajímat o elektroniku
a radioamatérství a zaèal
navštìvovat radioklub
OK1OFA kde pracuji dodnes.
Od roku 1975 jsem získal

volaèku OK1AYA. Døíve jsem pracoval s mládeží, a to
v „honu na lišku“ kde jsem byl rozhodèím. V radioklubu
se zajímám o práci na VKV a v souèasné dobì mì zau-
jaly nové druhy provozu za použití výpoèetní techniky.
V revizní komisi ÈRK již pracuji tøetí volební období
a chtìl bych se i nadále této èinnosti vìnovat a zkvalit-
òovat vedení ekonomické agendy tak, aby co nejlépe
vyhovovalo potøebám organizace.

Nový èlen rady ÈRK
OK2MDW, Ing. Dušan
Müller, , vìk 24 let.
Narodil jsem se v Litovli.
Po absolvování SPŠ elek-
trotechnické v Olomouci
jsem vystudoval na
Vysoké škole báòské
v Ostravì elektroniku
a sdìlovací techniku se
zamìøením na konstrukci

elektronických zaøízení a radiokomunikace. Tam jsem se
také seznámil s radioamatérským provozem v radio-
klubu OK2KQM. Vlastní volací znaèku, po složení
zkoušek na tøídu C, jsem získal v roce 1998 a od té doby
se vìnuji pøedevším CW provozu na KV. Do rady ÈRK
jsem byl kooptován v letošním roce a svou prací chci
pøispìt k utváøení stabilní a pružné organizace, která
dokáže hájit zájmy svých èlenù v souèasných pod-
mínkách. Za neménì dùležitou považuji popularizaci
radioamatérského provozu a zajiš•ování podmínek pro
nové zájemce o tuto èinnost.
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Poštovní známky pro dìti do misií

Nezahazujte použité poštovní známky z vaší bìžné
korespondence. Známky posíláme prostøednictvím
Charity dìtem do misijních stanic v rùzných zemích.
Dìti mají ze známek radost a mnohdy za tyto známky
obdrží od sbìratelù léky, chléb a další potraviny.

Budu vám vdìèen za jakékoliv použité známky,
které mi pro dìti do misií pošlete. Známky mohou být
jakékoliv hodnoty, rozlièné  nebo i všechny stejné,
domácí nebo i pøípadnì ze zahranièí, pokud je
nepotøebujete do své sbírky. 

Známky neodlepujte, ale odstøihnìte tak, aby neby-
ly poškozené. Pokud znáte nìkteré podnikatele nebo
firmy ve vašem okolí, požádejte je, aby známky
z jejich korespondence shromažïovali pro vás
a pošlete mi je.

Dìkuji vám a tìším se na známky od vás. Posílejte
mi je na adresu: OK2-4857, Josef Èech, Tyršova 735,
675 51  Jaromìøice nad Rokytnou.

Josef Èech, OK2-4857

ROB, hon na lišku èi ARDF 
opìt na stránkách radioamatérského èasopisu

Sedím jako delegát asociace ROB na valné hromadì, ustavující krajské sdružení ÈSTV na severní
Moravì a mám trochu pocit, že zase budujeme nìco, co už tady bylo. Jedním uchem poslouchám
nezáživné procedurální úkony a snažím se psát tyto øádky.
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Bylo by svatou pravdou, že za situace, kdy není dost
financí na oblasti tak zásadní, jako je zdravotnictví, jsou
pøíspìvky na zájmové aktivity nemorální, jak pøíležitost-
nì slýcháme. Tedy: bylo by to pravdou, kdyby to byla
pravda celá. Jenže nejdùležitìjší formou péèe o zdraví je
prevence: je levnìjší i morálnìjší chorobám pøedcházet,
než je léèit. Je levnìjší i morálnìjší nabídnout mladým
lidem alternativu ke drogám, alkoholu a cigaretám, než
je léèit ze závislostí nebo zavírat do kriminálu. Je lev-
nìjší i morálnìjší nabídnout dospìlé populaci alterna-
tivu k turistice mezi lednièkou a televizorem, než ji léèit
z civilizaèních chorob. Je morálnìjší poskytnout dìtem
èisté životní prostøedí a zdraví prospìšné aktivity, než
stavìt onkologie. 

Abychom mìli jasnou pøedstavu o èem mluvíme: for-
mou zdravotního pojištìní pøitéká do zdravotnictví roènì
hodnì pøes sto miliard, zatímco státní pøíspìvky na sport
a další zájmové èinnosti, jež rozdìluje ministerstvo škol-
ství, se pohybují kolem tøí miliard. Již jen to ukazuje, že
stále léèíme více následky, než pøíèiny.

Penìz na cokoli není dost nikdy. Proto nejde až tak
o to, jaké absolutní èástky vydáme, ale hlavnì jak efek-
tivnì je vydáme, tedy prakticky jak nastavíme rozdìlo-
vací kritéria. Minulý režim zneužíval sport pøedevším
k mezinárodní propagandì. Pøevážná èást dotací šla tzv.
olympijským sportùm: rozhodující bylo, aby v cizinì co
nejvíce „amatérsky“ sportujících borcù vykrmených ana-
bolickými steroidy ovìnèilo skomírající spoleèenský
systém nezaslouženými vavøíny. 

Po roce 1989 byla upøímná snaha takový systém
financování odbourat. Nejen proto, že na Potìmkinovy
vesnice už nebyly peníze, ale hlavnì proto, aby se pod-
pory dostávalo tomu, co je na sportu opravdu cenné,
totiž aktivitám samotných obèanù, a to i tím, že mezi
jednotlivými sporty a zájmovými èinnostmi zmizí prefe-
rence. Vždy• je nepodstatné, pobíhá-li mladý kluk
s míèem po høišti nebo s radiostanicí po kopcích -
hlavnì, že nikde nefetuje.

V poèátcích devadesátých let byla sportovní a záj-
mová sdružení podìlována prostým klíèem - podle
poètu èlenù, což bylo korigováno hlediskem rozdílné
finanèní nároènosti jednotlivých èinností: náklady na
jednoho sportovce jsou z principu nesrovnatelné tøeba
u sportovního létání a u pìší turistiky. Stát pøíliš ne-
mluvil ani do úèelu vynaložení prostøedkù
s pochopením faktu, že každá èinnost je jiná, a její
nositelé sami nejlépe vìdí, kde peníze potøebují.

Tak, jako jsme po si roce 1989 neschopností
a chytráctvím sami promarnili spoustu jiných šancí, tak
byl pokažen i tento objektivní model financování. Rùzní
šikulové zaèali vymýšlet „nové sporty“, asi tak na prin-
cipu „plavání ve fialových plavkách je zásadnì jiné, než
v èerných, proèež musí být financován samostatný svaz
fialového plavání“. Zdiskreditovaní vyházení aparátèíci
bývalých masových organizací zase zaèali „sekat jak
Ba•a cvièky“ nové a nové organizace dìtí a mládeže. Stát
tomu uèinil pøítrž alespoò pravidlem, že ze státních
pøíspìvkù nesmí být hrazeny mzdové náklady, takže

nadìje na bezpracná koryta a bujení nových „aparátù“
vzaly za své. Houština natažených rukou se tím ovšem
neumenšila. Ministerská kriteria se postupnì více a více
pøizpùsobují hlavnì potøebám velkých sportovních
organizací, nejen proto, že hlas z více hrdel je více
slyšet, ale také proto, že politici rychle objevili, jak
lacino lze posbírat politické body, potøásají-li pøed TV
kamerami rukama sportovcùm úspìšným v divácky
oblíbených sportech, a ještì více proto, že i komerce
správnì oèekává v „televizních“ sportech nejvíce ziskù. 

Objevují se už i vážnì mínìné návrhy, aby kriteriem
rozdìlování pøíspìvkù byl i „ohlas novináøù“. Tedy další
subjektivní prvek, další zvýhodnìní „dívání se na sport“
místo aktivního sportování, další rozšíøení prostoru pro
klientelismus, kamarádíèkování a kšeftíky. Kalokagathie,
harmonický tìlesný a duševní rozvoj èlovìka, tedy
s k u t e è n á myšlenka olympismu, se už dávno krèí
v koutku. Systém financování opsal na ploše dvanácti let
velký oblouk a vrací se pøed rok 1989, jen s tím drob-
ným rozdílem, že nenapomáhá propagaci pobloudilé
ideologie, nýbrž velkouzenáøù. Tedy pøesnì do stavu,
kdy je nezbytné ho zlikvidovat a zaèít stavìt úplnì znovu.

Každé konání má svá specifika. Fotbalisté potøebují
høištì, míèe, dresy, cestovné na zápasy: pøíspìvky
urèené na tyto úèely spolehlivì usnadní život vìtšinì
aktivních fotbalistù. Vìtšinì vysílajících radioamatérù by
zase nejlépe posloužil pøíspìvek na QSL službu. Jenže
ministerská kriteria znají jen sporty, v nichž existuje
postupový soutìžní systém, pøebory a mistrovství, a to
(pro jistotu) jen taková, jejichž výsledky jsou známy do
dvou týdnù po skonèení. Do takových kriterií se nejen
nevejde QSL služba („co to, proboha, je?“), ale ani
skuteèná domácí a mezinárodní radioamatérská mistro-
vství. Vynikající reprezentací našich radioamatérù, a tím
i Èeské republiky jsou nìkteré expedice, a pøíspìvkem
na nì by stát budování mezinárodního renomé ÈR
v našem oboru podpoøil nejlépe. Jenže „nìjaké expe-
dice“ se do škatulek cílenì šitých na míru konzu-
mentského pseuodosportování nevejdou. Prostor pro
„jinakost“ nebyl pøed rokem 1989, a vzdor hezkým
slovùm o pluralitní spoleènosti není ani po nìm. 

„Státní sportovní reprezentace, která by mìla být jed-
ním z vrcholù snažení každé sportovní organizace, byla
po øadu let pro ÈRK problematickou, témìø nedostižnou
záležitostí. Pøes nesporné špièkové svìtové sportovní
výkony èeských radioamatérù nebyly a ani dosud nejsou
parametry hodnocení radioamatérských soutìží, díky
své specifice, brány v úvahu pro zaøazení mezi státní
sportovní reprezentaci. Jediná sportovní telegrafie je
zatím uznávána do této kategorie, i když se jí vìnuje jen
malá èást radioamatérù. Svými výsledky však zasahuje
do svìtové špièky, a tak alespoò tato odborná èinnost
má nárok na státní podporu pro reprezentaci. O zaøazení
dalších našich sportovních aktivit se svìtovými výsled-
ky mezi státní sportovní reprezentaci budeme i nadále
usilovat. V oblasti státní reprezentace je našim cílem
dosáhnout uznání, a tím i zaøazení radioamatérských
provozních závodù do hodnocení z hlediska státní

sportovní reprezentace. Je hrubì diskriminující a demo-
tivující stav, kdy pøi úèastech nìkolika tisícù soutìžících
naši závodníci dosahují svìtových vítìzství, umístìní v
TOP TEN WORLD èi EU, kdy investují mnohdy statisíce
k vybavení svých soutìžních stanoviš•..., vìnují stovky
hodin své odborné i fyzické pøípravì, aby pak po 48
hodinovém celosvìtovém klání zcela vyèerpáni se svého
ocenìní doèkali pouze z ciziny!“

Takové a podobné argumenty vznáší Èeský radioklub
ústy svého tajemníka, Jindry, OK1AGA, na rozhodujících
místech marnì již øadu rokù. Podporu se zdaøilo získat
jen pro technické soutìže mládeže (a ta již ustala) a pro
sportovní telegrafii, tedy èinnosti, u nichž je existence
soutìžního systému nepopiratelná. 

V usilování o spoleèenskou podporu jsou radio-
amatéøi úspìšní jen èásteènì. Mají se jí proto vzdát
zcela, jak nìkteøí radí? Snad ano, kdyby se ovšem
prostøedky, jež by nezískali amatéøi, opravdu ocitly tam,
kde je jich zapotøebí, tøeba právì na dìtské onkologii.
Jenže ony by tam ve skuteènosti nedoputovaly, protože
by se o nì s chutí podìlily organizace øízené velko-
uzenáøi. Než to, je lépe, má-li z nich nìco alespoò pár
radioamatérù, tøeba pøátelé sportovní telegrafie, i když je
jich málo, a i když bychom - pokud by stát pochopil, že
obèané skuteènì sami nejlépe vìdí, kde potøebují pomo-
ci - s tìmi penìzi dokázali naložit opravdu efektivnìji.
Èeský radioklub se snaží získat podporu pro všechny
radioamatérské aktivity, výsledkù však - ne vlastní vinou
- dosahuje jen u nìkterých. Má se proto - v zájmu velmi
svéráznì chápané spravedlnosti („když mi pošla koza,
tak a• sousedovi chcípne taky“) - vzdát i toho mála?
Vìtšina radioamatérù, kteøí disponují tzv. selským
rozumem, by ho za to asi nepochválila…

Proè však toto vše píšeme: abychom upozornili, že
s ustavením krajského zøízení v Èeské republice dojde
k novému rozdávání karet. Významná èást stávajících stát-
ních pøíspìvkù bude rozdìlována nikoli centrálnì, minis-
terstvem školství, nýbrž v krajích. Právì nyní vznikají
všechny ty orgány a instituce krajù, které o nich budou
rozhodovat. Právì nyní obcházejí kanceláøe novì se obje-
vujících vùdèích osobností krajù všichni, kdo chtìjí upo-
zornit na potøeby svých okresù, obcí i zájmových usku-
pení - radioamatéøi by mezi nimi nemìli chybìt. 

Právì proto pøipravuje Èeský radioklub v letošním
roce ustavení krajských manažerù, kteøí by mìli
regionální zájmy radioamatérù prosazovat. Právì nyní je
èas rozhlížet se po kvalitních, schopných a dùvìryhod-
ných osobách. Vy všichni, kdo se také zlobíte, že stát
podporuje kde co, jen na vysílající radioamatéry se stále
nedostává, zbystøete: právì teï máte možnost se zasadit
o nápravu. Právì nyní a právì v krajích je èas a místo
bojovat o zmìnu systému financování, který (pro nás)
nefunguje.

Jan Litomiský, OK1XU

Stát, dotace a radioamatéøi
Státní dotace: téma pro vìtšinu radioamatérù nepøíliš zajímavé, protože prakticky nikdy - a• za
režimu minulého, kdy do sportovních a zájmových aktivit plynuly desítky miliard roènì, a• v pod-
mínkách souèasných, kdy plynou „jen“ miliardy - se nezdaøilo nasmìrovat penìžní toky tak, aby
z nich mìli nìco podstatnìjšího vyznavaèi dominujících radioamatérských disciplin, provozu na
krátkých a velmi krátkých vlnách. Právì proto jde ale také o téma èasto a hojnì diskutované.
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Diskuse
Obdrželi jsme od Ludvíka, OK1VEA, jeho zají-
mavou e-mailovou diskusi s jedním kolegou -
radioamatérem. Domníváme se, stejnì jako
Ludvík, že její obsah je hodný zveøejnìní.
Pokud bude mít nìkdo ze ètenáøù zájem vyjádøit
svùj názor, rádi jej zveøejníme.

(neprošlo jazykovou korekturou)

X: Pozornì sleduji celou debatu na ÈRK Fóru. Již jsem
se zaøekl, že nebudu psát žádné pøíspìvky co se týkají
radioamatérského dìní, nebo• se vždy vyleje kanál hul-
vátù a sprostoty na hamy, kteøí to myslí dobøe, ale jsou
utluèeni nìkdy až ubohými argumenty.
VEA: Petøe nezlob se, ale ty jsi taky žádné argumenty
nepøinesl, jen nejasné náznaky. K tomu taky míøila moje
poznámka, že kecy nemají cenu. Buïto nìco konkrét-
ního víš a mùžeš to dokázat, nebo mlè. Nemá pøeci
žádnou váhu nìjaké „myslím…“ apod. 
X: Jelikož nechci zbyteènì rozviøovat dìní ve fóru, píšu
nìco málo k tvému pøíspìvku, jen tobì, nebo• se nemo-
hu ztotožnit s tím co píšeš. Nejsem žádný zajíc, abych
nepamatoval bolševika a praktiky Svazarmu. Za dob
Svazaramu byli též VKV a KV komise, ovšem výjezdní
zasedání bylo na 1 den. Teï ovšem náš vrcholový ma-
nagament z ÈRK jezdí na 3 dni a nevím co tam dìlají tak
dlouho.
VEA: Já taky nevím, ale až mì to bude zajímat, tak zved-
nu telefon a normálnì se zeptám.
X: To je první kapka. Druhá kapka je volba do ÈRK.
Dlouho jsem s xxxx a nejenom s ním konzultoval zda-li
jet èi nejet na sjezd a volbu do ÈRK. Toto nastalo po
èláncích, pøipomínkách k financování ÈRK, volbì do
Radioamatéra v našich médiích. Jenže nakonec jsme se
dohodli, že tuto nedemokratickou volbu necháme jiným.
Proè? Protože není možné aby se voleb úèastnili jen ti
co tam jsou fyzicky èi ti co mají hlas od èlenù svého RK.
Pøeci musí volit všichni èlenové ÈRK (možnost e-mailù,
SMS, paketù apod.) 
VEA: ÈRK je obèanské sdružení, které má nìjaké
stanovy a nìjakou èlenskou základnu. Podle tìchto
stanov a podle organizaèního øádu, který zase schvaluje
sjezd, byli kandidáti navrženi a posléze zvoleni jako
èleni rady. Až sem je to v poøádku. A jediná možnost jak
na tomto cokoliv zmìnit, je zmìnit organizaèní øád
a stanovy. To znamená pøesvìdèit nadpolovièní vìtšinu
èlenù ÈRK. Tak je to demokratické a JEDINÌ možné.
X: V praxi to vypadá tak, že jede delagát RK a všichni ví,
že PRESIDENTEM bude yyyy, 
VEA: Jak všichni ví???? Tomu nerozumím. 
X: Ovšem kdyby jím mìl být tøebas zzzz, tak delegát za RK
volí stejným zpùsobem, tudíž všech 20 hlasù za jeden RK
jde pro novì zvoleného presidenta, aniž ti co propùjèili
svùj hlas tam jsou, aniž mohou ovlivnit cokoliv, 
VEA: Jak to že nemohou? Ten delegát se tìm kteøí ho na
sjezd vyslali, musí zodpovídat z toho jak a pro co hlaso-
val. Jinak prostì pøíštì jede na sjezd nìkdo jinej. Vím, že
je to ideální stav, který málokde nastává, ale to je vìc
každého z nás, jak s sebou necháváme orat. Pak se ale
nesmí divit, když je nìco jinak než by sám chtìl.
X: …a je to padni nebo padni, tedy Petr nebo Pavel,
nìkoho pøeci zvolíme. Takže tvoje invektiva na qqqq
(neznám ho a nevím o koho jde) je trochu kách. Myslíš
si, že i kdybychom tam pøijeli ve složení rrrr, ssss, tttt,
atd., že by se nìco zmìnilo? Omyl! Vždy budeme

umláceni hlasy èleny z radioklubù, kteøí tam vùbec ne-
jsou a jenom delegát na sjezdu dal hlas za nì. Jak
demokratické!
VEA: Ano to JE demokratické. Za tím si stojím. Snad by
jsi nechtìl, aby tvùj hlas na sjezdu mìl stejnou váhu
jako mùj, kdy jsem zastupoval 10 èlenù? To jsi nemyslel
vážnì?
X: Za sebe ti mohu øíci, že valnou vìtšinu vyjmeno-
vaných, kteøí nepíší do Radioamatéra znám velmi dlouho
a vím a znám jejich pocity a dùvody, proè do tohoto
èasopisu nepíšou. Správnì kecy nemaj cenu.
VEA: Tak proè jsi nás, co jsme v konferenci, když už jsi
do ní napsal to co jsi napsal, s tìmi dùvody naplno
a otevøenì neseznámil? Proè je tajíš? Jaký dùvod máš
k takovému jednání?
X: Proè nenapíšeš tøeba ty do Radioamatéra ? 
VEA: To snad je moje vìc. Vìø mi, že když mi to stálo za
to, tak jsem se ozval. Budíž ke cti OK2FD, že tehdy moji
kritiku uveøejnil.
X: Mùžeš namítnout, a• to udìlám já. I udìlal jsem to
a OK1FUA to neotisknul. Jeden pøíspìvek byl z knihy od
K1ZM o 160m, bylo to pøeloženo z angliètiny pro
èasopis a druhý byl o provozu a DXech na tomto pásmu.
Nebudu ti uvádìt dùvody proè to neotisknul. Jenom
zpùsob jednání OK1FUA mì jaksi vyrazil dech. Já sice
s OK1FUA nesympatizuji, ale nicménì znám OK2RZ
(který to tiskne) a chtìl jsem pomoci dobré vìci a zkva-
litnìní obsahu èasopisu. Není li ovšem zájem ze strany
redakce, pak…
VEA: Co jsi udìlal proto, aby jsi si zjistil dùvody, proè
nebyl èlánek otištìn. Teï si „dloubnu“. Nevìda nic
o tom, mùžu si tøeba myslet, že je to z tvé strany reakce
„zneuznaného“ autora. Jak si to mám pøebrat, když
o tom vím jen to nìco málo od Tebe a nic víc? Proè jsi
to neposlal do konference pøímo a píšeš to jen mnì? 
X: se nesmí nikdo divit, že mnoho HAMÙ bere radši
Slovenský èasopis a ti, které Slávek velice správnì po-
jmenoval ze stejných dùvodù neprezentují svoji tvorbu.
Jelikož znám pomìrnì dost hamù, vím i jakým FAIR
zpùsobem byla udìlána volba na tento èasopis.
VEA: Zase. Spousta náznakù a žádný argument. Co si
mám o tobì myslet, když ani mimo konferenci nejseš
schopen napsat celou pravdu.
X: Znám spoustu klukù hamù tiskaøù, kteøí již nìjaký ten
èasopis dìlali a mají zkušenosti v oblasti tisku. Když na
to HUML nestaèí, a• to nedìlá, namísto psaní
nekoneèných obhajob na ÈRK Fóru èi v èasopise! Volba
na WRTC 2000 taky nebyla èistá, ale to co bylo napsáno
v Radioamatéru o tìchto 2 problémech není pravda. To
si jenom yyyy + OK1FUA ohøívají polívèièku. 
VEA: Tak jak to tedy doopravdy je? Zase jen obecný kecy
a žádný argument.
X: Pakliže si myslíš že volba a dìní kolem ÈRK se
staronovými vùdci Svazarmu je O.K., pak mì to pøipadá
dle tvého pøíspìvku, jako sympatie se starým systémem
voleb a dìní pøed rokem 89. Pokud vím, jistý ham, který
je ve vedení ÈRK, byl u STB, kdyby mìl trochu cti, tak
by svùj post dal na oltáø vlasti a dále by nekandidoval. 
VEA: Ano podobnou debatu už jsem mìl s jedním
amatérem, kterého si velmi vážím, a ani on mnì
nepøesvìdèil. Jednoduše proto, protože mnì dnes neza-
jímá co kdo dìlal pøed rokem 89. Mnì zajímá co kdo dìlá
dnes. Nejsme ani profi politici, ani státní úøedníci. Dìláme
koníèka. A jestli kdokoliv mùže dokázat, že mu nìkdo
konkrétní uškodil, a• na nìj podá žalobu, a soud ho tøeba
odsoudí. Ale odmítám kohokoliv soudit za to, že byl na
Cibulkových seznamech. Ty pro mnì nejsou argument.

X: Já osobnì si vážím lidí, kteøí dìlají mnoho pro lid
amatérský a ÈRK k tomu vùbec nepotøebují.
VEA: Mám tomu rozumìt tak, že si vážíš jen tìch, co
k tomu nepotøebují ÈRK? 
X: No a vidíš ÈRK by mìl dìlat toto sám. Když sleduji
aktivitu ÈRK, mám pocit, že jenom dìlají zákopovou
válku s ÈTÚ…
VEA: Já ten pocit nemám, proè asi?
X: …a výsledek? Pláè na hrobì, jak ÈTÚ nic, jak ÈTU je
hrozné apod. Ono je leckdy potøeba trochu profesionál-
ního a lidského pøístupu k druhé stranì a vìci jdou lépìji.
VEA: Proè jsi nekandidoval do rady ÈRK? Mohl jsi být
u toho. Mohl jsi se pokusit komunikovat s ÈTÚ sám.
Nebo je to nad tvé síly? Pak nekritizuj.
X: Volba do ÈRK, klidnì, ale a• mì zastupuje delegát tøe-
bas z RK uuuu, a• má v obálce od každého èlena ÈRK
hlas pro toho èi onoho kandidáta. Za tím si stojím zase
já. Pak bude volba O.K., s tím, že v obálce, èi e-mailem
by mohl hlas poslat každý èlen. 
VEA: Jak by jsi chtìl kontrolovat, že ty hlasy které jed-
notliví delegáti pøivezou, nejsou nìjak manipulované.
Jak by jsi chtìl na sjezdu kontrolovat, já nevím kolik má
ÈRK èlenù (tuším že asi 2-3 tisíce), hlasovací lístky?
Protože každý delegát by smìl hlasovat jen tìmi lístky
pro které dostal povìøení. To by bylo neúnosné.
A hlasování Emailem nebo packetem, to je tak lehce
zfalšovatelné a nekontrolovatelné, že jsem zásadnì proti.
X: Kdo by nehlasoval jeho chyba. Ale ne takto, jak to
bylo - to je fraška! 
VEA: Petøe prosím tì, fakta. Co je na tom fraška?
X: Pøeci Komouši si dìlali též svoje stanovy. Dal mì
nìkdo právo vyjádøit se ke stanovám? Nedal. 
VEA: Dal! A dal a dal! Jsi èlenem ÈRK? Jestli ano, tak si
pøeèti stanovy. Jediná možnost jak zmìnit stanovy je na
sjezdu. Když se na nìj vybodneš a nepøijedeš, tak sis tu
možnost sám vzal. A ne že ti ji nìkdo nedal.
X: Byla uvedena kandidátka dopøedu? Nebyla. Opìt
chyba, kandidátka byla k mání v podstatì až na sjezdu.
VEA: Pokud vím tak èást kandidátky byla uveøejnìná,
myslím že do poslední chvíle nebylo jasné kdo na ní
vùbec bude. Jestli se nepletu, tak bylo jen o jednoho
kandidáta do rady víc než bylo potøeba èlenù. Ale s tím
si nejsem jistej. Máš internet, najdi si to v zápisu ze
sjezdu na stránkách ÈRK.
X: Myslíš, že lidé mimo dìní ÈRK mají nìjakou šanci
bojovat èi mìnit svazarmovské praktiky ÈRK?
VEA: Ne nemají, a je to správné. ÈRK je obèanské
sdružení a pøipadá mi samozøejmé, že dìní uvnitø smìjí
ovlivnit jen èlenové tohoto sdružení. Kritizovat jeho èin-
nost mùže každý. Jen nevím jestli je to ta správná cesta.
Takhle zvenèí. Jestli si myslíš, že bys byl pøínosem pro
ÈRK, tak do nìj vstup. Jestli o to nestojíš, tak nechápu,
proè ti o nìj tak jde.

Pár slov na konec. Nechtìl jsem být konkrétní.
Myslím, že by to vìci neprospìlo, proto jsou v té kores-
pondenci nahrazeny znaèky písmenky. Nevím kolik lidí
má podobný názor jako já. Kolik z nás se už nechce
š•ourat v minulosti, ve vìcech, které jsou za námi, ve
vìcech, které nìkteøí z nás znají jen z doslechu. Jde mi
spíš o to, aby se každý zamyslel nad tím, co øíká. Jestli
to co øíká, a• už do konference, do fóra, èi na pásmu, má
podloženo fakty. Jestli to není jenom takové „nìkde
jsem to slyšel“. Ta korespondence je ukázkový pøíklad
právì takového jednání. Tvrzení bez faktù. Protože si
myslím, že je to obecnìjší jev, požádal jsem Martina o
zveøejnìní. Snad to bude k nìèemu dobré...

Ludvík Deutsch, OK1VEA
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Pro objednání ubytování a stravování
použijte jen dále uvedenou (pøedtištìnou)
objednávku. 

Ubytování je zajištìno v ATC Hluboký
u Holic ve 3 a 4 lùžkových chatkách a 2
lùžkových sudech. Dále je ubytování
zajištìno ve studentském domovì ve
Vysokém Mýtì a v okolních motorestech.
Ubytování zajiš•uje poøadatel na základì
závazné objednávky. Dle možností bude
pøihlédnuto (u døíve zaslaných objednávek)
k požadovanému druhu ubytování.
Objednavatel souhlasí s tím, že pokud
neobsadí svou objednávkou celou kapacitu
chaty nebo pokoje, umožní ubytování
dalšího úèastníka nebo uhradí sám uby-

tování za celou chatu nebo pokoj. Do okén-
ka zapište poèet objednaných lùžek pro
danou noc. 

Ubytování ve vlastních stanech a obyt-
ných pøívìsech bude umožnìno jen
v prostoru ATC Hluboký. Kempování
pøímo v areálu setkání je z hygienických
dùvodù zakázáno.

Stravování zajiš•uje poøadatel na zá-
kladì závazné objednávky. Do okénka
zapište poèet požadovaných obìdù
a veèeøí. Snídanì se nezajiš•ují, možno je
ale individuelnì dohodnout v ubytovacím
zaøízení. Stravování je možné také v míst-
ních restauracích. Obèerstvení v areálu je
zajiš•ováno na více místech. 

POZOR! 
Pro rezervaci ubytování požadujeme zálo-
hu 100,- Kè na osobu. Úhrada zálohy je
možná složenkou nebo pøevodním
pøíkazem na konto AMK na èíslo úètu
u Èeské spoøitelny Holice: 1200328339 /
0800. Do variabilního symbolu uveïte
kód, sestávající z osmi èísel:
43_PSÈ_èíslo_domu (3 èísla) - (napøí-
klad 4353401471). Tentýž kód uveïte též
na objednávku.  Pokud pøiložíte k objed-
návce korespondenèní lístek, bude vám na
nìm po uhrazení zálohy ubytování
(stravování) potvrzeno bìhem mìsíce èer-
vence. Pozor - ubytovací kapacita je
dostateèná, objednejte ale stejnì uby-
tování vèas, nejpozdìji však do 15. 08.
2001.

Ubytovací poukazy je nutno vyzvednout
v den objednaného ubytování nejpozdìji
do 19:00 hodin, pak bude ubytovací

kapacita poskytnuta dalšímu zájemci.
Záloha pak propadá jako storno poplatek.

Objednávku zašlete poštou, faxem nebo
internetem na níže uvedenou adresu, kde
mùžete dostat i další informace.
Objednávku zasílejte jen ve formátu Word,
pøípadnì Excel. 
Kontaktní údaje
- Radioklub OK1KHL Holice, Nádražní

675, 534 01 Holice 
- e-mail: arklub@holice.cz 
- packet radio: OK1KHL@OK0PHL
- telefon/fax sekretariát (AMK) 8-16 hod:

0456 820281
- øeditel  (OK1VEY Sveta Majce):

0456 523211 
- ubytovatelka pí. Šmejdíøová  domù:

0456 523527 
Radioklub OK1KHL je souèástí obèan-
ského sdružení AUTOMOTOKLUB
HOLICE. 

12. Mezinárodní setkání radioamatérù
„Holice 2001“, 24.-25. 8. 2001

PROGRAM SETKÁNå: 
- Odborné pøednášky v klubovnách a ve velkém sále kult. domu.
- Setkání zájmových klubù a kroužkù v klubovnách kult. domu.   
- V pátek veèer tradièní táborák s hudbou a bohatou

tombolou v autokempinku Hluboký.
- V sobotu odpoledne pro zájemce výlet po památkách

Východních Èech.                                   
- Návštìva Afrického muzea Dr. E. Holuba v místì.              
- Ve sportovní hale radioamatérská prodejní výstava.           
- Tradièní „bleší trh“ v sokolovnì a na parkovišti vedle kul-

turního domu.

„Kouzlo antén“ 
(aneb Holice se opìt blíží)
Nedílnou souèástí tohoto tradièního
setkání se již stala výstava „JAK JSME
ZAÈÍNALI“, jejímž hlavním tématem byly
minulý rok CÍVKY. Letošním podtitulem bude „KOUZLO
ANTÉN“. Tvùrci expozice se pokusí na modelech pøi-
blížit „nepamìtníkùm“, jak bylo døíve realizováno známé
heslo „nejlepší zesilovaè je anténa“, které ovšem platí
stále. Dnes již bìžnì používaná anténní teorie vznikla
z pùvodní „alchymie“, neboli empiricky metodou
pokusù a omylù. Bez takto získaných poznatkù by
nebyly možné ani dnešní nejodvážnìjší konstrukèní
postupy v nejrozmanitìjších vlnových pásmech. Jak je
již dobrým zvykem i tentokrát budou nìkteré exponáty

funkèní, s možností vlastnoruèního vyzkou-
šení, což mùže být lákavé zvláštì pro mladší
adepty radioamatérství silnì ovlivnìné vir-
tuální realitou.

Jako exponáty letošní výstavy uvítám
také provozuschopné pøijímaèe, které byly

vyrobeny (nebo poèaty) na „specializovaném pracovišti
na výrobu krystalových pøijímaèù“, jež bude díky firmì
RASEL opìt v provozu. Atmosféru opìt dokreslí pøístro-

je z období rokù 1920 -
1938. Pøípadné zájemce
o aktivní úèast na rozšíøení
expozice prosím o zanechání
vzkazu v sekretariátì ÈRK
u Jindry OK1AGA.

Mirek Rehák, OK1DII

"

Soukromá inzerce
Koupím do vlastní sbírky RX, TX a jiná
spojovací zaøízení. Dále díly, elky, knoflíky,
pøevody, mìøídla z tìchto zaøízení. Vše
z období 1930 - 1955 od Wehrmachtu, US
Army, britské armády, ruské a jiné. Letecké
pøístroje, sluchátka, servo motory, mìnièe,
pøenosné centrály, atd. Napøíklad všechny
Torny, WR, SK10, SL, FUG, KWE, LWE,
Jalta, E 52-4, Saram, Schwabenland, RaS,
Korfu, 5WSa - 1KWSa, Halicratters, RCA,
Paris rhone ale i jiné. Vše bude sloužit pro
založení muzea. Pøedem dìkuji i za upo-
zornìní. OK2SZL, Svatopluk Pøedínský,
Štípa 267, Zlín 12, 763 14, tel. (067)
7914018 nejlépe veèer.
Prodám tovární zaøízení: Kenwood
TS430S (KV 160-10m, 100 W, celotranzis-
torový, všechny  filtry MF 2400/1800/500
Hz, støíbrný, FB stav, servisní dokumen-
tace, 30000,- Kè), sí• zdroj Kenwood
PS430 (13,8 V / 20 A, støíbrný, FB stav, s
ventilátorem, k TS430S, dokumentace,
5000,- Kè),  YAESU FT290R (pøenosný
TRX na 2m - FM/CW/SSB, 4 W out, doku-
mentace,  na baterie nebo ext. 12 V, 6000,-
Kè), YAESU FT209 (ruèka  2m FM, 2 W,
funkèní, displej nezobrazuje, dokumentace,
1000,- Kè), ICOM IC260 (vozidlový TRX
pro 2m, 10 W, s vadou v kmit. ústøednì,
dokumentace, 500,- Kè). Tel. 02/20510546
18 - 20 hod. Petr OK1DDS).
Koupím VHF/UHF TCVR all mode typu
IC-820H, IC-821H nebo TS-790. e-mail.
ok1dtp@hotmail.com, tel. 0425/832286.
PRODÁM: TCVR KENWOOD 2m ALL
MODE TM225. Cena dohodou na tel. 0603
569 160. Jindøich Koreš OK1FFQ.
Prodám stab. napìtí AUT 320 (ZPA
Kosire), 220V, 2000Va. Výborný stav. Cena
2000 Kè. Kontaktní telefon: 02/65 19 143.



Klubové zprávy
Zprávièky
Program Pathfinder
Pathfinder je praktický „free“ program pro vyhle-
dávání QSL informací v až 13ti databázích. (BUCK -
mnohem lepší než QRZ, dále napø. QRZ, RW1QM,
OZ7C, DX Clustery letošní a loòské, CALLBOOKy
podle zemí atd.). Dá se tu najít prakticky vše.
Výborné je hledání v DX Clusterech. Adresa je
http://www.qsl.net/pathfinder/. Kdo nechce pro-
gram instalovat do poèítaèe, mùže využívat on-line
verzi na http://www.qsl.net/pathfinder/WebClient/.

Milan Gütter, OK1FM

Agentura Neptunin 
Agentura se zabývá uvádìním na pravou míru
nevìrohodných tvrzení rùzných radio a elektrotech-
nických periodik, napøíklad Amatérského Radia,
A radia - Praktická elektronika a pod. Jde o èinnost
nevýdìleènou, neziskovou a i jinak nevdìènou,
sloužící pouze ke korigování nepravdìpodobných,
zavádìjících nebo dokonce zdraví škodlivých infor-
mací v technickém tisku.
http://neptunin.hyperlink.cz/.

Program pro analýzu antén zdarma
Mako, JE3HHT uveøejnil další ze svých výteèných
FREE programù, tentokrát Antenna Analyser.
Podrobnosti na http://www.geocities.com/mmham-
soft/mmana/index.htm.

Milan Gütter, OK1FM

OD5/OK1MU 
ve WPX Contestu 2001 CW
Podrobnosti na http://www.volny.cz/od5.

Elektronický bazar CB a HAM
Probìhla aktualizace bazaru CB a HAM
http://www.mlocek.cz. 

Salamandr Sternberk 

Vlastní log na internetu
Chcete mít své vlastní deníky pøístupné na interne-
tu, podobnì jako mívají rùzné expedice èi vzácné
stanice? Podrobnosti na
http://www.qsl.net/g4zfe/logsearch.html (anglicky).

K èasopisu Radioamatér
Jsem s ním od samého zaèátku do dnešní doby
velice spokojený, ba pøímo nadšený, pro velký
obsah èlánkù a informací, jeho všestrannost a pub-
likování výsledkù ze závodù. Zcela a nikdy nesouh-
lasím s názory jiných, kteøí mají rùzné komentáøe
a výhrady. To jsou vždy ti èeši, kteøí nikdy nic
neudìlají a jen kritizují. (Pozn. Každý èech se na
celém svìtì pozná podle toho, že všechno pomlou-
vá, na všechno nadává a nic se mu nelíbí - holt naše
mentalita.)
Osobnì velice hodnotím pøeklady èlánkù z jiných
èasopisù a myslím si, že jsou pøínosem pro ostatní,
protože by se k tìmto informacím jinak nedostali.

Jiøí Sklenáø, OK1WB

Silent Key
OK1AGP
S lítostí oznamujeme všem radioamatérùm, že v únoru tohoto roku
jsme se navždy rozlouèili s naším kamarádem radioamatérem
Emilem Matajem OK1AGP, který vedl náš radioklub OK1OFG v Praze
9 - Horních Poèernicích již od jeho založení v roce 1974. Míla dlouhá
léta pracoval jak na krátkých vlnách, tak i na VKV, byl výborným
telegrafistou a ani dlouhodobá nemoc mu nezabránila v jeho pracov-
ní aktivitì, neustále se zajímal o radioamatérské dìní. Všichni kdo
jste Mílu znali, vzpomeòte s námi na dobrého kamaráda a èlovìka.

Èlenové radioklubu OK1OFG z Horních Poèernic

OK2UVI
Smutná zpráva pro všechny, kdo znali Ivana Vrbu - OK2UVI
z Habrovan - Ivan zemøel. Pro pøipomenutí - Ivan se pohyboval na
pojízdném lehátku, protože byl témìø na celém tìle ochrnutý. Zaøízení
a lehátko ovládal hlavou. Ivan se dokázal se všemi tìmito problémy
poprat, získal koncesi a vysílal nejèastìji na OK0H.

Petr, OK2PVI

OK1TJ, ex OK1ARD
Se zármutkem oznamujeme všem radioamatérùm, že dne 23. 5. 2001
zemøel po dlouhé a tìžké nemoci ve vìku 57 let náš pøítel, kamarád
a dlouholetý èlek RK Jára HAJN, OK1TJ, ex OK1ARD, z Oloví
u Sokolova. Celý svùj život se vìnoval radioamatérské èinnosti
a jeho skromná povaha a houževnatost s jakou se ve svém životì
vyznaèoval, v nás zanechá trvalou vzpomínku na dobrého kamaráda
a èlovìka. Èest jeho památce.

Za RK Sokolov Mirek Jankù, OK1AGO



Tomu se musí pøizpùsobit i dosavadní uspoøádání ÈRK.
Proto sjezd ÈRK dne 21. øíjna 2000 pøijal nový organi-
zaèní øád, kde v § 9 ustanovil funkci krajských manažerù
ÈRK. Souèasnì s tím je v § 10 umožnìno zøídit i krajské
odboèky ÈRK.

V souladu s organizaèním øádem Rada ÈRK jmeno-
vala pro rok 2001 tyto krajské manažery (zmocnìnce,
zástupce) ÈRK s doèasným mandátem, jenž bude

ukonèen øádnou volbou, která by mìla probìhnout na
krajských shromáždìních do konce roku 2001. Funkèní
období krajských manažerù zvolených na tìchto
shromáždìních by mìlo být shodné s funkèním
obdobím Rady ÈRK, viz. § 9 organizaèního øádu.

Dne 21. 6. 2001 probìhla schùzka krajských
manažerù ÈRK v Praze, kde bylo rozhodnuto:
1. Bude zahájena pøíprava voleb krajských manažerù,
která by mìla probìhnout do konce roku 2001.

