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Nìkolik vìt 
výkonného redaktora

Vážení ètenáøi,
od doby, kdy vyšlo páté èíslo Radioamatéra, se svìt
zmìnil. Události z 11. záøí a jejich dùsledky se dotkly
nebo dotknou každého z nás. Když tak nad tím vším
pøemýšlím, ptám se sám sebe: chci žít ve svìtì, kde se
podobné vìci jakýmkoli zpùsobem tolerují? Nebo chci,
aby se i za cenu urèitého nekomfortu nebo rizika svìt
pokoušel zamezovat podobným vìcem? Je mi smutno,
když zaslechnu názor, že Amerika si za to, co se stalo,
mùže sama. Je to stejnì absurdní, jako tvrdit, že znásil-
nìná žena si za to mùže sama, protože nosí velký výstøih.
A ještì víc je mi smutno, když slyším, že podle jednoho
z prùzkumù veøejného mínìní tento názor zastává
nezanedbatelné procento Èechù... Pøipojuji se k výzvì
Honzy, OK1XU, v jiné èásti tohoto èísla: „Pamatujme na
toto vše uprostøed svých domácích žabomyších
vojnièek.“

Pøeji vám všem pøíjemné prožití posledních dvou
mìsícù roku 2001, úspìšnou úèast v nejvìtších radio-
amatérských závodech na KV (vèetnì OK/OM DX
Contestu) a tìším se v prvním èísle dalšího roèníku na
shledanou.

Martin Huml, OK1FUA / OL5Y, huml@radioamater.cz

Koncový stupeò pro KV 1 kW (viz èlánek na str. 21); Expedice Bornholm 2001 - OZ/OK5DX/P (viz èlánek na str. 11); Radioklub OK2KFK (viz èlánek na str. 4); Diplom
Gaudeamus Igitur (viz èlánek na str. 4).
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Teroristický útok na USA

Prohlášení prezidenta Mezinárodní radio-
amatérské unie k teroristickým útokùm

14. záøí 2001 

Pøedstavitelé èlenských organizací Mezinárodní radio-
amatérské unie z celého svìta vyjádøili svùj otøes a
zdìšení, jež vyvolaly úterní vražedné teroristické útoky. Aè
zasažené cíle byly na území Spojených státù, jsou mezi
obì•mi obèané mnoha zemí. Celý civilizovaný svìt truch-
lí nad jejich ztrátou. 

Mezi obì•mi bylo nalezeno také nìkolik radioamatérù.
Stovky radioamatérù aktivnì pomáhají pøi záchranných
pracích v New Yorku, Washingtonu, DC, a Pennsylvanii,
na ostatních místech jsou k pomoci pøipraveni. Trvale
aktualizované informace jsou k dispozici na WWW
stránkách ARRL, národní organizace IARU v USA, na
adrese http://www.arrl.org. 

Mezinárodní spoleèenství radioamatérù stojí soudržnì
proti terorizmu a zùstává oddáno myšlence komunikace
pøes zemìpisné, politické a kulturní bariéry jako prostøed-
ku zlepšování vzájemného porozumìní. 

Larry E. Price, W4RA, 

prezident Mezinárodní radioamatérské unie 

Dopis pøedsedy ÈRK prezidentu American
Radio Relay League

20. záøí 2001

Vážený pane prezidente, 
spolu s celým civilizovaným svìtem zasáhl radioamatéry
Èeské republiky pocit hrùzy nad teroristickým útokem,
jehož cílem se stala Vaše zemì, i hluboká bolest nad
nespoèetným množstvím obìtí, jež jsou s touto tragedií
spojeny. 

S velkou hrdostí sledujeme, že se ameriètí radio-
amatéøi obìtavì a platnì podílejí na záchranných ope-
racích, jak odpovídá nejlepším tradicím HAM Spiritu. 

Pøijmìte, pane prezidente, mé ujištìní, že v tìchto
tìžkých okamžicích èeští radioamatéøi stojí alespoò
v duchu po boku všech svých amerických kolegù, kteøí
pomáhají pøi záchranì lidských životù a odstraòování
následkù barbarského zloèinu, a že s pocitem lidské so-
lidarity hluboce soucítí s tìmi, kdo ztratili své nejbližší. 

S projevem úcty Miloš Prostecký, OK1MP, prezident ÈRK

Dopis pøedsedy ÈRK prezidentu Mezinárodní
radioamatérské unie 

20. záøí 2001
Vážený pane prezidente, 
s hlubokým ustrnutím jsme vyslechli zprávy o fanatic-
kém útoku vedeném proti všem hodnotám naší civilizace.
Ještì více nás zasahuje nesmírný a nevyèíslitelný poèet
obìtí tohoto zloèinu. 

Naplòuje nás hrdostí, že radioamatéøi jsou opìt
v prvých øadách tìch, kdo se angažují pøi záchranných
operacích, jak odpovídá vysokým morálním hodnotám
neodluèitelnì spojeným s naší èinností. 

Rád bych Vám podìkoval za prohlášení, které jste pøi této
pøíležitosti vydal dne 14. záøí 2001, a sdìlil Vám, že vyjadøu-
je pøevládající pocity radioamatérù v Èeské republice. 

Pøijmìte, prosím, mé ujištìní, že Èeský radioklub jako
národní sdružení Mezinárodní radioamatérské unie

v Èeské republice podpoøí všechny další kroky, pro nìž se
IARU v návaznosti na tyto tragické události rozhodne. 

S projevem úcty Miloš Prostecký, OK1MP, prezident ÈRK

Odpovìï prezidenta ARRL pøedsedovi
Èeského radioklubu 

Dìkuji vám jménem radioamatérské komunity Spojených
státù, jménem èlenù i vedení ARRL, jménem Amerièanù,
za projev soustrasti s americkou tragédií. Je to opravdu
zkouška naší vytrvalosti a odvahy. Vážíme si vaší podpory
v této, pro nás bolestné, dobì.

Èin tak hrùzného násilí se dotýká nejen americké pùdy,
ale sahá do všech koutù svìta. Radioamatérská
soudržnost nikdy nebyla tak dùležitá, jako v tìchto dnech.
Vedení ARRL a americká radioamatérská komunita slibu-
je, že spolu se svými pøáteli radioamatéry udìlá vše pro
to, aby byl udržen svìtový mír.

Ještì jednou vám dìkuji za vaše slova povzbuzení a
pøíslib spolupráce, která by pomohla navždy zabránit
tragédii tohoto druhu a zachovat mír.

S úctou
Jim Haynie, W5JBP

Informace o reakci radioamatérské komunity
na teroristické útoky v USA 

4. øíjna 2001

Dle zprávy ze 13. záøí jsou postrádáni nejménì ètyøi
radioamatéøi, kteøí pùsobili v budovì Svìtového obchod-
ního centra v New Yorku. Jsou to: 
Steven A. Jacobson, N2SJ, technik televizní spoleènosti
WPIX TV, 
William V. Steckman, WA2ACW, technik televizní
spoleènosti WNBC TVl, 
Robert D. Cirri Sr, KA2OTD, policista pomáhající pøi
evakuaci osob ze zøíceniny budovy obchodního centra, 
Michael G. Jacobs, AA1GO, zamìstnanec obchodní
spoleènosti sídlící v budovì obchodního centra. 

Vìnujme jim trvalou vzpomínku. 

Naši ameriètí kolegové radioamatéøi zaèali bezprostøed-
nì po útoku úèinnì pomáhat pøi záchranì lidských životù a
dalších záchranných pracích, samozøejmì zejména rychlým
vybudováním spojovacích sítí, které pomohly v komunikaci
záchranným a charitativním organizacím - americkému
Èervenému køíži a Armádì spásy, jejichž vlastní spojovací
prostøedky byly pøetíženy. 

V New Yorku šlo zejména o pomoc Èervenému køíži pøi
práci v troskách Svìtového obchodního centra. Byly
používány VKV stanice v pásmech 2m a 70cm. Praxe
ukázala, že nejúèelnìjší jsou mobilní transceivery
s vnìjšími magnetickými anténami a dostaèujícími napá-
jecími zdroji, ruèní stanice se v nároèných podmínkách
uplatòují jen tìžko. Komunikaci zprostøedkoval pøevádìè
na kmitoètu 147 MHz v oblasti Manhattanu. 

Dobrovolníci pracovali ve volném èase a na vlastní nákla-
dy ve dvanáctihodinových (a obvykle delších) smìnách
v podmínkách blížících se váleèným, èasto s nutností používat
respirátory a další osobní ochranné pomùcky. Do 28. záøí zde
vìnovalo pøes 500 radioamatérù více než 7000 hodin volného
èasu. Jako prevence pøed psychickými následky zátìže se
osvìdèuje rotace operátorù na rùzných pozicích a místech. 

Èinnost manhattanské skupiny po dvou týdnech poma-
lu konèí. Její potøebu vyvolávala hlavnì skuteènost, že
bìžné telefonní spojení v této oblasti fungovalo
nedostateènì - na jedno volání bylo tøeba 15 - 20 pokusù. 

V newyorském terénu nadále operuje pøi pomoci
Armádì spásy skupina REACT International, která využívá
kvalifikovaných operátorù z øad radioamatérù. 

Ve Washingtonu, DC, pomáhali radioamatéøi Armádì
spásy v okolí napadené budovy Pentagonu. Armáda spásy
zde zásobovala potravou vojenské i civilní záchranáøské
týmy a radioamatérská sí• pomohla v logistické èásti jejích
operací. Nejvìtším problémem se ukázala být vysoká
hluènost použité záchranné techniky - buldozerù atp.,
èemuž bylo tøeba pøizpùsobit použitou techniku. 

Práce této skupiny, v níž pracovalo asi sto radio-
amatérù, byla po týdnu ukonèena. 

Èervený køíž byl pøi záchranných operacích v oblasti
Pentagonu podporován radioamatérským týmem
z radioklubù v Mt.Vermontu a Arlingtonu. Komunikaèní a
technickou pomoc poskytli radioamatéøi ve smìnách od
osmi hodin ráno do jedné hodiny v noci. 

V reakci na pohotovou a skvìlou reakci amerických
radioamatérù i na mezinárodní podporu, kterou projevilo
záplavou dopisù množství radioamatérských orgnizací i jed-
notlivcù, napsal prezident ARRL Jim Haynie, W5JBP: „Nikdy
døíve jsem nevnímal tak silnì, jak velkou ctí je být pøís-
lušníkem vynikajícího svìtového spoleèenství radioamatérù.“ 

Pamatujme na toto vše uprostøed svých domácích
žabomyších vojnièek. 
Zpracováno dle Dopisù ARRL ze 14., 22. a 28. záøí 2001.

Jan Litomiský, OK1XU, ok1xu@arrl.net

Silent Key
OK1WND
Se zármutkem oznamujeme všem radioamatérùm, že dne
28. 6. 2001 náhle zemøel ve vìku 67 let náš pøítel, kamarád
a dlouholetý èlen pøíbramských radioklubù Pavel Valtera,
OK1WND. Pavel se hlavnì vìnoval posluchaèské èinnosti
na KV jako posluchaè OK1- 2478. Naposledy pracoval v RK
OK1OFA, kde pøedával své zkušenosti mladým. Byl
kamarádské povahy a vždy ochotnì pomohl. Všichni, kdo
jste Pavla znali, vzpomeòte na dobrého kamaráda. 

Za pøíbramské radioamatéry èlenové RK OK1OFA.

OK1RG
S lítostí oznamujeme, že nás navždy opustil kamarád, ing.
Jaroslav Štanc, OK1RG z Pøíbrami. Zemøel po tìžké nemoci
25. záøí 2001 ve vìku nedožitých 78 let. Byl dlouholetým
aktivním radioamatérem se stálým zájmem o vše nové. Byl
pøítelem ochotným vždy pomoci. Odešel v plné duševní
svìžesti a nám zùstal v pamìti jako dobrý a pøívìtivý èlovìk.
Kdo jste ho znali, vzpomeòte s námi.

Štefan Valenta, OK1FST, RK OK1KPB

OK1VKA
Dne 3. øíjna 2001 navždy utichl klíè stanice OK1VKA, klíè
nadšeného radioamatéra, kterého vysílání provázelo celý život.
Milana Nìmeèka jsme vždy našli tam, kde se nìco dìlo. Žádná
Es vrstva se na dvoumetru neobešla bez jeho znaèky. Milan
zasvìtil celý svùj život vysílání a pøedávání svých zkušeností
mládeži. Pùvodnì ve klubové stanici OK1KTC v Chotuticích a
pozdìji v OK1KOL v Radimi byl dlouholetým aktivním èlenem
ORRA Kolín. Zemøel po tìžké, dlouhodobé nemoci ve vìku 68
let. Uctìme jeho památku hezkou vzpomínkou.
Milana OK1VKA již nikdy neuslyšíme.

Jan Semík, OK1SC
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Jako každoroènì, tak i nyní nastává období, kdy pro èlen-
ství v ÈRK pro pøíští rok je zapotøebí zaplatit èlenské
pøíspìvky. Èlenské pøíspìvky pro rok 2002 jsou 400,- Kè.
Snížené èlenské pøíspìvky pro dùchodce, invalidy, vojáky
a studenty øádného denního studia jako pøípravy pro
budoucí povolání (do vìku 26 let vèetnì) jsou stanoveny
na 200,- Kè, pro mládež do vìku 15 let vèetnì je roèní
èlenský pøíspìvek 50,- Kè. Rozsah èlenských služeb
zùstává nezmìnìn - QSL služba a èlenský èasopis
RADIOAMATÉR zdarma, dále slevy na publikace ÈRK.
Èlenské pøíspìvky na rok 2002 je nutno uhradit nejpozdìji
do konce ledna 2002. Èlenové ÈRK, kteøí jsou ve èlen-
ských radioklubech, obecnì platí èlenské pøíspìvky cestou
svých radioklubù, a to v termínu, který jim sdìlí pokladník
klubu. Termín by mìl být volen tak, aby klub mohl vybrané
èástky poukázat na
ÈRK rovnìž do
konce ledna 2002.
Platby èlenských
pøíspìvkù lze
uskuteènit prostøed-
nictvím zde vložené
poštovní poukázky,
dále prostøed-
nictvím penìžních
ústavù nebo i plat-
bou v hotovosti pøi
návštìvì sekretariá-
tu ÈRK. Jako vari-
abilní symbol každý použije v èíselné formì datum svého
narození (bez teèek nebo mezer) v poøadí den, mìsíc, rok
(vždy ve dvoumístném tvaru, tedy DDMMRR, kde rok
narození je jen poslední dvojèíslí) následován BEZ MEZER
PRVNÍMI ÈTYØMI ÈÍSLICEMI SMÌROVACÍHO ÈÍSLA ze
své adresy. VARIABILNÍ SYMBOL MÁ JEN 10 MÍST, proto
NELZE napsat CELÉ PSÈ a pouhé datum narození nelze
použít, nebo• øada èlenù se narodila v naprosto stejný den,
což by zpùsobilo nejednoznaènost, komu platbu pøipsat.

PØÍKLAD - Pan Josef Vymyšlený, který se narodil 9.
kvìtna 1970 a bydlí v Horní ulici èíslo 15, v obci
Hamovice s pošt. smìrovacím èíslem 503 04, uvede jako
VARIABILNÍ SYMBOL 0905705030 (Pozor!!! V minulém
roce se nám stávalo, že nìkteøí èlenové uvádìli jako var.
symbol tento vzorový pøíklad, což je samozøejmì špatnì).

DO VARIABILNÍHO SYMBOLU TAKÉ NEPIŠTE ŽÁDNÉ
JMÉNO, PØÍJMENÍ NEBO VOLACÍ ZNAK! Pro rok 2002
UPOUŠTÍME od nutnosti zasílat kopii dokladu o vaší
platbì - za pøedpokladu, že budou dodrženy výše uve-
dené pokyny. První èíslo èasopisu Radioamatér v roce

2002 obdrží AUTOMATICKY každý, kdo v roce 2001
tento náš klubový èasopis dostával. Druhé èíslo pak
v prùbìhu bøezna 2002 dostane každý, od koho nám
dojde v poøádku platba èlenského pøíspìvku na rok 2002.
Nedostanete-li RADIOAMATÉR è. 2, bude to pro vás
signálem, že vaše platba nebyla správnì na ÈRK identi-
fikována (pokud jste ji provedli). Co nejdøíve pak ve svém
zájmu kontaktujte SEKRETARIÁT ÈRK (NE REDAKCI
ÈASOPISU !), aby se celá vìc ujasnila.

Èlenským radioklubùm byly pro platbu èlenských
pøíspìvkù od jejich èlenù rozeslány složenky spolu
s dalšími materiály k upøesnìní klubové evidence -
KARTA KLUBU a SEZNAM èlenù v radioklubu. Znovu
pøipomínáme, že radioklub za své èlenství v ÈRK žádný
poplatek èi èlenský pøíspìvek NEPLATÍ. Jste-li èleny

nìkterého z radioklubù ÈRK, využijte možnost platby
èlenských pøíspìvkù pøes svùj radioklub. Ušetøíte poš-
tovné.
POZNÁMKA: Pro ty èleny, kteøí chtìjí ušetøit poštovné a
mají ve svém okolí poboèku Èeské spoøitelny a. s., je
výhodná tato další možnost: Navštivte poboèku Èeské
spoøitelny a u pøepážky sdìlte, že chcete uložit èástku ve
výši svých pøíspìvkù na úèet Èeského radioklubu Praha
èíslo 204368309 / 0800. Jako odesilatele uveïte své
jméno a požádejte, aby k nìmu byla pøipsána Vaše volací
znaèka (tedy napø.: Jan Novák, OK1XXX). Platíte-li za
klub, pak uveïte své jméno, za nì slovo klub a volací
znaèku klubové stanice (Josef Novotný, KLUB OK1OZZ).
Potvrzení, které obdržíte, bude Vaším dokladem o zapla-
cení pøíspìvkù. Tak si ušetøíte poštovné, Èeskému
radioklubu èást bankovních poplatkù a kromì toho bude
mít ÈRK možnost pøesnì identifikovat plátce.

VÈASNÝM ZAPLACENÍM ÈLENSKÉHO PØÍSPÌVKU
SI ZABEZPEÈÍTE PLNÉ ÈLENSKÉ VÝHODY!

Petr Èepelák, OK1CMU, crklub@mbox.vol.cz

V sobotu 17. listopadu 2001 se koná krajská konference
Moravskoslezského kraje, na které probìhne øádná volba kraj-
ského manažera. Konference se uskuteèní v prostorách Vysoké
školy báòské  Technické univerzity v Ostravì - Porubì, v budovì
Nové Knihovny (NK), od 10:00 hod. Prezentace úèastníkù od
9:00 hod. na vrátnici budovy NK (pøíjezd tramvají è. 7, 8, 17
z nádraží Svinov, zastávka Areál VŠB).

Program:
1. Zahájení, informace o vytváøení krajské odboèky, pøedstavení

kandidátù na pozici krajského manažera.

2. Diskuse, pøípadnì doplnìní kandidátky z pøítomných èlenù
ÈRK.

3. Øádná volba krajského manažera pro kraj Moravskoslezský,
pøípadnì volba èlenù krajské odboèky ÈRK.

4. Oficiální zápis prùbìhu krajské konference a výsledku voleb
krajského manažera.

Po skonèení konference bude pokraèovat neformální setkání
spojené s prohlídkou radioklubu OK2KQM na VŠB-TUO.
Srdeènì jsou zváni všichni radioamatéøi.

Bližší informace: Dušan Müller, OK2MDW, tel: 069/699
4212, e-mail: dusan.muller@vsb.cz.

Krajská konference ÈRK Moravskoslezského kraje

Placení èlenských pøíspìvkù ÈRK na rok 2002 QSL, QSL, QSL...
Ještì než e-mail zcela ovládne QSL agendu - nìkolik
struèných pokynù uživatelùm našeho byra.

Vìtšina našich amatérù dodává své lístky srovnané
podle prefixù. Oddìlují jednotlivé státy rùznými
záložkami. Pokud tak neèiní úzkými proužky papíru,
dost nám to pomáhá. Ovšem pøi poètu 5-10 lístkù pro
jednotlivou zem není toto nutné. Pøi ještì menším
poètu nás to navíc zdržuje. Nedoporuèujeme ani použít
vìtší formát lístkù než 9 x 14 cm. Vìtší formáty se
nevyhnou poškození.

Teï nìkolik velmi struèných rad. Stanice pro Èesko
srovnejte takto:
1) dvoupísmenné znaèky,
2) tøípísmenné znaèky,
3) speciální volaèky,
4) radioposluchaèi,
vždy nejlépe podle abecedy, RP podle èísel.

Lístky do zahranièí: opìt podle prefixù abecednì. 
Výjimky: 
a) Spojené státy - podle èísla v prefixu, bez ohledu na

to, zaèíná-li na A, K, N nebo W (+ deriváty). U tøetí
divize mùžete oddìlit manažery, to na pøání W3 QSL
byra.

b) Velká Británie - není tøeba rozdìlovat podle prefixù,
všechny QSLs zaøazujte pod G (t.j. i M.., 2.. atd.).

c) Francie - oddìlte zámoøská území, pokud stanice
neuvádí francouzského manažera. Korsika =
Francie.

d) Rusko - jeho prefixy nejsou všemi amatéry dosud
zažity. Patøí sem všechny lístky zaèínající písmenem
R, dále prefixy ostatních státù bývalého Sovìtského
svazu, které naleznete v seznamu zemí DXCC.

e) Zemì, které používají více prefixù, mùžete zaøadit
pod nejužívanìjší (napø. HL + DS + 6K...) nebo
abecednì. My už si s nimi poradíme. 
Naší snahou je nekomplikovat vám život zbyteènì

složitými pokyny. Dodržíte-li uvedené zásady,
pomùžete urychlit naši práci.

Vojtìch Krob, OK1DVK, 
QSL manager, crklub@mbox.vol.cz

Konference kraje
Olomouc
V sobotu 13.10.2001 se sešli èlenové ÈRK z Olomouckého
kraje na krajském setkání. Setkání se uskuteènilo v Olomouci,
v sále DDM. Hlavním bodem jednání byla volba krajského
manažera ÈRK. V této funkci bude zastupovat radioamatéry,
èleny ÈRK, v regionálním zastoupení STSÈ v kraji Olomouc.
Jednání provázela obsáhlá diskuze k problémùm úspìšného
zastoupení a rozsahu prezentace èinnosti radioamatérù v kraj-
ském mìøítku. Pøíklad spolupráce a dobrých vztahù olomouc-
kých radioamatérù s mìstským DDM, využívání nabídky pro-
gramù Domù dìtí a mládeže, korektní spolupráce, ukazuje
názornì jednu z možných cest další realizace a uspokojení zá-
jmové èinosti našich èlenù soustøedìných v radioklubech.
Setkání v závìru jednomyslnì zvolilo krajským manažerem pro
kraj Olomouc Karla Vrtìla, OK2VNJ. Blahopøejeme a pøejeme
mnoho úspìchù.

O jednání a výsledcích krajských konferencí budou ètenáøi
informováni v souhrnném èlánku po jejích uskuteènìní.

Radek Zouhar,OK2ON
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Názor... Nostalgie
radioklubù ano èi ne
Vážení kolegové radioamatéøi, mnozí z vás asi postøehli, že
v pøevratném toku událostí, z nichž mnohé jsou dnes již
historií, zaniká klubová aktivita - a• již z dùvodù nedostatku
prostor, financí èi jiného hmotného materiálu. Mnohé
døíve aktivní kluby neexistují a materiál je v lepším pøípadì
uložen doma mezi bývalými èleny, jinak èasto znehodno-
cen a ztracen. Mnozí z Vás možná øeknou, že to není žádná
škoda; èinnost s politickým podtextem, mnohdy násilím
vynucovaná, nám nešla pod vousy. Na druhou stranu si
mùžeme my, služebnì starší, vzpomenout na to, jak jsme
se v kroužcích a klubech pøipravovali pod vedením dnes již
ještì starších kolegù a kamarádù na svoji dráhu samostat-
ných koncesionáøù, vícebojaøù, závodníkù honu na lišku èi
zapálených technikù nebo posluchaèù. Mnozí to léty
dotáhli až na DX-ový vrchol, kontestové specialisty KV i
VKV èi profesionální konstruktéry komunikaèní techniky
nebo reprezentanty v ROB, rychlotelegrafii a víceboji.
Dokonce i ti, kteøí zùstali jen u posluchaèské èinnosti,
našli v klubech uplatnìní a žili ve spoleèné aktivitì a
zamìøení klubu. Pøi tom všem dìní zùstalo i dost èasu na
rùzné legrace a pøíhody, které se dnes vykládají jako nos-
talgické vzpomínky na našich burzách a setkáních.

Proto si myslím, že stojí za naši snahu a úsilí zachovat
èinnost klubù ve volné míøe zájmu jednotlivých èlenù a
tuto èinnost obnovit pøedevším tam, kde je jistá tradice. Pøi
pohledu do zahranièních èasopisù vidíme hrdost z pøí-
slušnosti ke klubùm èi organizacím, a• už na univerzitách,
školách nebo v rùzných sdruženích, zabývajících se
bezpeèností obèanù pøi živelných a jiných pohromách. Na
internetových stránkách najdeme stovky prezentací
takových klubù. Myslím si, že i v naší spoleènosti již
nastala doba, kdy lze realizovat spolupráci se školami a
uèilišti, které jsou schopné nezištnì poskytnout pro tuto
èinnost prostory a zázemí výmìnou za zajímavou èinnost,
která je zde chápána jako nadstavba vlastní výuky na škole.
Mnohdy je na školách možno klubové poèítaèe pøipojit na
internet a se SRPŠ škol je možné úspìšnì jednat i
o finanèní podpoøe na èinnost kroužkù studentù. Mnozí
možná tato slova berou jako utopii, ale sám jsem asi pøed
šesti léty rozvinul snahu o znovuoživení èinnosti RK
OK2KFK. Tento radioklub, založený nìkdy kolem roku
1955, prošel jak léty rozsáhlé aktivity, tak i nedávným
obdobím, kdy technika chátrala a koncese byla témìø
propadlá. Jednáním se Støední prùmyslovou a vyšší
odbornou školou ve Žïáøe nad Sázavou jsme docílili toho,
že nám škola poskytla prostory - tedy rozhodující pomoc
pro naši novou èinnost RADIOKLUBU STUDENT. My
jsme dodali dostupnou komunikaèní techniku, mìøící
vybavení, nezøídka i vlastní finance a ochotu pøiložit ruku
k dílu bez nárokù na odmìnu. Tak se povedlo zaøídit míst-
nost a obnovit život radioklubu. Samozøejmì zajištìní
nábytku, antén, komunikaèní a výpoèetní techniky chvíli
trvalo a stálo hodnì èasu a jednání o sponzorování, tøeba
jen zápùjèkou použitelné techniky. Pøedevším spoleènost
RACOM s.r.o. z Nového mìsta na Moravì, v níž pracuje
øada radioamatérù, nám poskytla nemalou pomoc hlavnì
materiálového charakteru. Obdobnì lze jmenovat i
spoleènosti TROMA s.r.o., ATX s.r.o., SAT a.s. ze Žïáru
nad Sázavou, SaZ Sázava, ATT Holice a samozøejmì ÈRK.
Všem našim sponzorùm tímto dìkujeme.

Vedení školy se s rozbìhem aktivity kroužku studentù
pøesvìdèilo, že naše èinnost má smysl a pøi pøestavbì
pùdních prostor nám poskytlo podkrovní místnost pro
vybudování kabinetu radiokomunikací - tedy naše nové
vysílací prostory. Z klubového poèítaèe je díky škole pøí-
stup na internet, a tím k nejnovìjším zprávám o radio-
amatérském dìní ve svìtì. V pùvodní místnosti budujeme
nyní kabinet radiotechniky a elektroniky. Spoleènì
s vedením školy jsme pøi pøíležitosti 50 let zahájení výuky
vyhlásili soutìž o pìkný barevný diplom GAUDEAMUS
IGITUR. Tím se snažíme zvednout aktivitu na pásmech,
zajistit naši úèast v závodech a vychovat nové samostatné
držitele koncese - v uplynulých dvou letech svoje snažení
úspìšnì završili tøi. Èlenové radioklubu si nyní vzali za

úkol pøemístìní nódu OK0NN do nových prostor v budovì
ÈRK Žïár n. S. Vìøím, že v dobì, kdy ètete tento èlánek, je
tento dùležitý nód opìt funkèní a v provozu, instalován
v rozvadìèi s novým anténním systémem, realizovaným
opìt s podporou spoleènosti RACOM. Posledním dùvo-
dem pro oživení klubové èinnosti je i nutnost vybudovat
vazby na novì se tvoøící strukturu státních orgánù a
možnost získat touto cestou prostøedky na podporu
radioamatérského sportu. Pro omlazení naší èlenské zá-
kladny, zachování úrovnì slušnosti a komunikaèní
zruènosti na pásmech a rozšiøování znalostí používané
techniky tedy øíkám jednoznaènì ANO zachování a
rozšiøování èinnosti radioklubù.

Jiøí Bruchanov, OK2PDE, bruch@racom.cz

Barevný diplom GAUDEAMUS IGITUR je vydáván pøi
pøíležitosti výroèí padesáti let od zahájení výuky na
Støední prùmyslové škole ve Žïáøe nad Sázavou, kde
pùsobí Radioklub STUDENT s kolektivní stanicí
OK2KFK.

Podmínky: Diplom bude vydáván za získání mini-
málnì 50 bodù za spojení se stanicemi okresu Žïár
nad Sázavou (GZS), v rámci tìchto spojení musí být
uskuteènìno QSO s klubovou stanicí OK2KFK. Svìt
mimo OK/OM musí získat 25 bodù.

