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Jeli jste OK-OM DX
Contest? Prosíme
zkontrolujte na str.
26 své kategorie.
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Jak jsme vícekrát informovali, ve dnech 10. a� 15.
listopadu 2002 se uskuteènila v San Marinu Konference
IARU Region 1. Materiály, které byly pøipraveny pro jed-
nání konference, byly vystaveny na webových stránkách
ÈRK. Stanoviska Èeského radioklubu k tìmto dokumen-
tùm podle návrhù vedoucích pracovních skupin ÈRK for-
mulovala rada ÈRK dne 12. øíjna 2002 a zveøejnila jako
souèást zápisu jednání. 

Jednání probìhlo za úèasti delegátù 39 organizací.
Ètyøi organizace mìly proxy hlasy. Hlasovat tedy mohlo
celkem 43 organizací, co� je ménì ne� 50 %. Proto
nemohla konference uèinit zásadní rozhodnutí týkající se
�Bye-law� a �Constitution� (organizaèní pravidla a
stanovy). K tomu pøispívá i to, �e èleny, i kdy� bez
mo�nosti volit, jsou i ty organizace, které neplatí
pøíspìvky IARU, o nich� se v mnohých pøípadech ani
neví, zda existují. V zále�itostech týkajících se �Bye-law�
a �Constitution� mohla Konference pøijmout pouze
doporuèení pro EC (výkonný výbor), aby uspoøádal
hlasování písemnou formou. 

Na konferenci byli pøítomni i zástupci Mezinárodního
sekretariátu a Region 2 a 3 a zástupce ITU. 
Konference zvolila nové vedení 1. oblasti IARU: 
Pøedseda: Ole Garpestad, LA2RR
Místopøedseda: Tafa Diop, 6W1KI
Sekretáø: Don Beattie, G3BJ
Pokladník: Andreas Thiemann, HB9JOE
Èlenové EC: A. Razak Al Shahwarzi, A41JT

Hans H. Ehlers, DF5UG

Panayot Danev, LZ1US
Hans Blondeel Timmerman, PA7BT
Max Raicha, 5Z4MR

Konference schválila finanèní zprávu za léta 1999 a�
2001. Dále schválila èlenské pøíspìvky na léta 2003,
2004 a 2005 ve vý�i 1,80 CHF spoleènì s pøíspìvkem
0,10 CHF pro Fond 4, tj. ve stejné vý�i, jako tomu bylo
v uplynulých tøech letech. 

Konference potvrdila platnost Doporuèení C2.5, C2.8,
C2.11, C2.12, C2.15.5 a C2.18 z Lillehammeru. 

Na doporuèení pracovních skupin schválila konfe-
rence jejich vedoucí. 

Konference schválila Doporuèení 02/SM/C3.25:
�IARU Region 1 podporuje vypu�tìní po�adavku na
zkou�ku z Morseovy abecedy pro získání amatérského
povolení�. Proti tomuto doporuèení hlasovalo 6 organi-
zací (vèetnì ÈRK), 4 organizace se zdr�ely hlasování.
Rozsáhlá diskuse se pak týkala zavedení �novických tøíd�
a tím i vìt�ího zájmu mláde�e o amatérské vysílání. 

Konference schválila místo pøí�tího jednání v roce
2005, které se uskuteèní pravdìpodobnì v záøí 2005 ve
�výcarském Davosu. Konference schválila øadu dal�ích
materiálù a doporuèení. Zprávy z jednání komisí C4 (KV)
a C5 (VKV) budou zpracovány a zveøejnìny pøíslu�nými
mana�ery. Jedním z nejdùle�itìj�ích závìrù komise KV je
bandplán, který naleznete na stranì 6.

V�echny schválené dokumenty budou po jejich
obdr�ení v elektronické formì vystaveny na na�ich
webových stránkách.

ü

IARU Region 1 Conference 2002
Ing. Milo� Prostecký, OK1MP, ok1mp@volny.cz

�kola radioamatérù
Pøíle�itostí k naèerpání radioamatérských znalostí a
dovedností není dnes mnoho a vìt�ina zájemcù je
odkázána na individuální studium, knihy, èasopisecké
èlánky a na pøíle�itostné konsultace se zku�enìj�ími
radioamatéry.

Èeský radioklub se sna�í uspokojit zájem zaèínajících
radioamatérù projektem �kola radioamatérù. Projekt
navazuje na kursy døíve známé pod ponìkud �zdeúøed-
ním� názvem �Kurs operátorù �en a mláde�e�, jeho
pojetí je dnes ov�em �ir�í: nejde o jediný isolovaný
kurs, ale o soustavu kursù poøádaných na více místech
a v rùzných èasech, tak�e pøíle�itost získat radio-
amatérskou kvalifikaci se roz�iøuje. Asi nejvìt�í výhodou
je, �e s vyu�itím ochoty Èeského telekomunikaèního
úøadu k poøádání výjezdních zkou�ek radioamatérù jsou
kursy zakonèeny regulérními zkou�kami pøed státní
zku�ební komisí. Èerstvì nabyté znalosti se tak ihned
uplatní a cesta k vlastní koncesi je pak pomìrnì rychlá.

V souèasné dobì jsou poøádány kursy tohoto progra-
mu v Otrokovicích a v Holicích. Zejména otrokovický kurs
má ji� dlouhou tradici. I kdy� v roce 1997 vyhnaly povod-
nì kurs do Prahy, je v posledních letech neúnavným
organisátorem Radioklub Zlín. Druhým místem kursù jsou
Holice v Èechách, kde pùsobí velmi známý a oblíbený
poøadatel mnoha radioamatérských aktivit v Èeské repub-
lice, Radioklub Holice, který v pøípadì dostateèného zájmu
poøádá kursy nejen v létì, ale i na jaøe.

Podrobnosti o èasu a konání jednotlivých kursù pro-
gramu �kola radioamatérù sdìlí sekretariát Èeského

radioklubu (kontakty viz str. 1), a tìm, kdo projeví zájem
v dobì, kdy podrobnosti pro ten který rok nebudou je�tì
stanoveny, pomù�e pøinejmen�ím tím, �e jméno a
adresu zájemce zaeviduje a sdìlí poøadateli èasovì
nejbli��ího kursu.

Tak u� víte, kde pro�ijete kousek pøí�tího léta?
Samozøejmì v Otrokovicích nebo v Holicích, a nebudete
litovat!
Aktuální nabídka pro rok 2003
Radioklub OK1KHL opìt pøipravuje Radioamatérskou
�kolu (dále jen R�) jako pøípravu ke zkou�kám OK. Na
základì pøedchozích zku�eností bude kurs opìt rozdìlen
na dvì èásti ve dvou víkendech s dvoutýdenním odstu-
pem. Závìrem pak probìhnou zkou�ky pøed komisí
Èeského telekomunikaèního úøadu.

Termín �koly je pøedpokládán v prvé polovinì kvìtna.
Bude upøesnìn a sdìlen zájemcùm po zpracování
celoroèního kalendáøe aktivit roku 2003 a po projednání
zkou�ek s ÈTÚ.

Celá R� je umístìná do areálu Autocampingu Holice,
který vám nabízí i mo�nost ubytování a stravování.
Pøedná�et budou zku�ení a osvìdèení lektoøi z øad
radioamatérù.

Pøedná�et se bude po okruzích - povolovací pod-
mínky, zkratky, provoz na stanici, technika a telegrafie.
V�ichni pøedná�ející vám jistì rádi odpoví na v�echny
va�e dotazy týkající se jak radioamatérského sportu, tak
zkou�ek. �adatelé o povolení skupiny C musí znát ales-
poò základy telegrafie, tj. v�echny telegrafní znaèky. ÈTÚ
vydává povolení k vysílání jen osobám star�ím 15 let.

Ve vysílacím støedisku poøádajícího Radioklubu
OK1KHL na Kamenci bude trvale umístìno vysílací pra-
covi�tì, kde bude provádìn nácvik práce na stanici.

R� není pro úplné zaèáteèníky a pøedpokládá se ales-
poò základní znalost radioamatérského provozu. Jako
pomùcka pro uchazeèe o zkou�ky je Èeským radio-
klubem vydána pøíruèka Po�adavky ke zkou�kám operá-
torù radioamatérských stanic, ve které jsou pøehlednì
vypracována témata pro v�echny skupiny. Tuto knihu
máte také mo�nost si zakoupit první den R�.

Poøadatel R� vám zprostøedkuje ubytování
v Autocampingu na základì pozdìj�ích závazných pøi-
hlá�ek. Stravování je takté� zprostøedkováno poøa-
datelem pouze na základì závazné pøihlá�ky.

Pøedbì�né pøihlá�ky (formuláø ke sta�ení na adrese
www.crk.cz/CZ/KURSC.HTM) zasílejte na adresu
Radioklubu OK1KHL pøi AMK Holice, Nádra�ní 675,
53401 Holice v Èechách, tel-fax +420 466 682 281,
nebo je�tì lépe na e-mail klub@ok1khl.cz.

ü

Placení èlenskýchpøíspìvkù ÈRK na rok2003 - doplnìní
Pod tímto názvem je na 2. stránce Radioamatéra
6/2002 pokyn k placení èlenských pøíspìvkù ÈRK.
Poslední odstavec tohoto èlánku informuje o
mo�nosti, jak platit co nejlevnìji - ulo�ením penìz
pøímo do Èeské spoøitelny, u které má ÈRK svùj úèet.

Tento zpùsob bohu�el pøestal být výhodný dnem
1. ledna 2003. Èeská spoøitelna se aktivnì pøipojila
k souèasnému trendu zvy�ování bankovních poplatkù
a za vklad na úèet v hotovosti, pokud jej ukládá nìkdo
jiný ne� majitel úètu nebo jeho zmocnìnec, stanovila
poplatek 45 Kè. Zøejmì se tak pokou�í �racionalizovat�
svoji práci na úèet svých partnerù a zákazníkù.

Tuto informaci jsem zjistil a ovìøil a� 7. ledna.
Milan Mazanec, OK1UDN

Nìkolik upozornìní
Vojtìch Krob, OK1DVK, QSL mana�er

Mana�eøi �ádají u�ivatele QSL slu�by, aby vèas vyrov-
nali stanovený poplatek na leto�ní rok. Neèleny ÈRK a
SMSR upozoròujeme, �e z bankovních výpisù nelze
v�dy urèit plátce. Telefonické zji��ování v brnìnském
ústøedí Èeské po�ty zatì�uje ná� telefonní úèet. Proto
radìji zasílejte na na�i adresu kopie ústøi�kù
poukázek, abyste mìli jistotu, �e budete lístky
pravidelnì dostávat. Není na�í povinností písemnì
upozoròovat stanice, jejich� QSLs se nám hromadí, �e
je�tì nezaslali pøedplatné.

Nìkteré stanice nedodr�ují zavedený formát QSL-
lístkù, který se ustálil na rozmìru 9x14 cm. Vìt�í
�kvesle� mohou být dopravou po�kozeny, i kdy� se
tomu sna�íme vhodným ulo�ením zabránit.

Dìkujeme té vìt�inì radioamatérù, kteøí nám zasíla-
jí své lístky abecednì srovnané. Bez komentáøe
ponecháváme invektivy na adresu QSL slu�by, a�
z neznalosti nebo zlé vùle, je� se objevují na paketu.

ü
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Dne 18. prosince 2002 vstoupila v platnosti mezivládní
dohoda mezi Èeskou republikou a Indonéskou republikou o
uznávání národních radioamatérských licencí, tzn. �e radio-
amatér, který nav�tíví Indonésii a v dostateèném pøedstihu
po�ádá o vydání radioamatérské licence, by mìl tuto licenci
získat. Pochopitelnì, �e na vydání radioamatérské licence
není právní nárok a obì strany si vyhrazují právo na odmít-
nutí �adatele.

Ná� zákon è. 201/2000 Sb. umo�òoval a umo�òuje získat
radioamatérskou licenci i obèanùm Indonésie, kteøí jsou
dr�iteli národní radioamatérské licence. Proto se tato doho-
da týká pøedev�ím nás, radioamatérù z OK, kteøí jsme tuto
mo�nost v Indonésii dosud nemìli.

Co pøedcházelo podpisu dohody? Pøedchozí øádky jsou
jen suchá fakta a trochu situaci v YB vysvìtlím v následu-
jícím povídání. Rád bych se vrátil na zaèátek, a to konkrétnì
na konec ledna 2002, kdy jsem byl vyslán na ná� zastupitel-
ský úøad do Jakarty.

Ji� pøed odjezdem do této vzdálené a pro Støedoevropana
exotické zemì jsem se zajímal o mo�nost získání legálního
povolení k provozu radioamatérské stanice. Pár webovských
stránek, pár informací od kolegù, kteøí tuto zemi ji� nav�tívili,
nìjaké dohady o zpùsobu získání licence, takto by se dala
shrnout moje pøedstava o Indonésii v souvislosti s radio-
amatérským vysíláním. Není to první zemì, kde jsem se pokou-
�el o toto administrativní �harakiri�, ale nutnost podpisu tzv.
�Reciprocal agreement on amateur radio activities� (Reciproèní
dohoda o radioamatérských aktivitách) mì ponìkud zaskoèila.

U� mi prolétly hlavou my�lenky na ta zdlouhavá jednání,
jak budu lítat od èerta k ïáblu a jak to nebude brát konce a na
vysílání si nakonec budu muset nechat zajít chu�. Nejprve
jsem �el na vìc �oklikou�. �Oklika� je zpùsob, jak získat licen-
ci a pøitom nepotkat státního úøedníka. V nìkterých zemích
DXCC to docela dobøe funguje, zejména pokud ten, kdo chce
�jet�, patøiènì �ma�e�. Spolehlivá metoda zejména v nìkterých
�tøetích� zemích. To, �e je Indonésie demokratickou a
vyspìlou zemí, se dá vyèíst v kdejaké turistické publikaci, ale
to, �e patøí mezi zemì s �nejpropracovanìj�ím podmazávacím
systémem na svìtì�, to pozná èlovìk a� na místì.

Bohu�el, ale radìji snad bohudíky, v radioamatérském
svìtì je tato praxe ji� zavr�ena, tak�e nezbylo, ne� podat
patøiènou �ádost. Vyplnit formuláøe, pøilo�it fotografie a kon-

taktovat pár vlivných osob doporuèených �ándorem HA7VK
alias YB0AVK (nyní je ji� zpìt v HA). No a tak jsem do�el a�
k jádru vìci, kdy mi bylo øeèeno, �e bez ratifikace Reciproèní
dohody to nepùjde. Co se dá dìlat! Tak se na to pùjde
naprosto oficiálnì, ale nejdøíve v�e musíme dostat
�pofoukané� z OK od ÈTÚ. U� tehdy jsem tu�il, �e kdy� se
�tato operace� povede do jednoho roku, bude úspìch.

ÈTÚ - organizace, na kterou je sly�et v�echno mo�né.
Hlavnì na�i poskytovatelé telekomunikaèních slu�eb obèas
ne�etøí slovy �chvály� - musím øíci, �e moje skepse dosaho-
vala celkem znaèných rozmìrù. Pøedev�ím proto, �e povìøit
èeskou ambasádu vyjednáváním o pøistoupení k �Reciprocal
agreement� musí jen ÈTÚ, a to se mù�e tro�ku protáhnout.
O to vìt�í bylo mé pøekvapení, kdy� jsme témìø obratem
získali ústní pøíslib a zanedlouho i písemné potvrzení, �e
Velvyslanectví ÈR v Jakartì mù�e podniknout patøièné kroky
k zahájení vyjednávání s Indonésií. U� to �utnu�, bylo by na
dlouhé psaní, jak se èeká na odpovìï od místních úøadù, jak
se stále telefonuje, jak tento proces musí projít rukama
nìkolika úøedníkù na rùzných ministerstvech atd. atd.

Po témìø 10 mìsících se dostavil výsledek. 23. øíjna 2002
nám notifikovalo Ministerstvo zahranièních vìcí Indonésie,
�e ��na základì Va�í �ádosti máme tu èest Vám oznámit, �e
Indonésie pøijímá �ádost èeské strany a pøistupuje na
Reciprocal agreement ��.

Oproti na�emu návrhu do�lo pouze k jediné zmìnì.
Indonésie neakceptuje na�i tøídu �D�. Tøída �Novice Class� je
a� pro dr�itele tøídy �C� a podle indonéských zákonù  stejnì
nesmí navazovat spojení se zahranièím. Toto je psáno ve vy-
hlá�ce místního PTT. Ale ji� nyní vím, �e licenci lze aplikovat a
bude vydána jako pro tøídu �C� èi �B�.
Struèná rekapitulace událostí:
1. �ádost o vydání licence byla zamítnuta ihned v bøeznu r.

2002
2. Duben - pøíprava a shroma�ïování dokumentù pro zahá-

jení jednání o Reciprocal agreement
3. Kvìten - sepsání a odeslání �ádosti o povìøení

Velvyslanectví v Jakartì k vyjednávání
4. Èerven - pøedbì�ný souhlas ÈTÚ a odeslání �ádosti na

MZV Indonésie
5. Nìkolik upøesòujících dopisù na ÈTÚ a místní MZV a

jednání v èervenci 2002
6. Do poloviny srpna 2002 jsem byl v ÈR na dovolené
7. Nìkolikrát jsem nav�tívil místní organizace a �ádal o

podporu pøi vyjednávání
8. Dopis místního MZV o postoupení �ádosti k dal�ímu pro-

jednávání na Ministerstvu po�t a telekomunikací
9. Koneènì ústní pøíslib, ��e se to blí�í k závìru� a 23. øíjna

2002 jsme obdr�eli nótu MZV Indonésie, ve které se pí�e
o ji� zmínìné dohodì a o jednotlivých operátorských
tøídách, jak budou aplikovány na na�e operátorské tøídy:
Novice Class - tøída �C�, General Class - tøída �B�,
Advance Class - tøída �A�.

Následovalo oznámení, �e dohoda vstoupí v platnost po
�odpovìdní� nótì Velvyslanectví ÈR v Jakartì, ve které uvede,
�e navr�ené podmínky akceptuje. Toto jsme postoupili na
mezinárodnì-právní odbor MZV ÈR a ten po konzultaci
s Ministerstvem dopravy a spojù ÈR oznámil, �e Velvy-
slanectví ÈR v Jakartì mù�e pøistoupit k odeslání �reply note�.
Dne 17. 12. 2002 ná� úøad odeslal patøiènou nótu na místní
MZV a dne 18. 12. 2002 dohoda vstoupila v platnost.

Mezivládní dohoda mezi ÈR a Indonésiío uznávání národních radioamatérských licencí
Stanislav Matìjíèek, OK1JR, ok1jr@ok1jr.com

Blahopøání OK2PO
9. února 2003 oslaví své �ivotní jubileum Josef
BARTO�, OK2PO, který patøí dlouhodobì mezi
nejúspì�nìj�í radioamatéry regionu. V leto�ním roce
splnil podmínky nejvy��ího mezinárodního ocenìní -
diplomu HONOR ROLL se zápisem do Èestné listiny
ARRL. Má potvrzeno 330 zemí a území svìta, to je 99 %
ze v�ech mo�ných. Je dr�itelem diplomù nejvy��ích tøíd
jednotlivých kontinentù a dal�ích l50 mezinárodních
diplomù a ocenìní. Od roku l983 je pøedsedou RK Zlín
a ka�doroènì od r. l994 organizuje celostátní kurzy
mladých operátorù. Letos je nominován na nejlep�ího
sportovce Zlínského regionu. Pøejeme mu, a� ani po
�70� mu neubývá elánu a zdravíèko slou�í.

Za RK Zlín Jana Vroubková, jednatelka

Zprávièky
Publikace o Morseovì abecedìa radiové telegrafii
Zajímavá komplexní publikace Williama G.
Pierponta N0HFF �The Art and Skill of Radio-
Telegraphy� vy�la v r. 2002 ji� ve tøetím upraveném
vydání. O zapáleném pøístupu autora k této prob-
lematice svìdèí jednak rozsah knihy - 240 stránek,
jednak - volnì pøelo�eno - její podtitul �Manuál
pro výuku, pou�ívání, dosa�ení mistrovství a
získání uspokojení z Morseovky jako prostøedku
komunikace� a motto - publikace je urèena tìm,
kteøí se o telegrafii zajímají, chtìli by se ji nauèit,
mají ji rádi a chtìli by si své znalosti zdokonalit.

Celý text pøedstavuje seriózní souhrn informací
a názorù, z nich� je zøejmý zájem a zanícenost
autora. Text je velmi lehce èitelný, proto�e je na-
psán jednoduchou a dobøe srozumitelnou anglièti-
nou. Nemá smysl rozebírat obsah publikace
podrobnìji, proto�e - a to je snad nejlep�í infor-
mace - celá kniha ve formátu .pdf je volnì ke
sta�ení na stránkách:
h t t p : / / w w w . q s l . n e t / n 9 b o r / n 0 h f f . h t m .
Nepøehlédnìte tyto stránky, jejich náv�tìva a
zaètení do textu uvedené knihy vás urèitì zaujme.
Prvenství s Al�írskem
OK1MG si v�iml, �e OK1TEH nebyl první, kdo
udìlal Al�írsko. Byli to OK2KZR 8. 7. 1993,  Es,
18:30 UTC s 7X2DS. (OK1VAM)

- jarní - v nedìli 9. 3. 2003 od 8 do 12 hod.,
- podzimní - v nedìli 12. 10. 2003 od 8 do 12 hod.
Setkání se koná, jako v�dy, v sále pivovaru Pøerov.
Radioklub OK2KJU v�echny srdeènì zve. (Draho,
OK2BXE)
Radioamatérská svatba
Svatba se konala 14. záøí 2002 a vdávala se Alena,
OK1ARH. Její man�el David sice nebyl radioama-
tér, ale proto�e �zapadl� do radioamatérské rodiny,
zøejmì mu nezbude, ne� se pøizpùsobit. Alena ho
k tomu usilovnì tlaèí a tak ji� navázal okolo 50
spojení pod klubovou znaèkou OK1KIT a zúèastnil
se i Polního dne. (Zdenìk Øíha, OK1AR)

Zleva: Marie, OK1UYL, ALena, OK1ARH, Josef, DF2UN,David OK1KIT s Michalem, synem Aleny, Zdena, OK1TZR,Zdenìk, OK1AR

Setkání radioamatérù v Pøerovìse v r. 2003 uskuteèní:
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DUBEN. KÚSK (hejtman ing. Petr Bendl) vyhlásil na
základì dubnového usnesení Rady kraje Grantové pro-
gramy na podporu sportu a volného èasu na rok 2002
z Fondu sportu a volného èasu Støedoèeského kraje.
Agendu vede Odbor �kolství, mláde�e a sportu (vedoucí
Mgr. Radek Coufal). Podmínky grantu mi na pøelomu
dubna a kvìtna s úvodním dopisem zaslal p. Císaø
(zmocnìnec Sdru�ení technických sportù a èinností
Èeské republiky ve V�esportovním kolegiu Sè. kraje).
KVÌTEN. Nejen já byl situací mile pøekvapen (je�tì na
pøelomu let 2001/2002 jsme mìli z KÚSK info, �e
nejdøíve by byl takový typ grantu na podzim 2002),
okam�itì Petr OK1CMU grantové podmínky okopíroval
a rozeslal v�em èlenským RK ÈRK v kraji, info bylo v síti
PR i na IN stránkách ÈRK. Kdy� u� byly doklady na cestì
k RK, napadlo mne �ádost napsat rovnou za kraj (nejen
za ná� OK1KMG). Bohu�el na schùzku s èleny ÈRK, kde
bychom projednali projekt, bylo pøíli� pozdì, termín
posledního dne k podání pøihlá�ky (31. 5.) se blí�il.
Nejdøíve jsem do projektu napsal nìco o ÈRK a HAM
èinnosti, aby o nás mìli nìjaké základní info. Poté jsem
obèas vyzvídal nejen na pásmu, v OK1KMG jsme stu-
dovali øadu èasopisù a ceníkù, abychom mìli nìjaký
pøehled o výrobcích zase my. Mezitím Petr OK1CMU
vyøizoval dal�í potøebné doklady, které byly nutné
dolo�it k pøihlá�ce, napø. èestné prohlá�ení o vyrov-
naných závazcích vùèi státu (�e nemáme �ádné dluhy -
zdravotní a sociální poji�tìní), souhlas s uvedením
na�ich osobních údajù pro potøeby KÚSK (Petra
OK1CMU jako statutárního zástupce ÈRK a mì jako
krajského mana�era ÈRK a vyhotovitele pøihlá�ky -
ka�dá pøihlá�ka je pak brána jako listina veøejná) a kopii
dokladu o pøidìlení IÈO. Dal�ím mým dokumentem byl
vlastní projekt (první verze za 122 763 Kè) a také
podrobnìj�í informace o HAM èinnosti. V pátek 31. 5.
jsme spoleènì s Petrem na ÈRK pøipravili ve�keré doku-
menty a já rychle vyplnil formuláø pøihlá�ky, abych
odpoledne v podatelnì KÚSK v�e podal.
ÈERVEN a zèásti ÈERVENEC. Vyèkávali jsme na
rozhodnutí KÚSK.
ÈERVENEC. 11. 7. mi volal Petr OK1CMU, �e pøi�el
dopis z KÚSK - máme pøidìleno 50 000 Kè. Druhý den
Petr podepsal Smlouvu mezi KÚSK a ÈRK. Proto�e nám
KÚSK zkrátil po�adovanou èástku, nákup materiálu byl

také se�krtnut v nìkolika mo�ných variantách - vznikla
tak druhá varianta projektu. Za radioamatéry podle do-
stupných informací po�ádal také mìlnický OK1KRJ,
bohu�el jim vyhovìno nebylo. Petr tedy rozeslal
pozvánku na schùzku na 8. 8. do Prahy se zástupci RK.
SRPEN. Na schùzce jsme se dohodli na vy�krtnutí
materiálu k nákupu - vznikla tak tøetí verze projektu.
Zároveò jsem byl po�ádán o provedení výbìrového øízení
oslovením firem je�tì pøed Holicemi. Nìkdy v polovinì
mìsíce do�la na bankovní úèet ÈRK finanèní èástka a
Smlouva podepsaná hejtmanem. 22. 8. jsem oznámil
dopisem na KÚSK zmìnu projektu zároveò s omluvou -
díky povodním jsem nedodr�el termín podání informace o
zmìnì, co� bylo ze strany KÚSK pøijato s pochopením
(povinnost ze strany pøíjemce finanèní èástky je dle
smlouvy ètrnáct dní pøed zmìnou). V Holicích jsem
nejprve provedl dal�í èást výbìrového øízení a poté
nakoupil nejvìt�í èást výrobkù - obì antény (DD-AMTEK
- Vlastina 850/36, 161 00 Praha 6 za 2 x 2 320 Kè), TH-
F7E (CTS - Branická 67, Praha 4 za 13 450 Kè), MFJ-
259B a zaplatil FT-90R, kterou ale nemìli u sebe (FCC
Connect - SNP 8, 400 11 Ústí nad Labem za 12 900 a 13
550 Kè), udìlal poslední dvì zmìny projektu a dojednal
tisk QSLí (u Pavla OK1DRQ za 5 x 1 050 Kè).
ZÁØÍ. Po pøípravì smlouvy a podmínek pro zápùjèky
(vzorem byly oba dokumenty ÈRK z bøezna 2002) jsem
v Praze zakoupil pro TRXy potøebné redukce (u CTS pro
TH-F7E redukci SMA>BNC a SMA>PL po 65 Kè a
u FCC pro FT-90R redukci N>PL za 80 Kè - tam nám 8
Kè slevili, aby nemusel ÈRK doplácet, za co� jim VY
TNX), u FCC jsem zároveò vyzvedl FT-90R, kterou jsem
dal na sekretariát ÈRK. Následoval dal�í dopis na KÚSK
o probìhnutých úpravách projektu.
ØÍJEN. Poèátkem mìsíce bylo v�e k dispozici na ÈRK
v Praze k zápùjèkám. Zaèal jsem pracovat na závìreèné
zprávì pro KÚSK, kterou jsem musel pøeru�it (viz dal�í
èást èlánku), ale v první polovinì ledna by tam mìla být
podána.
LISTOPAD. V první polovinì mìsíce jsme mìli v Praze
schùzku s p. Císaøem. O grant po�ádali zástupci i za
Èeský kynologický svaz, Svaz èeských potápìèù a
Ústøední Automotoklub ÈR (souèást Sdru�ení technic-
kých sportù a èinností Èeské republiky), ale tìm nebyla
pøidìlena èástka �ádná.

ZÁVÌREM ke grantu na rok 2002. Dìkuji v�em, kteøí
mi pomohli a zasáhli tak do vývoje projektu! A omlou-
vám se tìm, na které jsem vznesl mo�ná a� dotìrné
dotazy. Pøeji si, aby nám v�e dlouho vydr�elo.