2. Souèasnì s tím bude zahájena pøíprava k ustavení
krajských odboèek ÈRK.
3. Krajští manažeøi se povìøují navázáním kontaktù
s krajskými zástupci STSÈ ÈR, aby v souladu se svým
mandátem zastupovali zájmy èlenù a radioklubù ÈRK
v kraji.

Vybudování krajských odboèek ÈRK (hledá se i jiný
název) zahajuje první etapu decentralizace øízení ÈRK.
Vývoj ukáže, jak dùkladná a hluboká by tato decentra-
lizace mohla a mìla být. Bude to otázka diskuse k pøíští-
mu sjezdu.

Na schùzce krajských manažerù bylo rozhodnuto
obrátit se s výzvou na všechny èleny ÈRK, aby podle své
krajské pøíslušnosti navázali kontakt s krajskými
manažery a pøedložili jim své návrhy a pøedstavy
o možné struktuøe krajských odboèek ÈRK a zejména
návrhy kandidátù na funkci krajského manažera, resp.
pøípadných kandidátù do výboru odboèky ÈRK.

Pøedkládané návrhy musí být
s kandidáty projednány a ti se
svou kandidaturou musí projevit
souhlas. Uvítáme i zájem
aktivních radioamatérù o práci
v odboèkách ÈRK.

Další schùzka krajských
manažerù se uskuteèní pøi
pøíležitosti setkání radioamatérù
v Holicích, které se koná ve
dnech 24. a 25. srpna 2001.

Ing. Jaromír Voleš, OK1VJV, 
koordinátor krajských manažerù

Rady ÈRK

Klubové zprávy
ÈRK a nové státoprávní uspoøádání
V roce 2000 byla zahájena zásadní zmìna uspoøádání administrativního èlenìní Èeské republiky.
Sice pomalu, ale zcela neodvratnì dochází k decentralizaci øízení státní správy. Byly vytvoøeny
nové kraje, jsou konstituovány krajské úøady, bìhem dvou let má dojít ke zrušení okresních úøadù.
Státní správa musí zmìnit zažitý zpùsob financování. To vše bude mít zásadní dopad na èinnost
obèanských sdružení a tím i na fungování ÈRK.

Krajští manažeøi



Diplom „BRNO 100“
U pøíležitosti stého výroèí založení Esperantského
klubu v Brnì vydávají brnìnští radioamatéøi - espe-
rantisté diplom „BRNO 100“. Pro diplom je tøeba
v roce 2001 udìlat spojení s pìti esperantisty,
nejménì však 2 musí být z mìsta Brna. Druhy
provozu a kmitoèty platí jakékoliv. Platí spojení
i bìhem závodu i pøes pøevadìèe. Tøetí víkend
v listopadu je závod esperantistù! Tam je možno
všechna ta spojení udìlat. Diplom je i pro
posluchaèe. Staèí výpis z deníku a 30 Kè na tisk
a poštovné. Možno i v poštovních známkách: 4 x 5
Kè + 5 x 2 Kè = 30 korun. Zaslat na: OK2LS, F.
Frýbert, Poznaòská 6, Brno, 616 00. 

Esperantské stanice v Brnì: OK2LS, OK2BIZ,
OK2BGI, OK2BJT, OK5VRK. Jiné esperantské stani-
ce v OK: OK1ADQ, OK1BIO, OK1AEY, OK1AFZ,
OK1IVU, OK1MCW, OK1MWM, OK1GM, OK1TJ,
OK2BMA, OK2PLK, OK2PJD, OK2VGD, OK2MEZ,
OK2VZQ, OK2OY, OM2AD.

P.S.: V roce 1901 vznikl v Brnì „První spolek ra-
kouských esperantistù“, z nìhož se pozdìji stal
Esperanto Klub BRNO. Esperanto samozøejmì exis-
tovalo v Brnì a jiných místech již døíve, ale brnìnská
organizace dostala jako první úøední potvrzení. Sté
výroèí bylo oslaveno v sobotu 26. kvìtna 2001
v místnostech brnìnské radnice.

František Frýbert, OK2LS

Klubové zprávy
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Soutìž 
„Táborská setkání“
Historie Tábora, nazvaného podle biblického jména hory
v Palestinì, se zaèala psát již ve 13. století za vlády
Pøemysla Otakara II., kdy nad øekou Lužnicí vzniklo mìsto
Hradištì. V roce 1420 tam husité založili opevnìné vojen-
ské ležení. Pod velením Jana Žižky a Prokopa Holého
odtud vedli své vítìzné vojenské výpravy. K pøipomenutí
této slavné minulosti mìsta jsou každý rok organizována
„Táborská setkání“. Souèástí setkání jsou rùzné kulturní
a spoleèenské akce, vèetnì ukázek bojové èinnosti
a øemeslné výroby v kostýmech z husitského období.

V termínu od 14. do 16. záøí 2001 se uskuteèní již 10.
jubilejní setkání. Pøi této pøíležitosti vyhlašuje radioklub
OK1KTA spoleènì s MìÚ v Táboøe krátkodobou soutìž
pro radioamatéry v OK a OM, ale mohou se jí zúèastnit
i zahranièní stanice. Cílem soutìže je propagace
„Táborských setkání“ mezi radioamatéry.

Podmínky soutìže

CW a SSB èást soutìže „Táborská setkání“ se uskuteèní
spoleènì s „OM Activity Contestem - OM AC“ a podle
jeho podmínek dne 8. záøí 2001 od O6.00 do O7.59 hodin
místního èasu s tìmito odchylkami:
1) Všichni úèastníci soutìže budou hodnoceni v jedné
kategorii.
2) Radioamatéøi okresu Tábor budou vysílat kód doplnìný
o okresní znak „CTA“. Jeho tvar pak bude: RS(T) +
poøadové èíslo QSO od 001 + CTA.
3) Bodování: 
QSO se stanicí CW/digitální SSB
mimo okres Tábor 2 body 1 bod
z okresu Tábor 4 body 2 body
OK1KTA a OL2W 8 bodù 4 body

Od 08.00 do 08.59 se uskuteèní navíc další èást
táborské soutìže, pøi které bude možno navázat pouze
jedno QSO s každou stanicí libovolným digitálním
módem. Doplòkové body za QSO se stejnou stanicí

rùznými módy nelze získat. Napøíklad za CW + SSB + di-
gitální QSO s OK1KTA je možno zapoèítat maximálnì 8 +
4 + 8 = 20 bodù.
4) Násobièe nebudou použity.
5) Výsledek se vypoète seètením všech získaných bodù.
6) Hlášení podat ve formì „Volací znak a celkový poèet
bodù“ jedním z následujících zpùsobù:
- fonicky, ihned po skonèení „OM AC“ stanici OK1AD,

na kmitoètu 3775 kHz
- PR via OK1AD
- e-mailem via ok1ak.post.cz
- poštou na adresu OK1AD, Laco Polák, Tøída ÈSA

2688, 39003 Tábor.
7) Hodnoceny budou pouze stanice, od kterých obdrží
vyhodnocovatel hlášení nejpozdìji v pondìlí 17. záøí
2001.
8) První tøi stanice s nejvìtším poètem bodù obdrží vìc-
nou cenu a zdarma diplom. Prvních 10 stanic obdrží zdar-
ma diplom. Stanice, které získají za QSO se stanicemi
okresu Tábor minimálnì 50 bodù, mohou do 31. 10.
2001 požádat o diplom „Táborská setkání“ za poplatek
50,- Kè nebo 50,- Sk.
9) Od stanic, které se umístí na 1. až 3. místì bude do 30.
záøí 2001 vyžádán výpis z deníku pro kontrolu.
10) Pøi rovnosti bodù rozhodne o poøadí vìtší poèet bodù
získaných za první pùlhodinu, pøípadnì další pùlhodiny.
11) Rádioví posluchaèi nebudou hodnoceni. V pøípadì
získání 50 bodù za odposlech stanic z okresu Tábor,
mohou obdržet po zaslání žádosti a stanoveného poplatku
diplom „Táborská setkání“.

Všichni radioamatéøi OK/OM jsou zváni k úèasti
v soutìži „Táborská setkání“ a k návštìvì Tábora ve
dnech 14.-16. záøí 2001. Struèný výpis z programu
setkání: Pátek 14. záøí - slavnostní zahájení, pochodòový
prùvod mìstem, ohòostroj. Sobota 15. záøí - støedovìké
tržištì, historický šerm, staroèeský jarmark, historický
prùvod mìstem, vystoupení našich i zahranièních
souborù, dìtský ráj. Nedìle 16. záøí - den otevøených
dveøí památek, ekumenická bohoslužba, koncerty
duchovní a støedovìké hudby.

Laco Polák, OK1AD

Populární IOTA contest je vypsán i pro
posluchaèe. Struèný výtah z podmínek:

Zaèátek závodu je v sobotu 28. 7. ve
1200 UTC a konec 29. 7. ve 1200 UTC.
Soutìží se na KV pásmech 80-10m
(mimo WARC) CW a SSB provozem.
SWL zaznamenají datum, èas, pásmo,
druh provozu, CALL, pøedávaný report,
RS(T), poøadové èíslo spojení, IOTA ref-
erenèní èíslo (pøedávají jen stanice z
IOTA otrovù, napø. EU015), CALL protis-
tanice. Deník se vede podle pásem, tzn.
každé pásmo zvláš• bez ohledu na druh
provozu. V deníku se uvede ještì poèet
bodù za poslech a vyznaèí násobièe.

Bodování: poslech IOTA ostrovu 15
bodù. Ostatní stanice 3 body. Násobièe:
souèet rùzných IOTA ref. èísel na každém
pásmu zvláš• CW a souèet rùzných IOTA
ref. èísel na každém pásmu zvláš• SSB.

(jedno IOTA èíslo mùže být tedy až 10
násobièù). Celkový výsledek je dán
souètem všech bodù za závod vyná-
sobený souètem násobièù. 

Na jednom pásmu je možno jednu
stejnou stanici zanamenat libovolnì jak
CW tak SSB za podmínky, že mezi dalším
záznamem stejné stanice tato navázala
další dvì spojení nebo uplynulo více jak
10 min. Preferované kmitoètové segmen-
ty: 3560 - 3600, 3650 - 3700, 14060 -
14125, 14300- 14350 kHz. Deník se
odešle do 1. 9. 2001 na adresu: RSGB
IOTA Contest, P.O.Box 9, Potters Bar,
Herts EN6 3RH, England, nebo hf.con-
test@rsgb.org.uk jako pøíloha k e-mailu
v textovém formátu. 

Radek Zouhar, OK2ON

RSGB Islands on the air contest
(IOTA) - pozvání do závodu

Po slovinském Bledu bude další roèník
WRTC hostit Finsko. Podrobnosti
o soutìži WRTC, její historii, zpùsobu
závodìní a další informace naleznete
v Radioamatéru è. 4/2000 na stranì 11.

Pracovní skupina pro KV byla povìøe-
na radou ÈRK, aby pøipravila nominaèní
pravidla pro vyslání reprezentaèního
týmu za OK (viz zápis z jednání 12. 6.
2001). Mezi èleny pracovní skupiny
probíhá diskuse, jak tato kritéria stanovit
a na jakých principech reprezentaèní tým
sestavit. Protože pøi tìchto jednáních je
vhodné vìdìt, zda zájemcù o nominaci
bude 5 nebo 50, rozhodl jsem se oslovit
všechny èleny ÈRK s touto výzvou.

Pokud byste se chtìli ucházet o nomi-
naci do WRTC za ÈRK, pøihlaste se buï
na e-mail WRTC@radioamater.cz (pøih-
láška bude potvrzena) nebo
doporuèeným dopisem na adresu: ÈRK
(WRTC), U Pergamenky 3, 170 00, Praha
7. Do pøihlášky napište vaše významné
závodnické úspìchy na KV za poslední 3
roky.

Veškeré informace o WRTC 2002
naleznete na http://www.wrtc2002.org,
kde je možné se též pøihlásit do diskusní
konference na toto téma.

Martin Huml, OK1FUA / OL5Y, 

KV manager ÈRK

WRTC 2002 - výzva pro zájemce o úèast
World Radiosport Team Championship - Mistrovství svìta týmù v radio-
amatérském závodìní na KV. Netradièní zpùsob soutìžení, kdy je na
nevelkém území rozmístìno pøibližnì 50 dvouèlenných týmù špièkových
závodníkù, které se úèastní stejného závodu, se stejným vybavením (TRX
100 W a tribander/dipól) a pod dohledem rozhodèích.



Zaèínajícím
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V èásti 1 tohoto èlánku jsme se zamìøili na ovládání VBT
(dolaïování zmìnou šíøky propustného pásma) u trans-
ceiveru Kenwood TS-940S, aby se snížil nebo potlaèil
šum a rušení. Nyní se podíváme, jak je toho možné
dosáhnout dolaïováním posuvem propustného pásma
mf zesilovaèe - IF shift u TS-440S.

Nejlepší využití IF-shift filtrù

Sledujme, jak pracuje dolaïování posuvem propustného
pásma (IF-shift), když dodržíme stejné podmínky mini-
mální úrovnì signálu pøicházejícího do mf filtru. Ke
grafické analýze jsem použil údaje o selektivitì u TS-
440S: šíøka pásma je 2,2 kHz pøi -6 dB a 4,4 kHz pøi -60
dB. Èinitel tvaru je u tohoto pøijímaèe vyjádøen èíslem 2,
ve srovnání s 1,5 u TS-940S. Vìtší hodnota èinitele tvaru
znamená, že selektivita u TS-440S je ponìkud horší než
u TS-940S. U dolaïování posuvem propustného pásma
nejsou k dispozici knoflíky HIGH CUT a LOW CUT, který-
mi je možné zúžit šíøku propustného pásma filtru nebo
mìnit tvar køivky selektivity. Mùžete však posouvat celé
propustné pásmo filtru maximálnì o ± 900 Hz od jeho
støedního kmitoètu (viz obr. 3A až 3C).

Situace 4: TS-440S se dvìma
rušivými signály je graficky znázornì-
na na obr. 8A až 8D. Podívejme se na
obr. 8A. Tato situace je úplnì stejná
jako situace 1, ale TS-440S využívá
IF-shift namísto VBT. Snažíme se pøi-
jímat LSB signál, který je 25 dB nad
úrovní šumu. Dva stejnì silné LSB
signály jsou o 2 kHz nad a o 2 kHz pod
pøijímaným signálem. Pøedpokládáme
(stejnì jako v obr. 5A u TS-940S), že s
tlaèítkem ATT u TS-440S v poloze 0 a
knoflíkem RF gain na maximum je
úroveò šumu na SSB filtru pøijímaèe
40 dB. V našem pøípadì ale používáme
dolaïování posuvem propustného
pásma filtru s šíøkou asi 3,58 kHz pøi
úrovni 40 dB na køivce selektivity.

Filtry s posuvem propustného
pásma lze využít velmi efektivnì k po-
tlaèení rušení a šumu.

Porovnáním obr. 8A a 5A vidíme, že
køivka selektivity u TS-440S je pøi -40
dB asi o 430 Hz širší než u TS-940S
a že ji nemùže zúžit pomocí VBT jako
u TS-940S. To znamená, že pøi tomto
uspoøádání projde filtrem u TS-440S
více šumu, než by prošlo u VBT filtru
u TS-940S. Jak je zobrazeno na obr.
8B a 8C, mùžeme posouvat propustné
pásmo smìrem k vyšším nebo nižším
kmitoètùm, èímž se pouze zmenšuje
rušení od jednoho rušivého signálu,
ale zároveò se zvìtšuje rušení od
signálu druhého. Úroveò šumu se
posouváním propustného pásma
nemìní.

I pøesto mùžete odstranit jak šum, tak i rušivé signály.
Udìláte to nastavením ATT a RF gain tak, že posunete
rušivé signály a šum pod dno køivky selektivity a IF SHIFT
posuneme asi o 360 Hz smìrem k vyšším kmitoètùm, jak
je naznaèeno v obr. 8D. Pøitom sice ztratíte urèitou èást
výšek pøijímaného signálu, ale ještì stále vám zùstane
velmi dobøe èitelný pøijímaný nf signál.

Situace 5: Dva velmi silné rušivé signály, jak je na-
znaèeno v obr. 9A a 9B. Co se stane, když se pøijímaný
signál ocitne mezi dvìma rušivými signály, jeden o 2 kHz
výš a druhý o 2 kHz níž, s úrovní 25 dB, a my použijeme
doladìní posuvem propustného pásma? Podívejme se na
obr. 9A. Zde pøedpokládáme (stejnì jako v obr. 6A u TS-
940S), že tlaèítko ATT je nastaveno na 0 dB a knoflík RF
gain je na maximum. Úroveò šumu v SSB filtru je -40 dB.
Stejnì jako v obr. 6A se snažíme pøijímat LSB signál
s úrovní 25 dB nad šumem. Oba rušivé signály jsou
dostateènì silné, aby se protlaèily kolem filtru.
Posouváním mf filtru nahoru nebo dolù nemùžete snížit
rušení ani od jednoho rušivého signálu.

Obr. 9 ukazuje, že mùžeme posunout všechny tøi
signály a šum pod dno køivky selektivity, aby se šum

vylouèil a nastavit knoflík IF shift, aby se odstranilo rušení
od signálu na vyšším kmitoètu. Ale rušení od silného
signálu na nižším kmitoètu odstranit nemùžeme. Je
možné se zbavit rušení i od tohoto signálu? Podívejte se
dobøe na obr. 9B. Rušení od LSB signálu má vyšší zabar-
vení než ta èást pøijímaného signálu, která nebyla odfil-
trována mf filtrem. Je tomu tak proto, že vf složky tohoto
rušivého signálu se musí smísit s BFO, aby vznikl nf
signál a tyto složky jsou dále od kmitoètu BFO, než jsou
neodfiltrované složky pøijímaného signálu. Abychom se
zbavili tìchto nf kmitoètù, museli bychom použít externí
nf filtr, napø. DSP.

Situace 6 je na obr. 10: rušivé signály jsou na stejném
kmitoètu nebo v tìsné blízkosti pøijímaného signálu, ale
jsou ponìkud slabší než pøijímaný signál. Pohledem na
pøedcházející pøíklady a grafy zjistíme, že ve všech pøí-
padech jsme odstranili šum použitím ATT a RF gain
a posunuli jsme šum pod dno køivky selektivity.
Porovnáním obr. 10 a 7 zjistíme, že stejný postup mùžeme
použít i pro vylouèení rušivých signálù, které jsou slabší než
pøijímaný signál a jsou na stejném kmitoètu nebo v jeho
tìsné blízkosti. Jemným nastavením knoflíku IF SHIFT se
také trochu zlepší zabarvení nf signálu. Jak jsme si ukázali
u TS-940S, je zabarvení rušivého signálu na stejném kmi-
toètu také normální. Všechny složky rušivého signálu mimo
pøijímaný kmitoèet vytvoøí s BFO signály o 1 kHz vyšší než
kmitoèty normální. Tyto kmitoèty budou ménì èitelné
a nebudou tolik rušit.

Uvedené grafy jasnì ukazují, že VBT je ponìkud efek-
tivnìjší než IF shift, ale IF shift mùže efektivnì pomoci

potlaèit rušení i šum - pokud víte, jak ho
správnì použít.

Co z toho vyplývá?

Podívejme se znovu na obr. 5B, 6B, 7, 8D
a 10. Co mají spoleèného? Všechny tyto
obrázky ukazují, jak odstranit nebo alespoò
zmírni rušení a šum pomocí ATT a RF gain
posunutím úrovnì pøijímaného signálu,
rušení i šumu na dno køivky selektivity mf
filtru. Tím se dosáhne toho, že filtry šum
i rušení maximálnì potlaèují. V praxi se
nauèíte pøibližnì nastavit ovládací prvky na
vstupu pøijímaèe tak, aby pøijímaè pracoval
na každém pásmu optimálnì. Potom je
mùžete pøi zmìnì pásma nastavit a témìø je
pøi ladìní po pásmu nemìnit, protože
pravdìpodobnì nebudete slyšet žádné
rušení ani šum, které vás doposud trápily.
Ale nezapomeòte, že mìnící se podmínky
na pásmu mohou pùvodní nastavení
ovlivnit.

Jestliže u vašeho transceiveru nejde
vypnout AGC (AVC), pravdìpodobnì
dosáhnete lepšího pøíjmu s rychlým AGC
než s pomalým AGC.

Co má AGC spoleèného se selek-
tivitou?

Vra•me se k obr. 2 a 3. Jestliže silný rušivý
signál pøekroèí odhadnutou maximální
úroveò potlaèení filtru -75 dB, protlaèí se
kolem filtru a zpùsobí nejen rušení pøijí-
maného kmitoètu, ale i nežádoucí
pùsobení AGC. Vypnuté AGC nebude na
silný rušivý signál reagovat. Jestliže
u vašeho transceiveru není možné AGC

Jak maximálnì využít selektivity vašeho 
pøijímaèe - èást 2
Snížení nebo odstranìní šumu a rušení pøi pøíjmu závisí pøedevším na tom, jak umíte používat ovlá-
dací prvky selektivity vašeho pøijímaèe.

Obr. 8. Situace 4: TS-440S s dolaïováním posuvem propustného pásma mf zesilovaèe (IF shift). V každém grafu
jsou dva rušivé signály, jeden je o 2 kHz nad a druhý o 2 kHz pod pøijímaným signálem. Všechny tøi signály jsou
stejnì silné, 25 dB na úrovní šumu. V obr. 8A nebyly nastaveny ovládací prvky ATT a RF gain pøijímaèe tak, aby
odstranily rušivé signály. Knoflík IF SHIFT je v základní poloze. Rušivé signály i šum jsou zcela patrné. V obr. 8B
byl nastavený pouze knoflík IF SHIFT na -900 Hz. Tak bylo èásteènì (ne úplnì) odstranìno rušení signálem na
vyšším kmitoètu, ale rušení signálem na nižším kmitoètu je ještì stále velmi silné. V obr. 8C byl nastaven IF
SHIFT na +900 Hz, ale žádné jiné nastavení nebylo provedeno. Nyní bylo èásteènì odstranìno rušení signálem
na nižším kmitoètu, ale zùstává stále rušení nežádoucím signálem na vyšším kmitoètu a šum zùstává silný. Velký
rozdíl je na obr. 8D. Zde bylo k odstranìní šumu a rušení použito nìkolik ovládacích prvkù. Byl použit ATT a RF
gain, IF SHIFT je nastavený asi na 360 Hz a RIT byl nastaven tak, aby vhodnou polohou BFO v propustném
pásmu vznikl požadovaný pøijímaný signál.



vypnout (pøípad TS-440S), dosáhnete s rychlým AGC
lepšího pøíjmu, než s pomalým AGC.

Ale co S-metr?

Nìkdo mùže namítnout: Když budu provozovat transcei-
ver podle tohoto popisu, nebude mi fungovat S-metr.
Nezabývejte se tím! Kromì momentálního porovnání síly
signálu, pokud zrovna není v úniku, jsou údaje S-metru
bezvýznamné. Když bude zkoumat zapojení vašeho S-
metru, brzy zjistíte, že jeho údajùm mùže vìøit na jednom
pásmu, ale ne na celém rozsahu ladìní pøijímaèe.
Kalibrace S-metru je u každého pøijímaèe jiná. Jak pøijí-

maè stárne,  mìní se hodnoty souèástek a ovlivòují kali-
braci S-metru. Údaje S-metru ovlivòuje poloha a typ
antény, ztráty napájeèe, kolísání signálu a další faktory.
Navrhuji, abyste se S-metrem nezabývali. Vaším
prvoøadým zájmem je minimalizovat rušení.

Nezabývejte se S-metrem. Vaším prvoøadým zájmem
je minimalizovat rušení.

Jak se jeví grafická analýza v porovnání
s provozními zkušenostmi?

Èinnost TS-940S podle obr. 5 až 7 je úplnì shodná se
zkušenostmi autora (W4EQJ) na 80 metrech pøi pøe-

plnìném pásmu a velkém atmosférickém šumu. Na
vyšších pásmech je úroveò šumu nižší a pøijímaè má
menší zisk. To je pro pøijímaèe typické. Na vyšších pás-
mech není obvykle nutné tlumit vstup pøijímaèe, aby byly
signály kolem -6 dB na køivce potlaèení filtru a je možné
použít vìtší RF gain bez zhoršení užiteèné selektivity na-
znaèené v grafech. 

Pete, W4EHM, který používá TS-930S, nahradil
pùvodní VBT filtry stejnými filtry jako jsou v TS-940S
a tvrdí, že TS-930S pracuje podle tohoto popisu.

Warner, W4WAF a Holt, W4AHA, kteøí oba používají
TS-440S øíkají, že tento popis pøi dodržení zde popsané

techniky pøíjmu odpovídá
jejich zkušenostem. Díky
W4AHA, W4EHM
a W4WAF za jejich infor-
mace, pøipomínky a rady,
které byly cenné pøi psaní
tohoto èlánku.

Vyzkoušejte si popsané
postupy. Jsem si jistý, že
vám umožní pøíjem bez
rušení a šumu i na pøe-
plnìném pásmu, zatímco
ostatní si budou na rušení
a šum stìžovat.

Podle QST 4/2001 pøeložil Jan
Kuèera, OK1NR

Jak bývá v tìchto soutìžích zvykem, závodníci odevzdali
pøi prezentaci na improvizovanou výstavu vlastnoruènì
zhotovené výrobky a komise rozhodèích mohla konstato-
vat, že proti loòskému roku nastal v této èásti soutìže
patrný pokrok.

Výrobky byly z valné vìtšiny „zabaleny“ do vyhovu-
jícího obalu a i opatøeny popisy. Trochu výtek však snes-
la dokumentace k tìmto výrobkùm.Vedle tìch perfekt-
ních, snesoucích srovnání s profesionálními dokumen-
tacemi, zde byly tøeba jen kopie pøedlohy koupeného
výrobku nebo i nic.

Stavebnice rùzných výrobcù se podílely tak jednou
tøetinou na skladbì dovezených výrobkù. Nejhezèím,
kompletnì vším vybaveným výrobkem byla „Umìlá zátìž“
Martina Kohlera z Olomouce.V kategorii Ž 2 se o prven-
ství v této èásti ucházel digitální èítaè do l,2 GHz.

V podveèerních hodinách posilnìni dobrou veèeøí absol-
vovali závodníci první soutìžní disciplinu - odborný test.

Ve všech kategoriích byl test prùøezem možných vìdo-
mostí, od základních rovnic, pøes zpùsoby šíøení elek-
trické energie, až po základy Booleovy algebry, termíny
z poèítaèové techniky a nìkolik otázek z bezpeènosti.

Veèerní volný èas byl vyplnìn prohlídkou pracoviš•
Domu dìtí: od vysílacího støediska, pøes dílny, až po pra-
covnu výpoèetní techniky s desítkami PC a možností
práce na internetu. Odtud se do postýlek dostávali mnozí
jen po velkých intervencích. Ubytování vèetnì stravovaní
zajistili poøadatelé ve vedlejším SOU. Bez pøipomínek,
bylo perfektní.

A ráno se opìt soutìžilo a hodnotilo. V jednotlivých
kategoriích stavìli závodníci tyto výrobky:
Ž 1 - Signalizace rozsvícených svìtel
Ž 2 - Elektronický kódový zámek
M - Mìøiè kapacity akumulátoru

A právì ohodnocení soutìžních výrobkù dalo porotì
vedené Ing. Jaroslavem Winklerem, OK1AOU, pomìrnì
nejvíce zabrat. Protože všichni soutìžící již minulém období
„nìco postavili“, bylo pro stanovení poøadí bráno i hodnocení
takových detailù, jako orientace souèástek, jejich ustavení na
desce, kvalita pájení a ošetøení destièky po skonèení pájení.

Po seètení všech dílèích výsledkù pak porota vyhod-
notila tento pøebor republiky takto:
Kat. Ž 1 - l. Martin KOHLER - SM, 2. Aleš KUREÈKA -
SM, 3. Adam NEHUDEK - JM 

Kat. Ž 2 - 1. Michal DVOØÁÈEK - SM, 2. Ivo STRAŠIL -
JM, 3. Filip FRANK - SM 
Kat. M - 1. Jan ŽÍDEK - SÈ , 2. Jan ŠVÁB - PH, 3. Radek
KATOLICKÝ - JM 

V soutìži oblastí (tedy družstev) bylo poøadí toto: 1.
Severní Morava - representovaná zástupci z Olomouce
a Opavy, 2. Jižní Morava tentokrát chlapci z Vyškova, 3.
Severní Èechy - soutìžící pøevážnì z Liberce.

Odpolední èas tradiènì poøadatelé vìnovali poznávání
- tentokrát procházkou historií 135 let starou. Prošli se po
místech bojištì slavné historické bitvy u Hradce Králové
a pohledem z rozhledny si pøipomnìli èas urputných bojù
mezi Prusy a Rakušany v roce l866.

Všech volných chvil využívali úèastníci k pøedávání
zkušeností, vysvìtlování, jak pracují kroužky v jejich
domech dìtí èi školách.

Tøi dny ve spoleènosti stejnì zájmovì zamìøených
mladých lidí, pøedávání zkušeností, srovnávání úrovnì
dovezených výrobkù a nakonec i využívání technického
zázemí poøadatele, tedy Domu dìtí v Hradci Králové, opìt
tìmto nejlepším v republice rozšíøilo obzor vìdìní. Nejen
soutìžící, ale i všechny ostatní, pro které se elektronika
stala trvalým zájmem a snad i budoucím povoláním však
mrzí, že ministerstvo školství se k této formì vzdìlávání
a srovnávání technických znalostí staví zády a pro
budoucí období ji nehodlá nikterak podporovat.

František Lupaè, OK2LF

Zaèínajícím
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Obr. 9. Situace 5: TS-440S s IF shift (dolaïování posuvem propustného pásma mf zesilovaèe). Opìt tu jsou dva rušivé
signály, jeden o 2 kHz nad a druhý o 2 kHz pod pøijímaným signálem. Pøijímaný signál je 25 dB nad úrovní šumu. Oba
rušivé signály jsou o 25 dB silnìjší než pøijímaný signál. V obr. 9A je ATT vypnutý, RF gain je nastavený na maximum
a IF SHIFT je nastavený na nulu. Pøi tomto nastavení se velmi silný rušivý signál protlaèí kolem mf filtrù. Není
odstranìno ani malé rušení ani šum. V obr. 9B jsou vstupní ATT a RF gain nastaveny tak, aby se minimalizovaly rušivé
signály. IF SHIFT je nastavený na +211 Hz a RIT byl nastavený tak, aby vhodnou polohou BFO v propustném pásmu
vznikl požadovaný pøijímaný signál. I když nìjaké rušení signálem na nižším kmitoètu zùstává, bylo odstranìno rušení
signálem na vyšším kmitoètu a šum.

Obr. 10. Situace 6: TS-440S s IF shift (dolaïování
posuvem propustného pásma mf zesilovaèe). Pøijímaný
signál je 25 dB nad úrovní šumu, jeden rušivý signál je
na stejném kmitoètu jako pøijímaný signál, druhý je o 1
kHz pod pøijímaným signálem. Oba rušivé signály jsou
12,5 dB nad úrovní šumu. IF SHIFT je zde nastavený na
nule. Ovládací prvky ATT a RF gain byly nastaveny tak,
aby se odstranily rušivé signály a šum.

Mistrovství Èeské republiky dìtí a mládeže
v radioelektronice - Hradec Králové, 25-27. 5. 2001
Opìt uplynul rok a nejlepší mladí „uživatelé pájky, jiného náøadí a hlavnì vìdomostí“ v elek-
trotechnice a radiotechnice se prokousali sítem okresních a regionálních soutìží až opìt k repub-
likové soutìži. Tentokrát tyto nejlepší z regionù pøivítali èlenové radioklubu OK1OHK, pracovníci
Domu dìtí a mládeže v Hradci Králové a zástupci Èeského radioklubu - jediného sponzora soutìže.
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Elektronické zasílání
QSL lístkù
V poslední dobì se rozšiøuje èím dál víc elek-
tronické zasílání QSL lístkù. O co se jedná?

Režim práce s „klasickými“ QSL lístky je všeobecnì
známý, všichni si ale také uvìdomují, že se prùbìžnì
vyvíjí. QSL lístky, které mnozí z nás shromažïují, jsou
nejen hezkou pøipomínkou uskuteènìných spojení
a obèas i vkusnými nebo aspoò zajímavými grafickými
dílky, standardnì slouží ale také jako doklady pro získání
rùzných diplomù, umístìní v soutìžích apod.
Zainteresovaní se také bìžnì potkávají s nìkterými
notoricky známými negativními jevy: stoprocentní vyøi-
zování QSL agendy je v mnoha pøípadech jen snem,
QSL služby v nìkterých zemích nefungují vùbec nebo
pracují jen pro ty amatéry, kteøí jsou èleny organizací
zabezpeèujících tyto služby. I tehdy, pokud by organiza-
ènì mìlo být vše v poøádku, musejí papírové QSL lístky
cestovat složitou dráhou až na místo, kde se vybavuje
odpovìï a pak zase zpìt. QSL agendu nìkterých expe-
dic nebo stanic ve vzácných lokalitách vyøizují jiní nìkde
zcela jinde, se všemi zápornými dopady, zpùsobenými
složitostí komunikace a pøedávání podstatných informa-
cí a deníkù. V nejlepším pøípadì je dùsledkem velká
èasová prodleva mezi spojením a jeho potvrzením
došlým QSL lístkem. Vybavování QSL agendy „direct“ je
vzhledem k výši poštovného nákladné na obou stranách,
je spojeno s nutností zjistit poštovní adresu protistanice
nebo QSL manažera, mnozí požadují za odpovìd další
samostatné poplatky apod. Náklady spojené s poštovní
pøepravou zatìžují samozøejmì výraznì i oficiální QSL
služby. K tomu všemu pøistupuje skuteènost, že takový
klasický QSL lístek musí projít mnoha rukama a èas
a úsilí všech, kteøí se kolem toho toèí, není samozøejmì
také zadarmo. Pøidají-li se nìjaké neš•astné okolnosti,
oèekávaného lístku se èlovìk èasto vùbec nedoèká.

Shrnuto: klasické QSL lístky obsahují jen velmi
jednoduché informace a jsou brány (èasto s dalším
provìøením) jako autentický doklad, subjektivnì
nazíráno mohou mít navíc pro nìkoho a v nìkterých pøí-
padech „památeèní“ hodnotu. Manipulace s nimi je
službou a vývoj celkovì vede k tomu, že tato služba,
navíc dost komplikovaná, se podobnì jako všechny jiné
stále více racionalizuje a komercionalizuje.

Není tedy divné, že dnes,
kdy už celý svìt je propojen
hustou sítí informaèních elek-
tronických kanálù, na které má
spousta jednotlivcù (pomìrnì
- vše je relativní) snadný pøíst-
up, se konkretizuje pøedstava
zabezpeèit uvedené služby jen
elektronickou formou, a tedy
také rychle, spolehlivì a levnì. Taková služba by mohla
splnit alespoò dva uvedené hlavní požadavky - pocho-
pitelnì kromì dodání skuteèných papírových lístkù
s vlastnoruèním podpisem, které by byly fyzicky trans-
portovány kolem celé zemìkoule. Pro dnešní informaèní
a komunikaèní technologie není samozøejmì žádný prob-
lém základní data o uskuteènìném spojení doplnit další-
mi individuálními údaji vèetnì fotografie, obrázku apod.,
takže výsledek se obsahem nemusí od hezky ztvárnìného
QSL lístku moc lišit.

Korektnost vymìòovaných dat
a jejich ochrana by dnes nemìla být
zásadním problémem; elektronický-
mi operacemi se pøedávají nejtaj-
nìjší data nebo probíhají bankovní
transakce o ohromných objemech
a vše vcelku funguje. V zásadì se
tedy jedná o vhodnou aplikaci
známých a používaných principù
a prostøedkù tak, aby požadované
funkce QSL lístkù byly zajištìny i
v tomto uspoøádání. Jde jen o to
systém vhodnì zkonstruovat a do-
sáhnout všeobecné dohody o jeho
používání, vèetnì uznávání platnos-
ti takto zpracovávaných QSL lístkù
pro rùzné akce, diplomy apod. To je ovšem nikoli prob-
lém vìcný, ale spíše lidský - urèité váhání a provìøování
spolehlivosti je samozøejmì jen ku prospìchu vìci,
protože je možno vše vyladit tak, aby byla zajištìna co
nejvyšší funkènost.

Nicménì systém sám o sobì již od zaèátku roku fun-
guje a jeho využívání se rozšiøuje ohromným tempem.

Jak tedy vše pracuje?

Stanice, která chce služeb systému využívat, dá k dis-
pozici údaje ze svého stanièního deníku. Ty jsou
shromáždìny v jednom serveru a slouží ke zpracování
elektronických QSL lístkù. Server je v USA a jeho adresa
je http://www.eQSL.cc/QSLcard.

Na této stránce je velmi srozumitelnì uvedeno
mnoho podstatných informací vèetnì dalších odkazù
a zde také máte možnost se k užívání této služby pøi-
hlásit. Zdùrazòuji pøíjemnou skuteènost, že vše je zcela
zdarma. Jak bychom tedy postupovali dále?

Pokud se pro tuto službu rozhodnete, musíte se
nejdøíve zaregistrovat. Uvedete svou znaèku, zapíšete
své prozatímní heslo (ve tvaru vaší e-mailové adresy)
a vyplníte malý formuláø s údaji, které pak mohou být
uvedeny na vašem EQSL lístku (nebojte se, žádné rodné
èíslo to po vás nebude chtít). To je krok 1. Po odeslání
vám pøijde na vámi udanou emailovou adresu potvrzení
a èíslo kódu, který pak použijete v kroku 2, spolu s vlast-
ním heslem, které si zvolíte pro vstup do EQSL serveru.
Podaøí-li se i toto, jste zaregistrováni a mùžete služeb
serveru plnì využívat.

Chcete-li se pouze podívat, zda vám už nìjaké lístky
pøišly a nechcete zatím tuto proceduru provádìt, získáte

pouze informace, od koho máte
EQSL v archivu uložen a jejich
poèet; Pokud se chcete na lístky
podívat a dál s nimi pracovat,
musíte už být zaregistrováni
(kroky 1 a 2).

Nejprve vás asi zaujme, jak
vlastnì EQSL lístky vypadají.
Pokud si necháte zobrazit INBOX

došlých lístkù, uvidíte seznam stanic, které vám již EQSL
zaslaly. Pøed každou znaèkou vidíte tlaèítko, po jehož
stisku se objeví údaje o stanici, která lístek posílá. Nad
tìmito údaji je pak další tlaèítko, sloužící k zobrazení
EQSL lístku, který si mùžete buï pøímo vytisknout nebo
uložit na svùj disk k pozdìjšímu zpracování. Jako sou-
bor zabere EQSL lístek v prùmìru jen asi 40 kB, takže na
jednu ZIP 250 MB se jich vejde nìkolik tisíc, na CD pøes
10 000 a na 1 GB prostoru pevného disku vašeho poèí-
taèe ještì víc. Všechny EQSL lístky jsou také ukládány

v tak zvaném ARCHIVU, ze
kterého si je mùžete zobrazit èi
vytisknout kdykoli pozdìji. V tab-
ulce INBOX je pak vpravo od
údajù o spojení tlaèítko CON-
FIRM, které slouží k potvrzení
spojení. Dokud ale nemáte
vytvoøen svùj EQSL lístek, zatím
je nepoužívejte.

Vlastní lístek si vytvoøíte v èásti
nazvané MY EQSL DESIGN. Zde
se vám objeví tøi „styly“:

První styl je jednoduchý:
vyberete si nìjaký obrázek
z nabídky databáze serveru EQSL.
Obrázek bude na „lístku“ umístìn

v horním levém rohu a text jej bude obtékat. Styl 2 je
podobný, vybraný obrázek z databáze serveru je ten-
tokrát na celé ploše, údaje o vaší stanici jsou vpravo a
data o spojení jsou v dolní svìtlejší èásti. Styl 3 vám
umožòuje, abyste si sami nahráli svùj vlastní obrázek.
Ten musí mít rozmìry 528 x 336 „pixelù“ a formát bìžný
pro obrázky (nejlépe zøejmì .jpg, nebo• nezabere mnoho
místa a ještì je stále dobøe èitelný, komprese jej
neponièí). Pokud takto nahrajete svùj obrázek, mùžete
jej pak pomocí stylu 2 ještì dále upravit: zmìnit barvu
a druh písma, umístìní vlastní znaèky uprostøed, vlevo,
vpravo. Mùžete upravit i umístìní svých dat o stanici.
Uložíte a hned máte možnost zkontrolovat, jak jste
spokojeni se svým QSL lístkem.

Jste-li již zaregistrováni, pak všechny EQSL lístky pro
vás, které si ze serveru stáhnete, mùžete ukládat buï na
disk svého poèítaèe nebo si je pøímo tisknout. Ukázky
nìkolika EQSL lístkù z poslední doby si mùžete prohléd-
nout na obálce.

Data jednotlivých spojení z vašeho deníku, která
chcete potvrdit EQSL lístkem, se serveru dávají k dis-
pozici zápisem v oknì MANUAL LOG ENTRY. Pokud
chcete poslat data více spojení do serveru jako jednu
dávku, použije se UPLOAD ADIF. Pro tuto akci musíte
mít pøipraven export svých dat ve formátu ADIF. Velikost
jedné dávky je omezena zhruba na 1000 spojení, další
dávka se posílá samostatnì. Odešlete-li omylem data
stejná, server pozná duplicity a neuloží je.