Platí spojení uskuteènìná od 15. 10. 2001
jakýmkoli druhem provozu na KV i VKV pásmech,
zapoèítat lze i QSO pøes pøevádìèe. Opakované spo-
jení se stejnou stanicí na jiném pásmu lze zapoèítat
jako spojení nové. Platí i QSO uskuteènìná
v závodech.

Soutìžní stanice mající QTH v okrese GZS musí pro
získání diplomu navázat nejménì 50 spojení se stani-
cemi v OK/OM a se stanicí OK2KFK. Diplomem bude
ocenìno prvních cca 500 žadatelù.

Bodování: QSO s klubovou stanicí OK2KFK je za 10
bodù. QSO s ostatními èleny Radioklubu STUDENT
(OK2ABU, BEN, BGF, BQ, CMX, JBV, JGF, JGP, MKN,
MNM, PAX, PDE, PDT, PWL, PZX, PZC, SAM, TG,
UZL, WYK, XDE, XHB, ZAW, ZRA) jsou za 5 bodù.
QSO s ostatními stanicemi pracujícími s okresu Žïár
nad Sázavou je za 2 body. Zapoèítat lze i stanice
pracující v okresu GZS jako  /P.

Žádost musí obsahovat výpis z deníku, èestné
prohlášení, samolepku s adresou žadatele a manipu-
laèní poplatek OK/OM 20,- Kè (zahranièní soutìžící 3,-
USD). Je vhodné pøiložit QSL žadatele pro stanici
OK2KFK.

Adresa vydavatele: Radioklub STUDENT,
Palachova 13/11, 591 01 Žïár nad Sázavou.

Poznámka: Diplom se za stejných podmínek vydává
i pro posluchaèe. Soutìž konèí po udìlení diplomu
cca è. 500. Do soutìže se mohou zapojit i zahranièní
stanice. Došlé QSL lístky od soutìžících stanic budou
vystaveny na nástìnce prezentující RK STUDENT ve
škole.

Jiøí Bruchanov, OK2PDE, bruch@racom.cz

Podmínky soutìže o diplom GAUDEAMUS IGITUR

Požadavky ke zkouškám
operátorù amatérských
rádiových stanic
5. pøepracované vydání této žádané publikace
právì vyšlo. Obsahuje všechny nové pøedpisy,
které se týkají amatérské služby. Cena pøi
odbìru na sekretariátu ÈRK je 125,- Kè.

Vedoucí elektro-kroužku
Dùm dìtí a mládeže Praha 9 - Prosek hledá nového
vedoucího ELEKTRO-KROUŽKU pro dìti, který by rád
pøedal zkušenosti mladším. Odmìna 120 Kè za 90
minut, 1 x týdnì. Kontakt: Filip Reichel, DDM Praha 9,
telefon, fax: 02 / 86 88 44 56, filip@ddm.zde.cz,
DDM.ZDE.CZ.
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Ohlédnutí za
Holicemi...
12. Mezinárodním setkání radioama-
térù v Holicích, 24. a 25. 8. 2001

Na setkání se presentovalo 2087 osob, 585 návštìvníkù si za-
koupilo vstupenky do prodejních hal, 110 osob bylo ve
stáncích prodejcù, 115 bylo poøadatelù a èestných hostù, dále
cca 450 úèastníkù prodávalo na bleším trhu z aut a dalších
mnoho stovek návštìvníkù se procházelo po bleším trhu a kul-
turním domì, aniž by zaplatili jakýkoliv poplatek. Celkový poèet
pøítomných byl tedy asi 3600 osob. V porovnání s minulými
lety to pøedstavuje setrvalý stav.

Do Holic pøijeli tradiènì desítky radioamatérù ze
Slovenska a z Polska i amatéøi z Rakouska, Chorvatska a
Nìmecka. Ale i pøes moøe k nám pøijeli pøátelé z Kanady a
také rodina radioamatéra z africké Keni a obchodník
s radioamatérským zbožím z Malajsie.

V okolí areálu bylo bez poplatku zaparkováno cca 400 aut.
Parkovat bylo možno na støeženém parkovišti v prostoru sta-
dionu, kde bylo na 450 aut. Kdo chtìl parkovat pøímo v areálu
setkání, musel zaplatit poplatek z místa ve výši 100 Kè, tìch-
to „pohodlných“ bylo však jen 30. Samozøejmì bez poplatku
v tìsné blízkosti haly parkovali invalidé.

Ve sportovní hale se prodejních a výstavních trhù zúèast-
nilo 32 organizací, z nichž jenom 5 presentovalo svou èin-
nost. Toto považujeme stále jen za doprovodnou akci setkání.

Blešího trhu se zúèastnilo za pátek a sobotu 365 aut, což
je rekordní poèet. V sokolovnì bylo na bleším trhu obsazeno
75 stolkù.

Rekord pøi letošním setkání zaznamenalo také poèasí. Po
oba hlavní dny teplota v odpoledních hodinách pøesahovala
32°C.

V zajímavém sobotním odpoledním „expedièním“ bloku -
tzv. DX FORU - se vystøídali OK1PD, OK1RI a OK1RD, úèast-

níci èeské expedice na Vánoèní ostrov, s DL3DXX a DK7YY,
úèastníky nìmecké expedice na Velikonoèní ostrovy. Mimoto
se kluby a sdružení sešly v klubovnách na celkem 12
schùzkách. Je potìšitelné, ze stoupá zájem o skuteèná
„setkání“ proti „nakupování“. Této skuteènosti si cení zvláštì
zahranièní návštìvníci.

Na improvizovaném vysílacím pracovišti OK5H bylo
navázáno 610 spojení - 207 SSB a 403 CW. Spojení byla se
všemi svìtadíly, nejvzdálenìji na Nový Zéland.

Stejnì jako v minulých letech ubytovali organizátoøi více
než 500 osob v ubytovacích zaøízeních. Pro ubytované ve
studentském domovì ve Vysokém Mýtì byla zavedena
kyvadlová doprava. Možnosti ubytovat se ve vlastním stanu
èi pøespat v autì za minimální poplatek v ATC využilo asi 120
osob. Poprvé se letos podaøilo ubytovat 88 osob v Domovì
mládeže Støední prùmyslové školy dopravní v Holicích.

V pátek veèer se opìt rozhoøel v Autokempinku Hluboký
táborák spojený s opékáním buøtù, samozøejmì za hudebního
doprovodu.

Poøadatelé letos opìt zajistili stravování v nekuøácké jídel-
nì v 1. patøe restaurace Èerný kùò v blízkosti areálu setkání,
a to za cenu 45 Kè. Všichni strávníci si kvalitu stravy a
rychlost obsluhy velmi pochvalovali.

Letošní Sborník je díky jeho editorovi Radkovi OK2XDX stej-
nì zajímavý jako v minulých letech; prodává se opìt za cenu
120 Kè. Vzhledem k vyššímu nákladu jsou Sborníky ještì
k dostání a mohou být zájemcùm zaslány poštou. Mùžete si je
objednat všemi bìžnými prostøedky u poøadatele setkání.

Na organizaci setkání se podílela témìø stovka poøadatelù,
které øídil osmièlenný organizaèní výbor. Jen èást z nich jsou
radioamatéøi, ale všichni mají zájem na co nejlepším prùbìhu
setkání. Rádi do svého støedu pøijmou další ochotné
spolupracovníky.

Sveta Majce, OK1VEY, arklub@holice.cz

Radioklub OK1KMG
K fotkám OK1KMG na titulní a tøetí stránce obálky
Radioamatéra è. 5.

V pøedchozím èísle RA byly uveøejnìny fotografie
z Polního dne mládeže a Polního dne (III. Subregionálu).
Náš OK1KMG vysílal z Romanova u Kokoøína, z pozemku
Vládi OK1FII (OK1OMS), jemuž rovnìž dìkujeme za
umožnìní stanování, které nemìlo chybu. Autorem fotek
je Honza OK1VPY (též OK1OMS). 

Pøípravy probíhaly v pøedstihu - týden pøed závodem
zde zakotvil Jirka OK1UDJ s Jardou OK1SKK, poté kom-
plet rodinka Martina OK1EE, Zdenìk OK1IDZ s XYL
Lenkou, má malièkost, Jarda OK1FUW, no a nakonec
dorazil Martin OK1URM. Nejdøíve se vysílalo na 144 MHz
(TR-9000, 10 W, KRC) a 432 MHz (FT-790RII, 5 W, 2 m
KRC) pøevážnì do diplomu Kopce a hory ÈR, OK1SKK
byl pak pravidelným úèastníkem kroužkù (dìdkorund) na
pøevádìèích. V pátek jsme na šestnáctimetrový magirus u
boudy dali místo KRCky 2 x DL7KM (OK1VPY) na 144
MHz a od PDM sloužil 90 W PA Daiwa LH-2090H,
v sobotu dopoledne jsme na sedmimetrový skládací
stožárek (pøi jehož stavbì mj. pomáhaly i drahé polovièky
a dìti, takže i jim patøí TNX) u „vozíkostanu“ šoupli 4 x 14
el. YAGI (OK1URM a OK1UDJ) na 432 MHz a od PDM
sloužil orig. 25 W PA. Oba TRXy a PA jsou OK1UDJ.

Samozøejmì za námi jezdil OK1VPY s XYL Boženkou a
také OK1FII s YL a dìtmi. Krátce se zastavil Emil
OK1TDE, Zdenìk OK1UPU s XYL Darinou OK1IHB, Láïa
OK1ZKL, Petr OK1VEN s XYL Evou a dcerkou Evièkou a
také Matìj OK1WRA. V týdnu se nauèila dìcka pracovat
u TRXù, i když z domova už byla znalá (jsou z dílny
velkého contestmana Martina OK1EE a jeho XYL Ireny),
takže v PDM jsem po desátém QSO Veroniky zjistil, že
jsem tam zbyteèný, HI. Dìcka hlavnì bìhem závodu byla
jak v jiném svìtì - urèitì budou mít radost z došlých QSL
lístkù. Podmínky byly celkem slušné, akorát WX - v noci
jsme asi na 2 hodiny odpojili vše od elektriky, hlavnì
jsme odhodili do lesa konektory od antén, nebo•, jak je
pravidlem, na Polòáku prší a jsou bouøky. V PD jsme
pokoøili kótu Romanov a dokonce i sami sebe o cca deset
tisíc bodù a poètem QSOs. Vedle „vozíkostanu“ je ještì
vidìt hvìzdáøský dalekohled - šéfem pøes astronomii je
OK1FUW. Vìtšinu fotek, a to i z jiných akcí, máme
v klubových fotoalbech. Díky vynikajícímu WX se chodi-
lo do okolních lesù na borùvky, když už houbám WX
nepøálo, takže se vaøily i borùvkové knedlíky a o víkendu
se pak grilovalo na dvou grilech naložené vepøové maso
a uzená kuøecí stehýnka.

Kdysi jsme se jako OK1KMG rozjeli po okolí alespoò na
Polòák, dokonce jsme byli tøikrát až na Studenovì
v Krkonoších (JO70RS). Ale zde je ohništì, tekoucí voda,
elektrika (která nepadá ani pøi bouøce) a suchá bouda, jezdí
za námi nìkolik našich dalších pøátel. Je to blízko

Neratovic a také je z této kóty blízko do hospody (v nejnut-
nìjším pøípadì, HI). Proto jsme rozdali body z Romanova
už pøed dvìma roky ve VKV QRP závodì, loni v II. a III.
Subregionálu (vèetnì PDM) a do diplomu Rozhledny ÈR,
letos jsme z Romanova rozdali ještì body v II.
Subregionálu, VHF a UHF Contestu (je pár hodin po UHF)
a do diplomu Kopce a hory ÈR. Pár hodin pøed VKV QRP
v roce 1999 jsme se setkali s Otou OK1XAV a jeho rodi-
nou, kde vysílají všichni. Pøi loòských subregionálech
s námi vysílala YL Pavla (Miloš OK1DKM jejímu SSB
hlasu s oblibou øíká „hlásek jako konipásek“) a pøi PDM na
144 MHz vysílal pod mým dozorem Matìj z mìlnického
OK1KRJ (od jara už OK1WRA) a také na 432 MHz pod
dozorem OK1UDJ malý Jirka z našeho RK - oba mládežníci
pak byli slyšet i v Polòáku. V letošním VHF a UHF
Contestu jste mohli opìt slyšet po delší odmlce OK1OMS.

OK1KMG nepatøí mezi špièkové závodní stanice, které
mají suprový TRX s kW PA, ANT a QTH. Spíše tìmto
stanicím dìláme v závodech køoví s výkonem 90 (60 a
dokonce i 15 W), jsme na docela prùmìrném QTH a
u obyèejného TRXu se støídají vìtšinou prùmìrní operá-
toøi (až na vynikající contestmany OK1EE s OK1UDJ),
zkrátka prùmìrný RK, který rozdává body. Špièkové sta-
nice se nejspíš bez tìch, kteøí také dìlají køoví, neobej-
dou. Závody bereme vìtšinou i jako spoleèenskou
událost, dokonce u nás i ve velkých závodech pracuje
obèas nìkterý zaèínající operátor.

Za neratovický OK1KMG: Lenka (od OK1IDZ) a Leoš OK1ULE

Zmìna ve funkci
tajemníka Èeského
radioklubu
Ke dni 31. prosince 2001 odchází z funkce tajem-
níka Èeského radioklubu Jindøich Günther,
OK1AGA. Je pracovníkem sekretariátu ÈRK od 1.
záøí 1995 a tajemníkem ÈRK byl Radou jmenován
od 1. ledna 1996. Jako tajemník ÈRK se vìnoval
nejen svým povinnostem spojeným se zajištìním
chodu sekretariátu i celého ÈRK, ale i pøípravì
øady zájemcù o radioamatérskou èinnost, zvláštì
pak našich handicapovaných spoluobèanù.
K jeho odchovancùm patøí i Petr Èepelák,
OK1CMU, který od 1. ledna 2002 tuto funkci
pøevezme. Ve své funkci se snažil o prosazení
uznání radioamatérské èinnosti ze strany státních
orgánù. Podaøilo se mu však prosadit pouze
zaøazení sálové telegrafie do státní reprezentace,
nebo• pøi zpùsobu vyhodnocování ostatní èinnos-
ti, kriteria MŠMT toto nedovolují.

V pøíštím roce nadále poèítáme s tím, že
Jindra, OK1AGA, bude na zkrácený pracovní
úvazek novému tajemníkovi pomáhat pøi
zajiš•ování chodu sekretariátu.

Dovolte mi, abych touto cestou Jindrovi,
OK1AGA, podìkoval nejen svým jménem, ale i
jménem Rady Èeského radioklubu, za více než
pìtiletou práci pro nás pro všechny a popøál mu
vše nejlepší do budoucna.

Ing. Miloš Prostecký, OK1MP, 
pøedseda Èeského radioklubu



ROB, hon na lišku èi ARDF
Dnes mám pro Vás mnohem více informací o dìní
v lese, protože všechny vrcholné soutìže probìhly od
èervence po záøí. Ale pìknì popoøádku.

V termínu 2.-6. 7. 2001 se uskuteènilo II. Mistrovství Evropy
žákù v Polské Bydgoszczi. Naše nadìje pøi tomto klání nemohly
chybìt. 

Zaèátek akce - sraz byl v Turnovì ve 12 hodin, odkud jedna
èást výpravy, pod vedením Mirka Vlacha OK1UMY, vyráží  repre-
sentaèním VW-Transporterem. Moravská èást jede druhým
vozem Ford Tranzit smìr Polsko. Cílem osmihodinové jízdy je
Bydgoszcz. V úterý probíhá trénink v nedalekém parku. Antény
jsou nezvykle nízko nad zemí - do 2 metrù i na osmdesátce.
Závod zahajuje slavnostní ceremoniál s vojenskou hudbou na
námìstí. Naši mladí sportovci se pøipravují na první závod
v pásmu 144 MHz. Samotný závod probíhá v lese smìrem na jih
od mìsta, asi pùl hodiny jízdy autobusem. Výsledky po prvním
dnu - 5. místo Pavla Czyže a 8. místo Katky v kategorii dívek -
znamenají ústup z loòské slávy. Po zasedání jury je naše družstvo
na 2. místì (což však není pøi vyhlašování výsledkù pravda a je
z toho 3. místo, dost nezvyklý postup na vrcholné soutìži). Závod
v pásmu 3,5 MHz - osmdesátka kluci - 5. místo Stehlík, 6. místo
Brožík. Je z toho 2. místo ve družstvech. Výhrady vedení družstva
k organizaci a prùbìhu (mnohdy i regulérnosti) obou soutìží,
smìrované k mezinárodní jury, nebyly nic platné. Po loòské ME
v Kromìøíži jsou dvì medaile za družstva mnohem ménì než
jsme èekali. Oèekávalo se více od klukù, od holek témìø nic
(druhou Verèu Krèálovou nemáme), ale i soupeøùm odešly dívky
do vyšší kategorie. Ukrajincùm a Rusùm tradiènì rovina vyhovu-
je, Poláci byli doma. Takže uvidíme pøíští rok (Chorvatsko?).

Mistrovství Evropy nad 16 let, pro všechny (od letošního roku
dle nových mezinárodních kategorií) se konalo v jižní Francii
v mìsteèku La Salvetat sur Agout. Loòské výsledky na MS v èín-
ském Nan Jingu nás jednoznaènì stavìly do role favoritù, ale
k výsledkùm za chvíli. Èást reprezentace, pod vedením nového
šéftrenéra Pavla Valenty a jeho realizaèního týmu, nenechala nic

náhodì a závìreènou èást pøípravy uskuteènila pøímo ve Francii.
To se týkalo juniorù  M, D16 a  mužù a žen M, D20. Pøeprava po
vlastní ose dvìma minibusy z pùjèovny probìhla bez komplikací.
Jinak tomu ale bylo s kategorií „starších“ - ženy D35, D50 a muži
M40, M50 a M60. Ti vyrazili do místa konání ME ve dvou asoci-
aèních vozidlech VW-Transporter a Ford Tranzit (to druhé má již
svùj zenit dávno za sebou, což se potvrdilo pøi cestì zpìt).
Ubytování v bungalovech u blízkého jezera i nezvyklý zpùsob
stravování - vše bez zásadních komplikací. Støeda je již zahajo-
vacím dnem šampionátu. Prùvod sportovcù mìstem se slavnost-
ním zahájením na námìstí, kde všechny uvítací a zahajovací cere-
moniály probíhají nezvykle pouze ve francouzském jazyce. Po
kulturním programu je mistrovství zahájeno a ve ètvrtek hurá na
první závod v pásmu 144 MHz. Je vybrán terén støedoevropského
charakteru, zvrstvený, s pøevýšením max. 120 m, dle mapy prù-
chozí. Ve skuteènosti je to však jinak. Poèasí je sluneèné, teplota
asi 20° C. Stavitel tratì dal kontrolu è. 4 hned za koleèko startu
(což je dle pravidel minimální vzdálenost kontroly od startu) a
ještì k tomu do dolíku, èímž snížil slyšitelnost. Toto vše mnoha
závodníkùm zpùsobilo pøi volbì postupu podstatný problém. Byl
vyzkoušen nový model startování - rozdìlení startovního pole do
dvou košù - silná a slabá družstva, pøièemž se vycházelo
z výsledkù posledních mezinárodních soutìží MS a ME. Z tìchto
košù byly vylosovány dvojice, jež startovaly do stejného koridoru
ve stejný èas. Všichni, kdo jste ROB vyzkoušeli, mi dáte za prav-
du, že to není zrovna nejlepší øešení. Prostory závodu byly asi 10
km od místa ubytování, pøevoz byl zajištìn autobusy. Svìte div
se!!! Mapy vèetnì umístìní startu a cíle byly stejné, jako na mis-
trovství Francie v roce 1999 !!!

V pátek prší, ale v sobotu, kdy je druhý závod, je poèasí OK.
Závod 3,5 MHz probíhá v mnohem rovinatìjším terénu
s pøevýšením do 40 m. Po celou dobu konání ME je s družstvem
dvojice pracovníkù ÈT Brno, jež natáèí kompletní prùbìh konání
této vrcholné soutìže pro ÈT. První výsledky jsou uvedeny
v hlavním sportovním zpravodajství v nedìli veèer po pøíjezdu
domù. Sestøih nejdùležitìjších momentù z obou závodù bude
rovnìž uveden v ÈT. Tato forma profesionální propagace našeho
sportu již probíhá nìkolik let a lze ji kladnì hodnotit.

V prùbìhu šampionátu zasedá mezinárodní komise ARDF pøi
IARU. Za Èeskou republiku se zúèastòuje Jirka, OK2BWN.

Z hlavních bodù programu - Radek Teringl, OK1DRT je schválen
pro nominaci na mezinárodního rozhodèího; místem konání
pøíštího ME jsou Mazurská jezera v Polsku; byla doporuèena
kandidatura Èeské Republiky na uspoøádání MS 2004 v Brnì, za
pøedpokladu, že bude schváleno na EC IARU RI; schválila se
finální verze nových mezinárodních pravidel ROB. Tyto body
budou projednány na konferenci IARU v San Marinu 2002.

Zúèastnìné státy: Rusko, Èeská republika, Kazachstán,
Maïarsko, Slovinsko, Nìmecko, Bulharsko, Ukrajina, Polsko,
Slovensko, Francie, Chorvatsko, Dánsko, Norsko, Švédsko,
Jugoslávie, Estonsko, Holandsko, Moldavsko, V. Británie, Belgie
a Omán.

Tyto výsledky øadí sportovce Èeské republiky mezi absolutní
špièku v ARDF.

Karel Javorka, OK2WM, javorka@quick.cz

Klubové zprávy
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Výsledky:

144 Mhz 
juniorky D16       

1. Bubenina N. 58,21
2. Borovina A. 65,00 
3. Mikhailova O. 72,20 
5. Krèálová V.   76,22
7. Matulová I.    82,44    

junioøi  M16
1. Krèál J. 49,17 Èesko
2. Veselý 59,21 Èesko
3. Kulikov 62,29 Rusko
9. Brož     88,40 

muži M21
1. Oma J. 54,09 Èesko
2. Sharshenov 56,54 Rus
3. Panchenko 63,25 Rus
6. Fuèík K. 66,38

11. Baier M. 77,17 

ženy D21     
1. Shutkowskaia 61,41 Rusko 
2. Chsheglova 65,58 Kazach
3. Omová M. 66,14 Èesko
5. Novotná L. 73,32
9. Fuèíková H. 88,29

muži M40  
1. Velikanov M. 51,30 Ukr.

2. Guliev T.  52,07 Rusko
3. Èerník Zd. 56,37 Èesko

18. Mareèek J. 90,49
20. Vlach M.   97,54

muži M50    
1. Nilson O. 66,48 Švedsko
2. Fursa O. 67,15  Ukr.
3. Korschunov 70,07 Ukr.

12. Bloman A.  99,18
13. Winter L.  101,11

muži M60  
1. Semenov N. 41,45 Rusko
2. Vodinov V. 47,16 Ukr.
3. Christensen A. 56,03 Norsko
5. Koudelka  K. 65,00

11. Šrùta P           76,45

ženy D50
1. Petrochkova G. 74,52  Rusko
2. Fijlstra J.         80,23  Holandsko
3. Omová J.         83,06  Èesko

ženy D35                                       
1. Zaporozhets L. 77,18 Ukr.        
2. Venczel I. 88,39 Maï.      
3. Savinykh L. 95,42 Rusko     
7. Koporová A. 106,40
8. Skøivanová D. 107,21
9. Šrùtová M. 110,00

3.5 Mhz
muži M21     

1. Fuèík K. 48,55 Èesko
2. Schmiedeberg 53,27 Nìm 
3. Krèálová V. 57,39 Èesko
7. Baier M. 56,55 

junioøi M19            
1. Krèál J. 48,20 Èesko
2. Brož.M. 51,19 Èesko
3. Oma J. 53,36 Èesko 
4. Veselý   54,12 

juniorky D19 
1. Sukeníková Z. 56,03 Èesko    
2. Troyeglazova 57,32 Kazach  
3. Koeberle 54,00 Nìm.

11. Matulová I. 72,00

ženy D50
1. Petrochkova G. 48,36 Rusko
2. Zeise M.           61,05 Nìm.
3. Omová J.          69,08 Èesko

ženy D35     
1. Savinykh L. 55,02 Rusko
2. Provatorova 58,04 Rusko
3. Geier K. 58,26 Nìm.
4. Koporová A. 60,00
7. Šrùtová M. 69,14

10. Skøivanová 76,20

ženy D21
1.Omová M. 63,05 Èesko 
2. Novotná L. 65,47 Èesko
3. Velikanova Y. 65,54 Ukr. 
7. Fuèíková H. 77,04

muži M60
1. Kirgetov V. 40,36 Rusko
2. Koudelka K. 41,02 Èesko
3. Semenov N. 41,14 Rusko

14. Šrùta P. 53,30

muži M50
1. Platzek M. 52,36 Nìm.
2. Korschunov  55,29  Ukr. 
3. Razboinikov 57,37 Kazach.

19. Bloman 81,08
21. Winter L. 83,22

muži  M40                                       
1. Kulikov A. 48,23 Rusko 
2. Zelensky K. 49,18 Rusko 
3. Èerník Z. 49,30 Èesko
7. Mareèek J. 55,04  

14. Vlach M. 59,10  

Celkové medailové umístìní :

Jednotlivci družstva celkem  
1. Rusko 8-6-4 6-5-4 14-11-8
2. Èesko 6-4-7 6-3-1 12-7-8

Zprávièky
Diplom Ljubljana
S podporou radioklubu „Radio Club Triglav“ je
vydáván Diplom Ljubljana. Pro jeho získání jsou plat-
ná radioamatérská spojení uskuteènìná po 24. 10.
1992 s amatéry, sídlícími v tomto mìstì. Uznávají se
spojení na všech KV pásmech vèetnì WARC a na
pásmu 144 MHz, lze využít libovolný druh provozu
kromì spojení pøes pøevádìèe. Seznam amatérù
z Ljubljany a další podrobnosti mají být uvedeny na
stránce http://hamljaward.members.easyspace.com.
Pìtibarevný diplom formátu A4 se vydává na základì
výpisu z deníku, potvrzeného dvìma operátory.
Evropské stanice musí uskuteènit 4 spojení na KV
nebo 3 na VKV. Žádosti se posílají na adresu Leopold
Mihelic, S51MG, Beblerjev trg 3, 1122 Ljubljana,
Slovenia, Europe (e-mail leo.s51mg@siol.com).
Poplatek za vystavení diplomu je 10 DEM nebo 5
USD.
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Rozvrh kmitoètù
Rozvrh kmitoètù a druhù provozu v radio-
amatérských pásmech dle doporuèení
Mezinárodní radioamatérské unie.