A je�tì jednou LISTOPAD, tentokrát grant pro rok
2003. Na zmínìné schùzce s p. Císaøem jsme se také
dozvìdìli, �e je vypsán dal�í grant stejného typu.
Bohu�el termín podání pøihlá�ky s projektem (26. 11.)
byl trochu �ibenièní (�koda, �e jsme se o nìm
nedozvìdìli døíve), tak�e nebyl na nìjakou schùzku èas.
(Plánoval jsem se sejít nìkdy v lednu nebo únoru se
zástupci RK a �éfoperátory pøevadìèù a sítì PR, abych
znal potøebné námìty, pokud by nìjaký grant mìl být
vyhlá�en, HI.) Proto jsem napsal �ádost do PR (rubrika
CRK) i na IN (díky Honzovi OK1XU do diskusního listu
ÈRK) o pomoc s výbìrem kvalitního závodního TRXu
zvlá�� na KV a na VKV a nìjaký materiál pro RK. Tak�e
opìt VY TNX v�em, kteøí mi napsali do PR, na IN,
dopisem, ale i SMSkou! Projekt se, tak jako na rok
2002, opakuje ve tøech kategoriích, celkem za 461 965
Kè - 26. 11. jsem obálku pøedal na Hlavní po�tì v Praze.
I. kategorie - úèelová podpora radioklubù pøi
reprezentaci ve Støedoèeském kraji

ÈESKÝ BROD - OK1KBC. Nákup závodního VKV
TRXu IC-910H za 80 200 Kè a oprava støechy obytných
bunìk za 15 000 Kè. NERATOVICE - OK1KMG. Nákup
rotátoru KV ANT G-1000DXC za 35 790 Kè a osmdesáti
metrù RG 213 US za 3 600 Kè. MÌLNÍK - OK1KRJ.
Nákup KV/VKV TRXu FT-897 za 48 450 Kè a jednoho
sta metrù RG 213 US za 4 500 Kè.
II. kategorie - podpora èinnosti èlenù ÈRK ve
Støedoèeském kraji krátkodobou a dlouhodobou
zápùjèkou zaøízení a radioamatérských pomùcek

Nákup FM TRXu na 144/430 MHz TH-F7E za 14 990
Kè, KV závodního TRXu FT-1000 MP Mark 5 za 133 250
Kè, VKV závodního TRXu IC-910H za 80 200 Kè, ANT
KV tuneru MFJ-969 za 9 995 Kè a analyzátoru MFJ-269
za 19 990 Kè.
III. kategorie - podpora radioklubù tiskem kvalitních
QSL lístkù a krajského kola Mistrovství dìtí a mláde�e
v elektrotechnice.

Vyhotovení QSLí pro ètyøi RK ÈRK za 6 000 Kè a pod-
pora krajského kola soutì�e za 10 000 Kè.

Závìrem. Jakmile se dozvím, zda a jakou èástku nám
KÚSK pøidìlil, po�ádám zástupce RK o pøítomnost na
dal�í schùzce. Tak�e pøeji do NR v�em dobré zdraví a
�tìstí a a� se v�e daøí!

Krajský mana�er ÈRK pro Støedoèeský krajPR: OK1ULE@OK0PPR, IN: ok1ule@nagano.cz, tel. 604 801 488adr. OK1ULE, Leo� Linhart, Na výsluní 1296/8
277 11 Neratovice
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Grant Krajského úøadu Støedoèeského krajepro ÈRK na rok 2002 (bude i na rok 2003?)
Èlánek navazuje na text ve �Zprávièkách� na tøetí stranì Radioamatéra è. 6/02, také prozradím
nìco o pøípravì na grant pro rok 2003. Je urèen pøedev�ím èlenským RK ÈRK a pøímým èlenùm
ÈRK zmínìného kraje.

Tím bylo tedy �korunováno� mé sna�ení o dosa�ení legál-
ního zpùsobu, jak získat v Indonésii licenci. O ní je ji�
po�ádáno a snad bude v nejbli��ích dnech vystavena - pøi-
slíbenu mám callsign YB0AJR. Cizinci mají vyhrazenu sadu
znakù YB0AQA - YB0AZZ - ji� z toho je patrné, �e YB0AJR je
mimo uvedenou sadu a tím se potvrzuje i to, �e je zde mo�né
témìø v�echno - jenom ne two-letters sufix!
Na závìr bych rád podìkoval v�em zainteresovaným, tj. pra-
covníkùm ÈTÚ v Praze v èele s panem pøedsedou
Stádníkem, kteøí vydali bleskurychle souhlas se zahájením
jednání, a panu JUDr. Lubomíru Frebortovi, mému kolegovi
a na�emu konzulovi v Jakartì, který celou akci sledoval a
mìl na �hrbu� korespondenci, kterou jsem ho neustále

zásoboval. Bez jeho pomoci by v�e bylo mnohem slo�itìj�í.
Díky v�em je�tì jednou!

ÈR je tøináctou zemí, která má s Indonésií uzavøenu
�Reciproèní dohodu�. Proto nìkteré aktivity, hlavnì �výlet-
níkù� z Evropy v letních mìsících na Bali, jsou �èernota�.
Pracuje se i na mo�nosti pou�ívat znaèky YB/homecall, ale
zatím to nejde a musí se �ádat o licenci.

Musím zdùraznit, �e ten, kdo by chtìl tuto zemi nav�tívit
a rád by i vysílal, musí o vydání licence po�ádat
v dostateèném pøedstihu. Není výjimkou, �e tento proces trvá
i 3 mìsíce (informace od kolegù z VK, kteøí mají �recipocal
agreement�).

73's & best DX de Standa OK1JR ü

Silent Key OK2BCO
V sobotu 5. 10. 2002 jsme se rozlouèili
s Franti�kem Drodem - OK2BCO, který po více
jak 40 letech ve svých nedodo�itých sedmdesá-
tinách náhle a definitivnì odlo�il svùj mikrofon a
klíè svých KV a VKV zaøízení.

Opìt jsme ztratili dal�ího ze svých nad�ených
kamarádù.

Za OK2KOV Olomouc, OK2WE Olda 
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Stí�nost na postup ÈTÚ
Zdenìk Novák, OK2ABU

Vá�ení kolegové, dovolte, abych se s Vámi podìlil
o zku�enost z jednání s úøadem Ombudsmana.
Veøejný ochránce práv
JUDr. Otakar Motejl

V Brnì dne 22. øíjna 2002
Sp. zn.: 1233/2001NOPIIP

Vá�ený pane Nováku,
oznamuji Vám, �e jsem ukonèil �etøení ve vìci Va�í

stí�nosti na postup Èeského telekomunikaèního úøadu (dále
jen ÈTÚ) pøi vydávání radioamatérského povolení.

Závìreènou zprávu o výsledku �etøení Vám zasílám
v pøíloze.

Dále si Vás dovolím informovat o tom, �e v návaznosti na
�etøení provedené ve vìci vydávání radioamatérského povo-
lení jsem dospìl k závìru, �e radioamatérská povolení, tak
jak byla døíve vydávána, nesplòovala plnì nále�itosti
po�adované zákonem è. 71/1967 Sb., o správním øízení.
Tuto vìc jsem vytknul panu pøedsedovi ÈTÚ, který tento
nedostatek uznal a zøizuje nápravu. V budoucnu by tedy
v�echna povolení mìla obsahovat formální i obsahové
nále�itosti, které vy�aduje správní øád v ustanovení § 47.

Ka�dé rozhodnutí bude obsahovat odùvodnìní, ve
kterém bude muset ÈTÚ øádnì odùvodnit dobu, na kterou
povolení udìlil, zejména pokud nebude odpovídat dobì
uvedené v �ádosti. Rozhodnutí bude také obsahovat
pouèení o opravném prostøedku, který je vyu�itelný v pøí-
padì nesouhlasu s vydaným rozhodnutím.
S pozdravem  JUDr. Otakar Motejl

Závìreèná zpráva
ve vìci podnìtu pana Zdeòka Nováka

A
Na základì podnìtu pana Zdeòka Nováka, bytem
Smeykalova 412, �ïár nad Sázavou, jsem zahájil �etøení ve
vìci stí�nosti na postup Èeského telekomunikaèního úøadu
(dále jen ÈTÚ) pøi vydávání radioamatérského povolení.

B
Pan Zdenìk Novák ve své stí�nosti na chování ÈTÚ uvedl, �e
se ji� øadu let zabývá vysíláním na amatérských pásmech.
Povolení pro tuto èinnost mu bylo poprvé udìleno 1. 5. 1959
a tímto rozhodnutím mu byla pøidìlena volací znaèka
OK2ABU. Povolení následnì pravidelnì prodlu�oval a� do r.
1989, kdy bylo povolení prodlou�eno bez èasového omezení
a� do odvolání. Dne 30. 10. 1995 bylo povolení zru�eno a
k tému� dni vystaveno povolení nové s platností na dobu
urèitou 5 let. V roce 2000 do�lo ke zmìnì právních norem
upravujících tuto oblast a v nich ji� není urèena doba, na kte-
rou se povolení vydává. Pan Novák si proto po�ádal o povo-
lení na dobu 20 let, pøesnì do 31. 12. 2020. ÈTÚ mu v�ak
vydal povolení s platností na dobu 5 let, do 4. 9. 2005, dùvod
tohoto èasového omezení blí�e nespecifikoval.

Pan Novák se proto obrátil s �ádostí o vysvìtlení na
øeditele odboru správy kmitoètového spektra. Ten ve své
odpovìdi uvedl, �e povolení bylo vydáno na dobu pìti let
z dùvodu efektivního hospodaøení s omezeným zdrojem,
kterým je soubor pøidìlovaných volacích znaèek. Dále
mimo jiné uvedl, �e vyu�ívání kmitoètového spektra podléhá
zmìnám, které jsou dùsledkem pravidelnì konaných mezi-

národních jednání, a proto se dle jeho názoru pøede�lá
praxe vydávání povolení na dobu 5 let, pøekrývající dvì
mezinárodní radiokomunikaèní konference, jeví jako
vyhovující.

Následnì se pan Novák obrátil v teto vìci na pøedsedu
ÈTÚ, který ve své odpovìdi neuvedl �ádné nové skuteènos-
ti proti pøedchozímu sdìlení øeditele odboru správy kmitoè-
tového spektra. Dal�í komunikace s Ministerstvem dopravy
a spojù a opìtovnì s ÈTÚ nepøinesla �ádné nové
skuteènosti.

C
Na základì vý�e uvedeného jsem zahájil �etøení podle
ustanovení § 14 zákona o veøejném ochránci práv zasláním
dopisu øediteli odboru správy kmitoètového spektra, ve
kterém jsem ho po�ádal o vysvìtlení postupu ÈTÚ v uve-
dené vìci a písemné sdìlení dùvodu nevyhovìní �ádosti
v celém jejím rozsahu, vèetnì právního odùvodnìní.

V odpovìdi na mùj dopis mi øeditel ÈTÚ sdìlil, �e se pan
Novák postupnì obrátil na ÈTÚ a jiné instituce s nìkolika
stí�nostmi, kterými kritizoval postup ÈTÚ pøi udìlení
radioamatérského povolení na dobu krat�í ne� jím
po�adovanou. Stí�nosti byly odpovìdnì pro�etøovány a
dopisy ze dnù 30. 5. 2000, 22. 10. 2000 a 17. 1. 2001 bylo
sdìleno jednoznaèné stanovisko ÈTÚ a uvedeny dùvody,
pro které bylo vydáno takové povolení, jaké bylo vydáno.
Stì�ovatel byl seznámen se závìry provedeného �etøení
s tím, �e pøi vyøizování radioamatérského povolení nebyl
zji�tìn �patný postup pøi aplikaci zákona è. 151/2000 Sb., o
telekomunikacích.

Postup Èeského telekomunikaèního úøadu v pøípadì
udìlení radioamatérského povolení panu Novákovi byl
následující:

Rozhodnutí o vydání pøedchozího radioamatérského
povolení è. AS1050/95 bylo vydáno dne 30. 10. 1995
s platností do 29. 10. 2000 podle tehdy platného zákona
è. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znìní pozdìj�ích
pøedpisù. Tento zákon byl zru�en k 1. 7. 2000 zákonem
è. 151/2000 Sb. Dne 20. 8. 2000 po�ádal pan Novák ÈTU o
prodlou�ení platnosti povolení do roku 2020.

Jmenovanému v�ak bylo dne 5. 9. 2000 udìleno nové
povolení è. AS 1393/00 podle nového zákona úèinného od
1. 7. 2000, a to s platností do 4. 9. 2005, tedy na dobu 5 let.
Zákon è. 151/2000 Sb. toti� neumo�òuje prodlu�ování døíve
vydaných povolení. Postup ÈTÚ pøi vydávání nového povo-
lení stì�ovateli plnì odpovídal ustanovení § 58 odst. 1
písmo d) zákona è. 151/2000 Sb., které stanoví, �e �Úøad
v povolení k provozování vysílacích rádiových zaøízení
uvede zejména ... dobu, na kterou se kmitoèty pøidìlují�.
Kromì aspektù mezinárodních musí ÈTÚ v roli správního a
regulaèního orgánu státní správy pøihlédnout kromì jiného
ke skuteènosti, �e poèet radioamatérù prùbì�nì narùstá, a
�e s kmitoètovým spektrem a souborem volacích znaèek
jako omezenými pøírodními zdroji musí být nakládáno
hospodárnì.

Podle vyjádøení øeditele odboru správy kmitoètového
spektra, Ing. Jiøího Duchaèe, opakované vysvìtlení rùzných
dotèených osob (v rámci ÈTÚ pøíslu�né odborné referentky,
øeditele odboru správy kmitoètového spektra a pøedsedy
ÈTÚ), �e zákon è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích,
neumo�òuje �prodlou�ení�, ale výhradnì �náhradu�
dosavadního povolení, jeho� platnost ji� konèí, novým
správním rozhodnutím o povolení k provozování radio-
amatérské stanice, a �e z dùvodu nedostatku omezených
pøírodních zdrojù, k nim� nále�í i kmitoèty a volací znaèky,
vyu�ívá ÈTÚ své zákonné mo�nosti stanovit dobu platnosti
ve�kerých druhù autorizací, je� udìluje v koordinaci s mezi-
národními radiokomunikaèními institucemi, na dobu ne

del�í ne� 5 let, odmítá pan Novák akceptovat. Toto období
vyplývá z potøeby mo�nosti promítnutí závìrù mezinárod-
ních radiokomunikaèních konferencí a dal�ích mezinárod-
ních jednání telekomunikaèních správ èlenských státù
Mezinárodní telekomunikaèní unie, jejím� je Èeská republi-
ka èlenem a jejími� �výstupy� je vázána. Na základì závìrù
tìchto konferencí i jiných odborných jednání na mezinárod-
ní úrovni a jimi pøijatých opatøení mohou toti� být v zájmu
mezinárodní technické kompatibility provozování rádiových
zaøízení podmínky výkonu radioamatérské slu�by konstruk-
tivnì mìnìny.

D
Zákon è. 349/1999 Sb., o veøejném ochránci práv, mi
ukládá pùsobit k ochranì obèanù pøed jednáním úøadù a
dal�ích institucí státní správy, pokud by postupovaly v roz-
poru s právem nebo poru�ovaly principy právního státu,
dobré správy, jako� i pøed jejich neèinností.

Státní správa na úseku pou�ívání vysílacích rádiových
zaøízení vyu�itím kmitoètového spektra je zákonem
è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích, a dal�ími pøíslu�nými
pøedpisy svìøena Èeskému telekomunikaènímu úøadu, který
je regulaèním orgánem v oboru telekomunikací v Èeské
republice.

ÈTÚ disponuje øadou prostøedkù, kterými vykonává
svou pùsobnost a v rámci ní mimo jiné i rozhoduje
o právech a povinnostech fyzických nebo právnických osob
v oboru telekomunikací v ÈR. Ve vìcech, kdy ÈTU hospo-
daøí s omezenými pøírodními zdroji je pak plnì v mo�nos-
tech úøadu usmìròovat nakládání s nimi, dle vlastního
uvá�ení, vázaného pøíslu�nými právními pøedpisy a zásada-
mi efektivity a dobré správy.

Na základì provedeného �etøení jsem dospìl
k pøesvìdèení, �e je v dispozici ÈTÚ stanovit dobu, na kte-
rou jsou povolení k provozování radioamatérské stanice
vydávána. Dobu pìti let, na kterou je radioamatérské povo-
lení vydáváno pova�uji za pøimìøenou a porovnatelnou
s jinými zájmovými èinnostmi podléhajícími povolování ze
strany státu. Proto dle mého názoru nepostupuje ÈTÚ v této
vìci v rozporu s principem dobré správy.

E
Vzhledem k vý�e uvedenému v souladu s § 17 zákona
è. 349/1999 Sb., o veøejném ochránci práv, konstatuji, �e
jsem v postupu Èeského telekomunikaèního úøadu nezjistil
poru�ení právních pøedpisù ani pochybení takového charak-
teru, které by znamenalo po�adování pøijetí opatøení
k nápravì ve smyslu § 19 zákona è. 349/1999 Sb., o veøej-
ném ochránci práv.

Své �etøení ukonèuji dle § 17 citovaného zákona. O jeho
výsledcích budou písemnì vyrozumìni pan Zdenìk Novák a
øeditel odboru správy kmitoètového spektra ÈTÚ pan Ing.
Jiøí Duchaè.
JUDr. Otakar MotejI
veøejný ochránce práv

ü

Zmìny v podmínkách
KV závodù poøádaných ÈRK
Více informací v pøí�tím èísle, hlavní zmìny:
Do Pøeboru ÈR se navíc poèítají závodyHolický Pohár, Plzeòský pohár, Závod VRK.Závody OK CW a OK SSB mají posunutý èasna 4-6 UTC. Aktivita 160m má nového vyhod-nocovatele a novou kategorii (viz str. 24).
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Je�tì asi nebyla �ir�í HAM veøejnost informována o
zmìnì vyhodnocovatele, která nastala po odstoupení
Vency OK1CNN od vyhodnocování soutì�e.
Informace byla v síti PR (rubriky ZÁVODY a OKINFO),
na IN stránkách ÈRK (novì vzniklá èást pro �OK
Maraton� - viz podmínky), ve zprávách ÈRK a nakonec
v dopise soutì�ícím s výsledkovými listinami za øíjen
(a pár pøedchozích mìsícù). Ale ne ka�dý má PR, IN a
ani nemusel v pøedvánoèním shonu poslouchat zrov-
na �ty pravé� zprávy ÈRK, proto vyu�íváme mo�nosti
klubového èasopisu.

Proto�e jsme dva z OK1KMG a RK samotný
v soutì�i aktivní, mrzelo by nás dvojnásob, kdyby
mìla soutì� zaniknout. Poté, co jsme se o vzniklé
situaci nìkdy v øíjnu dozvìdìli (pøi osobních
náv�tìvách sekretariátu ÈRK, ze záøijového Bulletinu
ÈRK a také jsme se ptali u Vency na výsledky), tak
jsme v na�em RK na toto téma hovoøili. Ne� abychom
øekli èasto slýchané a psané �mìlo by se...�, radìji
jsme zji��ovali, zda na to vùbec máme prostøedky,
tak�e: jsme vybaveni nìkolika PC, máme kromì TRXù
i telefony, pøístup do PR i na IN (pøedev�ím VIA PR),
je nás celkem dost, poèítat také snad je�tì umíme. Tak
jsme si øekli, �e kdy� se nikdo jiný �neobjeví�,
udìláme v�e mo�né, aby soutì� �nevyhnila�;
dodateènì jsme si poøídili také po�tovní schránku
(aby hlá�ení po�tou chodila na RK, ne na nìkoho
z nás). Pak jsem si (OK1ULE) dopisoval s Vencou
OK1CNN a výsledek se dostavil - tøi výsledkové
listiny, které vyhodnotil je�tì Venca, jsme 4. 11.
zaslali do PR (rubrika ZAVODY) a poslali Honzovi
OK1XU pro IN stránky ÈRK, od listopadu (hlá�ením za
øíjen) jsme ji� vyhodnocovali soutì� my. Nejprve jsme
nebyli nikým z vedení ÈRK vyhodnocováním povìøeni
(byla to jen na�e aktivita, dùvody jsou o pár øádek
vý�), zmìna nastala a� v prvním prosincovém týdnu,
kdy Výkonný výbor ÈRK schválil námi upravené pod-
mínky s formuláøem hlá�ení (od té doby jsme
povìøeni vyhodnocováním) - to proto, �e ÈRK je poøa-
datelem, my máme na starosti vyhodnocování. Venca
mi (OK1ULE) do PR zasílal hlá�ení za øíjen i listopad
(20. 12. pøedpokládáme, �e èást bude k nìmu chodit i
za prosinec), která jsme postupnì zpracovali, tak�e
v první polovinì prosince byla na�e první výsledková
listina v PR a na IN stránkách ÈRK.

Doporuèujeme radìji zasílat formuláøe (ve v�ech
pøípadech nové pro rok 2003) po PR v textové formì -
pod formuláø na zaèátek øádky dopsat �/ACK� (tak
zjistí�, zda hlá�ení na OK1KMG@OK0PPR dorazilo),
do názvu napøíklad OK1AXG zadá `Hlaseni za leden
OK1KHA` (okam�itì po vylistování poznáme, od koho
a za koho hlá�ení je) - na PR jsme dennì a témìø
okam�itì po pøeètení zasíláme je�tì zpìt INFO, �e jsme
hlá�ení akceptovali (snad uvedení pøíkladu Bohou�ovi
a zbylým z RK nevadí). Lze pou�ít i email (viz pod-
mínky), hlá�ení se pøesmìruje na bránu IN<>PR
(ok1kmg@nagano.cz) - doporuèujeme pouhý text
(dostáváme se sem hlavnì VIA PR), pak by Jarda
OK1FUW musel stáhnout hlá�ení doma a pøinést
hlá�ení na disketì, samozøejmì i zde platí doporuèený
název odesílaného hlá�ení. Rádi bychom omezili kla-

sickou po�tu na minimum pro její znaèné nevýhody
(samotný papír, tisk, kopie, obálka a po�tovné nìco
stojí - výsledkù za øíjen se posílalo pøes tøicet) - jsi-li
napøíklad SWL bez pøístupu na IN a je v Tvém okolí
nìjaký spolehlivý HAM s pøístupem na PR nebo na IN,
dohodni se s ním, zda by nám Tvé hlá�ení nezasílal a
pozdìji pro Tebe nestáhl výsledky.

U� od prosince nám posílají nìkteøí své pøipomínky
a dotazy, tak�e z nich a ze záøijového Bulletinu ÈRK
vyplývá, �e v roce 2003 bychom mìli spoleènì pøipra-
vit zmìny podmínek a formuláøe s platností od 1. 1.
2004 (pro rok 2003 v podmínkách a formuláøi hlá�ení
nedo�lo k �ádným zásadním zmìnám, nedaly by se  sti-
hnout, zmìnil se pouze vyhodnocovatel a do�lo k nì-
kolika kosmetickým úpravám). V síti PR a na IN
stránkách ÈRK bude v bøeznu vystaven seznam do�lých
pøipomínek (a jejich mo�né varianty) s hlasovacím
lístkem (po�tou s výsledky za únor v�e dostanou ti, od
kterých po�tou dostáváme hlá�ení, a to i ti, kteøí jsou
uvedeni ve výsledkové listinì za prosinec, pokud mezi-
tím u nich nedojde ke zmìnì na zasílání hlá�ení a
výsledkù po PR a IN), my sami nìjaké návrhy také
máme a pøidáme je tam (a docela v RK o nich vedeme
diskuse) - do konce dubna bychom je potøebovali
dostat zpìt, aby bylo INFO v Radioamatérovi a aby v�e
mohl schválit poøadatel a poté mohly vyjít nové pod-
mínky v posledním èísle Radioamatéra. Revize pod-
mínek je potøeba, tak pi�te, TNX pøedem.

Zatím byly dotazy typu: Do jaké kategorie se mù�e
pøihlásit soutì�ící ze zahranièí... - kategorie 1 a� 3 jsou
jasné, ale u ostatních to bude tro�ku hor�í, vypadá to,
�e soutì�ící by si zvolil pro nìj nejpøijatelnìj�í kate-
gorii, samozøejmì ve 4. kategorii nemù�e mít body za
KV - zatím není jediný HAM/SWL ze zahranièí. Jak
s okresy, kdy� od 1. 1. 2003 nejsou... - buï bychom
jim øíkali �radioamatérské okresy�, mohli bychom
sbírat ji� bývalé okresní znaky i nadále (pro Neratovice
v okrese Mìlník do 31. 12. 2002 bylo �BME�, ale asi
i dál bude tento znak platit pro bli��í geografickou
polohu, stejnì jsou na QSLích a jiný návrh navíc nebyl
schválen) a dal�í nové geografické násobièe (jak jinak
jim øíkat? - napøíklad v �SSB lize� pro Neratovice je
násobièem znak �B277�), mo�ností bude více (ale
které dát pøednost?) - zatím platí okresy, i kdy� v roce
2003 bývalé; existuje textový soubor se seznamem
lokátorù a pøiøazeným okresním znakem, je v PR a na
IN stránkách, lze v nejhor�ím pøípadì snad i zaslat na
disketì po�tou. Jeden kolega se na nás obrátil
s dotazem, zda si mù�e do hlá�ení za listopad dopsat
i pøedchozí mìsíce (kdy� nevidìl v soutì�i �ádný
vývoj, tak pøestal hlá�ení pøedávat) - rozhodli jsme se,
�e vzhledem ke zmìnì vyhodnocovatele a díky chy-
bìjícím výsledkùm za více jak ètvrt roku mu v�e
uznáme i zpìtnì (byla by to pøece �koda); o tom jako
první dostali INFO spolu s výsledkovou listinou za
øíjen ti, kterým byla zaslána po�tou, v PR a na IN bylo
INFO u výsledkové listiny za listopad; dokonce se
domníváme, �e jako u soutì�e �Memoriál Karla
Sokola, OK1DKS� by mohl být termín nejpozdìji tøi
mìsíce - ale pro rok 2003 je to beze zmìny, zatím platí
mìsíèní hlá�ení. Zmìna by také mohla nastat u kate-

Soutì� OK Maraton od 1. 1. 2003 trochu jinak
Na následující stranì dne�ního èísla Radioamatéra najdete nové podmínky soutì�e. Zde
pøiná�íme doplòující informace.
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V�eobecné podmínky:
a) Soutì� probíhá ka�doroènì v dobì od 1. ledna do
31. prosince.
b) Soutì�í se na v�ech KV a VKV pásmech v�emi
druhy provozu (mimo Packet Radio).
c) V soutì�i jsou také vítáni zahranièní radioamatéøi!
d) Pokud se dr�itel povolení k vysílání OK nechce
zúèastnit soutì�e v kategoriích OK, mù�e se zúèastnit
v pøíslu�né kategorii posluchaèù, pokud vlastní
posluchaèské èíslo. Úèast v kategorii OK a souèasnì
v kategorii posluchaèù není mo�ná. Nelze si zapoèítá-
vat spojení udìlaná na vlastní znaèku jako odposlech-
nutá! Posluchaèi zaznamenávají do stanièního deníku
datum, èas, pásmo, druh provozu, obì  volací znaèky
korespondujících stanic a report.
e) Spojení se stejnou stanicí lze zapoèítat na ka�dém
pásmu stejným druhem provozu pouze jedenkrát
dennì.
f) Vyhodnocovatel má právo náhodnì si vy�ádat pod-
klady k hlá�ení ke kontrole.
g) V pøípadì, �e soutì�ící zmìní tøídu (chce být
pøeøazen z SWL kategorie do OK nebo opaènì), je od
mìsíce, v nìm� ke zmìnì do�lo, automaticky hodno-
cen v nové kategorii. Tuto zmìnu je povinen zapsat do
mìsíèního hlá�ení za mìsíc, v kterém ke zmìnì do�lo.
Kategorie:
1. Posluchaèi a posluchaèky star�í osmnácti let: Do
soutì�e si mohou zapoèítat i spojení navázaná
z klubové stanice, vèetnì pøídavných bodù. Tato spo-
jení musí mít potvrzená od VO klubové stanice nebo
zástupce VO.
2. Posluchaèi a posluchaèky do osmnácti let: Do
soutì�e si mohou zapoèítávat spojení navázaná
z klubové stanice, vèetnì pøídavných bodù. V této ka-
tegorii soutì�í po celý rok, ve kterém dosáhli vìku 18
rokù. Posluchaèi do dovr�ení 15 rokù vìku si ve�keré
body násobí 2x.
3. Klubové stanice: V této kategorii se hodnotí spojení
v�ech operátorù klubové stanice.
4. OK - D: Do této kategorie jsou zaøazeni soutì�ící,
kteøí vysílají pod vlastní volací znaèkou v operátorské
tøídì D. Zapoèítávají si v�echna spojení uskuteènìná
na VKV pod vlastní znaèkou.
5. OK - C: Do této kategorie jsou zaøazeni soutì�ící,
kteøí vysílají pod vlastní volací znaèkou v operátorské
tøídì C. Zapoèítávají si v�echna spojení pod vlastní

volací znaèkou v pásmech, na kterých mají povoleno
vysílat.
6. OK - A+B: Do této kategorie jsou zaøazeni soutì�ící,
kteøí vysílají pod vlastní volací znaèkou v operátorské
tøídì A nebo B. Zapoèítají si v�echna spojení
uskuteènìná pod vlastní volací znaèkou.
Bodování:
KV: QSO/poslech CW = 3 body, SSB = 1 bod,  DIGI =
5 bodù
VKV: QSO/poslech CW = 5 bodù, SSB = 3 body, FM
direct = 3 body, FM VIA pøevádìè = 1 bod,  DIGI = 10
bodù (pod pojmem �DIGI� se rozumí v�echny povo-
lené druhy digitální komunikace mimo PR)
Pøídavné body:
100 bodù za úèast v ka�dém závodì (posluchaèi si
body poèítají pouze tehdy, pokud má závod samostat-
nou kategorii SWL)
30 bodù pro kategorii klubové stanice a posluchaèe a
ka�dého operátora, který navá�e na klubové stanici
alespoò 30 QSO v mìsíci vèetnì závodù
100 bodù za ka�dou novou zemi DXCC na KV pás-
mech, jednou za soutì�
200 bodù za ka�dou novou zemi DXCC na VKV pás-
mech, jednou za soutì�
50 bodù za ka�dý nový okres ÈR i SR na KV pásmech,
jednou za soutì�
50 bodù za ka�dý nový okres ÈR i SR na VKV pás-
mech, jednou za soutì�
30 bodù za ka�dý nový prefix na KV pásmech, jednou
za soutì�
100 bodù za ka�dý nový WWL locator-square (ètverec)
na VKV pásmech, jednou za soutì� (pø. JO79 atd.)