Formát ADIF má následující strukturu (údaje o jed-
nom spojení):
<CALL:5>EG0CV<QSO_DATE:8:D>20001005<TIME_O
N:4>1653<MODE:3>SSB<BAND:3>20m<RST_SENT:2
>59<NAME:4>JUAN<QTH:6>TOLEDO<EOR>

Tedy: spojení se stanicí EG0CV se uskuteènilo 5. 10.
2000 v 16.53 UTC, módem SSB na pásmu 20 m, jméno
operátora Juan a QTH Toledo. Data vìtšího poètu spojení
se skládají z vìtšího poètu takových øádkù. Elektronické
deníky mívají export do formátu ADIF zabudován (mohu
potvrdit pro HAM_LCT, LOGGER, MixWin).
(Podrobnosti o formátu ADIF a jeden z možných konver-
torù najdete v pøíštím èísle Radioamatéra - pozn. red.)

Server je také schopen pracovat se znaèkami z por-
tablového nebo mobile provozu nebo se znaèkami,
vytvoøenými podle ujednání CEPT.
Ve formì .jpg souboru mùžete serveru EQSL poslat
oskenované svoje radioamatérské povolení, zmenšené
tak, aby byla vaše znaèka èitelná. Webmaster N5UP vám
pak zašle potvrzení ve formì diplomu a vaše EQSL lístky
budou mít na spodní stranì logo o plné autorizaci a do
diplomù a soutìží by mìly být použitelné. Samozøejmì
za pøedpokladu, že tato forma potvrzování spojení bude
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Mezinárodními úmluvami byl za standardní pøijímací
pøístroj urèen audion s jedním stupnìm nízkofrek-
venèním. V amatérských èasopisech, vycházejících
v cizinì, èteme èasto seznamy slyšených stanic. Není-
li nic bližšího udáno, rozumíme tím pøíjem aparátem
výše uvedeným.

Pøi stavbì krátkovlnných pøijímacích pøístrojù
snažíme se zjednodušiti co nejvíce obsluhu. Užíváme
jediného dialu, pouze u nìkolika druhù máme knoflíky
dva. V prvém pøípadì ladí se kondensátorem møížkový
okruh lampy, a reakèní cívka jest mìnitelná. Pøi užití
dvou dialù bývá jeden pro øízení møížkového okruhu
a druhý k ladìní anodového okruhu. První pøijímaè
nazýváme s reakcí induktivní, druhý s kapacitní.

Pøipojení anteny bývá u krátkovlnných pøístrojù
vždycky aperiodické. Docílí se tím snadno vìtší selek-
tivity a dále mùžeme si pøijimaè ocejchovati a na každé
antenì zùstává potom ladìní stejné, kdežto pøi pøímém
spojení anteny s pøístrojem, jako tomu bylo
u „Allconcertu“ bylo tøeba cejchovati pøijímaè pro
každou antenu zvláštì.

Stavba pøijimaèe musí býti pokud možno peèlivì
provedena. Veškeré souèásti, které by mohly na sebe
pùsobiti, musí býti od sebe vzdáleny. Spoje mají jíti
kolmo k sobì navzájem. Ke spojení jednotlivých

souèástí užíváme dostateènì silného, mìdìného drátu,
nejlépe postøíbøeného. Nedoporuèuje se spojovati
drátem ètyøhranným nebo pocínovaným. Holý mìdìný
drát se na povrchu potáhne pomìrnì špatnì vodivou
vrstvou mìdìnky. Aby se to zamezilo, emailují se dráty,
nebo ještì lépe postøíbøují. Co se týèe síly drátu, užívá
se o prùmìru 2-3 mm. 

Cívky, jako hlavní èást pøijímaèe, zhotovujeme si ve
vìtšinì pøípadù sami. Jak jsem již døíve upozornil,
musí býti útlum v møížkovém okruhu detekèní lampy
minimální. Stavba cívky musí býti „beze ztrát“, neboli
jak Anglièané jmenují tento zpùsob vinutí „low-loss
coils“. V úvahu pøicházejí dva druhy cívek, válcovité
a Lorenzovy. Oba dva druhy jsou-li øádnì provedeny,
se sobì rovnají výkonem.

Síla drátu bývá znaèná pøi srovnání s cívkami pøijí-
maèù rozhlasových. Ve vìtšinì pøípadù to jest prùmìr
2 mm. Pro Lorenzovy cívky jest zapotøebí isolovaného
drátu. Nejlépe vyhovuje dvakrát bavlnou isolovaný.
Zabrání se tím jak spojení závitù, tak okyslièení mìdi.
Nejlepší by bylo užívati emailovaného drátu jednou
isolovaného bavlnou.

Kondensátory promìnlivé kapacity mají míti co
nejménì isolaèních hmot. Samozøejmì, že užijeme
výrobkù s lineární frekvencí. Poèáteèní kapacita musí

býti co nejmenší. Kladu hlavní dùraz na dobré spojení
jednotlivých desek se svorkou. Velikost nebývá znaèná.
Normálnì 250 pF, nìkdy pouze 100 pF. Vysoko-
ohmový odpor bývá volen nejlepší, který souèasná
technika pøivádí na trh. Osvìdèily se výbornì výrobky
provenience nìmecké, s èásteèným vakuem. Møížkový
fixní kondensátor mívá kapacitu 100-250 pF. Bývají tak
mnoho doporuèovány typy se vzdušným dielektrikem.
Jak jsem se pøesvìdèil, s poèátku fungují správnì.
Dostane-li se však mezi destièky prach, zpùsobí mnoho
mrzutostí. Tato nevýhoda nedá se odstraniti ani uzav-
øením do celuloidové skøíòky. Proto pøikroèeno bylo
k užívání zalitých kondensátorù. Bývá to nìjaká isolaèní
látka, jako ebonit, porculán apod.

Dùležitou vìcí jest podstaveèek pod lampu. Mnozí
amatéøi pøiletují pøívody pøímo na nožièky lamp. Ještì
lepší jest odstraniti sokl a pøipájeti pøívody na drátky po
projití sklem. Tím odstraní se vìtší mìrou vnitøní
kapacita lampy. Málo kdo se k tomu odhodlává,
protože hrozí nebezpeèí rozbití lampy a proto pøi koupi
podstaveèku hleïme na výrobek skuteènì dobrý.

Jakou lampu? Možno užíti každého dobrého
výrobku. V Americe užívají lamp UX 201A. Také s UX
199 (299) bývá pracováno. V Evropì jsou nejznámìjší
C 509 firmy Philips a RE 144 Telefunken. Také dvoj-
møížkové lampy bývají mnoho užívány.

Tìmito všeobecnými údaji hledìl jsem ètenáøi vnuk-
nouti vùdèí myšlenku pøi stavbì pøijímaèù
krátkovlnných. Bližší údaje nalezne amatér pøi popisu
jednotlivých pøijímaèù. 

Z knihy Pøijimaèe pro krátké vlny 1928 

vybral Milan Leistner, OK1ZML

Z historických pramenù:
Jak se zaèínalo - Pøijímaè na krátké vlny
Nejvýhodnìjším typem pøijímaèe na krátké vlny jest audion se zpìtnou vazbou. Pøi pøíjmu tìch-
to vysokých frekvencí není možné vysokofrekvenèní zesilení. Proto hledíme møížkový okruh
detekèní lampy konstruovati pokud nejvíce možno bez útlumu a sotva slyšitelné signály zesilu-
jeme nízkofrekvenèními zesilovaèi.

Proè vùbec QSL lístek?

Pøedložení platných QSL lístkù, tedy písemného
potvrzení navázaného spojení, je nutné témìø pro všech-
ny významnìjší radioamatérské diplomy. Pro celou øadu
z nás je sbírání a evidence QSL lístkù nedílnou souèástí
radioamatérského hobby. QSL lístek svou formou
a obsahem mnoho vypoví i o zemi a operátorovi protista-
nice. Kolekce QSL lístkù za vzácné spojení jsou èasto
souèástí výzdoby mnoha hamshackù a chloubou

DXmanù. Potvrzeným QSL si èasto i po létech vybavíme
okolnosti okolo navazovaného QSO, pøipomeneme si
úèast v závodì a pod. Zaslání QSL lístku, pokud bylo
bìhem spojení potvrzeno, je i souèástí slušného
chování, Hamspiritu. Nicménì uznávám, že pro øadu
radioamatérù nemusí vùbec být QSL významnou
souèástí naší èinnosti - jsou to závody, spojení pøes
Packet Radio, kroužky na pøevadìèích, operátoøi DX
expedic a podobnì.

Kam poslat QSL?

Obvyklý postup, tedy pøedání setøídìných lístkù QSL
službì ÈRK, následné zaslání QSL službì v patøièné zemi
v rámci IARU a její doruèení stanici, se kterou jsme mìli
QSO, zpravidla selhává v pøípadech vzácnìjších DX zemí.
Tam, kde není zøízena QSL služba, pøípadnì pokud máte
QSO se stanicí, která nevyužívá QSL službu, musíte
poslat buïto QSL lístek pøímo poštovní zásilkou (tyto
stanice obvykle udávají bìhem QSO informaci DIRECT,
nebo jen CBA -CallBook Address), pøípadnì využívají
služeb jiné stanice - QSL manažera. V tomto pøípadì
zøetelnì na svém QSL kromì standardních údajù lístku
vyznaète: QSL VIA a znaèku QSL manažera. Ovšem v celé
øadì pøípadù nevyužívají QSL manažeøi QSL služeb a je
nutné i jim poslat lístek DIRECT s IRC, pøípadnì Green
Stamp! Prvním nutným krokem pro úspìšné získání
potvrzení QSO je tedy zjištìní adresy, kam musíme
doruèit svùj QSL lístek. 

QSL a jak zvýšit svou úspìšnost
pøi potvrzování vzácných spojení
Souèasné maximum sluneèní èinnosti umožòuje navazovat QSO na vyšších KV pásmech po celém
svìtì i s relativnì nízkými výkony a jednoduchými anténami typu dipól a vertikál. Spojení pro rùzné
diplomy a DXCC žebøíèky utìšenì pøibývají, nicménì problémem se stává jejich potvrzování QSL
lístky. Jak dosáhnout v této èinnosti co nejvìtší úspìšnosti a rozšíøit svou sbírku QSL lístkù?

oficiálnì uznána. Je tøeba konstatovat, že zatím tomu tak
není, ale napø. ARRL intenzivnì jedná o tom, aby tomu
tak bylo pro všechny jejich diplomy. Ostatní organizace
na sebe zøejmì nenechají pøíliš dlouho èekat, èas bìží
velmi rychle a možná v dobì, kdy ètete tyto øádky,
k tomu již dojde. A pokud se jedná o používání
amatérskými stanicemi, tak hláška jako je „QSL via
bureau“ nebo „QSL via direct“ je zcela normálnì
doplòována už i „QSL via eQSL.cc“, zejména stanicemi
pracujícími digi módy. Pochopitelnì se vyskytují
i výroky typu „not QSL via eQSL.cc“, to podle zájmu
toho kterého operátora.

Vìtšina mojí generace, která je narozena v první
polovinì minulého století, hledí na EQSL lístky
s nedùvìrou (alespoò se to domnívám). Zatím mám
radìji QSL lístky typu HARD, tedy lístky tištìné profe-
sionální tiskárnou na papír. Souèasnì si ale uvìdo-
muji, že generace mladších a nejmladších hamù je
plnì „zasažena“ elektronickým vyjádøením svìta a ti
jsou samozøejmì plnì pro. Jedná se i o QSL lístky
z expedic, kde by mohlo dojít k výrazné úspoøe poš-
tovného; a co teprve pøi žádostech pro diplomy!
Skladování papírových lístkù je pak další problém, zde
se nabízí velká úspora. Nakonec když radioamatér

skonèí, skonèí s ním i tyto stohy lístkù, nejspíše
v kamnech.

Ovšem k využívání služby EQSL.cc je nutné mít sluš-
ný poèítaè, pøípadnì dobrou barevnou tiskárnu nebo
vypalovaèku na CD, pøipojení na Internet - je toho dost.
Ale èas bìží rychle, co platilo vèera, dnes již neplatí,
zejména ve výpoèetní technice. Èistì pro pøíklad: pokud
si nìkterá stanice nechá natisknout a rozešle 10 000
QSL lístkù, z toho jednu desetinu direct, pak náklady
s tím spojené jsou zcela porovnatelné s cenou slušného
poèítaèe vèetnì vypalovací CD mechaniky.

Vláïa Veselý, OK1IVU



Zdroje informací:

- DX stanice bìhem provozu v pravidelných intervalech
uvádìjí QSL manažera, pak tedy staèí po nìjakou dobu
sledovat její provoz. Obvykle jsou QSL informace také
vyslány pøed ukonèením provozu (QRT) s pøípadnými
dalšími informacemi - QSY na jiné pásmo, délce
pøestávky v provozu a pod. Takto získané QSL INFO
patøí k nejvìrohodnìjším. Pokud je o spojení s DX sta-
nicí zájem a na kmitoètu panuje èilý pile-up, v žádném
pøípadì bìhem svého QSO nezdržujte s dotazy na QSL
INFO! I bìhem krátké chvíle, kdy by provoz vypadl
obvyklého z rytmu (na CW: R599TU) byste takto
znemožnili spojení nìkolika dalším radioamatérùm,
kteøí by pak na podobnou šanci mohli také èekat do
dalšího maxima sluneèního cyklu…

- Dalším hodnovìrným zdrojem QSL a provozních infor-
mací jsou DX bulletiny, typu OPDX, 425 DX NEWS,
ARRL DX bulletin apod. Pokud máte napojení na sí•
Packet Radio, pøípadnì internet, nebude jejich vyhledání
pro vás žádný problém.

- Adresu pro DIRECT zaslání QSL lístku, pøípadnì spojení
na QSL manažera najdete v CallBooku. Kdysi existoval
podobnì jako telefonní seznam v tištìné podobì, nyní je
distribuován na CD ROM (Buckmaster, QRZ.COM
apod.) nebo je dostupný a snadno aktualizovatelný na
internetu napø. http://www.buck.com/.

- QSL info najdete v DX Clusteru - pøíkaz SH/QSL, pøí-
padnì v databázích na nìkterých BBS - tøeba na
OK0PRG pøíkaz QSL. Musím zde ovšem poznamenat, že
tato data podle mé zkušenosti nepatøí k nejhod-
novìrnìjším a èasto získáme i zcela protichùdné infor-
mace!

- Rozsáhlou databázi QSL manažerù udržuje Martin,
OK1RR, najdete ji na http://www.qsl.net/ok1rr/

- Na internetu existuje užiteèná služba PathFinder: na
adrese http://www.qsl.net/pathfinder/WebClient/;
sdružuje odkazy na nìkolik nejvìtších on-line
CallBookù a též mùžete z nìj uèinit dotaz do databáze
DX Clusteru. Výhodou je, že pokud hned nenajdete
správného QSL manažera, nemusíte stále pøeskakovat
z jedné internetové adresy na druhou a znovu pokaždé
vyplòovat hledanou CALL, ale máte zde vše pìknì
pohromadì. Vøele doporuèuji!

- V neposlední øadì je dobrým zdrojem informací nedìlní
ranní OK/OM DX kroužek na pásmu 80m, který již po
nìkolik desetiletí moderuje OK1ADM.

Spolu s pronikáním internetu do našeho života a i radio-
amatérského hobby se objevilo i nìkolik zcela nových zpù-
sobù, jak si vyžádat QSL lístek:
- Pøes e-mail. Napøíklad G3TXF, Nigel je známý nejen jako

excelentní CW operátor, ale je sympatický i tím, že 100%
potvrzuje QSL ze svých èastých DX expedic. V poslední
dobì je možné si vyžádat QSL pøes jeho e-mail adresu
G3TXF@compuserve.com, kde do textu zprávy opište
údaje o QSO (tak jako byste je vypisovali na QSL lístek).
Lísky následnì 100% posílá via BUREAU. Za skuteèný

rekord považuji QSL lístek z jeho expedice VK9CXF na
ostrov Cocos (Keeling). Lístek za QSO z 12.5.2001 jsem
si na QSL službì ÈRK vyzvednul již 5.6.2001, netrvalo to
tedy ani mìsíc!

- Další novinkou a pøíjemnou skuteèností je možnost
vyžádat si zaslání QSL na WWW stránce, kde je umístìn
stanièní deník DX stanice v databázovém formátu spolu
s okamžitým ovìøením vašeho spojení (tzv on-line log).
Zaslání QSL via BURO napø. sám automaticky nabídne
v pøípadì potvrzení on-line log stanice PV0F (ostrov
Fernando Noronha z letošní CW èásti WPX Contestu),
umístìný na adrese http://www.qth.com/k7bv/py0f.

- Pro ilustraci na závìr nutno uvést, že nìkteré druhy
provozu, jako je napø. SSTV, umožòují pøímo pøenést
QSL bìhem spojení na obrazovku (døíve monitor
s dlouhým dosvitem, dnes již pøedevším poèítaè).

Nìkolik obvyklých postupù:

- QSL manažer neodpovídá pøes BURO, pak je nutné
zaslat lístek DIRECT spolu s SASE, pøípadnì IRC, nebo
„Green Stamp“.

- Klubové stanice typu 3V8BB, kde èasto hostující operá-
toøi z rùzných zemí svìta - zde tedy záleží i na období,
kdy jste QSO navázali. Podrobnìjší informace obvykle
najdete na jejich www stránkách. Najdete je, a také
stránky mnoha OK stanic, napø. na populárním serveru
www.qsl.net.

- Závodní stanice - jejich cílem není výmìna QSL lístkù,
ale navázání co nejvìtšího poètu spojení. V závodì
navážou nìkolik tisíc QSO, takže QSL neodesílají auto-
maticky. Špièkové stanice k vítìznému výsledku potøe-
bují opravdu každé QSO a tak získávají v závodì spojení
i se stanicemi, které se závodu neúèastní pro co nejlepší
výsledek, ale pro možnost relativnì jednoduše ulovit
nìkolik nových zemí nebo prefixù. Závodní stanice
obvykle využívají QSL manažery, jejichž zjištìní neèiní
problémy.

Rady QSL manažerù

QSL manažer obhospodaøující více vzácných DX stanic
a expedic musí vyøídit èasto desítky i více tisíc QSL lístkù
roènì. Aby to mohl dìlat efektivnì a rychle, je potøeba aby
váš QSL požadavek splòoval zabìhlé zvyklosti. Jeden
z pøedních QSL manažerù Steve, KU9C ve svém èlánku
v DX MAGAZINE shrnul nìkolik rad a postupù, jak usnad-
nit práci QSL manažerùm a snížit tak riziko nepotvrzení
vašeho QSO:

Základní rady:

- Vždy uvádìjte èas v UTC/GMT! Ujistìte se, že uvádíte
správný èas a datum - èasto pøichází QSL lístky
s rozdílem vìtším než 24 hodin!

- Pokud bylo spojení uskuteènìno v závodì, uveïte
pøedaný kód. Pokud je QSO uskuteènìno s DX expedicí,
doporuèuje se pro snazší vyhledání a pøípadnou identi-
fikaci poznaèit na QSL též CALL stanice, která uskuteèni-
la spojení pøed Vámi a po Vás! Uveïte též jméno operáto-
ra (pokud jej máte k dispozici), pøípadnì další informace,
které mohou DX stanici nebo jejímu QSL manažerovi
pomoci najít Vaše spojení v deníku.

- Pište èitelnì, pøedevším data kritická pro vyhledání QSO
v deníku.

- Používejte inkoust, který se nerozpíjí a nerozmazává na
papíru vašeho QSL lístku. To také platí pro popis
zpáteèní obálky (SASE). Poèítejte s tím, že velmi èasto
jsou zásilky bìhem pøepravy vystaveny vlhkosti!

QSL design:

- Zdobené QSL jsou nádherné, ale buïte si jisti, zda
informace vytištìné na vašem QSL lístku jsou èitelné.
Vyvarujte se „psacího“ písma typu skript nebo neobvyk-
lých typùm písma.

- Dále je vhodné všechny dùležité informace uvádìt na
stejné stranì lístku spolu s Vaší volací znaèkou. QSL
manažery zdržuje neustálé pøeklápìní lístku z jedné
stany na druhou.

- Doporuèuje se na QSL lístek uvádìt i e-mailovou
adresu.

- Užívejte standardní formát QSL lístku!

Vypisování QSL lístku:

Ideální je umístit informace o všech spojeních na jeden
lístek a vložit jej do jedné obálky (pokud to QSL manažer
nevyžaduje jinak). Pokud umístíte na QSL lístek informace
o více QSO a nejsou v jedné skupinì, uveïte též poznámku,
(napø. ADDITIONAL QSOs ON BACK of CARD). Pole pro
datum by mìlo skuteènì jasnì definovat den/mìsíc/rok.
8/7/99 znamená 8. èervence, nebo 7. srpna? Používejte
proto radìji anglické zkratky mìsícù nebo øímské èíslice!

Obsah obálky pøi posílání DIRECT:

Používejte obálky, které jsou právì tak velké, aby se do
nich vešel QSL lístek a SASE. Nevyužitý prostor velké
obálky mùže vést až k roztržení obálky v automatických
poštovních tøídících systémech. Pokud možno nepøekládej-
te vlastní SASE obálku - používejte „vkládané“ obálky (tedy
menší vložit do o trochu vìtší), jsou k dispozici
v tiskárnách zabývajících se tiskem firemních obálek
a merkantilních tiskovin.

Používejte pevné a kvalitní obálky. QSL manažeøi èasto
dostávají velmi tenké obálky urèené pro leteckou poštu,
které pak obvykle pøijdou zmaèkané èi jinak poškozené.

Jestliže posíláte dopis do zahranièí, nezapomeòte uvést
název státu do poslední øádky zpáteèní adresy.

Co je to SASE?

- Obálka s dostateènou velikostí pro DX QSL lístek, ve
které se bude lístek vracet k Vám. Nesmí být pøíliš
veliká, ani malá - pokud se do ní má vejít QSL lístek
nepøeložený.

- Obálka musí mít nadepsánu Vaši èitelnou a kompletní
adresou vèetnì státu, vyplnìnou v poli pro pøíjemce.

- Obsahující poštovné postaèující pro vypravení zásilky
zpìt. Obvykle IRC nebo Green Stamp. Nìkteøí QSL
manažeøi akceptují i mìny jiných státù. Je však dùležité
si uvìdomit, že obvykle nemají možnost smìny bez
dalších poplatkù, které mohou pøesáhnout hodnotu
zaslaných bankovek. Pokud si nejste jisti, použijte
Green Stamp nebo mìnu státu, kam posíláte žádost
o QSL lístek.

- Pokud pøímo zasíláte poštovní známku, zjistìte si, zda
skuteènì posíláte známky v dostateèné hodnotì.
Nezapomeòte, že poplatky za poštovné v poslední letech
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trvale rostou! Dále se doporuèuje známku(y) pouze
pøiložit k zásilce a nelepit ji pøímo na obálku!

- Ovìøte si, že IRC, který jste pøiložili k zásilce, je platný!
Nesmí být orazítkovaný v pravém políèku!

A co SASE není:

- Neposílejte pouze pohlednice nebo jen zásilku s poš-
tovným a samolepkou se zpáteèní adresou - pøedpoklá-
dáte tak, že QSL manažer zaplatí za zpáteèní obálku.
Pokud použijete tento zpùsob, riskujete, že se Vám QSL
lístek vrátí také jako „pohlednice“ tedy s nalepenou
známkou razítky a dalšími informacemi, kterými auto-
matizované poštovní systémy oznaèují zásilky!

- Pokud v obálce pouze zašlete QSL bez SASE a poš-
tovného, pak oèekávejte zaslání QSL DX stanice pøes
QSL BURO a nìkdy ani to ne.

Nìkolik rad a tipù:

- Vložte Vaši SASE s pøeloženým zalepovacím páskem
smìrem k spodnímu okraji obálky. V pøípadì, že obálky
jsou otevírány automatickým otevíracím strojkem nebo
nožem, snížíte nebezpeèí, že Vaše obálka bude rozøíznu-
ta v okamžiku, když pøíjemce otevøe vaši zásilku.

- Snažte se zabránit, aby se SASE pøilepila na vnitøní
obálku - používejte radìji kvalitní obálky se
samolepicím páskem, než obálky s lepidlem - mohou se
pøilepit, pokud zásilka zvlhne bìhem pøepravy!

- Pokud použijte samolepicí obálky - vyberte ten typ
s krycím páskem, který se odstraní až tìsnì pøed
zalepením obálky. Nejsou vhodné obálky, které mají
lepidlo na obou plochách záložky a k jejichž slepení
dojde kontaktem a stlaèením!

Jak rychle je možno získat QSL?

Rychlost je samozøejmì dùležitým faktorem. Zde je však na
místì trpìlivost - mìjte na pamìti, že DX stanice i QSL
manažer mají v životì i jiné dùležité vìci, než jen rozesílat
QSL lístky. Naše èekání na QSL lístek mùžeme však
výraznì ovlivnit zpùsobem, jakým svùj požadavek zašleme.
Vyberte si jeden z následujících postupù (a jen jeden -
kombinací, pøípadnì použitím všech najednou jen pøidìláte
práci všem, kteøí se na celém procesu podílejí). Práci QSL
manažerù také zdržují požadavky na opakované potvrzování
QSO se stejnou stanicí na stejném pásmu a stejným
módem.
1. DIRECT: nejrychlejší zpùsob je zaslat SASE pøímo QSL
manažerovi. Pokud potøebujete odpovìï extrémnì rychle -
požadujte potvrzení pouze s jednou DX stanicí za stejné
období (napø. nìkolik spojení v jednom mìsíci, stejném
závodì). Pokud tomu tak není, odpovìï zdrží vyhledávání
QSO ve více denících - zvláštì pak v pøípadì, že QSL
manažer èeká na doruèení více deníkù od DX stanice.
Mnoha QSL manažerùm mùžete zaslat více QSL pro více
stanic, kterým vyøizují QSL agendu. Samozøejmì rychlost
tohoto ovìøování a hledání je závislá na tom, zda manažer
má právì k dispozici všechny deníky a QSL. Jiní QSL
manažeøi naopak zásadnì požadují zasílat požadavek pro
každou stanici v samostatné SASE zásilce!
2. QSL SERVICE: pokud tolik nespìcháte, mùžete využít
služby QSL servisù - pozor, nezamìòovat s QSL službou
(BUREAU)! Jednu takovou provozuje WF5E - shromažïuje
QSL lístky od svých èlenù a zasílá je hromadnì DIRECT na
patøièné QSL manažery. Takové servisy jsou pochopitelnì
pro jejich èleny provozovány za poplatky, které ovšem
mohou být i výraznì nižší, než náklady na zasílání jed-
notlivých DIRECTù, zvláštì pokud se DX provozu vìnujete
aktivnì!

3. QSL BUREAU: použití QSL služby je nejekonomiètìjší
zpùsob, jak získat potvrzení QSO. Bohužel celá øada DX
stanic a QSL manažerù neodpovídá na QSL požadavky
pøicházející pøes QSL službu. Je to nìkdy dáno také tím, že
jim zasílání na jednotlivé QSL služby zpùsobuje další
dodateèné náklady na poštovné. Také vyøizují QSL lístky
došlé pøes BUREAU s nejnižší prioritou - pøednost mají
DIRECT a QSL SERVICE. Obvykle mají tendenci odpovídat
pøes BUREAU jednou roènì (!). Mìjte proto trpìlivost
a neposílejte své lístky znovu, pokud neuplyne rozumná
doba. Co je to rozumná doba? S pøihlédnutím k výše uve-
denému zpùsobu práce a cestì, kterou lístek urazí nazpìt
pøes QSL službu k Vám to mùže být v mnoha pøípadech
i dva roky.

Pokud se chcete dotázat na cokoliv ohlednì QSL,
doporuèuje se použít e-mail, pokud jej DX stanice, èi
manažer uvádí. Když zasíláte druhý požadavek na QSL
lístek, uveïte to v zásilce (SECOND REQUEST) - QSL
manažer z toho pozná, zda byla vaše první zásilka ztracena
v poštì, nebo zda je ještì ve zpracování, a podle toho mùže
patøiènì reagovat.

Speciální požadavky:

Napøíklad zaslání jednotlivých QSL lístkù za jednotlivá
spojení zabírá DX stanici nebo QSL manažerovi èas, ve
kterém by mohli udìlat další spojení nebo vyplnit o trochu
více lístkù. Také se tím zvyšují náklady, zvláštì pokud se
jedná o barevné QSL. Pokud tedy potøebujete/ukládáte
lístky podle pásem, nebo druhù provozu - sdìlte tento
dùvod, také mùžete pøidat do zásilky nìco navíc na pokrytí
vyšších nákladù.

Elektronické QSL?
Logbook of the World

Je pøipravován projekt ARRL, který umožní využít „elek-
tronické formy“ QSL i pro verifikaci QSO všech ARRL
diplomù vèetnì DXCC! Nicménì projekt je zatím ve fázi
úvodního zámìru - jakmile bude uskuteènìn, ARRL pøed-
pokládá, že bude schopna pøijímat deníky v elektronické
formì od expedic a DX stanic, podobnì jako je tomu pøi
zasílání elektronických deníkù ze závodù. Jednotlivé stani-
ce si budou pak moci jednoduše ovìøit svá QSO a pøípad-
nì on-line podat žádost i o diplom jako je DXCC. Pøesné
datum implementace software a spuštìní projektu zatím
nebylo stanoveno, ale mùže to být v prùbìhu jednoho roku.
Jinak na internetu existuje funkèní systém pro výmìnu
elektronických QSL lístkù na adrese www.eQSL.cc, ale
o tom se doètete na jiném místì...

Slovníèek pojmù:

- BURO, BUREAU - QSL služba v rámci IARU
- IRC - International Reply Coupon. Mezinárodnì platný

kupón pro úhradu poštovného. Lze ho zakoupit na
poštì, nicménì levnìji jej seženete na rùzných radio-
amatérských burzách a v inzerci - v tomto pøípadì si
ovìøte, zda kupóny jsou platné, tedy mají razítko vydá-
vající pošty v levé dolní èásti. IRC se staly jistým typem
radiomatérské mìny a bohužel je v obìhu i mnoho
neplatných IRC lístkù, které pak následnì nemùže pro-
tistanice použít k úhradì poštovného.

- SASE - Self-Addressed Stamped Envelope - pøiložená
obálka se zpìtnou adresou a poštovným - nìkteré prak-
tické rady viz odstavec o èinnosti QSL manažerù.

- DIRECT - zaslání pøímo na adresu obvykle udanou
v CallBooku, nìkdy se setkáte se zkratkou (CBA - Call
Book Address)

- Green Stamp - „Zelená známka“ - slangový výraz pro
pøiložení 1$. V nìkterých zemích 1 IRC nepostaèuje na
úhradu poštovného, navíc $ je akceptován jako uni-
verzální celosvìtová mìna.

- CallBook - adresáø radioamatérù
- QSL MANAGER - stanice, která vyøizuje QSL agendu

pro DX a contestové stanice.

73! a hodnì úspìchù v získávání QSL lístkù vzácných sta-
nic pøeje

Tomáš Krejèa, OK1DXD
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Soukromá inzerce
Koupím èeský manuál na první verzi ICOM-706. OK2VXL,
Jan Racek, Newtonova 32. 70200 Ostrava 2. Tel.0723872699
Prodám nevyužitý, nepoužívaný tranzistorový koncový stu-
pen na 2 m od firmy DAIWA LA-2190HDX, výstupní výkon 190
W, 2 stupnì regulace buzení a 2 stupnì regulace  výstupního
výkonu, pøedzesilovaè, pro všechny druhy provozu, napájení
13,8 V, ovládání VOX èi pøes PTT. Cena 12 900 Kè. Milan,
OK1DWC. PR nebo email ok1dwc@contesting.com.
Prodám TRX Yaesu FT-920 (1,8 - 50 MHz) s telegrafním fil-
trem za 50 000,- Kè. OK1MP, tlf.: (02) 7270 4620, e-mail:
OK1MP@volny.cz
Prodám TCVR IC490E 430 MHz 10 W, all mode - 11000 Kè;
TCVR C-528 duo band 145/430 MHz, hand, 5 W - 7000 Kè;
TCVR  C-5800 145 MHz 25 W, all mode - 11000 Kè; PA 430
MHz in 10 W, out 40 W, all mode - 2500 Kè. Adresa: OK1AYZ,
tel. 0607 943309.
Prodám 2 m TCVR - ruèku TH-22E, 144-146 MHz, krok 12,5
kHz, výkon 5 W. Vèetnì manuálu, baterie a dobíjeèky. Cena
3.900,- Kè. Petr Indrych, Gen. Svobody 612/14, 674 01 Tøebíè,
tel. 0618 - 820587, e-mail: indrych@volny.cz.
Koupím èas. AMA r. 93, Radiožurnál (slovenský) r. 93-97 a
sborníky KV a QRP techniky. Stanislav Vacek, Støekovská
1344, 182 00  Praha 8.
Prodám skener MVT-7100, 530 kHz - 1650 MHz bez mezer,
všechny druhy provozu vèetnì zdroje (nabíjeèe) a akumulátorù,
perfektní stav. Cena 8 000 Kè. Koráb Zdenìk, Zádveøice 193,
763 12  Vizovice, tel.: 0603 356 150.
Prodám TRCVR FT 747GX - dobrý stav, dále RX309 1-36
MHz, dále TX Tøinec a tovární zdroj k R-105. Cena dohodou.
OK1KC, tel.: 02/687 53 04.
Invalidní dùchodce shání tyto vìci a prosí, kdo mùže je dáti
darem za úhradu poštovného. Tranzistorová nehrající rádia,
vysil. menších rozmìrù, mìøáky (vše i vraky). Dále koupím 3 ks
varikapy BB212 (nutnì potø.) nebo ekv. 3 nož. typ 30V 01A-
230-560PF. Diody BAV 99 (NE SMD) 3 ks. Trafo nebo vrak
voltohm. BM289 s dobr. trafem 1 ks drátov. potenc. 680-
1K5/10W minimálnì (do 200 Kè). Uveïte ceny. Ladislav Seidl,
OK1-33971, Jiráskova 816, 517 54  Vamberk. Tel. syn mobil -
0737 780 000.
Prodám 2 ks RX-R3, 1 ks RX-R4, 2 ks TRX-RM31 komplet-
ní originál vybavení, vìtší množství náhradních elektronek. Vše
za 2500 Kè. Èasopisy RADIO (èervené) roèníky 1977-87. Cena
dohodou. Volejte na 0321/795548.
Prodám komunikaèní Rx AOR, typ AR3030; rozsah 30 kHz
- 330 MHz; provoz CW, LSB, USB, AM, synch. AM, NFM, FAX;
dvì VFO, DDS syntéza, ladící krok 5,10,100 Hz, 1 kHz, 1 MHz;
100 pamìtí; filtry Collins 500 Hz/ 2,5 kHz/ 6 kHz/ 15 kHz; ana-
logový S-metr, RS 232 port; squelch, atenuátor 10/20 dB,
napájení baterie 12 V nebo sí•ový zdroj; hmotnost 2,2 kg,
servisní dokumentace; jako nový, PC 30 400 Kè, nyní 15 000
Kè. Telefon veèer: 02/472 84 80.
Prodám DV Rx Telefunken E408 LW/4, rozsah 10 kHz - 1800
kHz, provoz A1, A2, A3, A4/F4, 16+2 elektronky, perfektní stav,
cena k jednání 6000 Kè. Telefon veèer: 02/472 84 80.
Prodám ICOM W32E 118-174, 400-470 MHz s klonovacím
kabelem a softwarem, Dragon SS 485 26-30 MHz AM, FM,
SSB se selektivou SuperRex. Dále PA 100 W 26-30 MHz FM,
AM, SSB. CB anténu, magnetku prùm. 90/660. Tel.: 0457/622
263.
Koupím pøijímaè pro letecké pásmo 100 - 150 MHz (R 870)
pøíp. leteckou palubní stanici. Jan Uher, Ponìtovice 66, 664 51
Šlapanice, tel. 05/44 24 55 53.
Koupím sí•ový zdroj a elektronky DF 668 a DF 669 k pøijí-
maèi R5. Dále koupím komunikaèní VKV pøijímaè - staèí FM -
AM. Prodám nebo vymìním RX - R3 + náhradní elky a RF-11.
Miroslav Øíšský, Dolnokubínská 1444, 393 01  Pelhøimov.
Telefon po 20. hodinì 0366/332583.



O této výpravì uvažovali Jiøí s Jardou již delší dobu,
intenzivní organizaèní pøípravy vypukly na pøelomu øíjna
a listopadu minulého roku, kdy bylo s koneènou plat-
ností rozhodnuto o cíli - ostrovu Christmas - s naèa-
sováním, které by umožnilo úèast s ARRL kontestu;
o nìco pozdìji, v pùlce prosince, se vzbudil i Jirka
a zaèal s projektováním a pøípravou antén a stožárù.

Ostrov Christmas (Vánoèní, Kiritimati v kiribatštinì)
je jako souèást souostroví Line Isl. samostatnou zemí
DXCC pod názvem Východní Kiribati. Ostrov leží na
156. západním poledníku, 200 km severnì od rovníku,
2100 km jižnì od Honolulu a 3200 km východ-
nì od správního ostrova Republiky Kiribati -
Taravy. Christmas je nejvìtším korálovým
ostrovem na svìtì (jeho obvod mìøí pøes 160
km), jeho rozloha pøedstavuje polovinu rozlo-
hy zbytku Kiribati. Ostrov je obklopen divoký-
mi plážemi, pokryt slanými jezírky spojenými
s rozsáhlou, na jih otevøenou lagunou, v jejímž
ústí zakotvil 24. 12. 1777 kapitán Cook a tento,
pro Evropu novì objevený ostrov, pojmenoval
na oslavu Vánoc. V roce 1888 byl ostrov
zaèlenìn do britského impéria. Bìhem druhé
svìtové války byl využíván americkou armádou
jako zásobovací základna, mezi roky 1956 až
1962 sloužil Britùm jako místo nukleárních
pokusù ve stratosféøe. Jak mi sdìlil jeden
z místních pamìtníkù, do dnešních dnù pøežili pouze
dva z 20000 Britù, zúèastnìných na pokusech! Ostrov je
rájem rybáøù a potápìèù, kteøí však kvùli rozsáhlé popu-
laci šedivých žralokù využívají pouze místo mezi
severozápadním mysem a osadou Paris. Jsou zde
celkem 4 osady, správním centrem je osada London na
jižním cípu ostrova. Po získání nezávislosti v roce 1979
se na ostrov zaèalo vracet pùvodní obyvatelstvo, jehož
poèet dosahuje v souèasné dobì ke 4000 Melanézanù
(jejich pøedkové pocházející z Nové Guineje zalidnili
ostrovy Kiribati mezi 11. a 13. stoletím) a 6
Indoevropanù. Na ostrovì jsou dva hotely (silnì pøe-
dražené), jako všude v republice Kiribati se platí austral-
skými dolary. Ostrov má pravidelné letecké spojení
s Honolulu (lety 1x týdnì) a lodní s Taravou (nìkolikrát
roènì). Obyvatelé se živí rybolovem, prùmyslovì je
zpracovávána moøská sùl a v poslední dobì ostrov
slouží jako stanice øídící první fázi letu japonských
družic, startujících z Tanegašimi (JA6) v programu
NASDA. Japonci dále budují nákladní pøístav, jako první
instalaci v programu, jehož cílem je používání ostrova ke
startu a pøistání japonských bezpilotních raketoplánù.
Støedoevropskými amatéry je ostrov považován za jednu
z nejobtížnìjších zemí, nebo• šíøení pøes severní mag-
netický pól je silnì závislé na sluneèní aktivitì - bìhem
magnetických bouøí je spojení s Evropou velmi obtížné.
Ostrov byl pøedchozími expedicemi málo aktivován na
nejnižších pásmech a na WARC pásmech. Dosud neby-
lo z ostrova vysíláno digitálními módy. Aèkoliv je ostrov
dosažitelný letecky, je vzácný i díky kiribatské adminis-
trativì, která vydává licence pouze osobnì, v centru
správních úøadù na ostrovì Tarava. Pokud nebyla získá-

na licence pøi jiné pøíležitosti, je letecké putování
z Taravy pøes Fidži do Honolulu a odtud na Christmas
èasovì i finanènì velice nároèné. Naštìstí Jarda bìhem
pøedchozí pacifické expedice zajistil licence na všechna
kiribatská území.

Pøi pøípravì expedice Jarda zajiš•oval organizaci
transportu a pobytu, Jirka se vìnoval technickému
zajištìní, zvláštì pak návrhu a realizaci antén s ohledem
na váhu a jednoduchost transportu pøi maximálnì
dosažitelných technických parametrech, a já jsem byl
požádán, abych podle možností pøipravil digitální

provoz. S obìtavou pomocí Boba OK2PSG a Josefa
OK2WO jsem byl vybaven programy, kamarádi
z táborského kroužku mi poslali propojovací krabièku
a po navázání asi 300 RTTY a PSK31 spojení jsem byl
pøipraven na expedici.

Expedice odlétala ve dvou termínech: Jiøí odlétal
z pracovních a osobních dùvodù 2. 2., Jarda 9. 2.; pøi-
dal jsem se k Jirkovi a s W6YA, jenž mì navštívil pøed
rokem v Praze, jsem si domluvil návštìvu a pomoc
s organizací týdenní cesty po Kalifornii.

Dne 2. 2. jsme s Jirkou odlétli pøes Frankfurt do Los
Angeles a po dvanáctihodinovém letu jsem poprvé
v životì pøistál na americkém kontinentu. Má životní
cesta zapoèala. Pobyt v Kalifornii, i když velmi bohatý na
zážitky, se vymyká tématu èlánku. Pouze pøipomenu, že
jsem se setkal s øadou známých amatérù (kromì Jima
W6YA - milovníka utopencù a našeho guláše - s:
W6EUF, W6ZZ, N7BK, N6AW, K6TQ, K6NA, N6VR,
K6DT), u Jima a u Wayna W6EUF jsem navázal pøes 250
spojení pod svou znaèkou W6/OK1PD a s autem
z pùjèovny jsem procestoval pobøeží mezi San Diegem
a Venturou, pøejel Sierra Madre, navštívil Bakersfield
a dojel do Sequoia Parku.