Pásma krátkých vln 

Pásmo 1,8 MHz 
1,810 - 1,838 - pouze CW 
1,838 - 1,840 - digitální komunikace s
výjimkou Packet Radia, CW 
1,840 - 1,842 - digitální komunikace s
výjimkou Packet Radia, FONE, CW 
1,842 - 2,000 - FONE, CW 
Pásmo 3,5 MHz 
3,500 - 3,510 - mezikontinentální DX CW 
3,500 - 3,560 - pouze CW, preferovaný
úsek pro CW závody 
3,560 - 3,580 - pouze CW 
3,580 - 3,590 - digitální komunikace, CW 
3,590 - 3,600 - digitální komunikace
(preferované Packet Radio), CW 
3,600 - 3,620 - FONE, digitální komu-
nikace, CW 
3,600 - 3,650 - FONE, preferovaný úsek
pro FONE závody, CW 
3,650 - 3,775 - FONE, CW 
3,700 - 3,800 - FONE, preferovaný úsek
pro FONE závody, CW 
3,730 - 3,740 - SSTV a FAX, FONE, CW 
3,775 - 3,800 - mezikontinentální DX
FONE, CW 
Pásmo 7 MHz 
7,000 - 7,035 - pouze CW 
7,035 - 7,040 - digitální komunikace s
výjimkou Packet Radia, SSTV, FAX, CW 
7,040 - 7,045 - digitální komunikace s
výjimkou Packet Radia, SSTV, FAX,
FONE, CW 
7,045 - 7,100 - FONE, CW 
Pásmo 10 MHz 
10,100 - 10,140 - pouze CW 
10,140 - 10,150 - digitální komunikace s
výjimkou Packet Radia, CW 
Pásmo 14 MHz 
14,000 - 14,070 - pouze CW 
14,000 - 14,060 - pouze CW, prefero-
vaný úsek pro CW závody 
14,070 - 14,089 - digitální komunikace, CW 
14,089 - 14,099 - digitální komunikace
(preferované Packet Radio), CW 
14,099 - 14,101 - IBP 
14,101 - 14,112 - digitální komunikace
(preferované), FONE, CW 
14,112 - 14,125 - FONE, CW 
14,125 - 14,300 - FONE, preferovaný
úsek pro FONE závody, CW 
14,230 - SSTV a FAX volací kmitoèet 
14,300 - 14,350 - FONE, CW 
Pásmo 18 MHz 
18,068 - 18,100 - pouze CW 
18,100 - 18,109 - digitální komunikace, CW 
18,109 - 18,111 - IBP 
18,111 - 18,168 - FONE, CW 
Pásmo 21 MHz 

21,000 - 21,080 - pouze CW 
21,080 - 21,100 - digitální komunikace, CW 
21,100 - 21,120 - digitální komunikace
(preferované Packet Radio),CW 
21,120 - 21,149 - pouze CW 
21,149 - 21,151 - IBP 
21,151 - 21,450 - FONE, CW 
21,340 - SSTV a FAX volací kmitoèet 
Pásmo 24 MHz 
24,890 - 24,920 - pouze CW 
24,920 - 24,929 - digitální komunikace, CW 
24,929 - 24,931 - IBP 
24,931 - 24,990 - FONE, CW 
Pásmo 28 MHz 
28,000 - 28,050 - pouze CW 
28,050 - 28,120 - digitální komunikace, CW 
28,120 - 28,150 - digitální komunikace
(preferované Packet Radio), CW 
28,150 - 28,190 - pouze CW 
28,190 - 28,199 - IBP regionální èasovì
sdílený 
28,199 - 28,201 - IBP celosvìtový èaso-
vì sdílený 
28,201 - 28,225 - IBP trvale bìžící 
28,225 - 29,200 - FONE, CW 
28,680 - SSTV a FAX volací kmitoèet 
29,200 - 29,300 - digitální komunikace
(Packet Radio, NBFM), FONE, CW 
29,300 - 29,510 - družicové sestupné linky 
29,510 - 29,700 - FONE, CW 
Poznámka: Pokud je v kmitoètovém
úseku uvedeno více druhù provozu, má
pøednost první,

Pásma velmi krátkých vln 

Pásmo 50 MHz 
50,000 - 50,100 - pouze CW
50,020 - 50,080 - majáky 
50,090 - støed CW aktivity 
50,100 - 50,500 - všechny úzkopásmové
druhy provozu (CW, SSB, RTTY, SSTV
atp.)
50,110 - DX volací kmitoèet 
50,150 - støed SSB aktivity 
50,185 - støed „Crossband“ aktivity 
50,200 - støed MS aktivity 
50,500 - 52,000 - všechny druhy provozu
50,510 - SSTV (AFSK) 
50,550 - FAX 
50,600 - RTTY (FSK) 
50,620 - 50,750 - digitální komunikace 
51,210 - 51,390 - vstupy FM pøevadìèù,
kanálová rozteè 20 kHz 
51,410 - 51,590 - FM 
51,510 - FM volací kmitoèet 
51,810 - 51,990 - výstupy FM pøevadìèù,
kanálová rozteè 20 kHz
Pásmo 144 MHz 
144,000 - 144,035 - E,M,E, (SSB a CW)
144,035 - 144,150 - pouze CW
144,050 - CW volací kmitoèet 
144,100 - random MS CW referenèní
kmitoèet 
144,140 - 144,150 - EME a FAI CW
aktivita 
144,150 - 144,400 - SSB

144,150 - 144,160 - EME a FAI SSB
aktivita 
144,195 - 144,205 - random MS SSB 
144,300 - SSB volací kmitoèet 
144,390 - 144,400 - random MS SSB 
144,400 - 144,490 - majáky
144,490 - 144,500 - ochranné pásmo
144,500 - 144,800 - všechny druhy
provozu
144,500 - SSTV volací kmitoèet 
144,525 - ATV SSB støed aktivity zpìt-
ného volání 
144,600 - RTTY volací kmitoèet 
144,610 - PSK31 støed aktivity
144,700 - FAX volací kmitoèet 
144,750 - ATV volací kmitoèet / zpìtné
volání 
144,800 - 144,990 - digitální komunikace
144,994 - 145,1935 - vstup NBFM
pøevádìèù (úzkopásmová FM, kanálová
rozteè 12,5 kHz, 145,000 - 145,1875 MHz) 
145,194 - 145,5935 - NBFM simplex,
kanálová rozteè 12,5 kHz (145,200 -
145,5875 MHz) 
145,200 - SAREX 
145,300 - RTTY místní 
145,500 - mobilní volací kmitoèet
145,600 - 145,7935 - výstup NBFM
pøevádìèù (kanálová rozteè 12,5 kHz,
145,600 - 145,7875 MHz) 
145,800 - 146,000 - amatérská družicová
služba
145,800 - SAREX 
Pásmo 430 MHz 
430,000 - 431,981 - NBFM simplexní
kanály
430,400 - 430,575 - linky pro digitální
komunikaci 
430,600 - 430,925 - kanály pøevadìèù
pro digitální komunikaci 
430,925 - 431,025 - multimode pøe-
vadìèe 
431,050 - 431,825 - vstupy NBFM pøe-
vadìèù, kanálová rozteè 25 kHz 

432,000 - 432,150 - pouze CW
432,000 - 432,025 - E,M,E, 
432,050 - støed CW aktivity 
432,150 - 432,500 - SSB/CW
432,200 - støed SSB aktivity 
432,350 - SHF volací kmitoèet 
432,500 - SSTV 
432,500 - 432,600 - vstup lineárních
transpondérù
432,600 - RTTY (FSK, PSK) 
432,610 - PSK31 støed aktivity
432,600 - 432,800 - výstup lineárních
transpondérù
432,700 - FAX (FSK) 
432,800 - 432,990 - majáky
433,394 - 433,581 - NBFM simplexní
kanály (kanálová rozteè 25 kHz, 433,400
- 433,575 MHz) 
433,400 - SSTV (FM/AFSK) 
433,500 - mobilní volací kmitoèet 
433,600 - 434,000 - všechny druhy
provozu
433,600 - RTTY (AFSK/FM) 
433,625 - 433,775 - digitální komunikace 
433,700 - FAX (FM/AFSK) 
434,000 - støední kmitoèet pro experi-
mentování se širokopásmovými zpùsoby
digitální komunikace 
434,000 - 435,000 - ATV (obraz)
435,981 - 438,000 - ATV a amatérská
družicová služba
438,000 - 440,000 - ATV a národní kmi-
toètový rozvrh
438,025 - 438,175 - digitální komunikace 
438,200 - 438,525 - kanály pøevadìèù
pro digitální komunikaci 
438,550 - 438,625 - multimode pøevádìèe 
438,650 - 439,425 - výstupy NBFM pøe-
vadìèù, kanálová rozteè 25 kHz 
439,700 - 439,800 - ATV - zvuk 
439,800 - 439,975 - linky pro digitální
komunikaci

V radioamatérských médiích jsme vás
informovali o vyhlášení soutìže
o diplom RK Tišnov OK2KEA. Tato
skonèila a na øadu pøišlo zhodnocení.
Žádost o diplom podalo celkem 41
radioamatérù, kteøí za pøíslušný „obo-
lus“ obdrželi obratem diplom. Na
výroèní schùzi RK pak bylo provedeno
zhodnocení této aktivity a vylosován
š•astný výherce. Stal se jím Slávek
OK2BF z Brna. Obdržel jako cenu elek-
tronkový milivoltmetr. Aby losování
bylo vìrohodné, byl pøizván pøedseda
VRK Franta, OK2LS.

Jaké byly poznatky pro nás a pro pøí-
padné další organizátory. Doba trvání

soutìže - pùl roku - je krátká. S propa-
gací se musí zaèít daleko pøed zaèátkem
soutìže (k èemuž nedošlo). Aktivita
èlenù RK nebyla na dobré úrovni a tato
skuteènost se zmìnila až v závìru roku.

Na druhé stranì je tøeba podìkovat
Zdeòkovi, OK2BEH, Zdeòkovi OK2BHD,
Ludvovi, OK2BSD, Lídì a Frantovi,
OK2BMD, Alešovi OK2MRJ, Ví•ovi,
OK2PVV, Pavlovi, OK2XAC, Karlovi,
OK2VH a Danì, OK2VTZ.

Dìkuji všem za úèast a pomoc a
doufám, že za pìt let, pøi padesátém
výroèí, to bude lepší.

Karel Souèek, OK2VH, pøedseda RK Tišnov

Diplom 45 let radioklubu Tišnov
- závìr



PC, SWL a deníky
1. Úvod

Vìdeckotechnický pokrok se projevuje ve všech
oblastech lidského dìní, ale nic z toho se v  posledních
letech nemìní tak rychle, jako poèítaèová technika a
informatika. Poèítaèe pomalu ovládají veškeré dìní
èlovìka, a tudíž se projevují intenzívnì i v dìní radio-
amatérském. Vedení deníku pro bìžná spojení, ale i pro
závody, je již témìø samozøejmostí. Nìkteré novì
vzniklé digitální druhy provozu si již bez poèítaèe ani
nelze pøedstavit. Pøenos informací pøes amatérské paket
rádio je zcela bìžný a Internet poskytuje neomezené
možnosti nejen držitelùm koncese, ale i všem ostatním.
Vìtšina amatérù na východ od Šumavy je národ
chudých, takže se poèítaèe k nim dostávají trochu
pozdìji. Posluchaèi jsou však z tìch chudých
nejchudší, pøesto se již i u nich PC objevují. S kle-
sajícími cenami nových a rychlých poèítaèù klesají i
ceny „dìdeèkù“ mezi PC (286, 386) a tím se tato tech-
nika stává pøístupnìjší.

U poèítaèù se musíme zajímat i o to, co „do nich“,
tedy o software. Deníkové programy pro amatéry jsou
vyvíjeny jen pro vysílaèe, i když i zde existují výjimky.
Pro SWL ale mnoho z deníkových programù - zèásti
nebo vùbec - nevyhovuje. V posluchaèském deníku je
totiž - na rozdíl od deníku vysílaèe - pøi evidenci spojení
potøebné zapsat i protistanici (WKD WITH) a s touto
rubrikou deníky urèené pro vysílaèe nepoèítají. Problém
se nejvíce projevuje u závodních deníkù.

Postupnì si proto probereme jednotlivé možnosti
vedení posluchaèského deníku pomocí poèítaèe, a to od
tìch nejprimitivnìjších až po nejlepší deníkové programy.

2. Textové editory

Textové editory už podle názvu slouží pøedevším pro psaní
textù, ale pro tisk souborù (deníkù, QSL lístkù, atd.) se
uplatòují i ve spolupráci s více specializovanými programy.
Je proto úèelné se u nich zastavit, i když pro samostatné
vedení deníku pøíliš nevyhovují - v nouzi to ale mùže být
lepším øešením, než deník papírový. Vyberu z nich dva.

T602

Je (nebo byl) u nás asi nejznámìjším a nejrozšíøenìjším
textovým editorem, nebo• pochází z bývalé Svazarmovské
organizace (è. 602) a v poèátcích PC u nás dost dlouho
ovládal trh zejména proto, že zcela používá èeštinu. Pro
vedení deníku nemá žádné velké pøednosti.

Výhody: T602 pracuje s èeským prostøedím, QTH
i jména mùžeme tedy zapisovat s diakritikou. Další
výhodou je jeho jednoduchost, možnost si vytvoøit deník
dle svých pøedstav a èeská nápovìda. Oproti papírové-
mu deníku umožòuje setøídit stanice podle rùzných
mìøítek (CALL, DXCC, MHZ, MODE, WKD WITH), což
mùže ušetøit zdlouhavou práci pøi podrobnìjší evidenci
stanic. Oproti papírovému deníku se projeví i èitelnost.
Za výhodu lze považovat i to, že umožòuje tisknout
samolepky na QSL lístky podle našich pøedstav, toto
využití je ale dost zdlouhavé.

Nevýhody: Neumožòuje vyhodnotit stanièní deník dle
rùzných kritérií (diplomy DXCC, WAZ, WAS, aj.). Pokud
deník nejdøíve neseøadíme, pak na první pohled
nepoznáme, zda již máme urèitou stanicí v deníku
zachycenu. Je zdlouhavý, pro vedení deníku v závodech
je tudíž zcela nevhodný. Nevýhodou je i omezená
kapacita pamìti programu.

Pokud by se nìkdo rozhodl pro tuto evidenci,  je
možnost zapisovat deník tøeba takto:

QSO CALL DATE UTC MHZ RST MODE WKD WITH

1494 OK1HRR 16.06. 12:34 3,5 599 CW OK5Y

V øádku je možno pokraèovat dál tøeba takto:
QTH NAME QSL-O QSL-D COUNTY (a další)

Pøeštice Øehoø x o HJE DIG5555

Podle potøeby nebo osobního vkusu si lze si pro-
dloužit délku i šíøku stránky, pro úhlednost lze použít
„rámeèky“. Po stisknutí ALT+G si je namalujeme, kde
chceme. Pak ovšem nezapomeòte mít zapnutý „Insert“,
jinak Vám rámeèek bude „ujíždìt“. Stejným zpùsobem
pak upravíme i tisk samolepek pro QSL lístky. Pøi tøídìní
zapneme CTRL+K a CRTL+N a oznaèíme sloupec, který
chceme setøídit. To ale není tøeba dál rozvádìt, protože -
jak jsem uvedl - je tento program notoricky známý.

WORD

Je dalším, dnes už bìžnì užívaným textovým editorem.
Oproti T602 je již urèen pro WINDOWS, které stále více
vytlaèují operaèní systém DOS, i když souèasnì rostou
nároky na parametry poèítaèe (velikost RAM i HDD,
rychlost). Pro vedení deníku je Word opìt spíše nevhod-
ný, ale pro tisk QSL lístkù je pro posluchaèe ideální.

Výhody: Je bìžnì v èeské verzi, lze tedy i tady plnì
využít diakritiku; jinak platí vše, co bylo øeèeno u T602.
Word má již vìtší kapacitu. U tisku QSL se projevují
nejvìtší výhody, ale o tom se budu podrobnì zmiòovat
na jiném místì. Proti T602 má Word vìtší škálu písem.

Nevýhody: Stejné jako u T602, kromì vìtší kapacity.
Pokud se rozhodnete pro tento zpùsob vedení deníku,

upozoròuji jen na možnost vytvoøení tabulky z menu
„Tabulka“ a vkládání dat o jednotlivých spojeních do ní.
Spojení pak mùžeme tøídit pøímo v tabulce.

(pokraèování pøíštì)
Václav Nìmeèek, OK1HRR / OKL7, ok1hrr@wo.cz

Zaèínajícím
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Zprávièky
250 radioamatérských diskusních
skupin

Na www.qth.net naleznete zhruba 250 diskusních skupin
souvisejících s radioamatérskou èinností. Jsou zde napøí-
klad konference vìnované rùzným druhùm provozu (napø.
Eme, Pactor, ...), znaèkám zaøízení (napø. Icom, Kachina, ...)
i jednotlivým modelùm (1000mp).

Setkání pøíznivcù dlouhých vln

V Sintave pri Seredi sa cez víkend 29.-30. 9. 2001 konalo
Prvé stretnutie dlhovlných rádioamatérov. Stretnutia sa
zúèastnila desiatka rádioamatérov, ktorá sa zaèala schádza•
v sobotu okolo obeda. Od 10.00 UTC bola v prevádzke aj
dobre vybavená rádiostanica na 136 kHz, pri ktorej sa v pre-
vádzke striedali Riso OM2TW a Otto OM5CW. Aj napriek
tomu, že sa na veèer zhoršili podmienky a stúplo QRN,
podarilo sa celkovo spravi• za 24 hodín prevádzky 15 QSO zo
stanicami z G, DL, OK, HA, YO a OZ. Spojením s Henrikom
OZ1KMR si Riso OM2TW zapísal svoju 15 zem DXCC a
zároveò aj uskutoènil prvé spojenie medzi Slovenskom a
Dánskom na 136 kHz. Otto OM5CW zase nadviazal svoje
prvé CW spojenia s G a DL. Nako¾ko akcia bola dostatoène
medializovaná, bolo aj množstvo staníc z Európy na pásme.
Neskôr sme dostali poslucháèske reporty od M0BMU,
GW4ALG, DK6NI a iných, ktorých sme nepoèuli. 
Poèas stretnutia sa úèastníci oboznámili s technikou a pre-
vádzkou na 136 kHz, ale vo vo¾nej debate prešli snáï všetky
oblasti rádioamatérstva. Samozrejme nechýbalo ani
spoloèenské posedenie pri dobrom guláši (za èo patrí vïaka

šéfkuchárovi Milanovi OM2KM). V nede¾u na obed sme
stretnutie ukonèili a rozišli sme sa zo želaním „opä• o rok
dovidenia“. Za organizovanie stretnutia by som chcel
poïakova• hlavne obom Milanom OM2KM a OM3TWJ.
Fotografie a zvukové nahrávky z pásma zaznamenané poèas
stretnutia nájdete na www.qsl.net/om2tw. 

73 de Riso OM2TW.

Jak získat povolení k vysílání
z Austrálie

Jelikož v Austrálii neplatí CEPT, je zapotøebí zažádat
u Australian Communications Authority (ACA) o vydání
licence. To lze vyøídit v místní poboèce ACA nebo korespon-
denènì (nezkoušeno). Pro osobní jednání je zapotøebí pøed-
ložit vysvìdèení operátora HAREC (vystavuje ÈTÚ), platnou
OK licenci a cestovní pas. Po vyplnìní struèného formuláøe
(jméno, znaèka, adresa) a zaplacení správního poplatku
(nejlépe v hotovosti) Vám bude vystavena licence v odpovída-
jící tøídì. Volací znaèku Vám pøidìlí pøíslušný úøedník a suffix
si je možno v urèitých daných sériích vybrat. Správní poplatek
je cca 50 AUD (cca 1000 Kè) na rok. Pro kratší dobu je možno
získat povolení na 5 mìsícù za 34,80 AUD.
Pøi vyøizování se neobávejte zápasu s byrokratickým
aparátem, úøedníci jsou pøívìtiví a pøistupují k celé záležitosti
profesionálnì a s úsmìvem. Na požádání Vám rádi vytisknou
i povolovací podmínky. Celá procedura dle mé vlastní
zkušenosti v Sydney (55 Clarence Street, 2. patro - pøímo
v centru) trvala necelých 20 minut, což byl právì èas na kávu
z automatu a letmý pohled do povolovacích podmínek.
Podrobnìjší informace lze získat pøímo na stránkách ACA
(http://www.aca.gov.au).
Mnoho pìkných spojení od protinožcù pøeje

Martin Zábranský, OK1FZM / VK2EZM, ok1fzm@qsl.net

Setkání Šumperk 2001

Místo: areál PARS HOLDING, Žerotínova 56 (bývalé kult.
zaøízení ŽOS Šumperk)
Termín: sobota 17. listopadu 2001
Prezence: 8.00 - 9.00 hod
Zahájení: 9.00 hod
Stravování a obèerstvení: zajištìno v  místì setkání
Program: Velký sál: ukázky provozu PR  9k6 - TOP, GP,
WPP; ukázky digitálních módù provozu pøes zvukovou kartu
PSK 31, HELL, MMTY; jednoduchý rozmítaè pro nasta-
vování filtrù 144 a 432 MHz - ukázka nastavení; zaøízení 10
GHz s anténou; výstavka historických vojenských zaøízení;
prodejci - pokud pøijedou; možnost  zhotovení volacích
znaèek z fólií (tabulky, trièka a pod.); malá burza - pokud
nìco pøinesete; internet; pøátelská setkání a posezení.
Malý sál: od 9.30 hod pøednášky a diskuse k uvedeným
ukázkám.
Informace o setkání: radioamatéøi HSU na KV, VKV, PR a
pøevadìèích.
Nezávazné pøihlášky do 11. 11. 2001 (za úèelem zajištìní
obìdù, visaèek a stolù) na PR OK2JU @ OK0PHL, tel. 0649
215668 - veèer, POHLF@SUMPERK-NET.CZ.

Den Rekordù na Lomnickém štítì

Stránku o Dni VHF Rekordov 2001 - IARU VHF Contest
2001 z Lomnièáku, odkial vysielali OPs S57C, S55M,
IK3UNA, OM3BH pod znaèkou OM/S57C/p si možete
pozrie• na adrese: 
http://lea.hamradio.si/~s57c/om_s57c/index.htm. 

Rado OM6KW



„Øetìzová reakce“
dobra?
Pozoruhodný obrat v životì Amadea Cacciavillaniho
z mìsteèka Finimondo, nacházejícího se jihovýchodnì
ve znaèné vzdálenosti od Florencie. Signor Cacciavillani
byl ztìlesnìním toho, èemu se v termínech matematické
teorie her øíká hráè s nulovými souèty. Nemìlo to
prosím, alespoò bezprostøednì, vùbec nic spoleèného
s jeho italským pùvodem, nebo• hráèi s nulovými sou-
èty sedí dokonce i v Bílém domì èi v Kremlu. (Výraz hra
s nulovými souèty se vztahuje k herní situaci, jejímž nej-
jednodušším pøíkladem je zápas mezi dvìma osobami.
To, co jeden ztratí, napøíklad 50 marek, stává se ziskem
druhého. Zisk -plus 50- a ztráta -minus 50- dávají
dohromady nulu. Zisk a ztráta jsou tu proto nerozluènì
spojeny; jedno bez druhého je nemyslitelné.)

Být hráèem s nulovými souèty znamená upsat se cele
manicheiské tezi, že ve všech životních situacích jsou
jen dvì možnosti: Získat nebo ztratit; tøetí možnost ne-
existuje. Této filosofii se od nepamìti uèí ve vojenských
akademiích a podobných pøípravkách; aèkoliv bychom
mìli po pravdì dodat, že až do doby zhruba pøed dvìma
stoletími se obèas stala výjimka a že napøíklad na èest-
né slovo nepøátelského generála se dalo absolutnì
spolehnout. (Dnes už ale tak naivní nejsme a podobných
povìr jsme se zbavili.)

Programování mladých lidí na hráèe s nulovými
souèty Hekate (zlovìstná bohynì osudu) horlivì a
nejrùznìjšími zpùsoby podporuje. Armády jsme se tu již
ve struènosti dotkli. Zvláštní pochvalu si ale zaslouží
i sportovní trenéøi se svým zdùrazòováním, jak nesmírnì
dùležité je vyhrát (a tím i rychle jednat, hlavnì aby - zase
jednou - „pøirozenou barvu rozhodnosti“ nevyplašil
„bledý odstín myšlenky“- Hamlet). Být poražen je potup-
né. O rafinovaném pùsobení masmédií, které pøedstavu-
jí jen vítìze, ani není tøeba se zmiòovat.

Všechno toto se v Cacciavillanim spojilo ve své
nejryzejší formì. V každém ohledu žil jen pro zisk - a
nepøetržitì se bál jakékoliv ztráty. Jeho filosofie byla
jednoduchá, avšak jaksi nepohodlná; žít neustále ve
stavu nejvyšší pohotovosti mùže pìknì zabrnkat na
nervy i tìm nejsilnìjším z nás. V permanentní úzkosti,
kterou prožíval, bylo pro nìj jediným potìšením radovat
se z neštìstí druhých, ale to jen tak na okraj. Ke všemu
ho potkalo nìco, k èemu zùstával úplnì slepý. Jeho
stálý útoèný a obranný postoj zaèal vytváøet množství
situací, na které, jak si myslel, musí být trvale pøipraven.
To ho jen opakovanì utvrzovalo ve správnosti jeho
pojetí života jako nepøetržitého boje. Ani ten nejlepší
z nejlepších nemùže žít v klidu, pokud se to nelíbí jeho
zlému sousedu: Moc hry s nulovými souèty spoèívá
v tom, že nevyhnutelnì vnutí svoje pravidla druhým
lidem - bez ohledu na to, zda chtìjí nebo nechtìjí
takovou hru hrát. 

Tolik k výchozí situaci. Zhruba pøed rokem, kdysi
v zimì za ranního šera, zaparkoval Sig. Cacciavillani své
auto v jedné z postranních ulièek, nacházejících se
pomìrnì dosti daleko od jeho úøadu. Když ušel asi 200
metrù, uslyšel za sebou rychlé kroky a hlas neznámého
èlovìka mu sdìlil: „Nechal jste puštìná svìtla.“
Neznámý se otoèil a v tu chvíli byl pryè.

První Cacciavillaniho reakcí bylo - jak jinak: Co mi to
ten èlovìk chce namluvit? Co má za lubem? Ale
neznámý, jak se zdálo, se o nìj nemínil více starat a

zmizel mezi lidmi spìchajícími do práce. Cacciavillani
zùstal bezradnì stát, pøesnìji øeèeno, bylo mu asi jako
badateli, který právì objevil v teleskopu (nebo
mikroskopu nebo zkumavce) nìco, co naprosto
odporovalo dosavadnímu vìdeckému názoru. „Co
z toho jenom ten èlovìk má, že se za mnou rozebìhne,
za nìkým úplnì neznámým, aby mi øekl, že jsem nezhasl
svìtla?“ A hned nato se mu vybavilo, jak on, kdykoliv si
všiml, že nemá nìjaké auto zhasnutá svìtla, si vždycky
pøedstavil, jak bude majitel vzteky bez sebe, až se pozdì
veèer k autu vrátí a zjistí, že má vybitou baterii. Jakou
škodolibou radost poci•oval v takových chvílích! Vždy•
život nám dává tak málo pøíležitostí se radovat.

Cacciavillani v tu chvíli ještì nevìdìl, že slušnost
onoho neznámého mu vnutila pravidla úplnì jiné hry.
Když se zamyšlenì vracel k autu, aby zhasl svìtla,
nejasnì cítil jakýsi závazek, který byl pro nìho nìèím
úplnì novým - jakýsi zavazující pocit vùèi nìkomu jiné-
mu v podobné situaci. Ten pocit v nìm už zùstal.
K rozhodující události došlo teprve o nìkolik mìsícù
pozdìji. Tehdy našel opravdu napìchovanou náprsní
tašku. Zamnul si ruce nad neèekaným bohatstvím, když
právì v tom okamžiku si musel vzpomenout na onoho
neznámého, který se za ním kdysi rozebìhl kvùli
svìtlùm. Najednou nemohl udìlat to, co chtìl. Posadil
se, zíral na peníze, na obèanský prùkaz dotyèného, na
nìkolik užmoulaných fotografií - a pak to všechno na-
cpal zpìt, nasedl do auta a rozjel se na úplnì opaènou

stranu Finimonda. Majitel bydlel v nuzném domì, žil
sám a zpoèátku nechtìl vìøit svému štìstí, když mu
Cacciavillani vracel peníze a struènì vysvìtloval, kde je
našel. Náš èlovìk navíc k velkému pøekvapení zjistil, že
mu dìlá pøímo potìšení odmítnout nálezné, které mu
onen chudý muž (bez nìjakého velkého nadšení) hodlal
zaplatit. 

Pøepokládejme, že i onen chudák byl hráè s nulový-
mi souèty. „Fantastické“, øekl si, když Cacciavillani
odjel, „to jsem si tedy opravdu nemyslel, že za pár hodin
budu mít svou náprsní tašku zase u sebe. Ovšem musel
bych být na hlavu padlý, kdybych já nìkdy takto vrátil
peníze...“ To se však už mýlil, nebo• aniž to tušil,
Cacciavillani mu vnutil pravidla zcela jiné, pozoruhodné
hry, takže když se pøíštì dostal v životì do podobné situ-
ace, byl i on „na hlavu padlý“.

Jaké pouèení plyne z našeho pøíbìhu? Jak se zdá,
onen neznámý èlovìk, který si všiml zaparkovaného
rozsvíceného auta, zpùsobil øetìzovou reakci, která se
nezastavila ani u Cacciavillaniho, ani u muže s náprsní
taškou, ale tito recidivisté se postarali o to, že se
pøenášela dál a dál. Ano, Amadeovi Cacciavillanimu
dokonce tento druh výhry a „moci“ nad druhými postu-
pem èasu zachutnal.

Jenom èarodìjnice (služebnice Hekate, bohynì
osudu) byly vzteky bez sebe.

úryvek z knihy Paula Watzlawicka „Všechno dobé je k nìèemu zlé“

Nejznámìjším krátkovlnným pøíjmaèem jest
Reinartzùv pøístroj. Pokud nebyl vynalezen Schnellùv
pøijimaè, byl onen na vrcholu své slávy. Nemá
žádných odklápìcích zaøízení, dá se cejchovati, takže
amatéru zpùsobí mnoho
radostí.

Souèástky: Ladící
kondensátor 250 (C1);
Reakèní kondensátor 500
(C2); Møížkový konden-
sátor 200; Møížkový svod
1-2 megaohmy; Žhavicí
reostat 30 ohmù;
Podstaveèek pod lampu
a jiné malièkosti.

Jak pozorujeme na
schema, jest zde jen jedna cívka se tøemi vývody.
Navineme ji dle Lorenzových typù. Na obvodì kruhu
o prùmìru 10 cm zatluèeme 13 silných høebíkù.
Vineme tak, že vždycky dva høebíky pøeskoèíme.
Cívka L1 má celkem 15 závitù. Upevníme ji na nìko-
lika místech silnou režnou nití, èímž ji zajistíme proti
rozvinutí. Na devátém závitu odstraníme isolaci a
pøiletujeme odboèku A, takže díl AY má devìt, AX
šest závitù.

V anodovém okruhu lampy jsou na obou stranách
tlumivky (tl). Jejich úèel je v tom, aby zamezily prù-
chod vysokofrekvenèním proudùm. Proto musí míti
vysoký odpor pro støídavý proud, tj. velikou samoin-

dukci pøi nepatrné kapacitì. tl1 jest jednopolohová
cívka, válcovitého tvaru o 140 závitech a prùmìru 32
mm, tl2 má 72 závitù na trubce o prùmìru 80 mm.
Vine se drátem emailem nebo bavlnou isolovaným

o síle 0,5-0,6 mm.
Antena jest aperio-

dická a nejlépe pùsobí
zde odklápìcí zaøízení.
Cívka má 4-6 závitù.
Vinutí jako døíve.

Obsluha jest zcela
jednoduchá. Otáèíme
reakèním kondensá-
torem tak dlouho až
uvedeme pøijimaè do
kmitù. Že kmity

nastaly, o tom se možno pøesvìdèiti dotknutím se
bodu Y navlhèeným prstem, pøi èemž v telefonu
uslyšíme hlasité lupání.