Klubovou stanicí se rozumí radioamatérská stanice,
kde dr�itelem oprávnìní k provozu je právnická osoba
(viz § 5 odst. 2 vyhlá�ky 201/2000 Sb.). V kat. 1 a 2
mohou soutì�ící pro vysílání vyu�ít také mo�nost
danou § 5 odst. 3 vyhlá�ky 201/2000 Sb.
Mìsíèní hlá�ení:
a) Mìsíèní hlá�ení se vypoèítá tak. �e se seètou body za
spojení + pøídavné body v daném mìsíci. K tìmto bodùm
se pøipoète dosa�ený výsledek z minulého mìsíce. Toto
je pak celkový výsledek za soutì�ní mìsíc. V mìsíci
lednu se �ádné body z minulého mìsíce nepøipoèítávají.

b) Na prvním hlá�ení ka�dý úèastník soutì�e uvede své
jméno a pøíjmení, volací znaèku, datum narození
(pouze u kategorie SWL do 18 let), kategorii, ve které
má být hodnocen a adresu.
c) Hodnocení bude provedeno za ka�dý mìsíc a
celkovì za rok. Bodový výsledek uvedený v posledním
mìsíèním hlá�ení je souèasnì celoroèním výsledkem
soutì�ícího.
d) V soutì�i bude hodnocen ka�dý úèastník, který
bìhem roku za�le hlá�ení minimálnì za jeden mìsíc.
e) Mìsíèní hlá�ení zasílejte nejpozdìji do 20. dne
ka�dého následujícího mìsíce na adresu vyhodnoco-
vatele uvedenou dále.
f) Formuláøe hlá�ení obdr�íte u poøadatele (sekretariát
ÈRK, IN stránky ÈRK) nebo pøímo u vyhodnocovatele
(u OK1KMG).
g) Soutì�ící na prvních tøech místech v�ech kategorií
v celoroèním hodnocení obdr�í diplomy, pøípadnì vìc-
nou cenu.
e) Originál podmínek je zalo�en na sekretariátu ÈRK.
Poøadatel soutì�e: 
ÈRK, U pergamenky 3, 170 00 Praha;
OK1CRA@OK0PRG; crk@crk.cz; tel. 266722240.
Vyhodnocovatel soutì�e: 
Rozhodnutím Výkonného výboru ÈRK z prosince 2002
a na základì podkladù pracovní skupiny pro mláde� a
zaèínající byl pro rok 2003 a dal�í ustanoven jako
vyhodnocovatel soutì�e RK OK1KMG.
Nový vyhodnocovatel se zavazuje:
- Pravidelnì ka�dý mìsíc vyhodnocovat soutì�
- Poskytovat mìsíèní výsledky ke zveøejnìní sekreta-

riátu ÈRK pro vysílání OK1CRA a redakci èasopisu
RADIOAMATÉR. Automaticky po�tou obdr�í výsled-
kové listiny soutì�ící, od kterých po�tou dostane
vyhodnocovatel hlá�ení.

- Pravidelnì uveøejòovat výsledky v síti PACKET
RADIO (rubrika ZAVODY) a v síti INTERNET
(http://www.crk.cz/CZ/OKMARATONC.HTM), kde
budou podmínky, výsledky a aktuální informace.

Pro pøedávání hlá�ení dosa�ených výsledkùlze vyu�ít následující kontakty na vyhodno-covatele:
po�tovní adresa: Radioklub OK1KMG, Kostelecká
154, 277 11 NERATOVICE; 
sí� PACKET RADIO: OK1KMG@OK0PPR; 
sí� INTERNET: okmaraton@crk.cz; 
telefon: 604 801 488 (Leo� OK1ULE) a 723 569 084
(Jarda OK1SKK).

ü

Podmínky soutì�e OK Maraton od 1. 1. 2003
Pro zvý�ení provozní zruènosti operátorù a soustavné práce na pásmech vyhla�uje Èeský radio-
klub celoroèní soutì� OK Maraton.

gorií SWL/OK - proè by soutì�ící nemohl napøíklad být
hodnocen jak v kategorii 4, tak v kategorii 1 nebo 2
(vede-li SWL LOG? - mù�e se stát, �e na nìjaký èas jen
poslouchá pro opravu RIGu) - zatím bohu�el v roce
2003 nedochází k �ádné zmìnì. Dal�í HAM (a mohlo
jich být i více, ale o nich nevíme) si pøipoèítával v roce
2002 do kolonky �Úèast v závodech:� také body za vlast-
ní soutì� �OK Maraton� - nechali jsme to zatím tak být
(víme, �e Venca to tak dohodl), i kdy� soutì� není závo-
dem (vliv na poøadí to nemìlo); pro rok 2004 se nám
nabízí mo�nost kolonku roz�íøit na �Úèast v závodech a

soutì�ích:�, dalo by se tam pøipoèítat dal�ích sto bodù
napøíklad za �Memoriál Karla Sokola, OK1DKS� atd.
(èím více aktivit, tím více bodù v této soutì�i) - zatím
v roce 2003 tam ale soutì�e nezaøazujte.

Závìrem za v�echny soutì�ící VY TNX Vencovi
OK1CNN za dosavadní èinnost pøi vyhodnocování (ale i
jeho pøedchùdcùm a i tìm, kteøí se na vzniku i úpravách
soutì�e nìjakým zpùsobem podíleli) a pøejeme mu, aby
se mu zadaøilo nejen na poli rozvoje PR v OK. DFMe, �e
nejen v roce 2003 bude nejvíce soutì�ících v druhé kate-
gorii! Hodnì pozdravù a úspìchù nejen na pásmu a

nejen v roce 2003 v�em, zvlá�tì tìm SWL z RK Horka,
docela jsme se v RK bavili pøi ètení èlánku �OK maratón
na vesnici� od Bohou�e OK1ALU (strana tøi minulého
èísla Radioamatéra). Diplomy nebo vìcné ceny za rok
2002 musíme je�tì dojednat s vedením ÈRK, INFO bude
nejpozdìji snad s výsledkovou listinou za únor.

73 v�em! Za v�echny z OK1KMG: Jarda OK1SKK,  
Jirka OK1UDJ a Leo� OK1ULE.

OK1KMG@OK0PPR.#BOH.CZE.EU * okmaraton@crk.cz *
604 801 488 (OK1ULE).

ü
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Radioamatéøi se setkávají èasto s jevem rezonance.
Zajímá nás, jaký je rezonanèní kmitoèet postavené
antény, zda ladìný obvod rezonuje na kmitoètu, který
potøebujeme, zda krystal s podivným oznaèením bude
vhodný pro zamý�lené vyu�ití, zda bude mo�no pou�ít
cívku ve stínícím krytu v uva�ované konstrukci, jak
zjistíme hodnotu slídového kondenzátoru s nesrozu-
mitelnì zakódovaným nápisem nebo tøeba zda daný kus
koaxiálního kabelu má skuteènì elektrickou délku λ/4
na kmitoètu, kde bychom to potøebovali.

V�echny takové otázky mù�eme odpovìdìt mìøením
rezonance pomocí GDO. Mìøení rezonance je ale jen
jednou z více mo�ných aplikací. Mìøiè rezonance - GDO
- mù�e pracovat také jako velmi citlivý absorbèní
vlnomìr pro mìøení kmitoètu nìjakého signálu. Proto�e
GDO je oscilátorem, mù�eme ho rovnì� pou�ít jako
zdroj signálu pro hledání závad a nastavování pøijímaèù.
S mìøièem rezonance lze udìlat mnoho mìøení, která by
jinak vy�adovala drahou sestavu laboratorních pøístrojù.

Nic ale není zadarmo: nevýhodou GDO je to, �e se
nejedná o pøesný pøístroje; v dal�ím textu uvedeme, jak
postupovat, aby výsledné chyby byly co nejmen�í.
Co to je GDO?
GDO není nic víc ne� oscilátor, u kterého je cívka, urèu-
jící jeho kmitoèet, pøístupná zvenku, tak�e umo�òuje
navázání na jiné elektrické obvody. Oscilátor umo�òuje
zmìnu kmitoètu a jeho nastavení a (pøibli�né) odeètení.
Úroveò (�intenzitu�) oscilací nám ukazuje ruèkové
mìøidlo. Vìt�ina GDO je uspoøádána tak, �e má sadu
výmìnných cívek a pak lze v nìkolika rozsazích pokrýt
�iroký rozsah kmitoètù. U starých elektronkových zapo-
jení GDO mìøilo zmínìné ruèkové mìøidlo møí�kový
proud elektronky oscilátoru; tento proud právì charak-
terizoval intenzitu oscilací.

Typický GDO je v malé krabièce, nesoucí vývody pro
vnìj�í výmìnnou cívku. Na skøíòce je i stupnice ukazu-
jící kmitoèet oscilátoru a ruèkové mìøidlo umístìné tak,
aby jeho údaj bylo pøi zmìnì kmitoètu mo�no dobøe sle-
dovat. Vìt�ina GDO umo�òuje i nastavovat intenzitu
oscilaèních aktivit, tak�e údaj mìøidla lze udr�ovat
v optimálním rozmezí v �irokém kmitoètovém rozsahu.
U polovodièových pøístrojù je ve skøíòce ulo�ena i napá-
jecí baterie, u elektronkového GDO mù�e být napájecí
zdroj vestavìný nebo mù�e být tvoøen samostatnou jed-
notkou.

GDO mù�e nìkdy obsahovat i vypínaè, kterým lze
vypnout oscilace a GDO pak pracuje jako absorbèní
vlnomìr. V jiných pøípadech lze knoflíkem nastavit akti-
vitu oscilací a� za bod, kdy oscilace zaniknou. Na pøed-
ním panelu GDO mù�e být i nf vývod, odkud lze odebírat
signál odpovídající modulaci nosného kmitoètu. Nìkterá
provedení GDO jsou na obr. 1.

Pou�ití GDO
Umístíme-li cívku GDO poblí� testovaného rezo-
nanèního obvodu, vá�e se èást energie kmitajícího
oscilátoru GDO na tento obvod. Tato vazba je nejsil-
nìj�í, jsou-li kmitoèet GDO a rezonanèní kmitoèet obvo-
du shodné. Energie, která je takto pøená�ena do vnìj�ího
obvodu, je poskytována oscilátorem GDO, co� zpùsobu-
je pokles intenzity jeho oscilací. Proto�e intenzitu
oscilací indikuje mìøidlo, pozorujeme pokles jeho
výchylky, jakmile GDO naladíme na rezonanèní kmitoèet
obvodu. Kmitoèet oscilací pøi minimální výchylce
mìøidla je rezonanèním kmitoètem testovaného obvodu.
Krásné na tom je to, �e promìøovaný ladìný obvod mù�e
být pøi tomto mìøení stále pøipojen v urèitém obvodu
nebo zapojení, které pøi zji��ování rezonanèního kmitoè-
tu nemusí být èinné a není tøeba ho napájet.

Pokud je cívka GDO pøilo�ena tìsnì k cívce
mìøeného obvodu a rovnobì�nì s ní, je induktivní vazba
nejsilnìj�í (obr. 2). Pak je záporná výchylka ruèky
mìøidla (dip) nejzøetelnìj�í. V takovém pøípadì je ale
oscilaèní kmitoèet GDO nejsilnìji ovlivòován - �ta�en� -
pøidanými ztrátami ve vnìj�ím mìøeném obvodu; to je
pak hlavním zdrojem chyb pøi mìøení pomocí GDO.
Odeèítáme-li pokles údaje mìøidla pøi slab�í vazbì
s vnìj�ím mìøeným obvodem; sní�í se tyto chyby na pøi-
jatelnou hodnotu. Jakmile tedy zjistíme, pøi jakém kmi-
toètu dojde k poklesu, sní�íme vzájemnou vazbu od-
dálením obou cívek a znovu pøesnìji odeèteme kmitoèet,
pøi nìm� dochází k minimu.

Variantou induktivní vazby je vazba linková.
Umo�òuje, aby GDO byl vázán na promìøovaný obvod a
pøitom byl umístìn i ve vìt�í vzdálenosti. Pro takovou
linkovou vazbu se pou�ívá kus koaxiálního kabelu dlouhý
asi 60 cm, který má na ka�dém konci cívku s nìkolika
závity (obr. 3). Vazební cívka se dvìma závity funguje do
kmitoètù kolem 70 MHz. Pøi mìøení navá�eme jednu
cívku na GDO a druhou na mìøený obvod.

Kapacitní vazba, pøi ní� je osa cívky GDO kolmá
k mìøenému objektu, je u�iteèná v pøípadech, kdy v mì-
øeném obvodu není pøítomna �ádná indukènost nebo
tehdy, je-li obtí�né se k ní �pøiblí�it�, jako napø. u antény
(obr. 4). Pøi kapacitní vazbì obvykle pozorujeme mìlèí

pokles údaje mìøidla, který se pøi ladìní GDO obtí�nìji
zaregistruje.
Nalezení rezonanèního kmitoètu LC obvodu
Pøi navázání cívky GDO k mìøenému obvodu poskytuje
nejzøetelnìj�í pokles údaje mìøidla pøi prolaïování GDO
induktivní vazba (obr. 5). Jakmile zaregistrujeme pokles,
oddálíme cívky od sebe, abychom jejich vzájemnou
vazbu sní�ili. Pokud se hloubka poklesu nesní�í, mù�e
se jednat o interní (fale�nou) výchylku, zpùsobenou
konstrukcí GDO. Obvykle vzdálíme cívky od sebe tak,
aby pozorovaný pokles neèinil víc ne� 20-30 % maxi-
mální výchylky mìøidla. Takovým zeslabením vazby
obvykle dosáhneme toho, �e mìøený obvod nestrhává
pøíli� silnì kmitoèet oscilátoru v GDO a rezonanèní kmi-
toèet obvodu tedy mù�eme odeèíst na stupnici GDO
s dostateènou mírou spolehlivosti.

Nedaøí se vám najít pokles údaje mìøidla? Rezonance
mìøeného obvodu mù�e le�et mimo rozsah va�eho
GDO. Je u�iteèné mít pøedem nìjakou pøedstavu, pøi
jakém kmitoètu je asi mo�no oèekávat rezonanci, a
v tìchto místech ladit GDO pomalu. Nìkdy, pokud se
nedaøí najít pokles, mù�e být cívka v testovaném obvo-
du pøeru�ená nebo odpovídající kondenzátor vadný.
Dobrou metodou pro získání vìt�í jistoty a spolehlivosti
pøi práci s GDO je zhotovení pokusného paralelního
rezonanèního obvodu z cívky a kondenzátoru. Tento
testovací obvod opøeme o nìjakou nevodivou podlo�ku
a mù�eme prakticky zkou�et, jaký vliv má vazba na
prùbìh poklesu údaje mìøidla.
Zji�tìní hodnoty neznámé indukènosti
Pøipojíme-li k neznámé cívce vhodný kondenzátor o
známé kapacitì, vznikne rezonanèní obvod. Pomocí
GDO pak mù�eme zjistit jeho rezonanèní kmitoèet. Je
napø. u�iteèné mít v pøíslu�enství GDO pevné slídové
kondenzátory o kapacitì 5, 20, 100 a 200 pF, aby je bylo
mo�no pøípadnì pou�ít k vytvoøení rezonanèního obvo-

K èemu je dobrý mìøiè rezonance - GDO?
Podle Marka Bradleye, K6TAF, QST 5/2002, pøelo�il a upravil Jiøí �kácha, OK1DMU, skachaj@volny.cz

GDO je zkratkou pro Grid Dip Oscillator, pøístroj, který se ji� dlouhou dobu pou�ívá jako velmi
u�iteèný pomocník pro mnoho rùzných vf mìøení. Název je odvozen od zmìn proudu v møí�kovém
obvodu elektronky zapojené jako oscilátor (Grid = møí�ka, Dip = mj. pokles, zhoupnutí), co� vychází
samozøejmì ze zapojení, v nìm� byly pou�ívány elektronky. Dal�í vývoj vedl k zapojením s tranzis-
tory, dnes a� do vysokých kmitoètù, tak�e pou�ívat v názvu slovo �Grid� nemá logické opodstat-
nìní; v anglických pramenech se proto dnes pou�ívá èasto název Dip Oscillator nebo Dip Meter. U
nás se toto pojmenování pøíli� neujalo a tak se pou�ívá název mìøiè rezonance nebo trochu han-
týrkovì GDO (i kdy� zaøízení u� neobsahuje �ádnou elektronku a nemá �ádný møí�kový obvod). V
dal�ím textu budeme proto pro tento u�iteèný pøístroj pou�ívat bì�né zkrácené oznaèení GDO.

Obr. 1

Obr. 4

Obr. 2

Obr. 3
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du z neznámé cívky. Pro rychlé zmìøení neznámé
indukènosti se hodí také kalibrovaný promìnný konden-
zátor 100 pF. Jakmile pak zjistíme rezonanèní kmitoèet
takového obvodu, mù�eme hodnotu indukènosti vypoèí-
tat podle jednoduchého vzorce
L = 1 / (4 * π2 * f2 * C),
kde π = 3,1416, f je kmitoèet vyjádøený v MHz, C je
kapacita v µF; indukènost L pak dostaneme v µH.
Zji�tìní hodnoty neznámého kondenzátoru
Podobnì jako u neznámé indukènosti vytvoøíme rezo-
nanèní obvod z neznámého kondenzátoru a cívky se zná-
mou indukèností. Vhodným zdrojem takových
indukèností jsou výmìnné cívky, obsa�ené v sadì cívek
GDO. Jejich indukènost zjistíme metodou popsanou
v pøedchozím odstavci a pak je mù�eme pou�ívat jako
standardy indukènosti. Abychom nemuseli na vývody
tìchto zásuvných cívek pájet, pou�ijeme vhodnì
upravené krokosvorky (obr. 5). Zmìøíme-li rezonanèní
kmitoèet takového obvodu tvoøeného neznámým kon-
denzátorem a známou indukèností, vypoèítáme hodnotu
kapacity podle vzorce
C = 1 / (4 * π2 * f2 * L),
kde π = 3,1416, kmitoèet f dosazujeme v MHz, L v µH
a kapacita C nám vyjde v µF.

Rozsah kapacit, které mù�eme takto mìøit, je obvykle
omezen kmitoètovým rozsahem GDO; nejvìt�í kapacity,
které lze takto mìøit, jsou kolem 1 nF (1000 pF).
Zji�tìní jakosti Q cívky
Jakost cívky Q je èíslo, které nám charakterizuje kvalitu
cívky. Je napø. indikátorem toho, jak ostøe je mo�no na-
ladit rezonanèní obvod, jeho� souèástí je daná
indukènost. Kdy� vytvoøíme rezonanèní obvod z dané
cívky a slídového kondenzátoru, jeho� jakost je vy��í ne�
1200, bude výsledná jakost rezonanèního obvodu témìø
zcela záviset na jakosti Q cívky.

Jakost cívky mù�eme odhadnout následujícím zpù-
sobem: Nalaïme GDO na rezonanèní kmitoèet a po-
znamenejme si jeho hodnotu a hodnotu údaje mìøidla
pøi nejvìt�ím poklesu. zvy�ujme pak pomalu kmitoèet,

a� se výchylka zmen�í o 30 % a tento kmitoèet si
oznaème jako F1. Obdobnì ladíme smìrem k ni��ím
kmitoètùm a opìt nalezneme kmitoèet, kde bude výchyl-
ka rovnì� men�í o 30 % - F2. Jakost Q pak mù�eme
stanovit podle vzorce
Q = f / (F1 - F2).

Kmitoèet GDO urèíme pøesnìji, máme-li mo�nost ho
sledovat nìjakým kalibrovaným komunikaèním pøijí-
maèem (je popsáno dále v odstavci vìnovaném mìøení
krystalù). Takto urèené hodnoty jakosti cívky jsou sice
jen orientaèní a budou záviset i na tom, kdo a jak bude
odhadovat kmitoèty F1 a F2, ale pøesto nám tento po-
stup umo�ní zjistit rozdíly mezi cívkou s Q = 20 a Q = 50.
Mìøení ètvrtvlnných nebo pùlvlnných napá-jecích vedení
Fyzickou délku L koaxiálního kabelu, který má být elek-
tricky dlouhý 1/4 vlnové délky, vypoèteme podle vzorce
L = 1/4 * (300 * k ) / f,
kde k je zkracovací koeficient koaxiálního kabelu
(u kabelù s plným PE dielektrikem bývá 0,66), kmitoèet
f je vyjádøen v MHz a délka pak vyjde v metrech.

Pro zhotovení ètvrtvlnného úseku kabelu vypoèteme
podle tohoto vzorce jeho délku (vèetnì délky odpovída-
jících konektorù nebo adaptérù), pøidáme nìkolik pro-
cent a kabel uøízneme. Pak u obou koncù zkratujeme co
nejkrat�ími kousky vodièù støední �ílu kabelu na jeho
opletení, navá�eme jeden konec kabelu ke GDO a
budeme hledat nejni��í kmitoèet, pøi kterém lze
pozorovat pokles. To pak bude kmitoèet, pøi kterém je
kabel dlouhý pøibli�nì 1/4 vlnové délky. Délka kabelu je
ve skuteènosti o nìco krat�í díky rozladìní obvodu zkra-
tovací smyèkou. Pokud potøebujete pùlvlnný úsek
kabelu, pou�ijte stejný postup, ale do vzorce dosazujte
oproti pøedchozímu pøípadu polovièní kmitoèet.
Mìøení krystalù
Rezonanèní kmitoèet krystalu zjistíme, kdy� ho
navá�eme induktivnì na GDO. Je vhodné mít pøipraveno
nìkolik rùzných typù krystalových dr�ákù, ke kterým
jsou pøipájeny smyèky se dvìma závity. Pak je velmi
snadné krystal navázat ke GDO. Jakost krystalu Q je
velmi vysoká, tak�e pøi ladìní GDO je pokles velmi ostrý
a je tøeba ladit peèlivì a pomalu. Proto�e jakost krystalù
Q je velká, mù�e docházet ke znaènému strhávání kmi-
toètu GDO. Proto je vhodné sledovat bìhem mìøení
kmitoèet GDO na pøijímaèi (obr. 6). Pøijímaè lze
dostateènì navázat pomocí vodièe o délce nìkolika
decimetrù, zapojeného do anténní zdíøky a polo�eného
v blízkosti GDO. Nezapomeòte zapnout u pøijímaèe BFO.
Kmitoèet krystalu zji�tìný touto metodou není zcela
pøesný, ale chyba obvykle le�í v mezích desetin procen-
ta. Kmitoèet krystalu lze urèit pøesnìji pouze pøi jeho
zapojení do obvodu se specifikovanou kapacitou.

Pokles údaje mìøidla GDO lze nìkdy pozorovat i
u kmitoètu, který je zjevnì nesmyslný. K tomu mù�e dojít
napø. tehdy, promìøujeme-li krystal, urèený k buzení na
harmonických kmitoètech. Provìøte na pokles i dal�í har-
monické kmitoèty - i krystalové výbrusy, které nejsou
urèeny k buzení jako harmonické, mohou poblí� násobkù
základního kmitoètu vykazovat nìjakou aktivitu.
GDO jako ladìný detektor
Vìt�inu GDO lze pou�ít i jako detektor úplným vypnutím
jejich oscilátoru nebo sní�ení jejich aktivity nastavením
ovládacího prvku a� do bodu, kdy oscilace právì
ustanou. V prvním pøípadì GDO pracuje jako diodový

detektor a ve druhé pøípadì jako regenerativní detektor.
Mo�nost volit jeden nebo druhý re�im závisí na typu
GDO.

Je mo�no se napø. setkat s nefunkèností super-
hetového pøijímaèe, proto�e jeho místní oscilátor
nepracuje nebo produkuje signál na nesprávném kmi-
toètu. Máte-li v takových pøípadech podezøení na místní
oscilátor, vezmìte GDO a nava�te jeho cívku na oscilá-
torovou cívku pøijímaèe. Pøi prolaïování GDO pøe-
pnutého do detekèního módu hledejte kladnou výchylku
mìøidla, a� naleznete kmitoèet oscilátoru. Kdy� se
taková výchylka neobjeví, oscilátor pravdìpodobnì
nepracuje.

U elektronkových výkonových zesilovaèù mù�e být
GDO výborným indikátorem parazitních kmitù, které
vy�adují neutralizaci. Øiïte se pokyny výrobce zesilo-
vaèe a nezapomínejte na to, �e v elektronkových zesilo-
vaèích je pøítomno nebezpeènì vysoké napìtí!

Èasto je tøeba provìøit funkci zesilovaèù, které
pou�ívají vestavìnou anténu (rádiem øízené modely,
otevírání gará�ových dveøí apod.). GDO v detekèním
módu mù�e slou�it jako mìøiè síly pole k ovìøení kmitoè-
tu a úrovnì vyzaøování.. Pokud má GDO nf výstup,
mù�eme rovnì� zjistit, zda je nosný kmitoèet modulován.
GDO jako zdroj signálu
Proto�e GDO je vlastnì pøeladitelný oscilátor, lze jej
pou�ívat jako zdroj signálu pøi odstraòování závad pøijí-
maèù. Nemù�e sice úplnì nahradit signální generátor,
ale nemáme-li nic jiného k dispozici, je u�iteèný. Pro
nastavení úrovnì signálu pou�ijte ovládání intenzity
oscilací nebo mìòte vazbu s cívkou GDO.
Mìøení impedancí
Nìkteré jednoduché impedanèní mùstky nemají vlastní
zdroj vf signálu, ale pou�ívají k tomuto úèelu právì GDO. 
Jak získat GDO?
Komerènì vyrábìné pøístroje zahranièní produkce se
v nabídkách témìø neobjevují. Pøíle�itostí ke získání
GDO mohou být rùzné burzy nebo inzeráty, kde je
mo�no narazit napø. na staré pøístroje TESLA (obr. 7).
Nejjednodu��í cestou je si takový u�iteèný pøístroj
postavit - jedná se o jednoduchá zapojení s nìkolika
tranzistory, publikovaná vesmìs jako podrobné návody
pro zaèínající (namátkou napø. v [1-3] - star�í kolegové
amatéøi jsou urèitì schopni ve svých archivech najít i
dal�í). Náklady na stavbu jsou minimální a vìt�inou lze
vystaèit se �uplíkovými zásobami.

Literatura
[1] P. �rubaø: Mìøiè rezonance. Amatérské radio A (1982), è. 2[2] J. Hellebrand: Tranzistorový mìøiè rezonance. Amatérské radio A(1976), è. 8 [3] J. Winkler: Mìøiè rezonance pro KV. Amatérské radio A (1992),è. 5
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Mnohí rádioamatéri si mo�no polo�ia otázku: �Preèo ïal�í
rádioamatérsky portál? Akoby u� rádioamatérskych
stránok nebolo dos�?�. Väè�ina stránok odrá�a záujmy ich
tvorcu - contestman sa venuje contestingu, �mikrovlòák�
centimetrom. Stránky www.cq.sk sú ale stránky v�etkých
- ka�dý mô�e prispie� do ich obsahu a tak meni� ich
charakter. Èo Vám teda priná�ajú?

www.cq.sk tvoril skúsený programátor a
zároveò rádioamatér. Kládli sme si za cie¾
vytvori� portál pre ka�dého rádio-amatéra - od
VLF po SHF, od QRP po QRO, od CW po dig-
itálny hlasový prenos, od teórie po praktické
kon�trukcie. Vo v�eobecnosti, aby stránky boli
úspe�né, je nutné splni� nieko¾ko po�iadaviek:
zaujímavý obsah, krátka doba naèítavania a
pekný vzh¾ad.
Obsah:
Na zaèiatku som spomínal, �e obsah stránok
mô�ete meni� aj Vy. To je najväè�í rozdiel opro-
ti väè�ine iných portálov, kde autor(-i) urèujú
obsah. My sme stránky polo�ili na základe
moder-ného jazyka PHP a databáze MySQL, èo
umo�òuje registrovaným náv�tevníkom samým
pridáva� èlánky s obrázkami, zvukmi, animáci-
ami èi linkami. Tie mô�u potom èitatelia ohod-
noti� alebo komentova�.