Po týdnu jsem se na letišti setkal s Jiøím a Jardou,
soustøedili jsme bagáž expedice a k veèeru odlétli do
Honolulu. Bagáž byla úctyhodná - stavebnice dvou pat-
náctimetrových stožárù, 27 m vysokého vertikálu, ver-
tikálu pro 30 m a øady YAGI antén (dvouelementu full-
size pro 14 MHz, duobanderu pro 18 a 24 MHz - na
každém pásmu ètyøi „full size“ elementy navržené tak,
aby pro ARRL contest pracoval jako druhý pìtielement
na 21 MHz, pìtielementu pro 21 MHz, pìtielementu pro

28 MHz a tøíelementu pro 50 MHz - vše ve dvou
oranžových vacích délky 210 cm a prùmìru pouhých 12
cm v celkové váze 66 kg - 33 kg každý), dva 38 kg kufry
s anténní bižuterií, kotvami, koaxiály a dráty a øadou
dalších pøístrojù, dva koncové stupnì ETO91beta ve
speciálních transportních krabicích a každý z nás osob-
ní zavazadlo s transceiverem ICOM706MarkIIG a note-
bookem, fo•ákem èi kamerou a samozøejmì tím nej-
menším a nejménì podstatným - osobními vìcmi.
Pozdì v noci jsme dorazili do Honolulu, ubytovali se
a tìšili se na prohlídku ostrova (zvláštì já, pro nìhož to
byla první tichomoøská zastávka v životì).

Ráno nás pøivítalo mrholení, horské høebeny
schované v závoji mrakù a neèekané chladno. Po letmé
prohlídce Honolulu s návštìvou pláže Waikiki a muzea
v Pearl Harbouru jsme autem z pùjèovny projeli ostro-
vem a nakonec se ještì prošli noèním Honolulu. Pøed
ètvrtou hodinou ráno jsme se vèetnì zavazadel pøe-
sunuli na letištì, zakoupili letenky, obstarali kiribatská

víza a v 6 hodin opustili Hawaii.
Bìhem ètyøhodinového letu jsme pøekonali

èasovou hranici a rázem jsme byli o den starší.
Pøi pøípravì na pøistání se z nekoneèného Pacifiku
vyhoupl výsek bìlostné placky se zelenými flíèky
palem, modrými jezírky spojenými s nedohled-
nou lagunou - to vše zarámováno do bílé pøíbo-
jové èáry; pak se ukázala rozsáhlá betonová
pøistávací dráha s nizounkým plechovým
domeèkem na konci, drcnutí, a byli jsme v cíli.
Doma je po pùlnoci 11. 2. (zde poledne 12. 2),
expedice zapoèala.

Na letišti nás èekalo polední vedro sálající
z ranveje i z plechové odbavovací boudièky (45
stupòù ve stínu), komisní bosí úøedníci v trièkách
a kra•asech, kontrolující každé výrobní èíslo

pøístrojù (jejich úøednický rituál, opakující se pouze jed-
nou týdnì) a pøed letištìm se k nám pøihlásil pere
Gratien, francouzský misionáø katolické misie v osadì
London, náš domácí pán se svými pøáteli. Po patnácti-
kilometrové cestì na korbì malého náklaïáèku jsme
dorazili ke kostelu, u nìhož jsem si ke svému úžasu
vybavil, že už jsem jej vidìl - bylo to v první televizní
reportáži z vítání nového milénia, uvedené mottem „zde
je místo, kde zaèíná nové milénium“. Vedle nového
kostela, postaveného k této pøíležitosti, se krèila staøièká
budova misie, jejíž jedna ze tøí místností se nám stala na
tøi týdny domovem - místem, kde jsme spali, jedli, vaøili
si a kutili a které jsme sdíleli spoleènì s ještìrkami
a kraby. K veèeru dorazila i zavazadla a zbytek prvého
dne jsme rozbalovali, prohlíželi okolí misie a plánovali
umístìní stanic a antén.

Z mého cestovního deníku:

12. 2.: definitivní umístìní stanic. Hlavní pracovištì
v boudièce u misie („Motel FARE“), druhé pracovištì na
kryté verandì východní strany misie, tøetí pracovištì ve
spoleèné místnosti. Anténní stožár 21/28 MHz severnì
od kostela, druhý stožár 14/18/24/50 MHz na severový-
chodní stranì kostela, vertikál 1,8/3,5 MHz východnì od
misie na bøehu laguny, dvouprvkový vertikální drátový
quad mezi palmami, vertikál 10 MHz vzdálený 40 m od
1,8 MHz vertikálu jižnì od 1. pracovištì. Všechna pra-
covištì spojená poèítaèovou sítí, vybavená notebooky
a svìtly. Kompletace prvního stožáru a 21 MHz.
Spalující slunce, oslepující korálový písek. Opalovací
krém s filtrem 20 nestaèí, ukrýváme se pøed sluncem do
osušek, kloboukù, košile s dlouhými rukávy - tu mám
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První informaci o této akci jsem získal 16. 1. 2001, kdy mi Jiøí (OK1RI) a Jarda (OK1RD) nabídli,
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em expedice Pacifik 2001.
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s sebou ale pouze já, Jirka ani Jarda nic podobného
nevezli. Odpoledne na doporuèení otce Gratiena návštì-
va pøedstavitele ostrova, pøedání dokumentace a vysvìt-
lení smyslu expedice. Veèer šok:: licence vydána pøed
dvìma roky, prodloužení potvrzeno pouze e-mailem,
platí jen pro jednu osobu. Až do odvolání zákaz expe-
dice.
13. 2.: pokraèujeme v pøípravách. Vztyèení stožáru, Jirka
poprvé pøedvádí pozici pavouèího muže: upoután v šesti
metrech instaluje první anténu. Mìøení antény: neu-
vìøitelné, nikdy nevyzkoušená anténa (Jirkùv vlastní
návrh antény OWA - boom 8m) má na 21,1 MHz PSV 1,
(PSV: 21,0 - 21,15 1,0, na 21,4 1,15)! Neèekáme na
povolení, nedoèkavì ladíme vysílaè. Po zapnutí sršení,
vysílaè vypadává. Po demontáži zjištìno, že jeden
z keramických kondenzátorù se nevyrovnal s dopravou.
Po opravì a vyladìní výzva. Je 07.17Z, volá JR0PJR.
Fungujeme! Za chvíli pajlap japonských a amerických
stanic, vynikající reporty. Po chvíli první Evropan,
OH1MAU: „nejsilnìjší signál z Pacifiku, který jsem kdy
na tomto pásmu slyšel“. První spojení s našimi -
OM3JH. Pozdì veèer povolena èinnost po telefonátu
Kiribatského ministra komunikací s druhým tajemníkem
ostrova, vše je v poøádku!
14. 2.: kompletován duobander 18/24 MHz. Jirka
sloupaný oblièej, spálené nohy. Já první záchvat snìžné
slepoty od pøezáøených oèí. Oživena pásma 24 a 18
MHz. Anténa opìt boom 8 m, opìt nikdy pøedtím neses-
tavená, vyrobená podle zcela nového Jirkova originál-
ního návrhu; PSV je na 18 MHz pod 1,1 a na 24 MHz
1,35. Tak vysoké PSV Jirku neuspokojilo a tak anténa
jde opìt na zem, po úpravì prvního direktoru jde zpìt
nahoru a tentokrát je již PSV pod 1,1, jak se sluší a patøí!
První spojení s OK - OK1MG na 24 MHz. Pokraèování
v kompletaci vertikálu. Rozbalování a tøídìní kotev,
škoda, že jsme je po pokusném vztyèení vertikálu doma
poøádnì nesložili a nepopsali. Rozplétání je nekoneèné.
Instalace druhého pracovištì. Vztyèení vertikálu 10,1
MHz. Elektrická instalace misie se nevyrovnává s pøí-
konem vysílaèù, nutná rekonstrukce. Shánìní jistièù
a instalaèního materiálu. Sí• s plovoucí zemí, vše tluèe!
Rekonstruuji pod proudem. V životì jsem nezažil
takovou elektrickou masáž! Pracuji s ponožkami na
rukách, ale moc to nepomáhá.
15. 2.: stavba vertikálu pro stošedesátku. Laguna slouží
jako skladištì odpadkù a obecní WC. Kotvy se
zaplétají do mazlavých odpadkù a do vìtví. Dal
jsem se do úklidu odpadkù, zvláštì palmových
vìtví a vìtví keøù. Vertikál je usazen, postupnì
zvedáme, upevòujeme a vyvažujeme kotvy. Do
3. patra kotev pohoda, ve 4. patøe se nedaøí
pøekonat stálý vydatný východní vítr pøes 60
km/hod. Po mnohahodinových pokusech
rezignujeme: poslední metry antény zùstávají
ve „vodorovné“ poloze a plouží se mezi palma-
mi. Pokládáme 2 km drátkù jako zemní proti-
váhy, z vìtší èásti uložené v lagunì - tedy v sla-
né moøské vodì. Jiøí pøizpùsobuje anténu na
1,8/3,5/3,8 MHz. Hodnoty pøizpùsobení sou-
hlasí s vypoètenými, zaèíná se nám vracet opti-
mizmus. Konèíme za zaèínajícího deštì, který pøišel po
více než pùl roce sucha. Veèer našeho èasu prvá spojení
na 80 m: v 06.16Z K9OT, po chvíli pajlap, v 07.31Z
první Evropan UR7GG, vzápìtí ON4UN. Pozdìji první
OK - OK1EK a øada OM: OM3YE, OM8NY, OM3PA,
OM5RW. Konèíme pozdì v noci; hodinový prùmìr až
160 QSO a spojení s pìti kontinenty i s domovem tìší.

16. 2.: rekonstruován anténní systém prvního (zatím
jediného) nosného stožáru. Duobander je rozebrán do
prvoèinitelù, sestavena druhá YAGI pro 21 MHz
identická s prvou, anténa instalována, sfázována
a pøipravena na Jirkùv závod. Po oživení vynikající
reporty, Jirka se rozcvièuje na závod ètyøhodinovým
SSB pajlapem s USA. Veèer zkoušíme 160 m. První
spojení s W6AJJ, anténa je živá, palmy nevadí. Silné
atmosférické poruchy. Pøes noc vysíláme na 40 m, 30 m
a 80 m. Na 40 m se velmi obtížnì pracuje, vadí silné
rušení a nevýrazné signály. Pozdìji v noci na 80 m silné
bouøkové rušení, vymazávající celé znaèky. Dnes první
koupání v lagunì a další krize: Jarda má záchvaty
bøišních køeèí. Odmítá jídlo a zaèíná uvažovat o pøedèas-
ném návratu. Nejbližší lékaø je v Honolulu, nejbližší let
za ètyøi dny. Nezbývá než dieta, mìøení teploty a víra, že
nejde o akutní stav. Naštìstí Jarda vydržel s nervy až do
konce a - jen pro informaci - až do tohoto okamžiku
(èerven) není zcela v poøádku; už se ví, že jakási tropická
bakterie se mu uhnízdila ve støevech. Není jasné, kde
k ní pøišel, je ale jisté, že jí byl obdaøen døíve a „pøíznivé“
podmínky na ostrovì ji probudily k aktivitì.
17. 2.: Jiøí výjimeènì bere do ruky ètení, relaxuje
a pøipravuje se na závod. Vysíláme na 30 a 80 m; Evropa
v 30 m pásmu je velmi obtížná, dìláme hlavnì
Skandinávii, Støední Evropa je v silném echu, prakticky
neèitelná. Po obìdì nastupuje Jirka do závodu,
„opeèováváme“ ho kávou a sušenkami a udržujeme na
druhém pracovišti rádiové ticho. 21MHz se však brzy
zavírá a Jirka netrpìlivì èeká. Mezitím pracujeme na 30
m - pøevaha Japoncù, UA0, pozdìji UA9.
18. 2.: pøed východem slunce tøepotavá Evropa.
Pozvolna se zaèíná otevírat 21 MHz, Jirka rozjíždí pajlap,
hodinové prùmìry se zvyšují - a v nejlepším vypnutý
proud: pravidelná údržba generátorù Jirku pøipravila
o tìch nìkolik spojení, která mu chybìla do svìtového
prvenství.

Reorganizujeme stožár, Jirka zjiš•uje, že si místní dìti
mezitím rozebraly nejslabší trubky. Na stožár pøidáváme
místo pùvodnì navrženého a pøipraveného pìtielementu
OWA rychle navrženou a spoèítanou anténu velmi
netradièního vzhledu - boom 6 m (t.j. 0,6 ? !!) - prvky
nerovnomìrnì umístìné na boomu, ale PSV - jak jinak,
pokud anténu projektoval Jirka - pøímo 50 Ohmù po
celém pásmu. Podle teoretických výpoètù by se

slušným pøedozadním pomìrem mìl být i zisk alespoò
o 2 dB lepší, než u bìžného tribanderu. Škoda
pøipraveného pìtielemntu, ale co se dá dìlat - chybìjící
aluminium na Christmasu neseženeme. Zaèíná pøíprava
dalšího stožáru.
19. 2.: pokraèování ve stavbì druhého anténního systé-
mu. Zatímco jsme s Jardou upevnili druhý stožár, Jirka

kompletoval 20 m dvouprvkovou YAGI a tøíelementovou
anténu pro 50 MHz. Bìhem dne antény instalovány,
promìøeny a postupnì vyzkoušeny. Pøipravováno tøetí
pracovištì, pøiveden proud a spuštìn tøetí transceiver.
Zcela nový zdroj ASTRON, zakoupený Jirkou po cestì
v USA nefunkèní, bez náhradních dílù neopravitelný.
Jásáme, že alespoò dva, také po cestì zakoupené
identické zdroje, fungují bez komplikací - jsou polovièní
zázrak, pøi své „mohutné“ váze 1,9 kg dávají bez prob-
lémù a rušení 20 A.
20. 2.: najímáme místního mládence, aby se vyšplhal na
dvì kokosové palmy a stavíme dvouelementový delta
loop na 40 m smìrovaný na sever - tj. optimálnì na
Evropu; USA i Japonci jsou cca o 40 stupòù bokem, ale
to snad nebude vadit. Po doladìní - zvednutí èi snížení
spodní strany o nìkolik centimetrù, je PSV opìt jakž takž
- pod 1,4, zde to kupodivu i Jirku uspokojuje: øíká že
„drátový projekt“ se ani doma o moc lépe udìlat prostì
nedá. Všechna pásma funkèní, pouze 50 MHz zcela
mrtvé. Je nás pøíliš málo, než abychom se mu pravidel-
nì vìnovali, zvláštì když se Jardovy potíže nelepší
a neustále naøíká, i když již tøetí den jí pouze suché
rýžové nudle - nejdietnìjší jídlo, jaké jsme sehnali.
22. 2. byly jako poslední úkol oživeny digitální módy.
RTTY fungovalo „jako doma“, segment pásma 20 m
vyhrazený PSK31 skoro mrtvý; po navázání prvního
spojení s K6KT jsem musel pøetrpìt detailní popis
zaøízení a vylíèení životních osudù, a protože další spo-
jení probíhala podobnì, mohl jsem za první hodinu
navázat pouhých 6 spojení. Vrátil jsem se k RTTY, avšak
po nìkolika hodinách poèítaè zmrzl a všech asi 150
nezalogovaných spojení ztraceno. Program MMTTY
vzbudil u mých spoleèníkù takovou nedùvìru, že už
o digitálních módech nechtìli ani slyšet. Nicménì jsem
obìtoval noc, dùkladnì si pøeèetl návod a popis progra-
mu a pokusil se zkontrolovat, zda je správnì nastaven
kmitoèet hodin zvukové karty oproti hodinám procesoru.
Po srovnání 18% rozdílu program fungoval normálnì
a do konce expedice se již poèítaè nezhroutil i pøesto, že
na nìm byly nainstalovány WIN 98. Na ostatních byl
pouze DOS a tudíž s nimi nebyl nejmenší problém.

Poèínaje tímto dnem se provoz expedice stabilizoval
a plnì rozvinul. Denní prùmìry spojení byly velmi
rozdílné, jak ukazuje tab.1.; bylo by zajímavé porovnat ji
s denním stavem geomagnetické a solární aktivity za

uvedené období.
Stabilizoval se i mùj denní režim: veèer jsem

chodil spát okolo sedmé hodiny (zatímco Jiøí
s Jardou využívali veèerní podmínky), vstával
jsem mezi pùlnocí a druhou hodinou a vysílal
zhruba do šesté. Pak jsem po jedno až
dvouhodinovém odpoèinku vstal, nasnídal se,
podstoupil ranní hygienu a šel vysílat do
boudièky. Èasto jsem byl tak unaven, že mi
trvalo øadu minut, než jsem zabral a byl schopen
opìt èíst znaèky. Po ètyøech až pìti hodinách
jsem už byl znovu tak vyèerpán, že jsem pøestal
poslouchat a musel jsem skonèit. Odpoledne
jsem nìco opravoval, nakupoval, chodil plavat
do laguny nebo jen odpoèíval.

Pøíliš jsem nedodržoval domluvené kmitoèty.
Vzhledem k vysoké expedièní aktivitì i kvùli rušení jsem
vybral vhodný kmitoèet a zavolal krátce výzvu. Po ní
bylo možno krátce pracovat na kmitoètu a dosahovat
nejvyšší hodinový prùmìr. Posléze došlo na split;
zámìrnì jsem neudával pøesný QSX kmitoèet a pøizpù-
soboval jsem split pøíjmovým podmínkám.
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Pro pøiblížení jeden ze stereotypních dní: je po veèeøi
pøed západem slunce, Jirka s Jardou pracují na spod-
ních pásmech, já odcházím spát. Po pùlnoci, když Jirka
s Jardou uléhají, vstávám. Naladím 20 m, pásmo je
ospalé. Volám výzvu, na druhé zavolání pøicházejí
Japonci. Pøíjemný, svižný a ukáznìný provoz na kmitoè-
tu. Náhle provoz zintenzívní (zøejmì jsem ohlášen
v klastru), pøecházím na split. Hodinový prùmìr se drží
kolem 200 až 230 spojení, Japoncù pøibývá, vybírám si
protìjšky na stále vzdálenìjším kmitoètu. Volám stanici
„JA3ABL“- pásmo zcela utichne. Ptám se „JA3ABL?“-
odpoví JA2ABL a spojení ukonèujeme. Neuvìøitelná
provozní kázeò! K Japoncùm se zaèíná pøidávat nejdøíve
východní, pozdìji i západní Sibiø. Provoz je stále perfek-
tnì ukáznìný. Japonci slábnou, pøibývají stanice
z jižního Ruska, ze severního Ruska a z východní
Skandinávie. Síla signálù se zmenšuje, ale volajících
stanic pøibývá. Hodinový prùmìr zaèíná klesat. Otevírá
se jižní Evropa (jih Itálie, Španìlsko). Provoz ztrácí ryt-
mus, poslech je stále obtížnìjší. Zhruba hodinu po
otevøení Evropy pøicházejí slabouèké signály ze støední
Evropy. Hodinový prùmìr klesá na 80 spojení. Volá mne
rakouská stanice, nemohu pøeèíst znaèku. Aèkoliv volám
„OE2U?“, je na jejím kmitoètu chumel nepøetržitì vola-
jících OK a OM stanic, mezi nimi známí rušièi z Prahy.
Neustupuji jim, chci dokonèit spojení, opakovanì
vyžaduji „OE2U?“, kterou jen tuším pod rušícími signá-
ly. Po neúspìšných pìti minutách rezignuji, dávám
„QRM QRT“ a odcházím na 21 MHz, kde naštìstí
neukáznìnou Evropu neslyším. Vybírám Amerièany a
hodinový prùmìr se opìt zvyšuje ke 200 spojení; vola-
jících postupnì ubývá, pásmo se uzavírá. Je 5.30,
vypínám a jdu spát. Zatahuji moskytiéru, hubím komáry
a rychle usínám.

Budí mne ranní tluèení do plynových bomb (zvonìní
na mši), je pùl sedmé, zaèíná mše zpívaná nìkolik metrù
od mé hlavy a už neusínám. Po ranní oèistì a rychlé sní-
dani se vracím k zaøízení, tentokrát na 40 m pásmo.
Únava mi klíží oèi, s obtížemi vnímám a ètu znaèky, spo-
jení jsou neohrabaná. Asi po dvaceti minutách procítám,
zvyšuji tempo na 32 a stává se ze mne stroj. Mezitím se
budí mí pøátelé, je obsazena druhá stanice. Asi po pìti
hodinách na mne padne hluboká únava a musím konèit.

Po obìdì (opìt ryba v sójové omáèce s rýží) nìco
kutím a opravuji, když ustávají podmínky a Jarda
s Jirkou vypínají zaøízení, jdeme nakupovat nìco k veèeøi
a zaplavat si do laguny. Po veèeøi se kolobìh opakuje.

Dny rychle ubíhají, už si ani nepíšu deník. Jarda je
silnì vyèerpán, jeho zdravotní stav se nelepší ani
nehorší. Po nìkolikadenním pùstu se živí jen èistou rýží
a rýžovými nudlemi. Na ostrovì není pramenitá pitná
voda, pije se pouze deš•ovka (pøevážnì nepøevaøená),
nasbíraná pøed pùlrokem do plechových nádrží. Pøi
našem pøíjezdu byl již nedostatek vody kritický.

Odjezd se stále rychleji pøibližoval, poslední den pøed
odjezdem demontujeme antény, balíme a násilím
odháníme Jirku od zaøízení. Ráno posledního dne ještì
spoleèná fotografie s pøáteli, pak již cesta na letištì, for-
mality a sbohem, Vánoèní ostrove! Odlétáme až
v pondìlí a již v nedìli (o den døíve) jsme v Honolulu.
Expedice Pacifik 2001 konèí.

Pùvodní cíl expedice - 40000 spojení - jsme pøeko-
nali a Jiøí nás popohánìl, abychom dosáhli 45000.
Zùstali jsme na pùli cesty: celkem bylo navázáno 42265
spojení, s pøevažující severní Amerikou (40,4%), násle-
dovanou Evropou (29,9%), Asií (26,5%), jižní Amerikou
(2,3%), Oceánií (0,9%) a zanedbatelným poètem afric-

kých spojení. Nejvydatnìjší bylo pásmo 15 m (8692
spojení), následované desítkou (7408), dvacítkou
(6298), ètyøicítkou (2705), tøicítkou (2006), osmdesát-
kou (1994!!) a stošedesátkou (neuvìøitelných 594 spo-
jení, z toho spojení s DL7AA, DJ6RX, EA8AK a OK1RF).
Vítìzství v ARRL kontestu na 21 MHz Jirkovi uteklo jen
„o fous“, škoda, že v dobì dobrých podmínek byl skoro
na dvì hodiny vypnut proud: Jirka mìl šanci pøekonat
svìtový rekord všech dob na tomto pásmu. Celkem bylo
navázáno 20157 CW spojení, 21017 SSB a 1111 RTTY
spojení, které spolu s 56 PSK31 spojeními pøedstavo-
valy premiéru tìchto módù na T32.

Nejvìtší poèet spojení z nás navázal Jirka; Jarda byl
pøíliš sužován bolestí a vyèerpáním a já jako úøednì
uznaný senior už nejsem, co jsem snad nìkdy byl.
Expedice byla vybavena na špièkové technické úrovni,
jen jsem tiše závidìl, že si takou anténní farmu nemohu
dovolit v Praze. Poèet operátorù neodpovídal technické-
mu vybavení, nicménì v poètu spojení na poèet operá-
torù byly pøekonány výsledky velkých expedic (napøíklad
loòské expedice K5K, operující jen o nìkolik stovek km
severnìji od nás).

Nìkolik poznámek k expediènímu provozu: Vztah
expedice - zbytek svìta pøipomíná vztah dirigent -
orchestr. Èím je expedice kvalitnìjší a její protìjšky
ukáznìnìjší, tím je provoz plynulejší a efektivnìjší.
Pokud expedice vyžaduje split, pak je nezbytné, aby její
kmitoèet zùstal zcela nerušený, jinak dochází ke
zbyteèným duplicitním spojením: prosím, nelaïte si
vysílaè na kmitoètu expedice, nekomentujte a nevolejte
na nìm. Pomùžete kamarádùm, kteøí jsou právì ve spo-
jení s expedicí. Jestliže expedice volá smìrovou výzvu
nebo navazuje spojení a spojení probíhá, nevolejme -
ani na kmitoètu, na nìmž expedice poslouchá (tím
rušíme expedici), ani nikde jinde (tím rušíme své místní
kamarády). Pokud již máme s expedicí ukonèené spo-
jení, nevyžadujme duplicitní spojení - pøipravujeme tím
další kamarády o šanci. Nejdùležitìjší pøi expedièním
provozu je poslouchat, poslouchat a poslouchat pokyny
expedice a sledovat provozní styl expedice (kde
poslouchá, jaký mají její spojení rytmus, jak se pøelaïu-
je po ukonèeném spojení, kolikrát lze expedici volat).

Pøelaïování expedice v pajlapu závisí na hustotì
pajlapu. Až do zkušenosti z Christmasu jsem expedice
volal tìsnì nad nebo pod kmitoètem, kde bylo ukonèeno
pøedchozí spojení. V intenzivním pajlapu, který jsem
zažil, se vytvoøil na kmitoètu pøedchozího spojení tak
intenzivní a široký shluk signálù, že nebylo možné
pøeèíst ani nejsilnìjší stanice. Musel jsem hledat kmi-
toèet, na nìmž bylo volání èitelné, což bylo pøi nejhus-
tším provozu až na konci pajlapu (nebo na jeho zaèátku).
V takovém provozu uspìli ti, kdo si dokázali najít
nejménì obsazený kmitoèet nezávisle na tom, kde jsme
pracovali (oblíbená a velmi úspìšná taktika Toníka
OK1MG).

Bìhem spojení mne neobtìžovalo, když mi
bleskovým vysláním sufixu „CF“, respektive „YA“ tìsnì
pøed ukonèením spojení sdìlovali pøátelé OK1CF
a W6YA, že jsou na pásmu. Vadí trvalé, neukáznìné
a agresivní volání bìhem celého spojení, jímž je spojení
se slabší stanicí znemožòováno, je zpomalováno tempo
provozu a snižována šance navázat s expedicí spojení.
Podle analogie s orchestrem Evropa pøipomíná orchestr,
kde si hudebníci hrají každý podle své osobní partitury
nezávisle na kapelníkovi i na spoluhráèích, s chaotic-
kým výsledkem.

Nemá smysl volat expedici, kterou neslyšíme. I když
se dovoláme, nedozvíme se to a pøi opakovaném volání
riskujeme, že nás expedice pokárá. Pøi zpracování
deníkù pro odesílání QSL lístkù jsem zaznamenal pøípad
až pìti spojení na jednom pásmu stejným módem - ètyøi
amatéøi pøišli o šanci navázat spojení. To se stávalo
zvláštì na nízkých pásmech.

Co na závìr? Expedice je finanènì i fyzicky a psy-
chicky nároèný podnik. Naše expedice oblétla polovinu
svìta (a jen letenka z Honolulu na Christams byla asi
o 15% dražší než z Prahy do Honolulu!), a protože jsme
nebyli - programovì - nikým sponzorováni, náklady na
úèast v ní vyèerpaly podstatnou èást mých životních
úspor. Pro zajímavost - na jedno spojení jsem vynaložil
okolo 7 Kè osobních výdajù. V prùbìhu expedice v drs-
ných podmínkách jsem se dostával na hranici svých
možností. Mou jedinou odmìnou bylo potìšení z inte-
ligentnì vedených spojení se slušnými a schopnými
amatéry a radost, kterou jsem Vám všem mohl udìlat.
Expedice pro mne byla životním zážitkem, fantastickým
dárkem k sedmdesátinám a silnou injekcí aktivity a chuti
do života. Jen je mi jen moc líto, že mne chování nìk-
terých èeských a slovenských amatérù tak zklamalo. Za
svého afrického pùsobení jsem OK stanice považoval za
jedny z nejschopnìjších a nejslušnìjších na svìtì - asi
tak, jako se teï díváme na Japonce, avšak souèasné
chování nìkteré z nás øadí mezi evropskou (a tím
s propastným rozdílem proti stanicím z USA a Japonska
i svìtovou) spodinu. Pro expedici jsou výborné pro-
tìjšky samozøejmostí, která se nevnímá; zato packalové
a rušièi obtìžující a zdržující expedici se berou jako
obraz všech ostatních, kteøí používají stejný prefix (sami
to známe - neøíkáme, že I0XXX je rušiè, ale povzdech-
neme si, no jo, Makaron; ale oni se ti prùmìrní Italové
chovají na pásmu PODSTATNÌ lépe než prùmìrní Èeši).
Èást nových amatérù neví, jak se chovat v expedièním
provozu a tím, že si zvykli používat klastr, neumìjí ani
poslouchat. Chybí osvìta, nefungují kluby, v nichž by
špièkoví operátoøi pùsobili na ostatní; navíc nìkteøí
špièkoví amatéøi dávají na pásmech špatný pøíklad
ostatním - sami se nechávají strhnout a používají agre-
sivní a bezohledný styl provozu. Zprvu jsem se domní-
val, že se tak OK/OM chovají jen vùèi naší expedici, ale
po pøíjezdu jsem zkoumal toto téma jiným pohledem na
pásmech a bohužel jsem se pøesvìdèil, že jde o zcela
bìžné chování. Chtìl bych poprosit slušné špièkové
operátory, aby pomohli definovat zásady pro expedièní
provoz a pomáhali s osvìtou a taktní výchovou svých
kamarádù. A pro nenapravitelné packaly a rušièe
pøipravme diplom, kterým se ocení jejich zásluhy za
zviditelnìní prefixu OK ve svìtì. Urèitì mi napište, co si
o tom myslíte i Vy, každý dobøe mínìný návrh je vítán
(OK1PD@raz-dva.cz).

Díky všem Vám, kdo jste nám pomáhali a projevovali
pøízeò!

Josef Plzák, OK1PD

13.2. 14.2. 15.2. 16.2. 17.2. 18.2. 19.2. 20.2.
460 1050 970 2510 2105 1880 1930 3250

21.2. 22.2. 23.2. 24.2. 25.2. 26.2. 27.2. 28.2.
2350 4470 3180 3650 4310 2800 1880 2410

1.3. 2.3. 3.3. 4.3.
3480 2080 2940 84

Tab. 1. Poèet spojení v jednotlivých dnech expedice
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Packet radio - 3
Celou dnešní lekci vìnujeme ovládání základ-
ního èlánku PR sítì - nódu. Nyní se ptáme, co to
vlastnì ten packetový nód je? Nód je
zjednodušenì øeèeno zaøízení, které má na
starost dvì funkce: a) linkové (nód je propojen
rádiovými, pøípadnì kabelovými, linkami
s ostatními nódy a tvoøí tak spoleènì ucelenou
sí•); b) userové (nód umožòuje uživatelùm
vstupovat do PR sítì pomocí USEROVÉHO
zaøízeni). Takže velmi jednoduše øeèeno: PR nód
nám umožnuje se na nìj pøipojit pøes USER
a dále se pohybovat v síti pomocí jeho linek. 

Ještì si dopøejeme trochu teorie a úvah. Každý nód má
více USER vstupù, a to vìtšinou proto, aby se na nìj
dalo pøipojit na rùzných kmitoètech (70cm, 2m) a rùzný-
mi rychlostmi. Proto, když vybíráme nejbližší nód, pøes
který budeme do sítì pøistupovat, nehledíme jen na jeho
vzdálenost a signál, ale také zda umožòuje pøipojení
v daném pásmu a danou rychlostí, jakou jsme schopni
pracovat se svou výbavou. V tabulkách nódù bývá vždy
napsána frekvence useru a také rychlost. Proto je náš
výbìr ulehèen. 

Dáme-li terminálu pokyn k pøipojení na nód, ter-
minálový program pøedá požadavek dále PR ovladaèi
(napø. FLEXNET) a teprve ten zaène øídit AX.25 komu-
nikaci. Nód a náš poèítaè spolu komunikují protokolem
AX.25, o kterém jsem se již okrajovì zmínil a nìkdy doza-
jista zmíním podrobnìji. Ještì pro zopakování si uvì-
domíme, jak probíhá samotná komunikace. PR ovladaè
manipuluje s naším TRXem, který zaklíèuje, vysílá namo-
dulovaný signál obsahující pøíslušná data, pøechází na pøí-
jem a oèekává odpovìï. Celý tento cyklus trvá jen nìkolik
sekund a cyklycky se opakuje, dokud neukonèíme spojení
s nódem. Zde bývá též kámen úrazu, proè nám mùže
komunikace „zadrhávat“. Tím je totiž špatnì nastavená
TXDELAY (neboli TXD), což je prodleva v desítkách
milisekund mezi zaklíèováním TRXu a poèátkem vysíláním
dat. Je-li tedy TXD nastavena na pøíliš nízkou hodnotu, pak
se stává to, že fázový závìs TRXu není ještì zcela „ustálen“
a již jsou posílána data, která pøíjemce (nód) není schopen
vyhodnotit, nebo• jsou „ukouslá“. Toto není ovšem závada
nefunkènosti PR sítì, jen jsou pøi nevhodném nastavení
„oøezávány“ první rámce a celá komunikace je nekvalitní
a pøíliš pomalá. TXD pøímo nezávisí na modulované
rychlosti ani na prostistanici, ale spíše na kvalitì fázového
závìsu TRXu. U ruèních vysílaèek èi továnrích TRXù se
tato hodnota pohybuje mezi 15-30 ms, u horších TRXù je
nutno nastavovat mezi 30-55 ms. 

A nyní jsme se již propracovali k samotnému ovládání
nódu. Nód ovládáme stejnì jako operaèní systém èi ter-
minálový program pøíkazy. Tyto pøíkazy píšeme do ter-
minálového programu a po každém stisknutí klávesy Enter
je patøièný pøíkaz odeslán nódu, který jej provede
a výsledek nám vypíše na obrazovku. Zde narážíme ovšem
na první problém. V dnešní dobì se v PR síti mùžeme
setkat s nódy, které používají rùzný software. U nódù patøí
k nejznámìjším PC/Flexnet èi RMNC/Flexnet, které mají
uživatelské ovládání témìø shodné. A pak je zde systém
XNET neboli LinuXNET, který musíme ovládat pøíkazy
odlišnými. Rád bych ale upozornil, že vìtšina nódù
využívá DIGI Flexnet, což by pøi ètení tohoto èlánku mìli
vzít v potaz zejména zaèínající uživatelé - ovšem není
dùvod, abych neuvedl i pøíkazy XNETu pro ty zkoumavìjší

èi zkušenìjší. Neuvádím zde zdaleka všechny pøíkazy nýbrž
jen ty, které považuji osobnì za dùležité a které by mìl
každý uživatel znát:

PC/Flexnet & RMNC/Flexnet (Flexnet DIGI)

A vypíše aktualitu, která se týká daného nódu (napø. ak-
tuální informace o problémech, opravách a podobnì)

C <znaèka> spojí se s nódem èi BBS <znaèka>
C <zn> <p> spojí se s nódem èi BBS <zn> na portu

<p>, seznam portù lze velmi jednoduše získat
pøíkazem P

D tabulka cílových nódù a BBS, jež nód zná (OBSÁHLÁ)
D <znaèka> nód zjistí, zdali zná na <znaèka> cestu;

pokud zná, vypíše i pøístupovou dobu v desítkách
milisekund

D <znaèka> vypíše cestu na <znaèka> vèetnì cest,
mezi jednotlivými nódy

F <znaèka> pokusí se vyhledat stanici <znaèka> v PR
síti

H vypíše nápovìdu nódu
I vypíše veškeré informace o nódu
L vypíše informace o linkách a o jejich aktuálním stavu
M spojí s místní BBS, která je definována sysopem

(vìtšinou má také nejkratší pøistupovou dobu ze
všech BBS)

P parametry portu
Q ukonèí èinnost s nódem a rozpojí se
ST statistika portu
T <znaèka> zaèátek konverzace s danou stanicí

(ukonèení /Q) 
U vypíše uživatele, kteøí jsou pøipojeni na nód nebo

pøes nìj jen procházejí dále

Pøedstava ukáznìného uživatele je asi takováto:
Pøipojíme se na nód, provedeme pøíkaz L, èímž zjistíme
stav a èinnost linek. Z tohoto poznatku usoudíme, jak asi
nód chodí. Dále provádíme pøíkaz ST, èímž ovìøíme,
zdali nenaskakují na nìjakých portech závažné IOERRO-
RY. V pøípadì že ano, ihned upozorníme sysopa. Dále
provedeme pøíkaz U, èímž zjistíme, kolik lidí je pøipojeno
na nód a mùžeme tak usoudit, do jaké míry jej mùžeme
zatìžovat. Chystáme-li se pøipojit do místní BBS èi do
jakéhokoliv jiného objektu PR síte, ovìøíme si èas
odezvy do této BBS pøíkazem D <znaèka>. Pokud nám
nód oznámí, že cestu nezná (***can´t route), pak se ani
nebudeme pokoušet o spojení. V pøípadì, že cestu zná,
zadáme pøíkaz C <znaèka>. Z nódu odcházíme pøíkazem
Q. Èas od èasu bychom mìli dát pøíkazy I a A, abychom
mìli pøehled o tom, co trápí sysopy, co je nového, pøí-
padnì kdy bude NODE vypnut z dùvodu údržby èi
opravy. Takto by se mìl chovat ukáznìný uživatel.
Vezmìte si to k srdci :-).

LinuXnet (XNET DIGI)

A vypíše aktualitu, která se týká daného nódu (napø.
aktuální informace o problémech, opravách a podob-
nì)

C <znaèka> spojí se s nódem èi BBS <znaèka>
C <p>:<zn> spojí se s nódem èi BBS <zn> na portu

<p>, seznam portù lze velmi jednoduše získat
pøíkazem P

D tabulka cílových nódu a BBS, jež nód zná (OBSÁHLÁ)
D <znaèka> nód zjistí, zdali zná na <znaèka> cestu;

pokud zná, vypíše i pøístupovou dobu v desítkách
milisekund

F <znaèka> pokusí se vyhledat stanici <znaèka> v PR
síti

H vypíše nápovìdu nódu
MSG <zn> <t> pošle talk, tedy text o znìní <t> stani-

ci <zn> (musí být pøipojena na nódu, a to pøímo -
nikoliv jen prùchozí konekty)

N seznam NET/ROM nódù
PS vypíše probíhající procesy v systému
Q ukonèí èinnost s nódem a rozpojí se
S vypíše statistiku nódu
U vypíše uživatele, kteøí jsou pøipojeni na nód nebo

pøes nìj jen procházejí dále
PING <ip> pošle PING na IP adresu è. <ip>

Tak to by bylo opìt vše, dorazili jsme do sladkého
konce, který je sice nepøíjemný, ale na druhou stranu se
mùžeme tìšit na další pokraèování. Pøístì nìco do
hloubi k ovládání nódu.

Vašek Henzl, OK1CNN, ok1cnn@volny.cz

Aurora 31. 3. 2001
Vážená Redakce!
Rád proèítám Vaše rubriky èasopisu Radioamatér a
vždy se tìším na další nové vydání. Potìší mne osob-
ní zkušenosti z provozu  na pásmech a zvláštní druhy
šíøení radiových vln. Pásmo 144 MHz je tímto výz-
naèné a projevilo se v plné síle v sobotu 31. 3. 2001
v podveèerních hodinách.

Již nìkolik dnù jsem slýchával kolem 144.300
„SP“ stanice volat výzvu via AURORA bez hlubší
odezvy. Náhoda tomu chtìla, abych po jarním úklidu
se jen tak podíval na dìní na pásmu. Opìt „SP“ stan-
ice s podivným  SSB signálem (na první poslech PA
bez øádné filtrace zdroje) volala výzvu. V telegrafní
èásti pásma byl již v té dobì ruch BIG GUNs stanic z
DL S9+ . Pile-up YU stanic volajících DL a G byl
znaèný. Zaøízení: Allamat 88, 100 W, 13 el. DL6WU,
ODX - 1481 km.
OK2AB (JN89TI), pracováno na 144 MHz 31. 3. 2001:
UTC CALL Loc MY UR   Azimut
1552 DK9OY JO52CK 55A 55A 15
1555 PA5DD JO22IC 55A 55A 20
1556 OZ1CLL JO65GO 55A 57A 20
1600 DK5DQ JO31PG 55A 53A 20
1605 PA5WT JO22HG 55A 55A 20
1615 G7RAU IO90IR 59A 59A 320
1617 G4ASR IO81MX 55A 55A 320
1620 G3IMV IO91OX 59A 56A 320
1624 G4AEP IO91NJ 55A 54A 320
1625 G3KEQ JO01BH 55A 55A 320
1628 G3YYD IO91TR 55A 55A 320
1636 PA3BIY JO22EH 55A 52A 25
1643 PE1OGF JO21QJ 55A 53A 25
1646 G4APA IO83VI 55A 52A 320
1711 DL9MS JO54WC 59A 55A 20
1716 PA3CEE JO33JI 55A 55A 20
1718 DF0WD JO42FD 55A 54A 20
1740 DF0WD JO53GX 55A 54A 20
1850 GW4FRX IO82MR 55A 53A 310
2020 OZ1FDH JO65CS 55A 57A 20
2021 LY2SA KO14LL 55A 59A 40

Ing. Rostislav Macík, OK2AB

Prosíme, vìnujte svou pozornost
anketì na stranì 7.