Kondensátor C1, jenž ladí møížkový okruh, má býti
opatøen nìjakým zaøízením pro pomalé posouvání
rotorových desek. Rychlé otáèení zde nemá naprosto
smyslu, ježto stanice se hlásí slabým hvizdem, který
snadno pøejdeme. Proto musíme pomalu laditi.

Reinartzùv prijimaè, jehož schema jest na obrázku
,jest dosud stále v oblibì. Hlavním požadavkem jest
zde: dobré souèástky.

Z knihy Pøijimaèe pro krátké vlny 1928 

vybral Milan Leistner, OK1ZML
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Ke geografickému
názvu Èeské republiky
„Èesko“

dokonèení z pøedchozího èísla

Zasedání mìlo mediální ohlas, následovalo vystoupení
jednoho z organizátorù v Èeské televizi, nìkolik besed
v rozhlase, obsáhlejší informace pøinesly hlavnì Lidové
noviny, MF Dnes a Hospodáøské noviny. Ministerstvo
zahranièních vìcí opìt zaslalo Stanovisko èeským zas-
tupitelským úøadùm s tím, aby pøíslušné jinojazyèné
mutace názvu Èesko doporuèovaly pøíslušným orgánùm
státu, v nìmž pùsobí. Propukly však vášnì - nìkteré
osobnosti naší kultury oznaèovaly propagátory Èeska
jako jazykové a nekulturní barbary a vnášely do této
diskuse nepatøièné aspekty líbivosti èi nelíbivosti
odborného termínu. Rubriky ètenáøù byly a dosud jsou
tribunou nìkdy vášnivých diskusí. V èeštinì je silná
tendence vytváøet pro jednu danost jeden pojem a jed-
noslovné pojmenování. Zaèaly se proto sypat návrhy na
„hezèí“ jednoslovné názvy - známý cestovatel M.
Zikmund napø. zcela vážnì název navrhoval patrnì mno-
hem „hezèí“ název „Èechrava“, jiní „Èeskozemsko“,
Èemsko, Èechie. 

Navrhoval se i název Èeskomoravsko. Pak by poli-
tický název našeho státu musel být Èeskomoravská
republika. Názvy státù se však z názvù jeho èástí nesklá-
dají ani neodvozují. Jak by bylo asi „hezké“, kdyby se
Nìmecko nazývalo napø. „Bavsashesbaden“? V logice
tìch, kteøí nazývají Èeskou republiku „Èechy“, by se
Nìmecko mohlo nazývat napø. Bavorsko èi Sasko.
Nìkteøí Èeši žijící na Moravì - Moravané (sèítání lidu
v r. 1991 vlastnì kodifikovalo „národy“ Moravský a
Slezský) argumentovali a argumentují, že v názvu Èesko
se „ztrácí Morava“. Že se Morava „ztrácí“ v oficiálním
názvu Èeská republika jim však vùbec nevadí.

Mnohým našim obèanùm se název Èesko „jenom“
nelíbí. Není se co divit - je to pojem nezdomácnìlý,
nepoužívaný, na který si nemohli zvyknout, nebo• jej
neslýchali ani neèetli. Výraz Èesko se sporadicky zaèal
užívat po r. 1968, po federalizaci Èeskoslovenska a
vzniku Èeské (socialistické) republiky. Èeská politická
reprezentace tzv. normalizaèního období se však
pøidržovala výluènì názvu Èeská socialistická republika.
Jednoslovné „Èesko“ zøejmì pokládala za oznaèení
pøíliš apolitické. Ostatnì po vzniku Èeskoslovenska v r.
1918 se zpoèátku psalo Èesko-Slovensko a proti pojmu
Èeskoslovensko vystupoval zpoèátku i Karel Èapek
(Èižmárová 1999).

Jistou roli tu u starších obèanù hraje i sentiment
z rozpadu našeho spoleèného státu, pojem Èesko jim
nostalgicky pøipomíná Èeskoslovensko, ale i Èesko-
Slovensko z období po Mnichovu! Hodnì Èechù se totiž
ztotožnilo s Èeskoslovenskem, cítili se Èechoslováky.
Nepotøebovali Èesko, staèil jim tøeba historický pojem
Èeské zemì. Ten je ovšem dvouslovný, avšak univerzál-
ní z hlediska èasového, stejnì jako pojem Èesko. Nelze
napøíklad øíci, že „...v Èeské republice propukla
poèátkem 15. století husitská revoluce“. Ta mohla
propuknout jedinì v Èeských zemích, nebo v Èesku.
Kniha nazvaná „Dìjiny Francie“ mùže pojednávat
o celém historickém období, kniha nazvaná „Dìjiny
Èeské republiky“ pak jen o dìjinách Èeska (Èeských

zemí) od roku 1968. I tato skuteènost dokládá potøebu
zkráceného èi jednoslovného, v èase i prostoru „uni-
verzálního“ názvu státu.

Mnohými obèany a novináøi a publicisty nesprávnì
užívaný název Èechy je podle uvedeného Stanoviska
(1998) „...zcela chybný z nìkolika vážných dùvodù: 1.
z historického, zemìpisného ani jazykového hlediska
neodpovídá pojmu Èeská republika; 2. je projevem
hrubé netaktnosti vùèi obyvatelùm Moravy a Slezska
(„Brno je druhé nejvýznamnìjší mìsto v Èechách“!); 3.
projevuje se jím velká neznalost dìjin vlastního národa
a státu a narušené vìdomí historické kontinuity; 4. neoz-
naèuje samostatný subjekt mezinárodního práva (v tom
spoèívá absurdita, vìcná nepøesnost a právní nezá-
vaznost spojení jako „Polsko, Èechy a Maïarsko
vstupují do NATO“); 5. zpochybòuje celistvost našeho
státu (území Èech, angl. a lat. Bohemia, fr. Boheme,
nìm. Böhmen, se nekryje s celým územím Èeské repub-
liky); 6. porušuje názvoslovné normy OSN ..., což mùže
vést k velmi nežádoucím státnìpolitickým dùsledkùm.“

Nejde tu o malicherný problém. Je to problém, který
má hluboké kulturní, politické a geopolitické souvislosti
i dùsledky. Právì jménem Èesko se totiž dùraznì
vyjadøuje národnostnì èeský charakter našeho státu,
Èeské republiky. Vždy• svìt pøíliš nezajímá, zda jsme
republika èi království. Musíme si položit otázku, když si
ji nekladou naši politici vyhýbající se dosud užívání
názvu Èesko, zda jsme vskutku vyzrálý a samozøejmý
stát, když ani „nevíme“, jak se „podomácku“ jmenu-
jeme? „Neexistenci“ zkráceného názvu pro území
èeského národa v Èechách, na Moravì a ve Slezsku lze
proto chápat jako výraz ménìcennosti naší národní
identity. 

Pokud to zøejmì nevadí nìkterým našim politikùm a
mnohým novináøùm, mìlo by to však silnì vadit aspoò
èeským geografùm, pro nìž by používání standardizo-
vaných geografických názvù mìlo být otázkou profe-
sionality a ne líbivosti èi jakéhosi nacionalismu, tøeba
jen zemského. I proto 19. sjezd Èeské geografické
spoleènosti doporuèil v roce 1998 užívat název Èesko
zejména pak v uèebnicích tam, kde to je pøíhodné.

Slovo Èechy je pøekrásné a uchu každého libozvuèné
až jímavé - ale jako synonymum Èeské republiky prostì
použít nelze. Èechy jsou jen historickým územím, his-
torickou zemí (zemská soustava byla zrušena v r. 1948),
západní èástí území Èeské republiky, Èeska, jehož
východní èást tvoøí historická území, historické zemì
Morava a èeské Slezsko. Název Èesko tak vyjadøuje
územní celistvost èeského státu. Zkušenosti z moder-
ních dìjin (Jugoslávie, Rusko) naznaèují, že naše staleté
zemské zøízení by v dnešním svìtì mohlo v sobì skrývat
jistá rizika. Odmítavé stanovisko k jeho obnovì
v diskusích o tzv. vyšších územnìsprávních celcích lze
proto považovat za prozíravé. 

Slovenská média zaèala v roce 1993 vìtšinou
používat název Èesko. Pro èeské odpùrce tohoto názvu
to byl vhodný argument, nebo• tvrdili, že nás tímto
názvem Slováci chtìjí urážet stejnì jako Hitler
používáním názvu Tschechei. U obyvatelstva se však
pojem Èesko zøejmì nevžívá. I lidé žijící pøi hranicích
s Èeskem (Moravou) „chodí na pivo do Èiech“. Na zadní
stranì jízdenky tatranské elektrièky nabízejí obstarání jíz-
denky nejen do Maïarska, Rakouska a Polska, ale i do
„Èiech“. Ale do Èech se jede pøes Moravu!

Složitìjší je problém polského geografického názvu
pro Èeskou republiku, kterým je pojem Czechy. Jedná

se pøitom o novotvar z 90. let, protože tento pojem ne-
najdeme v žádném polském slovníku èi encyklopedii
z 19. èi 20. století (Malicki 1998). V pøípadì evropských
státù je v polštinì obdobnì tvoøen název Nìmecka
(Niemcy), Itálie (Wlochy) a Maïarska (Wegry). Nelze
„mluvit“ druhému národu do toho, jak má náš stát
geograficky nazývat. Pøesto by polští geografové mohli
napøíklad zvážit vyvoláni diskuse s polskými jazykovìd-
ci, zda zkrácený název Èeské republiky nevytvoøit
obdobnì jako je tomu u vìtšiny státù Evropy: Grecja,
Bulgaria, Francja, Belgia, Dania ap., tj. zøejmì Czechia. 

Nejsem jazykovìdec, ale zdá se mi, že schùdnìjší by
mohla být jiná cesta. Vzhledem k již dost vžitému pojmu
Czechy jako synonyma pojmu Èeská republika zaèít
v polštinì užívat pro oznaèení vlastních Èech obecnì
známý a v jiných jazycích používaný pojem „Bohemia“.
Myslím, že pøedevším geografové jsou povoláni utváøet
geografické názvy, které v pøípadì jejich pøijetí ve
spoleèností, v jazykové praxi, jsou posléze kodifikovány
ve slovnících daného jazyka. 

Závìrem „slovo do vlastních øad“. Podle Stanoviska
(1998) „Stát, který vedle svého plného oficiálního po-
jmenování nemá k dispozici i jeho jednoslovnou vari-
antu, se jeví jako nìco výluènì oficiálního, umìlého,
postrádajícího svou samozøejmost, intimitu a obecnì
cítìnou soudržnost. Spojování politického názvu jedno-
ho státu se zemìpisnými názvy jiných státù pùsobí jako
komunikaènì nevhodné, stylisticky neobratné, afekto-
vané a nediplomatické... Obecnì platí, že užívání jed-
noslovného geografického názvu státy sjednocuje,
posiluje a upevòuje, a to zcela nezávisle na jejich
spoleèenském a státním zøízení“. Geografický název
státu je prostì trvalejší, stálejší, nemìní se se zmìnou
státního zøízení ani režimu - v tom je jeho velký politický,
kulturní a národní význam - o praktiènosti ve vìdì -
v geografii a historii zejména - ani nemluvì. 
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Pøíprava

Od doby, kdy nám bylo umožnìno volnì cestovat,
zaznìla OK znaèka již z rùzných koutù svìta a na rùzných
pásmech; vìtšinou však klasicky na KV a jen málokdy
na VKV. Myšlenka uspoøádat expedici zamìøenou
pøedevším na VKV pásma v nás døímala již delší dobu,
ale vždy se tomu nìco postavilo do cesty. Na setkání
v Holicích v r. 2000 jsme zaèali koneènì
vážnìji hovoøit o realizaci nìjaké akce.
Pozdìji jsme s potìšením pøijali zprávu, že
na její podpoøe je ochoten podílet se i ÈRK.

Pøi výbìru QTH bylo vše podøízeno
hlavním cílùm expedice: vysílat z DXCC èi
ètverce, který je v bìžném VKV provozu málo
aktivován, ale zároveò musí být v dosahu
pro QSO s OK stanicemi. Tím se náš akèní
rádius výraznì zmenšil a z výbìru vypadly
zemì typu GJ, GU, GD, C3, T7 apod. Po
zvážení všech pro a proti nám zbyly dvì
možnosti. Prvním a jistì zajímavìjším QTH
byl nìmecký ostrov Helgoland - JO34WE;
druhým QTH, které se nabízelo, byl dánský
ostrov Bornholm - JO75JF. Nakonec jsme
se rozhodli pro Bornholm (IOTA - EU 030),
a to i díky skvìlé nabídce pomocné ruky a zázemí od
Benta OZ1HTB, který má spoleènì s dalšími amatéry na
Bornholmu vybudované contestové QTH pøímo pro VKV
závody. Jejich bývalá znaèka OZ4EDR a nynìjší OZ1CT
je jistì v mnoha denících VKVistù.

To byl zhruba únor 2001 a aèkoliv se zdálo, že máme
dostatek èasu na pøípravu, bylo to nakonec tak akorát.
Karel OK2ZI jakožto VKV manažer ÈRK vypsal na tuto
akci konkurs, ve kterém byly zohlednìny nejen VKV
aktivity, ale také osobní a materiální pøínos úèastníkù
pro akci. Nakonec byly vybráni Karel, OK2ZI, Standa
OK1AGE, Pavel, OK1MU, Olda, OK1YM, Ludìk, OK2ZC,
Slávek, OK1CU, Miloš, OK1UOW, Ondra, OK1CDJ a
Slávek, OK1TN. Mezi náhradníky pak Zdeno OK2ZW,

Milan, OK2UAF a Jarda, OK1DUO. Zdeno, OK2ZW
nakonec nahradil Slávka, OK1TN. Bìhem expedice jsme
zjistili, že bylo moc dobøe, že každý z nás mìl pøeci jen
trochu jiné zamìøení, ale také schopnosti a zkušenosti.

Pro konání akce byl pùvodnì vybrán termín IARU I.
region VHF contestu, ale vzhledem k našim pracovním
povinnostem byl vše nakonec pøesunuto na PD s tím, že
tam budeme již o nìco døíve, a to i díky státním svátkùm

pøed contestovým víkendem. Naší noèní mùrou byly
požadavky zamìstnavatelù na termíny èerpání dovo-
lených, výraznì kolidující s našimi pøedstavami, ale i to
se nakonec podaøilo vyøešit.

Jelikož jsme každý odjinud a nìkteøí z nás doèasnì
pùsobí i v zahranièí, probíhala celá pøíprava akce
prostøednictvím e-mailu. Bylo vymìnìno skoro 2000
zpráv týkajících se zásadních vìcí, ale i detailù. Každý
byl zodpovìdný za urèitou èást pøíprav, ale diskuse
probíhala mezi všemi.

Výbìr znaèky expedice byl samostatným tématem.
Pùvodnì jsme plánovali použít vlastní OZ koncesi
(OZ4CRC èi OZ0CRC), ale její cena 1000 DKK (cca
4600 Kè) se nám pøece jen zdála jako plýtvání penìzi.

Jak postupnì narùstaly naše plány a pøedstavy, stá-
vala se èím dál tím víc omezujícím faktorem doprava a
s ní spojené nemalé finanèní výdaje. Nakonec nás všech
devìt vèetnì kompletního vybavení dopravil na
Bornholm VW-Transporter s plnì naloženým pøívìsem.
Nechtìli jsme ponechat nic náhodì a tak se s námi vezla
nejen zaøízení (vèetnì záložních) na všechna pásma, ale
i zdroj elektøiny v podobì 5 kW generátoru.

Naším cílem bylo zaktivovat pásma 6 m, 2 m, 70 cm,
23 cm, 3 cm a jako doplòkový provoz také KV, pøesnìji
øeèeno WARCy.

Vlastní prùbìh expedice

V úterý 3. 7. 2001 ráno vyrazila expedice ze Solnice pøes
Pardubice, Kolín, Ml. Boleslav a Roztoky u Prahy
smìrem k hranici s DL a dále pak pøes Drážïany a Berlín
do pøístavu Sassnitz v severním Nìmecku, odkud mìl ve
støedu 4. 7. v 9.30 vyplouvat pøímý trajekt spoleènosti
SCANDLINES na Bornholm. Cestou pøes naše
pøíhranièní kopce naše lehce pøetížené auto trochu vaøi-
lo, a tak jsme i pøes velmi teplé poèasí museli uvnitø
paradoxnì topit, aby ruèièka teplomìru slezla alespoò
pod kritických 120°C, hi.

Jaké bylo naše pøekvapení, když nám po pìtadvaceti-
hodinové únavné cestì, bez jakéhokoliv pøedchozího
varování ze strany ÈEDOKU (pøes který jsme mìli
zajištìné lodìnky), bylo v pøístavu oznámeno, že naše
plavba byla zrušena. Dùvodem bylo to, že jeden z tra-
jektù spoleènosti v minulém týdnu vyhoøel. Za 3 minuty
nám ale má odjíždìt jiný trajekt, který nás místo do dán-
ského Bornholmu odveze do švédského pøístavu
Treleborg, kde se pak musíme pøepravit po vlastní ose
do asi 50 km vzdáleného pøístavu Ystad, odkud nás prý
odveze jiný trajekt na Bornholm. Øekli jsme si: „Koneènì

proè ne, ve Švédsku nikdo z nás ještì nebyl a
stejnì nám nic jiného nezbývá.“ Ihned po
nalodìní za námi zabouchli vrata a vyrazili jsme
smìr SM. Poèasí bylo fantastické. Sluneèno,
nebe bez mráèkù a skoro žádný vítr. Všichni
jsem byli pøipraveni spíše na opak, tj. zimu, vítr
a trvale zataženo, a tomu odpovídal i obsah
našich batohù. Když jsem hodinu pøed odjez-
dem kontroloval prostøednictvím internetu
pøedpovìï poèasí, znìla opravdu slibnì: 20-
25°C, jasno až polojasno až do nedìle, kdy se
mìlo trochu zatáhnout a snad i pršet. Typicky
dánské poèasí je však spíše mlha a déš•, a tak
tomu nikdo stejnì moc nevìøil. Po pøíjezdu do
Ystadu jsme se ujistili, že nás trajekt vezme a že
máme øádnì zabukovaná místa. Pøíkaz Švédky,
která byla u pøepážky znìl „ … line nr. 6.“ Na

asfaltové ploše zvící velikosti malého letištì, na pøímém
slunci a pøi teplotì odhadem 40°C jsme èekali 4 hodiny
na pøíjezd trajektu. Jaké bylo naše pøekvapení, když nás
pak nechtìli vpustit na palubu s tím, že loï je již plná.
Nepomohlo nic. Jen ilustrativnì: na otázku „Ale vždy•
nám Vaše zamìstnankynì potvrdila, že pojedeme“ znìla
odpovìï „No a co, to je její chyba.“ Kdosi z úèastníkù
akce pøirovnal úroveò služeb v této zemi EU k rozvo-
jovému Kongu, ale stejnì jsme si tím nepomohli.
Samozøejmì padla i øada zde nepublikovatelných výrazù
na adresu personálu spoleènosti Bornholm Traffic, a to
v nìkolika jazycích. Nezbylo nám než opìt èekat asi 4

VKV expedice Bornholm 2001 - OZ/OK5DX/P

Pøipravovaný QSL expedice - v modrém trièku za OK HAMS je Bent OZ1HTB

Pohled na již vybudovaný systém antén pro všechna pásma

Standa OK1AGE, Slávek OK1CU na 70cm a Miloš OK1UOW na
23cm bìhem závodu

Pavel OK1MU na pracovišti Magic Bandu



hodiny na další trajekt, na kterém se k naší radosti
nakonec našlo místo i pro nás. Na Bornholm jsme tedy
pøece jen dorazili, ale až ve 23 hodin a proti pøedpokladu
s desetihodinovým zpoždìním. Aèkoliv byl již pozdní
veèer, èekal na nás v pøístavu Bent. Navedl nás k ubytovnì
a následnì do contestového QTH.

To bylo umístìno v upraveném bunkru z 2. svìtové
války (snad mìl sloužit k navigaci støel V-1 a V-2).
Nabízelo již pøipravenou funkèní sestavu na 2 m v podobì
2x15 el. Yagi v 15 m a 2x14el. PARABEAM v 9 m na dvou
samostatných stožárech. FT-225RD s pøipojenými PA
1 kW a 500 W a nízkošumovými pøedzesilovaèi. To vše
napájeno skvìlým lodním dieselagregátem, schopným
dodat 10 kW výkonu pøi minimální spotøebì.

Zde je nutno podotknout, že vše, co jsme si na Benta
navymýšleli, bylo na svém místì. Se stavbou antén jsme
se rozhodli poèkat až do ètvrteèního rána. Tøi z nás zùstali
spát v bunkru, aèkoliv nám Bent tvrdil, že klidnì mùžeme
ponechat všechen materiál na místì a nikdo to neukradne.
Jiný kraj - jiný mrav, ale našinec má trochu odlišné
zkušenosti. Ostatní odjeli pøenocovat na asi 5 km vzdále-
nou ubytovnu do mìsteèka Hasle.

Témìø celý ètvrtek jsme strávili stavìním antén a
budováním jednotlivých pracoviš•. Všudypøítomný Mr.
Murphy dal o sobì nìkolikrát vìdìt, ale vìtšinou se jed-
nalo jen o drobnosti, se kterými jsme si dokázali poradit.
Situaci jsme mìli usnadnìnu tím, že pracovištì pro 2 m
bylo kompletní a funkèní. Horší
ale bylo, že se nám nedaøilo
zjistit, jak to bude se zpáteèní
cestou. Bylo nám totiž taktnì
naznaèeno, že nic není jisté.

Jak jsem psal již døíve,
poèasí nám pøálo, a to nejen
cestou, ale i pøi pobytu na
ostrovì. V tomto smìru nám
Mr. Murphy pøál více než dost.
Jediným problémem bylo
sehnat na Bornholmu nìjaký
dobrý opalovací krém
s vysokým ochranným faktorem
na naše oblièeje a záda, spálená
po celodenní stavbì antén.

Ve ètvrtek 5. 7. 2001
odpoledne jsme zahájili provoz
a poèty spojení zaèaly utìšenì
pøibývat. V pátek jsme zjistili, že
FT 225 na 2 m pracovišti neklí-
èuje pøi CW. Díky staré dobré
modulové konstrukci jsme bez
dokumentace identifikovali
vadný CMOS 4011. Vybloko-
vali jsme tvarování znaèek

kouskem drátu s tím, že to možná bude kliksat. Bent opìt
exceloval, protože do veèera CMOS vyhrabal nìkde
v šuplíku a dovezl nám ho až pod nos.

Páteèní podmínky se zdály být celkem solidní. Na 2 m
jsme pracovali s øadou našich stanic a postupnì jsme se
sžívali s odlišným smìrováním a všemi specifikami míst-
ního QTH.

Pracovištì pro Magic band jsme nakonec umístili pod
plachtou venku, takže operátor mìl stožár na ruèní
ovládání hned po ruce. Už první QSO uchvátila i ty z nás,
kteøí si provoz na tomto pásmu zatím nevy-
zkoušeli a 6 m se stalo nakonec i pásmem
nejoblíbenìjším. Pøed závodem se nám
podaøilo navázat 339 QSO do 33 DXCC,
pøièemž kralovaly italské stanice, kterých bylo
118. Zájem stanic byl opravdu slušný, nebo•
se jednalo o vùbec první aktivování ostrova
na 6 m. Bohužel se nepodaøilo navázat žádné
QSO s OK ani OM. Z tìch lepších spojení stojí
za zmínku snad 5R8FU, FR1AN, HZ1MD,
CN8KD a OD5SX.

Na 2 m jsme pøed contestem navázali 405
QSO s 12 zemìmi DXCC do 61 ètvercù.
Podmínky byly slušné a dìlali jsme kromì
170 DL také 105 OK a 1 OM, což nám jen
potvrdilo naše pøedpoklady o výbìru vhod-
ného QTH. Spojení s I8MPO bylo random MS
na SSB, v závodì jsme mìli s touto stanicí
také QSO via Es. Jako druhý ODX bylo spo-
jení s èlenem týmu druhé èeské VKV expedice
LX/OK1NG/P z JO30BB pøi vzdálenosti 818
km.

Na 70 cm nebyla pøed contestem velká
aktivita a kromì spojení s týmem OK1ORA -
tentokráte LX/OK1VVT/P - na vzdálenost 818
km se vydaøil i sked s Ras•ou OM3BH
z Lomického štítu - KN09CE. QRB 765 km
není sice super DX, ale signál byl i pøes tuto
vzdálenost naprosto stabilní a ruèièka S-
metru se držela na úctyhodných 59 + 20 dB.
V závodì se naopak ani pøes dohodnutý sked

QSO s OM3RRC nepodaøilo. Celkem jsme na 70 cm
navázali 5 QSO s OK.

23 cm - zde jsme vùbec nepoèítali s pøípadným
rušením, ale bohužel na ostrovì jsou vojenské radary
využívající toto pásmo a QRM se neustále pohybovalo
v rozmezí S 7-9, takže slabé signály byly neèitelné.
Podaøila se QSO pouze do SP, SM, DL a OZ.

3 cm - mìli jsme jen základní výbavu, ale protože jsme
byli první stanicí, která z Bornholmu byla QRV na tomto
pásmu, byl o spojení velký zájem. Pøed závodem jsme
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uskuteènili pouze 3 QSO, z toho 1DL a 2 SM. Jasné a stabil-
ní poèasí nám v tomto smìru nebylo bohužel nápomocno.

Pøehled spojení pøed závodem

BAND QSO ODX LOC             QRB
6 m 339 ZS6PJS KG64 cca 8900 km
2 m 405 I8MPO JN70FP 1620 km
70 cm 44 LX/OK1VVT/P JO30BB 818 km
23 cm 9 SP7HKK/P JO91QF 539 km
3 cm 3 DK1KR JO53HW 304 km

Závod

V termínu našeho Polního dne je v severských zemích vy-
hlášen závod nejen pro standardní VKV pásma, ale též pro
6 m, což nás mile potìšilo a zpestøilo nám vlastní con-
testové dìní. Pøed závodem jsme vyhotovili rozpis smìn
tak, aby se všichni operátoøi prostøídali na všech pásmech.
Støídání probíhalo každé dvì hodiny.

CONDX pøed závodem slibovaly slušný výsledek,
poèasí pøálo a technika kupodivu fungovala bez vìtších
problémù. Vzájemné rušení nebylo velké a projevilo se
znatelnìji pouze mezi 2 m a 70 cm, ale i pøesto se mohlo
jet na všech pìti pásmech najednou. Odhady výsledkù se

lišily. Ani Bent OZ1HTB nám v tomto nepomohl, jelikož
jejich klub žádné velké závody nejezdí a úèastní se pouze
skandinávských NAC contestù, takže byl sám zvìdav, jak
tuto zátìž zvládneme nejen my, ale i jejich technika.

Závod se rozjel, ale i pøes maximální nasazení se
nedaøilo dìlat to, na co jsme zvyklí v prvních hodinách
v OK. Poèty QSO však klamaly, nebo• prùmìr na spojení
postupnì rostl do nám neznámých hodnot a tak i prùbìžné
skóre slušnì narùstalo. Celou dobu závodu byl alespoò
jeden anténní systém smìrován do OK. Vìdìli jsme, že
málokdo smìruje z OK dlouhodobìji anténu èistì na sever
a že QRM je zejména zpoèátku ohromné, takže jsme

spoléhali pøedevším na noèní CW QSO
a pozdìjší hodiny závodu, kdy je již i
v OK na pásmu vìtší klid. Vycházeli
jsme z toho, že když jsme pøed závodem
udìlali 105 OK, tak v contestu to musí
být ještì více a pøi QRB cca 550 km za
QSO to bude pìknì pøiskakovat. Mr.
Murphy mìl však trochu jiný plán -
udìlal na nás malý podraz s podmínka-
mi a pozdìji i s poèasím v OK a èásti
DL, kdy vyhnal vìtšinu stanic dolù
z kopcù. To jsme se dozvìdìli až
v nedìli ráno. Jak jsme mohli vidìt z DX
clusteru, nemálo stanic spotovalo, že
máme dobrý signál, ale staøièká SOKA
FT 225 RD byla již o nìco slabší na pøí-
jem. Mìli jsme trochu podezøení i na
pøedzesilovaè u jedné z antén. Na
telegrafu nebylo pøíliš živo a ani vyhle-
dávání stanic se nevyplácelo, takže
vìtšina QSO byla na SSB na výzvu.
O pùlnoci byli slyšet na 2 m pouze 3
lokální stanice (2x SM, 1x OZ) volající
výzvu a jinak na pásmu nebylo absolut-
nì nic! Klasicky se stávalo, že jsme
zaslechli témìø neèitelný signál z OK a
po dosmìrování na náš smìr signál
vylezl na reálných 55 a výše! I to bude
asi jedním z dùvodù, proè je severských
stanic v závodech tak málo, nebo• kla-
sické smìrování je OK-DL a je tedy
témìø pøesnì o 90° rozdílné. Na vyšších
pásmech to bylo ještì horší. Snažili
jsme se dohazovat si skedy na vyšší
pásma a obèas se zdaøila pìkná spojení,
jako napø. s OH1AU z KP10CM na 23
cm. Ranní a dopolední hodiny nepøines-
ly žádné pøekvapení ani toužené oživení
provozu a tak díky zhoršeným pod-
mínkám to již byla spíše nuda a
nekoneèné volání výzvy.

pokraèování na str. 23

Provoz

Zdeno OK2ZW na 2m pracovišti
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Vítám Vás opìt u pokraèování našeho miniseriálu. Dnes
se budeme dále vzdìlávat v oblasti ovládání nódu. Další
užiteèný pøíkaz, který rozhodnì stojí za zmínku, je pøíkaz
„M“ (MYBBS). Tento pøíkaz máme rádi pøedevším my
sysopové, nebo• nám pomáhá k rovnomìrnému zatížení
paketové sítì - jsme prostì rádi, když jej uživatelé
používají. Tento pøíkaz spojí daného uživatele s „místní
BBS“. Pojmem „místní BBS“ je myšlena BBS, která je
sysopem nadefinována jako lokální, tedy místní pro
daný nód. Jednodušeji øeèeno, pøipojíte-li se na nód,
který vùbec neznáte a dáte-li pøíkaz „M“, pak máte jisto-
tu, že vás nód automaticky spojí s nejbližší možnou for-
wardovanou BBS (!POZOR zde není myšleno nejbližší
zemìpisnì, ale LINKOVÌ, což si vìtšina uživatelù neu-
vìdomuje!) a tím nejménì zatìžujete nód a jeho linky.
Tento pøíkaz má jistì své opodstatnìní a pro sysopa je
radostí vidìt, že jej uživatelé používají. Rád bych upo-
zornil, že pokud sysop vašeho nódu tuto místní BBS
neurèí, pak místo spojení s lokální BBSkou oèekávejte
od nódu vypsání hlášky „BBS UNDEFINED“.