Okrem èlánkov ponúka www.cq.sk �iroké
spektrum informácií: o podmienkach �írenia,
poèasí, náv�tevníkoch, QSL adresách èi clus-
ter. K dispozícii je aj fórum, chat, inzercia,
download, linky... Radi by sme vytvorili aj
OM/OK on-line callbook. 

Zdarma ponúkame vytvorenie emailových
kont v tvare znaèka@cq.sk s POP3 prístupom.
Ponúkame tie� priestor pre vlastnú webovú
prezentáciu.
Krátka doba naèítavania:
Zaruèuje ju platený webhosting  a optimalizácia
kódu. Portál vyu�íva redakèný systém - na
hlavnej stránke sú zaèiatky desiatky najnov�ích

èlánkov. Po kliknutí sa Vám zvolený èlánok naèíta celý.
Star�ie èlánky sú prístupné cez menu. Pri klasickom
dial-up pripojení sa Vám stránky naèítajú po prvýkrát za
20 sekúnd. S vyu�itím cache vo Va�om prehliadaèi sa
táto doba v budúcnosti skráti na asi 10 a� 15 sekúnd.

Pekný vzh¾ad:
Pekný vzh¾ad a krátka doba naèítavania sú protichodné
po�iadavky. Vybrali sme asi z dvadsiatky mo�ných
výzorov tento, ktorý predstavuje objem nieko¾kých de-
siatok kB.

Osud rádioamatérstva nám nie je ¾ahostajný. Zvolili
sme si formu podpory, ktorá nám je blízka a rozumieme
jej. Chceme priná�a� zaujímavé informácie a� ku Vám
domov, in�pirova� Vás, pobavi� Vás... O tom, èi sa nám
to podarí rozhodnete Vy - nav�tívte www.cq.sk a
posúïte sami!

Na Va�e otázky, kritiku èi pochvalu sa te�ia admini-
strátori www.cq.sk. 73!

ü

Nový slovenský rádioamatérsky portálwww.cq.sk
Rádioamatéri rádioamatérom

Viliam Petrík, OM3-0122, om3-0122@cq.sk, Oliver Bro��, M3SD0, oliver@cq.sk

Soukromá inzerce
Prodám TCVR FM KENWOOD TM-G707 dual band 50/35 W-11500,- Kè + modem 1k2 9kG a kabely za 1500,- Kè. Ruèku 2uYAESU FT 4HE 5W + nab. + náhl. souprava za 4.990,- Kè. Tel.:603 709 707, 583 217 147.
Prodám FM stolní TRX YAESU FT-224 (zdroj, mikrofon), FMruèku Alan CT 170 (mikrofon, 2 prázdné akupaky), anténu 144-7el. Yagi 3,25m demontovatelná 2 kusy. OK2GU, tel.:567 210659, 607 544 053.
Prodám ruèku YAESU VX-5R, UFB stav + pøíslu�enství, èeskýmanuál + schéma, v�e cena: 13000,- Kè. OK1TUD 737 345 491.
Prodám patice GU 29, 32 atd. keramické á 40, tlumivky 2,5 mHá 10, �òùry ke sluchátkùm Tesla á 30. J. Cipra, U Zel. ptáka 12,148 00  Praha 4. Tel. 271 912 022.

Prodám napájecí zdroj ASTRON CORP, CALIFORNIA RS-10A-BB 13,8 V/10 A, mo�nost zálohování provozu baterií, cena 2500Kè. Tel. 723 208 321.
Prodám nové elektronky: EC 360, EC 92, ECF 82, STR 85/10,STR 90/40, EF 89, EL 95, EZ 81, EF 800, EF 86, ECC 962, EF 800,E88CC. Zdroj: primár  38V/sekundár 12, 12/24, 24V SS/250A.Ceny dohodou. Koupím elektronky DF 97, DF668 a sí�ový zdrojk RX R5. Miroslav Øí�ský, Dolnokubínská 1444, 393 01Pelhøimov. Tel. do 19. hod. 565 333 221.
Prodám CB anténu, vertikál 5,5m, 27 MHz, 20m koaxiálu  RG58Cu prùm. 6 mm, PL konektor - 400 Kè. Televizní anténuCalifornia (vrták), výr. USA, 150/350 MHz, 46 dB vè. napájeèe -400 Kè, el. vysou�eèe obuvi - 2 ks, nové, 12 V/15 W, autozástrè-ka - 150 Kè + po�tovné. OK2PJH, Jan Ger�l U sklárny 157, 679 39Úsobrno.

Prodám mìøiè tranzistorù TESLA BM529 - mìøí i diody, tyris-tory, triaky, diaky. Vèetnì schématu a dokumentace. Nové,nepou�ité. Cena: 4500 Kè. Osciloskop 0-10 MHz, 1 kanál, re�imX-Y, sonda 1:10, nový, je�tì v záruce. Cena 5000 Kè.PC Notebook 486/33 MHz, HDD 170MB, FDD 3,5�, Barevnýaktivní displej, Win 95. Zdroj + bra�na. Vhodný pro vedení deníku.Cena: 3500 Kè. Tel.: 466 920 051 (Holice).
Hledám pro svého pøítele pøijímaè MwEc v jakémkoliv stavu ivrak. Jaroslav Presl, OK1NH, Mayerova 783, 341 01  Hora�ïovice.
Prodám: KV TCVR TS-130S, VKV TCVR IC-271E, VKV TCVRTR-751E, UKV TCVR TR-851E. OK1AYZ, tel. +420 607 943 309,354 432 669.
Prodám anténu HB9CV na 21 MHz s rotátorem Hirschmann +30 m ovládacího kabelu k rotátoru. Cena za komplet 1900 Kè.Kontaktní tel. 777 413 900.
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Kromì zku�ených závodníkù existuje i nemalá skupina
tìch amatérù, kteøí závodním aktivitám zatím
�nedorostli�, i kdy� o úèasti v závodech èasto zaènou
døíve èi pozdìji uva�ovat. Pøi takové úvaze je rozumné
pøedstavit si závodní provoz v praxi, pøímo ho sledovat
v nìjakém závodì a udìlat si pøehled v�ech èinností,
které je tøeba bìhem závodu silami operátora zajistit.
Kdy� se ale zaposlouchají do dìní bìhem závodu,
zpravidla dojdou k závìru, �e �normálním� zpùsobem
vedený provoz pøíli� nadìje na navázání vìt�ího poètu
zajímavých spojení neposkytuje. Nervozita, velká
rychlost výmìny znaèek a kódù atd. je nakonec
korunována zdì�ením pøi snaze o to, jak z papírových
poznámek plných oprav, �krtù apod. �vytáhnout� platné
údaje alespoò pro vyplnìní normálního stanièního
deníku a údajù na QSL lístku. Je zøejmé, �e bez výrazné
podpory provozu se v závodì lze jen ztì�í nìjak uplatnit.

Dobrou pomùcku v závodech je osobní poèítaè, který
dnes u� pøedstavuje skoro samozøejmou souèást ham-
shacku. Vyu�ití poèítaèe se zdaleka neomezuje jen na
podchycení základních údajù o spojení, ekvivalentních
údajùm zapisovaným do standardního stanièního
deníku. Bìhem závodu napø. vysíláme øadu údajù, které
se buï opakují beze zmìny (pevná èást kódu) nebo jako
u poøadového èísla spojení jde o èísla, která narùstají
v�dy o jednièku; nakonec i vlastní znaèku nebo výzvu
bychom bìhem závodu opakovali stále stejnì i nìko-
likatisíckrát. A je samozøejmé, �e tøeba tyto èinnosti
mù�e poèítaè dìlat za nás a umo�nit nám, abychom se
soustøedili na to, co poèítaè u� dost dobøe suplovat
neumí, napø. na pøíjem slabých a ru�ených signálù. A
kdy� u� do poèítaèe (do �deníku�) vkládáme okam�itì
znaèku protistanice, mù�e ji pak poèítaè pøímo vyu�ít
k odvysílání potøebné zprávy. Poèítaè nám mù�e pomo-
ci na je�tì vy��í úrovni - pøi vhodném propojení na�eho
zaøízení mù�e automaticky zaznamenat kmitoèet, na
který jsme právì naladìni (a �zapsat� ho pak do údajù o
spojení), pokud je povoleno u�ívání DX-clusteru, mù�e
nám pomoci rychle se naladil na kmitoèet, kde by mìla
pracovat avizovaná vzácná stanice apod.

Je zøejmé, �e stanice, které dosahují vynikajících
výsledkù, se sna�í takové pomùcky pro maximální zefek-
tivnìní svého provozu v závodu vyu�ívat. A je také jasné,
�e takové slu�by nám �normální� poèítaèový deník
simulující klasický deník papírový nabídnout nemù�e.
K tomuto úèelu existují speciálnì vyvinuté programy,
závodní deníky. Jsou ale závody a kategorie, kde se
specielnì pou�ívají papírové deníky a výsledky svì-
tových �pièek jsou takové, které s poèítaèem co do chy-
bovosti i poètu spojení nedosáhneme. Samozøejmì
k tomu patøí i pøepsání papírového deníku do elektro-
nické podoby, co� je v N6TR hraèkou. Mù�eme sice øíci,
�e takové závodìní je bláznovstvím, ale v ka�dém pøí-

padì klobouk dolù pøed tím, co doká�í �pièky s papírem
a tu�kou. Vra�me se ale k poèítaèovým deníkùm.

Proto�e rychlost práce i bìhem zbìsilého závodu
bude asi stále hluboko pod schopnostmi i nepøíli�
výkonného PC, nebudeme potøebovat bùhvíjak výkonný
hardware - staèí PC 286 na 12 MHz, 4MB RAM, HDD 20
MB. Specializovaný software závodního deníku je ale u�
docela slu�ným programátorským dílem a nelze tedy
poèítat s tím, �e ho legálnì získáme �za hubièku�.

Jedním z nejznámìj�ích závodních deníkù je TRLOG,
jeho� autorem je Larry D. Tyree, N6TR. Jak je vidìt, je
název tohoto deníku odvozen od znaèky jeho autora.
Podle názoru mnoha aktivních závodníkù splòuje prak-
ticky v�echny po�adavky, které pøi jeho nasazení jako
pomùcky pøi závodech mohou pøicházet v úvahu.
TRLOG je proto �iroce pou�íván i mnoha OK amatéry, a
to i proto, �e snad neexistuje vnitrostátní závod, který by
N6TR nezvládnul.

Na stránkách www.qth.com/tr/ je v souèasné dobì
mo�no si stáhnout demoverzi 1.06, co� je okle�tìná
verze 6.69. Bohu�el je prakticky k nièemu a dìlá znaèce
N6TR spí�e ostudu. Mo�ná proto nìkdy sly�íme �N6TR
nechci ani vidìt�. Je to ale velký omyl - N6TR, tedy
TRLog, je jeden z mála dobrých programù pro amatéry,
za který nebudeme litovat vynalo�ených penìz.

Na stejných stránkách si v ka�dém pøípadì stáhneme
kompletní manuál ve formátu PDF, který má ov�em
kolem 200 stránek v dobøe srozumitelné angliètinì.
Budeme do nìj nahlí�et i ve této �kole N6TR. Pro zaèí-
najícího u�ivatele se ale mù�e prokousávání manuálem
jako jediným zdrojem informací stát spí�e pøeká�kou a
mù�e od praktických pokusù s tímto deníkem odradit.

Shrnout struènì v�e, co nám TRlog umo�òuje, si ani
po deseti letech pou�ívání netroufnu - stále pøicházím na
nové funkce a mo�nosti. A� strávíte �kolu N6TR, bude
listování v manuálu, kde najdeme i schémata potøeb-
ného interfejsu, mnohem snaz�í. Vzhledem k popularitì
a velkému roz�íøení tohoto programu v OK i OM v�dy
najdeme na pásmu ochotnou �du�ièku�, která nám v pøí-
padì problémù poradí.

I kdy� v TRLogu témìø v�e funguje na stisk klávesy
Enter a obsluha je jednoduchá a operativní, nemusí být
pro zaèáteèníka nastavení parametrù deníku v konfigu-

raèním souboru logcfg.dat jednoduché; dobré slu�by
tohoto programu vyu�ijeme jen tehdy, budeme-li s ním
dokonale seznámeni a budeme-li jak vytvoøení konfigu-
raèního souboru pro konkrétní závod, tak samotnou
obsluhu TRlogu mít dobøe za�itou.

Na základì mnoha - v podstatì stejných - dotazù a
také jako výsledek vlastních zaèátkù s tímto programem
jsem pøed nìjakou dobou proto sepsal jakýsi souhrn
praktických rad a krokù postupu pøi úplných poèátcích
práce s tímto programem, ��kolu N6TR pro
zaèáteèníky�. Tato �kola není pøekladem manuálu.
Obsahuje jen to, co v deníku N6TR nejvíce pou�íváme.
�kola je zamìøena na vnitrostátní závody a ty mez-
inárodní závody, které ve star�ích verzích N6TR nejsou
zabudovány. Je urèena zaèáteèníkùm a popisuje laicky
první kroky s deníkem. Ke vzniku �koly znaènou mìrou
pøispìli OK1SI, OK1PI, OK1RR, OK1FPS, OK2QX,
OK1FUA a dal�í a také ti, kteøí mì svými dotazy
víceménì donutili �kolu napsat.

Pova�uji za nutné znovu zdùraznit, �e zájemce o
zvládnutí a úspì�né pou�ívání tohoto (ale i jakéhokoli
výkonného závodního deníku) by mìl mít základní
pøehled o tom, jak vypadá závodní provoz a jaký je vý-
znam nìkterých bì�nì u�ívaných pojmù. Není cílem
tohoto èlánku uvedené zásady opakovat, lze je najít
v rùzných èláncích. Napø. pøehledné povídání o nì-
kterých závodních denících vy�lo v tomto èasopisu v è.
5/2002 (èlánek Závodìní pro ty, kteøí zatím je�tì
nezávodí).

�kolu jsem psal pro PAKET RADIO a jsou v ní i nì-
které nové soubory .dom, které ve star�ích, ale ani
v nových verzích deníku nejsou. Ty v�ak zde nemá
smysl opisovat, proto�e je potøebujeme v elektronické
podobì, nikoliv na papíru. V�echny uvádìné informace
byly zkou�eny s verzemi 5.98 nebo 6.36. Stále více
amatérù vyu�ívá internet. A tak pùvodní verzi ��koly
N6TR� a dal�í poznámky od Martina OK1RR najdeme na
stránkách Milana OK1IF www.qsl.net/ok1if. Tam
najdeme i zmínìné souborky *.dom a omac.ini.

N6TR je pro DOS a Norton. Nevhodná je M602, kde
je �íøka øádku krat�í o pìt písmen a log.dat se po závodì
obtí�nì ète a edituje. Editace a ètení deníku nebo tvorba
logcfg.dat pod WIN je té� ménì pøíjemná, nebo� posuv-
níkem je øádka opìt omezena, mimoto ve Windows
nevytvoøíme správnì potøebné znaky - lísteèek, dvoj-
vykøièník, pøípadnì stránkovou samièku. Výhodou
Windows je rychlé pøeskakování z deníku do deníku,
jedeme-li více závodù najednou nebo pracujeme-li pod
více call. Zlomyslné a po�ouchlé Windows ov�em zaè-
nou neomylnì �ifrovat nebo trvale zaklíèují pøi tom
nejvzácnìj�ím QSO, i kdy� pøedtím N6TR pracoval pod
WIN dlouhodobì zcela bez závad. Dùvody tìchto jevù si
mù�eme obèas pøeèíst od Martina OK1RR v rubrikách
SWN6TR nebo RADY na paketu.
Úplné zaèátky aneb máme v rucedisketu s N6TR a co dál?
Vytvoøíme nìjaký adresáø, napø. LOG, do nìj obsah
diskety pøekopírujeme, èím� je instalace hotova.
Obdr�íme-li deník emailem v podobì napøíklad
all598.zip (5.98 je èíslo verze), klikneme my�í nebo
Enterem na soubor a jeho obsah opìt pøekopírujeme do
námi zvoleného adresáøe. Tím je v�e hotovo. �ádné dal�í
instalace známé z Windows se neprovádìjí. Také
mù�eme deník nainstalovat rovnou z diskety - pøíkazem
install.

�kola N6TR pro zaèínající závodníky - 1
Ing. Jaroslav Erben OK1AYY, ok1ayy@volny.cz

Úèast v závodech pøedstavuje pro nemálo amatérù vzru�ující aktivitu. V mém pøípadì se úèastním
závodù pro radost ze setkání se známými stanicemi, pro du�evní rekreaci, pøíjemné navazování
QSO a pro mo�nost snadného a rychlého vyzkou�ení toho, �jak to chodí�. I v sebestruènìj�ím
závodním provozu zùstává závodní QSO natolik osobité, �e vidíme na druhé stranì èlovìka, nikoli
stroj. Myslím, �e jednou z dùle�itých vlastností závodu je pocit, �e jsme mezi lidmi. Aby závodìní
bylo pøíjemnou rekreací nebo i skuteèným závodem, kde nám jde o výsledek, jsou nutné urèité
zku�enosti i zbìhlost v re�imu závodního provozu; ten je spojen se samozøejmou snahou po co
nejefektivnìj�ím vyu�ití èasu, který je provozu bìhem závodu vìnován, a� se u� jedná o vyu�ití celé
doby závodu nebo jen jeho èásti.



Dále se program bude ptát
proceed? - odpovíme Y, 
drive to install - odpovíme C, resp. písmenem disku,
na kterém budeme chtít mít program ulo�en,
directory - dáme tøeba N6TR nebo jen Enter, pokud
nám vyhovuje standardní adresáø LOG. Pak je�tì
poslední otázka, chceme-li doplnit autoexec.bat
(OK2QX doporuèuje Y, to znamená doplnìni auto-
exec.bat o path C:\log, pokud je N6TR v adresáøi
LOG. To pak umo�ní jednoduché spou�tìní v pod-
adresáøích jednotlivých závodù. Já dávám N, nebo�
podadresáøe závodù nepou�ívám.)
V adresáøi si nejprve v�imneme jen následujících
souborù:
tr.exe - tím se program spustí (u demo verze 4.05 je to
soubor log.exe),
post.exe - pro zpracování deníku po závodì  a
cty.dat - seznam zemí, prefixù, spec. stanic, aby pro-
gram vìdìl, který prefix ke které zemi pøiøadit. Cca jed-
nou za rok najdeme nový soubor cty.dat s aktualizo-
vaným obsahem na paketu nebo internetu.
Zkusme si nyní N6TR na pøíkladu:
Spustíme soubor tr.exe (klávesou Enter) a na dal�í
otázky odpovíme tøeba takto:
- name and call - Antonin Juran OK1DOR (pøí�tì

u� se nás program ptát nebude);
- Do you ... new contest - Y,
- callsign - OK1DOR,
- Select the contest - zku�ebnì tøeba CQ WW,
- filename - nenapí�eme nic a dáme Enter,

u star�ích verzi se tato otázka neobjevuje;
- color/monochrom - asi máme barevný monitor,

tedy C;
- simulator - vytváøí simulátor provozu, bì�nì

odpovíme N, ale teï si dáme pro vyzkou�ení Y;
- press any key - stiskneme nìjakou klávesu a jsme

v deníku.
Co dál?
V�imnìme si dvou políèek. U horního bliká kurzor - tam
zapisujeme call protistanice. Do spodního políèka
zapisujeme pøijatý kód. Nedìláme také zbyteèné pohyby
a èísla pí�eme na horním øádku klávesnice, nikoliv na
numerické pravé èásti. Poèítaè proto spou�tíme bez
èe�tiny.

Po stisknutí Enter vy�le program na�e CQ. Kdy� nás
nìkdo volá, zapí�eme jeho call a Enter (pokud jsme
nepøeèetli znaèku,:dáme ? - F9);
- v dolním políèku se objeví zóna. Dáme Enter nebo

krátce \ a data spojení jsou ulo�ena.
Kdy� pak udìláme tøeba 15 spojení, ukonèíme program
stiskem Alt-x a na otázky odpovíme Y a N.

I zde se mohou vyskytnout záludnosti - stanice tøeba
nejede závod nebo jede jiný, pak do dolního políèka
napí�eme v�dy to, co by program v daném pøípadì pøed-
pokládal, jinak nás nepustí dál. Napø. stanice nejede
závod a dá nám jen 599. Do spodního políèka pak
napí�eme 0.  Dává-li stanice 599 15, �ádné RST neza-
pisujeme. Dává-li 569 15, napí�eme pøed 15 �estku,
tedy 6 15.

Co se po uzavøení deníku objevilov jeho adresáøi nového?
log.dat - ná� deník bez posledních 5 spojení,
log.tmp - na�ich posledních 5 spojení,
logcfg.dat - konfigurace na�eho vybraného závodu CQ
WW,
restart.bin a name.dat - tìchto souborù si zatím
nemusíme v�ímat.

Teï udìláme znovu to, co u� umíme, tedy spustíme
tr.exe stiskem Enter. Otevøe se deník a tentokrát
zadáme Alt-X a Y a Y. Tím jsme pøièetli log.tmp
k log.dat a log.tmp zmizel.
Jak udìlat výsledkovou listinu:
- post.exe, Enter
- Enter command - R
- Enter command - S
a odpovíme dal�í otázky:
- proceed - Y,
- info correct? - Y,
- Operators - napø. Vlada OK1XYZ, Honza

OK2ZXY nebo nic a Enter,
- Category - napø. Low Power 100 W,
- default exchange - napø. 599 15,
- club - bì�nì nic a Enter,
- soapbox - tøeba údaje o rigu apod. nebo nic a Enter.

Ukonèíme pøíkazy X a X (místo toho lze pou�ívat
ESC), pøi prvním spu�tìní se nás program zeptá je�tì na
adresu

- jméno + pøíjmení,
- ulice, èíslo,
- PSÈ Mìsto;
- ulo�it pro dal�í pou�ití: Y - pøí�tì se u� program na

adresu nebude ptát (na�e adresa se v na�em adresáøi
ulo�í v souboru address.dat).

Výsledková listina s èestným prohlá�ením se objeví
v adresáøi jako summary.dat a mù�eme ji dále edito-
vat pod F4 a opravit napø. název závodu, dopsat chy-
bìjící násobièe, dodatkové body u OMAC a pod.

Proceduru jsme v post.exe zatím o�idili o kontrolu
duplicit, násobièù atd. (to tam je pod pøíkazem P), jinak
by se objevil v adresáøi je�tì logorg.dat, u novìj�ích
verzí plog000.bak se stejnými údaji jako log.dat.
Co po�leme vyhodnocovateli:
log.dat - který pøejmenujeme na ok1xyz.dat a sum-
mary.dat, který pøejmenujeme na ok1xyz.sum.
Pokud to vyhodnocovatel umo�òuje, je nejvhodnìj�í je
odeslat prostøednictvím emailu, nebo soubory po�leme
na disketì s tím, �e summary.dat navíc je�tì
vytiskneme a podepí�eme se. U malých závodù mù�eme
vytisknout jak deník, tak sumární list a disketu neposílat.

Nìkdy to chce vyhodnocovatel jinak. Napø. Karel
OK1HCG chce deník ze závodu KV PA pøeznaèený na
tøeba PA04DOR.LOG, zkomprimovaný na
PA04DOR.ARJ a do 7plus jako PA04DOR.7PL a
poslaný paketem (04 je mìsíc). Z KVPA apod. posíláme
pouze hlá�ení, deník takto po�le jen ten, kdo chce.

Doba ov�em pokroèila a tak èím dále více vyhodno-
covatelù vy�aduje zasílání deníku výhradnì ve formátu
Cabrillo. Proto musíme pou�ívat nové verze TRlog, kde

v post.exe najdeme pod písmenem C - Create
Cabrillo File. Procedura nám z na�eho deníku
log.dat vytvoøí deník ve formátu Cabrillo log.cbr. Ten
pøejmenujeme na ok1xyz.cbr. Vyhodnocovatelé poèí-
tají vìt�inou s novými verzemi Cabrillo a tak se nám u
star�í verze stane, �e musíme do úvodu deníku doplnit
na druhý a� ètvrtý øádek jméno závodu, napøíklad CON-
TEST: STEW-PERRY. U contestù poøádaných ARRL
se je�tì na ètvrtý øádek uvede v na�em pøípadì ARRL-
SECTION: DX. Ná� chybný deník vrácený kontestovým
robotem opravujeme podle instrukcí robota tak dlouho,
a� jej robot pøijme. Øe�ením pro star�í verze N6TR, tedy
TRlog, je nahrazení souborù post.exe a post.ovr
novými soubory, které si stáhneme ze stránek
www.qth.com/tr/. Nejdøíve si ale staré post.exe a
post.ovr nìkam ulo�íme a nejprve si vyzkou�íme, zda
ná� nový a pøíli� rychlý poèítaè bude post.exe zvládat.
Jak archivovat odjeté závody
Nyní lze pøemý�let, jak archivovat odjeté závody. Dìlá se
to rùznì. Já mám adresáø ZAVODY a tam podadresáøe
ZAV98, ZAV99, ZAV00; do nich dávám log.dat pøe-
jmenovaný tøeba na cqww99, kvpa0200 a
podadresáøe SUM98, SUM99, SUM00 - do nich
dávám stejnì pøejmenované summary.dat na
cqww99, kvpa0200.

Log.dat té� pøehraji do stanièního deníku, v mém
pøípadì PLUSV4. Po závodì pøejmenuji logcfg.dat na
cqww a nechám v adresáøi LOG pro nové pou�ití. Pak
sma�u log.dat a summary.dat a N6TR je opìt èistý a
pøipravený pro dal�í závod.

Nový závod, který pojedu, jeho� konfigurace je
ulo�ena ve stejném adresáøi, pøejmenuji napø. ze
SSBLIGA na logcfg.dat. Máme-li soubory seøazeny
podle pøípony, je to docela jednoduché a pøehledné.
ZAVODY zálohujeme na disketu v komprimované
podobì. Bez komprimace by se ZAVODY na disketu
mo�ná ve�ly, ale zálohování by trvalo zbyteènì dlouho.

V adresáøi ZAVODY mám je�tì podadresáøe NEW-
CFG, kde jsou zálohovány konfigurace závodù a
podadresáø PODMZAV, kde jsou podmínky závodù.
Zcela odli�nì to øe�í OK2QX, OK1SI, OK1PI, OK1HCG a
jiní, ka�dý má svùj systém. Zkuste si vymyslet vá� zpù-
sob ukládání a zálohování závodù, který vám bude
nejlépe vyhovovat.
Vytváøíme konfiguraci pro konkrétnízávod - cviènì PACC
Nyní se po startu program nebude ptát na jméno - to je
ji� ulo�eno v souboru name.dat. Nìkteré verze v tomto
souboru vygeneruji mimo jméno a znaèku je�tì �rozsy-
paný èaj�, který mù�eme smazat.

Pøedem si rozmyslíme, na který port poèítaèe budeme
pøipojovat klíèování, abychom mohli odpovìdìt na
otázky po spu�tìní tr.exe. Sériové porty umí klíèovat,
pøipojit PTT, paralelní umí té� pøipojit pastièku.

Pokud jsme zapomnìli, nejdøíve je�tì pøejmenujeme
ná� logcfg.dat z minulého CQ WW napø. na
cqwwsimu, abychom mìli N6TR opìt èistý. A
samozøejmì jsme ji� ulo�ili nebo smazali soubor pøed-
cházejícího deníku log.dat.

Zadáme tr.exe, Enter a postup a� k otázce �simu-
lator� je stejný, jen vybereme závod PACC.
- simulator - N,
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- port to send CW - Y,
- Serial or paralel - napø. P,
- port èíslo - napø. 2 (abychom nemuseli stále vyta-

hovat tiskárnu z LPT1, tedy pokud LPT2 máme),
- paddle - Y.

Pro ty, kteøí nebudou pou�ívat pastièku pøipojenou na
paralelní port, doporuèuje OK2QX pou�ít sériové porty 1
nebo 2. Bylo by ov�em �koda nevyu�ít jeden
z nejlep�ích klíèù.

Na dal�í otázky dáme N a press any key a jsme
v deníku.

Zjistíme ale, �e kdy� zapí�eme stn do okénka a dáme
Enter, zavolá N6TR stanici a dost. Rovnì� po stisknutí

Tab (v S&P volacím módu) zavoláme po zapsání stn a
stisknutí Enter stanici, ale po zapsáni jejího distriktu do
spodní kolonky neodpovíme. Je proto nezbytné doplnit
logcfg.dat.

Udìláme to tak, �e ve spu�tìném deníku dáme Alt-P
a dále písmeno O. Stiskneme 2 a do políèka napí�eme
tøeba _~ 5NN # a dáme Enter. Dále 8 a do políèka
napí�eme tøeba CFM 5NN # a Enter.