Osamìlý Fievel touží po tom, aby se znovu setkal se
svojí rodinou. V daném pøíbìhu to ale vùbec nemá být
brzy. I když ostatní èlenové jeho rodiny se nevzdávají
nadìje na jeho návrat, jeho sestra se pøímo upnula
k myšlence, že Fievel „tam nìkde“ stále ještì žije.
Vzdáleni od sebe, ale jaksi magicky spolu spojeni, zpí-
vají opakující se duet, vyjadøující vìdomí o té neznámé
vzdálenosti, která je od sebe dìlí.

Na scénì se objevují obì myši, každá na jiném místì,
tiše prozpìvující smìrem k Mìsíci a hvìzdám. Fievel se
utìšuje, že jeho rodina ho má ještì ráda a jeho sestra se
utìšuje, že její bratr je ještì naživu a že má rád ji. Na
scénì je pùsobivá pøítomnost Mìsíce. Oba hlavní hrdi-
nové vidí stejný Mìsíc i noèní nebe.

Co má tato povídka o dvou myších, které spolu chtìjí
komunikovat, spoleèného s amatérským vysíláním?
V podstatì jsme všichni komunikativní typ. Rádi spolu
navazujeme spojení exotickými zpùsoby. Jedním
takovým exotickým zpùsobem spojení je odrazem od
Mìsíce, pøi kterém se uzavírá cesta signálu mezi Zemí
a Mìsícem. Tento zpùsob komunikace se nazývá EME
(Earth - Moon - Earth).

Na EME je stejnì pùsobivá pøítomnost Mìsíce, který
spoleènì sdíleli i Fievel a jeho sestra. Stejnì jako tito
dva myší sourozenci i my spolu chceme komunikovat na

velké vzdálenosti. I když my to chceme dìlat jinak než
mystickým zpùsobem, jak o nìm vypráví film.

Zajímavé však je, že i když se jedná o filmovou fan-
tazii, obdivovatelé EME mají s Mousekewitzovou rodi-
nou nìco spoleèného. Co žene lidi kolem EME k tomu,
aby spolu komunikovali pomocí Mìsíce, je
dobrodružství, které je inspirováno Mousekewitzivou
rodinou: vzchopit se a opustit Rusko a využít šance
cesty do Ameriky. I když je hnací síla naší motivace
ponìkud jiná než byla motivace Mousekewitzovi rodiny
(utíkali pøed požáry, založenými carem), touha po
dobrodružství je pro nás spoleèná. Také neodolatelné
nutkání je stejné: Pus• se do toho teï.

Proè právì teï? Podle Derwina Kinga, W5LUU, který
dìlá mìsíèní pøedpovìdi pro EME, je pro tento druh
komunikace rok 2001 velmi významný. 7. února byl
Mìsíc v perigeu, nejblíže Zemi, a procházel na své cestì
oblastí s nejmenším šumem (chladný vesmír - cold
sky). Taková situace nastává pøibližnì jednou za devìt
let. Pro EME komunikaci je to dobrá i špatná zpráva. Ta
dobrá zpráva je, že degradace signálu na trase je témìø
nulová. To znamená, že degradace signálu mezi Zemí
a Mìsícem je minimální v porovnání se stavem, který
bude za ètyøi a pùl roku. Degradace závisí na tom, jak
dobré je perigeum. V únoru 2001 byla degradace na

trase na 144 MHz 0,05 dB a Mìsíc byl v úplòku.
Doufejme, že i pøíští mìsíce dostaneme dobré zprávy
o navázaných spojeních.

Pøibližnì pøed devíti lety byly podmínky pro EME
stejnì dobré. V dubnu 1992 jsem v této rubrice psal
o mimoøádném spojení, které bylo navázáno v tomto
ideálním èase: první spojení EME mezi Kubou a USA.
Popisoval jsem tento mimoøádný úspìch takto:

Gary Crabtree, KB8RQ, a Arnie Coro, CO2KK,
navázali 2. ledna 1992, v dobì mezi 0030 - 0055 UTC,
na 144 MHz první EME spojení mezi USA a Kubou. Na
tomto rekordu je pozoruhodné, že Arnie vysílal pouze
s 21 watty! Arnie používal dvì vertikálnì polarizované,
pìtielementové, 2 metry dlouhé smìrovky (celkem 10
prvkù). Gary vysílal s 1500 watty a s anténou 24
M22M18XXX. I pøesto Gary konstatoval: Byla to jedna
z nocí, kdy všechno klaplo.

K tomuto spojení pøispìly tøi hlavní faktory: Za prvé,
spojení se uskuteènilo v dobì, kdy u obou stanic Mìsíc
vycházel. Mohli tedy využít základního zisku, který je 6
dB. Za druhé, bìhem spojení byl zaregistrovaný neu-
vìøitelnì nízký kosmický šum 171°K. Je to nejnižší
možný (nebo nejchladnìjší)  šum na 2 metrech. (kos-
mický šum na 144 MHz ve smìru k Mìsíci se vyjadøuje
jako teplota ve stupních Kelvina). Za tøetí, den pøed spo-
jením v 19 hod. místního èasu byl Mìsíc v perigeu.
Další výhodou bylo to, že Mìsíc byl témìø v úplòku.

Po jedné ze dvouminutových Arnieových relací hlásil
Gary, že slyší jeho signály. Po následující Garyho relaci
hlásil Arnie, že Garyho signály jsou stejné jako signály
místní stanice. Po tìchto úvodních hlášeních spojení
oba rychle dokonèili.
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EME - Pus•te se do toho teï
V roce 1986 mohli filmový diváci poprvé vidìt animovaný film Stephena Spielberga An American
Tail. Pøíbìh vypráví o myšákovi Fievel Mousekewitzovi a jeho myší rodinì, která na konci 19. sto-
letí emigruje z Ruska do Ameriky, protože jim nìkdo øekl, že v Americe nejsou koèky. Cestou lodí
byl Fievel, toulající se pøi bouøce po palubì, smeten do moøe.

Sdružení bylo mj. založeno i k ochranì a uchování
vzácných radioamatérských expedièních deníkù
a deníkù DX stanic a pro zachování možnosti získat
vzácný QSL lístek bez rozdílu všem radioamatérùm,
bez ohledu na to, kdy bylo spojení navázáno.
V neposlední øadì si Sdružení klade za cíl poskytnout
DX stanicím a expedicím možnost zajistit si
spolehlivého a kvalitního QSL manažera.

Všichni èlenové Sdružení se zavazují dodržovat tyto
zásady:
- budou uchovávat a chránit všechny svìøené deníky

DX stanic a expedic;
- nikdy neprohlásí nìkterý deník za uzavøený;
- jestliže okolnosti znemožní pokraèovat ve službì

QSL manažera, povìøí dùvìryhodnou osobu
pøevzetím této služby nebo zkontaktuje Sdružení;

- na všechny QSL lístky došlé direct odpoví stejným
zpùsobem, pokud úhrada zpáteèního poštovného
odpovídá místním tarifùm; na QSL bez odpovídající

úhrady zpáteèního poštovného odpoví prostøed-
nictvím QSL byra;

- na všechny QSL došlé prostøednictvím QSL byra
budou odpovídat stejnou cestou;

- odpoví pouze na QSL, jejichž údaje lze ovìøit
v deníku;

- vrátí zpìt s vysvìtlující poznámkou všechny QSL
s údaji, které ovìøit nelze;

- budou pokud možno dosažitelní prostøednictvím e-
mailu;

- i když bude obecnì uznána služba elektronického
QSL byra, vždy zašlou fyzický QSL v pøípadech, kdy
bude vyžadován;

- i když budou pøesvìdèeni, že všechny QSL
odeslané pøes QSL byro jsou doruèeny, odpoví na
dodateènì vyžádané QSL lístky;

- budou dodržovat zásadu, že pøíspìvky nebudou
vyžadovat, ale pokud nìjaké dojdou, nebudou je
odmítat.

Zatím se k uvedeným zásadám pøihlásili tito QSL
manažeøi:

DL6ZFG, EA5RM, EA7FTR, F5PBL, G3SWH,
G0RCI, HA0HW, HK3DDD, IK4QJH, IK6GPZ, IZ8AJQ,
K2PF, K5LBU, K6EID, K7INA, KB5ILY, KB5UOK,
K0KG, KU4FP, KU9C, LX1NO, LZ1OT, LZ1PJ, N1DG,
N1IBM, N2OO, N4JR, N5FG, N5FTR, N5VL, N5VT,
N6AWD, N6FF, OH2BU (nepøijímá nové klienty),
PA1AW, PA3CAL, SM3DBU, SM5DJZ, SM5JPG,
T93Y, VE3EXY, W1MCE, W2AY, W2CQ, W2GR,
W3FG, W4JS, W5OXA, W5UE, WA4WTG, WA6ZEF,
WB2YQH, WB3HVT, WC5P, WF1N (staré logy teprve
od vstupu do Sdružení), WF5T, WP4F, YO7LCB,
ZS5BBO.

Pokud potøebujete QSL manažera, kontaktujte nì-
kterého z uvedených amatérù nebo napište pøímo na
QSL Manager's Society, qslmanagers@qsl.net.

Pokud se chcete sami stát èleny Sdružení, musíte
k tomu splnit tyto požadavky:
- musíte být nebo se chcete stát QSL manažerem;
- musíte se prostøednictvím e-mailu na adresu

qslmanagers@qsl.net zavázat, že budete dodržovat
„manažerské krédo“ obsažené ve shora uvedených
zásadách (ve skuteènosti jsou ještì nìkteré další).

Organizátorem Sdružení QSL manažerù je Bob
Schenck, N2OO/9M6OO/V85OO. Poštovní adresa
Sdružení je: The QSL Manager's Society, P.O. Box
345, Tuckerton, New Jersey 08087 USA.

Jiøí Peèek, OK2QX

Sdružení QSL manažerù
V poslední dobì se množily pøípady, kdy neseriozní QSL manažeøi poškodili dobré jméno vzác-
ných expedic èi DX stanic a znemožnili øadì radioamatérských stanic získat QSL lístky za
øádnì navázaná spojení. Mnozí z tìch špatných také odmítají odpovídat na QSL docházející
pøes byro, nìkteøí dokonce ani nejsou èleny žádné organizace provozující QSL byro a za
zaslání QSL lístku vyžadují neúmìrné finanèní úhrady pøesto, že je morální povinností zasílat
QSL za navázaná spojení bezplatnì. Mezi ty odsouzeníhodné patøí napø. W3HC. Známý Bob
Schenck (N2OO) proto oslovil øadu známých QSL manažerù a navrhl založit Sdružení
„spolehlivých manažerù“. Iniciativa je to - obzvláštì v dnešní dobì - záslužná a doufejme, že
èlenù tohoto sdružení bude pøibývat.
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Podíváme-li se na Arnieho zaøízení z jiného pohledu,
jedná se o zaøízení, které se používá pro práci pøes
pøevádìè, nìco jako „ruèka“. Navíc, vzhledem k ne-
dostatku souèástek (v Havanì není žádný obchod
s radiosouèástkami), musel Arnie použít koaxiální kabel
s velkými ztrátami. Do dnešní doby je to zaøízení s nej-
menším výkonem a anténa s nejmenším ziskem, které
bylo použito pro navázání spojení EME.

Další aktivní EME operátor, Bev Cavender, W4ZD,
mìl to štìstí, že celé spojení sledoval. Bev hlásil, že
slyšel Garyho signály velmi dobøe. Slyšel také Arnieho
„O“ pro Garyho. Bev, který nìkolikrát pracoval s Arniem
tropo a dalšími pozemními zpùsoby, byl pøekvapený, že
v tuto noc neslyšel Arnieho, ani když natoèil anténu
pøímo na nìho.

Dave Blaschke, W5UN, zprostøedkovával spojení
mezi Garym a Arniem na 20 metrech. Gary bral sked
témìø jako vtip. Chtìl podchytit Arnieho zájem o EME
a souhlasil se skedem jako s možností jeho zájem
zvýšit. Hlavním cílem bylo, aby Arnie po neuspìšném
pokusu o spojení zašel na pøíslušný vládní úøad
a prohlásil, že kdyby mohl použít vyšší výkon, spojení
se mohlo uskuteènit. K jejich velkému pøekvapení tento
„pokus o neúspìšné spojení“ nevyšel.

A teï nìkolik špatných zpráv o právì probíhajícím
devítiletém cyklu. Souèasná minimální degradace
signálu znamená konec devítiletého perigea v rektas-
cenèním cyklu (right ascension - RA). Rektascenze
(v hodinách) je východozápadní poloha Mìsíce oproti
obloze. Rektascenèní cyklus má prùmìrnou periodu
27,321662 dnù, ale mùže se o jeden až dva dny mìnit.
S konèícím devítiletým cyklem konèí také stále se
zlepšující prùmìrné podmínky, které nám dìlaly radost
nìkolik minulých let.

Degradace, vyjádøená v dB, znázoròuje pomìr signál-
šum pøi EME na 144 a 432 MHz vzhledem ke znaènému
kosmickému šumu (za pøedpokladu velmi úzkého vyzaøo-
vacího diagramu antény) a ke vzdálenosti Zemì - Mìsíc
v daném dni a èase. Bìhem mìsíèního lunárního cyklu se
degradace mùže mìnit o více než 13 dB na 144 MHz a o 8
dB na 432 MHz. Degradace se vztahuje k minimálnímu
kosmickému šumu bìhem dráhy Mìsíce, s teplotou šumu
systému 80°K na 144 MHz a 60°K na 432 MHz, a mini-
mální vzdálenosti v perigeu. Zatímco degradace je na 144
MHz a 432 MHz ovlivnìna vzdáleností EME stejnì, kos-
mický šum je na 432 MHz menší. 

Od února se bude po dobu ètyø až pìti let prùmìrná
minimální degradace zvìtšovat, než dojde k obrácenému
trendu. I když se degradace bude ponìkud mìnit mìsíc
od mìsíce, pøesto se bude prùmìrná degradace bìhem
nìkolika pøíštích zvìtšovat. Naštìstí se bude degradace
asi po pìti letech opìt snižovat. Pøibližnì po devíti letech
budou podmínky stejné jako letos.

Derwin uvádí další pøíznivé dny v tomto roce. Tyto
pøíznivé dny a degradace (v dB) na 144 MHz v roce 2001
jsou: 7. bøezen (0,23), 3. duben (0,52), 27. a 28. kvìten
(0,60), 24. èerven (0,36), 21. èervenec (0,15) a 18.
srpen (0,11), oba blízko úplòku, 14. záøí (0,28), 11. øíjen
(0,57), 8. listopad (0,72) a 5. prosinec (0,72). Derwin
dodává, že podmínky budou vynikající (s degradací
< 1,0 dB) jeden den v každém mìsíci v roce 2001 a
v první polovinì roku 2002.

Degradace menší než 1,0 se na 144 MHz všeobecnì
pokládá za vynikající; 1,0 až 1,5 za velmi dobrou; 1,5 až
2,5 za dobrou; 2,5 až 4,0 za prùmìrnou; 4,0 až 4,5 za
špatnou a nad 5,5 za velmi špatnou. Nová fáze Mìsíce
mùže na poèátku kalendáøního mìsíce dobré podmínky

podstatnì zhoršit. Bohužel na konci tohoto roku pøichází
mnoho pøíznivých víkendù právì na novou fázi Mìsíce.
Nejlepší podmínky jsou vždy kolem úplòku, protože pøi
úplòku jsou výhodné stálé noèní podmínky, zatímco pøi
nové fázi mùže být problémem šum Slunce.

Z Derwinových pøedpovìdí je také patrné, že mnoho
pøíznivých dní je bìhem týdne. To je dost nevýhodné pro
nás, kteøí si nemùžeme zmìnit pracovní dobu tak, aby
vyhovovala pøedpovìdím pro EME.

Další pøídavné ztráty EME, vyjádøené v dB, zpùsobené
vzdáleností Zemì - Mìsíc vìtší než je vzdálenost mini-
mální (354 tis. km), se nazývají èinitel vzdálenosti
(range factor). Èinitel vzdálenosti se mìní od 0,7 dB pøi
perigeu do 2,43 dB pøi apogeu.

Pokud se týká výše shrnutých pøedpovìdí, nemohou
být bohužel lepší, než jak jsou uvedené. Derwin
pøipouští, že podmínky mohou být horší vzhledem
k atmosférickým poruchám. K tìm patøí aurora a mete-
orické roje. Obì mají vliv na komunikaci na 2 metrech,
protože ionosféra odráží signály zpìt k Zemi; vzdálenost,
se kterou operátor poèítal, se tím prodlužuje.

Volba víkendových ARRL contestù mùže být rovnìž
kontroverzní. Pøehled EME operátorù se uvádí v dobì
pøípravy této rubriky. Pokud budeme mít údaje,
uvedeme je v této rubrice.

Každý mìsíc uvedu v této rubrice Derwinovy pøed-
povìdi na každou nedìli v mìsíci v 00.00 UTC, abyste
mìli pøehled o oèekávaných víkendových podmínkách.
Aby mohl Derwin udìlat tyto predikce, musí vzít v úvahu
množství faktorù. Nìkteré z nich jsou uvedeny dále.

Jak už jsme si øekli, vzdálenost Mìsíce od Zemì
a kosmický šum pøicházející ze smìru od Mìsíce jsou
pøedpovìditelné promìnné velièiny, které podstatnì
ovlivòují EME komunikaci. Derwin uvádí, že zmìna
vzdálenosti Zemì - Mìsíc bìhem mìsíèního lunárního
cyklu mùže pøedstavovat zmìnu útlumu trasy o více než
2,4 dB, s minimem pøi perigeu a maximem pøi apogeu.

Protože se kosmický šum mìní s polohou Mìsíce, je
rektascenze, pøi které perigeum nastává, pro urèování
podmínek pro EME velmi dùležitá. Nejlepší podmínky
jsou tehdy, když je perigeum v oblasti oblohy s nízkým
šumem (cold sky). Jak už bylo øeèeno, rektascenze
mìsíèního perigea je cyklická funkce s periodou asi 9
rokù.

Deklinace Mìsíce na sever a na jih od rovníku ve
stupních je cyklická, se støední periodou 27,212221
dnù. Maximální deklinace je také cyklická, v rozsahu od
+18,15° do +28,72° a s periodou 19 let. Pøíští maximum
bude v øíjnu 2006.

Pokud vážnì uvažujete o EME komunikaci, mìjte na
pamìti nìkteré následující faktory: Nejpoužívanìjší
z VHF/UHF pásem pro EME komunikaci je pásmo 144
MHz. I když byla EME komunikace úspìšná i na 50
MHz, rozmìry anténního systému a kosmický šum ne-
jsou zábranou pouze pro nejvážnìjší zájemce o práci na
tomto pásmu.

Èím vyšší kmitoèet, tím vìtší útlum trasy. Takže pod-
mínkou pro úspìšnou EME komunikaci nad 144 MHz
jsou složitìjší anténní systémy a výkony, které jsou na
hranici legálnosti. Vìtšina operátorù zaèíná na 144 MHz
a když se rozhodnou v EME komunikaci pokraèovat,
zkouší pozdìji vyšší kmitoèty. 

Dalšími faktory, které ovlivòují EME komunikaci,
jsou: únik, zpùsobený librací (kýváním) Mìsíce,
obrovský útlum trasy a šum (jak Slunce, tak i oblohy),
Faradayova rotace a prostorová polarizace (spatial
polarization).

Vzhledem k tomu, že Zemì i Mìsíc se bìhem svých
obìhù kývají (wobble), signály vysílané z pozemních
stanic zasáhnou spíše urèitou oblast, než jen jedno
místo. Navíc i povrch Mìsíce je velmi èlenitý, takže
odražený signál se znaènì mìní. Signál, který pøichází
do pøijímaèe, pøipomíná zmìny vašeho obrazu pøi
pohledu do køivého zrcadla.

Kývavý pohyb a nepravidelný prùbìh signálù zpù-
sobují únik a urèitý Dopplerùv efekt mezi stanicemi,
které se o spojení pokoušejí. Tento efekt se nazývá únik
librací (libration fading). Pøi provozu na 2 m se setkáte
s dlouhodobými úniky, bìhem kterých uslyšíte proti-
stanici èitelnì s následujícím hlubokým únikem.
Zatímco na 144 MHz není tento efekt tak patrný, na 1296
MHz mùže být až 20 dB a posuv kmitoètu až 10 kHz.

Vzdálenost Mìsíce od Zemì je 357 000 km v perigeu
a 408 000 km v apogeu. Vzhledem ke tvaru Mìsíce se
odrazí pouze 7 % signálu, který k Mìsíci doletí.
Zbývajících 93 % je absorbováno a pro komunikaci ztra-
ceno. Útlum trasy je pøímo úmìrný použitému kmitoètu.
To znamená, že èím vyšší kmitoèet, tím vìtší útlum. Na
144 MHz je útlum 252 dB v perigeu a 254 dB v apogeu.
Pro stanice s malým výkonem mùže být tento rozdíl 2 dB
rozhodující pro úspìšné navázání spojení.

Šum Slunce a kosmický šum  brání vašemu úsilí pøi-
jímat slabé signály. Na severní polokouli vìtšinou není
vhodný den novoluní (Mìsíc je viditelný pouhým okem
pouze pøi zatmìní Slunce) nebo v dobì, kdy je Mìsíc na
obloze daleko na jihu. Komunikace je ménì vhodná,
když je Mìsíc na jih nejen pro vìtší šum, zpùsobený
konstelací jižní oblohy, ale také proto, že je v té dobì
aktivních málo stanic.

Když je Mìsíc daleko na jihu, vidí ho severoevropské
stanice menší èást. To má za následek menší možnost
komunikace. Nejideálnìjší èas v mìsíci pro severní
polokouli je, když Mìsíc konèí svoji nejsevernìjší dekli-
naci a pohybuje se po obloze smìrem k jihu.

Faradayova rotace je polarizaèní rotace signálu, zpù-
sobná vlivem zemské ionosféry na signál. Nìkteøí tvrdí,
že je to dùsledek vlivu zemského magnetického pole na
signál, který prochází ionosférou. Nìkteøí EME operá-
toøi, kteøí pracují také na KV, si všimli jisté souvislosti
mezi Faradayovou rotací a podmínkami na KV. Tato sou-
vislost zùstává jednou ze záhad EME komunikace
a zasluhuje si další studium.

Faradayova rotace zpùsobuje, že signál má hluboký
cyklický únik. Perioda cyklu je delší na vyšších kmi-
toètech. Odhaduje se, že na 144 MHz má periodu asi 20
minut. Tento cyklus je v nìkteré dny výraznìjší.
Domlouvaná spojení musí s touto periodou poèítat.
Domluvená spojení na 144 MHz trvají obvykle pùl
hodiny až jednu hodinu: jednu hodinu pro pøíležitostná
spojení a pùlhodiny pro spojení v závodech. I když nìkte-
rá soutìžní spojení jsou pøedem domluvena (obzvláštì
u stanic s malým výkonem, které chtìjí pracovat se stani-
cemi s velkým výkonem), vìtšina spojení je nahodilých.

Prostorová polarizace (spatial polarization) je zpù-
sobená tím, že stanice umístìné na rùzných místech na
zemi a smìrující na mìsíc urèitou polarizací (horizontal-
ní nebo vertikální), nemusí se jejich polarizace vùèi sobì
shodovat. To je díky tomu, že Zemì je kulatá. Napø. dvì
stanice, tøeba v USA a Evropì, smìrující na sever
a používající obì horizontální polarizaci, mají polarizaci
vùèi sobì témìø kolmou.

Pokud jedna ze stanic má možnost natáèet anténu
horizontálnì i vertikálnì, je možné nìkteré vlivy kos-
mické polarizace vylouèit. Avšak natáèet nìkolik antén
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souèasnì a zachovat vzájemné fázování mezi anténami
je mechanicky dost obtížné. Takže kosmická rotace se
èasto pøekonává výkonem. Pøidávání dalších prvkù do
anténního systému pomáhá zmírnit tento vliv vìtším
ziskem anténního systému. Velmi zajímavé je i to, že
Faradyova rotace má, alespoò bìhem urèité èásti
dohodnuté doby spojení na 2 metrech, tendenci kos-
mickou polarizaci pøekonat.

Kombinace prostorové polarizace a Faradayovy
rotace mùže zpùsobovat problémy. Paul Kelly, N1BUG
uvádí, že existují jednosmìrné podmínky šíøení EME,
vìtšinou zpùsobené posuvem polarity. Nìkdy se operá-
toøi slyší navzájem velmi dobøe. Jindy slyší jeden operá-
tor druhého, ale obrácenì to nejde. Nìkdy je tomu zase
obrácenì. A koneènì, nìkdy se operátoøi neslyší vùbec.

Více se o tomto problému mùžete doèíst na Paulovì
URL adrese <http://members.mint.net/n1bug/prop/
eme.html>.

Ian White, G3SEK, vysvìtluje tento fenomén velmi
dobøe na jeho URL <http://www.ifwtech.demon.co.uk/
g3sek/eme/pol4.htm>. Na konci pøidává následující
varování:

Pokud máte pevnì nastavenou horizontální polari-
zaci, pak jsou pro vás jednosmìrné podmínky velmi
pravdìpodobné - a velmi otravné! Evropské stanice
obèas slyší volat americké stanice CQ, ale ty na naše
volání neodpovídají. Americké stanice dále volají CQ,
ale odpovìï z Evropy pøijde s vertikální polarizací.
Obèas je to obrácenì: My v Evropì voláme CQ, ale
americké stanice neslyšíme, protože jejich signály
pøichází s vertikální polarizací. Po nìkolika hodinách
jednosmìrných podmínek je snadné konstatovat, že
naše protistanice má špatný pøijímaè, že má obrovský
výkon, nechce s námi pracovat nebo ji EME pøíliš vážnì
nezajímá atd. Jednosmìrné podmínky není obtížné
pochopit, ale mohou zpùsobit velmi špatné mezinárod-
ní vztahy!

Pøi komunikaci EME je nutné mít na pamìti ještì dvì
vìci. Za prvé: pøi východu Mìsíce je kmitoèet
odraženého signálu od Mìsíce vlivem Dopplerova efek-
tu asi o 300 až 500 Hz vyšší a pøi západu Mìsíce je kmi-
toèet o 300 až 500 Hz nižší. Když máme Mìsíc nad
hlavou, Dopplerùv efekt se neprojevuje. Ti z vás, kteøí
pracují pøes družice, znají Dopplerùv efekt a mají ruku na
ladícím knoflíku. Za druhé: jestliže slyšíte vlastní
ozvìnu, pøipravte se na zpoždìní 2,3 až 2,7 sekundy.
Mìsíc je velmi vzdálený a trvá to dlouho, než signál
dojde tam a zpìt.

Pøi komunikaci EME se dává pøednost provozu CW.
Vzhledem k malé síle signálu je to nejspolehlivìjší
provoz. Vysílá se rychlosti 50 až 75 znakù za minutu.
Pomalejší rychlost podléhá úniku a kolísání a pøi vyšší
rychlosti se mohou písmena ztratit.

EME komunikace je v jednom smìru podobná komu-
nikaci odrazem od meteoritù: U obou zpùsobù jsou
signály slabé a nestálé. Takže, stejnì jako u meteoritù,
má EME svùj protokol. Avšak, vzhledem k povaze EME
signálù, je postup znaènì odlišný od protokolu, který se
používá u meteoritù.

Pøi domlouvání spojení se preferují kmitoèty nad
144,030 MHz. Pro nahodilá spojení se používají kmi-
toèty 144,000 až 144,030 MHz. Jestliže jsou signály
dostateènì silné, že je možné použít SSB na kmitoètech
kolem 144,150 MHz a výš.

Existují sítì, ve kterých mùžete získat informace
o podmínkách a domluvených spojení. Jedna sí•
koordinuje EME komunikaci na 144 MHz. Vede ji

VE7BQH, sí• pracuje každou sobotu a nedìli na 14,345
MHz v 1700 UTC nebo jakmile skonèí sí• pro 432 MHz.
Každou nedìli v 0230 UTC (veèerní hodiny místního
èasu) na 3,818 MHz (plus nebo minus QRM) a na
VHF/UHF pracují sítì, kde se vymìòují informace
a domlouvají skedy.

Ukažme si teï vzorové spojení. DL8DAT si domluvil
sked s N6CW v San Diegu. Pokus bude trvat jednu ho-
dinu a zaène v 0000 UTC. Východní stanice (podle její
polohy na Zemi) zaène vysílat první. V tomto pøípadì je
to DL8DAT. Relace trvá 2 minuty. DL8DAT dává znaèku
protistanice a potom vlastní znaèku: N6CW de DL8DAT,
N6CW de DL8NAT, atd. V 0002 UTC zaène stejným
postupem N6CW: DL8DAT de N6CW, DL8DAT de
N6CW, atd. Oba operátoøi vysílají støídavì každé 2 mi-
nuty, dokud jedna stanice neuslyší druhou vysílat kom-
pletní znaèky.

Jakmile stanice, která je na poslechu, uslyší komplet-
ní znaèky, zaèíná další fáze skedu. Stanice opìt vysílá
volací znaèky po dobu 90 sekund ze své 2 minutové
relace. Potom, bìhem posledních 30 sekund, pøidává
report - písmeno „O“. Report mùže být „T“, „M“ nebo
„O“. „T“ znamená, že znaèky byly sotva slyšitelné. „M“
znamená, že byla pøijata pouze èást znaèky. „O“ zna-
mená, že byla pøijaty celá znaèka. Ale protože
poslouchající stanice chce slyšet pouze kompletní
znaèky, je jiný report pro dokonèení spojení plýtvání
èasem. Z tohoto dùvodu se dává pouze report „O“.

Pøedpokládejme, že N6CW úspìšnì pøijal znaèky
a zaèíná tedy druhou fázi protokolu. Teï je na DL8DAT,
aby pøijal report (za pøedpokladu, že už zaslechl kom-
pletní znaèky). Jakmile report uslyší, vysílá po celou
svoji 2 minutovou relaci „RO“. To oznamuje operátorovi
N6CW, že DL8DAT pøijal report („R“) a vysílá svùj vlast-
ní report („O“). Jestliže v jeho zemi povolovací pod-
mínky stanovují, že musí uvést svoji znaèku na konci
každé relace, vyšle jednou N6CW de DL8DAT na
každém konci své dvouminutové relace. Jinak se znaèky
nevysílají.

Když N6CW koneènì uslyší „RO“, vysílá bìhem své
následující dvouminutové relace pouze „R“. Když
DL8DAT zachytí „R“, vysílá bìhem své následující relace
„73“ nebo „73/SK“ a obì volací znaèky (aby vyhovìl
povolovacím podmínkám). Spojení se považuje za
ukonèené, když DL8DAT zachytí „R“, vyslané stanicí
N6CW. Vychází se z pøedpokladu èestného jednání,
protože jste jediný, kdo ví, co slyšel.

EME a QRP

Co je potøeba k dosažení spojení odrazem od Mìsíce?
San Hutson, K5YY, udìlal WAS (všechny státy USA),
navázal spojení s 32 zemìmi DXCC a pøidal další loká-
tory, když mimo ceny za své pùvodní zaøízení na 144
MHz utratil navíc ještì 200 dolarù. Napsal o tom vynika-
jící èlánek v 1990 Central States VHF Society
Proceedings.

Ray Soifer, W2RS, navázal 20 spojení pouze se 150
watty a jednou dlouhou Cushcraft smìrovkou. Pøednesl
velmi pouènou pøednášku, nazvanou „QRP EME na 144
MHz: Jak a proè“ na konferenci  Central States VHF
Society v roce 1992. Jeho pøednáška je otištìna
v Proceedings téhož roku. Jak Soiferùv, tak i Hutsonùv
èlánek odkrývá tajemství provozu EME pro nemajetné.

EME na ostatních VHF kmitoètech

Sedmdesát cm je pravdìpodobnì druhé nejoblíbenìjší
pásmo pro práci provozem EME. Pracovat na tomto

pásmu je snadnìjší i obtížnìjší než na 2 metrech.
Snadnìjší je postavení anténního systému. Steve
Powlishen, K1FO, uvádí ve druhé èásti svého èlánku
v Communicantions Quarterly („432-MHz EME 1990s
Style“, èást 1, Fall 1990 a èást 2, Fall 1991), že anténní
systém pro 70cm se ètyømi anténami má rozmìry 150 x
198 cm, zatímco typický anténní systém pro 2 metry má
rozmìry 305 x 412 cm. Vzhledem k vyššímu kmitoètu
jsou antény na 70cm pøi stejném poètu prvkù také mno-
hem kratší.

Jak už bylo øeèeno, je šíøení signálu na 70cm také
ponìkud lepší. I když potøebný výkon k dosažení Mìsíce
je vìtší, mají okolnosti popsané pro 2 metry -
Faradayova rotace a kosmický šum - na 70cm menší
vliv. Také zde je dùležitá anténa. Protože je anténní sys-
tém pro 70cm menší, je praktiètìjší navrhnout anténu
s kruhovou polarizací. Tím se pomùže pøekonat vliv
Faradayovy rotace a vyøešit problém s cross-polarizací,
se kterou se setkáme pøi spojení se vzdálenìjšími stani-
cemi.

Pøesto jsou pøi práci na 70cm urèité potíže. I když
jsou k dispozici transceivery na toto pásmo, vážní
zájemci o EME provoz používají transvertory a velmi
dobré KV transceivery. Stejnì tak, i když je konstrukce
antén jednodušší, napájení jednoduché není. Vzhledem
ke ztrátám v koaxiálech se k napájení používá èasto
vzdušné vedení. Navíc je pro napájení anténního systé-
mu nutné použít dobré rozpìrky s malými ztrátami.

Dalším nejoblíbenìjším pásmem je 23cm (1296
MHz). Zde se používá jako anténa parabola. S kruhovì
polarizovaným napájením je cross-polarizace
a Faradayova rotace témìø nepozorovatelná. Také kos-
mický šum je zde menší, než na 70cm.

Na pásmech vyšších než 23cm se experimentuje. Na
13cm je pravidelnì pouze nìkolik stanic. Ještì ménì
jich pracuje na 9, 5 a 3 cm. I když Faradayova rotace
a kosmický šum už nepøedstavují žádný problém, nastá-
vají jiné starosti. Nejvìtší komplikací je sehnat zaøízení,
dalším problémem je Dopplerùv efekt, který je vìtší než
desítky kHz.

Je dùležité poznamenat, že postup na tìchto vyšších
kmitoètech je ponìkud jiný. Relace nejsou dvouminu-
tové, ale trvají dvì a pùl minuty. Poslední pùlminuta je
rezervována buï pro report nebo zùstává volná, podle
toho, co zachytíte od protistanice.

I reporty jsou jiné. Zatímco písmena T, M a O zùstá-
vají, jejich význam je trochu jiný. „T“ znamená „Nìco
slyším“, „M“ znamená „Zachytil jsem èást znaèky“ a „O“
znamená „Zachytil jsem kompletní znaèky“. Zatímco M je
na 2 metrech postaèující, na 70cm a výš se vyžaduje O.

Software

Obìžná dráha mìsíce je dobøe viditelná. Ale dobøe
vybavený EME operátor si chce své skedy naplánovat.
K tomu potøebuje dobrý softwarový program pro sle-
dování EME. Jeden z nejdéle používaných programù je
Skymoon, který napsal Dave Blaschke, W5UN. Více
o tomto programu se dovíte na jeho URL na adrese
<http://web.wt.net/~w5un>.

A nakonec...

Témìø celý tento èlánek byl vìnován provozu EME.
Tìším se, že se vážnì zamyslíte nad touto exotickou VHF
komunikací. 

Podle N6CL (CQ 3/2001) pøeložil Jan Kuèera, OK1NR
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HAM expedice
Krkonoše 2001
18. až 20. kvìtna 2001 se uskuteènila radio-
amatérská expedice do Krkonoš s cílem pod-
poøit zájem o diplom Kopce a hory ÈR. Úèelem
celé akce bylo získat tento diplom ve tøídì
speciál a zároveò motivovat ostatní operátory
k vysílání v pøírodì. Celé expedice se nás
zúèastnilo pìt: OK1CSS, OK1TDU, OK1TLT,
OK1XTB a OK2IRO.

Vše zaèalo v pátek odpoledne, když jsme se všichni
vsoukali do dvou plnì naložených automobilù domácí
provenience a vydali se smìrem k našim velehorám.
Kromì výbavy nìkolika zaøízení, spousty ruèek, aku-
mulátorù, dvou GPS pøijímaèù a pochopitelnì stožárù
a antén, které byly vklínìny mezi sedaèky a na jedné
støeše, kde kladly velice znaèný aerodynamický odpor,
vypadala naše auta skoro normálnì. Poèasí nám pøálo
a stìraèe pøepnuté na druhý stupeò staèily pøívaly vody
bezpeènì stírat z oken. Vše nasvìdèovalo tomu, že
jedeme na celý víkend do chaty a že na vysílání z kopce
nebude dost dobré poèasí. Ale pøíroda nás mìla
pøesvìdèit o tom, že poslední slovo tu má ona. Po
docela pøíjemné cestì jsme naveèer dorazili na horní
Míseèky, kde jsme mìli zamluvené bydlení. Po základ-
ním ubytování a nanošení vìcí z aut jsme zaèali pláno-
vat, z jakých kót budeme následujícího dne tj. v sobotu
vysílat. Udìlali jsme nìkolik variant pro nepøíznivé
a dobré poèasí, zároveò jsme stanovili, co kdo ponese
a jaké zaøízení budeme brát. Po živých diskusích a pøed-
vádìní zaøízení jsme se po pùlnoci uložili ke spánku.

Ráno byl budíèek velice brzo tak, abychom se staèili
pøipravit a stihli odjezd prvního autobusu smìr Vrbatova
bouda v 7:30. Všichni jsme s oèekáváním èekali na pøí-
jezd ekologického autobusu a doufali ve vstøícnost
øidièe nad našimi „trubkami“. Pár trubek ho zjevnì neza-
jímalo, nebo tu to bylo na denním poøádku, protože jsme
nemuseli platit za nadváhu a ani za velké pøedmìty.
A ekologie dieselového motoru, no nevím… Po vystou-
pení z autobusu a urèení smìru k naší první kótì jsme
narazili na ochránce KRNAPu. Aè to bylo neuvìøitelné,
vìdìl, že jsme radioamatéøi a jediné co nám øekl, a• moc
nešlapeme mimo cesty a že jsme si nevybrali moc dobré
poèasí. Mìl pravdu, protože teplota kolem 0°C, nára-
zový vítr, mlha a dále místy padající kusy ledu nás utvr-
zovaly v tom, že není mìsíc kvìten, ale úplnì jiné roèní
období. Po nìkolika chvílích, kdy jsme ohledávali
nejvhodnìjší místo pro vybudování první kóty, jsme si
vybrali stanovištì, kde bylo døevìné zábradlí, které
vybízelo k postavení stožáru. Zem byla promrzlá
a zapíchnout v ní patku pro stožár bylo pracné. Ale èást
døevìného zábradlí fungovala stoprocentnì. První kóta
byla Vrbatovo návrší 1406 m.n.m.. Stožár byl cca 5 m
vysoký a na jeho vrcholu jsme vzhledem k nepøízni
poèasí postavili dvì antény typu OK1KRC, jednu v hori-
zontální a druhou ve vertikální polarizaci. Dále namon-
tovali anténu dvojitý QUAD pro 70 a 23 cm. A aby toho
nebylo dost, tak na závìr dual band magnetku pro 2 m
a 70 cm. Vše jsme dolu stáhli koaxiálními kabely
opatøenými patøiènými redukcemi na zaøízení. Napájení
bylo v jednom z ba•ohù, a to gelovými bezúdržbovými
akumulátory o kapacitách 11 Ah. Všichni jsme si
pøipravili deníky, poøádnì se oblékli, vzali si nìco na

sezení a posadili se do pomyslného kruhu. Poté násle-
dovala první výzva. Za nìkolik minut vše pøerostlo
v neskuteèný pile-up. Bylo to fantastické a nikdo nechtìl
ani pøestat, málem jsme tam umrzli v té sedící poloze
s mikrofonem u pusy. Jirka XTB si však (i v teplé èepi-
ci) zachoval „chladnou hlavu“ a do mikrofonu vyštìkl:
„pìt minut pauza, expedice Krkonoše se Vám ozve za
chvíli“. Nikdo na nic neèekal a všichni se zaèali ohøívat
bìhem, rozcvièováním zmrzlých údù a všeobecným
povykem nad tou hroznou zimou. Bìhem dalšího pile-
upu se kromì vìtru, který dosahoval závratných
rychlostí ozývalo „huèení“ kotevních šòùr pøipomínající
øev motoru drápajícího se kolem naší kóty. Naše logy se
promìnily v zmì• barevných kanìk, protože za chvíli
jsme byli svìdky padajících kouskù ledu z nebe. Poèasí
bylo opravdu bájeèné. Hlavnì, že jsme si všichni vzali
opalovací krém. Kolem doby obìda už jsme byli oprav-
du dost prochladlí a tak jsme usoudili, Ÿe potøebujeme
nìco teplého pro zahøátí. Sebìhli jsme proto dolu do
Vrbatovy boudy na obìd. Vzali jsme si sebou veškeré

zaøízení a nahoøe jsme nechali „huèet“ pouze stožár
s anténami. Lidové ceny s pøipoètenou nadmoøskou
výškou byly opravdu zajímavé, ale co nám zbývalo,
pokud jsme se chtìli zahøát. Výbìr zde také nebyl moc
valný: polévka, guláœ, palaèinka, nìjaké zákusky, èaj,
grog. Co byste èekali na horské boudì v nadmoøské
okolo 1400 metrù nad moøem. Po obìdì jsme se vydali
zpìt na první kótu. Zde jsme ještì chvíli vysílali a po
opadnutí hlavního pile-upu se pøemis•ujeme na kótu
Harrachovy kameny 1421 m.n.m.. Celý stožár vèetnì
antén byl pouze položen na ramena dvou dobrovolníkù
a bez jakékoliv demontáže pøenášen vèetnì kotevních
lan. Zde je vztyèen a než probìhne první zaklíèování,
porozhlížíme se po okolí. Pohled do strmé propasti
Kotelních jam s úboèími posetými kameny, jak je
každoroènì strhává lavina, byl velice úchvatný a pøímo
„vtahující“. Proto jsme se radši vrátili k našemu praco-
višti. První výzvou vyvoláváme opìt na pásmu pileup.
O naši expedici je oèividnì zájem. Pracujeme pøeváŸnì
v pásmu 2 m módy FM i SSB. Obèas se pøelaïujeme na
pásmo 70 cm. Body v éteru opravdu lítají, protože pìt
operátorù krát nadmoøská výška promítnutá do bodù
dává celkovou sumu 70 bodù za jedno QTH, jedno
pásmo a jeden druh provozu. Nìkteré stanice už nás
oslovují jmény a my je v logu už také nìkolikrát máme.
Za èas však opìt zájem polevuje a proto se stìhujeme na
poslední sobotní kótu, kterou je Ambrožova vyhlídka
1301 m.n.m.. Zde dokonèujeme naše poslední spojení
v cca 18 hodin místního èasu. Pøesouváme se do
výchozí pozice k Vrbatovì boudì, kde se dìlíme na dvì
skupiny. Jedna se bude vracet do základního tábora do
Horních Míseèek a druhá zùstane u Vrbatovy boudy
a bude vysílat v polském závodì - Aurum Contest. Ti

první na sebe berou povinnost vzít dolù veškeré
nepotøebné vìci, do této skupiny spadá Štìpán
OK1CSS, Jirka OK1XTB a moje malièkost David
OK1TDU. Na kopci pak zùstávají Tomáš OK1TLT a Pavel
OK2IRO, aby se mohli zúèastnit polského závodu. Ze
stožáru snímáme nepotøebné antény a necháváme pouze
jednu 4el. YAGI OK1KRC a dual-band magnetku. Oba
operátoøi berou zavdìk závìtøím uvnitø boudy auto-
busové zastávky. My ostatní jdeme nazpátek pìšky,
poslední autobus jel v 16 hodin a nás èeká sestup ser-
pentinami dolu do údolí. Vzdušnou èarou to je kousek,
prakticky pod námi, ale serpentinami je to asi tak tøikrát
delší procházka. Zkrátka se to pronese. Po pøíchodu na
chatu se podrobujeme teplé sprše, horkému èaji a pøi
povalování ve studeném pokoji si sdìlujeme své zážitky
a provádíme vyhodnocení prvního dne. Po skonèení
polského závodu navigujeme v pásmu 70 a 23 cm za
pomoci ruèek zbylé dva èleny expedice klikatou cestou
potmì na chatu. Chodí to opravdu ufb! Po pøíchodu
neváháme a pøipojujeme se na paket, abychom mohli do
sítì PR poslat avízo na pøíští den. Slyšíme skoro všech-
ny nódy v OK1. Nakonektovat se na pražskou BBS není
vùbec žádný problém. Bìžnì komunikujeme z ruèky na
pendrek pøes OK0BNA. Poèítáme první body do diplo-
mu, výsledek je úžasný - již první den máme splnìn
diplom ve tøídì speciál. Máme nìco pøes 2200 bodù.
Diskutujeme, jak budeme QRV pøíští den, jaká budou
pracovištì atp. Druhý den je totiž Provozní aktiv a Tomáš
OK1TLT chce jet 70 cm a Pavel OK2IRO 2 m pásmo.
Pozdì po pùlnoci uleháme.