Pro uživatele je užiteèným pøíkazem „F“ (FIND), který
slouží k vyhledávání uživatelù sítì PR. Opìt je zde nutno
podotknout, že tento pøíkaz funguje jen tehdy, pokud váš
sysop nód øádnì nakonfiguroval. Použití je jednoduché.
Staèí zadat „F <znaèka>“ a pokud nód daného uživatele
najde, mìl by Vám odpovìdìt do nìkolika sekund hláš-
kou „<znaèka> FOUND via <znaèka_nódu>“, kde para-
metr „znaèka_nódu“ znamená, pøes který nód je uživatel
do sítì PR právì pøipojen.

Nyní si povìzme nìco o linkách a portech. Jak jsme
si již øekli, linky a porty nám slouží jako vstupní a vý-
stupní zaøízení, tedy jako uživatelské vstupy (VSTUPNÍ)
a linky (VÝSTUPNÍ). Budeme-li se tedy zajímat o to, jaké
vstupy a výstupy nód má, budeme k tomu potøebovat
sadu pøíkazù „P“ (PARAMETERS), „L“ (LINKS) a „ST“
(STATISTICS). Pomocí tìchto pøíkazù se o nódu
dozvíme témìø všechno podstatné, co nás zajímá - a
konec koncù je to dobrá vìc i v pøípadì, že nód, který
používáte, má nepøíliš rozsáhlý info text a Vy se zkrátka
chcete dozvìdìt víc. 

Tak tedy pøíkaz „P“ slouží k výpisu portù a jejich
parametrù. Podívejme se na ukázku v tabulce 1.
Takovouto odpovìd dostaneme od nódu právì tehdy,
když zadáme pøíkaz „P“. Nyní pøikroème k vysvìtlení
jednotlivých pojmù. Sloupeèek [PO] oznaèuje èíslo
portu, na kterém se daná linka èi user nachází.
Sloupeèek [ID] nám udává, jaké má daný USER
pøiøazené SSID. (SSID je èíslo v rozsahu 0-15, které se
pøipojuje za DIGI znaèku stanice. Pøipojíme-li se na user
UHF9K6, bude rámec, který nám nód pošle, obsahovat:
OK0NCC-9 to OK1CNN UA-. Všimnìte si znaèky

OK0NCC-9. Nód s námi komunikuje pod SSID èíslo 9.)
Sloupec [QSO] nám krásnì vyjadøuje, kolik spojení
probíhá právì na daném portu, sloupec [USR] vyjadøu-
je, kolik uživatelù používá daný port. Sloupce [TIFR] a
[RIFR] vyjadøují TXFRAMES a RXFRAMES a znamená
to, kolik nód pøijal a odeslal paketových rámcù na
daném portu, [TKBY] a [RKBY] jsou velmi zajímavé
položky, protože nám vyjadøují RXBYTES a TXBYTES, a
tedy poèet pøijatých a vyslaných kilobytù na daném
portu. Sloupec [QTY] udává tak-
zvanou „úèinnost“ linky - tedy
pomìr ((rámce vyslané) / (rámce
skuteènì vyslané i opakované)) *
100. Slyší-li se tedy nód s pro-
tìjškem tak výbornì, že nedochází
k únikùm dat a nutnému
opakování, které slouží k èitelnému
pøenosu, pak pomìr vyslaných
rámcù a rámcù skuteènì vyslaných
je roven jedné => krát 100 = 100 a
dostáváme úèinnost linky 100%.
Sloupeèek [MODE] nám udává,
jaký mód je nastaven na dané lince. Toto je hardwarové
nastavení nódu a vysvìtlováním tohoto pojmu bych
strávil hodnì èasu; obávám se, že by Vám to stejnì
k nièemu nebylo. [LINKS] oznaèuje znaèku linkového
partnera, pøípadnì název USER portu, [SSID] vyjadøuje
rozsah SSID linkového partnera a [TIME] nám udává
linkový èas. Tento pojem jsme si již vysvìtlovali v èásti
,kde jsme mluvili o pøikazu „D“. Veškeré tyto parametry
portù jsou aktuální, až na [TKBY], [RKBY] a [QTY], které
se mìøí po 10 minutách (udávají také hodnoty za 10
minut). Položka [TIME] se mìní po 5 minutách, nebo•
nódy PC/Flexnet mìøí èas na linkách v intervalu 5 minut.

Takže takto jasnì poznáte, s jakým nódem máte vlast-
nì tu èest. A jak poznáme, zdali se jedná o linku èi USER
port? Pokud se jedná o linkový port, bývá u nìj vždy
zobrazen [TIME], tedy linkový èas. USERy ale žádné
linkové èasy nemají, protože komunikují s uživateli. Na
každém peèlivìji vytvoøeném nódu jsou zárovìò USERy
patøiènì pojmenovány tak, aby se v nich uživatelé
dokázali zorientovat. K urèení userù a linek je pøehled-
nìjší výpis pomocí pøíkazu „L“ :
UHF9K6 P 0
UHF4K8 P 1
UHF1K2 P 4
VHF1K2 P 5
OK1OFF 0-15 35/35 P 0
OK0NCC 5-5 1 P15 -
OK0PCC 0-15 1 P 6 @
OK0NCC 8-8 1 P 7 @
OK0NCC 10-15 1/1 P 8
=>

K tomuto není snad co dodat. Zde je vidìt, že „linky“,
které nemají linkový èas, jsou UHF9K6 na portu 0,
UHF4K8 na portu 1, UHF1K2 na portu 4 a VHF 1K2 na
portu 5. Z toho vyplývá, že výše zmínìné „linky“ nejsou
linkami, ale uživatelskými vstupy - USERY. 

Jste zvìdaví a zajímá Vás statistika portù? Chcete
vìdìt, jak dlouho bìží nód, na kterém právì jste? V tom
pøípadì použijte pøíkaz „ST“:
uptime: 2d, 1h; total 100k, max 27k, used 15k

Na odpovìdi nódu nás hned zaujme první øádek. Zde
UPTIME vyjadøuje dobu, po kterou nód bìží od
nabootovaní a startu. Total 100k, max 27k, used 15k,
oznaèuje údaje o pamìti nódu, se kterou je schopen
pracovat. Celkovì má tento nód (OK0NCC) k disposici
100 kB rezidentní pamìti. Parametr MAX ukazuje, kolik
rezidentní pamìti nód použil maximálnì za dobu své
èinnosti, paramet USED pro zmìnu ukazuje, kolik právì
nód využívá pamìti. A dále nám výpis ST ukazuje: [PO]
port, [DEVICE] ovladaè, který nód používá pro obsluhu
daného portu, [VERSION] verze ovladaèe, [TXFRAMES]
[RXFRAMES] vyslané a pøijaté rámce, [TERR] [RERR]
kolize pøi pøíjmu a vysílání, [RBERR] závažné kolize na
portu, [IOERR] kolize vstupu a výstupu (objeví-li se na
tomto místì 1, znamená to, že port se lidovì øeèeno
„kousnul“ neboli nelze ho adresovat a není aktivní).

Posledním pøíkazem, o kterém se zmíním, je pøíkaz
„U“ (USERS), který slouží k výpisu uživatelù, kteøí jsou
pøímo pøipojeni na daný nód nebo pøes nìj jen linkovì
procházejí. Pøíkaz U má hned nìkolik parametrù, ale
nejdùležitìjším je parametr =, tedy pøíkaz „U =“, který
vypíše jen uživatele, pøipojené pøímo na daný nód. Proè
se o tom zmiòuji? Protože chci upozornit na to, že na
uživatele, který jen prochází pøes nód, nelze „talkovat“
(nelze s ním mluvit). Je to dùsledek toho, že je propojen
sítí s jiným zaøízením a není schopen pøijímat požadavky
od daného nódu. Dost uživatelù si myslí, že když dají na
nódu pøíkaz U a vidí tam znaèku svého kamaráda, tak že
jim hned pùjde pøíkaz TALK. To je ale omyl. Pøíkaz TALK
(konverzace) funguje jen v pøípadì, že je uživatel pøipo-
jen pøímo. Pøíkazem „U =“ si tedy vypíšeme uživatele, se
kterými mùžeme mluvit pomocí pøíkazu „T“ (TALK).

Pøíkaž „T“ má dvì modifikace. Buïto je syntax „T
<znaèka> <text>“, kdy jednorázovì odešleme dané
stanici øádek textu, nebo syntax „T <znaèka>“, kdy
vstoupíme do TALK módu. Od okamžiku vstoupení do
TALK módu bude veškerý námi odesílaný text poslán
jako TALK text danému uživateli. Slouží pro delší
rozhovory. Z talk módu se odchází pøíkazem „/Q“, na což
nás nód pøi vstupu do talk režimu upozorní.

Tak to je pro tento díl vše. Pøeji Vám pøíjemnì
strávený konec podzimu a zaèátek zimy a hlavnì hodnì
hezkých PR QSO. 

Vašek Henzl, OK1CNN, ok1cnn@volny.cz
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po id td qso usr tifr rifr tkby rkby qty mode links ssids time
0 9 50 9 4 125 520 19 119 94 trz UHF9K6
0 OK1OFF 0-15 35/35
1 4 30 2 1 0 0 0 0 98 4800 UHF4K8
2 - 0 0 0 0 0 0 0 0
3 - 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1 30 0 0 0 0 0 0 100 c UHF1K2
5 2 30 6 5 90 26 5 0 92 c VHF1K2
6 - 0 17 2 556 1799 117 443 100 19200cd OK0PCC 0-15 1 @
7 - 0 1 1 0 0 0 0 100 19200cd OK0NCC 8-8 1 @
8 - 0 15 1 1957 368 449 30 100 d OK0NCC 10-15 1/1
15 - 0 1 1 0 0 0 0 100 y OK0NCC 5-5 1 -
=>

po device version txframes rxframes terr rerr rberr ioerr
0 U:XSCC4 0.18 50028 34169 0 0 0 0
1 5113 1852 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
4 R:XSCC2 0.18 2247 582 0 0 0 0
5 18388 10108 0 0 0 0
6 KISS 1.5a 152104 142698 0 0 0 0
7 KISS 1.5a 3486 3295 0 0 0 0
8 IPX_PD 1.1a 211386 209542 0 0 0 0

15 SHELL 3.3g:2 1259 1258 0 0 0 0
=>

Tabulka 1



Modelování antén
s programem NEC -
èást 4

Zdroje, zátìže a vedení

V této ètvrté pøedposlední èásti naší série se podíváme
na dvì rùzné oblasti modelování. Budeme objevovat dvì
schopnosti zabudované do NEC: schopnost modelovat
reaktance - induktivní i kapacitní a schopnost modelovat
vedení, obì schopnosti samozøejmì s urèitým
omezením. 

Proudy a zdroje proudu

V první èásti našeho seriálu jsme zaznamenali, že použití
napì•ového zdroje je bìžné pøi sestavování
jednoduchých modelù s jedním napájeným místem. Pro
vìtšinu modelù mùžeme ponechat tyto údaje zdroje na
jejich standardních hodnotách, t.j. napìtí 1 V a fáze 0,
protože hodnoty, které hledá modeláø-zaèáteèník, na
hodnotách zdroje nezáleží. Zisk, pøedozadní pomìr a
impedance vyjdou stejné pro jakékoliv hodnoty zdroje.

V nìkterých pøípadech je výhodné používat zdroj
proudu. Pokud budete chtít modelovat fázovanou øadu,
budete muset použít zdrojù proudu s rùznými amplitu-
dami a fázemi, pro dosažení požadovaných amplitud a
fází v napájecích bodech každého ze záøièù. Náš
poèáteèní projekt bude mnohem jednodušší, budeme-li
se dívat na rozložení proudu podél jednoduchého
dipólu. Lze to udìlat i pøi použití bìžného zdroje, typické
malé hodnoty proudù bude však tìžké interpretovat bez
užití další aritmetiky. Pokud bychom mìli proud ve zdro-
ji o hodnotì jedna, budou pro lepší porozumìní hodno-
ty proudy podél dipólu relativní k jedné.

Implementace NEC-2 umožòují použití zdroje
proudu. Proces transformace zdroje napìtí na zdroj
proudu je pro uživatele neviditelný. Použijeme-li tedy
zdroj proudu o amplitudì 1.0, mùžeme náš výzkum
snadno provést.  Je tøeba upozornit, že aèkoliv jádra

NEC a NEC-WinPlus používají špièkové hodnoty,
EZNEC je transformuje na odpovídající efektivní hodno-
ty. V našem pokusu nemá tento rozdíl význam; pokud
bychom pøepoèítávali napìtí, proud a impedance na
výkon a zpìt, bylo by nutné špièkové hodnoty pøepoèítat
na efektivní.

Nyní vytvoøme model ve volném prostoru (bez zemì)
jednoduchého dipólu na 14,175 MHz z trubièky
o prùmìru 1 palec (25,4 mm), použijme 21 segmentù a
délka poloviny dipólu bude +/- 198,75 palce (504,825
cm). Mìli bychom zjistit, že impedance ve støedu je
kolem 72 Ω se zanedbatelnou reaktancí.

Podívejme se nyní na Obr. 1, kde je znázornìna
velikost proudu v každém segmentu prvku v našem
modelu. NEC tyto hodnoty poskytuje a komerèní imple-
mentace je samozøejmì potom poskytují vhodnou for-
mou uživateli. V tomto okamžiku zaznamenejme, že:
- hodnoty proudu vytváøí v podstatì - ne zcela pøesnì

sinusovku;
- nejnižší hodnota proudu není nula, protože odpovídá

proudu nikoliv na konci prvku, ale ve støedu posled-
ního segmentu.

Zátìže

Zkra•me nyní náš dipól na +/- 144 palcù (365,76 cm).
Poèet segmentù zmenšeme na 15, to je tak, aby délka
jednotlivých segmentù byla pøibližnì zachována. Takto
zkrácená anténa samozøejmì nebude rezonanèní, bude
mít impedanci ve støedu kolem 27 - j275 Ω. Pokud
chceme anténu „uvést do rezonance“, musíme nìkde
v prvku kompenzovat kapacitní reaktanci vhodnou
indukèností.

Zátìže mohou mít reálnou i imaginární složku. To je
patrné z Obr. 2 - Okna v NEC-WinPlus pro zadávání
zátìží. Pøidání sériového odporu k ideální indukènosti
umožòuje pracovat s reálným Q cívky. Zadejme tedy
reaktanci 276 Ω ke kompenzaci imaginární složky
našeho dipólu. Hodnota odporu 0,9 Ω odpovídá Q =
300. V Levé horní èásti okénka vidíme, že zátìž je
umístìna ve støedu prvku v sérii se zdrojem. 

Všechny použité zátìže jsou matematické, nikoliv
fyzikální modely. Rozdíl spoèívá v tom, že matematické

modely nevyzaøují na rozdíl od
skuteèné cívky. Vliv na vyzaøo-
vací diagramy (za normálních
okolností nevýznamný), zpù-
sobený rozdílnou skuteènou
velikostí cívky, se v našich
modelech tedy neuplatní.

Impedance našeho pokusného dipólu je nyní asi 31
Ohmù se zanedbatelnou reaktancí. Induktivní reaktance
cívky seètením s kapacitní reaktancí prvku se vykom-
penzovala, reálné složky se seèetly. To vysvìtluje
zvìtšení reálné složky impedance.

Cívku není vždy nutno umís•ovat do støedu, lze jí
umístit i jinam „do“ prvku. Odstraòme nyní cívku ze støe-
du prvku a umístìme jí 30 % od okrajù prvku, tedy

jednu cívku do segmentu 5 a jednu
do segmentu 11. Experimentálnì
lze stanovit hodnoty indukèností
na 212 Ω, pro Q = 300 bude tedy
sériový odpor asi 0,7 Ω.
Impedance našeho dipólu se zvýší
na 45 Ω. Èím bude cívka umístì-
na dále od støedu, tím bude reálná

èást vyšší, nikdy však nebude tak velká, jako
u plnorozmìrného prvku.

Døíve než opustíme téma „zatížený“ dipól, podívejme
se na tabulku proudù podél prvku (bìhem celého toho-
to experimentu jsme stále používali proudový zdroj).
Hodnoty proudu jsou menší, než u pùvodního prvku -
lze tedy oèekávat menší zisk, než poskytuje plnoroz-
mìrný prvek.

Pøi užití zátìží je nutno hodnotit výsledky velmi opa-
trnì. Matematický model pøedpokládá, že na obou kon-
cích cívky teèe stejný proud - to je splnìno, je-li cívka
ve støedu prvku, nikoliv v obecné poloze. Dále je tøeba si
uvìdomit chování celé soustavy na dalších kmitoètech
v pásmu. Je tøeba brát také v úvahu, že cívka má i vlast-
ní kapacitu - je tedy nutno zadat i hodnotu C - viz obr.
4. Bìžnì známé výpoèty transformací RLC lze nalézt
v literatuøe 2. Pozn. pøekl.: Dále je tøeba si uvìdomit, že
cívka má nìjakou délku - model pøedpokládá, že její
rozmìry jsou 0 - èím je délka vìtší, tím vìtší chyba ve
výpoètu vznikne, malá cívka má však malé Q! 

Nìkteré programy pracují s pikoFarady a mikroHenry,
jiné vyžadují základní jednotky. Èím pøesnìji zadáme
hodnoty popisující skuteènou cívku, tím pøesnìjší
budou výsledky našeho modelu v prùbìhu všech záj-
mových kmitoètù. 

Pozn. pøekl.: k tomuto tématu patøí ještì základní
otázka autorem nezodpovìzená - je v tichosti ponecháno
na ètenáøi, aby se s ní porovnal - co ztratím na úèinnos-
ti takovéto zkrácené antény. Je tøeba si uvìdomit, že
vyzaøují vodièe s proudem a v rùzných ztrátových
odporech energii èistì pøemìòuji v nežádoucí teplo.
Dále jak reálná (èi lépe „jak ze života“) je hodnota Q =
300 v trapu vždy krytém vodivým pouzdrem... Velmi
zajímavý je následující test. Napájejte rùznì zkrácené a
pùvodní modely stejným výkonem (pozor - ideální zdroj
a rùzná zátìž - s tím se laskavý ètenáø jistì porovná) a
vyhodnocujte velikost pole v nìjaké vzdálenosti od
antény (opìt pozor: V/m a vztah k výkonu) - budete
nepøíjemnì pøekvapeni, co to udìlá.

Vedení

Druhým matematickým doplòkem, který NEC poskytuje,
je možnost využít vedení v modelech. Stejnì jako zátìže,
ani vedení nevstupuje do výpoètù vyzaøovacích dia-
gramù. Pokud lze pøedpokládat, že užité vedení bude
vyzaøovat, musí je sám modeláø vymodelovat. Vliv vyza-
øování mùže být (pozn. pøekl.: „JE“ ) podstatný v pøípadì
paralelního vedení, zanedbatelný je u koaxiálních
kabelù.

Na obr. 5 je okénko zadávání vedení v EZNECu a na
obr. 6 v NEC-WinPlus. Na obou obrázcích je zadáváno
stejné vedení, na konci zkratovaný úsek 600 Ω linky o
délce 11,02 palce, tedy 27,99 cm. V EZNEC je struktura
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vedení neviditelná, v NEC-WinPlus je graficky znázornì-
na. Každé vedení musí vést od jednoho drátu k druhé-
mu. V NEC-WinPlus je tøeba vytvoøit nový krátký seg-
ment, vzdálený od antény. Jeho poloha není kritická,
protože je urèena délkou zadaného vedení. Zkrat na
konci vedení je urèen jako vodivost - admitance, je proto
zadána admitance 1010 , aby byl realizován opravdový
zkrat. Zaznamenejme, že lze prohodit mezi sebou dva
koncové dráty, to mùže být velmi výhodné pøi mode-
lování rùzných fázovaných soustav.

Vstupní okénka jednotlivých programù nám ukazují
zadávané hodnoty. Na obr. 7 je model dipólu napá-
jeného symetrickým vedením. Na jednom konci vedení
je dipól, na druhém úsek o délce jeden segment se zdro-
jem ve støedu. Zdroj byl pøemístìn ze støedu dipólu do
støedu tohoto pomocného segmentu, tedy „za vedení“.
Zajímá nás, jaká bude impedance na konci vedení a jak
bude závislá na jeho délce. Všimnìme si, že nìkteré
programy pracují s koeficientem zkrácení vedení, je tedy
nutno jej zadat a zadávat skuteènou délku vedení, jiné

pracují s elektrickou délkou
vedení a pøi pøevodu modelu do
skuteènosti je nutno uvažovat
zkracovací èinitel 3.

Pøi práci s matematickým
modelem vedení je tøeba mít na
pamìti:
1. Model nepracuje s útlumem

vedení. To nemusí vadit
u krátkého vedení - je-li
vedení dlouhé, mùže to mít
velký vliv.

2. Vedení je vždy paralelnì se
zdrojem (zátìže jsou vždy
v sérii se zdrojem).

3. Model vedení je pøesný
pouze v pøípadech, kdy je
proud symetrický k vedení,
tedy ve støedu prvku, pøípadnì v dalších „nízkoim-
pedanèních“ místech. Model je velmi nepøesný na
„vysokoimpedanèních“ místech, tedy na okrajích
prvku.

Vedení k vzdáleným zdrojùm je jedním z využití této
možnosti v NEC. Dalším využitím je modelování „úsekù“
v pøizpùsobovacích obvodech antén. Napøíklad
uvažujme tøíelementovou Yagi pro pásmo 20m ve vol-
ném prostoru. Pøed pøizpùsobovacím obvodem má
samotná anténa impedanci 24-j25 Ω. Odporová i
kapacitní složka jsou pøímo vhodné k využití pøizpù-
sobení pomocí „BETA match“. Pøizpùsobení mùžeme
realizovat pomocí malé cívky nebo bìžnìji pomocí
krátkého vedení se zkratovaným koncem paralelnì
k napájení antény (nazývaným „HAIRPIN“ - vlásenka).
Úsek, který jsme využívali k ilustraci základních
možností vedení na obr. 5 a 6 je pøesnì to, co potøebu-
jeme zde: pøidat induktivní reaktanci pøibližnì 50 Ω
paralelnì k anténním svorkám. Na obr. 8 je vedení zná-
zornìno pouze jako teèka, protože, jak již víme,
zakonèený úsek vedení je zde pouze matematický model.

Na obr. 9 a obr. 6 jsou znázornìny odpovídající okén-
ka z NEC-WinPlus. Drát 4 je vzdálený tenký jednoseg-
mentový drát, který zakonèuje úsek vedení. Jednotky
v modelu jsou tentokrát metry. Po spuštìní modelu
zjistíme, že impedance je 51-j3 Ω. Jistì si budete chtít
spoèítat model pro øadu kmitoètù v celém pásmu a zjis-
tit prùbìh PSV.

Kromì využití jako bìžné napájecí vedení a transfor-
maèní úseky lze využít vedení v pokroèilém modelování
i k jiným úèelùm. Napøíklad jako fázovací vedení u loga-
ritmicko-periodických antén - vedení je o stoosmdesát
stupòù otoèeno mezi vedlejšími prvky. Podobné struk-
tury je velmi obtížné fyzikálnì modelovat, matematická
abstrakce s vyžitím vedení nám pøi opatrném postupu

umožní zjednodušit a èasto i vùbec umožnit realizaci
pøesných modelù. Je velmi dùležité si pøi práci
s vedením vždy uvìdomovat pouze matematickou
povahu jeho modelu. Ten se tak stane dùležitým
prostøedkem pøi modelování celé øady antén.

V této èásti seriálu jsme se seznámili s možností
využití zdrojù, zátìží a vedení. V následující èásti se
seznámíme s metodou testování vìrohodnosti modelù.
Poznámky:
1 Vysvìtlení, jak dosáhnout proudu 1.0 pro ty, kteøí

chtìjí pøímo komunikovat ve FORTRANu s jádrem
NEC bez užití zde popisovaných programù - velmi
pøesahuje tento èlánek - pozn. pøekl.

2 Pro pøipomenutí zde jsou rovnice pro výpoèet reak-
tancí: XL=2*PI*f*L; XC=1/(2*PI*f*C). Pozor, hodno-
ty je tøeba zadat v základních jednotkách (Hz, A, V, F,
H...).

3 Pro pøipomenutí opìt rovnice pro pøepoèet fyzické
délky Lf na elektrickou délku Le: Lf = VF*Le, kde VF
je koeficient zkrácení - nebo jinak rychlosti šíøení po
vedení, hodnota vždy menší než 1.

Podle QST 1/2001 pøeložil Jiøí Šanda, OK1RI, jirka@jimaz.cz
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Soukromá inzerce
Koupím do vlastní sbírky RX, TX a jiná spo-
jovací zaøízení. Dále díly, elky, knoflíky, pøevody,
mìøidla z tìchto zaøízení. Vše z období 1930 -
1955 od Wehrmachtu, US Army, britské armády,
ruské a jiné. Letecké pøístroje, sluchátka, servo
motory, mìnièe, pøenosné centrály, atd.
Napøíklad všechny Torny, WR, SK10, SL, FUG,
KWE, LWE, Jalta, E 52-4, Saram, Schwabenland,
RaS, Korfu, 5WSa - 1KWSa, Halicratters, RCA,
Paris rhone ale i jiné. Vše bude sloužit pro
založení muzea. Pøedem dìkuji i za upozornìní.
OK2SZL, Svatopluk Pøedínský, Štípa 267, Zlín

12, 763 14, tel. (067) 7914018 nejlépe veèer.
Koupím: RX-R399A (NZ.), ladící pøevod KST
(HRO), eventuálnì kompletní RX. Dále doku-
mentaci (pøípadnì kvalitní schéma vèetnì hodnot
souèástek) na RX - „LVEA“ a „R250 M2“.
Originální ruskou knihu „R250M“ a „R250 M2“.
Tel. 0431/62 34 33.
Prodám TCVR FT 747GX s filtry 2,4 a 0,5 kHz
(16000) a další radiomateriál, cena dohodou.
OK1KC, ex OK1AQR, tel.: 02 / 848 92 304, 0604
187139.
Prodám: Vertikál ALL BAND - OK1DLA,
vèetnì  WARC 3,5 - 28 Mhz  2100,- Kè, napájecí
zdroj 13,8 V / 20 A 1950,- Kè, ruèní i mobilní
radiostanice MOTOROLA - možnost napro-

gramování na radioamatérské kmitoèty. Vhodné i
pro packet, pøevadìèový provoz apod. Ceny od
5900,- Kè. Koax. kabel RG213, RG58 - zbytky se
slevou 50% a další rùzný materiál. Seznam
pošlu na vyžádání. OK2GG,  e-mail:
hauer@elkom.anet.cz, tel: 0608-832687, 0633-
634139.
Koupím rotátor G-650, G-800 nebo ekviva-
lent. vkohn@quick.cz
Prodám lineární PA 144 MHz 400 W s GI7BT.
Náhradní elka. Cena dohodou. Email:
ok2zi@atlas.cz, tel: 0603-323853.
Prodám TRX Yaesu FT840 (FM modul, CW
filtr 500 Hz, AM 6 kHz), stolní mikrofon Yaesu
MD-1 (pro TRXy Yaesu), TRX Icom IC706MkII

(CW filtr 500Hz, SSB filtr 1,9 kHz, DSP modul).
Dále DSP filtr MFJ 784 (plynule nastavitelný v
režimech BP, 2BP, LR, HR, BW, CW, SSB, notch
i autonotch), vynikající parametry s možností
uložení do pamìti. OK1GF, tel. 0603/317990.
Prodám KV transceiver ICOM IC-720A all
mode (CW, AM, SSB, RTTY), všechna amatérská
pásma vè. WARC, výstupní výkon 100 W. MF
zesilovaè je doplnìný X-talovým filtrem 500 Hz
na 9 MHz. Jako doplnìk je home made DSP na
NF úrovni. Zaøízení je v bezvadném technickém
stavu. K TRX-u je manuál v angliètinì (nìkteré
èlánky pøeloženy od èeštiny), blokové a podrob-
né schéma zapojení. Cena dohodou. Jaroslav
Jílek, OK2BCW, tel. 0649/216 581 po 19 hodinì.
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Jednoduché slabikové
kompresory
Když jsem v kroužcích na pásmu 80 m projevil nespoko-
jenost s kompresorem se dvìma antiparalelnì zapojený-
mi diodami, byl mi doporuèen klasický vf kompresor.
Postavil jsem si ale hlavu a vytvoøil jsem trojpásmový
nízkofrekvenèní kompresor se tøinácti dvojitými OZ
TL082. Ukázalo se ale, že to není tak geniální a
jednoduché, jak se zdálo. Slouèit po kompresi a odfil-
trování harmonických tøi kanály opìt do jednoho je vìtší
problém, než udìlat dobrou trojpásmovou reprosous-
tavu bez dìr a hrbù na kmitoètové charakteristice. Po
zkušenostech jsem se pro bìžná spojení opìt vrátil ke
slabikovým kompresorùm, jejichž základní vlastností je
malé zkreslení.