Ná� minimální logcfg.dat pro PACC mù�eme také
editovat pøímo pøes F4 v NORTONu, vypadá nyní takto:
MY CALL = OK1DOR
CONTEST = PACC
DISPLAY MODE = COLOR

KEYER RADIO ONE OUTPUT PORT = PARALLEL 2
PADDLE PORT = 2
CQ EXCHANGE = _~ 5NN #
S&P EXCHANGE = CFM 5NN #

Pod klávesy F si podobnì doplníme pomocí Alt-P a
C a E to, co uznáme za vhodné, tøeba  # a  #-1, aby-
chom mohli zopakovat èíslo QSO a èíslo o jednièku
men�í, kdy� se na èíslo ptá ji� ulo�ená stn. Pak budeme
vysílat poøadová èísla QSO, ale jen 1, 2, 3 atd., ne tak,
jak je zvykem 001, 002, 003. Je tedy potøeba dále
logcfg.dat dotváøet.

Pokraèování na str. 27

Radioamatérské souvislosti

Radioamatér 1/2003

Ra
dio

am
até

rsk
é s

ouv
islo

sti

13

OK1
Praha
APA Praha 1
APB Praha 2
APC Praha 3
APD Praha 4
APE Praha 5
APF Praha 6
APG Praha 7
APH Praha 8
API Praha 9
APJ Praha 10
Støední Èechy
BBN Bene�ov
BBE Beroun
BKD Kladno
BKO Kolín
BKH Kutná Hora
BME Mìlník
BMB Mladá Boleslav
BNY Nymburk
BPZ Praha západ
BPV Praha východ
BPB Pøíbram
BRA Rakovník
Ji�ní Èechy
CBU Èeské Budìjovice
CCK Èeský Krumlov
CJH Jindøichùv Hradec
CPE Pelhøimov
CPI Písek

CPR Prachatice
CST Strakonice
CTA Tábor
Západní Èechy
DDO Doma�lice
DCH Cheb
DKV Karlovy Vary
DKL Klatovy
DPM Plzeò mìsto
DPJ Plzeò jih
DPS Plzeò sever
DRO Rokycany
DSO Sokolov
DTA Tachov
Severní Èechy
ECL Èeská Lípa
EDE Dìèín
ECH Chomutov
EJA Jablonec n. Nisou
ELI Liberec
ELT Litomìøice
ELO Louny
EMO Most
ETE Teplice
EUL Ústí nad Labem
Východní Èechy
FHB Havlíèkùv Brod
FHK Hradec Králové
FCR Chrudim
FJI Jièín
FNA Náchod

FPA Pardubice
FRK Rychn n. Knì�nou
FSE Semily
FSV Svitavy
FTR Trutnov
FUO Ústí nad Orlicí
OK2
Ji�ní Morava
GBL Blansko
GBM Brno mìsto
GBV Brno venkov
GBR Bøeclav
GHO Hodonín
GJI Jihlava
GKR Kromìøí�
GPR Prostìjov
GTR Tøebíè
GUH Uherské Hradi�tì
GVY Vy�kov
GZL Zlín
GZN Znojmo
GZS �ïár nad Sázavou
Severní Morava
HBR Bruntál
HFM Frýdek - Místek
HJE Jeseník
HKA Karviná
HNJ Nový Jièín
HOL Olomouc
HOP Opava
HOS Ostrava
HPR Pøerov
HSU �umperk
HVS Vsetín

OM
Bratislava, prefix OM1
BAA Bratislava 1
BAB Bratislava 2
BAC Bratislava 3
BAD Bratislava 4
BAE Bratislava 5
MAL Malacky
PEZ Pezinok
SEN Senec
Trnava, prefix OM2
TRN Trnava
DST Dunajská Streda
GAL Galanta
HLO Hlohovec
PIE Pie��any
SEA Senica
SKA Skalica
Trenèín, prefix OM4
TNC Trenèín
BAN Bánovce n. Bebr.
ILA Ilava
MYJ Myjava
NMV Nové Mesto n. Váh
PAR Partizánské
PBY Pova�ská Bystrica
PRI Prievidza
PUC Pùchov
Nitra, prefix OM5
NIT Nitra
KOM Komárno
LVC Levice
NZA Nové Zámky
SAL �ala

TOP Topolèany
ZMO Zlaté Moravce
�ilina, prefix OM6
ZIL �ilina
BYT Bytèa
CAD Èadca
DKU Dolný Kubín
KNM Kysucké N. Mesto
LMI Liptovský Mikulá�
MAR Martin
NAM Námestovo
RUZ Ru�omberok
TTE Turèianské Teplice
TVR Tvrdo�ín
Banská Bystrica, prefix OM7
BBY Banská Bystrica
BRE Brezno
DET Detva
KRU Krupina
LUC Luèenec
POL Poltár
REV Revùca
RSO Rimavská Sobota
VKR Velký Krtí�
ZVO Zvolen
ZAR �arnovica
ZIH �iar nad Hronom
BST Banská �tiavnica
Ko�ice, prefix OM8
KEA Ko�ice 1
KEB Ko�ice 2
KEC Ko�ice 3
KED Ko�ice 4
KEO Ko�ice-okolie
GEL Gelnica
MIC Michalovce
ROZ Ro�òava
SOB Sobrance
SNV Spi�ská Nová Ves
TRE Trebi�ov
Pre�ov, prefix OM0
PRE Pre�ov
BAR Bardìjov
HUM Humenné
KEZ Ke�marok
LEV Levoèa
POP Poprad
SAB Sabinov
SNI Snina
SLU Stará Åubovòa
STR Stropkov
SVI Svidník
VRT Vranov nad Toplou
MED Medzilaborce

Okresní znaky OK a OM



DX expedice
Zdenìk Pro�ek OK1PG, ok1pg@seznam.cz

Bìhem podzimu 2002 se na pásmech objevila
øada expedic. Vypadá to jako poslední záchvìv
dobrých podmínek na KV pásmech.
Vzpomeòme si alespoò na nìkteré.
Od 15. 9. 2002 se z ostrova Ogasawara èasto ozývá
8N1OGA. Stanice pracuje pøi pøíle�itosti 75. výroèí
zalo�ení JARL (Japan Amateur Radio League) a její
provoz potrvá a� do konce ledna 2003. Postupnì se na
ní støídají rùzní JA operátoøi. Její signály jsou velice
dobré na v�ech KV pásmech, vèetnì 160 m. QSL slibu-
jí pøes buro nebo direct na JA1MRM.

Ze Severní Koreje pøi�la nepøíjemná zpráva.
4L4FN, který více ne� rok pracoval pod znaèkou
P5/4L4FN, byl koncem listopadu tamním radiokomu-
nikaèním úøadem po�ádán, aby ukonèil radioamatérské
aktivity a demontoval antény. QSL mu vyøizuje KK5DO,
direct zaslané QSL se vracejí velice rychle (cca 2 týdny).
Vzhledem k politické situaci bude Severní Korea asi opìt
del�í dobu na radioamatérských pásmech nedostupná.

Z Keni stále pracuje na v�ech pásmech Alex 5Z4DZ.
Jeho signály jsou velmi dobré i na spodních pásmech,
zejména na 80 m. Pro nekázeò evropských stanic se
v�ak spojení s ním ne v�dy dokonèí. Povolení pracovat
na 30 m v�ak nedostal. Pokud jste tam s jeho znaèkou
pracovali, byl to pirát. Jeho QSL mana�erem je PA1AW.

Z Mozambiku z ostrova Bazaruto (AF-072) vysílali
nìmeètí operátoøi (DL7AFS, DJ7ZG a DL6DQW) pod
znaèkami C98DC a C98RF. QSL pro C98DC na DL7AFS
(yl Babs) a pro C98RF na DL6DQW.

Pod znaèkou S07L pracoval ze Západní Sahary
mezinárodní tým.

V Sudanu byl slu�ebnì ZS5WC s pøidìlenou znaè-
kou ST0F. Mìl v�ak jenom FT7B s cca 30 W. QSL na
ZS4TX. Spojení s ním jsou uznávána do DXCC.

Bruce AC4G pracoval opìt z Atolu Kwajalein.
Pou�íval znaèku V73CW. QSL zaslané direct potvrzuje
velice rychle.

Mario 4S7BRM (HB9BRM) se natrvalo pøestìhoval
na Srí Lanku a QSL mu ji� do �výcarska neposílejte.

OH2YY pøedlo�il na DXCC v�echny potøebné doku-
menty a QSO navázaná pod znaèkou 7O/OH2YY jsou
tedy do DXCC platná.

Z Panamy se ozvala skupina DL operátorù.
Pracovali pod znaèkou H8A. Byli i na ostrovì Contadora
(NA-072). QSL via DL6MYL.

Z Èadu pracoval témìø celý podzim Pascal TT8ZZ.
QSL na jeho domovskou znaèku F5PTN.

Z ostrova Niue pracovali nám dobøe známí KM9D a
KF4TUG. Pou�ívali znaèky ZK2MO a ZK2TO. QSL na
OM2SA.

5H1HS (Tanzanie) byla znaèka Haralda DL7VSN.
QSL na jeho znaèku.

Ze Siery Leone se stále ozývá 9L1BTB. Je to Zbig
SP7BTB. QSL na jeho domácí znaèku. QSL posílá i pøes
buro.

R1ANF/p se ozývá z rùzných Antarktických zá-
kladen a je tøeba sledovat, jaké QTH dává. QSL na
RK1PWA.

Velice úspì�ná byla expedice Andyho G3AB (ex
G4ZVJ) do Siery Leone. Pracoval na v�ech pásmech,
vèetnì 160 a 6 m pod znaèkou 9L1AB.

Z ostrova Reunion pracoval Bert PA3GIO. Je o nìm
známo, �e pracuje jen SSB, ale zato spolehlivì posílá
velmi pìkné QSL, a to i pøes buro.

Pod znaèkami J75EA, J75ET, J75TA a J75WP praco-
vala skupina amatérù z PA. Jejich provoz byl vynikající.
QSL na PA5ET.

Tato skupina se potom pøesunula na ostrov
Monserat, odkud pracovali neménì dobøe pod znaèka-
mi VP2MWP, MWM, MCV, MET, MEA a MPA. QSL
rovnì� na PA5ET.

Úspì�ná byla i expedice ZL7C na ostrov Chatham.
QSL na ZL4HU.

IK0FVC oznámil, �e pøi poru�e jeho poèítaèe pøi�el o
v�echna data stanic HV4NAC, HV0A a 1A0KM do
31. 12. 1999 a nemù�e u� tedy potvrdit �ádné spojení
QSL lístkem.

Ze vzácných Severních Cookových ostrovù pra-
covala skupina W a VE operátorù. Pracovali pod znaèka-
mi ZK1VVV (W7VV), ZK1ASQ (W7TSQ), ZK1APM
(AA7PM), ZK1AKX (VE7XF) a ZK1TTG (KT7G). QSL na
jejich domácí znaèky.

Z ostrova Sable pracovala velice úspì�nì skupina
VE operátorù pod znaèkou CY0MM. Jejich signály byly
velmi dobré i na 80 m. QSL na VE3NE.

Pøi pøíle�itosti zahájení akademického roku na
Pape�ské univerzitì pracovala z Vatikánu stanice
HV5PUL. QSL na IW0DJB.

Z Americké Samoi pracovaly stanice K8T z ostrova
Tutulia a K8O z ostrova Ofu. Provoz byl pøevá�nì SSB.
QSL pro K8T na GW0ANA a K8O na AH6HY.

Velice úspì�ná byla i expedice DL operátorù do
Guineje. Pracovali pod znaèkou 3XY7C a jejich signá-
ly byly u nás velice dobré na v�ech pásmech, vèetnì 160
i 6 m. V�ak si je také nìkolik na�ich stanic udìlalo na
160-6 m! QSL na DL7DF.

Z Madagaskaru pracoval CW G3SWH na 40-10 m
pod znaèkou 5R8HA.

Z Východní Malajsie (9M6) se ozvali i na�i
amatéøi OK2PBM, OK2PAE, OK2WH a OK2SG.
Pracovali z tamní klubové stanice 9M6AAC.

Z ostrova Principe pracovala Dinisa F6HWU pod
znaèkou S9WU. Je tam i K1XM - S9MX a KQ1F - S9CR.

Z Burkina Faso se ozývá XT2ATI (nyní XT2TI). QSL
na EA4YK.

Smutná zpráva pøi�la z Havaje, kde pøi motocyklové
havárii zahynul známý závodník KL7Y. Jeho logy v�ak
má i W8LU a mù�e tedy potvrdit v�echna spojení.

A� do jara bude z Malawi pracovat G3MRC pod
znaèkou 7Q7BP. QSL pouze direkt na jeho domácí
znaèku.

TO2FG nebyla Francie, ale znaèka, pod kterou praco-
val F6HMJ z ostrova Guadeloupe.

Z dnes vzácného ostrova Palmyra pracovali
KH5/AH6OZ, WH6GS a NH6UY. Byli zde na pravidelné
údr�bì technického zaøízení.

Pøi pøíle�itost jedenáctého výroèí první expedice do
Albánie (ZA1A), kde skupina finských radioamatérù

pod vedením Marttiho OH2BH vycvièila 20 místních
operátorù a zalo�ila radioamatérskou organizaci, se
uskuteènila dal�í expedice finských radioamatérù.
Tentokráte pracovali pod znaèkou místního radio-
amatéra ZA1B. QSL za tuto expedici na OH2BH.

�patná zpráva pøi�la z Nového Zélandu. Ron
ZL1AMO, který pracoval z Fid�i jako 3D2RW, musel být
v kritickém zdravotním stavu pøevezen vrtulníkem na
Nový Zéland. Jeho zdravotní stav je stále vá�ný.

Z Rovníkové Guineje pracoval Vitaly VE6JO pod
znaèkou 3C2MV. Není v�ak èlenem kanadské organi-
zace a tak se musí lístky posílat pouze direkt.

V Iráku je nyní Michal OM2DX. Pár dní pracoval
je�tì pod znaèkou YI9OM a nyní èeká na vlastní volací
znaèku.

Z Hondurasu pracuje HR5/F2JD. Mìl by se tam
zdr�et a� do bøezna leto�ního roku. QSL na F6AJA.

Z ostrova Johnston se ozýval KH6GMP/KH3. Po
dobu provozu se mu znièila jeho anténa a tak pracoval
jenom na drátovou anténu nízko nad kovovou konstrukcí
støechy. Budova, ve které kdysi bývala klubová stanice
KJ6BZ, byla ji� zbourána.

Do Súdánu se chystá skupina známých DL operá-
torù. Mìli by být dobøe vybaveni jak zaøízením, tak i
anténami. Znaèka bude asi ST0RY.

Na ostrov Ducie by se mìla uskuteènit dal�í expe-
dice. Její úèastníci budou VP6DB, VP6AZ, VP6MJ,
JA1BK, JR2KDN, FO3BM a je�tì dal�í dva JA.

Nu a co bude? Bude se mi asi stále hùøe a hùøe psát
- podmínky se budou patrnì ústupem ze sluneèního
maxima stále zhor�ovat a na leto�ní rok nejsou ani zatím
plánovány �ádné významnìj�í expedice. A tak budeme
asi je�tì dlouho vzpomínat na jaro loòského roku, které
zajímavými expedicemi hýøilo.

ü
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Podmínky diplomuCW od OKDXF

Pro zachování a rozvoj CW provozu vydává OKDXF
od 1. 1. 2003 diplom za následujících podmínek:
1. diplom získá ka�dý radioamatér, který navá�e
bìhem jednoho roku více jak 1000 (jedentisíc) spo-
jení pouze telegrafním provozem (mimo závody)
poèínaje 1. 1. 2003,
2. pokud nìkdo splní podmínky tøi roky po sobì
jdoucí, obdr�í mahagonovou plaketu s gra-
vírovanou znaèkou,
3. diplom je vydáván zdarma, pouze za po�tovní
poplatek 2 IRC EU, 3 IRC mimo EU,
4. mahagonová plaketa je zdarma bez po�tovného
5. pøíslu�ný poèet spojení potvrdí dva koncesovaní
radioamatéøi,
6. �ádosti zasílejte po�tou na adresu OKDXF,
P.O.Box 73 Bradlec, 293 06 Kosmonosy, e-mailem
na adresu okdxf@okdxf.cz nebo ok1duo@qsl.net.

ü
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TVI nedìlá jenvysílaè... - 1  
Franti�ek Du�ek OK1WC, ok1wc@seznam.cz 

Pøesto�e �ijeme v dobì obrovského rozmachu
informaèních technologií, stále dokonalej�ích
souèástek i celých elektronických zaøízení,
zùstává hrozba BCI a TVI noèní mùrou jak
amatérù vysílaèù, tak jejich blízkých, nìkdy i
vzdálenìj�ích sousedù z øad rozhlasových a
televizních koncesionáøù, a to ji� od dob
masovìj�ího roz�íøení rozhlasu ve tøicátých
letech minulého století, televize pak v letech
padesátých. Stejnì jako pøed mnoha lety, i
dnes èasto na pásmech zaslechneme
�... musím konèit, v televizi budou zprávy (fot-
bal, film, seriál), tak aby mi soused neshodil
antény, nenatloukla mi XYL � � apod. Tyto
výroky ani zdaleka neproná�ejí jen u�ivatelé
tzv. Big Guns s výkony øádu kW, ale i majitelé
transceiverù, jejich� výkon nepøesahuje 100 W,
co� je z dne�ního pohledu témìø QRP.
Rád bych k øe�ení tohoto problému pøispìl nìkolika
zku�enostmi ze své praxe jak radioamatérské, tak pro-
fesní z oblasti televizních antén a malých i velkých
rozvodù TV signálu. Øeè bude o opatøeních proti ru�ení
na pøijímací stranì. Právì tam se toti� dá vyøe�it mnoho
pøípadù, kdy je amatér napadán zcela zbyteènì jen proto,
�e ru�í televizory pøipojené k nìèemu, co se jen
s nejvìt�ím sebezapøením dá nazvat anténou nebo
domovním televizním rozvodem.

Nebudu se zabývat odru�ováním vysílaèù; na toto
téma bylo ji� popsáno mnoho papíru a ka�dý zájemce o
nìm najde v literatuøe mnoho cenných informací. Jeliko�
dnes ji� mnoho amatérù pou�ívá továrních i amatérských
zaøízení, která vìt�inou dosahují pøedepsaných para-
metrù, není tento problém tak o�ehavý, jak by se na první
pohled zdálo. Pokud i pøesto dochází k ru�ení, musí si
amatér být jist, �e je na jeho stranì v�e v poøádku. Je
dobøe si ovìøit, �e vysílaè opravdu vysílá jen �ádaný
signál, nikoli vìjíø harmonických nebo spletrù. Pozor
zejména na pøemodulování, neseøízené ALC a pøebuzené
lineáry! Ruèièky budíkù omotané kolem zará�ek by nás
nemìly pøivádìt k extázi nad ú�asným výkonem, ale
k zamy�lení, �e nìco není úplnì v poøádku. Vìnujme
nále�itou pozornost i peèlivému zemnìní a propojení
komponentù na�eho zaøízení, i takovým banalitám, jako
jsou povolené nebo �patnì zapájené konektory. Filtry
musí opravdu filtrovat, kabely musí vodit, zesilovaèe
zesilovat, nikoli kmitat! Nevhodná délka nebo �patná
kvalita koaxiálního kabelu stejnì jako nepøizpùsobené
antény mohou na�e èasto mnohatisícové investice
degradovat na úroveò krystalky a sólooscilátoru. Na�tìstí
dnes existuje pomìrnì dostupná mìøicí technika ve
vlastnictví amatérù nebo firem a vìt�inou je mo�no
závady na vysílací stranì snadno zjistit.

Bohu�el i po uklidòujícím zji�tìní, �e je na na�í stranì
v�e v poøádku, mù�e pøijít ledová sprcha v podobì
roz�haveného souseda a nejhor�í, co mù�eme udìlat, je
jeho verbální, nedejbo�e fyzická inzultace v naprosto
lichém domnìní, �e jsme snad v právu. Nepomù�e ani
pøedstírání, �e neexistujeme, nebo výmluvy, �e to vysílá
nìkdo jiný. Nastává problém èíslo dvì, komunikace
s ublí�enou stranou, nebo� tam je právo, a� se nám to líbí

nebo ne. Aè neradi, pøiznejme si, �e bohu�el stále více
lidí tráví vìt�inu èasu u televizní obrazovky, podle ní si
vytváøí svùj nedotknutelný virtuální svìt, jen� je námi,
podivnými a ze stáda vyboèujícími individui, bezohled-
nì a nedemokraticky naru�ován.

Pokud ru�íme sami sebe, je to problém èistì tech-
nický, tudí� odstranitelný. Trpí-li tím na�e rodina, je to
na�e chyba a musíme si to v rodinì vyøe�it sami. Zále�í
jen na na�í ohleduplnosti èi hro�í kù�i. U �ir�ího okolí
pak zále�í na tom, zda chceme mít klid a bez omezení
vysílat, nebo zda jsme od pøírody bojovníci a zastáváme
názor, �e je na�ím posláním uchránit své bli�ní pøed
�kodlivým a nebezpeèným pùsobením sdìlovacích
prostøedkù na rozvoj jejich osobností.

Jak jsem ji� pøedeslal, první a nejdùle�itìj�í zásadou
je otevøená, nic neskrývající a hlavnì slu�ná komunikace
s ru�eným subjektem. Pokud na�e ru�ení z jakéhokoli
dùvodu existuje, je tøeba jej otevøenì pøiznat, konzulto-
vat spoleènì projevy ru�ení, doby a intenzity atd. Je
velmi u�iteèné se dohodnout na zapisování èasu poruch
a následující konfrontaci s peèlivì vedeným stanièním
deníkem. Mù�e se toti� stát, �e existuje jiný zdroj ru�ení,
ne� ná� vysílaè, a pak jsou tyto statistiky nedocenitelné.
Samozøejmì toto v�echno pøedpokládá vzájemné,
oboustrannì slu�né jednání, vèetnì sousedovy
spolupráce. Výjimkou nebývají ani finanèní náklady,
v extrémních pøípadech dosahující i nìkolika tisícù
korun. A jak známo, o peníze jde v�dy a� v první øadì, a
tak nastává dal�í problém, kdo to zaplatí. Jestli�e se obì
strany dohodnou, je v�e v poøádku. Nìkdy je lépe
sousedovi uhradit alespoò èást nákladù na rekonstrukci
jeho TV systému, pøesto�e ru�íme televizi prokazatelnì
zapojenou proti v�em myslitelným pravidlùm. V�e zále�í
na místních podmínkách a vztazích. Pokud musíme pøi-
jatelným zpùsobem pacifikovat hulváta, èeká nás vyna-
lo�ení obrovského úsilí, v nìkterých pøípadech je to
nemo�né a pak je ka�dá rada drahá. V poøadí druhý
za hulvátem je jinak slu�ný, leè nekompromisní soused
s neochvìjným názorem, �e dokud amatér nezaèal
vysílat, on mìl kvalitní signál, pìkný obraz bez ru�ení
atd. Pøesto�e tvrzení o kvalitním signálu je èasto velmi
diskutabilní, pøesvìdèit takového èlovìka o na�í pravdì
vy�aduje vysokou �kolu diplomacie. V nìkterých pøí-
padech mù�e pomoci nestranný prostøedník, který
ov�em o problému nìco ví a hlavnì se nenechá
v �ádném pøípadì vyprovokovat k neuvá�eným výrokùm.
Takový postup mívá úspìch, pokud obì strany nejsou
úplnì zaslepeny nesmyslnými argumenty tak, �e odmí-
tají jakoukoli komunikaci s kýmkoli.

Díky podivné ekologické hysterii kolem mobilních
telefonù, vydatnì podporované nìkterými neseriózními
sdìlovacími prostøedky, vznikla i poèetná skupina lidí,
jejich� my�lení se vrátilo do dob Prokopa Divi�e a nikdo
jim za nic na svìtì nevymluví �kodlivost jakéhokoli
vysílání. U� sama anténa je velmi podezøelá a kdy�
sousedovi pøestanou sná�et slepice a zaènout hnít
brambory, je to urèitì tím záøením. Mù�eme se jen mod-
lit, aby i tato bublina brzy splaskla, jak tomu bylo i v pøí-
padì TV vysílaèe Praha-�i�kov.

Stává se, �e jedna ze zúèastnìných stran pøizve
k øe�ení problému pøíslu�né pracovníky ÈTÚ. Je to
postup nanejvý� chvályhodný, pøesto�e nevede v�dy ke
stoprocentnímu úspìchu. Jednání ze strany ÈTÚ je v�ak
naprosto korektní, nezaujaté a mìøení v�dy vede
k nalezení skuteèných pøíèin a zdrojù ru�ení. To je
ov�em jen jedna, pøíznivìj�í stránka problému. V po-
slední dobì toti� dochází stále èastìji ke zji�tìní, �e

ru�ení vzniká vinou nevhodnì, neprofesionálnì a�
lajdácky provedené instalace na stranì televizního pøijí-
maèe. Jestli�e ÈTÚ nebo kdokoli jiný kvalifikovanì kon-
statuje tuto pøíèinu ru�ení a majitel takto závadného sys-
tému ji uzná a je ochoten spolupracovat na jejím
odstranìní, máme témìø vyhráno a mù�eme si dìlat
nadìji na neomezené a plnohodnotné vysílání s výko-
nem alespoò 750 W. To je témìø bezproblémová hrani-
ce; opravdový Big Gun u� patøí do jiné kategorie, ne� je
bì�né vysílání ze stálého QTH uprostøed civilizace.

Pøípadný neúspìch právì uvedeného postupu má
obvykle na svìdomí ru�ením posti�ený soused, který
odmítá pøipustit, �e by na jeho stranì mohla být chyba a
zarputile trvá na tom, aby amatér okam�itì a trvale
pøestal vysílat. Má-li amatér opravdu smùlu, øe�í jeho
�pøípad� nejrùznìj�í komise, obecní úøady, nìkdy i
soud, pøípadnì jsou jeho antény i on sám terèem fyzické
agrese. To v�echno naprosto zbyteènì, proto�e vìt�inou
staèí k nápravì pár korun a trochu slu�nosti.

Pokusme se nyní shrnout podmínky pro dobrou
odolnost televizních systémù vùèi ru�ení krátkovlnným
vysílaèem, a obvyklé prohøe�ky, jich� se dopou�tìjí nì-
kteøí technici, a� u� z lajdáctví nebo z neznalosti nì-
kterých zákonitostí.

Pøedev�ím sem patøí zásady, které platí i pro vysílaèe:
peèlivì provedená instalace od antén a� po televizní pøi-
jímaè, správné zemnìní (nìkdy i galvanické oddìlení
zemí s rùznými potenciály), zcela nekompromisní
vylouèení v�ech dvoulinek, symetrických filtrù,
nestínìných rozboèovacích prvkù typu PAC 11 a podob-
ných, rùzných symetrizaèních a transformaèních prvkù
(kromì kvalitních typù, je� jsou souèástí antén se sklá-
danými dipóly), konektorù typu DIN (jednak bývají staré
a �shnilé�, jednak je málokdo umí opravdu kvalitnì
instalovat), a zejména je tøeba velmi dùslednì vyhodit
v�echny �irokopásmové anténní a nìkde po domì se
vyskytující podivné levné, rovnì� �irokopásmové zesilo-
vaèe instalované u�ivatelem v blahé nadìji, �e bude mít
lep�í signál. Opak je pravdou, vìt�inou dosáhne �umu a
moaré v obrazu, o velkém nebezpeèí ru�ení nejen od
amatérù ani nemluvì.

Nebude na �kodu si nejprve osvì�it pamì� nìkterými
mo�ná zapomenutými, pro nìkteré ètenáøe novými
výrazy, které se týkají oblasti pøíjmu rozhlasových a tele-
vizních signálù a jejich rozvodù pomocí prvkù s impe-
dancí 75 Ohmù. 
BCI Ru�ení rozhlasu (z angl. Broadcast Interference)
TVI Ru�ení televize (z angl. Television Interference) 
TVP Televizní pøijímaè
ITA Individuální televizní anténa
Pøijímací TV systém 
S jednou nebo více anténami pro jeden nebo nìkolik
pozemských programù, instalovaný vìt�inou v rodin-
ném domku pro jeden i více TV pøijímaèù. Signály jed-
notlivých programù se vedou pøímo do TVP, je-li jen
jeden, nebo se rozboèují èi zesilují pro sledování na více
TVP. Nebezpeèí ru�ení blízkým vysílaèem je znaèné,
zejména pøi pøíjmu slabých nebo velmi rozdílných
úrovní signálu z rùzných smìrù.
STA - Spoleèná televizní anténa
Televizní a rozhlasový systém pro více úèastníkù ve
vìt�ích domech, kde se pøijímané programy obvykle
konvertují (pøevádí do jiných kanálù), zesilují a rozboèu-
jí do více domácností, jejich� poèet mù�e být malý, ale i
nìkolik desítek i stovek, podle velikosti domu. Takto je
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mo�no pøipojit na jednu anténu i nìkolik domù.
Teoretická mo�nost ru�ení je vzhledem k vìt�ímu poètu
úèastníkù vìt�í, ne� u ITA, opatøení proti nìmu v�ak
vycházejí levnìji. Rovnì� konverze do jiných kanálù se
pøi uvá�livé konfiguraci jeví jako pøíznivý èinitel.
TKR - Televizní kabelový rozvod
Velký TV-R systém, kde je na vhodném místì vybu-
dována hlavní stanice pro pøíjem a� nìkolika desítek
televizních a rozhlasových programù, odkud jsou jejich
signály zesilovány a rozvádìny na velké vzdálenosti od
nìkolika desítek metrù do mnoha kilometrù, podle
pou�ité technologie. Takto je mo�no zásobovat signálem
celá mìsta i vìt�í regiony. Tyto systémy pak umo�òují
mnoho dal�ích slu�eb, napø. telefon, internet, regulaci
zásobování objektù teplem, zabezpeèení, místní rozhlas
atd. Jsou velmi nákladné a slo�ité, poskytují v�ak obcím
a regionùm obrovské informaèní mo�nosti.