Následující den ráno se probouzíme jako v pohádce.
Venku svítí sluníèko a na obloze je pouze sem tam
mráèek. Opìt vyjíždíme „ekologickým“ autobusem znaèky
Karosa na kótu. Nyní již sebou máme veškeré vybavení,
hlavnì do závodu PA. Na vrcholku Vrbatova návrší,
kousek od památníku, stavíme dva stožáry. Na jednom je
4el. OK1KRC v horizontální polarizaci pro 2 m pásmo. Na
druhém stanovišti je to o poznání lepší. Stožár o výœce
nìco pøes 6 metrù má na sobì pøipevnìny antény 23el.
YAGI pro 70 cm a 44el. YAGI pro 23 cm, obì horizontál-
nì. Používané zaøízení je na 2 m FT290RII a pro 70 cm
FT790, pro 23 cm pouze FM to jsou ruèky Icom IC-T81e.

Celý závod probíhal velice pìknì a oba hlavní aktéøi
Tomáš 1TLT a Pavel 2IRO se opravdu èinili. Já jsem
pouze zaskakoval, pokud se objevila nìjaká pìkná stani-
ce :). Napø. Pavel udìlal na 4el. YAGI - 17 velkých ètver-
cù, což je opravdu super. Nejvìtším zpestøením však byl
SK7MW, který pøišel na Pavlovu výzvu v pásmu 2 m
z lokátoru JO65. Byl opravdu super èitelný a tak jsme se
ho tázali, jestli je QRV i na pásmu 70 cm. Žádal nás
o chvíli strpení a že se na smluveném kmitoètu objeví.
Já jsem se jal smìrovat antén pro 70cm a Tomáš volal
výzvu, poøád nic. Už jsme byli zklamáni tím, že nejsou
podmínky. Jen tak pro zajímavost jsem otoèil až pøíliš
anténu na sever, když v tom se ozval, resp. vynoøil
z šumu. Bylo to úžasné - pouze jsem dosmìroval na



nejlepší signál a už jsme ho volali. Když jsme si ho
udìlali, moc nám dìkoval a øíkal, že jsme druhá zem na
70 cm, že první je ta jeho v nìjakém Nordic Activity
závodu a že jsme ho moc potìšili. Radost byla pocho-
pitelnì i na naší stranì. Švédsko na dvou pásmech se
jen tak nepoštìstí. Poté nás jeœtì jednou pozdravil na 2-
metru a my jsme jeli dál závod. Dalšími zpestøeními byla
spojení v pásmu 23 cm. Pøed koncem závodu se na
stanovištì ukáznìnì vrátili i nesoutìžící èlenové našeho
teamu, kteøí se toulali kdesi po horách. Ihned po
skonèení Provozního aktivu jsme se již opìt jako ham
expedice ukázali na pásmu a rozdávali dál body do
diplomu Kopce a hory ÈR. Jirka OK1XTB a Štìpán
OK1CSS dokonce stihli ještì dobìhnout na Harrachovy

Kameny a k pobavení okolo procházejících turistù
aktivovali tuto kótu s 5 W z 2 m ruèky do kapesní antény
Slim-Jim, povìšené na „typickém krkonošském bidle“.

Tak jsme se èinili až do zbourání všech stožárù a poté
ještì na autobusové zastávce pøed odjezdem. Autobus
nás odvezl dolù do údolí a my se vydali do chaty
zapakovat si vìci a posléze vyrazit smìr Praha. Sjezd
z hor byl také doprovázen vzrùstající teplotou. Nahoøe
byla opravdu zima a foukal vítr, což dole v nížinì neznali.
Na horách byla ještì zima a v údolí již vše kvetlo a blížilo
se témìø létu. Cesta probìhla hladce, až na protivné,
nízko plující Slunce, které nás nepøíjemnì oslòovalo.
Jedinou újmou byla únava, kterou jsme všichni naplno
pocítili až v pondìlí a kterou jsme si celou dobu pøes

pileupy vùbec neuvìdomovali. Poslední nepøíjemností
byly spálené oblièeje od nedìlního slunce, které docela
pøipékalo, ale pøes foukající studený vítr to nikdo necítil.

Koneèný verdikt do diplomu Kopce a hory ÈR zní:
kolem 2600 bodù ve tøídì speciál na jednotlivce.
Celkem bylo bìhem expedice rozdáno nìco pøes 14000
bodù! Úplná spokojenost v PA a neskuteèné zážitky nás
opìt mnohem víc sblížily a podnítily k dalším podobným
akcím.

Všem dìkujeme za pøízeò, spojení a tìšíme se opìt na
slyšenou.

PS: Pro lovce bodù, ještì se chystáme na Snìžku,
zùstaòte nám vìrni!

Za expedièní tým David Kubálek, OK1TDU

Provoz
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Dospìli jsme k rozhodnutí, že pøíštì musíme udìlat vše
ještì lépe a musíme vynaložit vìtší úsilí pøi práci se slabý-
mi a QRP stanicemi (tzv. „small pistols“).

Naše strategie

Naplánovali jsme, že budeme pracovat alespoò 18 dní,
vèetnì 3 víkendù, na rozdíl od 12 dnù a dvou víkendù na
Spratley. Navíc:
- Bude nás slyšet silnì po celém svìtì a budeme mít

nejménì 6 stanic s vysokým výkonem (na Spratley byly 4).
- Budeme mít monobandery pro každé pásmo a umístíme

je co nejblíže k moøi a co nejvýše, jak jen bude možné
(na Spratley jsme mìli vìtšinou tribandery).

- Veškeré vybavení pošleme v kontejneru do nejbližšího
pøístavu.

- Vyhledáme si pøedem stanovištì s odpovídajícím uby-
továním, takže se budeme moct koncentrovat na
záležitosti okolo vysílání a nebudeme se muset rozptylo-
vat základními životními potøebami.

- Pojedeme v únoru 2001 s cílem prolomit rekord a udìlat
nejménì 100 000 QSO.

- Všechno plánování budeme øídit podle knihy
Dxpeditioning Behind the Scenes. (DX expedice zpoza
jevištì - autoøi Neville Cheadle,
G3NUG a Steve Telenius-Lowe,
G4JVG. Nabízí, slovy Wayna
Millse, N7NG, „…vyèerpávající
pohled na prakticky všechny
aspekty velké DX expedice pro
cestovatele, stejnì jako
DXmany, poèínaje úvodním
plánováním, až po QSL agendu.
…“. Kniha poskytuje spoustu
myšlenek a doporuèení ke všem
stránkám DX expedice. Je to daleko nejkomplexnìjší
dostupná pøíruèka typu „jak na to“. Všechen zisk z
prodeje této knihy bude použitý na sponzorování pøíštích
DX expedicí. Kniha je dostupná na ARRL.)

Proè právì na Komory?

Komorské ostrovy leží mezi Madagaskarem a východním
pobøežím Afriky. Velká vìtšina radioamatérských aktivit na
Komorách v posledních letech byly jedno nebo dvouèlenné
„prázdninové“ DX expedice. Obvykle používaly samotný
100W transceiver s multipásmovou vertikální anténou
nìkde na pobøeží. To sice staèí pro práci s relativnì malým
množstvím stanic z Evropy a Japonska, ale nestaèí to pro
vyvolání dostaèujícího signálu ani pro Severní Ameriku, ani
pro vìtšinu obyèejných amatérù v Evropì a v Japonsku.
Skuteènì velká DX expedice už na Komorách nebyla mnoho
rokù.

Podle tìch, kdo pøispívají do statistiky The DX Magazine
byly Komorské ostrovy na seznamu nejžádanìjších zemí
DXCC v roce 1999 na 59. místì. Ale protože od té doby
probìhlo mnoho expedic do zemí stojících na žebøíèku
výše, bylo postavení Komor v dobì vlastní expedice mno-
hem výše. Kromì toho mám pocit, že seznam
nejžádanìjších zemí není pøíliš vìrohodný, protože
pravidelný dotazník DX Magazínu ve skuteènosti vyplòuje
jen statisticky nevýznamné množství DXmanù.

Komory jsou pro dobrodruhy v každém z nás „ostrovy
snù“. Od jejich pobøeží vyplouvali piráti, korzáøi a bukanýøi

za pøepadáním lodí,
naložených zbožím z
Indie. Pak ostrovy
ovládli perští a
ománští sultáni, kteøí
s h r o m a ž ï o v a l i
obrovské bohatství z
neblaze proslulých
obchodù s otroky. I
dnes jsou Komory
stále plné intrik,

záhad a svodù a neodolatelnì lákají mnoho cestovatelù. Le
Galawa Beach Hotel je ideálním místem pro rodinnou i
radioamatérskou dovolenou. Jsou tu skvìlé podmínky pro
vodní sporty - rybaøení, šnorchlování, potápìní a projížïky

na èlunech, stejnì jako výlety do vnitrozemí nebo hrátky s
delfíny.

Výbìr týmu

Rozhodli jsme se sestavit tým kolem 25 lidí, i když nìkteøí
z nich nebudou moci zùstat na ostrovech celé tøi týdny. To
nám poskytne kapacitu 450 operátorských „èlovìkodní“,
v porovnání se 144 na Spratley. Sestavu jsme vybírali velmi
peèlivì; každý èlen širokého týmu byl pod záštitou alespoò
jednoho èlena jádra plánovací skupiny, v mnoha pøípadech
ho dobøe znali dva i více èlenù této skupiny. Tomu jsme
pøikládali velkou dùležitost; udržení soudržnosti týmu 25
lidí po dobu delší než 3 týdny je životnì dùležité - rozhod-
nì nepotøebujeme žádné osobní spory!

Sponzoøi

V tomto stádiu jsme zahájili jednání s našimi hlavními
potenciálními sponzory. Pøipravili jsme pro nì nabídku
a nazvali ji Vhodná pøíležitost. Ta se pøi lákání sponzorù jak
na radioamatérském, tak neamatérském trhu ukázala jako
nedocenitelná. V srpnu 2000 odletìl autor do Japonska,
projednat možnost sponzorování s Yaesu. Právì vypustili
nový FT-1000MP MkV a naše expedice na D68 se pøímo
nabízela jako ideální pøíležitost k jeho otestování v ostrém
provozu. Na Spratley jsme používali MP spolu s lineáry VL-
1000 Quadra a tam se nám osvìdèily jako velmi spolehlivé.
Také jsme zaèali vyjednávat o rùzných variantách i s další-
mi firmami jako Nevada, Force 12 a Titanex.

Brožura

V tomto období jsme také vydali poutavou brožuru, kterou
jsme rozeslali DX klubùm po celém svìtì. Vytyèili jsme si
v ní tyto cíle:
1. Poskytnout všem radioamatérùm na svìtì - vèetnì QRP
a stanic s jednoduchými anténami - možnost udìlat alespoò
jedno spojení s D68C a
2. umožnit špièkovým DXmanùm zapsat D68C do jejich
logù na všech pásmech a módech, jak jen bude možné.
Vìøili jsme, že každý z DXmanù, aktivních na všech pás-
mech a na všech hlavních módech s námi udìlá spojení ale-
spoò na 20 m.

V záøí a øíjnu 2000 kolovala tato brožura po zhruba 150
DX klubech po celém svìtì. Vedoucím této iniciativy byl
Steve, G4JVG, pomáhali mu Taizo, JA3AER a Wes, W3WL.

Webové stránky D68C

S tvorbou webových stran vìnovaných expedici zaèal Nigel,
G4KIU. Web se ukázal jako velmi úèinný obchodní a infor-
maèní nástroj. Umístili jsme na nìj loga všech našich spon-
zorù, spolu s linky na jejich domovské stránky. Obrovské
množství lidí se na naše stránky pøipojilo v prùbìhu vlastní
expedice. Od 8. do 28. února jsme zaznamenali celkem 256

„Ta parta byla jako Králíèek Energizer - prostì stále bìžela a bìžela
a bìžela!“ - Carl, N4AA

Pøíbìh D68C
DX expedice D68C do Komorské federativní a islámské republiky v únoru 2001 pøekonala spoustu
dosavadních svìtových rekordù a ustanovila nový absolutní svìtový rekord navázáním 168 722 QSO
v prùbìhu expedice. Prvotní strategické obrysy této DX expedice jsme zaèali formulovat v únoru 1998
po našem návratu z expedice na Spratley. Pøi prezentaci výsledkù expedice jsme navštívili spoustu
anglických radioklubù a byli jsme hodnì zklamaní tím, jak moc amatérù nás ani nezaslechlo, a když
nás i slyšeli, mìli pocit, že stejnì nejsou schopni prolomit pileup a dovolat se. To vše bez ohledu na
fakt, že 9M0C byla v té dobì ètvrtou nejúspìšnìjší expedicí vùbec s 65 524 QSO celkem.



714 individuálních pøístupù. Vùbec nejúspìšnìjší den byl
pátek 16 února s 22 389 zobrazenými stránkami.

Prùzkum na místì

Dalším dùležitým krokem bylo vykonat prùzkum pøímo na
místì budoucí expedice. Don, G3BJ (ex G3OZF) odletìl na
týden na Komory s tìmito úkoly:
- Dojednat všechny logistické záležitosti, týkající se kon-

tejneru s vybavením, jakmile dorazí na ostrov.
- Pøipravit pøedbìžné plány rozmístìní jednotlivých stanic

a antén.
- Promyslet a posoudit všechny možné vlivy prostøedí,

vèetnì bezpeènosti, rostlin, zvíøectva, zdravotního
zabezpeèení, stavu hotelových generátorù atd.

- Definitivnì dohodnout všechny náležitosti s hotelem.
- Pøipravit v mìøítku nákres celého pracovního prostoru,

se zamìøením na vedení kabelových tras.
Na základì tohoto prùzkumu jsme byli nuceni nìkteré

plány podstatnì pozmìnit. Rozhodli jsme se nepoužívat pro
vysílání pøímo samotný hotel, ale využít pro umístìní stanic
a serveru malých bungalovù poblíž. Bylo tam mnohem více
prostoru pro antény a navíc jsme se s nìkolika smìrovkami
mohli dostat hodnì blízko k pláži (aèkoliv nám nebylo
umožnìno použít pláž samotnou, protože to byl veøejný
prostor).

Marketing

Náš marketingový tým vedl Don, G3XTT. Nákupní
mašinérie se rozbìhla 4. záøí, souèasnì s vydáním prvního
bulletinu. V nìm byl vytyèen detailní rozpis našich cílù,
èasování, seznam zaøízení i lidí. Než jsme odjeli na ostrov,
vydali jsme postupnì ještì 4 další bulletiny a rozeslali je na
všechny možné strany, vèetnì všech hlavních DX zpravoda-
jù, potenciálním sponzorùm a velkému množství jed-
notlivcù, kteøí nás požádali o informace.

Logistika

Logistika takové veliké akce, jakou byla expedice D68C, se
musí zamìøit na dva hlavní smìry - lidi a materiál. Obojí
zahrnuje obrovské množství práce, trvající nìkolik mìsícù.

Lidská logistika zahrnovala pøedevším zajištìní letenek
a ubytování. Jak Le Galawa Beach Hotel na hlavním ostrovì
Grande Comore, tak Air Mauritius nám nabídli pøíznivé ter-
míny, což jsme s povdìkem pøivítali.

Výchozím bodem materiálové logistiky byl podrobný
rozpis všeho potøebného, který jsme rozeslali všem èlenùm
základního jádra týmu. Celý seznam mìl pøes 500 øádkù.

Veškerý materiál se v prùbìhu ètyø mìsícù postupnì
shromáždil v autorovì domì. Bìhem dalších 6 víkendù
jsme zorganizovali nìkolik „Antena Festù“, kdy jsme
poskládali všechny antény, provìøili všechna rádia a na-
montovali spoustu konektorù PL-259 na kabely
nejrùznìjších délek. Celková délka všech koaxiálù byla
4000 metrù. Každou anténu Force 12 jsme zvláš• složili a po
vyzkoušení znovu rozebrali na díly o maximální délce 20 ft,
aby se vešly do kontejneru. Postavili jsme všech 10 stožárù,
pìt teleskopických, vysokých 30 ft a pìt 40 ft vysokých ze
speciálních slitinových trubek. Souèasnì jsme ke všem
stožárùm pøipravili pøíslušné kotvy a kotvicí lana a kde to
bylo možné, jsme je hned pøipevnili ke stožárùm. V tomto
stádiu jsme hlavní dùraz kladli na to, abychom si všechno
postavili a vyzkoušeli pøedem, abychom po pøíjezdu na
ostrov byli schopni vše sestavit co nejrychleji a mohli co
nejdøíve zaèít vysílat. Také jsme si pøipravili nástroje na
opìtovné svinutí všech kabelù po ukonèení expedice.

Kontejner byl zabalený zaèátkem listopadu. Dovnitø jsme
namontovali nìkolik døevìných rámù, abychom mohli

antény umístit do volného prostoru pod stropem. To nám
umožnilo uspokojivì uspoøádat rozmístìní ostatních vìcí
a optimálnì využít objem celého kontejneru. Celé balení
kontejneru nám zabralo tøi týdny. K nìmu nevyhnutelnì
patøilo pøedání k dopravì na poslední minutu, nicménì
jsme to stihli podle rozvrhu a kontejner dorazil do hotelu na
Grande Comore dva týdny pøed námi.

V prùbìhu prosince a ledna jsme tvrdì pracovali na
shromáždìní dostateèných fondù jak z amatérského, tak
neamatérského trhu. Pøipravili jsme si expedièní manuál
a formulovali detailní instalaèní plány rozmístìní stanic,
poèítaèù a 20 antén. Je zajímavé, že jsme plánování zaèínali
s šesti stanicemi a nakonec jsme jich mìli deset, kdy jen
jediná zùstala bez lineáru!

Technologie

D68C použila poprvé nìkolik technických inovací,
založených zejména na serverovém software, vyvinutém
Johnem, G3WGV. Všechna pracovištì byla propojena sítí
Ethernet s centrálním serverem, poskytujícím každému
operátorovi i takové informace, které nemá na bìžné DX
expedici k dispozici. Deník, který je souèástí celého systé-
mu, má plnì integrovanou podporu pro CW a RTTY.
Pøedstavte si, bez detailního popisu èinnosti celého rozsáh-
lého systému, operátora vracejícího se po odpoèinku zpìt
na pracovištì. Po pøihlášení do systému se mu CW klíè
automaticky nastaví podle jeho osobního nastavení.
Použitím jednoduchých pøíkazù okamžitì vidí, kdo pracuje
na kterém stanovišti, jakým módem a na jaké frekvenci.
Protože se kompletní expedièní log prùbìžnì ukládá na
server, má operátor v prùbìhu pileupu kdykoliv k dispozici
kompletní seznam spojení s konkrétní stanicí, které do toho
okamžiku s expedicí udìlala. Stejnì tak si mùže kdykoliv
zkontrolovat aktuální rejt, jak svùj vlastní, tak celé expedice
dohromady. Kromì toho má pøímo na svém pracovišti
k dispozici velké množství nejrùznìjších dalších údajù.
Všem se nám celý systém moc líbil.

První dny na ostrovì

Naše cesta na Grande Comore pøes Mauritius probìhla
zcela bezproblémovì a do hotelu jsme dorazili ve skvìlé
pohodì v úterý 6. února brzy odpoledne. Prvním úkolem
bylo nechat proclít kontejner, který byl po celou dobu
pøepravy zapeèetìný. Bìhem 15 minut bylo vše hladce
vyøízeno. Okamžitì jsme zaèali vybalovat a zhruba za 3
hodiny byl kontejner prázdný, bez ohledu na teplotu pøes
35°C. Náš „anténový král“ Mike, G3SED podnikl s Donem,
G3XTT rychlý prùzkum prostoru a udìlal v pùvodních
plánech nìkolik zmìn. Tím se nám podaøilo dostat 85 ft
Titanex témìø až na pláž a 4 monobandery pár metrù od
moøského bøehu.

Rozdìlili jsme se na skupinky po ètyøech a zaèali skládat
antény. Souèasnì dvì skupiny instalovaly stanice a další
dvì skupiny rozmis•ovaly computery a propojovaly poèí-
taèovou sí•.

Všechno šlo skvìle, když naráz zaèalo pršet. Bylo to,
jako kdyby jste pracovali v autoumývárnì! A pršelo a prše-
lo a pršelo… témìø ètyøi dny. Všichni jsme byli promáèení,
ale bez ohledu na poèasí jsme bìhem dvou a pùl dne zkom-
pletovali všechny hlavní antény. V úterý 8. února pozdì
veèer bylo témìø vše pøipraveno a o pùlnoci místního èasu
jsme zaèali vysílat.

Odolávali jsme obrovskému pokušení zaèít už po jeden
a pùl dni, kdy jsme mìli zkompletované 4 stanice, ale
vydrželi jsme to. Cítili jsme, že jakmile jednou zaèneme, už
nenajdeme sílu vrátit se k budování dalších antén.
V momentì, kdy jsme spustili s osmi stanicemi souèasnì,

Paket Cluster propadnul šílenství a my jsme bìhem prvních
24 hodin udìlali 16 412 QSO, nový svìtový rekord.
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Všechno fungovalo hladce, pileupy byly obrovské a všech-
ny nás to ohromnì bavilo. Pracovali jsme ve ètyøhodi-
nových smìnách, každý operátor absolvoval každý den ale-
spoò dvì. Dva jsme sestavovali rozpis pro všechny operá-
tory - na každý den jsme rozepisovali 50 smìn a snažili
jsme se dìlat výhled na dva dny dopøedu. Sestavili jsme
systém tak, aby maximálnì vyhovoval preferencím jed-
notlivých operátorù, co se týká oblíbených pásem, módù
a cílových smìrù. Každý operátor dostal spravedlivý podíl
denních i noèních smìn i èasu na odpoèinek. Dobrovolníci
si pak mohli pøibírat další smìny navíc a byli i tací, kteøí byli
na pásmu nìkteré dny až 16 hodin.

Pileupy byly neutichávající až do konce, navzdory tomu,
že nìkteré DX kluby nám už pøedem øíkaly, že D68C vlastnì
nijak moc nepotøebují. Možná, že ne zocelení DXmani, ale
bìžná amatérská veøejnost urèitì. Tìšili jsme se z toho, že
mùžeme za zápis D68C do logù nováèkù, QRP stanic i tìch,
co používají jen pokojové antény. Z hlediska podmínek
šíøení bylo pøes poledne otevøeno jen nìkolik pásem, ale
kolem svítání a za soumraku jsme pracovali na všech deseti
pásmech souèasnì, což ospravedlòovalo naše rozhodnutí
vzít s sebou tolik hardwaru.

Snažili jsme se poskytnout nová pásma skuteènì
každému, kdo kde ještì pøedtím D6 nemìl, nejenom „big
guns“. Topband byl kvùli neustálým bouøkám nad Afrikou
skuteènì hodnì obtížný. Všechny únorové bouøky, které
zasáhly Mozambik, pøecházely pøes Komory! Pøesto jsme
nìkolik nocí dìlali spojení až po støedozápad USA a na
druhou stranu do JA a dokonce máme v logu i pár KH6. Na
druhé stranì spektra, 6 m neposkytlo tolik velkých otevøení
na Evropu, jak jsme doufali. I tak jsme dìlali mnoho stanic
z jižní Evropy a severní Afriky, stejnì jako na druhou stranu
z Japonska, Hong Kongu a dalších èástí Asie. S RTTY jsme
se drželi zpátky, protože zájem o CW a SSB byl vysoký, ale
pøesto, jakmile jsme zaèali, zapsali jsme do deníku pøes
4000 QSO (dobøe o tisíc víc, než jakákoliv pøedchozí DX
expedice) a ještì dalších, více než 1000 QSO na PSK31.
Obzvláštní výzvou bylo SSB na 80 m. Jediná možnost, jak
zvládnout obrovské množství volajících, byla vybrat náhod-
nì písmeno a žádat „stanice konèící na D“. Tím se pileup
trochu omezil a dostali jsme šanci rozeznat alespoò frag-
ment nìjaké znaèky. Bohužel jsme se nemohli vìnovat
satelitnímu provozu, hlavnì proto, že jsme pøípravu
soustøedili na AO-40, který ale v dobì expedice nebyl do-
stupný.

Zpùsob provozu

Požádali jsme všechny operátory, aby dávali vlastní znaèku
každé 2-3 QSO. To se osvìdèilo, protože souèasnì s námi
pracovalo dalších 12 expedic. Další klíèovou záležitostí byla
trpìlivost - trvat na dokonèení spojení s tím, koho jste na
èást znaèky zavolali poprvé a ignorovat ostatní volající,
dokud celá znaèka není v logu a spojení není oboustrannì
potvrzeno.

Ale úplnì nejdùležitìjší byl zpùsob práce split. Kromì
úplného zaèátku, kdy byl pileup nejvìtší, jsme nikdy
neposlouchali dál, než 15 kHz nahoru na SSB a na CW pod-
statnì ménì. Slyšeli jsme jiné expedice, které byly
roztažené 50-100 kHz a vymazaly tak ostatním velkou èást
pásma. To je velmi špatný pøístup a je tøeba ho odsoudit.
Vìtšinou jsme používali split 5-10 kHz a pokud jsme zjistili,
že nìkde kolidujeme s jinou expedicí, prostì jsme se
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odladili jinam. Se silným signálem a s podporou DX
Clusteru to nebyl žádný problém.

Zhruba po týdnu jsme obèas zaèali poslouchat na vlast-
ním kmitoètu a pøitom jsme dosahovali rejt pøes 200 QSO
za hodinu. Pak jsme zaèali pracovat simplex; bylo zajímavé,
jak pøitom pileup znovu zesílil. Mnoho operátorù nerado
pracuje split, ani když mají zaøízení, které to umožòuje.
Nikdy jsme nevolali po èíslech. S dobrým zaøízením
a dobrýma ušima to není potøeba a mezi DX komunitou to
vyvolává nespokojenost. Pokud používáte rádio urèené pro
mobilní provoz se špatnou selektivitou, pak ve velkých pile-
upech budete mít problém - pak už stojí za to investovat do
poøádného rádia.

Vybavení Yaesu

Všichni jsme se tìšili z práce se zaøízením Yaesu. Mìli jsme
6 transceiverù FT-1000MP MkV, 6 lineárù Quadra, 2 trans-
ceivery FT-900 a dva FT-920. Všechny pracovaly skvìle.
Šest hlavních stanic pracovalo 18 dnù nepøetržitì, což pøed-
stavovalo dohromady témìø 2600 hodin. Místní elektrická
sí• byla nespolehlivá s velkými výkyvy napìtí a špièkami až
300V. Spínací zdroje to však bez problému zvládaly skvìle.

Nevada Comoros Trophy

Aby povzbudila všechny zavedené DXmany, stejnì jako
nováèky, vypsala firma Nevada Communications UK 18 cen
- Nevada Comoros Trophies. Tyto ceny jsou urèeny pro
stanice z celého svìta (s vysokým i nízkým výkonem),
anglické stanice (s vysokým i nízkým výkonem), anglické
klubové stanice a pro radiové posluchaèe. Budou udìleny
stanicím, které nás kontaktovaly na rùzných pásmech
a módech nejvíckrát. O tyto ceny je velký zájem a myslíme,
že budou udìleny do dobrých rukou. Podrobné informace
mùžete nalézt na našich webových stránkách.

Contest

V druhém týdnu jsme vedli zajímavou diskusi o tom, zda se
zúèastnit nebo nezúèastnit ARRL CW DX Contestu. Sporné
body byly: Pøerušení hlavní expedice, mnoho opakovaných
spojení, reakce mimo USA a problémy s pøekonfigurováním
softwaru. Nakonec padlo rozhodnutí do závodu se zapojit.
Výsledkem byl nový africký rekord v kategorii multi-two
tìsnì pod 3,7 milionu bodù. Starý rekord V51Z z roku 1997
jsme zlepšili o víc než milion bodù. Pøekvapilo nás, že
z 4 554 QSO v závodì bylo pøes 1000 úplnì nových znaèek
do logu D68C. Nenaplnily se tak obavy, že úèastí v contes-
tu budeme jen znovu opakovat spojení se stejnými stanice-
mi, se kterými jsme už pracovali. Hlavním iniciátorem byl
Maury, W3EF/G0UHK.

Nasazení jednotlivcù

Nasazení èlenù týmu v prùbìhu celého projektu bylo od
samého startu obrovské. Napøíklad mnoho z nich vìnovalo
6 víkendù, aby se mohli zúèastnit antena-festù. Ve stejnì
vysokém nasazení pokraèovali i na ostrovì. Pøes velmi
horké a velmi vlhké poèasí plnili všichni všechny své úkoly
s nadšením. Dva èlenové týmu udìlali za 18 dní pøes 10 000
QSO, Mark, M0DXR (11 680) a Jeff, 9H1EL (10 869). Celý
tým byl velice soudržný a všichni spolu po celou dobu
dobøe vycházeli. Vzniklo tu mnoho pøátelství na celý život.

Ukonèení

Balení nám zabralo dva a pùl dne. Vše jsme mìli peèlivì
naplánované tak, abychom na „okrajových pásmech“ - 6, 80
a 160 m - zùstali až do poslední chvíle. Poslední spojení
jsme udìlali ve støedu 28. února, kdy pøes ostrov
procházela další silná tropická bouøka. Jako úplnì poslední

anténu jsme složili 85 ft
vysoký vertikál Titanex. Ve
ètvrtek v poledne byl kon-
tejner kompletnì zabalený
a všichni jsme se vydali na
cestu domù - unavení, ale
pyšní, že jsme to dokázali!

Výsledek

D68C pracovala celkem
s více, než 45 000 samo-
statnými protistanicemi.
Pileupy byly na pásmu do
poslední chvíle a víme, že
nìkteøí nás tam volají ještì
dnes. Z toho usuzujeme, že
potenciální poèet amatérù, majících zájem o spojení s naší
expedicí byl mnohem vìtší, než tìch 45 000, kterým se to
podaøilo. Místo, odkud DX expedice pracuje, ani nemusí být
pøíliš vzácné, ale velmi dùležité je dokázat vyprodukovat
silný signál. Pokud budete v éteru jen pár dnù a udìláte 20
až 30 tisíc QSO, nebude ze stanic, s kterými budete praco-
vat, mnoho tìch, pro které to bude úplnì nová zemì (aèko-
liv pro nìkteré to bude alespoò nová pásmová zemì).
Abyste uspokojivì naplnili oèekávání od DX expedice,
potøebujete:
- Mít silný signál použitím co nejlepších antén.
- Být ve správnou dobu na správném pásmu.
- Používat dobré transceivery s co nejlepší citlivostí

a selektivitou.
- Vysílat co nejdelší možnou dobu, ideálnì doba trvání

pøekrývá 3 víkendy.

Odezva

Kromì mota v úvodu tohoto èlánku nás obzvláš• potìšily
ještì dva citáty:
„To nebyly DX expedice, to byl pøírodní úkaz!“ - Wes,
W3WL
„Co mùžete øíct o skupinì, která umožnila udìlat 160 000
QSO? S více, než 4000 RTTY; 1000 PSK31; 3200 FM;
80 000 CW a 70 000 SSB spojení v deníku, mùže být vùbec
ještì nìkdo, komu se nepodaøilo pracovat s nimi alespoò na
jednom pásmu nebo módu? Signály byly na všech pásmech
výjimeèné a operátoøi vynikající. Five Star DX Asociace
ustanovila spoustu DX expedièních rekordù a bude
vyžadovat nadlidské úsilí pøekonat úroveò, kterou nastavili
na Komorských ostrovech. Blahopøeji všem DXmanùm
z Five Star.“ - Carl, N4AA

Podìkování

Dìkujeme všem, kteøí nás zavolali. My jsme se bavili skvìle
- doufáme, že vy také! Dìkujeme také našim sponzorùm,
bez jejichž pomoci by se expedice D68C nemohla nikdy
uskuteènit. Dìkujeme našemu podpùrnému týmu, našim
manželkám a pøítelkyním - nìkteøí z nás byli pryè z domu
víc, než 4 týdny. Všem, kteøí naší expedici podpoøili,
pošleme speciální pochvalné listy.

Autora mùžete kontaktovat na adrese Futher Felden,
Longcroft Lane, Fleden Hemel, Hempstead, Herts HP3 0BN,
United Kingdom; g3nug@btinternet.com. Podívejte se na
web D68C na adrese www.dxbands.com/comoros.

Antény D68C

6-element 6m Yagi (Cushcraft)
6-element 10m Yagi (Force 12)
4-element 12m Yagi (Force 12)
4-element 15m Yagi (Force 12)

4-element 17m Yagi (Force 12)
3-element 20m Yagi (Cushcraft)
2-element 30m Yagi (Force 12)
3-element 10/15/20m Yagi A3S
(Cushcraft)
3-element 12/17/30m Yagi
A3WS (Cushcraft)
Dvojice 30m vertikálù
Dvojice 20m vertikálù (Force
12)
Dvojice 15m vertikálù (Force
12)
4-Square 40m (Gladiator)
4-Square 80m (Titanex)
85ft vertikál pro 80/160m
(Titanex)

Beverage, Pentanty a Rhombiky pro pøíjem.

Zaøízení D68C

Transceivery Yaesu:
6 x FT-1000MP MkV
2 x FT-920
1 x FT-847
1 x FT-900
6 zesilovaèù Yaesu VL-1000 Quadra
3 další zesilovaèe
Transceivery Patcomm PC16000 a PC9000
14 PC propojených do sítì

45000 spokojených klientù

DX expedice na Komory navázala více QSO, než jakákoliv
jiná DX expedice v historii. K mimoøádnému výsledku
bezpochyby pøispìla délka pobytu, poèet operátorù, rozsáh-
lá logistika i pøedcházející reklama. Samozøejmì, mnoho
spojení bylo „opakovaných“ - s DXmany, kteøí navazovali
mnoho spojení na rùzných pásmech a módech. Bez ohledu
na to, je v deníku D68C pøes 45 000 unikátních znaèek, více
než kdy pøedtím.

Jak expedice postupovala, pomìr novì udìlaných stanic
se snižoval. Podle Johna, G3WGV, se pomìr postupnì
snižoval až nìkde k hranici 80 000 QSO celkem. Od té doby
zùstával pøibližnì stejný, cca 200 nových znaèek na 1000
spojení. To znamená, že zhruba 20% z tìchto spojení byla
se stanicemi, se kterými ještì dosud nepracovali. To
nasvìdèuje, že máme víc „DXmanù“, než jsme si pøedtím
mysleli. Samozøejmì, nìkteré z tìchto „nových“ znaèek
mohou být špatnì odposlechnuté nebo vyslané, takže
pomìr nových znaèek mùže být ve skuteènosti vyšší, než by
se pøedpokládalo. Podle Steva, G3VMW, bylo mnoho
z tìchto stanic velmi slabouèkých a nìkteøí operátoøi se
zdáli velmi nezkušení. Mùže být, že tým D68C pøišel na to,
jak dosáhnout i na ty nejvíc unikající DXmany.

Wayne Mills, N7NG

QSL manažeøi D68C

Phil Whitchurch, G3SWH, 21 Dickensons Grove,
Congresbury, Bristol, BS19 5HQ, England;
phil@g3swh.demon.co.uk.
Pro posluchaèe: Bob Treacher, BRS32525, 93 Elibank Rd,
Eltham, London SE9 1QJ, England, brs32525@com-
puserve.com.

Podle Neville Cheadle, G3NUG (QST 7/2001) 

pøeložil Michal Tomec, OK2BMT
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Dráty, souøadnice a konvence
Jeden z poèáteèních „duševních blokù“ vyplývá
z nepochopení popisu antén v kartézských souøadnicích.
Pøijetí urèitých konvencí a standardních postupù nás
mùže této nejistoty zbavit. Pokud dìláme urèité vìci
vždy nebo témìø vždy stejným postupem, získáme ruti-
nu a zbavíme se rozpakù. Dobrých postupù mùže být
samozøejmì mnoho, držet se jedné z osvìdèených cest
povede ale urèitì nejjistìji k úspìchu.

Pøipomeòme si kartézský souøadný systém: Polohu
libovolného bodu ve vodorovné rovinì mùžeme urèit
pomocí dvou souøadnic X a Y. Souøadnice Z urèuje
výšku, a to a• výšku antény nad zemí, vertikální rozmìry
antény èi souèet obou hodnot.

Pøi konstrukci modelu máme mnoho možností;
model mùžeme položit do místa s libovolnými souøad-
nicemi X a Y, aniž by to ovlivnilo výsledek a pøesnost
výpoètu. Pro rutinní a bezchybný postup si stanovme
následující konvence:
1: Pokud je prvek symetrický, umístìme jej symetricky
vùèi jedné z os. Je-li tedy prvek dlouhý 8 jednotek,
budou souøadnice jeho koncù +4 a -4.
2: Prvek natoèíme tak, aby osa Y s ním byla rovnobìžná.
Náš vzorový prvek bude mít tedy souøadnice Y = -4 a Y
= +4.
3: Osu X budeme používat v „pøedozadním“ smìru.
Budeme-li mít pouze jeden element, lze použít X = 0.
4: Osa Z bude vždy urèovat výšku.

Využití tìchto konvencí si ukažme na nìkolika pøí-
kladech. (Pozn.: V dalším textu jsou pro názornost
ponechány rozmìry v jednotkách, používaných v origi-
nálním pramenu.)

Pøíklad 1: Dipól složený ze tøí èástí

Pøedstavme si dipól pro pásmo 10 m (28,5 MHz),
vyrobený z hliníkových trubek o prùmìrech 1/2 a 3/8
palce (12 a 10 mm), umístìný ve výšce 35 stop (cca
10,6 m). Støední sekce bude ze silnìjší trubky. Tato
trubka bude u reálného dipólu rozdìlená, v modelu ji
ponecháme vcelku. Zdroj umístíme do jejího støedu.
Budeme tedy mít støední díl z trubky o prùmìru 1/2
palce (12 mm) a s délkou 8 stop (243,8 cm). Konce
dipólu budou z trubek o prùmìru 3/8 palce (10 mm). Ve
skuteènosti bude kus tenèí trubky zasunut do trubky sil-
nìjší, v modelaèním svìtì nás to ale nezajímá, zabýváme
se pouze tou èástí, která je venku. Vezmìme tedy tyto
dva kusy dlouhé 4,4 stopy (134,1 cm). Seèteme-li délky
všech èástí, dostaneme celkový rozmìr 16,8 stopy
(512,1 cm).