Zapojení dvou jednoduchých slabikových kompre-
sorù je na obr. 1. Pravý kompresor B má plynule øiditel-
nou kompresi s optimem nastavení potenciometru mezi
13 až 15 hodin. Hodnoty souèástek jsem volil tak, aby
charakter modulace pøed kompresorem a za ním byl
podobný. Doporuèená konstanta nábìhu 3 ms u pra-
vého slabikového kompresoru je pøíliš dlouhá - než by
kompresor zabral, mìli bychom na pásmu spletry, nebo
lépe øeèeno: pøedpisový slabikový kompresor by po
pásmu „prskal“. Musíme proto zajistit, aby byl nábìh
rychlejší, než nejvyšší modulaèní kmitoèet.

U levého kompresoru A jsou v kolektorech obou
bipolárních tranzistorù rezistory 1k8. Pøi nich mùže být
filtraèní kapacita zdvojovaèe napìtí maximálnì 47 nF.
U druhého kompresoru B jsou v kolektorech rezistory

jen 1k a to umožòuje jít s filtraèní kapacitou až na 68 nF,
maximálnì 100 nF.

Každý kompresor má dva témìø stejné stupnì. Pokud
je kompresor bez signálu nebo jen s malým signálem, je
na gatech dvou paralelnì spojených BF245B nebo
B245C nulové napìtí. Jejich drainy proti zemi pøed-
stavují odpor asi 65 Ω u 2xBF245C a 80 Ω
u 2xBF245B. Zesílení tranzistorù BC238C je pak
nejvìtší. Pøi urèité velikosti signálu se za zdvojovaèem
objeví záporné napìtí, které FETy zavírá, jejich odpor
roste. Vlivem vìtšího odporu v emitorech tranzistorù
BC238C se pak zvìtšuje záporná zpìtná vazba a snižuje
jejich zesílení.

Kompresory pracují pøi vstupním napìtí 300 mV.
Rovnìž výstupní napìtí z kompresorù je 300 mV. Proto
musíme napìtí pøed pøivedením na modulaèní vstup
omezit na takovou úroveò, aby TCVR nebyl pøemodu-
lován. Modulaèní vstup u Icomù s osmipólovým konek-
torem ACC1 je pin 4, u tøináctipólových konektorù ACC
je to pin 11.

Prvý pevnì nastavený kompresor je urèen k trvalému
použití pro bìžná spojení. Má kratší dobìhy a dává mo-
dulaci, která se blíží charakteru klasického limiteru
s antiparalelními diodami pøi nepatrné kompresi. Druhý
kompresor s delšími dobìhy má modulaci plnìjší a
vìrnìjší. Souèasné zapojení obou kompresorù
umožòuje plné vybuzení TCVRu, aniž by muselo pøíliš
zabírat ALC. Tak získáme i pøi velké kompresi témìø
èistý a nezkreslený signál, ohleduplný vùèi blízkým
stanicím. Malé zkreslení ale nevzbuzuje dojem velké
komprese - „našlapanosti“ a prùraznosti modulace,
závodníkùm tedy takový kompresor asi nevyhoví. Na
obr. 2 mùžete porovnat zkreslení obou sepnutých

slabikových kompresorù a klasického limiteru s anti-
paralelnì zapojenými diodami ve smyèce zpìtné vazby
OZ. Abych více zviditelnil rozdíl zkreslení, volil jsem
velkou kompresi 20 dB.

Na vstup nepøivádíme více než 1 V, abychom
nepøekroèili regulaèní možnosti kompresorù a nezvyšo-
vali zkreslení. Jinak øeèeno: pro zachování regulaèní re-
zervy je nutné, aby komprese jednoho stupnì
nepøekraèovala 6 dB. Pøi souèasném zapojení kompre-
sorù A i B je možné nastavovat kompresi nad 20 dB,
není to ale rozumné.

Napájecí proud TCVRu pøi SSB nyní trochu stoupne
- nìkteré trpaslièí tcvry, které nejsou zvyklé na provoz
pøi vyšší kompresi, mùžeme pøi delší relaci upéct.
Nezapomeòte také na možnost spletrù, které mohou
vznikat pøi pøíliš velkém poklesu napìtí zdroje a úbytku
napìtí na napájecím vedení. To je jedna z pøíèin, kterou
mylnì svádíme na špatný TCVR nebo kompresor.
Zkontrolujte si pøi plném výkonu, zda napìtí na napá-
jecím konektoru TCVRu stále ještì pøesahuje 13 V;
možná objevíte, proè se na vás zlobí blízké stanice, že
spletrujete. Jednoduché je øešit zdroj tak, aby se pøi
proudu 5 až 10 A pozvolnì zvýšilo napìtí napø. z 13,5 na
14,5 V. Tím kompenzujeme úbytek ve vedení pøi
vysílání. Nevhodné je ale trvale napájet TCVR vyšším
napìtím i pøi pøíjmu.

Pokud sháníte vhodný kompresor pro závody, pak na
slabikový kompresor zapomeòte. Chcete-li naopak
kompresor ještì více HiFi, pravdìpodobnì nezbývá, než
zhotovit klasický vf kompresor, nebo si koupit nový
moderní TCVR s digitálním zpracováním modulace.

OK1AYY, Ing. Jaroslav Erben, ok1ayy@volny.cz

Obr. 2. Porovnání zkreslení pøi kompresi 20 dB : a) spojených slabikových kompresorù A a B podle obr. 1; b) limiteru s antiparalelními dio-
dami. Na vstup jsou pøivádìny sinusové signály 440, 523 a 587 Hz, na výstupu je zaøazena dolní propust 0 db/3 kHz, -30 dB/5 kHz. Osa y
má lineární mìøítko.

Obr. 1 Slabikové kompresory



Je známo, že T-èlánek vykazuje v porovnání s typickými
ladìnými transformaèními obvody pøi pøenosu výkonu
malou úèinnost. V obvyklé konfiguraci, kdy indukènost
je zapojena v paralelní vìtvi, T-èlánek také nepotlaèuje
harmonické kmitoèty, které jsou nevítanou složkou vý-
stupního signálu vysílaèe. I když omezování obsahu
harmonických není úkolem anténního èlenu - ATU, ale
obvodù vysílaèe, v minulosti, kdy TV využívala nižších
kmitoètù, právì kvùli malému potlaèení harmonických
kmitoètù na své ATU mnoho amatérù zanevøelo. T-
èlánek nabízí - pøi minimu použitých souèástek -
možnost transformování velkého rozsahu impedancí
v širokém kmitoètovém pásmu na obvyklých 50 Ω,
vyžadovaných vysílaèem. Pøes zmínìné nevýhody je
právì tato pružnost hlavním dùvodem obliby T-èlánkù
v komerèních i amatérsky konstruovaných pøizpùsobo-
vacích èlenech.

O možnostech komerèního ATU zapojeného jako T-
èlánek jsem se zaèal více zajímat v situaci, kdy jsem pro
práci v pásmu 12 m potøeboval transformovat impedan-
ci neladìné nerezonující antény s otevøeným drátovým
napájeèem na hodnotu 50 Ω, požadovanou mým
lineárním zesilovaèem. Manuál neuvádìl žádné vzorové
uspoøádání, øídil jsem se tedy obecnými doporuèeními
výrobce, tj. pøed pøipojením zesilovaèe jsem ATU naladil
pøi nízkém výkonu na minimum ÈSV. Jakmile jsem ale
stiskl klíè, zdìsil jsem se, protože z ATU se zaèalo
kouøit. Dnes nevím, jak jsem mìl tenkrát ATU naladìn,
ale pøedpokládám, že jsem nastavením pøíliš malých
hodnot kapacit nastavil ATU na vysoké Q pøi zatížení.

Prohlídka ukázala, že kontaktní jezdec u promìnné
indukènosti se ohøál natolik, že se zaèal pálit mazací tuk.
Pozdìji jsem na stejném místì pozoroval jiskøení a zjis-
til jsem, že závity cívky se uvolnily, pøestože oba konce
vinutí byly na kostøe stále upevnìny. Usoudil jsem, že
kostra cívky z umìlé hmoty se trochu zbortila - jako
mnoho plastických hmot byl materiál kostry asi
hygroskopický a teplo, uvolnìné v dùsledku ztrát
v cívce, zpùsobilo prudké vysušení a deformaci. Pro
opravu bylo nutné z cívky odstranit asi 6 cm drátu.

Pak jsem si uvìdomil zjevný rozpor mezi mým
výkonem a hodnotami, uvádìnými výrobcem (ATU mìl
být použitelný do 3 kW). Proè mìla stupnice mìøidla
celkového výstupního výkonu údaj pro plnou výchylku
jen 2 kW? Jednalo se asi o prezentaci obdobnou
výrokùm výrobcù antén: Šlo o špièkový ss pøíkon kon-
cového stupnì, který má pøi zkoušce dvoutónovým

signálem úèinnost kolem 66 %. Nebo jinak, tuner mùže
zpracovávat 2 kW v urèitém rozsahu zatìžovací impe-
dance, který ovšem není výrobcem specifikován.
Uvažujeme-li výkon hovorového SSB signálu 10 dB pod
PEP, odpovídá to reálným 200 W! To je také støední
výkon CW signálu 400 W s pracovním cyklem (koefi-
cientem „plnìní“) 50 %. ATU s proklamovaným
použitím do 3 kW bude tedy vyhovovat pro 400 W signál
CW nebo i RTTY s pracovním cyklem 100 % - pokud
ovšem nastavíme ovládací prvky vhodnì, tedy tak, aby

bylo omezeno zatížení promìnné indukènosti.
Nepøekvapilo mne ani pozdìjší zjištìní, že výrobce uve-
deného ATU mezitím konstrukci promìnné indukènosti
zmìnil. Tyto pøíhody mne pøimìly zabývat se podrobnìji
nároky kladenými na indukènost T-èlánku v ATU.

Jak pracuje T-èlánek?

Èinnost T-èlánku pochopíme nejsnadnìji rozborem
funkce èlánku L. Tu lze jednoduše vysvìtlit, použijeme-
li jednoduchého principu,
kdy komplexní impedance
(rezistance a reaktance)
v sériových obvodech jsou
reprezentovány ekvivalentní-
mi obvody paralelními.
Odpor 50 Ω bude mít zøejmì
stejnou hodnotu v sériové i
v paralelní konfiguraci. Odpor
50 Ω v sérii s reaktancí 50 Ω mùže být pøeveden na
obvod, v nìmž je k odporu 100 Ω zapojena paralelní
reaktance 100 Ω (viz obr. 1).

Pøipojíme-li pak k tomuto obvodu paralelnì další
reaktanci opaèného znaménka o hodnotì rovnìž 100 Ω,
bude výsledkem jen èistì odporová rezistance 100 Ω
(kladná a záporná reaktance se ve svých úèincích zruší).
Pøekreslíme-li výsledné schéma trochu jinak, vidíme, že
dvojice složená ze sériového a paralelního obvodového
prvku (kondenzátoru a indukènosti) tvoøí èlánek typu L,
pøevádìjící impedanci v pomìru 1:2 (obr. 2). Vyššího
transformaèního pomìru lze dosáhnout jednoduše
zmenšením hodnoty sériové kapacity. Menší transfor-
maèní pomìr ale vyžaduje velkou hodnotu kapacity a L-
èlánek proto není ve funkci ATU pøíliš praktický - èasto
se pokoušíme vyrovnat malé zmìny impedance (napø.
snížení PSV ze 2 na 1).

Výkonové ztráty

Promìnné kondenzátory mají v oblasti vf mnohem vyšší
jakost Q než cívky; ztráty v obvodu L èlánku, dané
koneènou hodnotou jakosti Q cívky lze v obvodovém
schématu znázornit jako paralelní odpor o hodnotì Q-
násobku reaktance cívky. Vypoèítáme-li z výkonu na
svorkách L èlánku napìtí na cívce (a souèasnì tedy i na

ztrátovém odporu, pøipojeném k ní paralelnì),
dostaneme ztrátový výkon uvolnìný v ATU. Výpoèet je
jednoduchý: Mìjme napø. anténu, jejíž impedance se
skládá z odporu 10 Ω a z nìjaké sériové reaktance;
vysílaè vyžaduje zátìž 50 Ω, požadovaný výkon na
anténì je 400 W a jakost cívky bude 50. Pokud má séri-
ový kondenzátor dostateèný ladicí rozsah, mùžeme
ignorovat reaktanèní složku zátìže a ztrátový výkon
v tomto pøípadì bude roven 16 W.
Jednoduchý èlánek L podle obr. 2 má svá omezení:
1. Mùže transformovat jen takové impedance, u kterých
je odporová složka menší než rezistance vyžadovaná
vysílaèem.
2. Pro malé hodnoty transformaèního pomìru, napø. je-
li PSV pro danou zátìž nízký, vychází hodnota sériové
kapacity neúnosnì velká.

K pøekonání tìchto problémù bychom museli použít
velkou hodnotu kapacity. Druhou možností je zapojit
dva èlánky L za sebou tak, abychom na výstupu prvního
èlánku dostali impedanci zátìže transformovanou na
vyšší hodnotu, kterou pak budeme druhým L-èlánkem
transformovat na hodnotu odpovídající výstupu vysílaèe.
A máme tady èlánek T!

Èlánek T tedy vznikne vzájemným spojením dvou
èlánkù L, které jsou k sobì „otoèeny zády“. V obvyklém
zapojení anténních èlenù jsou sériová ramena èlánku
tvoøena promìnnými kondenzátory a obì paralelní
ramena - indukènosti - jsou ve schématu vedle sebe a
lze je realizovat cívkou jedinou, která má obvykle
promìnnou indukènost (obr. 3). Obdobnì jako
u jednoduchého èlánku L se témìø celý ztrátový výkon
uvolòuje v cívce, z hlediska obvodového schématu
v cívkách dvou.

Pøi výbìru nebo návrhu pøizpùsobovacího èlenu
v zapojení T-èlánku je tedy nejdùležitìjším faktorem
kvalita cívky. Vznikající ztráty lze v obvodovém sché-
matu vyjádøit odporem, zapojeným sériovì nebo paralel-
nì k indukènosti. I kdyby ovšem cívka sama o sobì mìla
malé ztráty (uvedený ztrátový odpor paralelní k cívce by
byl velký), nevhodnou konstrukcí, napø. blízkým
umístìním ztrátového kovového prvku, tøeba železné
skøíòky, se ztráty mohou zvìtšit. Situaci zlepšíme
umístìním cívky dostateènì daleko od železných stìn,
tedy do støedu velké skøíòky, pokrytím vnitøku skøíòky
mìdìnou vrstvou nebo konstrukcí skøíòky z hliníku
(bohužel tyto zásady nejsou èasto dodrženy ani u mnoha
známých konstrukcí). Sám jsem optimisticky øešil tento
problém vestavìním mého tuneru z r. 1970 do skøíòky
døevìné.

Promìnné indukènosti

Ve tøicátých a ètyøicátých letech bylo dosaženo
výrazného pokroku v konstrukci promìnných
indukèností vhodných pro KV vysílaèe. V amatérských
zaøízeních se bìžnì vyskytují indukènosti s kladkovým
jezdcem.

Zajímalo mì, jak se chová jakost Q takových promìn-
ných cívek, tedy pomìr jejich induktivní reaktance ku ztrá-
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tovému odporu. Mùstkem Wayne Kerr B801B jsem proto
mìøil ekvivalentní paralelní odpor u nìkolika rùzných
promìnných indukèností. Jakost Q nebylo možno
stanovit pro celý rozsah nastavení jednotlivých cívek na
jednom kmitoètu kvùli parazitním reaktancím a omezené-
mu mìøícímu rozsahu mùstku. Mìøení byla proto
uspoøádána tak, že èást indukènosti v obvodu odpovídala
nastavení indukènosti zapojené v ATU v uspoøádání T-
èlánku, nastaveném pro typické zatìžovací impedance pøi
kmitoètu mìøení. Získané výsledky jsou pro ilustraci uve-
deny v obr. 4. Podrobnosti o jednotlivých cívkách jsou
uvedeny v originálním pramenu.

Porovnání obvodù

Vidìli jsme, kolik výkonu se ztrácí v cívce typického L-
èlánku. Porovnejme tento stav se situací èlánku T. Pro
pøíklad výpoètu zvolme hypotetickou rezistanci ve støe-
du T-èlánku, tedy na cívce, øeknìme 200 Ω. V typickém
anténním pøizpùsobovacím T-èlánku pro vyšší kmitoèty
lze tuto hodnotu dosáhnout s bìžnými souèástkami.
Jedna polovina èlánku T, tedy èlánek L tvoøený C1 a L1,
nám bude transformovat naši zátìž 10 Ω na 200 Ω,
druhá polovina obvodu, L2 a C2, bude transformovat
200 Ω na 50 Ω.

Výkon, ztracený v tomto pøípadì na ztrátovém odporu
výsledné indukènosti (L1 paralelnì s L2), bude 49 W,
jinak øeèeno: abychom do zátìže pøenesli 400 W, bude
náš vysílaè muset poskytnout 449 W! I když jsou
v tomto pøípadì ztráty o dost vìtší než u jednoduchého
èlánku L, uvedený rozdíl ve vyzáøeném výkonu nebude
mít z hlediska spojení v pásmech KV žádný význam.
Nìco jiného jsou ale dùsledky, které bude mít vývoj
tepla na životnost cívky v pøizpùsobovacím èlenu.

Pøedpokládejme, že
nepozornì naladíme obvod,
jak jsem to mohl udìlat
v pásmu 12 m, takže pracov-
ní rezistance uprostøed
èlánku T bude 600 Ω.
Pokud bude jakost cívky 50,
budou ztráty už 88 W! Pro
vyzáøených 400 W budeme
muset vyprodukovat 488 W,
nemalá èást tohoto výkonu
bude ztracena na cívce a
pøed nevhodností takového
nastavení nás nebude
varovat žádný indikátor
kromì našeho èichu.

Obdobnì mùžeme porov-
nat èlánky T a L pro pøípad,
kdy zátìž bude pøedstavovat
velkou rezistanci, øeknìme
600 Ω. Nezmìníme-li jinak
vùbec nic, bude výkon ztra-
cený v L-èlánku 26,5 W a
v T-èlánku, nastaveném tak,
že rezistance uprostøed
èlánku bude 1200 Ω, budou
ztráty rovny 46 W.

Omezení ztrát

Hodnoty Q, použité v uve-
dených pøípadech, lze typic-
ky namìøit pøi frekvenci 16
MHz. Pøi vyšších kmitoètech
bude Q klesat a ztráty v T-

èlánku budou vìtší. Obecnì pro danou indukènost exis-
tuje optimální pomìr délky ku prùmìru cívky, pøi nìmž
je dosaženo nejlepšího Q. Hodnota tohoto pomìru se
pohybuje typicky kolem 1,5. Praktická mìøení ovšem
ukazují, že hodnota Q je vždy maximální pøi maximální
indukènosti, i když podle výše zmínìného pomìru by Q
mìlo být nejlepší kolem støední polohy jezdce na cívce
(pokud ovšem není èást cívky zkratována).

Nejèastìji využíváme jen malou èást celé cívky, vìtši-
na závitù je zkratována. Zkratované závity zùstávají stále
pøipojeny k aktivním závitùm a pøispívají tedy ke zvìtšení
ztrát. Nevyužitá èást vinutí by sice mohla zùstat otevøená
(nezkratovaná), aby se zamezilo prudkému snížení Q
v situaci, kdy jezdec je na cca 20 % závitù, ale vzhledem
ke zmenšení poètu aktivních závitù (a nárùstu poètu
závitù nevyužitých) se bude v nevyužité èásti vinutí
indukovat vysoké vf napìtí, což mùže opìt vést k nárùs-
tu ztrát a napì•ovému prùrazu. Zbytek vinutí mùže zùstat
otevøený, pokud zaruèíme, že v obvodu bude jako aktivní
èást vinutí využita vždy alespoò polovina závitù. Jiným
øešením mùže být použití samostatné cívky pro kmitoèty
nad 10 MHz. Obì tyto alternativy ale komplikují pùvod-
ní jednoduchost a flexibilitu T-èlánku.

Jiné technické øešení promìnné indukènosti bývá
používáno v pøizpùsobovacích obvodech profesionál-
ních systémù, kde se požaduje dosažení urèité jakosti
cívky v celém rozsahu jejího nastavení. Jedna z metod
využívá vodivý válec, v jehož vnitøní stìnì je vyøíznut
závit odpovídající rozmìrùm vinutí cívky. Válec se
našroubovává na cívku a uzavírá a propojuje všechny
nevyužívané závity. Pøi dalším øešení jsou závity cívky
tvoøeny ohebnou kovovou páskou a nevyužívané závity

jsou „odmotávány“ do ukládacího bubnu, kde nemohou
ovlivòovat pracovní obvod.

V mezích technických možností promìnné
indukènosti s kladkovým jezdcem v našem ATU
mùžeme minimalizovat ztráty v T-èlánku jednak optima-
lizací Q cívky (zde nemùžeme dìlat víc než udržovat kon-
taktní plochy v èistotì a chránit celou cívku pøed zne-
èištìním), jednak nastavením režimu tak, aby hodnota
pracovní rezistance uprostøed èlánku T byla minimální.

Neš•astná slabina související s flexibilitou T-èlánku
ve funkci ATU je tedy odhalena: Nastavíme-li ovládací
prvky na minimální PSV, nevíme, jaké hodnoty pracov-
ní rezistance uprostøed èlánku T dosahujeme a pokud
tato rezistance není podstatnì menší než paralelní ztrá-
tový odpor, pøicházíme o mnoho našeho cenného
výkonu.

Abychom pøedešli zbyteèným ztrátám, mìli bychom
se proto snažit nastavit co nejnižší hodnotu pracovní
rezistance uprostøed èlánku T a souèasnì dosáhnout na
výstupu vysílaèe jednotkový PSV. Aplikace této jasné
instrukce vede ale bohužel pøi vyšších kmitoètech k na-
stavení jezdce promìnné indukènosti na malý poèet
aktivních závitù (na kterých je napìtí odpovídající rezis-
tanci uprostøed èlánku, s dùsledkem prùrazù mezi závi-
ty) nebo k nárùstu minimální indukènosti zpùsobenému
vlastnostmi mechanismu, který zkratuje závity.
Abychom se tìmto situacím vyhnuli, nastavujeme na
cívce vìtší poèet závitù, než by odpovídalo minimálním
ztrátám. Nìkteré promìnné indukènosti jsou kon-
struovány tak, že v oblasti minimální indukènosti mají
zvìtšený rozestup závitù, aby se zabránilo prvnímu
z uvedených problémù.

Existují situace, zvláštì pøi nízkých kmitoètech, kdy
T-èlánek umožní potøebný transformaèní pomìr jen pro
pomìrnì velkou hodnotu rezistance uprostøed èlánku -
promìnné kondenzátory C1 a C2 mají pro nízké kmitoè-
ty pøíliš malé hodnoty pro úèinné naladìní. Jakost cívky
ale na kmitoètech spodních pásem, kde je výstupní
výkon omezen spíše napì•ovou pevností kondenzátorù,
není tak podstatná.

Technika ladìní

K nejnižším ztrátám tedy bude docházet, pokud jeden
z kondenzátorù C1 nebo C2 bude nastaven na co
nejvìtší hodnotu a pøitom bude možné dosáhnout
správné transformace. Tak se co nejvíce mùžeme pøi-
blížit pøechodu od T- k L-èlánku, s možnostmi ladìní
vyplývajícími z parametrù použitých souèástek. V takové
situaci budeme normálnì používat co nejvìtší poèet
závitù cívky, na kterých se rozloží napìtí. Postup ladìní
pro dosažení minimálních ztrát pro ATU ve formì T-
èlánku je tedy následující:
1. Ladìní zaèínáme s obìma kondenzátory nastavenými

na maximum.
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2. Pak nastavujeme „anténní“ kondenzátor a promìn-
nou cívku na minimální PSV.

3. Nedosáhneme-li takto PSV 1, pak postupnì zmenšu-
jeme kapacitu „vysílaèového“ kondenzátoru a opaku-
jeme nastavení podle bodù 1. a 2.

Úprava obvodu anténního èlenu

Vidìli jsme, že pro pøípad, kdy je zatìžovací impedance
menší než rezistance potøebná pro výstup TRX, mùžeme
dále redukovat ztráty, a to zmìnou obvodu na L-èlánek.
Jednoduše toho dosáhneme zkratováním kondenzátoru
C2 na vysílaèové stranì. Prakticky prostou, ale neele-
gantní metodou je pøihnutí okraje jedné z desek rotoru
kondenzátoru tak, že pøi maximální kapacitì kondenzá-
toru se navzájem dotknou desky rotoru i statoru (obr. 5).
Vzniklý L-èlánek sice nebude schopen dosáhnout PSV 1
pro tak široký rozsah impedancí antény, jako pùvodní
èlánek T, ale bude výhodný pro ty hodnoty impedance a
pro vyšší kmitoèty, kde je rozsah kondenzátoru postaèu-
jící (tedy souèasnì pro kmitoèty, kde jsou ztráty v T-
èlánku nejvìtší). Obdobnì mùžeme zkratovat desky
„anténního“ kondenzátoru C1 v pøípadech, kdy je
zatìžovací impedance vyšší než hodnota, potøebná pro
výstup TRX.

Nemusí se vám líbit pøedstava deformace desek
dobrého promìnného kondenzátoru nebo znehodnocení
vašeho továrního anténního pøizpùsobovacího èlenu
ohýbáním desek kondenzátorù. Pak mùžete následovat
mùj pøíklad a doplnit ke kondenzátoru kontakt, který se
spojí vaèkou, upevnìnou na ose kondenzátoru.
U vìtšiny pøizpùsobovacích èlenù se osa kondenzátorù

mùže otáèet o 360°; je pak pouze potøeba nastavit polo-
hu kontaktu tak, aby k propojení desek statoru s osou
došlo, když bude ovládací knoflík nastaven mimo nor-
mální rozsah ladìní 180° (obr. 6). V rozsahu pùvodních
stupnic kondenzátorù pak bude anténní èlen pracovat
podle své pùvodní konstrukce.
Tato jednoduchá úprava umožní
1. redukovat ztráty v pøizpùsobovacím èlenu,
2. dosáhnout vyššího výkonu pøi vyšších frekvencích

snížením napì•ového rozdílu mezi závity cívky a
proudu protékajícího cívkou,

3. snížit poèet ovládacích prvkù,
4. rozšíøit pro daný rozsah zatìžovacích impedancí hrani-

ci horního pracovního kmitoètu, protože nyní cívka
nebude pùsobit jako dvì cívky spojené paralelnì.

Tuto jednoduchou úpravu mùžete realizovat u vìtšiny
populárních ATU zapojených jako T-èlánek, které
obsahují promìnnou indukènost. Prakticky byla reali-
zována napø. u jednotky Heathkit SA2060 nebo MFJ-
98C a nepochybnì ji lze udìlat i u dalších obdobných
výrobkù.

Konstrukènì je kontakt proveden tak, že na osu kon-
denzátoru (podle konkrétního provedení) se pøipájí
mìdìný kotouèek, vypilovaný do tvaru vaèky, která má
nejvìtší polomìr ve výseèi asi 90°. Uprostøed této èásti
je vypilován ještì fixaèní záøez. Druhý kontakt, ohnutý a
vytvarovaný z pružného pásku, je zachycen ke svorníku,
vyènívajícímu ven z èela kondenzátoru (viz obr. 7). Tvar
vaèky by mìl zajistit, aby vzdálenost kontaktního pásku
od vaèky v poloze, kdy kondenzátor má normálnì fun-
govat, byla alespoò tak velká, jako vzdálenost desek
kondenzátoru. Vhodné uspoøádání je takové, kdy ukaza-
tel ladícího knoflíku pro sepnutý kontakt smìøuje dolù.
Pokud jsou takto zkratovány oba kondenzátory, pùsobí
pøizpùsobovací èlánek jen jako cívka zapojená paralelnì
k výstupu.

Výsledky

Technika ladìní pro neznámou anténu vyžaduje, aby
zpoèátku byl vyhledáván minimální PSV s jedním nebo
druhým kondenzátorem v zapojení L-èlánku. Na T-
èlánek se pøejde teprve tehdy, pokud se takto nedosáhne
dobrého pøizpùsobení. Dospìl jsem k názoru, že tato
modifikace je vždy výhodná na pásmu 18 MHz a na
vyšších pásmech. Na 14 MHz a níže, kde je cívka ménì

zranitelná, nestaèila nìkdy
v konfiguraci L-èlánku kapacita
kondenzátorù k dosažení PSV
1:1.