Ru�ení amatérským ani jiným vysíláním se zde témìø
nevyskytuje, a to ani pøi pou�ívání velkých výkonù.

Dùvodem je velká vzdálenost vysílaèù od pøijímacích
antén, dobré stínìní celého TKR, jeho imunita vùèi TVI
se mnohonásobnì zvy�uje pou�itím optických sítí. Navíc
pøíjem pozemních TV vysílaèù ji� slou�í jen jako náhra-
da pøi výpadku satelitních signálù, tak�e není témìø co
ru�it. Rovnì� pozemní pøíjem je øe�en úzkopásmovì,
pøes kvalitní kanálové filtry, co� by mìlo být samozøej-
mostí nejen u dobrých TKR.

Jedno nebezpeèí v�ak hrozí i zde. Pro pøenos mnoha
programù není mo�no vystaèit s bì�nými TV kanály
v klasických televizních pásmech, a proto se kromì
prvního pásma (pro TKR nepøíli� výhodného, pro
u�ivatele pásma 50 MHz zlý sen, je-li osazen 1.TV
kanál) pou�ívají je�tì tzv. speciální kanály. Jedná se
zejména o kmitoètovou oblast 140-174 MHz pod III. TV
pásmem. Zde mù�e docházet k ru�ení pronikáním
signálù stanic pohyblivé i amatérské slu�by. Ru�ení
samozøejmì vznikne i v opaèném smìru, kdy jsou
amatéøi ru�eni kabelovou televizí. Prozíravý a znalý pro-
jektant STA nebo TKR proto nikdy neosadí kanál SR5 èi
S6, jejich� kmitoèty le�í v amatérském pásmu 145 MHz
a vyhne se pokud mo�no i kanálu SR8 (166-174 MHz).
Satelitní anténa
Poskytuje televizní a rozhlasové signály ve vysoké kva-
litì prostøednictvím dru�icových transpondérù. O sate-
litní pøíjem lze roz�íøit v�echny druhy anténních systémù
a nìkdy je to jediná mo�nost, jak získat �koukatelný�
obraz. Kromì TV Nova lze ji� v�echny èeské programy
pøijímat pomocí satelitních pøijímaèù. Pokud se i zde
vyskytne ru�ení, svìdèí to o mimoøádnì �patnì prove-
dené instalaci systému. Anténa je tvoøena parabolickým
zrcadlem nebo jeho výseèí (ofset), v jeho� ohnisku je
umístìn konvertor z pásma 11 nebo 12 GHz na mezi-
frekvenci 850-2050 MHz, která je dále zpracována
v mezifrekvenèním pøijímaèi, receiveru. Konvertor je
napájen z receiveru po koaxiálním kabelu.
Satelitní pøijímaè (receiver) 
Zpracovává signály pøijaté konvertorem a pøevedené do
mezifrekvenèního pásma. Vyrábí se mnoho typù více èi
ménì komfortních. V dal�ím se budeme zabývat jen
dopravou mezifrekvenèních signálù pro tyto receivery
z konvertoru do úèastnické zásuvky.

TV/SAT multipøepínaè (z angl. Multiswitch) 
Zaøízení, které umo�òuje pøipojení v�ech televizních,
satelitních a rozhlasových signálù ze v�ech instalo-
vaných antén do dvou nebo více nezávislých úèastnic-
kých zásuvek.Vyrábìjí se pasivní (mají pøimìøený útlum
a slou�í jen jako sluèovaèe pro malý poèet úèastníkù)
nebo aktivní (napájené a zesilující), vìt�inou umo�òující
nezávislé pøepínání TV a SAT signálù, vèetnì volby
polarizace a nìkolika dru�ic. S vìt�ím poètem úèastníkù
prudce roste i jejich slo�itost a cena. Pou�ívají se v ITA
nebo v malých STA do 12 úèastníkù.
Televizní anténa
V drtivé vìt�inì pøeva�ují antény typu Yagi, na druhém
místì co do oblíbenosti je ètyønásobný soufázový sys-
tém dipólù s reflektorem, nazývaný �síto� nebo
�matrace�. Jedná se o pomìrnì dobrou �irokopásmovou
anténu pokrývající ètvrté a páté TV pásmo. Bývá doplnì-
na pasivní soustavou direktorù, které sice nejsou pøíli�
úèinné, ale nevadí. Druhým oblíbeným doplòkem je
levný �irokopásmový zesilovaè nevalné úrovnì, který
èastìji �kodí, ne� pomù�e. Nejvìt�ím nebezpeèím je
mo�nost jeho rozkmitání, co� obvykle znamená pohro-
mu pro pøijímané signály nejen u majitele této antény,
ale ru�ení v okruhu i nìkolika ètvereèních kilometrù.
Bydlí-li v takto posti�ené oblasti radioamatér, obrátí se
spravedlivý hnìv posti�ené divácké obce stoprocentnì
proti nìmu.

V poslední dobì se objevují rovnì� �irokopásmové
logaritmicko-periodické antény. V souladu s fyzikálními
zákony nemají vìt�í zisk, ne� odpovídající antény typu
YAGI, bývají v�ak inteligentnì mechanicky øe�eny,
nevy�adují symetrizaèní èlen a v prùmìrných pod-
mínkách TV pøíjmu plnì vyhovují.
Symetrizaèní a transformaèní èlen
Tuto dùle�itou souèástku dodávají snad v�ichni výrobci
ke ka�dé symetricky napájené anténì, tak�e ji vìt�inou
kupujeme samostatnì jen na opravy. Èlen je nutno
pou�ít tam, kde je anténa se symetrickým dipólem o
impedanci 300 Ω napájena 75 Ω koaxiálním kabelem.
Vyrábí se v mnoha provedeních, vìt�inou pro I-III. TV
pásmo s drátovými vývody pro dipól a pro IV-V. TV
pásmo ve formì leptaných meandrù na destièce
s plo�nými spoji. Zde musíme dát pozor, aby rozteèe
dutých nýtù, které u tohoto provedení zaji��ují pøipojení
k dipólu, odpovídaly rozteèím �roubù na dipólu. Bez
komplikací nelze tøeba symetrizaèní èlen od antény Yagi
výrobce Kovoplast namontovat na anténu typu �síto�,
kde jsou tyto rozteèe vìt�í. Drátové vývody se u èlenù
pro IV-V. pásmo vyskytují u� jen na star�ích typech.
Duchy
Jedná se o jev známý snad v�em, tj. dvojitý i vícená-
sobný obraz, který není zpùsoben alkoholickým ani dro-
govým opojením, nýbr� odrazem signálu od okolních
vodivých objektù nebo terénních útvarù. Anténa pak jed-
nou zachytí signál správnì, odra�ený pak s posunutou
fází a výsledkem na obrazovce je dvojitý obrys lidí èi
pøedmìtù. Druhý obrys je od pùvodního více nebo ménì
vzdálen, právì v závislosti na velikosti fázového posunu.
Ve výjimeèných pøípadech mù�e být odra�ený signál
u�iteèný, není-li jiná mo�nost pøíjmu signálu ze smìru
od vysílaèe.

Druhou pøíèinou vzniku duchù jsou odrazy na
nepøizpùsobeném vedení. K tomu mù�e dojít
nesprávným pou�itím nebo montá�í symetrizaèních

èlenù, konektorù, �patným spojováním kabelù, pou�itím
rùzných nepøizpùsobených pseudozesilovaèù a
rozboèovaèù, nebo jen stárnutím a korozí, mo�ností je
mnoho a lokalizace podobných závad bývá nìkdy velmi
obtí�ná.
Anténní pøedzesilovaè
Bývá umístìn pøímo na anténì nebo v její tìsné blízkosti.
�irokopásmový: vìt�inou pokrývá v�echna TV pásma od
50 do 860 MHz.
Pásmový: zesiluje kmitoèty jednoho pásma, napø. pro
III. TV pásmo je to 174-230 MHz, pro IV. a V. TV pásmo
470-860 MHz.
Kanálový: ladí se pouze na støed vybraného TV kanálu,
zvlnìní v propustném pásmu bývá 0,5-1 dB, �íøka
propou�tìného pásma pro pokles 3 dB je cca 10 MHz.
Domovní zesilovaè
Slou�í k zesílení pøijímaných signálù po jejich pøed-
chozím zpracování a prùchodu pasivními prvky.
Nahrazuje ztráty zpùsobené útlumem filtrù, kabelù, tele-
vizních zásuvek a dal�ích pasivních prvkù, pokud jsou
pou�ity. Zisk zesilovaèe bývá 20-35 dB. Je �irokopás-
mový, pracuje v rozsahu 50-860 MHz. Nìkteré domovní
zesilovaèe urèené pro ITA mívají samostatné vstupy pro
ka�dé televizní pásmo, zvlá�tní vstup bývá i pro roz-
hlasové pásmo FM. Jsou opatøeny pásmovými propust-
mi a sluèovaèem, nìkdy mívají dva samostatné výstupy
a mo�nost napájení anténního pøedzesilovaèe pøes
kterýkoli vstupní konektor podle potøeby.
Napájecí výhybka
Pou�ívá se zejména pro napájení anténních, ale i jiných
zesilovaèù po koaxiálním kabelu. Slou�í rovnì� k napá-
jení satelitních konvertorù. Bì�nì bývá zabudována
v satelitních pøijímaèích, rovnì� v nìkterých domovních
zesilovaèích, nìkdy je zapojena jako samostatný modul.
Kvalita provedení bývá rùzná. Odstra�ujícím pøíkladem
je výhybka, integrovaná v sí�ovém adaptéru pro napájení
anténního zesilovaèe, opatøená konektorem DIN pro
pøipojení do TVP a �roubkem pro pøipojení kabelu
vedoucího k anténì. Ve spojení se �irokopásmovým
zesilovaèem v ji� zmínìné anténì �síto (matrace)� pøed-
stavuje mimoøádnì vý�ivný zdroj mo�ných poruch.
Velmi èasto se stane, �e �irokopásmový zesilovaè v nì-
kterých anténách kmitá, tak�e systém pak vydatnì ru�í
sám sebe, nebo� amplituda vlastních kmitù zesilovaèe
dosahuje hodnot a� o 50 dB vìt�ích, ne� �ádaný signál.
Zde si dovolím zmínit u laické veøejnosti oblíbenou, lev-
nou a tudí� hojnì prodávanou �matraci� polské prove-
nience se �irokopásmovým zesilovaèem. U� pøi pouhé
zmínce o ní vstávají vlasy na hlavì anténáøùm i pracov-
níkùm ÈTÚ. U sí�ových adaptérù nìkdy zakmitává stabi-
lizátor 78L12 vinou �patného blokování vstupu a vý-
stupu, co� se projeví zhor�eným obrazem (moaré) na
nìkterých kanálech.
Televizní pásmo
Spektrum kmitoètù pøidìlených pro TV vysílaèe. V ÈR je
pro TV vysílání vyu�íváno 5 televizních pásem v kmitoè-
tové oblasti mezi 48 a� 860 MHz a rozhlasové pásmo
FM 88-108 MHz. TV kanály a kmitoèty pøidìlené TV a
FM vysílaèùm lze najít na internetových stránkách ÈTÚ.
Televizní kanál
Spektrum kmitoètù, které zabírá úplný modulovaný
signál jednoho TV vysílaèe. Obsahuje zejména obra-
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zovou nosnou, zvukovou nosnou, synchronizaèní puls,
barvonosný kmitoèet a úplný obrazový signál. �íøka
kanálu v normì D/K je 8 MHz, v normì B/G pak 7 MHz.
Nosná obrazu
Je polo�ena v�dy 1,25 MHz od zaèátku TV kanálu a je
amplitudovì modulována obrazovým signálem.

Nosná zvuku
Vysílá se 6,5 MHz v TV normì D/K nebo 5,5 MHz
v normì B/G nad nosnou obrazu a je modulována kmi-
toètovým zdvihem +/- 50 kHz. Její úroveò je 13 dB pod
úrovní obrazové nosné. Stanice se stereofonním zvukem
vysílají tìsnì nad ní dal�í nosnou, potlaèenou o 20 dB
vùèi nosné obrazu.
Televizní normy
Je jich mnoho, li�í se rùzným kmitoètovým odstupem
nosných a zpùsobem tvorby obrazového signálu. V ÈR
jsou pou�ívány ji� uvedené normy D/K a B/G. Èeské TV
vysílaèe vysílají v normì PAL D/K. Vedle toho se
pou�ívá norma B/G v kabelových systémech a pøi pøíjmu
televizí na�ich západních sousedù v pøíhranièních
oblastech. V�echny moderní TVP umo�òují pøíjem obou
norem, které se v pøijímaèi pøepínají automaticky.
Úroveò signálu
V televizních rozvodech se vìt�inou její hodnota mìøí a
udává v jednotkách dBµV, tj. v decibelech nad
napì�ovou úrovní 1 mikrovolt, která je vzta�ena k impe-
danci 75 Ω.
Zisk
Hodnota uvádìná u aktivních prvkù, pøedev�ím zesilo-
vaèù a mìnièù. Mìøí a udává se v decibelech (dB).
Útlum (ztráta)
Mìøí a udává se rovnì� v dB u pasivních prvkù, mezi nì�
patøí zejména:
Koaxiální kabely
V TV praxi se pou�ívají témìø výhradnì kabely o jmeno-
vité impedanci 75 Ω. Jejich provedení a cena bývají
rùzné, v závislosti na jejich urèení a kvalitì, kolem 10
Kè/m. Zde se nevyplatí pøíli� �etøit, dbáme na dobré
stínìní. Vìt�ina kvalitních kabelù má pod opletením
je�tì hliníkovou folii. Jeliko� v dne�ní dobì se vyrábí
témìø ve�keré aktivní i pasivní prvky TV rozvodù
osazené pouze konektory typu F, nelze pou�ít kabelù
s vnitøním krouceným vodièem (licnou), ale s tuhým
drátem, který u tìchto typù bývá ocelový a pomìdìný,
u kvalitnìj�ích kabelù mìdìný. Ka�dý výrobce udává
u kabelù útlum v dB na 100 m pro rùzné kmitoèty, který
je zapotøebí brát v úvahu pøi návrhu domovních rozvodù.
Konektory
Jeliko� v�echny moderní prvky TV rozvodù jsou ukonèe-
ny konektory F se závitem, i na v�echny prùmìry koaxi-
álních kabelù existují odpovídající konektory. Tyto
konektory typu F (do prùmìru 7 mm) nemají støedový
kolík, ten je nahrazen vnitøním vodièem kabelu. Jejich
montá� je snadná a rychlá, na kabel se �roubují nebo
lisují speciálními kle�tìmi (krimpovací kle�tì).

Kanálové nebo pásmové propusti a zádr�e
Jejich návrh a výroba je obtí�ná, nemáme-li potøebné
pøístrojové vybavení. Nìkde se tyto prvky prodávají ji�
naladìné na kmitoèty obvyklé v dané oblasti, napø.
v Praze je k dostání filtr/sluèovaè pro ètyøi kanály
vysílaèe �i�kov, tj. pro 24, 37, 41 a 51. TV kanál. Nìkdy
se podaøí podobné dostupné prvky s vìt�ím èi men�ím
úspìchem pøeladit na jiné, samozøejmì blízké kanály.
Pøi zodpovìdném návrhu systému patøí tyto díly k nej-
úèinnìj�ím odru�ovacím prvkùm. Ceny bývají velmi
rozdílné, podle nárokù na jejich slo�itost a provedení.
Pasivní sluèovaèe nebo rozboèovaèe(z angl. Splitter)
Dùle�itý prvek v�ech TV rozvodù. Slou�í ke slouèení
nebo rozboèení dvou nebo více signálù, jejich typù je
obrovské mno�ství. Vyrábìjí se dvojité a� 16-násobné.
Jejich nejdùle�itìj�ím parametrem je prùchozí útlum,
s ním� je nutno poèítat pøi návrhu systému. Je v�dy uve-
den na �títku této souèástky. U dvojitých je to obvykle 3,5
dB, u vícenásobných zále�í na poètu výstupù, napø.
ètyønásobný sluèovaè má mezi vstupem a výstupy útlum
7 dB. Z dal�ích parametrù uveïme útlum mezi výstupy
cca 40 dB a tlumení stínìním, u dobrých prvkù dosahu-
jící a� 100 dB. Zapojení vyu�ívá techniku smìrových
vedení, konektory jsou výhradnì typu F. Zásadnì se vy-
hnìme starým sluèovaèùm z produkce TESLA, je� býva-
jí nestínìné, koaxiální kabely se u nich pøipojují pomocí
tømenù a �roubku; konektorùm typu DIN, stejnì jako
rùzným odporovým pseudosluèovaèùm, které vìt�inou
nefungují vùbec nebo se jejich výstupy silnì ovlivòují.

Sluèovaè nebo rozboèovaè jsou dva rùzné názvy pro
jednu souèástku. Jejich vnitøní zapojení je stejné, název
získají podle místa, kde jsou v systému pou�ity.
Pasivní odboèovaèe (z angl. Tap)
Neménì dùle�itá souèást TV rozvodù. Na první pohled
se od rozboèovaèe neli�í, pøi pohledu na �títek v�ak
zjistíme zásadní rozdíly. Odboèovaè má v�dy jen jeden
vstup (IN) a jeden výstup (OUT), mezi nimi lze namìøit
prùchozí útlum, u jednoduchých odboèovaèù kolem 2
dB. Dal�í konektory jsou oznaèeny výrazem TAP. Jedná
se o výstupy s odboèným útlumem, který bývá 3 a� 30
dB. Vyrábí se mnoho variant jednoduchých a� asi
dvanáctinásobných odboèovaèù, s rùznými odboènými
útlumy. Název tohoto prvku vyplývá z poètu výstupù
oznaèených TAP. Jednoduchý odboèovaè má vstup (IN),
výstup (OUT) a jeden konektor TAP. Dvojitý má vstup
IN, výstup OUT a dvakrát TAP. Ètyønásobný obsahuje
IN, OUT a ètyøi konektory TAP atd.

Na rozdíl od sluèovaèù nelze zamìnit vstup a výstup.
Konektory oznaèené TAP jsou v�dy výstupy a odboèný
útlum u nich uvedený je vzta�en ke vstupu IN. Prùchozí
útlum IN-OUT se zvy�uje s poètem odboèných výstupù
TAP. U vícenásobných odboèovaèù se nìkdy pou�ívají
rozdílné odboèné útlumy, napøíklad pro rozvádìní
signálu do kabelù rùzných délek, a tedy i s rùznými
útlumy na nich. Odboèné útlumy jsou rovnì� uvádìny
na �títku ka�dého odboèovaèe. Vícenásobný odboèovaè
lze nahradit pøíslu�ným poètem odboèovaèù
jednoduchých.

Bì�né pasivní prvky TV rozvodù vìt�inou neumo�òují
prùchod napájecího napìtí pro dálkové napájení zesilo-
vaèù a jiných zaøízení po koaxiálním kabelu. Tento
po�adavek je nutno øe�it napájecími výhybkami nebo
prvky, které tyto výhybky obsahují (Power Pass).

Zakonèovací odpor (terminátor)
Jednoduchá, ale dùle�itá souèást v�ech TV rozvodù.
Jedná se o obyèejný rezistor hodnoty 75 W, kterým je
nutno zakonèit v�echny nepou�ité výstupy pasivních i
aktivních prvkù TV rozvodu. Pro tyto úèely se vyrábí
v provedení F (pro star�í systémy i v provedení IEC), kde
se na�roubuje na nezapojený konektor. Pozor na prvky,
jimi� prochází napájecí napìtí pro zesilovaèe, tam je
nutno pou�ít terminátoru s oddìlovacím kondenzátorem.
Ten je rovnì� bì�nì k dostání.

Pokud tato zakonèení zanedbáme, hrozí vznik odrazù
na vedení. To má za následek viditelné �duchy�, nìkdy i
moaré na obrazovce, u zesilovaèù mù�e dojít i k jejich
rozkmitání a vlastnímu ru�ení celého systému.
Náklonový èlen
Jak ji� napovídá název, jedná se o pasivní prvek slou�ící
k naklonìní amplitudovì-kmitoètové charakteristiky
(AFCH). Pou�ívá se k vyrovnání útlumu koaxiálních
kabelù tak, �e se jejich vøazením do kabelu zvý�í útlum
trasy na ni��ích kmitoètech TV pásma, zejména v oblasti
47-450 MHz. Vlo�ením náklonového èlenu dosáhneme
rovnomìrného pøenosu v�ech signálù se stejnou úrovní.
Propustná køivka tìchto prvkù musí mít lineární prùbìh
se sni�ujícím se útlumem smìrem k vy��ím kmitoètùm,
tedy opaènì, ne� je tomu u koaxiálních kabelù. Vyrábìjí
se jako samostatné díly s pevným nebo promìnným ná-
klonem a� do 20 dB a opatøené konektory, nebo bývají
souèástí moderních domovních a trasových zesilovaèù.
Úèastnická zásuvka
Pasivní prvek, zapojený na konci celého TV-R systému,
do nìho� se pomocí úèastnického kabelu pøipojují tele-
vizní nebo rozhlasové pøijímaèe. Zásuvka je elektrickým
ekvivalentem dvojitého odboèovaèe, má rovnì� defino-
vaný prùchozí a odboèný útlum, útlum ve zpìtném
smìru a útlum stínìním. V bì�ných bytových rozvodech
se montuje pod omítku do elektrikáøské krabice, podle
potøeby i na zeï za pou�ití plastových krabièek k tomu
úèelu vyrábìných a dodávaných vèetnì bi�uterie, jako
jsou �roubky a vruty, podkladové rámeèky, víèka apod.

Bì�né TV-R zásuvky obsahují dva konektory DIN:
vidlici pro TVP a zásuvku pro pøipojení FM pøijímaèe.
Vyrábìjí se ve dvou provedeních.

Koncová zásuvka má pouze vstup, kabel je pøiveden
pod kovovou odklápìcí krytku, kterou je jeho opletení
pøita�eno k tìlesu zásuvky. Vnitøní vodiè kabelu je
zaji�tìn �roubkem rovnì� pod touto krytkou a oznaèen
písmeny IN.

Prùchozí zásuvka má i výstup oznaèený OUT a kabel
pro dal�ího úèastníka se pøipojí stejným zpùsobem jako
kabel IN. Nesmìjí se zamìnit, zámìna má za následek
odrazy a zeslabení signálu u úèastníka na stranì výstupu.
Toto provedení rozli�íme od koncové zásuvky podle
dvou �roubkù, které uvidíme po odklopení stínicí krytky.

Satelitní zásuvka obsahuje je�tì tøetí konektor typu F,
kam se pøipojuje satelitní pøijímaè (receiver). Je øe�ena
pøevá�nì jako koncová. Pøipojuje se jedním kabelem do
zaøízení zvaného multipøepínaè, který je souèástí rozvo-
du a propojuje v�echny instalované antény, vèetnì
satelitní (parabola).
Úèastnická �òùra
je spí�e laické oznaèení pro kabel, který pøivádí televizní
nebo rozhlasový signál z úèastnické zásuvky do kon-
cového zaøízení. Pou�ívají se i k vysokofrekvenènímu
propojení audiovizuálního øetìzce v bytì. Tyto kabely



Technika

Radioamatér 1/2003

Tec
hn

ika

18

jsou bì�nì k dostání v rùzných délkách, jejich konce
jsou osazeny jednou vidlicí a jednou zásuvkou DIN.
Jejich kvalita bývá rùzná, nìkdy nemívají pøíli� dobré
stínìní. S pøíli� èastou manipulací se jejich vlastnosti
rychle zhor�ují a je nutno je èas od èasu vymìnit. Zde se
nevyplatí �etøit. Neprofesionální oprava mù�e zpùsobit
víc starostí, ne� výdaj kolem 100 Kè za nový kabel.
Koaxiální spojky a pøechodky
Jejich dostatek a velký výbìr je dnes samozøejmostí,
teoreticky mù�eme propojit cokoli s èímkoli. V tele-
vizních rozvodech je lépe pou�ít spolehlivìj�í provedení
F pøed star�ím DIN.
Útlumové èlánky (atenuátory)
Bývají souèástí rùzných prvkù TV rozvodu, pøevá�nì
zesilovaèù, kde slou�í k nastavení zisku. Vyrábìjí se i
jako samostatné moduly s konektory. Pou�ívají se k vy-
rovnání signálových úrovní v rùzných místech rozvodù.
Mohou být pevné s daným útlumem nebo promìnné
v rozsahu 10 nebo 20 dB. Nìkteré typy promìnných
atenuátorù umo�òují tzv. by-pass pro napájecí napìtí,
jestli�e potøebujeme nepøeru�ené napájení po kabelu
souèasnì s regulací úrovnì. V�echny atenuátory pro TV
rozvody mají na vstupu i výstupu impedanci 75 Ω.
Jejich pou�ití je tøeba v�dy peèlivì uvá�it, abychom
zbyteènì nevná�eli do systému �um.
Montá� úèastnické zásuvky
je natolik klíèovým momentem instalace ka�dého TV
rozvodu, �e pova�uji za nutné se zmínit o èastých chy-
bách, kterých se dopou�tìjí jak amatér�tí technici, tak i
mnozí �profesionálové�.

a) Výbìr zásuvky. Existuje mnoho výrobkù, nìkteré
velmi �patné. V na�ich obchodech lze koupit i zásuvku,
kde je pro pøipojení koaxiálního kabelu pou�ita elek-
trikáøská �èokoláda�! Montá� tohoto zázraku rozhodnì
není pro slab�í povahy. I kdy� neplatí stoprocentnì, �e
vzhled výrobku zaruèuje kvalitu, u TV zásuvek máme
nadìji, �e zásuvka dobøe vyhlí�ející bude fungovat. Pøi
výbìru se zamìøíme na robustnìj�í provedení (tìleso
zásuvky je vyrobeno technologií tlakového lití, nikoli
z pocínovaného plechu) a na provedení pøípojných míst
pro kabely. Elektrické vlastnosti bývají u vìt�iny výrobcù
stejné, pro nás je pøi nákupu dùle�ité pou�ití (koncová
nebo prùchozí) a odboèný útlum zásuvky.
Prùchozí zásuvku je mo�no pou�ít i jako koncovou, ne-
smíme v�ak zapomenout na zakonèení výstupu odporem
75 Ω. Speciální rezistory pro tento úèel se rovnì�
vyrábìjí a ka�dý slu�ný obchod s tímto materiálem by je
mìl mít. Takový obchod ov�em má i koncové zásuvky.

b) Výbìr a montá� kabelu. Mù�eme-li výbìr ovlivnit,
volíme kabel pro vnitøní montá� o prùmìru 5 mm s PE
dielektrikem, které se tak snadno nepromáèkne pøi
sta�ení stínicím krytem zásuvky. Pou�ití kabelu
s pìnovým dielektrikem sice nièemu neodporuje, je
v�ak nutno dávat vìt�í pozor na jeho po�kození. Pøíprava
konce kabelu je velmi dùle�itá. Je nutno dbát na
dostateènou zásobu opletení, abychom dosáhli dobrého
kontaktu se stínicím krytem po jeho dota�ení. Pøimìøená
musí být i délka dielektrika pøed odizolovaným vnitøním
vodièem. Dielektrikum by mìlo sahat a� k zaji��ovacímu
�roubku.

K nejèastìj�ím chybám pøi montá�i kabelu patøí
zapomenutý drátek z opletení, který se omotá kolem
vnitøního vodièe. Takový zkrat se lehce pøehlédne.
Naøíznutí vnitøního vodièe je zase pøíèinou jeho ulomení,

kdy� to nejménì èekáme. Snad nejhor�ím a velmi èastým
prohøe�kem je pøíli� krátký kabel, vedoucí z krabice nebo
ze zdi. Toho se dopou�tìjí právì nejvìt�í peèlivkové ve
snaze o dokonalost a v samolibé víøe v nesmrtelnost
jejich díla. Pak staèí jediná nutná demontá� vadné zásuv-
ky a ne�tìstí je hotovo. Témìø v�dy je nutno znovu upra-
vit konec kabelu, co� znamená jeho dal�í zkrácení.
Taháme za kabel, Murphyho zákon pracuje, kabel se
samozøejmì pøetrhne a o nás se pokou�í mrtvice. Díky
vlastnímu nebo cizímu lajdáctví následuje zednièina a
nastavování nebo výmìna kabelu. Máme-li obzvlá�tní
smùlu, vìt�inou v paneláku, je kabel nìkde ve zdi skøí-
pnutý, trubka není prùchozí a podobnì, èeká nás operace
i v jiných oborech zvaná by-pass. Pøitom by staèilo pøi
pùvodní montá�i nechat 10-15 cm kabelu jako rezervu na
opravy. To se v�dy do krabice vejde.