Model bude sestaven ze tøí drátù. Dalším krokem je
umístìní drátù do tabulky. Dráty lze samozøejmì zadávat
v libovolném poøadí a vždy obdržíme správné výsledky,
nicménì pøijmìme další konvenci:

5: Hodnoty po ose Y budeme zadávat vždy zleva dopra-
va, tedy od záporných hodnot ke kladným.

Tato konvence nám pomùže vyhledávat pøípadné
problémy a systematicky èíst výsledky modelování.
(Skromná poznámka pøekladatele - tato poslední pøijatá
konvence je sporná, øada dalších autorù èi „modeláøù“
zaèíná od støedu symetrie prvku smìrem k okrajùm;
zejména u antén Yagi sestavených z øady trubek rùzných
prùmìrù je tento postup -  i podle pøekladatele - mno-
hem logiètìjší. Postup je od ráhna, tedy tlusté trubky
smìrem k tenkému konci a souøadnice koncù prvkù nám
vyjdou jaksi samy ...).

Nyní jsme pøipraveni urèit souøadnice koncù každého
drátu. Nastavme jednotky užité programem na stopy
a nadále budeme vše mìøit a poèítat pouze ve stopách.
Modelujeme pouze jeden prvek a souøadnice X bude
tedy stále nula. Anténa je ve výšce 35 stop, Zbude 35
stop.

Zbývá urèit pouze souøadnice Y. Obr. 1 nám pomùže
s orientací v prostoru. Anténa je dlouhá 16,8 stopy, její
okraje budou vždy 8,4 stopy od poèátku osy Y.
Souøadnice levého konce bude -8,4, souøadnice konce
trubky o prùmìru 3/8 palce bude pak pøi její délce 4,4
o 4,4 menší, tedy -4. Tím známe všechny souøadnice
prvního drátu: konec-1: X = 0, Y = -8,4, Z = 35 a konec-
2: X = 0, Y = -4,0, Z = 35.

Drát 2 o prùmìru 1/2 palce je umístìn ve støedu
antény. Poloha jeho konce-1 je totožná s koncem-2
drátu 1. Víme již, že je dlouhý 8 stop, pøièteme 8 k -4
a získáme souøadnici konce-2 Y = 4. Souøadnice drátu 2
jsou: konec-1: X = 0, Y = -4,0, Z = 35 a konec-2: X = 0,
Y = +4,0, Z = 35.

Drát 3 je pravý konec prvku. Jeho konec-1 je opìt
shodný s koncem-2 drátu 2. Prvek je symetrický podle
støedu osy Y, souøadnice konce-2 je symetrická s polo-
hou konce-1, tedy Y = +8,4. Pro kontrolu ke konci-1
pøiètìme délku drátu 3 a získáme konec-2, tedy +4 + 4,4
= + 8,4. Souøadnice drátu 3 jsou: konec-1: X = 0, Y =
+4,0, Z = 35 a konec-2: X = 0, Y = +8,4, Z = 35.

Tím máme definovány souøadnice koncù všech drátù
našeho modelu. Na Obr. 1 je tabulka programu NEC-
Win Plus, kde sloupce X1, Y1, Z1 obsahují souøadnice
poèátkù a X2, Y2, Z2 souøadnice koncù jednotlivých
drátù. Pro dokonèení popisu modelu musíme ještì pøi-
dat další informace. V NEC-Win Plus jsou prùmìry
prvkù zadávány ve stejných jednotkách jako délky, tedy
je nutno palce pøevést na stopy (dìlit 12). Dále je tøeba
zvolit vodivost prvku - vybereme napø. hliník, typ 6063
(jsou k disposici i jiné materiály) a stanovíme polohu
zdroje - støedu prvku.

Nesmíme zanedbat sloupec „Seg.“. Chceme mít na
pùlvlnu prvku alespoò 10 segmentù - náš prvek je
pùlvlnný, zvolíme tedy 11 segmentù (viz 1. èást èlánku).
Støední díl, ve kterém je umístìn zdroj, musí mít lichý

poèet segmentù - zdroj je u NEC-2 vždy ve støedu seg-
mentu. Segmenty mají být pokud možno vždy stejnì
dlouhé.

Dále je nutno vìnovat pozornost kmitoètu, typu zemì
a samozøejmì požadovaným výstupùm - o tom dále.
Nyní zde máme sestaven model dipólu ze tøí drátù.1

Pøíklad 2: Tøíprvková Yagi

Druhý pøíklad je zamìøen na ukázku využití symetrie pøi
umístìní modelu soumìrnì podle osy X.
Pøedpokládejme anténu pro pásmo 6 m - 51 MHz. Prvky

jsou z trubky jednoho prùmìru - 1/2 palce (12 mm).
Anténa bude umístìna ve výšce 240 palcù - 20 stop
(609,6 cm). Všechny délkové údaje v tomto modelu
budou v dalším udávány v palcích (in.). Délky jed-
notlivých prvkù jsou následující: Reflektor - 114,36 in.
(290,6 cm); Záøiè - 108,96 in. (276,8 cm); Direktor -
102,44 in. (260,2 cm). Podle již uvedené konvence
umístíme osu X shodnì s ráhnem. Souøadnice všech
koncù prvkù budou tedy vždy + nebo - polovina délky
každého prvku, tedy 57,18; 54,48; 51,22.

Mezi jednotlivými prvky jsou následující rozestupy:
Reflektor-Záøiè 37,8 in., Záøiè-Direktor 40,14 in. Jak
umístit prvky do souøadného prostoru? Používá se více
metod. Nìkteøí modeláøi umís•ují reflektor do bodu X =
0 a další prvky mají kladné souøadnice X. Jiní vezmou
støed ráhna - polovinu vzdálenosti mezi Reflektorem
a Direktorem, ráhno je symetrické podle osy X. Zde
použijeme tøetí zpùsob - další konvenci:
6: Umísti Záøiè vždy tak, aby mìl souøadnici X = 0.
Reflektor má tedy zápornou souøadnici X, odpovídající
vzdálenosti od Záøièe, Direktor naopak kladnou souøad-
nici X, rovnou opìt jeho vzdálenosti od Záøièe.

Aby bylo možné modely snadno èíst a interpretovat,
je dobré pøijmout konvenci, v jakém poøadí budou prvky
popsány v tabulce. Tedy:
7: Dráty budou uspoøádány v tabulce tak, že první bude
reflektor, dále záøiè a (postupnì další) direktor(y) tak, jak
jsou vzdáleny od záøièe.

S použitím uvedených konvencí již nyní mùžeme ses-
tavit tabulku drátù. Nastavme jednotky na palce. Jako
pomùcka k orientaci nám poslouží Obr. 3.

Modelování antén s programem NEC - èást 2
V minulé èásti jsme probrali, co je modelování antén, seznámili jsme se se základními pojmy a ori-
entovali jsme se v jednotlivých èástech modelu antény. Dnes se zamìøíme na dvì základní otázky
modelování antén s programy na bázi NEC: Prvním bodem bude pochopení a zvládnutí mechanis-
mu pøechodu ze skuteèných drátù èi trubek do prostoru souøadnic a souøadných systémù. Další zá-
kladní nezbytnou dovedností je porozumìní grafickým výstupùm modelaèních programù (horizon-
tálním a vertikálním vyzaøovacím diagramùm atd.) a jejich interpretace. Èlánek samozøejmì
nemùže øíci o této problematice vše, nicménì se zde dozvíte dost, abyste mohli zaèít samostatnì
øešit vlastní problémy. Podobnì jako v minulé èásti se i nyní omezíme na dvì implementace NEC-
2, EZNEC 3.0 a NEC WinPlus. Z obrázkù bude jasné, o který program se jedná.

Obrázek 1

Obrázek 2



Zaèneme se záøièem. Bude to samozøejmì drát 2. X2
(viz Obr. 3) bude 0, hodnoty -Y2 a +Y2 budou rovny
polovinì jeho délky, hodnota Z bude 240.

Reflektor - drát 1 bude mít tedy hodnotu X rovnu -
37,8 a -Y1 a +Y1 budou opìt poloviny jeho délky. Z
bude opìt 240.

Direktor bude mít X = 40,14 a -Y3 resp. +Y3 budou
rovny polovinì délky, Z bude opìt 240.

Výsledná tabulka, tentokrát v programu EZNEC, je na
Obr. 4. Zkontrolujte správné nastavení všech dalších
údajù - kmitoètu, zdroje, materiálu a vyzaøovacího dia-
gramu. Tím, že souøadnice Y koncù prvkù jsou symet-
rické podle osy X, jsme ráhno umístili do osy X.
Kladnou hodnotou souøadnic Direktoru vùèi Záøièi jsme
dosáhli toho, že dopøedný lalok vyzaøovacího diagramu
bude mít azimut 0 stupòù.

Systematické použití pøijatých konvencí pøispívá
k snadné orientaci v modelu a je pak možno oèekávat
rozumné výsledky.

Pøíklad 3: Jedna smyèka Quadu

Dosud jsme pracovali pouze s anténami, jejichž prvky
ležely pouze v rovinì X - Y. Podívejme se nyní na
smyèku Quadu, abychom se nauèili modelovat i antény,
v jejichž popisu se vyskytují rùzné hodnoty souøadnice
Z. Budeme modelovat jednu smyèku Quadu pro 146
MHz, který bude vyzaøovat symetricky s rovinou smyèky
kolmo na ni. Obvod smyèky bude 87,04 palce (221,1
cm), jedna strana bude dlouhá 21,76 palce (55,3 cm).
Smyèka bude umístìna na nosných ramenech z izolan-
tu, v modelu se jimi proto nebudeme zabývat. Støed
ramen bude ve výšce 20 stop -  240 palcù nad zemí.

Souøadnice X bude v tomto modelu všude 0. Dráty
budou rovnobìžné s jednou z os Y a Z. Model smyèky

otevírá dvì otázky, které vyøešíme dalšími dvìma kon-
vencemi:
8: Modeluj smyèku jako nepøerušenou sérii drátù tak, že
konec-2 drátu 1 je souèasnì koncem-1 drátu 2 atd.
9: Zaèni modelovat smyèku s Z = 0 a až nakonec pøièti Z
odpovídající výšce støedu smyèky.

Jak je patrné z Obr. 5, obì tyto konvence nám
umožòují jednoznaèné a pøehledné urèení souøadnic.
Protože délka (L) strany je 21,76 in., hodnoty A pro +Y
a -Y budou rovny polovinì délky strany, tedy A = 10,88.
Zpoèátku také použijeme pro +Z a -Z hodnotu A.

Pøiøadíme hodnoty X, Y, Z pro jednotlivé dráty
v poøadí podle Obr. 5. Drát 1 konec-1 X = 0, Y = -10,88,
Z = -10,88; konec-2 X = 0, Y = +10,88, Z = -10,88; Drát
2 konec-1 X = 0, Y = +10,88, Z = -10,88; konec-2 X = 0,
Y = +10,88, Z = +10,88; Drát 3 konec-1 X = 0, Y =
+10,88, Z = +10,88; konec-2 X = 0, Y = -10,88, Z =
+10,88; Drát 4 konec-1 X = 0, Y = -10,88, Z = +10,88;
konec-2 X = 0, Y = -10,88, Z = -10,88.

Pøièteme hodnotu Z pro støed smyèky a dostaneme:
Drát 1 konec-1 Z = 229,12, konec-2 Z = 229,12; Drát 2
konec-1 Z = 229,12, konec-2 Z = 250,88; Drát 3 konec-
1 Z = 250,88, konec-2 Z = 250,88; Drát 4 konec-1 Z =
250,88, konec-2 Z = 229,12.

Tyto hodnoty a další výchozí parametry jsou tak, jak
jsou zadány do NEC WinPlus, uvedeny na Obr. 6.2

Kombinací všech devíti konvencí by mìlo být možno
pohodlnì sestavit prakticky každou jednoduchou øadu
prvkù, bez ohledu na jejich poèet. Tento úkol vyžaduje
vždy peèlivou pøípravu a èasto je efektivnìjší udìlat ji
napøed na „papír“.3

Diagramy, diagramy a více diagramù

Jakmile máme sestaven uspokojivý model, je po nas-
tavení všech potøebných parametrù možné spustit
výpoèet a pozorovat, jak vypadají výstupní diagramy.
V této kapitole budeme spouštìt modely, aniž bychom
vìnovali pozornosti ménì zajímavým, i když dùležitým
parametrùm. Skonèíme s øadou výstupních grafických
diagramù; protože mohou být zpoèátku matoucí,
budeme se snažit jim porozumìt.

Naše dobrodružství zaènìme ve volném prostoru.
Mezi možnostmi volby typu zemì najdeme také
možnost „volný prostor“ nebo „ne zemì“. Tato volba
odpovídá umístìní antény ve volném prostoru, kde
není nic, od èeho by se vlny odrážely (kromì antény
samotné). V nìkterých programech se vyzaøovací dia-
gramy automaticky nastaví na celých 360 stupòù
v obou rovinách - azimutu i elevace. Program ale
vyžaduje zadání poèáteèního a koncového úhlu
a kroku, s jakým budou hodnoty poèítány. Grafický
výstup je vytváøen mimo vlastní jádro NEC-2
samostatným programem, který spojí a vykreslí vý-
stupní body generované NEC-2. Èím jemnìjší krok
zvolíme, tím hladší køivku získáme. V oblasti krátkých
vln vystaèíme s krokem 1 stupeò, na vyšších kmi-
toètech s krokem menším, tøeba i 0,1 stupnì.

Základní cestou pro získání vyzaøovacích diagramù ve
volném prostoru je výpoèet horizontálního (azimut),
resp. vertikálního (elevace) vyzaøovacího diagramu vždy
pøi nula stupních, tj. podél os X, resp. Z.

Na Obr. 7 je uveden spoleènì s oknem obsahujícím
analyzované hodnoty prùbìh horizontálního vyzaøo-
vacího diagramu z NEC WinPlus. Pro hrubé hodnocení
kvality návrhu vidíme dopøedný zisk ve volném prostoru
a pøedozadní pomìr - míru potlaèení nežádoucího QRM.
Stejnì dùležitá je i šíøka anténou vyzáøeného paprsku ve

vodorovné rovinì pro pokles výkonu na polovinu - o 3
dB (640).

Elevace ve volném prostoru, tentokrát z EZNEC, je na
Obr. 8; ten také obsahuje dostupná analyzovaná data. Za
povšimnutí stojí, že zisk i pøedozadní pomìr jsou shod-
né v obou pøípadech, pøestože pocházejí z rùzných pro-
gramù. Oba totiž používají stejné jádro NEC-2
a vypoètené hodnoty jsou tedy identické nebo velmi
blízké (pøípadný rozdíl je zpùsoben pouze jinou inter-
pretací èísel a jiným zaokrouhlováním). Nejpozoruhod-
nìjší je šíøka paprsku pro pokles o 3dB, která je 980.

Naše skuteèné antény mají pod sebou samozøejmì
zem, která hraje dùležitou roli v odrazu signálù. Pojïme
tedy zpìt k zemi, reprezentované Sommerfeld-
Nortonovým modelem. Pro všechny horizontální antény,
které budeme zkoumat v této kapitole, zvolíme
„prùmìrnou“ zem s vodivostí 0,005 S/m a relativní
dielektrickou konstantou (permitivitou) 13. Hodnoty
zemních konstant mají pouze malý vliv na èinnost
vodorovných antén, použití „prùmìrné“ zemì bude tedy
pro tyto poèáteèní modely fungovat dobøe (Poznámka
pøekladatele: Hmm - nech• si laskavý ètenáø sám zkusí
s konstantami zahýbat a uvidí).

Zaèneme s modelem dipólu složeným ze tøí drátù.
Anténa je umístìna ve výšce 35 stop, tedy pøibližnì
jednu vlnovou délku nad zemí. Podívejme se na Obr. 9
- vertikální diagram, spoèítaný NEC WinPlus.
Všimnìme si, že diagram obsahuje minima a maxima -
tedy oblasti se slabším a silnìjším vyzaøováním antény.
Porovnejme Obr. 9 s Obr. 10, vertikálním vyzaøovacím
diagramem dvoumetrového jednoelementového Quadu.
Diagram se rozpadá na mnoho minim a maxim, kde
nejnižší maximum smìøuje velmi nízko nad horizont.

Klíèovým rozdílem mezi obìma anténami není jejich
tvar, ale jejich výška nad zemí. V tomto pøípadì není
výška antény mìøena ve stopách èi palcích, ale ve
vlnových délkách nad zemí. Dipól je ve výšce pøibližnì
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jedné vlnové délky, zatímco Quad 4,1 vlnové délky. Èím
výše je anténa nad zemí, tím více minim a maxim ve
vyzaøovacím diagramu vznikne.4

Vra•me se k tøíprvkové anténì Yagi pro pásmo 6 m ve
výšce 240 palcù (609,6 cm), tedy jednu vlnovou délku
nad zemí. Na Obr. 11 je 3D zobrazení vyzaøovacího dia-
gramu z EZNECu. I pøes hranaté køivky, zpùsobené
hrubším vzorkováním, vidíme velmi zajímavý obrázek.
Trochu pøipomíná diagram dipólu, má také dva hlavní
laloky ve vertikální rovinì; to je zpùsobeno tím, že obì
antény jsou umístìny pøibližnì jednu vlnovou délku nad
zemí. Hlavní rozdíl je v tom, že vìtšina energie je vyzáøe-
na v kladném smìru osy X, dipól vyzaøuje symetricky do
obou smìrù podle osy X. Zøetelnìjší pohled získáme
v 2D zobrazení vertikálního vyzaøovacího diagramu
(Obr. 12). Obrázek je také jemnìjší - byl vytvoøen
s krokem 1 stupeò. Zde vidíme laloky vyzaøující dozadu
a nahoru, které byly ve 3D zobrazení pøekryty. Elevaèní
diagram nad zemí nám poskytuje další dùležité údaje -
šíøku vyzaøovaného paprsku a také nejmenší („take off“)
úhel vyzaøování. Zejména ten je samozøejmì velmi
ovlivnìn profilem terénu a vlastnostmi zemì.

Vertikální vyzaøovací diagramy naší antény Yagi ve
volném prostoru a nad zemí se velmi významnì liší, ho-
rizontální vyzaøovací diagramy se takto výraznì nemìní.
Porovnejme Obr. 7 a Obr. 13, horizontální vyzaøovací
diagram pro úhel 13 stupòù nad zemí. Diagram je prak-
ticky stejný, stejný je i úhel odpovídající poklesu vyza-
øování o 3 dB - 640. Zmìnil se ale dopøedný zisk antény:
Nyní jsme dostali  13,35 dBi oproti 8,2 dBi ve volném
prostoru. Nárùst o 5,15 dB je zpùsoben odrazem od
zemì. Vertikální diagram ve volném prostoru byl
reprezentován hladkou køivkou bez nul. Zvýšený výkon
vyzáøený v maximech je samozøejmì kompenzován po-
klesem vyzaøovaného výkonu v oblastech minim.

NEC udává zisk ve všech diagramech v dBi - deci-
belech oproti isotropnímu záøièi. Nemá v sobì zabu-
dovánu tabulku ziskù bìžných antén, pro porovnání
používá tedy zisk oproti matematickému standardu.
Isotropní záøiè je fiktivní záøiè definovaný tak, že vyzaøu-
je homogennì do všech smìrù (vyzaøovací digram
v prostoru bude mít tedy tvar koule). Porovnání zisku
jednotlivých antén je již na modeláøi - napøíklad o kolik
má anténa Yagi vìtší zisk než dipól, umístìný ve stejné
výšce nad stejnou zemí.

Pøi systematickém modelování a porovnávání výsled-
kù nám NEC poskytne užiteèné informace, které nemusí
být jinak patrné. Zisk, pøedozadní pomìr, šíøky paprsku
a rùzné úhly nejsou jediným výstupem modelaèního
programu. Nyní, když mùžeme sestavit model již témìø
èehokoliv, je èas pokroèit s modelováním dále. V pøíštím
dílu budeme odhalovat nìkteré ze záhad kolem zdrojù,
zemì a rozmezí kmitoètù, abychom objasnili další sou-
vislosti.

Poznámky:
1 Ti, kteøí chtìjí experimentovat s modelaèním pro-
gramem, mohou zkusit následující: Pøi zachování Z
musíme získat stejné výsledky kdekoliv v rovinì X - Y.
To lze ve tøech krocích ovìøit následujícím postupem:
1. Zmìòte všechna X o nìjakou libovolnou konstantní
hodnotu (napø. +36 nebo -95).
2. Zmìòte všechna Y o nìjakou libovolnou konstantní
hodnotu (napø. +27 nebo -105).
3. Kombinujte zmìny jak X, tak Y.
Pro každou zmìnu porovnejte vyzaøovací diagramy
a impedance.
2 Existují cesty, jak zjednodušit modelování smyèek jak
pro uživatele NEC WinPlus, tak pro uživatele EZNEC.
EZNEC umožòuje zmìnit výšku antény. Nejjednodušší je
tedy sestavit model smyèky pomocí +A a -A (jak je defi-
nováno v textu) a nakonec podle potøeby stanovit výšku.
NEC WinPlus umožòuje sestavovat modely v symbo-
lickém vyjádøení. Mùžeme definovat hodnotu A a hod-
notu B - výšku støedu. Na stránce vstupu drátù zadáme
pouze -A, +A, -A+B a +A+B jako polohy rohù Quadu.
Potom lze snadno mìnit rozmìry smyèky pouze zmìnou
hodnoty A a výšku zmìnou hodnoty B. Ti, kteøí se chtìjí
dozvìdìt více o „modelování pomocí rovnic“, jsou zváni
k návštìvì stránek www.antenex.com nebo mé
www.cebik.com, kde je k dispozici nìkolik èlánkù na
toto téma.
3 Formuláø vhodný k plánování modelù je možno stáh-
nout z www.arrl.org/notes/qst/am2-f.pdf.
4 Poèet a úhly lalokù vìtšiny horizontálních antén
v závislosti na výšce antény nad zemí lze stanovit pøi-
bližnì ze vzorce: θ = arc sin A/4h, kde θ je úhel
odpovídajícího laloku, h je výška nad zemí ve vlnových
délkách. Pro urèení lalokù užijte A liché, tedy A = 1 je
první lalok, A = 3 druhý atd., pro urèení nul A sudé,
tedy A = 2 první nula, A = 4 druhá atd. Celkového poètu
lalokù nebo nul dosáhnete, jakmile se úhel pøiblíží k 90
stupòùm. Náš dipól pro pásmo 10 m je umístìn jednu
vlnovou délku nad zemí, první lalok je asi ve 14 stup-
ních, druhý ve 48 stupních. Pro Quad pro pásmo 2 m,
umístìný 4,1 vlnové délky nad zemí, leží první lalok asi
ve 3,5 stupních a druhý v 11 stupních. Tato èísla jsou
pouhé odhady, výsledky výpoètù provedených NEC
jsou mnohem pøesnìjší.

Podle QST X/2001 pøeložil Jiøí Šanda, OK1RI
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QRP závod na VKV
1) Èeský radioklub poøádá QRP závod na VKV,
který se koná vždy v nedìli o prvním víkendu
v srpnu od 07.00 do 13.00 hodin UTC na pásmu
144 MHz. V roce 2001 je to 5. srpna.
2) Kategorie:
1-Single op.- výkon TX do 10 W, libovolné QTH;
2-Multi op. - výkon TX do 10 W, libovolné QTH.

V obou kategoriích musí být zaøízení napájené
pouze z chemických zdrojù proudu bez použití
elektrovodné sítì a agregátù. 
3) Zpùsob provozu: CW, SSB a FM.
4) Kód: RS(T), poøadové èíslo spojení od 001
a WW lokátor.
5) S každou stanicí lze do závodu zapoèítat jedno
platné spojení, pøi kterém byl obìma stanicemi
pøedán a potvrzen kompletní soutìžní kód.
6) Bodování: Za jeden kilometr pøeklenuté
vzdálenosti se poèítá 1 bod.
7) Soutìžní deník se všemi náležitostmi podle bodu
13) Všeobecných podmínek pro závody na VKV je
tøeba odeslat do deseti dnù po závodì na adresu
vyhodnocovatele, kterým je OK1MG: Antonín Køíž,
Polská 2205, 272 01 Kladno 2, e-mail:
ok1mg@qsl.net, Packet radio: OK1MG @
OK0PCC.
8) Pokud není stanoveno jinak, platí Všeobecné
podmínky pro závody na VKV, platné od 1. 3. 2001.

Antonín Køíž, OK1MG

Alpe - Adria
VHF Contest
Datum a èas: Závod je poøádán vždy
v nedìli v prvním víkendu mìsíce
srpna od 07.00 do 15.00 hodin UTC.
V roce 2001 je to 5. srpna.
Pásmo: 144.000 až 144.400 MHz,
módy: CW a SSB.
Kategorie: 
A - stálé QTH, výkon vysílaèe podle
povolovacích podmínek.
B - pouze CW, libovolné QTH, výkon
podle povolovacích podmínek.
C - pøechodné QTH, maximální
výkon vysílaèe 50 Wattù.
D - QRP stanice z pøechodných QTH
z kót výše než 1600 m nad moøem,
maximální výkon vysílaèe do 5
Wattù.

Doporuèení pro volání výzvy do
závodu: stanice QRP volají výzvu nad
kmitoètem 144,350 MHz a stanice
mimo QRP pod 144,350 MHz.

Kód: RS(T), poøadové èíslo spo-
jení od 001 a WW lokátor. Bodování:
Za 1 km pøeklenuté vzdálenosti 1
bod. Deníky: Stanice, které se závodu
zúèastní z území Rakouska, Itálie,
Slovinska a Chorvatska zašlou
soutìžní deníky národním VKV

soutìžním manažerùm tìch-
to zemí, nebo národním
radioamatérským organiza-
cím tìchto zemí, a to
nejpozdìji 15. den po
závodì. Stanice z ostatních
zemí pošlou své deníky pro
hodnocení na adresu poøá-
dající organizace, kterou je
pro rok 2001 organizace
italských radioamatérù ARI.
Deníky musí vyhovovat pod-
mínkám podle doporuèení
Region I. - IARU a musí být
odeslány nejpozdìji 30.záøí
2001 na adresu vyhodnoco-
vatele (rozhoduje datum
poštovního razítka).
Hodnocení deníkù: Spojení
s chybnými údaji se škrtá.
Více než 3% opakovaných
spojení vede k diskvalifikaci
stanice, právì tak jako více
než 3% nepravdivì uve-
dených vzdáleností (více než
je skuteènost). Pøedání cen
bude uskuteènìno bìhem
setkání ALPE-ADRIA. Datum
a místo konání bude ozná-
meno pozdìji. Poznámka:
Pokud není podmínkami
stanoveno jinak, platí
Podmínky pro závody na
pásmech VKV Region I. -

IARU. Poøadatelé Alpe Adria
Contestù do roku 2004 jsou tyto
organizace: 2001 - ARI Itálie, 2002 -
ZRS Slovinsko, 2003 - OEVSV
Rakousko a 2004 - HRS Chorvatsko,
které pošlou diplomy stanicím na

prvních tøech místech v každé kate-
gorii. Deníky se v roce 2001 posílají
na tuto adresu: ARI - UDINE, P. O.
Box 23, I-33100 Udine, Italy.

Antonín Køíž, OK1MG
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Vìnujte, prosíme, pár minut èasu anketì na stranì 7. 



Deník pro kontrolu: OK1DRQ, OK1OFM,
hodnocen nebyl deník OK1KC - u mnoha
spojení chybí èasy. V došlých denících se
objevily další OK znaèky (min. 5x):
OK1AE, EE, FR, IA, IF, KA, KT, PI, WF,
AAV, ARQ, AVY, CDU, DAM, DDP, DEH,
DSZ, FCR, FFV, FLT, HCG, JFP, MIZ,
MMU, PBP, PDQ, POY, TGI, WDQ,
OK2BQ, ZC, CVH. Dále se v denících
objevily 2x znaèky OK1DVK a OK2BMA -
tato spojení nebyla hodnocena. Dále se
podle došlých deníkù zúèastnilo 34 OM
stanic. Na 80m se dalo pracovat max.se
68 okresy, na 160m s 41 okresy. Pro zají-
mavost v 1. etapì 80m - 66 okr., 160m -

38 okr., 2. etapa 80m - 67 okr. 160m 29
okr. Deníky poslala k hodnocení polovina
úèastníkù - nezdá se vám to málo? Deník
neposlal jediný posluchaè! Vyhodnotil
Pavel Pok, OK1DRQ.
Nìkolik postøehù ze závodu a po
závodì:
Letos jsem celý závod sledoval, obèas
jsem udìlal nìjaké spojení, a abych nebyl
nìkým napaden, že jsem dával body jen
vyvoleným, také jsem obèas sedìl na
kmitoètu a dával výzvu. Mìl jsem dokon-
alý pøehled, kdo jak si stojí, zapisoval
jsem si znaèky a kupodivu jsem si zapsal
do poznámek kromì ètyø úplnì všechny,

které se objevili v denících. Je škoda, že
závod se nekoná alespoò o hodinu døíve,
protože ve druhé etapì už je 160m skoro
nepoužitelné (v nìkolika denících si na to
stìžujete a oprávnìnì). Mimochodem pøi
zpracovávání podmínek jsem na tuto
skuteènost poukazoval, ale nebylo to
akceptováno. Dále pøi vyhodnocováni
jsem narazil na velký problém - kdybych
se øídil pøesnì schválených a zveøej-
nìných podmínek, byla by vìtšina stanic
diskvalifikována pro neuvedení vìku,
doby koncese, použité zaøízení vèetnì
výkonu a antény. I na tuto vìc jsem upo-
zoròoval pøi zpracovávání podmínek -
zbyteènì. Docela mne tehdy pøekvapilo,
že nikdo jiný z KV skupiny na takové vìci
nereagoval. Ale po konzultaci s vedoucím
KV skupiny jsme se rozhodli, že neuve-
dení tìchto údajù nebudeme brát jako

dùvod k diskvalifikaci. Stejnì mi není
jasné, jak je možné, že Rada ÈRK takto
formulované podmínky schválila - nebo
tam sedí lidé, kterým to nic neøíká? Další
problém - kategorie C - nováèci. I proti
tomu jsem byl, protože zkušenost z pøed-
chozích let mne k tomu opravòovala.
Pøesto tam zùstala a výsledek vidíte sami.
Kategorie posluchaèù - to je již pøi CW
závodì tradièní. Pøi pohledu na výsledky
vidíme, že pøi systému násobièù na
každém pásmu a v každé etapì se ukáza-
lo, kdo je skuteènì dobrý závodník. Ale
nad všemi pøece jen èní OK2FD. Jinak
musím konstatovat, že ve vìtšinì deníkù
mnoho chyb nebylo, vìtšinou byl špatnì
zapsán okres nebo znaèka, jen vyjímeènì
byla chyba v èísle QSO.  

Pavel Pok, OK1DRQ
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OK CW závod 2001  
- komentáø vyhodnocovatele

Poznámka
KV managera ÈRK
V prvé øadì chci Pavlovi podìkovat za
vyhodnocení deníkù a zpracování výsled-
kù. Sám vím, kolik èasu taková èinnost
zabere, i když jí èlovìk nedìlá poprvé.
Takže - Pavle díky, moc si vážím Tvé
práce! Rád bych se dále pokusil vysvìtlit
vìci, na které Pavel poukazuje ve svém
komentáøi.
1) Èas závodu. Pracovní skupina pro KV
se rozhodla nemìnit èas konání závodu
a každý její èlen pro svùj názor má své
dùvody. U mne osobnì je to zkušenost, že
v dobì pøed 05:00 UTC je pásmo 80m
nepoužitelné pro místní spojení po OK.
Pøijde mi rozumné, aby o tomto rozhodli
i sami úèastníci - proto pøi pøíštím závodì
(OK SSB v záøí) napište do svých deníkù,
zda považujete za rozumné zmìnit èas
konání o hodinu døíve. Pokud se pro tuto
zmìnu vysloví nadpolovièní vìtšina
úèastníkù, bude to jasné.
2) Kategorie Nováèkù. Jsem pøesvìdèen,
že tato kategorie mùže pomoci motivovat

zaèáteèníky k úèasti v závodì. Dávat do
stejného „pytle“ zkušené závodníky
s nováèky považuji za demotivující.
Funguje to všude ve svìtì, u nás to zatím
nemá tradici. Podmínky závodu nastavily
pravidla a daly možnost. Pokud jí nikdo
nevyužije, je to škoda, ale nevidím v tom,
na rozdíl od Pavla, žádný problém. A ani
vìtšina èlenù KV pracovní skupiny to také
za problém nepovažuje.
3) Diskvalifikace stanic, které neuvedly
popis zaøízení atd. V podmínkách závodu
není nic o tom, že by stanice, které neuve-
dou popis zaøízení, mìly být diskvali-
fikovány (viz Radioamatér 1/2001, str. 29).
Navíc mnì osobnì pøijde nesmyslné vùbec
uvažovat v této souvislosti o diskvalifikaci.
Napadání èlenù KV pracovní skupiny
a rady ÈRK považuji za zbyteèné. K vlastní-
mu faktu, že úèastníci neuvádí popis
zaøízení atd. jen dodávám, že je to škoda,
že pro každého by mohlo být zajímavé
vìdìt, s èím kdo svého výsledku dosáhl,
tak jako to je zcela bìžné ve VKV závodech.

Martin Huml, OK1FUA / OL5Y
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Pokud ale chceme závodit v symbióze s okolními blízkými
stanicemi, nastavíme knoflíèek MIC GAIN jen tak, aby ALC
témìø vùbec nezabíralo. Pøitom bývá celkem jedno, jak
máme nastavenu velikost komprese. Pøi velké kompresi
musíme pouze více dbát na nastavení úrovnì MIC GAIN.
Napø. poloha 9 hodin ještì nevybudí plnì PA, 10 hodin je
právì hodnota pro správné vybuzení, ale poloha 11 hodin
již zaèíná spletrovat. Samozøejmì u každého TCVRu je to
trochu jiné. A zcela výjimeènì najdeme TCVR, který pøi zap-
nutém kompresoru spletruje u blízkých stanic vždy. Chtít
ovšem po takové stanici, aby v závodech kompresor
nepoužívala, se rovná ohrožení duševního zdraví operátora.

Optimisté tvrdí, že jejich TCVR má èistý signál i pøi
vytoèení všech knoflíkù naplno. Pesimisté mívají zase
názor, že na malou vzdálenost spletrují i ty nejlepší TCVRy.
Realisté si pøeètou èlánek „Zásady konstrukce moderních
SSB vysilaèù“ v RA 1 a 2/01 a udìlají si o vìci svùj
obrázek.

Musíme také pøekonat psychologickou bariéru, že
pokud ruèièky mìøidla výkonu nemlátí o doraz, ale ukazují
bez kompresoru obvyklou tøetinovou, s kompresorem asi
polovièní výchylku a ALC dokonce neukazuje nic, tak to
vùbec nevysílá a nejsme nikde slyšet. Zvláštì traumatizu-
jící je pøípad, kdy po nás nìkdo žádá, abychom pøestali
využívat ALC jako kompresor. Vždy• pøemodulování
nevadí, ALC to spraví a ještì k tomu pracuje jako výborný
kompresor. Takhle to používáme už dva roky a nikdo si
nestìžoval!

U blízkých stanic spletrujeme o trochu ménì než pøi
pøemodulování nebo pøebuzení PA stupnì, máme-li špatnì
vyladìnou anténu a ochrany stahují výkon ze 100 W

napøíklad na 60 W. Pak je rozumné preventivnì stáhnout
výkon knoflíkem RF PWR (pøíp. MIC GAIN) na hodnotu,
kdy již ochrany na špatné PSV nereagují. U TCVRù bez
možnosti plynulé ruèní regulace výkonu stáhneme výkon
ubráním modulace knoflíèkem MIC GAIN. Nejlepší je
ovšem doladit anténu, abychom nepøicházeli o výkon.

Dodrží-li se pravidlo, že ALC nic neukazuje, pak si dvì
stanice i s levnými TCVRy, vzdálené od sebe tøeba jen 300
m, kdy S metry ukazují 59+60 dB, vzájemnì pøíliš
nepøekážejí vìtšinou již 4 až 5 kHz od sebe. Snad jedinou
výjimkou je poslech s TCVRy, které mají v signálové cestì
jen jeden hlavní filtr s šíøkou pásma 5 až 6 kHz/60 dB. Pak
se lze i k èistým signálùm síly 59+60 dB zpravidla tìžko
pøiblížit více než 8-10 kHz. V tomto pøípadì odpadá
rozèilování nad pøíliš širokým signálem nìkteré blízké pro-
tistanice, protože extrémnì silné signály, a to dobré i špat-
né, slyšíme jako pøíliš široké vždy, tentokrát vinou našeho
pøijímaèe. Jsme ale ochuzeni o potìšení z možnosti vyna-
dat blízké protistanici, že má pøíliš široký signál.

Lze také konstatovat, že málokterý TCVR neobtìžuje
blízké stanice, když již zabírá ALC, a naopak málokterý
TCVR vadí, pokud ALC neukazuje výchylku. Uvedené
pravidlo je sice nevìdecké a nedokonalé, ale natolik
jednoduché, že i úplný zaèáteèník je schopen nastavit
modulaci svého zaøízení tak, aby pracoval s plným
výkonem, ale ještì neobtìžoval blízké stanice pøíliš
širokým signálem.

V pøípadì pochybností porovnáme dvì stejnì silné míst-
ní stanice. Pokud u jedné máme èisto již 4 kHz od kmitoè-
tu a druhou, stejnì silnou nebo i slabší, slyšíme prskat ještì
15 kHz od kmitoètu, pak je patrnì vada na vysílací stranì.

Nakonec nejèastìjší výmluvy a argumenty, že je vše
v poøádku:
1. Máš špatné rádio.
2. Jsi moc blízko.
3. Když mi ALC nic neukazuje, tak to nevysílá.
4. Ještì si nikdo nestìžoval (Jsi jediný, kdo si stìžuje).
5. Vèera jsem dìlal dvoutónovou zkoušku a dosáhl jsem

40 dB, co bys chtìl víc.
6. Bohužel mám osazen široký filtr 2,7 kHz.
7. Èím vìtší síla, tím širší signál. Je normální, že ti pøi

59+60 dB prskám po celém pásmu, s tím se nedá nic
dìlat.

8. Mùj TCVR má automatiku, která pøemodulovat vùbec
nedovolí.
Praxe ukazuje, že bìžné TCVRy ještì zvládají úroveò

SSB signálu 50 mV na anténì pøijímaèe, to je 59+60 dB;
pokud sousedé mají èisté signály, je to ještì dobré. Pøi
signálech 0,5 V, tedy 59+80 dB, se nejen nìkterým pøijí-
maèùm podlamují kolena, ale i dobrý signál zaèíná být
pøíliš široký. Pak se skuteènì už nedá moc dìlat.

V mém lokátoru JO70FA sídlí 90 koncesionáøù. Naštìstí
naše vzájemné vzdálenosti neklesají, až na výjimky, pod
300 m. Na 80 m jsem nezaznamenal ani u nejbližší stanice
s pùl kilowattem, vzdálené 250 m, signál pøesahující 150
mV na anténním vstupu TCVRu, to je asi 59+70 dB.
V tomto pøípadì sice o sobì víme, ale pøíliš si nepøekážíme
již 6-8 kHz od sebe. Samozøejmì i nepatrné pøemodulování
má katastrofické následky.

U místních DXù vzdálených 1,5 až 2 km je u mì
v pásmu 80 m napìtí na anténním vstupu TCVRu kolem 2
mV, maximálnì 5 mV, tj. do 59+40 dB, v pøípadì použití
PA 1 kW do 59+50 dB. Napìtí jsem mìøil za preselektorem
se dvìma LC obvody pøi respektování jeho zisku nebo
útlumu. To dává o trochu ménì hausnumerický údaj proti
S metru. Bez preselektoru jsou na anténì TCVRu v mém
pøípadì 2 až 3 V od rozhlasových stanic.

Závìr:

Až na úplné výjimky není špatných TCVRù, ale jen špat-
ných operátorù, kteøí pøemodulovávají a pøebuzují své
TCVRy a koncové stupnì. Pøi trošce vzájemné ohledu-
plnosti se dá i v hustì osídlených QTH pracovat pøimìøenì
slušnì.

Ing. Jaroslav Erben, OK1AYY

Po prostudování èástí programového vybavení, které se
používá pro kontrolu deníkù ze závodù CQ WW, jsem
dospìl k tomu, že je lze vzít pouze jako inspiraci, ale že
je tøeba vytvoøit systém vlastní. Prvním krokem byla
volba platformy. Vzhledem k oèekávané pamì•ové
nároènosti jsem vylouèil klasickou DOSovou aplikaci.
Lepší možnosti nabízejí MS Windows. Ukazuje se ale, že
vlastnosti poèítaèe lze plnì využít i s jiným operaèním
systémem, a proto padla volba na Linux. Dále bylo tøeba
zvolit formu uložení dat. Výše uvedené systémy ukláda-
jí data v textových souborech. To jsem odmítl, protože
jsem chtìl programovat kontrolu deníkù a ne vymýšlet

databázový systém. Místo toho jsem vsadil na osvìdèe-
nou databázi MySQL.