Nìkteré typické výsledky
jsou v následující tabulce. Jsou
uvedeny hodnoty ukazatele
promìnné indukènosti pro L- i
pro T-èlánek pøi pøizpùsobování
antény s nominální impedancí
50 Ω v situaci, kdy PSV byl
pøíliš vysoký a vysílaè nebyl
schopen odevzdat bez ATU plný
výkon. Je vidìt, že v konfiguraci
L-èlánku je v obvodu zapojena
vždy mnohem vìtší indukènost.
Výsledky se týkají ATU MFJ
989C, kde na jeden závit cívky
vychází údaj stupnice 2,7.

pásmo MHz T-èlánek L-èlánek
18 5 9
21 2,5 10
24 4 10
29 2,5 9

Nastavení kondenzátoru odpovídalo pro L-èlánek
vždy vyšší hodnotì kapacity, což znamená, že jediný
kondenzátor v obvodu L-èlánku je ménì namáhán, je na
nìm menší napìtí. Výsledky pro anténu s typickým PSV
od 3 do 4 byly více náhodné, ale v mém pøípadì bylo
možné použít stejný L-èlánek se zkratovaným anténním
kondenzátorem pro všechna pásma od 14 do 28 MHz.
Užiteènou výhodou je rovnìž to, že pøi pøelaïování po
pásmu je tøeba nastavovat jen dva ovládací prvky.

Tony Preedy, G3LNP: Save your tuner for two pence. 
RadCom May 2000.

Pøeložil a upravil Jiøí Škácha, OK1DMU, 
skachaj@centrum.cz
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Odezvy na
„klapání“ v RA 5/01
1. Z øady starších Icomù má asi nejtvrdší znaèky
IC735. Petr, OK1ARE, odzkoušel na IC735 zapojení
dle obr.1. Nábìhy a dobìhy se zmìní z 1,5 ms na
3,5 ms a klapání se omezí ku prospìchu okolních
blízkých stanic. Rovnìž pøíposlech IC735 se stane
pøíjemnìjším. Pøi vìtších rychlostech je potøeba
sáhnout na knoflíèek Weight na elbugu a nastavit
vhodný pomìr teèka/mezera. 
2. Omlouvám se všem, komu se nelíbila
zjednodušená interpretace, která nerozlišuje mezi
kliksy, což je jev nežádoucí a klapáním, tedy spek-
trem, nebo jinak šíøí pásma, kterou zabírá CW
signál. Více se doèteme v (1). Pokud slevíme ze
standardních požadavkù na CW šíøi pásma v (1),
kterých se drží i konstruktéøi vysílací èásti TCVRù,
lze šíøi pásma, kterou zabírá CW signál, zredukovat
zakulacením znaèek na polovinu až tøetinu, bez
citelné ztráty èitelnosti. Dùkazem je, že znaèky zaku-
lacené až filtrem 250 Hz v pøijímaèi dobøe èteme
ještì pøi rychlosti 200-220 zn./min. A pøitom stan-
dardnì by mìl být filtr 250 Hz vyhovující jen do
rychlosti kolem 80 zn./min. 

(1)  Josef Daneš a kol. Amatérská radiotechnika
a eklektronika  3. díl - Ing. Vladimír Geryk -
Technika jednopásmového provozu - str. 255 až
261.

OK1AYY, Ing. Jaroslav Erben, ok1ayy@volny.cz



Základní úvahy

V moderních profesionálních zesilovaèích je kladen
dùraz na spolehlivost a komfort pøi zachování vysokých
technických parametrù. Aèkoliv jsou polovodièové
výkonové zesilovaèe velkých výkonù již dnes bìžnì
komerènì vyrábìny, je jejich zhotovení v amatérských
podmínkách nároèné a problematické. Proto mají elek-
tronkové zesilovaèe mezi amatéry stále místo.

Elektronkové zesilovaèe se provozují buï v zapojení
s uzemnìnými møížkami (zesilovaè buzen do katody),
nebo jako zesilovaèe se zemnìnou katodou (buzené do
øídicí møížky).

Zesilovaè s uzemnìnými møížkami je stabilní, jeho
výkonové zesílení je však podstatnì nižší, než pøi buzení
do øídicí møížky. Vstupní impedance zesilovaèe
buzeného do katody je však velmi promìnlivá - silnì
závisí na pracovním bodu elektronky (pøedevším na
úrovni buzení) a na kmitoètu. Pøizpùsobení transceiveru
na zesilovaè napájený do katody je možné jen pro jednu
úroveò buzení, pro ostatní úrovnì je pøizpùsobení kom-
promisní. K optimálnímu pøizpùsobení a k dosažení
nejvyšší úèinnosti (a pøi SSB provozu i intermodulaèní
odolnosti) je tøeba pøizpùsobit výstup transceiveru na
vstup zesilovaèe pøi plném vybuzení pomocí pí-èlánku,
pøepínaného pro jednotlivá pásma. K dosažení výkonu 1
kW je zapotøebí budit výkonem nejménì 100 W (podle
použité elektronky koncového stupnì).

Vstupní impedance zesilovaèe buzeného do øídicí
møížky je velmi vysoká a elektronka má vysoký i
výkonový zisk. Proto se mùže zesilovaè vlivem kapa-
citní vazby mezi anodou a øídicí møížkou rozkmitat, a
to v pásmech od dlouhých vln (rezonance tlumivek)
pøes pracovní kmitoèet zesilovaèe (rezonance
anodového a møížkového obvodu) až do VKV kmi-
toètù (rezonance møížkových a anodových pøívodù).
Velké (napø. rozhlasové) zesilovaèe se proto neutrali-
zují, což je pochod, jímž se pøivádí z anody k øídicí
møížce napìtí obrácené fáze než napìtí procházející
kapacitou anoda - øídicí møížka z anody na møížku - a
to v takové velikosti, že se jím zcela kompenzuje
nežádoucí zpìtnovazební napìtí. Širokopásmová neu-
tralizace je konstrukènì nároèná, její nastavení kom-
plikované; proto se k zamezení nestability vstupní
impedance moderních zesilovaèù provozovaných
v zapojení s uzemnìnou katodou umìle snižuje
vstupní odpor (zapojením výkonového odporu o hod-
notì 50 až 220 Ω paralelnì k øídící møížce). Tím se i
podstatnì snižuje výkonové zesílení a proto je takto
ošetøený zesilovaè zcela stabilní a transceiver je bez
dalších opatøení zatížen konstantní impedancí v celém
rozsahu krátkých vln (pøi hodnotì jiné než 50 Ω se
odpor pøizpùsobuje k transceiveru širokopásmovou
transformací). Koncový stupeò, jehož vstup je zatížen
odporem 50 Ω, potøebuje k plnému vybuzení zhruba
polovièní výkon oproti výkonu pro plné vybuzení
zesilovaèe s uzemnìnou møížkou (resp. osminový
výkon pøi vstupním odporu 220 Ω). To vše byly

dùvody, proè jsem v nové konstrukci zvolil zapojení
s uzemnìnou møížkou.

Úskalí amatérských konstrukcí 
výkonových zesilovaèù
V dobì od uveøejnìní èlánku [1] se na mne obrátilo více
amatérù, kteøí se setkali pøi oživování zesilovaèe
s obtížemi èi dokonce s nezdarem. Jejich potíže prame-
nily z nevhodného konstrukèního pojetí, z nevhodné
anodové tlumivky, z poddimenzovaných anodových
cívek a anodového ladícího kondenzátoru, nevhodnì
navrženého anodového pí-èlánku, z nerespektování
údajù výrobce elektronky (zvláštì pøekroèením mezních
parametrù) použitím nevhodného zdroje napìtí první a
druhé møížky (zdroje s pøíliš vysokým vnitøním
odporem), z nevhodnì ošetøených nefunkèních
anodových cívek, z nedostateèné ochrany proti
výkonovému pøetížení elektronky a nedostateèného
chlazení. Nejèastìji se vyskytující otázky a možná
odpovìdi jsou uvedeny dále.

Konstrukèní zásady

Rozdìlení prostoru zesilovaèe. Blokuje se VF
výkonem nìkterý ze stabilizátorù, pomocných
obvodù èi ochran? Je zesilovaè nestabilní, aèko-
liv jste použili vyzkoušené zapojení? Výkon
zesilovaèe pronikavì klesá s kmitoètem?
Pak jste nevhodnì navrhli konstrukèní rozložení zesilo-
vaèe a propojení VF souèástek zesilovaèe. Èásti zesilo-
vaèe obsahující silné vysokofrekvenèní pole musí být
odstínìny od zdrojové èásti, pomocných (ovládacích a
ochranných) obvodù a od vstupní èásti zesilovaèe. Je
úèelné umístit zesilovací elektronku na samostatné šasí
(„obrácené korýtko“), zhotovené z mìdìného plechu.
Vnitøní èást korýtka slouží k umístìní vstupních a napá-
jecích obvodù zesilovaèe. K podlaze korýtka jsou pøímo
pøipájeny katodové vývody patice elektronky, do stej-
ného místa jsou zapájeny (co možná nejkratšími
pøívody) filtraèní a blokovací kondenzátory vstupní èásti
zesilovaèe. Zatìžovací výkonový odpor je umístìn co
nejblíže k první møížce, ke vstupnímu konektoru i k od-
dìlovacímu kondenzátoru první møížky a je s ní propo-
jen koaxiálním kabelem. Všechna napájecí napìtí spod-
ní èásti procházejí do vstupního prostoru prùchodkový-
mi kondenzátory.

Prostor nad horní èástí korýtka je vyhrazen anodové
èásti zesilovaèe. V blízkosti anody jsou upevnìny
anodové tlumivky, antirezonanèní obvod (používá se
k zabránìní oscilací v pásmech VKV/UKV; tvoøí jej
krátký pásek délky 8 až 10cm stoèený do
vlásenky, mezi jejímiž konci je zapojen útlumový
odpor øádu desítek W) a oddìlovací kondenzátor.
Korýtko je zapuštìno do šasí, jímž je oddìlen anodový
box od pomocných obvodù a nízkonapì•ových zdrojù.
Bok, èelo a zadní èást anodového prostoru jsou stínìny
kovovými stìnami, oddìlujícími anodový prostor od

zbytku zesilovaèe. V tomto prostoru jsou všechny VF
výkonové souèástky (ladící kondenzátory, cívky, pøepí-
naè pásem a anténní relé). Oba ladící kondenzátory,
cívky a pøepínaè jsou propojeny mìdìnými pásky (okolo
10 mm širokými). Propojovací pásky musí být co
nejkratší! Zemnící pásky pí-èlánku jsou pøišroubovány
na anodovou stranu korýtka a spoje jsou ještì propáje-
ny (v tìchto bodech teèou VF proudy øádu až desítky
ampér).

Vysokonapì•ový zdroj je umístìn ve zvláštním boxu,
z bezpeènostních dùvodù oddìleném od zbytku zesilovaèe. 

Anodové tlumivky. Klesá dramaticky úèinnost
Vašeho zesilovaèe na nìkterém z vyšších pásem,
aèkoliv je zesilovaè øádnì vybuzen? Dochází
k nespojitosti ladìní pí-èlánku (ke skokové zmìnì
proudu a výkonu)? Vzniká pøi plném vybuzení
oblouk mezi støedem  tlumivky a kostrou? 
Pak používáte tlumivku, která rezonuje na pracovním
kmitoètu nebo v jeho blízkosti.

Anodová tlumivka slouží k oddìlení VF složky
anodového napìtí od napájecího zdroje; je jedním
z nejkritiètìjších prvkù zesilovaèe. Tlumivka se chová
jako èistá indukènost pouze na kmitoètech, na nichž je
délka použitého drátu vùèi vlnové délce zanedbatelná.
Indukènost závisí na poètu závitù (tj. na délce vodièe),
na prùmìru a na délce cívky. Pøi ètvrtvlnnné délce drátu
se tlumivka chová jako paralelní rezonanèní obvod, nad
ní se chová jako impedance kapacitního charakteru a pøi
pùlvlnné délce jako zkrat. Rezonanèní kmitoèet tlumivky
se ještì snižuje mezizávitovou kapacitou. Pokud je rezo-
nance tlumivky blízká pracovnímu kmitoètu zesilovaèe,
protékají cívkou vysoké cirkulaèní proudy. Vlivem rezo-
nance tlumivky dochází k dramatickému poklesu úèin-
nosti, k proudovému pøetížení tlumivky èi k pøepálení
vinutí tlumivky, k vysokonapì•ovým pøeskokùm (oblouk
mezi kmitnou napìtí na tlumivce a kostrou) a
k obtížnému ladìní anodového obvodu. Mezi amatéry
jsou populární návody na konstrukci tlumivky, které byly
publikovány v dobì, kdy amatéøi používali pouze pìt
krátkovlnných pásem. Tehdy byla amatérská pásma od
sebe tak vzdálena, že se rezonance tlumivky ležící mezi
pásmy neprojevovala. Po mnoha testech tlumivek
rùzných konstrukcí se mi nepodaøilo podle tìchto
návodù zhotovit tlumivku, která by mìla pøijatelnou
indukènost i pro pásmo 160 m (alespoò 50 µH) a která
by rezonovala nad 30 MHz. Existuje však jednoduché a
elegantní øešení: anodovou tlumivku lze složit ze dvou
cívek, spojených do série. První z nich je válcová cívka
urèená pro pásma 10 až 30 MHz o indukènosti 5 µH,
jejíž rezonance vysoko nad 35 MHz neovlivní zesilovaè.
Druhá cívka doplòuje indukènost tlumivky na 50 µH,
která vyhoví všem nižším pásmùm až do 1,8 MHz. Na
vyšších pásmech se druhá cívka prostøednictvím pøepí-
naèe èi vakuového relé vysokofrekvenènì zkratuje
blokovacím kondenzátorem se zemí.

Anodové cívky. Upalují se kontakty pøepínaèe pí-
èlánku? Vzniká mezi sekcemi pøepínaèe oblouk?
Vytáhnete pøi vybuzeném zesilovaèi z nefunkèní
cívky pomocí šroubováku dlouhý VF oblouk? 
Nepoužívaná cívka pí-èlánku je nedostateènì ošetøena.

Pøehøívají se po delším zaklíèování cívky pí-
èlánku?
Buï jsou cívky navinuty z pøíliš tenkého vodièe, nebo je
èinitel jakosti zatížené cívky pøíliš vysoký.
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Krátkovlnný elektronkový zesilovaè o výkonu 1 kW
Jednoho záøijového deštivého odpoledne mùj starý koncový stupeò [1] zastávkoval. Ještì plný
dojmù z výstavy zaøízení na setkání ve Friedrichshafenu jsem se rozhodl a okolo pùlnoci zbyla ze
zesilovaèe hromada souèástek a šroubkù. V èlánku popisuji zesilovaè, ve kterém byly realizovány
podnìty z moderní vysílací techniky a odstranìny nedostatky pøedchozích konstrukcí. Cílem èlánku
je pomoci konstruktérùm koncových stupòù.



K pøekrytí všech KV pásem staèí dvì anodové cívky,
zapojené do série. Pro výkon do 500 W je tøeba (podle
[2]) použít pro rozsah 14 až 28 MHz pøi výkonu do 1,5
kW drát cívky o prùmìru alespoò 5 mm (pro výkon do
500 W drát o prùmìru 3,5 mm), pro kmitoèty pod 10
MHz o prùmìru 3,5 mm (resp. 2,5 mm pro výkon do 0,5
kW). Nejvhodnìjším materiálem cívek jsou mìkké
mìdìné trubièky (tvrdé trubièky se pøed navíjením žíhají
a prudce ochladí ve vodì). Trubièky vyleštíme do
vysokého lesku a podle možností postøíbøíme.
Postøíbøením se ponìkud zvýší vodivost, avšak podstat-
nì se ovlivní dlouhodobá nízká vodivost (oxid mìdi má
øádovì nižší vodivost, než oxid støíbra). Cívky se umis•ují
tak, aby se navzájem co nejménì vázaly (uchycené kolmo
na sebe, umístìné pokud možno ve vìtší vzdálenosti od
sebe). Cívku pro nižší pásma je nutné pøi provozu na
vyšších pásmech zkratovat, jinak mùže nakmitané napìtí
na cívce (v rezonanci øádu až mnoha kV) poškodit pøepí-
naè pí-èlánku (obloukem mezi kontakty pøepínaèe nebo
proudovým pøetížením kontaktu).

Ladící kondenzátory. Dochází pøi plném vybuzení
k oblouku v anodovém kondenzátoru? Zahøívá se
ladící kondenzátor pøi dlouhodobém provozu?
Anodový kondenzátor musí mít dostateèné mezery mezi
rotorovými a statorovými deskami (nejménì 1 mm/kV) a
musí být schopen zpracovat vysoký VF výkon. Pøi
výkonu 1 kW, anodové impedanci 1500 Ω a èiniteli
jakosti zatíženého anodového obvodu Q = 12 protéká
ladícím kondenzátorem cirkulaèní proud až 8 A. Pøi
takovém proudu jsou kritickými místa sbìraè rotoru a
pøechodový odpor distanèních podložek.

Anodová impedance a èinitel jakosti zatíženého
anodového obvodu. Anodovou impedancí se rozumí
impedance zátìže, kterou je nutné zatížit elektronku, aby
vyprodukovala požadovaný výkon. Ke stanovení
anodové impedance se používají numerické a grafické
metody, respektující charakteristiky použité elektronky.
Pro amatérské použití staèí orientaèní hodnota, kterou
získáme použitím formule

kde Ua...anod. nap. v kV,
la...anod. proud v A,
Ra...anod. imp. v kΩ

Èinitel jakosti zatíženého obvodu je kompromisem
mezi úèinností a hodnotou potlaèení vyšších harmonic-
kých. Hodnota Q se volí mezi 8 až 15; optimálním kom-
promisem je Q = 12. Pøi vyšších hodnotách klesá nepa-
trnì výstupní výkon a pronikavì se zvyšují cirkulaèní
proudy. Pøi nižších hodnotách se zvyšuje obsah vyšších
harmonických.

Napájecí zdroje. Napìtí napájející první a druhou
møížku musí být stabilizována a vnitøní odpor jejich
zdrojù nízký. Ke stabilizaci první møížky vyhoví øetìzec
Zenerových diod se stabilizaèním proudem mezi 20 až
40 mA.

Zvláštì nároèné je napájení druhé møížky. Proud
druhé møížky závisí na pracovním režimu elektronky. Pøi
nízkém buzení protéká proud z møížky do zdroje, pøi
plném vybuzení ze zdroje do møížky. Není-li zdroj
møížkového napìtí schopen absorbovat výkon dodávaný
z møížky do zdroje, napìtí druhé møížky se zvyšuje,
dochází k prudkému rùstu anodového proudu a
v mezních pøípadech k prùrazu èi ke vzniku oblouku
v elektronce. Zvláštì dlouho skladované elektronky jsou

ke vzniku oblouku náchylné. Pokud není elektronka
chránìna rychlou ochranou, dochází pøi oblouku
k utavení elektrod. Ideální zdroj napìtí druhé møížky
neodebírá v klidu žádný proud; pøi proudu z møížky do
zdroje se aktivuje paralelní zátìž, jejíž vnitøní odpor
exponenciálnì klesá se stoupajícím møížkovým napìtím.
Pøi pøekroèení nastavené úrovnì møížkového napìtí
(odpovídající podmínkám vzniku oblouku) se druhá
møížka zkratuje a všechna napìtí napájející elektronku se
odepnou.

Zdroj anodového napìtí lze konstruovat jako
vysokonapì•ový mùstkový usmìròovaè, napájený
proudovì neošizeným transformátorem (proudová hus-
tota vinutí 3 A/mm2) a filtrovaný kondenzátorem
s dostateènou kapacitou. Pro volbu hodnoty kapacity
použijeme orientaèní hodnotu vypoètenou podle for-
mule

kde zvl … zvlnìní dvoucestného usmìròovaèe v  %
R … minimální hodnota odporu, kterým je
zatížen zdroj

Pøi anodovém napìtí 2 kV, anodovém proudu 0,75 A a
zvlnìní 5% volíme kondenzátor o kapacitì alespoò 40
µF pro napìtí 3 kV. 

Vazební a blokovací kondenzátory. Kondenzátor
oddìlující stejnosmìrné anodové napìtí od pí èlánku
musí být schopen pøenést až 10 A VF proudu, jeho
napìtí se volí o 50 % vyšší, než
je klidové anodové napìtí, a
jeho minimální kapacita je øádu
tisícù pF. Ruské keramické
diskové kondenzátory prodá-
vané na burzách jsou k tomuto
úèelu konstruovány.

Vazební kondenzátor první
møížky pøenáší VF výkon øádu
W, takže vyhoví jakýkoliv
keramický èi slídový kondenzá-
tor požadované kapacity a
napìtí.

Blokovací kondenzátor druhé
møížky musí mít co nejkratší
vývody, nìkteré patice mají kon-
denzátor již zabudovaný pøímo
mezi uzemnìní a vývod druhé
møížky.

K blokování žhavení je vhod-
né použít keramické prùchod-
kové kondenzátory pøipájené
pøímo do patice elektronky.

K vysokonapì•ovému bloko-
vání v obvodu anodové tlu-
mivky lze použít VN keramické
kondenzátory, slídové konden-
zátory nebo kondenzátory typu
MP.

Chlazení. Plnou anodovou
ztrátu elektronky lze využít
pouze tehdy, je-li elektronka
dostateènì chlazena. Výrobci
elektronek uvádìjí hodnoty
požadovaného množství

chladícího vzduchu (v angloamerických pramenech
udávané jako CFM - kubické stopy za minutu) a zpìtný
tlak, který vyvolává konstrukce elektronky. Napøíklad pro
elektronku RE025XE, použitou v popisovaném zaøízení,
uvádí výrobce množství chladícího vzduchu 100 l/min.
pøi zpìtném tlaku 65 Pa (výrobce 2CX250R, US ekviva-
lentu RE025XE uvádí CFM = 6,4 a zpìtný tlak 0,59).

Elektronku lze chladit dvojím zpùsobem: vhánìt
chladicí vzduch do uzavøeného prostoru obsahujícího
vstupní a napájecí obvody, paticí a anodovým komínkem
prohánìt kolem anodového chladièe vzduch do prostoru
(obr. 1). Druhý zpùsob je uveden na obr. 2 - anodový
prostor je uzavøen pomocí horní èástí šasí, plechovými
boky a horním víkem (zhotoveným z izolantu - vhodný je
napø. teflon nebo dielektrické vložky mikrovlnných
trub.): Horním víkem tìsnì prochází horní èást chladièe
anody. Do tohoto uzavøeného prostoru je vhánìn
chladicí vzduch. Proud vzduchu se dìlí na dva proudy -
jeden prochází chladièem anody, druhý prochází otvory
v patici. Tímto uspoøádáním se snižuje v porovnání
s prvním zpùsobem odpor vùèi proudícímu vzduchu až
ètyønásobnì. Pøi použití dvou stejných elektronek se
sice zvýší potøebný objem chladicího vzduchu na dvoj-
násobek, ale souèasnì klesne odpor vùèi proudícímu
vzduchu na polovinu. Proto z hlediska chlazení se
doporuèuje používat pro stejný výstupní výkon vìtší
poèet elektronek.

pokraèování pøíštì

Jozef Plzák, OK1PD
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Obr. 2 - Schéma chlazení elektornky 2. typu (Podle ARRL Handbook 1995)

Obr. 1 - Schéma chlazení elektronky 1. typu s pøipojeným manometrem.
(Podle ARRL Handbook 1995)
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Pøehled contestových QSO - OZ/OK5DX/P - JO75JF

Bìhem závodu se na 6 m podaøilo jediné QSO s OK, a to s Karlem OK2FD - díky a congrats.
Na 2 m jsme bìhem závodu pracovali s 241 DL, pouze s 53 OK

(!!), s 35 SP, 22 OZ, 21 SM, 15 PA, 6 EA, 6 LY, 4 ON, 3 LA, 2 OH,
2 OM, 2 YL, 1 CT, 1 I, 1 OE, 1 UA2. V sobotu mezi 14-19 UTC se
prohánìla nad Evropou Eska a tak jsme si ukrojili také svùj díl
z koláèe v podobì nìkolika QSO do EA a ODXu do CT. Mimo QSO
via Es bylo ODXem QSO s DL0BLG JN47ET - 935 km.

Na 70 cm jsme dìlali pouze 16 OK a 1 OM, z ostatních zemí pak 37
DL, 14 SP, 10 SM, 6 OZ, 5 LY, 4 PA, 2 LA, 1 OH, 1 ON, 1 UA2 a 1 YL.

Na 23 cm se nám i pøes mnohé pokusy nepodaøilo udìlat žádné
QSO do OK ani do OM - sri. QRM od radarù bylo pøíliš silné.
Pracovali jsme s 10 DL, 7 SP, 5 SM, 3 OZ, 1 LY, 1 OH a 1 YL.

Použitá zaøízení

- KV - Kenwood TS 2000 a WARC vertikál firmy ZACH
- 6 m - IC 756 - 100 W + 6 el. OWA firmy ZACH
- 2 m - FT 225 RD + PA 1 kW a 500 W - 2 x 15 el. Yagi, 2 x 14 el.

PARABEAM - CF 300
- 70 cm - FT 736 + PA 400 W, ANT 38 el. M2 - CF300 
- 23 cm - TS 790 + PA 100 W, 4 x SBF
- 3 cm - TR 751E +  transvertor DB6NT - 200 mW, 70 cm OFFSET 

Trocha èísel

Bìhem tøech dní èistého èasu, kdy jsme byli QRV, bylo navázáno
1543 VKV QSO se 47 DXCC do 187 lokátorù a 349 QSO na KV.
Naše znaèka se objevila ve 180 denících OK stanic. Hodnota tech-
nického vybavení, které jsme sebou vezli, pøesahovala 1 milión
korun. Z OK jsme sebou vezli pøes 250 kg potravin a pití. Na ces-
tách jsme strávili 65 hodin. Ujeli jsme 2156 km po souši a cca 200
km po vodì. Agregát spotøeboval 180 litrù nafty.

Co øíci na závìr?

Každopádnì ohromné díky všem sponzorùm nejen za jejich
finanèní a hmotnou podporu expedice, ale i za ochotu a
porozumìní s našim hobby, protože VKV expedice je vždy a pouze
prodìleèná, bereme-li èistì finanèní stránku vìci; dá se tedy dìlat
opravdu jen pro potìšení.

Hlavním sponzorem byl Èeský radioklub. Aèkoliv Bent OZ1HTB
tyto øádky pravdìpodobnì èíst nebude, patøí právì jemu velký dík za
vše, co pro nás udìlal - bylo toho opravdu hodnì. Dále dìkujeme
firmì Statoil za 200 litrù nafty pro agregát, firmì PZP Kvasiny za
poskytnutí vozidla, firmì ZACH za antény a OK DX nadaci za finanèní
pøíspìvek. V souèasné dobì jsou QSL lístky v tisku u firmy Elli print
(OK1FXX); té tímto též dìkujeme za sponzorování této èásti akce.
Jakmile budou lístky vytištìny, budou díky OK DX nadaci rozeslány
všem stanicím pøes QSL službu. V neposlední øadì dìkujeme i všem
stanicím za uskuteènìná spojení.

Výše uvedené výsledky v závodì na jednotlivých pásmech a
zejména pak celkové 2. místo v kategorii ALL BAND považujeme za
úspìch a splnìní cílù expedice. Koneèný výsledek na 2 m pøedèil
veškerá naše oèekávání. Z této - na VKV skoro panenské - oblasti
jsme udìlali témìø 200.000 bodù (podle našeho bodování), což by i
v OK hodnocení PD staèilo na 2. místo v kategorii MO. Rozpoèet

akce byl dodržen, nikomu se nic nestalo,
nic neshoøelo a vrátili jsme se zdrávi a vèas
zpìt do OK.

Ještì jednou velké díky za všechna QSO
a Vám všem, kteøí o podobné akci
uvažujete, mùžeme øíct jen jediné - nevá-
hejte ani minutu, stojí to opravdu za to!

Více informací vèetnì fotodokumentace
lze získat na http://www.qsl.net/ok1cdj/oz/.

Za tým OZ/OK5DX/P: Olda Linhart, OK1YM, 

ok1ym@yahoo.com
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Prak dovoluje pomìrnì pøesné zamìøení a vystøelení
pilotního lanka (rybáøského vlasce), na které pak
pøivážeme anténu a vytáhneme ji do pracovní polo-
hy. K vlastní konstrukci (viz náèrtek) není potøeba
velkého výkladu. Nosná èást se skládá ze dvou dílù
z umìlohmotné trubky o prùmìru cca 32 mm,
vidlièek z ocelové nebo duralové kulatiny 6 mm a
pažby. Gumu volíme alespoò 4x4 mm a vedeme ji
dvojitì. K vidlièkám, ve kterých je vypilována drážka,
ji pøivážeme pomocí kvalitního provázku. Vlasec je
navinut na rybáøském navijáku - dobøe poslouží
odložený „Shakespeare“ se smykadlem, který
získáme tøeba od známého rybáøe. Naviják
pøipevníme k nosné trubce pomocí stahovacích
hadicových pásek. Vlasec volíme èíslo 30-35.
Vidlièky jsou zasunuty do otvorù v PVC trubce
mimobìžnì a jsou tìsnì naraženy do otvorù, jejich
konce jsou jištìny matkou. Jako držadlo pøedpažbí
posloužila rukoje• pro vìtší pilník (pozor - je nutné
ho umístit pøed vidlièky!). Spojka trubek a opìrka
jsou z døevìné kulatiny. Rozmìry, pøedevším pak
délku pažby, neuvádím, protože si je každý pøizpù-
sobí podle sebe. Snažíme se, aby hlavy šroubù apod.

byly pokud možno skryty a nepøekážely pøi odvíjení
vlasce. Na horní stranì pøedního konce nosné trubky
je vhodné vypilovat mìlký záøez pro vedení vlasce pøi
nabíjení (vlasec musí procházet vidlièkami!).