Pokud sami pøipravujeme montá� krabice do zdi, je
nutné, aby okraj krabice byl ve stejné úrovni jako omít-
ka, krabici nesmíme ani zapustit, ani nechat vyènívat
pøes okraj. Dùvod je prostý. Vyènívá-li krabice pøes
omítku, mezi víèkem zásuvky a omítkou je nevzhledná
mezera. Zapustíme-li krabici pøíli�, víèko zásuvky
nepøi�roubujeme, proto�e to zkrátka nejde. Dáme-li
del�í �roubek, víèko stejnì nesedí, konektory zásuvky
jsou hluboko a mají �patný kontakt.

Vìt�ina souèasných zásuvek má na boku montá�ní
rozpìrky, kterými je mo�no zásuvku pøipevnit tak, �e se
po uta�ení jejich �roubù opøou o bok krabice. Tento zpù-
sob pøipevnìní se ukázal jako velmi nespolehlivý a
málokdy je zásuvka rovnì. Pou�ijme radìji druhý zpù-
sob montá�e pøipevnìním dvìma �rouby za pøírubu
zásuvky.

Montá� zásuvky na zeï nebo na døevo je jednodu��í,
pokud nezanedbáme pøípravu a podkladovou krabièku
nepøipevníme lajdácky. I pou�ití hmo�dinek nebo vrutù
vy�aduje jistou peèlivost, jinak nám za èas zásuvka i
s krabièkou visí na kabelu.

Místo klasické zásuvky, pokud nemáme satelitní pøí-
jem, lze pou�ít jednoduchý odboèovaè. TVP pøipojíme do
konektoru TAP, pøívodní kabel samozøejmì do konektoru
IN a výstup OUT zakonèíme terminátorem. Nezapojujme
kabel pøímo do TVP. To je omluvitelné pouze tehdy,
máme-li jedinou anténu a jediný pøipojený pøijímaè.
Montá� konektorù a spojování kabelù
je nejèastìj�í a zároveò nejpodceòovanìj�í èinností pøi
propojování prvkù rozvodu, vzniká zde nejvíce závad.
Opravdu málokdo umí dobøe osadit kabel konektorem
DIN, proto je lépe je vùbec nepou�ívat a v nových
rozvodech i pøi opravách pou�ívat zásadnì prvky
s konektory F, které se kromì spolehlivosti vyznaèují
velmi snadnou montá�í. Tam, kde není vyhnutí,
pou�ijeme na kabel konektor F, a na nìj na�roubujeme
pøechodkou F-DIN. Cenový rozdíl není neúnosný a
spolehlivost je mnohem vìt�í.
Ideálními konektory pro montá� na kabel 75 Ω jsou
krimpovací (lisovací) konektory.Vyrábìjí se pro v�echny
existující kabely o prùmìrech od 3,6 do asi 11 mm.
Jejich montá� v�ak vy�aduje pou�ití speciálních kle�tí
v cenách 500-1500 Kè a vyplatí se jen pro velké
mno�ství konektorù, stejnì jako poøízení nastavitelného
�oøezávátka� na kabely, jím� odizolujeme konec kabelu
bìhem nìkolika sekund. Pro amatéra tedy tento postup
není, ale rozhodnì se vyplatí zapøemý�let, zda se
v na�em okolí nenajde anténáø disponující tìmito
nástroji. Lisování tìchto konektorù kombinaèkami zna-
mená v�dy jen jejich znièení.

Pro �ruèní� montá� se vyrábìjí konektory
k na�roubování na kabel. I zde platí striktní pravidlo o
pou�ití správného konektoru na daný prùmìr kabelu.
Pokud se sna�íme to nìjak nabastlit, v�dy vyrobíme
nedokonalý a nespolehlivý spoj.

I pøi pou�ití správného konektoru dìlá mnoho lidí
zcela zásadní chybu: pøehrnou stínicí opletení kabelu
pøes vnìj�í izolaci a pøes nìj na�roubují vnitøní závit
konektoru. Výsledkem je roztrhání tohoto opletení a
zhor�ené stínìní. Na dráty vyènívající z konektoru také
není dvakrát pøíjemný pohled.

Jeden z mo�ných postupù je tento (obr.1):
Odizolujeme si pøibli�nì 3-4 cm stínìní, u hust�ího
opletení ménì. Rozpleteme, rozdìlíme na dvì poloviny a
ka�dou stoèíme do licny. Pokud má kabel pod pletenou
�punèo�kou� je�tì hliníkovou nebo mìdìnou folii,
odstraníme ji a� k punèo�ce. Dvì vzniklé licny obtoèíme
kolem dielektrika tak, aby vytvoøily jakousi pøírubu
nepatrnì vìt�ího prùmìru, ne� je vnìj�í izolace kabelu.
Dielektrikum oøízneme tak, aby vyènívalo z kabelu asi 1
mm za obtoèenou licnou. Pozornì zkontrolujeme, zda se
nìjaký drátek z opletení nedostal do styku s vnitøním
vodièem. Stává se to velmi èasto! Poté na�roubujeme
konektor vnitøním hrubým závitem na vnìj�í plá��
kabelu. Dotáhneme jej silou, aby se pøedtím pøipravené
stoèené stínìní øádnì pøitisklo na vnitøní osazení, které
následuje za závitem. Nakonec od�típneme vnitøní vodiè
tak, aby pøesahoval asi 4-5 mm pøes okraj konektoru.
Nezkracujte tento drát víc. Sice dojde k propojení, ale
nemáme jistotu, zejména u slab�ích kabelù. Oøíznuté
dielektrikum by mìlo konèit u plo�ky, kterou vidíme na
vnitøní stranì pøevleèné matice za jemným závitem.

Takto jsme získali F konektor-vidlici, její� �ivý vodiè
tvoøí vnitøní vodiè (drát) kabelu, stínìním je otoèná
pøíruba konektoru s vnitøním závitem M9x0,75 mm,
který na�roubujeme na protìj�í konektor-zásuvku.

Pøesto�e na�roubování konektoru na jeho protìj�ek
vypadá jako triviální zále�itost, je tøeba dát pozor na dvì
vìci. Za prvé si musíme být jisti, �e vnitøní vodiè
proniknul (nikoli se jen opøel!) do kle�tiny v protìj�ku.
K tomu slou�í právì tìch 4-5 mm, které jsme nechali
pøeènívat pøes okraj. Pøi mírném tlaku snadno zjistíme,
�e vodiè je�tì pøed na�roubováním pøíruby opravdu
zapadl do kle�tiny. Zejména u slab�ích kabelù hrozí
ohnutí vodièe. Pokud nemù�eme pøekonat odpor
kle�tiny, pomù�eme si tvrdou jehlou nebo obráceným
vrtáèkem o prùmìru 1 mm, abychom ji �zbavili panen-

Obr. 1. Montá� �roubovacího konektoru F na kabel
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ství�. Za druhé je tøeba dávat pozor, abychom konektor
násilím ne�roubovali pøes závit. Dochází k tomu kupodi-
vu èasto a nìkdy je docela obtí�né se do závitu trefit.
Úspì�nì zapojený konektor musí být plo�kou na vnitøní
stranì pøevleèné matice opøený o protikus a po dota�ení
se jeho tìlo na�roubované na kabelu nesmí viklat. Po
skonèené montá�i musí být samozøejmostí pøimìøené
uta�ení v�ech konektorù (nikoli �na krev�), pokud mo�no
nikoli kle�tìmi, ale stranovým klíèem è. 11.

Pomocí konektorù F lze elegantnì spojovat rùznì
dlouhé úseky i rùzné prùmìry kabelù o stejné impedan-
ci, nebo� existují oboustranné spojky zásuvka-zásuvka,
do nich� se konce kabelù opatøené F-konektory pohodl-
nì za�roubují. Pøesto je lépe pou�ívat spojek co nejménì
a kde je to mo�né, radìji vymìnit celý kabel, zejména
starý. Ka�dá spojka toti� znamená dva dal�í spoje pøi-
spívající ke sní�ení spolehlivosti.

Mimochodem, tyto konektory lze pou�ít i v amatér-
ských konstrukcích, kde není na závadu jejich jmenovitá
impedance 75 Ω. Vyrábìjí se i v provedení do panelu a
na rozdíl od BNC jsou mnohem levnìj�í. Nejsou vhod-
né pro èasté rozpojování ani pro velké výkony.
Domnívám se v�ak, �e vyhoví pro mnoho aplikací do 30
MHz, dokonce i na kabelu RG58, kde je ov�em nutno
pøedem pocínovat vnitøní vodiè, tvoøený kroucenou lic-
nou. Páni techniètí estéti a exaktní impedanèní pøizpù-
sobovaèi mi snad pøedchozí vìtu laskavì prominou.

Uka�me si na nìkolika pøíkladech ITA a jednodu��ích
STA, jak je mo�no øe�it pøijímací televizní a FM roz-
hlasové systémy s ohledem na mo�nost jejich
(ne)ru�ení blízkým amatérským vysílaèem. Pro
zjednodu�ení pøedpokládejme, �e ná� systém konèí
úèastnickou zásuvkou. Výèet a popis mo�ných prob-
lémù pøi odru�ování jednotlivých typù TVP, videorekor-

dérù a dal�ích dílù bytových sestav se ji� vymyká
mo�nostem tohoto èlánku a vydal by na hodnì silnou
knihu. Proto se v závìru zmíním jen struènì o propojení
nejobvyklej�ích pou�ívaných zaøízení.

Mù�eme jen závidìt ��astlivcùm, kteøí bydlí v domì
s dobøe instalovaným TKR. Tam je mo�no se omezit
snad jen na jejich vlastní pøijímací sestavu, a to jen
pokud ji mají tìsnì vedle vysílacího zaøízení. Vìt�inou
staèí dobøe stínìná úèastnická �òùra. Pøípadné ru�ení je
velmi individuální zále�itostí a asi nelze dát v�eobecnì
platící návod k nápravì.
Ve v�ech systémech ITA a STA platí zcelanekompromisnì dvì základní pravidla:
1. Na anténní konektor v�ech pøijímaèù musí
pøijít signály o dostateèné úrovni.

Dostateènou úrovní se s hlediska kvality televizního
signálu rozumí úroveò obrazové nosné 60-80 dBµV. Pøi
men�ích hodnotách ne� asi 55 dBµV (podle citlivosti
TVP) se ji� objevuje �um v obrazu (zrno), pøi hodnotách
pøes 80 dBµV dochází k pøebuzení vstupních a syn-
chronizaèních obvodù TVP a obraz se zaèíná trhat, pøi
pøíjmu více silných signálù dochází ke køí�ové modulaci.
Opìt zále�í na typu TVP, nìkterým se nelíbí ji� 75 dBµV,
jiné snesou i 90. Vzhledem k mo�nosti ru�ení blízkým
vysílaèem je lépe udr�ovat úrovnì vy��í, okolo
75 dBµV. Bude-li nutno signály zeslabovat, je nejlépe
zapojit atenuátor a� pøed TVP nebo pou�ít zásuvku
s vìt�ím odboèným útlumem.
2. Je-li pøijímaných signálù více ne� jeden,
musí být jejich úroveò pokud mo�no stejná.

Zde zále�í na poètu a druhu pøijímaných programù.
Pøijímáme-li jen 2 a� 4 signály kmitoètovì vzdálené,
nevadí rozdíl ani 10 a více dB. Jedná-li se ji� o STA nebo

TKR s mnoha programy, nesmí se úrovnì signálù
v rozvodu li�it o více ne� 2 dB. S ohledem na eliminaci
ru�ení se v�ak budeme sna�it o co nejmen�í rozdíly i
u malého poètu programù. Pokud jde o rozhlasové
signály FM vedené v jednom kabelu s televizními, jejich
úroveò nosné vlny má být potlaèena asi o 10 dB vùèi
nosným TV obrazu. Proto�e v FM pásmu v�ak bývají síly
signálù velmi rozdílné a v jednoduchých systémech se
zesiluje celé pásmo FM, nastavujeme úroveò nejsil-
nìj�ího signálu o 10 dB men�í ne� nosné TV obrazu.
Nìkdy to nebývá jednoduché, bydlíme-li v blízkosti sil-
ného FM vysílaèe. Pak mù�e pomoci kvalitní odlaïovaè,
zapojený na vstupu domovního nebo pásmového zesilo-
vaèe. Nìkteøí výrobci zesilovaèù s touto mo�ností poèí-
tají a osazují je jedním nebo dvìma odlaïovaèi, kterými
lze silný místní signál zeslabit.

Mìøení signálových úrovní je první a nesmírnì
dùle�itý krok pøed zahájením jakékoli èinnosti v oblasti
televizního pøíjmu.

U star�ích systémù tím získáme rychlou informaci o
jejich stavu, je�tì ne� zaèneme cokoli demontovat a
upravovat. Mìøíme a poznamenáme si (máme-li
mo�nost) kmitoèty a úrovnì obrazových i zvukových
nosných, jako� i úrovnì FM signálù, pokud jsou ve
spoleèném rozvodu s TV. Dùle�itými mìøicími místy
jsou antény (mìøíme na konektoru anténního svodu),
výstupy anténních pøedzesilovaèù, vstupy a výstupy
mìnièù, v�ech dal�ích zesilovaèù, výstupy do jed-
notlivých vìtví rozvodu a výstupy úèastnických zásuvek.

V pøípadì plánování nového rozvodu mìøíme v�ech-
ny pøijímané signály v místì pøedpokládané montá�e
antén. Práci nám velmi usnadní aktuální pøehled TV a
FM vysílaèù, který najdeme na internetových stránkách
ÈTÚ nebo na teletextových stránkách jednotlivých tele-
vizí. Mìøíme pokud mo�no na v�ech TV kanálech,
proto�e ne v�dy dostaneme nejlep�í signál z nejbli��ího
vysílaèe. Èasto za�ijeme velké pøekvapení, kdy� najdeme
dobrý signál ze smìru, odkud bychom jej vùbec
neèekali. To se pøihodilo napøíklad v Pardubicích.
Vysílaè ÈT1 a ÈT2 Krásné, 26 km od mìøeného místa a
platící na Pardubicku za místní stanici, mìl v mìøeném
místì rozbitý signál s mnoha odrazy, zatímco vysílaè na
Èerné hoøe v Krkono�ích vzdálený 70 km produkoval o
nìco slab�í, ale velmi èistý a kvalitní obraz na obou pro-
gramech.

Jako mìøicí anténa vyhovuje krátká Yagi pro 3., pøí-
padnì 1. pásmo, a síto TVA 21-60 nebo LPA pro 4. a 5.
TV pásmo. Antény (kromì LPA) samozøejmì opatøíme
symetrizaèními èleny a dostateènì dlouhými kabely.
�ádné zesilovaèe! Na ka�dém kanálu protoèíme anténu o
360 stupòù a budeme se zajímat i o odra�ené a cizí
signály. Namìøené hodnoty zapí�eme do tabulky pro
pozdìj�í vyhodnocení.

Po kvalitním mìøení se zku�ebními anténami mù�eme
témìø se stoprocentním úspìchem navrhnout pøijímací
systém, který bude skuteènì pracovat s vypoèítanými
úrovnìmi a� po úèastnickou zásuvku.

K vlastnímu mìøení je nejlépe pou�ít nìkterý ze
speciálních mìøièù TV úrovnì. Neobsahuje-li pou�itý
mìøiè obrazový monitor, je dobøe mìøení zkontrolovat i
vizuálnì pomocí dobrého, pokud mo�no barevného tele-
vizoru. Pro amatéra je mìøiè vìt�inou nedostupný, ale je
to bì�né vybavení televizních servisù i soukromníkù,
kteøí se zabývají stavbou TV antén a rozvodù. Obèas se
dá vypùjèit, témìø v�dy je mo�no si mìøení objednat.
Rozhodnì se vyplatí dát 300-500 korun za kvalitníObr. 2. Schématické znaèky pou�ité pro popis uspoøádání jednotlivých rozvodù



mìøení, ne� ztrácet èas duchaøením, které vede
k úspìchu jen v pøípadì mimoøádné pøíznì televizního
bo�stva.

Ji� namontované antény lze dosmìrovat pomocí
obyèejného televizoru, do jeho� anténního konektoru
zapojíme promìnný atenuátor s takovým útlumem, aby-
chom obraz nastavili do �zrna�. Natáèením antény na
minimální zrnìní (�um) nastavíme nejlep�í signál.
Pokud bude v obrazu �um i po odstranìní atenuátoru, je
nutno pou�ít anténní pøedzesilovaè. Jestli�e se obraz
zaène trhat, je signál pravdìpodobnì pøíli� silný a je
nutno jej zeslabit.
Praktická realizace ITA a STA
Pøed návrhem na�eho systému si musíme ujasnit na�e
po�adavky na nìj, co chceme pøijímat, kam v�ude
chceme pøijaté signály dopravit, jaké antény k tomu
potøebujeme. Tyto po�adavky spoleènì s výsledky vý�e
popsaných mìøení pak konfrontujeme s místními pod-
mínkami danými pøedev�ím vlastnickými vztahy
k dotèeným objektùm, sousedskými vztahy, posléze pak
s na�imi technickými a finanèními mo�nostmi. Z tìchto
úvah nakonec vyjde vìt�inou pøijatelný kompromis a
zejména dva dùle�ité údaje.

Prvním jsou pøedpokládané úrovnì signálù z jed-
notlivých antén, které získáme pøedchozím mìøením.
Nebude na �kodu poèítat s hodnotami získanými
z mìøicí antény. Jsou to hodnoty minimální, které
mù�eme pozdìji zlep�it pou�itím ziskovìj�ích antén.
V ka�dém pøípadì máme jistou malou rezervu, která není
nikdy na �kodu.

Druhým údajem je konkrétní úroveò v�ech signálù na
výstupu úèastnické zásuvky. Ta je pøedem dána, její
hodnota je ji� zmínìných ideálních 75 dBµV, minimál-
nì v�ak 60 dBµV na vstupních konektorech v�ech TVP
pøipojených k systému.

V�dy je nutno mít na mysli, �e málokdy najdeme dvì
stejné lokality s naprosto stejnými signály, a proto
ve�kerá mìøení musíme provést pøed realizací ka�dého
systému. Namìøené údaje se mohou velmi li�it i ve dvou
místech vzdálených od sebe tøeba jen nìkolik metrù.
Pøíklady øe�ení domovních TV systémù
Nejprve nìkolik ukázek zapojení od TV antén po místo,
nazývejme jej X, kde je ji� dosa�eno dobré kvality a pøi-
jatelných úrovní signálù a kam lze pøipojit buï pøímo
TVP nebo domovní rozvod, jeho� jednoduchost èi
slo�itost závisí na po�adavcích a finanèních mo�nostech
u�ivatele. Tento bod X je nejdùle�itìj�ím mìøicím
místem systému. Pokud zde není pøítomen kvalitní
signál, �ádným zásahem za tímto bodem nelze dosáh-
nout zlep�ení.

V dal�ím textu a obrázcích budou pou�ívána sché-
matická zobrazení jednotlivých prvkù rozvodù apod.
Souhrnnì jsou uvedena v  pøehledu na obr. 2.

Pøíklad 1. Jedna anténa, pøíjem jednoho nebo
více kvalitních signálù z jednoho smìru (obr. 3)
Typické øe�ení v mnoha lokalitách v Praze a v blízkém
okolí, v pøímé viditelnosti vysílaèe Praha-�i�kov, který
vysílá s výkonem zhruba 50 kW ERP na 24. kanálu pro-
gram PRIMA, 60 kW ERP na 37. kanálu program NOVA,
63 kW ERP na 41. kanálu ÈT2 a na 51. kanálu ÈT1. Je
to klasický pøípad, kdy vyhoví jedna �irokopásmová
anténa s nevelkým ziskem bez zesilovaèe, jestli�e na
konci koaxiálního kabelu namìøíme v�echny ètyøi signá-
ly s úrovnìmi od 60 do 75 dBµV. Pou�ijeme anténu
typu TVA 21-60 nebo podobnou, pøípadnì nìkterou
z nabídky �irokopásmových YAGI nebo LPA (logarit-
micko-periodická soustava). Pøi jejich výbìru je tøeba si
uvìdomit, �e ne v�echny YAGI a LPA fungují v celém
pásmu UHF, jak je po�adováno pro pøíjem vysílaèe
Praha-�i�kov. Konec koaxiálního kabelu (X) opatøený
pøí-slu�ným konektorem mù�eme zapojit pøímo do TVP.
Zámìrnì zdùrazòuji koaxiální kabel, proto�e zejména
v Praze ve star�í zástavbì lze spatøit lesy takových antén,
z nich� vedou 300 ohmové dvoulinky dlouhé tøeba 30 m.
To si o ru�ení pøímo koleduje. Jak je ta dvoulinka pøipo-
jena do antény nebo do TVP, mù�eme jen hádat.

Délka koaxiálního kabelu k TVP mù�e být libovolná,
musíme v�ak respektovat jeho útlum na pou�ívaných
kmitoètech.

V lokalitì jako je Praha mù�e docházet k mnoha
odrazùm a zále�í jen na souhøe ��astných náhod, zda se
nám podaøí v�echny tyto programy pøijímat bez �duchù�.
Mù�eme k tomu pøispìt alespoò dokonale a peèlivì
provedenou montá�í. Rùzné pokojové nebo podkrovní
antény se �irokopásmovými zesilovaèi 1-60. kanálu a
ziskem 30 dB k úspìchu rozhodnì nevedou, pøinej-
men�ím pokud jde o nebezpeèí vzniku TVI.
Pøíklad 2. Jedna anténa, slab�í signály dobré
kvality, �irokopásmový zesilovaè (obr. 4)
V nìkterých místech nepøíli� vzdálených od Prahy lze
vý�e uvedené programy pøijímat rovnì� na jednu anténu,
ale úroveò signálù nedosahuje potøebné hodnoty.
V tomto snad jediném pøípadì by mohl být akcepto-
vatelný �irokopásmový zesilovaè pro 4-5. pásmo. Nemá
v�ak cenu se sna�it o zázrak, jestli�e z antény
nedostaneme minimálnì 45-50 dBµV. Pak je mo�no
pou�ít zesilovaèe se ziskem 15-20 dB a pøijatelným
�umovým èíslem okolo 2 dB, který je v obchodech
k dostání za cenu asi 250 Kè. Zesilovaè musí mít na
vstupu i výstupu konektory F, jinak je jeho zapojení do
kabelu nespolehlivé. Pokud mo�no se vyhneme zesilo-
vaèi urèenému k namontování do anténní krabice místo
symetrizaèního èlenu. Pou�ijeme-li krátký pøívod od
antény (3-8 metrù, aby zesilovaè mohl být pod støe-
chou), nemusíme se obávat komplikací. K tomu je nutná

kvalitní, stínìná napájecí výhybka, opìt s konektory F,
kterou mù�eme namontovat do kteréhokoli místa na
kabelu pøed bodem X.

Toto uspoøádání v�ak nemù�eme pou�ít v pøípadì, kdy
na anténu dopadají silné signály jiných kmitoètù, by� by
byly i z jiných smìrù. Nejedná se vùbec o výjimeèný pøí-
pad, výkonných vysílaèù je z tohoto pohledu a� pøíli�.
�irokopásmový zesilovaè spolehlivì zesílí v�echno, vèet-
nì ru�ivých signálù, které mohou zahltit jeho vstup nebo
vstup TVP, èi interferovat se signály u�iteènými.
Nepomù�e ani mírné odsmìrování antény v domnìní, �e
ru�ivý signál bude potlaèen. Mo�ná ano, ale spolehlivì si
tak pomù�eme k duchùm v obrazu. Zbývá nám jediná
mo�nost, a to je více samostatných antén.

Vý�e popsaný pøíklad nelze doporuèit ani v blízkosti
amatérského vysílaèe, bohu�el právì ten se k na�í smùle
vyskytuje nejèastìji.

Je�tì nìkolik poznámek k anténním zesilovaèùm.
Nejlep�ím zesilovaèem je �ádný zesilovaè, je lépe dát
pøednost kvalitnìj�í anténì. Nemù�eme-li se jeho
pou�ití vyhnout, volíme kvalitní kanálový a jen
s takovým ziskem, abychom signál zbavili �umu a
pøipravili jej pro dal�í zpracování. Zesilovaè pou�ijeme,
dostáváme-li z antény signál slab�í ne� 60 dBµV. Pro
signály o úrovni 45-55 dB postaèí levný zesilovaè
s bì�nými tranzistory øady BFR, BFT apod., s nimi� lze
dosáhnout �umového èísla asi 1,5-2 dB. Pro vylep�ení
signálù 35-40 dBµV ji� musíme sáhnout po dobøe
navr�ené a provedené konstrukci s tranzistory GaS FET
(samozøejmì podstatnì dra��í), které dávají nadìji na
�umové èíslo pod 1 dB.

S úrovnìmi signálu 30 a ménì dBµV si ji� nemusíme
lámat hlavu; na�e �ance je v takovém pøípadì nulová.

O umístìní kanálových zesilovaèù a jejich napájení
platí to, co ji� bylo øeèeno v odstavci o zesilovaèích
�irokopásmových. S kvalitním nízkoútlumovým kabelem
si bez obav mù�eme dovolit (s výjimkou extrémních pøí-
padù) umístit pøedzesilovaè i pod støechu nebo je�tì
dále od antény. Pou�íváme-li externí filtry, propusti
nebo zádr�e, v�dy je zapojíme a� za anténní zesilovaè,
jinak si zhor�íme �umové pomìry o útlum tìchto filtrù.

Pou�ívání anténních zesilovaèù v TV praxi se
v poslední dobì a� na výjimky omezuje na zlep�ení pøíj-
mu TV PRIMA, která v ÈR je�tì nepokrývá celé území, a
tak jsme èasto odkázáni na dálkový pøíjem nebo pøe-
vadìèe s malým výkonem. Nejlep�ím øe�ením pro toho,
kdo si to mù�e dovolit, je samozøejmì pøíjem Primy a
dal�ích èeských programù pomocí satelitní techniky.
Pøíklad 3. Signály o rùzné úrovni z rùzných
smìrù, více antén (obr. 5)
Je to patrnì nejobvyklej�í situace, s jakou se mù�eme
setkat, pøíklad je z Mostu. V mìøeném místì byly pomocí
krátkých mìøicích antén zji�tìny tyto signály:
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Obr. 4. Pøíklad øe�ení pro jednu anténa, slab�í signály dobré kvality, �irokopásmový zesilovaè

Obr. 3. Pøíklad øe�ení pro jednu anténu, pøíjem jednoho nebo více kvalitních signálù zjednoho smìru



Po subjektivním zhodnocení s barevným TVP byly
vybrány kanály 10, 35, 47 a 52. TV NOVA na 10. kanálu
se pøi pou�ití antény TA1211 výraznì zlep�ila. Pro pøí-
jem ÈT1 a ÈT2 bylo instalováno síto TVA2160 a pro TV
PRIMA vyhovìla Yagi TA2047. Dlouhá Yagi pro
47. kanál se ukázala jako velmi dobrá vzhledem k silné-
mu signálu ÈT2 na 48. kanálu, pøicházejícímu z boku.

Po instalaci tìchto tøí antén byly namìøeny tyto hod-
noty:

Jedná se o velmi pøíznivý pøípad s pomìrnì silnými
signály, které pro kvalitní pøíjem na dvou prùmìrných
barevných TVP není tøeba zesilovat. V lokalitì jako je
Most je v�ak tøeba zabránit boènímu pøíjmu silných a
kmitoètovì blízkých signálù a jejich ne�ádoucímu
ovlivòování slab�ích signálù u�iteèných. V nìkterých
místech se jedná zejména o velmi silný  50. kanál z Ústí
n/L., pøijímáme-li 1. program na 52. kanálu z Jedlové
hory. Proto byly v pásmu UHF zaøazeny kanálové filtry
pro kanály 35, 47 a 52, slou�ící zároveò jako sluèovaè.
Pro pøidání TV NOVA na 10. kanálu poslou�il pasivní
sluèovaè, na jeho� výstupu (X) tak byly získány v�echny
po�adované signály. Pøi peèlivé montá�i je útlum na
kabelech a konektorech malý, a tak nejslab�í ze signálù
TV PRIMA mù�e mít úroveò kolem 60 dBµV, co� je na
spodní hranici dobrého pøíjmu.

V�imnìte si, �e ani zde není tøeba anténního zesilo-
vaèe. Vstupní úrovnì jsou dostateèné, bez �umu, a to i
po prùchodu kanálovými filtry.