Zpracování došlých deníkù

Aèkoliv se to na první pohled nezdá, pøedstavuje tento
krok jeden z nejpracnìjších úkonù. Pøedem jsem si
pøipravil programy pro import deníkù ve formátu TR, CT,
SuperDuper (EI5DI) a Cabrillo a doufal jsem, že by to pøi
troše štìstí mohlo staèit. Bohužel to byl krutý omyl.
Jednak jak TR, tak i CT umožòují ukládat v nìkterých
sloupcích rùzné údaje, takže tam, kde mìl nìkdo
odeslané èíslo spojení, mìl nìkdo jiný frekvenci.

Frekvenci lze udat jak v kHz, tak i v MHz, nebo jako
pásmo v metrech. Dále: aèkoliv se v podmínkách závo-
du píše cosi o textových formátech deníkù, najdou se
tací, kteøí jako text uznávají pouze tabulku udìlanou ve
Wordu. Kdyby to udìlali alespoò v Excelu. K dobru
OK/OM stanic mluví to, že se vždy jednalo o zahranièní
stanice. Dále pøišlo mnoho deníkù sice v textovém
souboru, ale jejich obsah se vymykal všem známým for-
mátùm. Na takové logy se naštìstí dají s výhodou použít
buïto Excel nebo nìjaký textový editor podporující
makra. I s tìmito nástroji ale tato fáze zabrala mnoho
dlouhých prosincových veèerù. Výsledkem byly dvì ta-
bulky v databázi - OKOMQSO, obsahující veškerá spo-
jení, která navázaly OK/OM stanice a DXQSO, kde byla
spojení zahranièních stanic.

Opravy v denících

Snažil jsem se nemìnit údaje v denících, ale v nìkterých
pøípadech to bylo nutné. Napøíklad nìkteré OK/OM sta-
nice dávaly špatný okresní znak s tím, že bìhem závodu
zaèaly najednou dávat ten správný. Pro úèely kontroly

OK/OM DX Contest 2000 - poèítaèová kontrola deníkù
V poslední dobì mùžeme pozorovat vzrùstající snahu vyhodnocovatelù rùzných závodù, pøedevším
CQ WW, odhalit v denících soutìžících stanic co nejvíce chyb. Výpoèetní technika je v tomto pro-
cesu výkonným pomocníkem. Ani OK/OM DX Contest nestojí stranou a proto byly všechny deníky
z roèníku 2000, které došly vyhodnocovateli v elektronické podobì, podrobeny poèítaèové kontrole.
Tento èlánek si klade za cíl nastínit, co a jak bylo kontrolováno. Vedle toho budou na závìr zmínìny
nìkteré postøehy, které jsem jako èlen „Contest Committee“ získal.

Jak (ne)zlikvidovat blízké stanice v závodech
Chceme-li, aby nás blízké stanice v KV SSB závodech neobtìžovaly, staèí vìtšinou nastavit úroveò
modulace knoflíèkem MIC GAIN tak, aby ruèièka pøi indikaci ALC ukazovala napø. na druhý dílek,
tedy pøesnì podle manuálu. Pak už staèí okolním stanicím vzdáleným 300 až 500 m na jejich pláè
a skøípìní zubù sdìlit, že máme rádio za 150 tisíc korun nastavené pøesnì dle manuálu, tudíž
nemùžeme spletrovat. Není také na škodu pøipomenout protistanici, že má rádio jen za 40 tisíc
a že tedy závada je urèitì na pøijímací stranì. Vìtšina z nich závod vzdá a jen ti nejvìtší ignoranti
své rádio nevypnou a budou se snažit prostrèit ucho skrz naše spletry. Pak nastavíme výchylku
ALC co možná nejvìtší nebo prostì vytoèíme MIC GAIN nadoraz. Tím si vyèistíme pásmo od
blízkých stanic úplnì.



bylo nutné v denících protistanic pùvodní špatný okres
nahratit tím správným. Samozøejmì, že pokud protista-
nice pøijala špatnì už ten první špatný okresní znak, tak
ke zmìnì nedošlo a spojení bylo oznaèeno jako chyba
v okresním znaku. Dále bylo zjištìno, že nìkteré
zahranièní stanice pøedávaly jiné èíslo spojení, než jaké
udávaly v deníku. Proto bylo i toto èíslo pro úèely kon-
troly v tìchto pøípadech zmìnìno. V této fázi byly také
opraveny nìkteré jasné pøeklepy, jako napøíklad prefix
0K1 místo OK1 a pod.

Seznam stanic

Další krok spoèíval v sestavení tabulky CALLS - sezna-
mu všech znaèek, které se vyskytly v denících všech
stanic. Souèástí této tabulky byl také údaj o poètu
výskytù tìchto znaèek. Pro OK/OM stanice byl navíc
stanoven okresní znak, který stanice pøedávala. Pro tento
úèel byla nalezena èetnost všech okresních znakù pøi-
jatých od dané stanice a vybrán ten, který byl pøijat
nejèastìji. V tomto procesu byli také odhaleni ti, kteøí
zmìnili bìhem závodu pøedávaný okresní znak. Pro
úèely kontroly byla také sestavena tabulka pracovnì

nazvaná ponìkud nepøesnì UNIQUE, která obsahovala
všechny dvojice znaèek, které se lišily pouze v jednom
znaku.

Nalezení špatnì pøijatých znaèek stanic

Prvotním vodítkem byl údaj o poètu výskytù znaèek,
který byl souèástí tabulky CALLS. Podezøelá byla taková
znaèka, která se vyskytla v denících maximálnì tøikrát.
K ní byly nalezeny možné správné znaèky jednak podle
tabulky UNIQUE, jednak „selským rozumem“ podle její
podobnosti s jinými znaèkami, které se v závodì vyskyt-
ly. Dále bylo zkontrolováno, jak zapadne èíslo spojení
pøijaté od podezøelé stanice do posloupnosti èísel spo-
jení, které pøedávaly v tuto dobu vytipované možné
správné stanice. Pokud byla nalezena právì jedna stani-
ce, do jejíž posloupnosti èísel spojení zapadlo èíslo od
podezøelé stanice, byla podezøelá znaèka oznaèena za
chybnì pøijatou. Znaèky OK/OM stanic nebylo možné
tímto zpùsobem podrobnì ovìøit, protože konstantní
okresní znak není na rozdíl od postupnì narùstajícího
èísla spojení dostateèným identifikaèním údajem. Proto
byly tímto zpùsobem oznaèeny pouze skuteènì køiklavé

omyly na stranì zahranièních stanic.
Celá tato èinnost byla èásteènì
provedena poèítaèem (výbìr
možných správných znaèek z tabulky
UNIQUE), ale znaèná èást (selský
rozum) byla provedena ruènì.

Ovìøení spojení mezi stani-
cemi, které poslaly deník

Toto je pomìrnì jednoduchá
záležitost. Staèí pouze spárovat
údaje v tabulkách spojení OK/OM
stanic a zahranièních stanic. Pøi
tomto párování je tøeba shoda pásma
a rozdíl èasù deklarovaných obìma
stanicemi maximálnì 20 minut. Pøi
vìtším èasovém rozdílu jsou obì
spojení oznaèena jako chybná.
Pokud si veškeré údaje odpovídají,
ale liší se pásmo udávané obìma
stanicemi, je takové spojení uznáno
s tím, že je vygenerováno pouze
varování. Jakmile je nalezena
odpovídající dvojice spojení, je
zkontrolována shoda všech pøedá-
vaných údajù - oba reporty, èíslo
spojení a okresní znak. Jakákoliv
chyba znamená vyškrtnutí spojení.

Nalezení špatnì pøijatých
èísel spojení od stanic, které
neposlaly deník

Kontrolovaly se pouze deníky
OK/OM stanic, cílem bylo najít
taková spojení, kde bylo pøijato
špatnì èíslo spojení od zahranièní
stanice, která neposlala deník
a proto bylo toto spojení jinak
neovìøitelné. V takovém pøípadì
byla podle èasu seøazena veškerá
spojení, která byla s touto stanicí
deklarována všemi OK/OM stanice-
mi a byla kontrolována posloupnost
pøijatých èísel spojení. V pøípadì, že
tato posloupnost byla jasnì viditel-

ná a nìkteré z pøijatých èísel z ní zøetelnì vyènívalo,
bylo toto spojení oznaèeno za chybné. Upozoròuji na
podmínku zøetelné posloupnosti pøedávaných èísel.
Byly stanice, které zjevnì pøedávaly èísla „od boku“.
V takovém pøípadì samozøejmì k žádným škrtùm
nedošlo.

Závìreèné kontroly

Na závìr byly u všech spojení navázaných zahranièními
stanicemi zkontrolovány pøijaté okresní znaky od
OK/OM stanic, které neposlaly deník, a všechny deníky
byly zkontrolovány na výskyt opakovaných spojení. Dále
byla také zkontrolována bodová hodnota všech spojení.
Jako reference pro urèení kontinentu protistanice byl
použit soubor CTY.DAT (v té dobì poslední aktualizace).
Pro úèely stanovení poètu násobièù byly také ze všech
znaèek protistanic extrahovány prefixy a následnì
spoèítán jejich poèet. Tím byla eliminována možnost
chybného výpoètu násobièù, protože nìkteré došlé
deníky mìly nìkteré prefixy urèeny špatnì. Jako posled-
ní krok byly vytvoøeny podklady pro sestavení výsled-
kové listiny a errorlogy jednotlivých stanic.

Závodìní
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Poznámky
Formát a obsah deníkù:
Používejte pokud možno takový program, který umí
exportovat data ve formátu Cabrillo. I „standardní“ pro-
gramy, jako napø. TRLog nebo CT lze nakonfigurovat na
ukládání nìkterých údajù rùzným zpùsobem. Pokud se
navíc projeví rùzné verze jednoho programu, tak výsled-
ný log od dvou stanic používajících stejný SW mùže
vypadat pokaždé úplnì jinak. Nauète se používat
Cabrillo, stejnì to napøíklad v ARRL a CQ contestech už
je „povinnost“.

A• už použijete jakýkoliv SW a nejste v používání
výpoèetní techniky zkušení, nesnažte se výsledný sou-
bor nìjak dál upravovat. Pøi automatickém importu pro

úèely poèítaèové analýzy nevhodnì upravený log nejde
naèíst a vyhodnocovatel vìtšinou musí vaše úpravy zase
pracnì odstranit.

Když už musíte svùj log nìjak editovat nebo ho tøeba
chcete z papíru pøepsat do poèítaèe a poslat k vyhodno-
cení, používejte pouze takové editory, které umožòují
výsledek uložit jako èistý ASCII text. Pokud nevíte, co
dìláte, vyvarujte se použití jakéhokoliv vyspìlého tex-
tového editoru. I MS Word má sice v menu volbu
<Uložit jako> s možností zvolit textový soubor, ale to
stejnì nikdo nepoužije. Když už není jiná volba, tak
výhodnìjší je tabulka z Excelu.

Øada stanic poslala samostatné deníky podle pásem.
Lepší je poslat jeden deník se všemi spojeními a chcete-

li být hodnoceni i v jednopásmových kategoriích, tak za
jednotlivá pásma poslat pouze samostatné sumáøe.

Pozor na nìkteré programy pro vedení deníkù.
Nìkolik stanic má chybu v pøijaté znaèce protistanice,
kde správná znaèka byla delší než 8 znakù. Napøíklad
PT2/KC2BA namísto PT2/KC2BAA. Mám podezøení, že
tato chyba byla vyrobena pøi exportu deníku z nevhod-
ného programu, kdy byla takováto delší znaèka oøíznuta
na délku 8 znakù.

Kontrolujte správné nastavení èasu na PC. Nejde jen
o pøíslušný posun UTC vùèi lokálnímu èasu, ale v nìk-
terých pøípadech i o špatný èas na PC jako takový.

Závodìní
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Po mé pìtileté odmlce v jakékoliv amatérské èinnosti
jsem se jednoho dne v roce 1994 vrátil do mé domovské
kolektivky OK1OAL, abych zjistil, že je vše jinak a asi
lépe. A to natolik, že zhruba po roce „chytání dechu“
jsem se rozhodl, že s touto partou pøestanu jezdit. Ne
proto, že bych o úèast na kontestech nemìl zájem, ale
získal jsem dojem, že v dané dobì nestaèím tempu.
Možná to bylo rozhodnutí unáhlené, možná ne, uvidíme.
Každopádnì díky, kluci, že naše vztahy zùstaly
zachovány.

Pak probìhlo úspìšné setkání radioamatérù
v Kosmáèovì. Bylo super. Druhé v roce 1996 už takové

nebylo, ale navázané vztahy a známosti trvají dodnes.
Do Kosmáèova se zaèalo jezdit èastìji, a to nejen na
kontesty, ale i s rodinami a na dovolenou. A najednou
odnìkud vylezla šílenì neodbytná myšlenka a zjištìní, že
nás pasivních amatérù, které nebaví jenom sedìt doma
za pecí a kteøí by ještì rádi v klidu odjeli nìjaký ten
závod, je víc. Tak co s tou pasivitou nìco zaèít dìlat?
Musím se jich na to zeptat! S radostí jsem zjistil, že
oslovení jsou naladìni na stejném kmitoètu. A staronový
kolektiv plzeòských hamù byl na svìtì. S laskavým do-
volením kosmáèovských, jejichž pøípadného ubyto-
vacího zaøízení využíváme, když je venku ještì zima.

První závod jsme jeli nejen na pùjèenou znaèku, ale
i na ICOMa 10 W a anténu OK1KRC na stožáru - soušce.
QTH = louka nad Kosmáèovem, asi 5 km východnì od
Klatov. Výhoda stanovištì byla v nasmìrování antény.
KRCka otoèená na sever dokázala za pomoci odrazù

pokrýt celou støední Evropu, vèetnì jižních státù.
Portejblovým stanovištìm byl vojenský stan s ohništìm,
a po našem vyuzení pak i s komínem. Indiánská uèení
o proudìní vzduchu prostì nìjak nefungovala.

Na další kontesty jsme už zvolili menší stan bez
topení a zkoušeli rùzné kouty námi používané louky.
Zaøízení už bylo naše, Kentaur s výkonem kolem 2 W.
KRCka se souškou 7 m se stìhovala s námi. Že to byla
s 2 W odvaha? Možná. Ale poslední jsme nebyli nikdy.
A stále bylo a je co zlepšovat.
Nezapomenutelný zážitek nastal,
když jsme nìjak nezvládli stavbu
stožáru. Po nìèím výkøiku „Ty
v…, bacha!!“ se totiž souška
složila do trávy asi metr od mého
auta, a to jen díky Petrovu
nadlidskému úsilí. Uff!

Od roku 1998 jsme po vzá-
jemné dohodì mezi námi a kluky
z OK1KRQ zaèali jezdit s R2CW,
PA 30 W. A hlavnì koneènì pod vlastní znaèkou
OK1RCA, ve složení Petr OK1UDC, který mimo
suprového hlasu na DXy slušnì zvládá technickou
stránku vìci, Jarda OK1HJM coby telegrafista, Karel

OK1XLE jako majitel
pozemku a poskytova-
tel azylu, Mirek
s vnukem Vašíkem a já.
S postupem doby se
KRCka vyškolila na
DL6WU, soušku
nahradil dural a pùj-
èené rádio loni postup-
nì nahradil ICOM 260,
vèetnì záložního
KENWOODu 751, s PA
100 W. A také mládež
zaèala poslouchat. Co
je ale zlé, zaèal k tomu
sedat i Mirek, který se

doteï vzornì staral o kuchyni a tím i o naše žaludky. Ale,
Mirku, vydrž - s nástupem mikrovlnky si jídlo rádi ohøe-
jeme sami. Vždy• mùže být i hùø.

Na II. subregionál v roce 2000 jsme kompletovali
zaøízení na poslední chvíli s tím, že když používáme vìci
tovární výroby, bude vše v poøádku. A tak jsme postavili

anténu, stan, dali stùl, na nìj rádio, pøipojili
zdroj, zkontrolovali PSV - paráda. 1:1,1.
Následovalo pøipojení PA, druhého zdroje,
èerstvì koupeného od neamatéra, originál
VYY 101, známého jako èervený. A zaklíèovali.
Uchem spoleèným si poslechli PRÁSK a ru-
kou nedílnou odpálili hybrid v ICOMu. A v tu
chvíli všichni naši kamarádi amatéøi nejenom
vìdìli, že tato souèástka má cenu na ètyøi
cifry, ale i že VYY 101 má v pùvodním zapo-
jení na kostøe plus 13,5 V. A jelikož máme

elektrické rozvody dle norem, tzn. zemnící kolíky propo-
jeny samostatným vodièem, tak jsme to vše opìt zabalili
a uklidili. Šumava je tak krásná ….

V souèasné dobì se snažíme držet standart nad 150
QSO a sháníme „to správné“ na prodloužení stožáru o tøi
metry, abychom se dostali nad vrcholky stromù.
Promakali jsme QTH na kopci nad loukou, kde už máme
k dispozici pomalu celou Evropu a samozøejmì další
a další vylepšení, která jsou nezbytná. A letošní I. subre-
gionál? Pohádka! Mládež si to koneènì - pod dozorem -
osahala v praxi a Karlovo prasátko mìlo 135 kg.

Na závìr bych rád podìkoval Marii OK1JBC za všes-
trannou pomoc pøi realizaci prvotní myšlenky, Láïovi
OK1DLY za nìkolikeré pùjèení klatovské znaèky
OK1KCY. Mnohé díky patøí též Romanovi OK1XST
a klukùm z OK1KRQ za materiálovou a posléze i legisla-
tivní pomoc, a hlavnì Vám všem, kteøí jste s námi na
pásmu 144 MHz pracovali a jak doufáme, pracovat
budete.

Pavel Kasl, OK1UGE

Závodìní
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Není nutné vyhrát, ale pohrát si...
Pøi ètení èlánkù o tom èi onom závodu nebo o expedici nìjaké stanice jsem se rozhodl napsat nìco
i o kolektivní stanici OK1RCA a o lidech, kterým nejde o to vyhrát, ale 'být tam'. Jak již kdosi
v našem èasopisu napsal, „… vítìzné stanice potøebují ke svému úspìchu stanice, které nezvítìzí,
ale 'jsou tam'…“.

Èasté chyby, za které byly strhány body:
Chybnì pøijaté znaèky. Domnívám se, že øada stanic by
mìla vìnovat urèitou pozornost nastavení èasové kon-
stanty odpadu VOXu. Je-li doba mezi odvysíláním
poslední teèky nebo èárky ve vašem CQ a vlastním pøe-
pnutím na pøíjem pøíliš dlouhá, je znaèka volající stanice
èasto oøíznuta o první teèku nebo je první èárka zkráce-
na na teèku. Vedle chyby ve znaèce se tím èasto
vygeneruje také nespornì zajímavý násobiè, který je
ovšem pøi kontrole ztracen také.

Projdìte si po závodì svùj deník. Spoustu chyb lze
najít na první pohled. Nevím jak kdo, ale já jsem nikdy
nedìlal stanici s prefixem napøíklad SH8 nebo S41,
ovšem mnohokrát jsem mìl spojení se stanicí s prefi-
xem S58 èi SV1. Je to podobnost èistì náhodná? Asi ne.

Poslouchejte pokaždé, jaký vám protistanice dává
kód. Váš program si sice poprvé zaznamenal pøijatý

okresní znak a teï vám ho nabízí, ale co když jste ho
poprvé pøijali spatnì? Jsou pøípady, kdy nìkdo zalogo-
val i tøikrát po sobì vždy na jiném pásmu špatnì okres-
ní znak jedné a té samé stanice. V tomto pøípadì se to
sice týká pouze zahranièních stanic, ale platí to obecnì
i pro jiné závody.

Platí pouze takové spojení, kde byl pøedán platný
soutìžní kód. Je-li soutìžní kód RST+nr, tak nelze uznat
spojení, kde je pøedáno napø. RST+zkratka US státu.
Jiné poznatky:
Je-li nìkdo vybaven více znaèkami a chce je všechny
„protáhnout“ závodem, je to èinnost jistì záslužná.
Ovšem za pøedpokladu, že tím nemate protistanice.
Pokud nìkdo zavolá OK stanici a jako odezva se na nìj
sesype smrš• nìkolika znaèek, chudák èasto ani neví,
koho to vlastnì právì teï udìlal a komu patøí to které
èíslo spojení. Pokud tedy nìkdo chce jet pod více

znaèkami, silnì doporuèuji rozdìlit si celý závod na
nejménì N èasových úsekù, kde N je poèet použitých
znaèek a v každém z tìchto úsekù používat pouze právì
jednu ze znaèek. Jinak riskuje, že pøijde o nìkterá spo-
jení jenom proto, že protistanice zalogovala spojení
v jiném poøadí, než on støídal znaèky.

Poèet vyškrtnutých spojení, a tím i procentuální chy-
bovost je u OK/OM stanic vyšší, než u zahranièních sta-
nic. Neznamená to ale, že více chybujeme. Je to dáno tím,
že èíslo spojení je mnohem smysluplnìjší kód než okres-
ní znak a proto je i riziko chyby mnohem vìtší, než pøi pøíj-
mu nemìnného okresního znaku. Navíc drtivá vìtšina spo-
jení OK/OM stanic je udìlána na výzvu a pravdìpodob-
nost chyby je v takovém pøípadì také vìtší.

Závìrem dìkuji stanici OL5Q za poskytnutí zvukové
nahrávky celého závodu.

Zdenìk Šebek, OK1DSZ, OK/OM DX Contest Committee



Prakticky jako každý rok jsme i tentokrát
vìdìli, že VHF závod bude jedním
z našich výsledkovì slabších, vzhledem
k tomu, že Ludìk, OK1DZR, coby majitel
PA (3cx800), který jindy normálnì
používáme, bude reprezentovat svou
domácí kolektivku OK1KYT. S blížícím se
termínem závodu stoupala moje nervozi-
ta, pøi vìdomí jisté bezmocnosti
konkurovat vìtšinì stanic, nebo• bez PA
jezdí v multi kategorii jen málokdo. Na
holý TCVR se toho totiž moc neudìlá,
zvláš• z Radovièe (268 m na moøem).
Tentokrát jsem se rozhodl, že se jen tak
nedáme. Stavba nového PA nepøipadala
v úvahu a zrovna tak utopické mi pøi-
padaly snahy o dodìlávku již 2 roky
rozpracovaného PA s 2x GI7B, zejména
vzhledem k èasové tísni. Zhodnotil jsem
tedy naše možnosti a vybavení a vy-
myslel jsem „geniální“ plán. K dispozici
jsem mìl svoji IC275H se 100 W výkonu,
Jardovo (OK1UGB) IC821H a klubový
rádoby PA s 1x GI7B, který je ovšem
schopen dodat (díky své „perfektní“ kon-
strukci - made by OK2…) max. 150 W
výkonu a i o tom se dá diskutovat, ale nic
jiného nebylo. Oba TCVR-y byly navíc
vybaveny CW filtry 500 Hz. Dále pøipadal
v úvahu souèasný anténní systém 4x
13el. DL6WU 16m UP a na støeše „hlavní
buòky“ nìkolik již delší dobu se vále-
jících 10 el. DJ9BV z pøedchozí soustavy.
Mùj plán spoèíval ve vytvoøení dvou
nezávislých pracoviš•, nìco jako RUN
a S&P na KV, a takto vzniklým systémem
jsem chtìl alespoò èásteènì eliminovat
nedostatek výkonu. Pracovištì pak mìla
vypadat následovnì: 
RUN - IC821H + PA s GI7B cca 150 W

out pøi 40 in + 4x 13 el. DL6WU + LNA
s CF300
S&P - IC275H 100 W out + 10 el. DJ9BV
(10m UP na druhém stožáru pro MW)
PAKET - IC207H + TNC2 + 13 el. YAGI /
432 MHz fixnì na OK0NCM + notebook
PC386
LOG - SUPERLOG + notebook PC486 +
ext. monitor a klávesnice pro S&P pra-
covištì
Operátoøi - OK1UGB, OK1JOK, OK1VWK

V týdnu pøed závodem jsme s Jardou
a Jirkou (OK1JOK), zprovoznili anténu na
druhé pracovištì. Z nìkolika na støeše se
válejících DJ9BV jsme vybrali tu nejza-
chovalejší. K napájení antény jsme po

pøedchozích vynikajících zkušenostech
použili koax BELDEN, typ 9880 (4x
stínìní, pùvodnì urèen pro 100 MHz eth-
ernet rozvody), který jsme zatáhli do
provozní místnosti ke stolu urèenému
pro pásmo 23cm. K napájení naší 4
soustavy používáme standardnì 1/2 pal-
cový LDF koax od firmy RFS, který je na
stranì RX-u ještì podpoøen pøedzesilo-
vaèem s GaAsFET-em CF300. 

PSV bylo vynikající, a tak zbývalo
jediné - vyøešit otázku LOGu, který by
umìl pracovat v síti a pøitom by byl
dostateènì stabilní. Právì díky stabilitì
jsme museli vylouèit použití deníku od
Ondry OK1CDJ, jakožto v tu dobu nám
jediného známého softu s podporou sítì
pro VKV závody a který je jinak velmi
dobrý. Ostatnì - co dokáže udìlat
s logem neustále padající sí• jsme se
dokonale pøesvìdèili pøi PD 2000 na
Milešovce. Vzhledem ke zmínìné èasové
tísni ani nepøipadalo v úvahu nìjaké
testování èi laborování. Tehdy se mi opìt
rozsvítilo v hlavì (což nebývá èasto) -
vzpomnìl jsem si totiž, že mùj notebook
(SIEMENS) umí pracovat s externí
klávesnicí a externím monitorem, což
není žádná pøevratná novinka, ale tento
notebook to umí souèasnì s použitím
interních periferií, tedy interní klávesnice
a displeje. No a bylo to. Na S&P praco-
vištì jsem nainstaloval notebook a pøes
prodlužovací kabely jsem jej pøipojil na
ext. monitor a klávesnici - v tu dobu již
nainstalované na RUN pracovišti. Jako
závodní deník nakonec zvítìzil nám dobøe
známý SUPERLOG. Toto
„pseudosesí•ování“ má samozøejmì
nìkolik nevýhod - napø. jako nemožnost
souèasného zápisu z obou pracoviš•,
nebo „ztráta“ obou pracoviš• pøi výpadku
PC. Nicménì k výpadku bìhem závodu
nedošlo a na zápis do PC jsme si po
nìkolika poèáteèních kolizích zvykli. Na
vytvoøení dostateèného pile-upu jsme
stejnì vzhledem k nízkému výkonu

myslet nemohli, a tak se obì pracovištì
zamìøila na systém S&P, který jsme ještì
vzájemnì kombinovali mezi pracovišti.
Výsledkem pak byl systém, kdy jedno
pracovištì „dìlalo“ stanici a druhé hleda-
lo na pásmu a v okamžiku kdy první
stanovištì QSO dokonèilo, to druhé již
volalo další mezitím nalezenou stanici.
Takto se dalo pracovat pøibližnì první 3
hodiny. Potom zaèaly stanice logicky
ubývat, ale ty první tøi hodiny byly fantas-
tické. S ubývajícími stanicemi na bandu
zaèalo pozbývat významu hardwarovì
slabší pracovištì a tak se aktivita pøe-
sunula na RUN. To druhé pracovištì
jsme pak využívali až do konce závodu
zejména k „sestøelování“ stanic podle
informací v DX Clusteru a zároveò
k monitoringu CW èásti pásma.

Nepøedpokládám, že bych byl prvním,
koho napadlo výše popsaným zpùsobem
využít funkcí PC. Rovnìž tak si nedìlám
patent na rozum a nehodlám si ani, jak se
øíká, „tahat triko“. Chtìl jsem se pouze
podìlit o zkušenosti z provozu na více
pracovištích ve VKV závodì, zvláš• když
byly zøízeny a propojeny tímto pomìrnì
zajímavým zpùsobem. Podotýkám, že
s tímto zaøízením se nám ve VHF kontes-
tu podaøilo zachytit velice krátkou Es
vrstvu, která se otevøela bìhem závodu
do Portugalska. Takto uskuteènìné QSO

výraznì pøispìlo k celkovému výsledku.
Dopadli jsme následovnì: 355 QSO,
93979 bodù, prùmìr 265 km/QSO, ODX
CT1FBF/p (1960 km) - a to vše ve tøech
lidech. Samozøejmì to není žádný zázrak,
ve výsledkové listinì OK stanic jsme na
25. místì ze 74. hodnocených. Troufám
si však tvrdit, zejména vycházím-li
z výsledkové listiny a porovnám-li
vybavení a možnosti nìkterých stanic, že
se nám podaøilo vytìžit z minima maxi-
mum. Výsledek je navíc cca o 10000
bodù lepší, než ten z pøedchozího roku,
kdy jsme pracovali pouze s jedním pra-
covištìm a se stejným výkonem. 

Na závìr bych rád podotkl, že tohoto
výsledku bychom nikdy nedosáhli bez
perfektní souèinnosti celého týmu. Totiž
teprve nutnost improvizovat pøed
a bìhem závodu ukázala pravou kvalitu
operátorù. Úplnì na závìr bych chtìl
podìkovat Jirkovi, OK1JOK, který
v každém závodì stíhá, krom svých
operátorských povinností, také obhospo-
daøovat kuchyni. Za jeho kvalitní a chut-
né pokrmy jsme jej již dávno pasovali na
stravovacího náèelníka klubu. Bez poøád-
né stravy se totiž neobejde ani ten
nejlepší závodník… 

Milan Pelech, OK1VWK

Závodìní
VHF Contest 2000 - OL1F
aneb jak se dá také závodit
Pøedmluva autora: Tento èlánek bude možná pro nìkoho ponìkud neak-
tuální, vzhledem k tomu, že se vztahuje k VHF závodu z minulého roku.
Nicménì jsem na nìj pøi aktualizaci klubových webových stránek narazil
a znovu zavzpomínal, jakže nám to tenkrát dobøe šlapalo. A øekl jsem si,
že by to mohlo zajímat i nìkoho jiného. Možná v èlánku nìkdo najde
i inspiraci. 
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Ladicí kondenzátory
pro PA - 
upøesnìní k èlánku str. 23, RA 1/01 

Jedná se o zvìtšení kapacity vzduchového kondenzá-
toru zasunutím pevného dielektrika s vìtší dielektric-
kou konstantou než má vzduch. Tato úvaha je
správná, ale zasunutím pevné desky do vzduchové
mezery se nikdy prostor mezi nimi úplnì nevyplní, a
vzniknou tak dvì vrstvy dielektrika, tedy tak zvané
vrstvené dielektrikum, to je vzduch a pevné dielek-
trikum.

U tohoto uspoøádání je elektrické namáhání
použitých dielektrik ve V/mm v obráceném pomìru
jejich dielektrických konstant. Namáhání vzduchu je
tedy tolikrát vìtší, kolikrát vìtší je dielektrická kon-
stanta použitého pevného izolantu a pøitom mùže
dojít k pøeskoku hlavnì u elektronkových PA stupòù,
kde se používá vysoké napìtí.

Podobná situace je pøi zalévání rùznými hmotami,
ve kterých jsou vzduchové bubliny. Zde nedochází
k prùrazu, ale vzniklé sršení zpùsobuje rušení.

Soukromá inzerce
Prodám: 3 el. YAGI pro 28 MHz, výrobek RT Teplice,
používaná vertical HF6V originál Butternut, používaná.
Nabídnìte na tel. 0606 255496.
Koupím KV TRX CW - 3,5-7-10-21 MHz do 100 W.
Cena do 6000 Kè. Tel.: 0433/577159 zázn., nebo
02/72773766 veèer v liché týdny.
Prodám zdroj 220/8,25 V - SS - 0,5 A (50 Kè),
sluchátka 4 KW, telef. mikrofonní vložky, repra, schéma
zapoj. TX-RS 41 (Tøinec), RX - R 103, èasopisy elek-
troinzert (roèníky 1994-2000), vše levnì. Tel. veèer:
0737 950464.
Prodám jednotlivé díly pøíhradového tøístranného
stožáru o celkové výšce 15 m a spr. SNT 1-2. OK2BSB
tel. 0624/223962.
Prodám: 3 el. YAGI pro 14 MHz, výrobek RT Teplice,
používaná, za cenu materiálu. Nabídnìte na tel. 0635
22421.
Koupím anténní rotátor SEVER-1 pøípadnì podob-
ný funkèní. Harold Hošek, OK1-35313, Kostelní 133,
349 01  Støíbro.
Prodám montážní držák na desky tiš•. spojù v
kloubovém uložení kombinovaný se svìráèkem, pre-
cizní provedení. Hliník. pásek 4x8 mm a trafo s prim.
vinutím na sváøeèku, rùzné plechy a trubky, konstrukèní
materiál. Støíkací pistoli na stl. vzduch, stojan na ruèní
vrtaèku, cín k pájení v prutech, Elektronky, krystaly,
souèásti a dokumentace pro L4 a 5 a jiný radiomateriál
- seznam zašlu. Mikroprocesorem øízený supervizor
ITT/STC 500. Èasovì nezávisle ovládá souèasnì až 32
rùzných procesù (napø. svìtelných efektù apod.), které
lze libovolnì naprogramovat. Veškeré pøíslušenství a
dokumentace. Podrobné info zašlu. Zn. levnì. J. Cipra,
U Zel. ptáka 12, 148 00  Praha 4, tel.:02/7191 2022.
Prodám klíèovací pracovištì AVON KP1
nepoužité (1000), autoanténu RM 31 d - 5 m (200), 2
orig. tlumivky ze zdroje Penta SW3AC (100), 10m
koaxu 70 Ohmù (100), RL12P35 (150), klíè RM31 (90),
autozahrádku „pantograf“ (200). OK1DVK na 02/87
222 53.

Krátké antény YAGI - 
oprava k èíslu 2/2001
V RA è. 2 roèník 2001 na stranì 22 v èlánku Krátké antény
YAGI jsou dvì chyby, a to:
1. Tabulka è. 5  - chybné míry u D2. Správnì má být: 
D2 933 924 916 909

Chyba byla i pùvodním textu, autor pøekladu pøehlédl
opravu v dalším èísle Funkamateura.
2. Tabulka è. 6 - pozice prvkù má být:
Typ 4el. 5el. 6el. 7el.
R 0 0 0 0
S 265 350 390 360
D1 410 360 250 240
D2 485 585 510 545
D3 - 485 635 675
D4 - - 595 805
D5 - - - 620
Na nepøesnosti jsem pøišel až dnes, když jsem chtìl èlánek
v RA použít k opìtné výrobì antény 7el. Y.

Antény, od DK7ZB, které byly publikovány v Funkamateuru
v minulých letech pro pásma 50-144-432 jsem všechny vyro-
bil, zmìøil a odzkoušel a jsou velmi dobré. Nìkteré používám
na mých 3 QTH, ostatní používají jiní amatéøi. 

Vzhledem k tomu, že jsem v minulých ètyøiceti letech vyro-
bil, zmìøil a odzkoušel všechny druhy antén (144-432-1296)
od kterých jsem získal rozmìry, mohu nyní konstatovat, že
antény od DK7ZB jsou v našich podmínkách nejlepší a také
popis v FA je podrobný. Antény jsou dobøe realizovatelné
a reprodukovatelné.

Jiøí Sklenáø, OK1WB

Opravy
Výsledky CQ WPX Contestu 2000 - v komentáøi je
uvedena stanice OL8W a správnì má být OL7W, tak
jako ve výsledcích.

Opravy



Prodejna: Vlastina 850/36, 161 00 Praha 6 - Dìdina 
(Bus 218 od metra Dejvická na koneènou, pøímo naproti v druhém 12patrovém domì)
Po, Út, Èt 900 - 1600 • St 1100 - 1800 • Pá 900 - 1500

Tel.: 02/ 333 11 393,  02/ 2431 2588,  Fax 02/ 2431 5434
mobilní: 0601/ 229 427 • 0606/ 40 70 11 

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

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

Eco AntenneEco Antenne • 3 el. smìrovka 20/15/10 m3 el. smìrovka 20/15/10 m trap. beam,
G = 8 dBi, 2 kW, boom 4,4m, robustní provedení      ...9490,-Kè ...9490,-Kè 
• DHF 6DHF 6 trap. beam, 30/20/17/15/12/10 m, G = 7 dBi ...19990,-Kè...19990,-Kè
• Multiband vertical 7+Multiband vertical 7+ trapovaný vertikál pro 40/30/20/17/15/
12/10 m, ekv. R7000, výška cca 7,07 m, radiály jen 1,23 m, PSV
max. 1:1,5, váha 6,6 kg, robustní provedení,          ...9990,-Kè!!!...9990,-Kè!!!
• AVT3AVT3 vertikál na 14/21/28MHz, výška 3,8 m, 2kW  ...3150,-Kè
• AVT4AVT4 vertikál 7/14/21/28MHz, výška 6,5 m, 2kW    ...3800,-Kè
• sady samonosných radiálù pro vertikály AVT3, AVT4, 25AVT.sady samonosných radiálù pro vertikály AVT3, AVT4, 25AVT.
• ECOMET 300ECOMET 300 „bílá hùl“„bílá hùl“ 2m/70cm, G = 7/9,5 dB, 200 W, 3,1 m
...2690,-Kè, • ECOMET 50ECOMET 50 bílá hùl 2m/70cm, 200 W, 1,7 m, G =
4,5/7,2 dB, ...1690,-Kè • 4 4 el ael a 9 el. Yagi  pro 145 MHz9 el. Yagi  pro 145 MHz 9 a 13dB/
500W, ...770 a 1250,-Kè • výkonná 16 el. Yagi  pro 145 MHz16 el. Yagi  pro 145 MHz
16dB/ 500 W ...3990,- Kè • 10 el. a 20 el. Quagi  na 432 MHz10 el. a 20 el. Quagi  na 432 MHz
14/ 17,5 dB, lehké, vhodné i pro portable ... 1890,-/ 2290,-Kè,
baluny 1:1, 1:4, 1:6 baluny 1:1, 1:4, 1:6 s plánky ant. Windom...  720 až 960,- Kè,
Cenový hit: konektor PL 259 teflon, zlacený kolík... 22,- KèCenový hit: konektor PL 259 teflon, zlacený kolík... 22,- Kè
Rotátory Create:Rotátory Create: RC-5-1... 20990,- Kè, RC-5-3... 28350,- Kè,
RC-5A-3 pro vel. ant. syst. s reg. rychl. a
presetem... 39450,- 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. Vest. generátor
a èítaè 1,8-170 MHz,              ...13990,-Kè

MFMFJJ 945E945E 1,8-60 MHz, 300W, SWR/W metr 50/300W, MOBIL
TUNER- malé rozmìry, ...6100,- Kè • MFJMFJ941E941E 1,8-30 MHz,
300W, SWR/W metr 50/300W, balun 4:1, pøepínaè antén...
6650,- Kè  • MFJMFJ969969 1,8-60 MHz, 300W, SWR/W metr, roller,
50/300W, balun 4:1, pøepínaè antén, umìlá zátìž,  ...11900,-
Kè • QROQRO MFJMFJ962D962D 1,8-30 MHz, 1500W, SWR/W metr, balun
4:1, pøepínaè antén... 14500,- Kè • QROQRO MFJ 989CMFJ 989C 1,8-30 MHz, 
3 kW, roller, SWR/W metr, balun 4:1, pøep. antén...   19990,- Kè
Novinka!!!Novinka!!! MFJ922 VKV-UKV tuner MFJ922 VKV-UKV tuner a a SWR/W metr,
60/150W, 136-175/420-460MHz, mini rozmìry           ...4890,-Kè

Útlum dB/100m max P na Vnìjší Cena 1m 
Typ 145MHz  435MHz 1296MHz 145 MHz prùmìr / pøi 100m bal.
RG-58 ALRG-58 AL 20 - - 240W 5,0 mm 12,90/ 11,90 Kè
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 prov. militarymilitary max. zatížení 2 kW / 30 MHz • Aircell 7Aircell 7 je elastický koax.kabel do 3 GHz, 2x stínìní, max.
1,2 kW / 145 MHz • RH 100RH 100 do 10 GHz, 2x stínìní, podobný AircomPlus, výhodná cenou • • ECOFLEXECOFLEX je elastický koax do
10 GHz, výb. vlast. jako AircomPlus, pìnové dielektrikum • • AircomPlusAircomPlus 10 GHz se vzduch. dielektr.a špièk. parametry.

Srdeènì Vás zveme k návštìvì našeho stánku na setkání Holice 2001

Sleva 3% s tímto kupónem Sleva 3% s tímto kupónem 
na všechno zboží v prodejnì na všechno zboží v prodejnì 

DD-Amtek - platí do 20. 8. 2001DD-Amtek - platí do 20. 8. 2001

MVTMVT 71007100 osvìdèený ruèní all mode do 1650 MHz......13590,- Kè13590,- Kè
!! MVT!! MVT 73007300 all mode do 1320 MHz, descrambler ......16990,- Kè16990,- Kè
UBC60XLTUBC60XLT ruèní skener,66-512 MHz, FM, 30 pam... 4750,-Kè
UBC120XLTUBC120XLT ruèní skener,66-88, 108-174, 390-512 MHz,
FM/AM,100 pamìtí, akupack, letecké pásmo...         5990,-Kè
ICOMICOM IC-R3IC-R3 0,5-2450 MHz, bar. displ., èes. TV...       24590, Kè
ICOM IC-R75 špiè. pøijímaè ICOM IC-R75 špiè. pøijímaè 0,03-60MHz all mode...   37990,-Kè
SANGEAN ATS909SANGEAN ATS909 0,15-30, 88-108 MHz, RDS...      8890,-Kè
NASANASA HF-4ESHF-4ES nová verze, 0,03-30 MHz, AM/LSB/USB/CW, 
20 pamìtí+ pam. VFO, kvalitní stolní pøijímaè...       10690,-Kè