Jako vystøelované závaží lze použít kulièku s provr-
taným otvorem, materiál a rozmìry kulièky pak urèují
její „razanci“. Do opravdu volné pøírody, kde nelze

ohrozit osoby ani majetek, je možné použít kulaté
rybáøské olùvko o hmotnosti asi 60 g, pro jiná místa
pak kulièku z umìlé hmoty nebo døeva o prùmìru cca
22 mm. Olovìné závaží bezpeènì snese vlasec k zemi
i pøes košatý strom. Závaží je dobré nabarvit výraznou
signální barvou, abychom nestrávili zbytek dne jeho
hledáním. Vlastní anténa by mìla být zakonèena
dostateènì dlouhým závìsným lankem, za které ji
ukotvíme. Používat k jejímu pøipevnìní pøímo vystøe-
lovací vlasec nemusí být nejvhodnìjší - pøestože
vlasec je sám o sobì dost pevný, je pøece jenom
náchylnìjší k pøetržení pøi tøení o vìtve atd. Pažba
slouží také jako zásobník pro „støelivo“.

Zdá se, že je výhodné støílet zpoza pøekážky
smìrem k uvažovanému stanovišti, pokud to situace
dovoluje - nemusíme pak støíhat pilotní vlasec. Pøed
výstøelem nezapomeòte zkontrolovat, zda vlasec není
volný a netvoøí smyèky, aby se nezachytil pøi výstøelu
za vidlièky! Naviják musí být samozøejmì v poloze
pro volné odvíjení.

Na závìr bych upozornil, že vlasec je pevný a
pružný a vrácená olovìná koule mùže støelce
nepìknì poznamenat. I když není tøeba vlastnit zbroj-

ní prùkaz, jedná se o zbraò (viz David a Goliáš), se
kterou je zapotøebí zacházet s rozvahou. Nezasvìcení
diváci èasto tuto pomùcku mohou považovat za
rybáøské náèiní na sumce. Klidnì je pøi tom nechejte
- jdete pøece lovit DXy.

Jaroslav Kolínský, OK1MKX, kolinsky@czechtrade.tpo.cz

Instalace drátových antén pomocí praku
Jedná se o metodu použitelnou pro doèasnou instalaci drátové LW nebo dipólové antény, obvyk-
le ve volné pøírodì. Výška antény, zvláštì na nižších pásmech, má velký vliv na její úèinnost, a
proto se snažíme zavìsit anténu co nejvýše. Ve volné pøírodì se obvykle nabízí využít vyšší
stromy atp. K tomuto úèelu jsem úspìšnì použil metodu „vystøelování“ antén prakem, která
dovoluje zavìsit volný konec antény - podle stromu, který je k dispozici - až do výšky asi 20 m.

BAND QSO Bodù prùmìr ODX LOC QRB LOC DXCC
6 m 238 319169 1341 4X1RF KM72LT 2943 117 32
2 m 416 199825 480 CT1DYX IN51QD 2316 79 17
70 cm 99 42416 428 PA6NL JO21BX 790 45 13
23 cm 28 7907 282 OH1AU KP10CM 732 16 7
3 cm 4 701 175 OZ1ALS/P JO44XX 309 3 2

7. Ludìk OK2ZI na 6m
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Polní den 2001 -
poznámky k výsledkùm

144 MHz
Deníky pro kontrolu: IK7/S57C/p,
OM7F, S55AW, OZ/OK5DX/P,
OM3KFF, LX/OK1ORA, OM3KEE,
OM3KII, OM0U, OM7M, OM3W,
OM5Z, OM3KHE, OM7T, OM5LD,
OM3KHO, OM1DK, OM3KIB,
OM3KDX/P, OM3KWZ/P, OM3KWO,
OM3RAL, OM3RMY, OM3U,
OM3KMY/P, OM9AZ/P, OM3ROM,
OM3RXB/P, OM7DX, OM3RBS/P,
OM3KLJ/P, OM5UM, OM3RRE/P,
OM3KHU/P, OM4TC, OM9TR,
OM3RLA/P, OM3KTP, OM3KWM,
OM4X, OM3KKQ/P, OM3KMA,
OM2RL, OM3EA, OM3TRT,
OM3KFV, OM3KEG/P, OM3RJB,
OM3KBW/P, OM3KOM/P, OM5MX,
OM3KIJ/P, OM2AVE/P, OM7AKA,
OM3KGH, OM3KTN, OK1YB,
OK1SRD, OK2KRO/P, OM3RDP,
OM3TCC, OM3CFN, OM2GA,
OM3VSZ, OM6TX, OM3KSK/P,
OK1KZD, OM3RI, OM3TJ/P,
OM3TLE, OM3CCR, OK2TGK,
OM3JS, OM1PD, OK2XA, OM8HG, 

O M 3 W A N / P ,
O M 3 W K T ,
O K 1 H X ,
O M 3 K P N / P ,
O M 1 A X O ,
O M 3 C K C .

Nehodnoceni:
OK1KFX - Deník
odeslán po ter-
mínu; OK1JHU -
špatný formát
elektronického
deníku.
432 MHz
Deníky pro kon-
trolu: OM3RRC,
O M 3 K E E ,
O M 3 K H E ,
OZ/OK5DX/P ,
O M 3 W ,
I K 7 / S 5 7 C / p ,
OM3KII, OM7F,
OM7M, OM3U,
L X / O K 1 O R A ,
OM7T, OM0U,
O M 3 K W O ,
O M 5 Z ,
O M 3 T W C ,
O M 5 U M ,
O M 3 C Q F ,
OK2RAS, OM3KEG, OM3KDX/P,
OM3KLJ/P, OM5LD, OM5MX,
OM9TR, OM3KFV, OM9AZ/P,
OM3RBS/P, OM2RL, OM3KBW/P,
OK1SRD, OM3KFF, OM3WAN/P,
OM3KHU/P, OM3JS.

Nehodnoceni: OK2VAZ/P - uvedl
chybné reporty, poškodil by øadu

stanic; OK2VYG - nehodnocen, provoz z kóty, kterou
mìla pøihlášenu jiná stanice; OK1KFX - deník odeslán po
termínu; OK2KDJ - chybí 5. list deníku, nelze ovìøit spo-
jení.
1296 MHz
Deníky pro kontrolu: OM3KHE, OZ/OK5DX/P, OM3KEE,
OM3KII, OM7F, OM3CLS, LX/OK1ORA, OM3CQF,
OM5UM, OM9AZ/P, OK1OX/P, OM3W, OL5J.
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Nehodnoceni: OK2VAZ/P - uvedl
chybné reporty, poškodil by øadu stanic;
OK1VAM/P - deník odeslán po termínu,
uvedena chybná znaèka na titulním a
prùbìžném listì.
10 GHz
Deníky pro kontrolu: OM3LQ, OM3U,
OZ/OK5DX/P.

Nehodnoceni: OK1VAM/P - deník
odeslán po termínu, uvedena chybná
znaèka na titulním a prùbìžném listì;
OK2KJT - pouze jedno spojení a to bylo
špatné.

76 GHz: OK1AIY/P - nehodnocen, jedi-
né spojení nebylo zapsáno v deníku,
nebylo ho možno ovìøit.

Stanice, které zaslaly deníky elek-
tronicky, mohou najít své chybové
výpisy v Internetu na adrese
http://vkvzavody.moravany.com.

Za vyhodnocovatele RK OK1OFL / OL5Z: 
Karel Odehnal, OK2ZI, ok2zi@atlas.cz
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SWL OK/OM DX 
contest 2001
Datum konání: 10.-11. 11. 2001, 12:00 - 12:00 UTC
Druh provozu: CW
Pásma: 1,8 - 28 MHz (mimo WARC)
Kategorie: SWL bez rozdílu, zda vlastní koncesní listinu na
vysílání na KV èi nikoliv. Kategorie bude rozdìlena do
dvou divizí: OK/OM SWL + ostatní SWL.
Využití DX clusteru, DX summitu, apod. je povoleno.
Pøijímaný kód: OK/OL/OM stanice pøedávají RST + okres-
ní znak, stanice mimo OK/OL/OM pøedávají RST +
poøadové èíslo spojení poèínaje 001.
Násobièe: Okresní znaky + prefixy podle zásad WPX na
každém pásmu zvláš•, mimo prefixù OK/OL/OM.

Body: OK/OL/OM a stanice na stejném kontinentu = 1
bod, stanice mimo kontinent = 3 body
Výsledek: Celkový výsledek je souèin celkového poètu
bodù a celkového poètu násobièù.
Záznamy: Posluchaèi si mohou každou stanici na každém
pásmu zapoèítat pouze jednou. Øádnì zaznamenané QSO
musí obsahovat: datum, UTC, pásmo, znaèka stanice,
pøedávaný kód, znaèka protistanice. Pokud jsou zazna-
menány oba pøedávané kódy, jde o dva
samostatné záznamy a body se poèítají za obì
stanice, pøièemž každý je zapsán na samostat-
ném øádku. SWL z území OK/OM si zapoèítáva-
jí body za poslech všech stanic, SWL mimo
OK/OM jen body za poslech OK/OL/OM stanic.
Posluchaèi s vlastní koncesí nesmí zaznamenat
vlastní znaèku v deníku pro posluchaèe, ani jako
znaèku stanice, ani jako znaèku protistanice -

závodu se však mohou zúèastnit i
v kategorii vysílaèù pod vlastní
znaèkou (vyhodnocuje OK1FUA),
pokud povedou deníky oddìlenì.
Deníky: Všechny deníky musí obsa-
hovat tyto informace: datum, UTC,
pásmo, znaèka stanice, pøijatý kód,
znaèka protistanice, body, nový
násobiè. Pokud je deník zaslán
v elektronické podobì, není tøeba
mít v deníku vyznaèená opakovaná
QSO, body a násobièe, ani spoèí-
taný celkový výsledek. Spojení jsou
seøazena chronologicky, bez ohledu
na pásma. Sumáø by mìl být
souèástí každého deníku a musí
obsahovat tyto údaje: všechny
odpovídající údaje potøebné pro
výpoèet koneèného výsledku, popis
zaøízení a antény, jméno a pøíjmení,
vysílací znaèka (jen u SWL s kon-
cesí), adresa pro korespondenci
(nestaèí jen e-mail) a èestné
prohlášení o dodržení podmínek
závodu. Pokud je deník poslán na
disketì, je pøiložen i papírový
sumáø. Elektronické deníky lze
poslat v jakémkoliv formátu
(nejlépe Cabrillo) a i zde doplòte
èestné prohlášení a vysílací znaèku
(u SWL s koncesí).
Termín a adresa: Deníky nutno
odeslat do 15. 12. 2001 (datum
poštovního razítka, MSG èi e-
mailu) na adresu: Václav
NÌMEÈEK, BOX 10, 190 12 PRAHA
912 nebo via paket radio: OK1HRR
@ OK0NF. #BOH.CZE
nebo Internetem na e-mail:
ok1hrr@wo.cz.
Penalizace: Všechny chyby v QSO
(špatnì zachycené znaèka i kódy,
spojení bez znaèky protista-nice)
budou penalizovány dvojnásobným
poètem bodù získaných chybným
zapoèítáním (mimo násobièe) a pøi
více než 10% poètu chyb hrozí
vyøazení z hodnocení.
Diplomy a ceny: Úèastníci budou
hodnoceni ve dvou divizích -

OK/OM a ostatní. Diplom obdrží každý úèastník závodu,
vítìzové (podle poètu úèastníkù i pøípadnì další místa)
obdrží kovový pohár, pokud odposlechnou alespoò 200
QSO. Sponzor OK1HRR.
Rozhodnutí soutìžní komise je koneèné.

Václav Nìmìèek, OK1HRR / OKL 7, ok1hrr@wo.cz



Jak udìlat 1000 QSO
bìhem VKV závodu
Zažil, sepsal a na http://www.qsl.net/io3v/ uveøejnil
Vilko Oblak, S51XO

IO3V (IK2CFR) je znaèka, která v posledních letech pøed-
stavuje špièku ve VKV závodech. Jak vypadá VKV závod ze
špièkové kóty, se špièkovým vybavením a pod tak-
tovkou špièkových operátorù?

Na poèátku stáli dva hlavní aktéøi: Marmolada,
3342 m vysoká hora v Dolomitech, a Marco,
IK2CFR, který ji s týmem dalších operátorù
navštívil od roku 1989 již nìkolikrát. S vìtším èi
menším úspìchem, vrtošivé hory obèas vykonají
své. Letní snìhové bouøe nejsou výjimkou, stejnì
jako led a plískanice.

Po nìkolika spojeních na 2 m s Marcem
IK2CFR a Stefanem IK2QEI, kteøí tvoøili 1. italský
tým ve WRTC2000, jsme se seznámili osobnì a já
dostal pozvání na úèast v závodì z Marmolady. Po nìkolika
telefonátech v èervenci a srpnu jsme se 1. záøí 2000 sešli brzy
ráno v Malga Ciapela, dolní stanici lanovky na Marmoladu.
Marco dorazil s Lucou IK2NCJ v dodávce, plné vybavení a
jídla. Dorazili také Paolo I5PVA a Silvio IZ5DYI s Mondeem,
naloženým po strop. Pøeložili jsme 500 kg vybavení do ètyø
nákladních lanovek a sami se usadili v kabince. Poté jsme
absolvovali první úsek lanovky, dlouhý 1550 m s pøevýšením
900 m a následnì druhý, stejné délky s pøevýšením 600 m.
Na konci druhého úseku ve výšce 2950 m jsme museli
poèkat, protože pro silný vítr byl provoz lanovky zastaven.
Dali jsme si kávu a udìlali si první briefing o následující akci.
Marco nám ukázal, jak umístíme všechno vybavení na horní
stanici lanovky v 3265 m: 20el. anténu Shark dle I0NPN s
rotátorem na støechu stanice, na balkon 3 fixní anténní sys-
témy 4 x 7el. dle IK2WRI pro smìry 0° (DL), 45°
(OK) a 90° (S5), fixní 2 x 16el. dle I0JXX pro smìr
330° (PA) a na jižní stranu stanice lanovky 7el. fixnì
na 150° pro jižní Itálii. 

Seznámili jsme se také s propojením IC-275H
s pìti PA (8877 a 3CX800), pøepínaèù a antén.
Všechny kabely byly oèíslovány pro snadnìjší
propojení a identifikování závady. Perfektní organi-
zace založená na letech zkušeností. Vítr se utišil a my
pokraèovali nahoru. Se stavbou antén jsme zaèali
okolo 11:00. V teplotì okolo nuly, vìtru a snìhu jsme
skonèili v 19:30. V sobotu ráno jsme vše propojili
pùlpalcovým koaxi-álním kabelem Ceflex, usadili
naše koncové stupnì a otestovali celou konfiguraci.
Ale to už bylo veselejší, protože dorazili Stefano
IK2JUB, Mateo IZ3BGT, Fabrizio IK2WSB a Walter
IW2BNA s dalším vybavením, jídlem a rozmrazo-
vacím zaøízením.

Na zaèátku závodu jsme museli vymìnit koaxiál
na anténì pro smìr PA a po menších problémech
jsme do IARU VHF Contestu 2000 odstartovali ve
14:04 UTC. Na obou stanovištích byli vždy dva
operátoøi, první operátor vysílal a psal spojení do
papírového deníku a druhý operátor vše souèasnì
zapisoval do notebooku s TACLogem. Obì
stanovištì si mohla pøepínat všech 6 anténních sys-
témù. Pøipadal jsem si jako v krátkovlnném závodì,
protože nìkdy jsme v pile-upu nedokázali pøeèíst ani
jedno písmeno ze znaèky. Po první hodinì jsme mìli
89 spojení. Brzy po setmìní pøišla bouøe se snìhem,

která vyprodukovala QRN 59+20. Volali jsme výzvu do všech
smìrù, ale podmínky byly velmi špatné. Na námrazu na
anténách jsme museli použít rozmrazovací zaøízení, ale bouøe
naštìstí brzy ustala a tak jsme mohli pokraèovat s plnou
parou. Za chvíli pøišel LZ2KJ - 1255km a ODX. Brzy po pùl-
noci jsme mìli 500 spojení. Do 5:00 UTC jsme pak pokraèo-
vali na telegrafu, pak rychle zpìt na SSB. Evropa se pomalu
zaèala probouzet a v ranních hodinách opìt vzrùstá rate. Ke
konci závodu se na pásmu zaèaly objevovat nové stanice, ale
S&P režim nám nepomohl k  lepšímu výsledku. Dosáhli jsme

978 QSO a pøes 418 000 bodù. Ménì spojení než je rekord -
1030 QSO z roku 1994. 

Spokojeni s celým prùbìhem akce jsme ve 2:00 zaèali
demontovat antény. Zbylo nás pouze šest, protože Marco,
Luca a Mateo museli odjet za pracovními povinnostmi. Bylo
pod nulou a snìžilo, po skonèení prací venku na anténách
jsem si až do pondìlního rána pøipadal jako v komatu. Nìjaké
vybavení jsme nechali na Marmoladì, zbytek jsme naložili do
lanovky a svezli zpìt dolù. Vyrovnali jsme úèty za jídlo a
arrivederci zase za rok. Tým a atmosféra byly prostì bájeèné,
zdokonalil jsem se v italštinì a nauèil Marca udìlat spojení ve
slovinèinì. Udìlali jsme spoustu spojení v podmínkách,
o kterých ostatní sní a já potkal osm nových pøátel… Díky!

pøeložil Marek Kolín, OK1FUI, ok1fui@qsl.net
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Pozvánka do závodù na
listopad a prosinec 2001 

Podzimní kontestová sezóna je již v plném proudu a v
okamžiku, kdy budete èíst tyto øádky, bude už za námi
první podzimní lahùdka, SSB èást CQ WW Contestu.
Jak se Vám daøilo? Uspìli jste podle Vašich pùvod-
ních pøedstav? Pokud ano blahopøeji, v opaèném pøí-
padì bude øada pøíležitostí spravit si náladu. 

Hned v první polovinì mìsíce, 10.-11. listopadu,
nás èeká nejvýznamnìjší domácí závod, OK/OM DX
Contest. Je potìšitelné, že náš závod stále nabývá na
popularitì jak u domácích, tak i u zahranièních úèast-
níkù. Jen málokterý národní závod vzbudí takovou
soutìžní aktivitu, jako tomu bývá v OK/OM DX
Contestu. Vìøím, že to potvrdí vìtšina z Vás, kteøí jste
se ho zúèastnili. Pøesto po jeho skonèení probìhla
v rámci pracovní skupiny ÈRK pro KV diskuse na téma
zmìny jeho pravidel. Dùležitá zmìna se týká vytvoøení
samostatné kategorie SO LP, pro stanice úèastnící se
závodu s výkonem do 100 W. Dále se projednávala
zejména otázka násobièù pro OK/OM stanice. Dosud
platilo, že násobiè (prefix) se poèítal pouze jednou za
závod bez ohledu na pásmo. To vedlo k tomu, že se
závod omezil pouze na snahu získat co nejvìtší poèet
spojení, v rámci nichž se násobièe posbíraly. Podle
nových podmínek se poèítají násobièe na každém
pásmu zvláš•, což by mìlo do závodu pøinést zpestøení
a nutnost vìnovat vìtší pozornost taktice. Doufejme,
že se tento zámìr podaøí naplnit a závod ještì více
získá na zajímavosti. Jeho nové podmínky najdete
v Radioamatéru 3/2001, na jeho webových stránkách
(okomdx.radioamater.cz) a pochopitelnì i na strán-
kách ÈRK (www.crk.cz/cz/KVZAVODC.HTM). 

V nedìli 4. listopadu se mimo jiné koná HSC CW
Contest, rozdìlený do dvou dvouhodinových èástí, a
o víkendu 9.-11. listopadu probíhá SSB èást Japan
International DX Contestu. V druhé polovinì listopadu
se už budeme pøipravovat na CW èást CQ WW
Contestu, která letos vychází na víkend 24.-25. 11.
Ještì pøed tím však stojí za pozornost tøi závody poøá-
dané v jednom termínu, 17.-18. 11., a na jednom
pásmu. Jsou to All Austrian DX 160 m Contest, IARU
160 m a RSGB 1,8 MHz Contest. Urèitì dobrá
pøíležitost vyzkoušet Vaše antény pro Top Band.

V prosinci, aby se to nepletlo, zaèneme také na 160
m. Asi nenajdete lepší pøíležitost udìlat americké a
kanadské stanice na tomhle pásmu, než právì pøi
ARRL 160 Meter Contestu, který zaèíná 30. 11. ve
22.00 UTC a konèí 2. 12. v 16.00 UTC.

O tomtéž víkendu, 1.-2. 12., se koná populární
TOPS Activity Contest 3,5 MHz a objeden víkend, 15.-
16. 12., si rezervujte pro skuteèný vrchol prosince
(tedy pokud nás nezradí podmínky šíøení) - ARRL 10
Meter Contest. Nádherný závod s velkou úèastí amer-
ických stanic. Zbývá pár týdnù, takže tøeba ještì stih-
nete postavit sfázované 2x6 el OWA Yagi a vychutnat
si ho, jak se patøí, HI. Pro zájemce pøipomínám, že
15.12. se koná OK DX RTTY Contest (00:00 - 24:00
UTC, podmínky na www.crk.cz).

Každopádnì, pøeji Vám všem hodnì zábavy a
úspìchù ve Vašem podzimním kontestovém snažení.
A pro úplnost - podmínky velké vìtšiny KV závodù
naleznete na www.sk3bg.se/contest.

Jan Kuèera, OK1QM, ok1qm@volny.cz
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WRTC 2002 
- nominace za ÈR

Jak jsme vás již informovali
v Radioamatéru 4/2001, èekal Pracovní
skupinu ÈRK pro KV nelehký úkol
vybrat dvouèlenný tým pro úèast na
WRTC 2002 ve Finsku. Na základì cito-
vané výzvy zájem o úèast projevili tito
operátoøi: OK2ZU, OK2FD, OK2RZ,
OK2ZW, OK1QM a OK1FUA. Pracovní
skupina po obtížné diskusi doporuèila
Radì ÈRK, aby kritéria pro výbìr
reprezentaèního týmu vycházela
z výsledkù Mistrovství ÈR za poslední 3
roky, tedy 1998-2000. Rada tento návrh
pøijala a výsledkem je následující poøadí
stanic: OK1RF, OK2ZU, OK1RI, OK2FD,
OK2RZ, OK1FUA, OK1AVY, OK1DSZ,
OK1MD, OK1DIG. Protože OK1RF a
OK1RI se nechtìjí soutìže zúèastnit,
ÈRK nominuje na úèast tým ve složení
OK2ZU a OK2FD. Oba èlenové týmu
projevili s nominací v této podobì
souhlas. Náhradní tým tvoøí OK2RZ a
OK1FUA. 

Veškeré informace o WRTC 2002
naleznete na http://www.wrtc2002.org.

Martin Huml, OK1FUA / OL5Y, 
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Vogtland

Prodám nový nepoužitý vf modul M57716,
12 V, IN 200 mW / OUT 17 W 430-450 MHz,
PC 3560 Kè, nyní 2800 Kè. Anténní relé QN 599
27/28, 12 V plus konektory 200 Kè, KV PA HM
5/50 W s QQE03/12 plus náhr. elky - 1200 Kè.
Telefon 0187/594460 veèer.
Prodám DV RX Telefunken E108 LW/4,
rozsah 10-1800 kHz, provoz A1, A2, A3,
A4/F4, 16+2 elektronky, perfektní stav, cena
5000 Kè. Telefon veèer: 02/472 84 80.
Prodám ruèku ICOM W32E 2m/70cm;
Dragon SS485 26-30 MHz AM, FM/SSB; PA
100 W 26/30 MHz AM, FM, SSB; anténu
mobil. magnetku CB. OK1JAF tel.:
0457/622263.
Prodám CB radiostanici Dragon 407 27
MHz, HW + dokumentace + nový zdroj 13,5 V -
2 A (1300 Kè). OK2PJH - Jan Geršl, U Sklárny
157, 679 39  Úsobrno.
Koupím: stanici RF 10, pøíp. vymìním za
vozidlovou VR 22 (sdílený kmitoèet v pásmu
80 MHz). Jan Uher, Ponìtovice 66, 664 51
Šlapanice, tel. 05/44 24 55 53.
Prodám ruèní programovatelný scanner
- 30 kanálù. Kmit. rozsah: 66-68, 137-174,
406-512 MHz. Úplnì nový s dokumentací.
Cena 2000 Kè. Tel.: 0607/925 816 veèer.
Koupím R-134 - nabídnìte. Tel.: 0607/925 816
veèer.
Prodám vf výkonové tranzistory KT904A
(30), 913B (80), 919A (80), 920A (60), 920B
(70), 922A (60), 922V (90), 922D (80), 925A
(60), 925V (90), KT931A (180), ceny
v závorce, tel. veèer 019/7241076.
Prodám elky GU26, GU50,3 LS50,
RL12P35, 10 m 70 Ohm koaxu (100), anténu
RM31A (200), èasopis RZ 1968-91 (v celku),

sluchátka 2x2 kOhm (70), klíè  RM31 (80),
dyn. mike AMD 200 (100). Telefon 02/6672
2256.
Koupím 2 ks elektronek ECH 42. Cenu
respektuji. OK2BSB, tlf.: 0624/223 962.
Prodám dokumentaci vysílaèù KN1-E / 1
kW a R118 BM. OK2BSB, tlf.: 0624/223 962.
Koupím, pøípadnì prosím o zapùjèení
k okopírování (èestnì vrátím), èeský manuál
k IC-728, IC-275 a MFJ259B. Tel. 0627-372
467 (i zázn.) po 18.00 hod.
Koupím duralové trubky prùm. 60 mm, síla
stìny 2,5 - 3 mm. Tel. 0631/331 605 veèer.
Prodám TRX Yaesu FT840 (FM modul, CW
filtr 500 Hz, AM 6 kHz), stolní mikrofon Yaesu
MD-1 (pro TRXy Yaesu). TRX Icom IC706MkII
(CW filtr 500 Hz, SSB filtr 1,9 kHz, DSP
modul). Dále DSP filtr MFJ 784 (plynule na-
stavitelný v režimech BP, 2BP, LR, HR, BW,
CW, SSB, notch i autonotch) vynikající para-
metry s možností uložení do pamìti. OK1GF,
tel. 0603/317990.
Prodám VKV Transceiver Kenwood TS
790E (bez 23cm, stav jako nový), KV
Transceiver Kenwood TS 850 (CW filtr 270 Hz,
SSB filtr 1,8 kHz, bez ant. tuneru), anténní díl
z Tøince, radiostanice RM31. Ceny dohodou.
Pavel OK1JAX, tel.0417/861224 (QRL),
ok1jax@volny.cz
Prodám EKN-2, VR21 a 22 vè. náhr. dílù.
Literaturu. Rùzné mìø. pøístroje, elektronky,
polovodièe, drobné souèástky, destièky aj.
Nutno vidìt, ceny smluvní, jen osobní odbìr.
OK1CAM, tel. 019/7891087 po 19 hod. nebo
záznamník - odpovím.
Koupím TRX FT 840 nebo TS 570D. Tel.:
0649/222 861.

NovinkamiNovinkami v oblasti scannerù je stolní typ AOR AR 8600AOR AR 8600 (0,53 -
2040 MHz, all mode, 1000 pamìtí, filtry 3, 9, 12 a150 kHz,
...35990,- Kè), dále ruèní scanner Alinco DX 2000Alinco DX 2000 (0,1 - 2150 MHz,
all mode, 2000 pamìtí, TXCO, funkce vyhledávání štìnic, ...28990,-
Kè) a YUPITERU YUPITERU MVTMVT 73007300 all mode scanner do 1320 MHz,
descrambler ...14990,- Kè, stále nabízíme MVTMVT 7100,7100, osvìè. ruèní all
mode 0,1 - 1650 MHz, ......13990,- Kè, dále cenovì pøístupné
UBC60XLTUBC60XLT - ruè. sc., 66-512 MHz, FM, 30 pamìtí ...4750,-Kè a
UBC120XLTUBC120XLT - ruè. sc., 66-88, 108-174, 390-512 MHz,
FM/AM,100 pamìtí, akupack, letecké pásmo, ...5990,-Kè.

Pro posluchaèe na krátkých vlnách nabízíme excelentní stolní pøijímaè
ICOM IC-R75 ICOM IC-R75 0,03-60MHz all mode ...37990,-Kè, dále ve velmi
pøíznivé relaci cena/výkon novou verzi pøijímaèe NASANASA HF-4ESHF-4ES
0,03-30 MHz, AM/LSB/USB/CW, rozšíøeno na 20 pamìtí+ pam.
VFO,  dobrá vstupní odolnost a selektivita ...10690,-Kè, 
SANGEAN ATS909 SANGEAN ATS909 vzhledovì atraktivní pøijímaè 0,15-30 MHz
AM/LSB/USB s ladicím krokem 40 Hz, 88 - 108 MHz FM stereo,
RDS, 306 pamìtí, hodiny, timer, ext. anténa na KV ...8890,-Kè

Øada anténních tunerù od MFJ 945 MFJ 945 až po MFJ 962D MFJ 962D (3 kW), , 
de Luxe DSP MFJ 784B (MFJ 784B (13800,-Kè), KV, , kabely a konektory až do
10 GHz a 2,5 kW (PL 259 teflon jen 23,- Kè!!!), KV a VKV antény,
baluny a mnoho dalšího...       Veškeré info na Webu!Veškeré info na Webu!

Úplný sortiment pro radioamatéryÚplný sortiment pro radioamatéry

Z naší aktuální nabídky vybíráme:

Prodejna: Vlastina 850/36, 161 00 Praha 6 - Dìdina 
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
Všechny ceny jsou s DPH. Velkoobchodní slevy, zásilková služba.

Soukromá inzerce