Pøíklad 4. Velmi rozdílné sig-
nály ze dvou smìrù, v blízkosti
silného KV vysílaèe (obr. 6)
Skuteèná situace v horské lokalitì ve
Vrchlabí ve vzdálenosti asi 10 km od
silného vysílaèe ÈT1, ÈT2 a NOVA
na Èerné hoøe. Tyto signály dosahu-
jí v nìkterých místech úrovnì pøes
90 dBµV i na krátkých anténách,
zatímco o nìkolik set metrù dále
mohou být podprùmìrné. K tomu se
pøidává mno�ství silných odrazù od
okolních hor, ve vy��ích polohách
silné signály vysílaèe Je�tìd, Krásné
a nìkolika okolních pøevadìèù, které
jsou v tomto prostøedí nutností.
Signálù mnoho, pou�itelných málo.

V tomto pøípadì docházelo k ru-
�ení televize u blízkého souseda jednoho amatéra a bylo
lhostejné, zda vysílal se 100 nebo 700 Watty. Pracovníci
ÈTÚ neshledali na vysílací stranì �ádné závady. Vysílací
antény jsou od televizních vzdáleny asi 20 metrù. Ru�ení
bylo nepravidelné. Nìkdy slabé, jindy byl obraz úplnì
roztrhaný a místo TV zvuku bylo sly�et CW nebo srozu-
mitelné SSB. Ru�ení se mìnilo s poèasím. Prohlídka ITA
u souseda na první pohled naznaèovala, �e neru�ený
pøíjem je pouhým zbo�ným pøáním a následné mìøení
pak tento dojem jen potvrdilo.

Zatímco na anténních svodech byly úrovòovì velmi
rozdílné, ale dobré signály, na vstupech dvou TVP byly
slab�í o 20-25 dB, za�umìné a s výrazným moaré. ITA
mezi anténami a TVP sestávala z nedefinovatelného
shluku pocínovaných krabièek s viklajícími se IEC
konektory, navzájem rùznì propojených, v�e bylo
nakonec zesíleno nìèím, co pøipomínalo anténní pøedze-
silovaè pro 1. a� 60. kanál. Do tohoto �systému� navíc
pr�elo, co� skýtalo dal�í netu�ené mo�nosti. Antény
samotné byly velmi dobøe profesionálnì instalovány a
dodávaly signály ve výborné kvalitì.

Odru�ování zaèalo asi hodinovým pøesvìdèováním
souseda o jeho demokratickém právu na sledování TV
poøadù a stejném právu amatéra na vysílání.
Následovalo vysvìtlování, proè nejúèinnìj�í terapií pro
jeho ITA bude pou�ití �típaèek a nejbli��í popelnice.
Zbývalo se dohodnout na pøijatelné cenì a termínu
montá�e nového systému a nejobtí�nìj�í etapa
odru�ování byla úspì�nì zavr�ena. Zbytek, návrh tech-
nického  øe�ení a vlastní provedení, u� byly jednodu-
chou zále�itostí. Pravda, paní domácí obèas naru�ovala
plodnou diskusi nesouvislými výkøiky, tu�íce brzký
konec problému a nehodlajíce se smíøit s nastalým a jis-
tou nudu pøiná�ejícím vývojem situace, byla v�ak
vzápìtí pacifikována vlastním man�elem a za pou�ití
posledního argumentu zrychlených dveøí se stáhla do
ústraní.

Mìøením na anténách byly tedy zji�tìny tyto úrovnì:

V�echny tyto signály byly bezvadné a bez duchù, jen na
45. kanálu byl mírný �um. Za podobné situace tak velké
rozdíly nejsou na závadu, zále�í jen na tom, jak s nimi
nalo�íme.

Antény vzhledem k jejich kvalitì byly ponechány
vèetnì kabelù beze zmìn, jen konektory byly nahrazeny
provedením F. Pro ka�dý UHF kanál byl pou�it kanálový
pásmový filtr, zapojený do anténního pøívodu, na 45.
kanálu a� za anténním kanálovým zesilovaèem. K tomu-
to úèelu byl zakoupen a upraven kanálový sluèovaè/filtr,
urèený pùvodnì pro pøíjem programù z vysílaèe Praha-
�i�kov. Do pøívodu od antény 11. kanálu pro TV NOVA
byla zaøazena horní propust se zlomovou frekvencí 174
MHz (zaèátek III.TV pásma) jako opatøení vùèi pøípadné-
mu zahlcení z KV.

Signál TV PRIMA byl zesílen o 20 dB, po prùchodu
filtrem bylo na jeho výstupu 70 dBµV. Signál TV NOVA
mìl za filtrem úroveò 73 dBµV. Tyto úrovnì ji� postaèí
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Obr. 5. Signály o rùzné úrovni z rùzných smìrù, více antén

Obr. 6. Velmi rozdílné signály ze dvou smìrù, v blízkosti silného KV vysílaèe



pro dobrý pøíjem, av�ak pøi po�adavku rozboèení pro
plánované ètyøi TVP bylo nutno zaøadit asi 20 dB zesilo-
vaè. Signály ÈT1 a ÈT2 pøijímané jednou anténou se
naopak musely zeslabit. Po slouèení takto upravených
signálù jsme získali jeden výstup (X) s pøibli�nì vyrov-
nanými hodnotami na úrovni 82 dBµV. Následuje
ètyønásobný rozboèovaè a úèastnické koncové zásuvky
s odboèným útlumem 4 dB. S útlumem kabelù a pøe-
chodù na konektorech dostáváme na vstupních konek-
torech televizorù úrovnì kolem 68 dBµV.

Po tìchto úpravách ru�ení zcela ustalo. Vysílací
zaøízení je Kenwood TS-570 a PA s výkonem 600-800
Wattù podle pou�itého pásma. Antény jsou 3-el. Yagi
pro 14-28 MHz a dipóly pro 3,5 a 10,1 MHz.

Ru�ení se neobjevilo ani pøi nasmìrování KV Yagi na
televizní antény. Na vysílací stranì nebyla proti TVI
provádìna �ádná opatøení.
Pøíklad 5. TVI od amatérského vysílaèe
(Chomutov, obr. 7)
Ru�ený TV systém je od vysílaèe vzdálen asi 50 metrù.
Sám sebe amatér neru�í, jeho domovní TV rozvod byl
realizován podle zásad popsaných v tomto èlánku.
Výkon jeho vysílaèe je asi 800 W.

TV rozvod ru�eného souseda monto-
vala odborná firma pøi stavbì domu.
Pøíjem základních èeských programù je
terestrální (pozemní), doplnìný dru�ico-
vým pøijímaèem pro satelit ASTRA a sys-
témem UPC Direct. TVI se projevovalo
silným moaré v obrazu pøi vysílání na
nìkterých pásmech. Kromì toho byl i bez
ru�ivého amatérského vysílání silnì
zhor�ený obraz na vìt�inì kanálù UPC
Direct a velmi �patný obraz pozemní TV
PRIMA.

Ru�ení amatérským vysíláním mìlo
jednoduchou a snadno odstranitelnou
pøíèinu. Do vstupu satelitního multipøepí-
naèe urèeného pro pøipojení antén
pozemního pøíjmu pronikal silný signál
vysílaèe. Do�lo k zahlcení nìkterých
obvodù multipøepínaèe, které nejsou
nijak odolné vùèi tak silnému vf poli.
Pomohlo zaøazení horní propusti 174
MHz do tohoto vstupu a ru�ení bylo beze
zbytku odstranìno.

Druhý problém byl díky �odborné
firmì� ponìkud slo�itìj�í. Pro pøíjem
ÈT1, ÈT2 a PRIMA byla pou�ita jedna
anténa typu �síto�, proto�e v�echny
signály pøicházely z jednoho smìru. To
by bylo v poøádku, kdyby v�echny mìly
stejnou úroveò. ÈT1 (52. kanál) a ÈT2
(35. kanál) ze základního vysílaèe na
Jedlové hoøe v�ak produkovaly na antén-
ním konektoru 82 dBµV, zatímco chomutovský pøe-
vadìè se svými 8 W ERP pouhých 40 dBµV. Proto�e na
vstup multipøepínaèe je vzhledem k následným ztrátám
nutno pøivést pozemní signály s úrovní kolem 80 dBµV,
vyøe�ili na�i pøátelé problém geniálnì jednodu�e, leè,
jak by asi øekl pan Werich, blbì.

Pokraèování pøí�tì.
ü
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Obr. 7. Situace, kdy amatérský vysílaè zpùsoboval TVI

Obr. 8. Zmìna uspoøádání pro odstranìní TVI amatérským vysílaèem

Oprava
Pøi technickém pøepisu èlánku OK2FEI v RA 5/2002 �Analytický návrh anténních pøizpùsobo-vacích èlenù L, π a T� vznikla v èásti 4.2a chyba ve vztahu pro RS. Správný výraz je

Za vzniklou chybu a chybné pøepisy nìkterých písmen se omlouváme.
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CZEBRIS 2003
Karel Bìhounek, OK1AIJ 

karel.line@seznam.cz
QRP závod poøádaný OK-QRP a G-QRP
klubem. Název závodu je odvozen od
názvù zemí, které zaèínaly v tomto
závodì (CZEech - BRItain - Slovakia).

V roce 2003 od pátku 28. února 1600
UTC do nedìle 2. bøezna 2400 UTC.

Provoz pouze CW na QRP kmi-
toètech 3560, 7030, 14060, 21060,
28060 +/- 10 kHz. Výkon maximálnì 5
Wattù. U stanic, které nemohou toto
zmìøit, se poèítá výkon jako 0,5 x
pøíkon, tak�e napø. 10 W input = 5 W
output. Zúèastnit se mohou v�ichni
radioamatéøi pracující s QRP.

Pøedává se RST, výkon a jméno
operátora. Hodnotí se jen oboustran-
né QRP
s p o j e n í .
S ka�dou
stanicí lze
pracovat
jen jed-

nou na ka�dém pásmu. Bodování QSO
je následující:

Násobièe nejsou. Celkový výsledek
je roven souètu bodù ze v�ech pásem.
Deníky pro ka�dé pásmo zvlá�� +
sumární list (adresa, call, za ka�dé
pásmo souèet bodù, popis pou�itého
zaøízení) zaslat:
Stanice z U.K. na adresu:
G3XJS, Peter Barville, 40 Watchet Lane,
Holmer Green, High Wycombe,
Buckinghamshire HP15 6UG
nebo e-mailem na g3xjs@gqrp.com
Ostatní stanice na adresu:
OK1AIJ, Karel Bìhounek, Na �ancích
1181, 537 05 Chrudim IV, ÈR

Deníky je mo�né zaslat pøes paket na
OK1AIJ @ OK0PHL, dále je mo�né e-
mailem na karel.line@seznam.cz ve for-
mátu .txt. Deníky musí vyhodnocovatel
dostat do 30. dubna 2003. Tøi nejlep�í

stanice z ka�dého
kontinentu obdr�í
diplom. Rozhodnutí
organizátorù je
koneèné.

ü

POZOR - zmìna V�eobecných podmínek závodù na VKV
Od 1. ledna 2003 konèí platnost REGULATIVu pro kóty. 
S tím souvisí i zmìny ve V�eobených podmínkách.
Ru�í se odstavce, týkající se Regulativu, tedy è. 7 a è. 23.

Za Radu ÈRK Antonín Køí�, OK1MG
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Bleskový závod
Ve snaze uspoøádat spravedlivìj�í soutì�, v ní�
budou mít stejné �ance stanice pracující QRP i QRO
èi stanice s výhodným i nevýhodným QTH pro VKV,
vyhla�uje Libor OK1SOM pro rok 2003 netradièní a
èasovì nenároènou soutì� s názvem BLESKOVÝ
ZÁVOD, která má následující pravidla:

- Soutì� se bude konat ka�dou 4. sobotu v mìsíci
od 11:00 do 12:00 hodin místního èasu (SEÈ, nebo
SELÈ).

- V soutì�i platí výhradnì spojení uskuteènìná
mezi OK stanicemi v all mode úseku 2m pásma, tedy
144,500 a� 144,800 MHz (s kanálovou rozteèí
12,5 kHz) nebo na frekvencích NBFM pøevadìèù
(pouze fonická spojení), a to tìmito módy: fonie FM
(F3E), frekvenènì modulovaná SSTV (F3C) a
telegrafie s frekvenènì modulovaným tónem (F2A),
tedy ne klasická telegrafie (A1A, F1A).

- Ka�dý závod se dìlí na ètyøi etapy po 15 minu-
tách. Jednotlivé etapy tedy zaèínají v 11:00. 11:15,
11:30 a 11:45 místního èasu. V ka�dé etapì mù�e
ka�dý úèastník závodu navázat se stejnou stanicí
pouze jedno spojení (tedy max. 4 spojení bìhem
celého závodu).

- Ka�dý závodník si pøipraví pro závod 4 rùzné
dvojmístné kódy slo�ené libovolnì z písmen a èíslic,
napø. 4C, 45, UE, G0, ka�dý kód bude slou�it po-
stupnì pro jednotlivé etapy. Soutì�ní kód pak tvoøí
report (RS pro fonii, RST pro telegrafii, RSV pro
SSTV), dvoumístné poøadové èíslo spojení v dané
etapì a zmínìný dvojmístný kód pro danou etapu

závodu. Po zaèátku ka�dé dal�í etapy zaèíná èíslování
spojení opìt od 01. Pøedání lokátoru pro hodnocení
v soutì�i není nutné.

- Spojení pøes pozemské pøevadìèe jsou také plat-
ná, ale po navázání spojení musí stanice pøeladit na
jinou frekvenci a navázat alespoò jedno dal�í spojení
mimo pøevadìè.

- Za ka�dé fonické spojení získá soutì�ící 1 bod, za
spojení telegrafní 2 body, za spojení SSTV 4 body.
Násobièe ani kategorie neexistují.

- Pro zaøazení do vyhodnocení je nutno do 10 dnù
od data konání soutì�e zaslat soutì�ní deník, a to buï
elektronicky na mikulasek@iic.cas.cz, nebo po�tou
na adresu OK1SOM, Libor Mikulá�ek, Hornická 13,
400 11 Ústí nad Labem. Výsledky budou zveøej-
òovány na  webových stránkách a budou sdìlovány i
stanici OK1CRA pro její zpravodajskou relaci.

- Stanice, které se umístí v jednotlivých závodech
na prvních pìti místech, obdr�í diplom. Stanice, která
se v celoroèním hodnocení, do nìho� se bude
zapoèítávat 6 nej-
lep�ích výsledkù ze
závodù bìhem
roku, umístí na 1.
místì, obdr�í spolu
s diplomem jako
hlavní cenu 30W
lineární koncový
stupeò pro pásmo 2
m.

ü

Aktivita je urèena pro OK a OM stanice a koná se ve dvou
samostatných èástech - SSB a CW. SSB èást probíhá v�dy prvé
pondìlí v mìsíci, CW druhé pondìlí v mìsíci, v�dy od 21:00 do
23:00 SEÈ. Ka�dá má 12 mìsíèních kol. Jednotlivé stanice se
mohou zúèastnit libovolného poètu kol v roèníku, který zaèíná
v lednu a konèí v prosinci. Èást SSB má 3 kategorie: jednotliv-
ci OK - OM, klubové a zvlá�tní stanice, SWL (posluchaèi), èást
CW má 4 kategorie: jednotlivci OK - OM QRO, jednotlivci OK -
OM QRP, klubové a zvlá�tní stanice, SWL (posluchaèi). Pokud
bude stanice obsluhována X/YL nebo QRPP (do 1 W), je to
vhodné rovnì� v hlá�ení uvést. Pøedává se RST + okresní znak.
QSO = 1 bod. Násobièe jsou okresy vèetnì vlastního (i pokud
byla stanice jediná, která z okresu pracovala). Výsledkem je
souèin bodù za QSO a násobièù. U SWL je výsledek roven
poètu odposlechnutých jednotlivých stanic násobený poètem
odposlechnutých jednotlivých okresù (SWL si nemohou
zapoèíst svùj okres, pokud jej neodposlechnou). Do výsled-

kové listiny budou zahrnuty stanice, od kterých
vyhodnocovatel obdr�í hlá�ení do 14 dnù. Rozhoduje
den pøijetí hlá�ení. Hlá�ení ve struèné formì musí
obsahovat znaèku stanice, datum konání aktivity
(mìsíc kola), poèet QSO, poèet násobièù, výsledný
poèet bodù a kategorii, ve které se stanice úèastnila. 
Hlá�ení je mo�né bezprostøednì po aktivitì pøedat
vyhodnocovateli v okolí frekvence 1850 kHz, pomocí
e-mailu na adresu A160M@crk.cz, posláním SMS
zprávy na èíslo 604 488 427, pomocí PR na OK1HSF
nebo po�tou na adresu OK1HSF, Petr Machyl,
Keplerova 709/24, 400 07 Ústí nad Labem. Z výsled-
kù za jednotlivé mìsíce bude sestaveno celoroèní
hodnocení. Do celoroèního výsledku bude zapoèítána
i stanice, která se zúèastnila pouze jediného kola.
Diplomy obdr�í první 3 stanice v ka�dé kategorii a
navíc nejlep�í QRPP a X/YL op. Poøadatelem závodu
je Èeský Radioklub.

ü

Aktivita 160m 
podmínky soutì�e
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Kolegové, úèastníci závodu KVPA
Od tohoto nového roèníku (od 1. 7. 2002) platí nové
propozice závodu KVPA a závod SSBL má
jiného/nového poøadatele - je jím OK1MZM. Proto se
prosím øiïte jeho pokyny o formì a zpùsobu zasílání
hlá�ení z SSBL (je to velmi podobné jako u KVPA).
Informace najdete na jeho webové strance
www.qsl.net/ok1mzm a na vy�ádání vám jistì rád va�e
dotazy zodpoví a vysvìtlí nejasnosti.

Pøi zasílání výsledkového formuláøe a pøípadnì
deníku se øiïte prosím tìmito jednoduchými pravidly:

Tedy postupnì, krok za krokem - nejdøíve název/pøed-
mìt zprávy, kterou mi posíláte:

H: KVPA 06/01 OK1DHB
Dále jsou dvì základní mo�nosti: va�e zpráva bude ve

formátu Prostý text anebo Formátovaný text (html). Va�e
hlá�ení (obsah a forma jsou uvedeny ní�e) pak napí�ete
nebo vlo�íte pøímo na plochu nebo je pøipojíte jako
pøipojený text/soubor k této zprávì.

Pokud tedy hlá�ení po�lete jako pøipojený text/sou-
bor, pak jej oznaèujte pouze podle tìchto pravidel:

PA07BGA.TXT - co� znamená závod_mìsíc_sufix-
odesílatele.formát (odesilatel OK2BGA)

PA072GG.TXT - význam stejný - (odesilatel OK2GG)
V�e to má ten význam, �e v adresáøi jsou v�echny

va�e do�lé zprávy/výsledky lehce odli�itelné od ostat-
ních zpráv, které dostávám, nemajících k vyhodnocování
závodních výsledkù �ádný vztah.

Pro psaní hlá�ení NEPOU�ÍVEJTE �ádné komprese,
editory atd.

Pokud mi chcete poslat deník, pak POUZE v klasic-
kém textovém formátu, �ádné EDI, CBR atp. -
neprovádím toti� �ádné vyhodnocení za pomoci SW, ale
pouze manuálnì-optickou kontrolu (tj. prstem po
papíøe/obrazovce - hi hi).

Oznaèení pøipojeného souboru obsahujícího LOG pak
je obdobné jako oznaèení výsledkù (viz vý�e):

PA07BGA.LOG - co� znamená závod_mìsíc_sufix-
odesílatele.formát (odesílatel OK2BGA)

Zaslání LOGu bez vyzváni poøadatelem (jinak viz
Propozice KVPA) je zále�itost dobrovolná, zále�í na
va�em rozhodnutí (já je ale VÍTÁM!).

V�e, co jsem tady napsal, je vedeno moji snahou po
rychlosti/jednoduchosti/pøehlednosti pøi pøíjmu a
vyhodnocení va�ich hlá�ení. Mìjte stále na mysli, ze
MÌSÍÈNÌ mi projde rukama cca 80 hlá�ení do�lých via
PR, IN a po�tou (zde mám nejvìt�í problémy s formou a
obsahem hlá�ení, proto�e nìkomu odpovìdìt znamená
napsat dopis, obálku a koupit a nalepit známku a
koneènì hodit do schránky, hi).

Pokud máte ve va�em okolí nìkoho, o kom víte, �e se
závodu úèastní, ale není ve výsledkových listinách,
informujte jej o mo�nosti posílat jeho hlá�ení na moji IN
adresu. Mnohdy byla nevìdomost jediným dùvodem,
proè mi úèastník neposílal hlá�ení = nechtìlo se mu
platit po�tovné, chodit na po�tu atp. Hlavnì po�tovní
poplatky pro úèastníky ze Slovenska jsou asi nepøíjem-
nou zátì�í - je to vlastnì ji� cizina�

Forma a obsah hlá�ení
Hlá�ení ze závodu: KVPA dne 7. 7. 2002 (den_mìsíc_rok!)
Kategorie: QRO
Znaèka v závodì: OK1DHB
Pøedávaný OKR/KOD: B268
Poèet platných QSO: 20
Násobièe (OKR + KÓD): 21
Výsledek (QSO x OKR): 20 x 21 = 420
Prohla�uji, �e jsem dodr�el podmínky závodu, uvedený
výsledek odpovídá skuteènosti.
Franta, OK1DHB

Dìkuji vám, �e se tìmito jednoduchými a úèelnými
pravidly budete øídit.

Nìkolik pøipomínek a námìtù na závìr:
Va�e e-mail adresy si ukládám do hromadného adresáøe
a posílám pak na nì výsledky ze závodu, pøípadnì dal�í
související informace a odkazy. Pokud si pøejete posílat
výsledky jinam, ne� odkud je odesíláte, nebo i na více
adres, není to �ádný problém, rád vyhovím. Musím se to
ale dozvìdìt. Rovnì� pokud Vám vá� kamarád
z jakéhokoli dùvodu tøeba jenom 1X pomù�e s ode-
sláním výsledku, zalo�ím si jeho adresu a výsledky na ni
(na tu adresu) pøí�tì po�lu - pokud to není ve zprávì
zmínìno a nejsem na to upozornìn. Pøíjem ka�dé zprávy
s výsledky se sna�ím co nejdøíve potvrdit a poslat vám
odpovìï. Do sítì IN vstupuji pravidelnì v pracovní dny
nejdøíve po 18. hodinì, v mimopracovní dny pak
prùbì�nì po celý den, o mé pøítomnosti v síti IN Vás
mù�e informovat ICQ server (moje nr. 114589059).

V nìkterých kolech KVPA nebo dal�ích OK/OM i WW
závodech pracuje i znaèka TFC klubu OK5TFC, pøípadnì
OK6CW (s rùznými operátory). QSL lístky jsou posílány
v�em protistanicím - vy je neposílejte, není to pro nás
potøebné. Pokud ale v nìjakém rozumném terminu
NA�E QSL nedostanete, staèí poslat data o spojeních a
lístek/lístky pro vás budou odeslány, pokud se tak ji�
nestalo (via QSL slu�bu ÈRK), za zaslané SASE
samozøejmì i neèlenùm QSL slu�by.

V�ichni, kteøí máte rádi telegrafní - CW - provoz
anebo jej dokonce preferujete pøed ostatními druhy
provozu, si mù�ete na www/qsl.net/ok1hcg projít
propozice a prohlédnout si diplomy samotné, vèetnì
èlenského diplomu TFC a podmínek pro vstup do
KLUBU PØÁTEL TELEGRAFIE - OK / TFC.

Mam pro vás je�tì jeden námìt k pøemý�lení: podle
nových propozic pøedávají OK/OL stanice nový KÓD -
jeho zavedení vyvolalo øadu polemických reakcí, od jed-
noznaèného odmítání a� po souhlasné. Bylo navrhováno
rùzné øe�ení tohoto pøedávaného kódu, bohu�el v�echny
tyto námìty pøi�ly pozdì... Proto bych rád tuto polemiku
obnovil - nejpozdìji v polovinì tohoto nového roèníku
ale bude nutno vybrat/rozhodnout, zda souèasnì platný
systém kódu zùstane èi bude nìjak zmìnìn  - napovìdìt
by mìl samozøejmì prùbìh jednotlivých kol závodu
v novém roèníku.

V�echny va�e pøipomínky, námìty, dotazy atd. posí-
lejte na moji adresu, tedy ok1hcg@qsl.net - TNX.

ü

Hlá�ení a deníky pro KV PA
Karel Køenek OK1HCG, ok1hcg@qsl.net
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Závod VRK 2003
Veterán Radio Klub Brno vyhla�uje v rámci
aktivity závod v pásmu 80 metrù.
Datum: nedìle 9. bøezna 2003
Èas: 0600 - 1000 UTC
Doporuèené pásmo kmitoètù: 

3520 - 3570 kHz pro CW
3700 - 3770 kHz pro SSB

Provoz: CW a SSB
Kategorie: 1. stanice CW

2. stanice MIX
3. posluchaèi MIX

Výzva do závodu: CW - CQ VRK, SSB - výzva
VRK
Soutì�ní kód: Èlenové VRK dávají RS/RST + VRK
+ èlenské èíslo, napø. 59 VRK 023; ostatní stanice -
RS/RST + poøadové èíslo spojení, napø. 599001.
Bodování: Platí spojení s libovolnou stanicí 1x za
závod, za ka�dé spojení se poèítá jeden bod.
Posluchaèi: Musí zaznamenat vyslaný report
obou stanic! Zapoèítat si mohou ka�dou stanici
pouze 1x za závod. Bodování: odposlech stanice 1
bod.

Násobièe: Spojení se èlenem VRK nebo jeho
odposlech je jeden násobiè.
Výsledek: Souèet bodù za QSO (odposlech) x
souèet násobièù.
Vyhodnocení: V�dy první 3 stanice v jednotlivých
kategoriích obdr�í diplom ze závodu VRK. Stanice
pracující CW budou hodnoceny samostatnì, pokud
po�lou samostatný deník za CW provoz.
Poznámka: Stanice skupiny MIX, pokud budou
mít spojení CW i SSB, musí zapsat obì spojení, ale
poèítat jen jedno spojení do MIX a druhé do CW
èásti.
Soutì�ní deníky v obvyklé formì zaslat do 31. 3.
2003 na adresu: OK2BGW Ivo Kováø, Jamborova
937, 666 03 Ti�nov.
Hodnì zdaru a dobré podmínky pøeje rada VRK.

ü
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Pokraèování ze strany 13
Èasto pou�ívané pøíkazy pod Ctrl-J
Pøi spu�tìném deníku najdeme dal�í u�iteèné pøíkazy
pod Ctrl-J. Proto�e v nových verzích je èím dál více
pøíkazù, vypí�i nejvíce pou�ívané.

Pøíkazy si do logcfg.dat pøeneseme pomocí Alt-W
- u starých verzí je bylo mo�no editovat pøímo. Pøíkazy
se mìní zapsáním TRUE nebo FALSE za rovnítko. O
nìkterých pøíkazech ani nevíme, nebo� v�dy vyhovují tak,
jak jsou nastaveny.
AUTO CALL TERMINATE = TRUE
AUTO SEND CHARACTER COUNT = 4 - udìlá ��i-

pièku� nad ètvrtým písmenkem znaèky a u�etøíme
jeden Enter. Ètvrté písmenko je optimum, zkuste
tøeba 3 nebo 5 a uvidíte. Zaèáteèníci zvolí v prvém
øádku spí�e AUTO CALL TERMINATE = FALSE.

AUTO DISPLAY DUPE QSO = TRUE - zobrazí údaje
o duplicitním QSO a mù�eme protistasnici sdìlit,
kdy jsme s ní u� QSO mìli. Na druhé stranì to
zdr�uje. Zobrazení zmizí po zápisu dal�ího QSO
nebo klávesou ESC.

CW TONE = 700 - aby PC pøi závodì nepípal, dáme =
0, pro dolaïování logcfg.dat mù�eme dát, pokud
nám nevyhovuje standardních 700 Hz, tøeba
komorní �a� 440 nebo 600 apod.

PADDLE MONITOR TONE = 700 - toté�
SAY HI ENABLE = TRUE - umo�ní dávat jména,

dostaneme-li záchvat závodìní a nechceme se
jmény zdr�ovat, dáme TRUE místo FALSE nebo
je�tì lépe umázneme jen rovnítko.

SAY HI RATE CUTOFF = 200 - poèet spojení za ho-
dinu (rate), od kterého se pøestanou dávat jména,
u na�ich závodù si dáme asi 60 a� 100.

DE ENABLE = TRUE - dáme-li FALSE, voláme jen
svoji call bez de;

LEADING ZEROS = 0 - 0 pøepí�eme na TRUE, aby se
vysílalo 001 a ne 1;

SHORT INTEGERS = FALSE - pøepí�eme na TRUE,
aby nuly nebyly 5 èárek;

SHOW SEARCH AND POUNCE = FALSE -
napí�eme-li TRUE, bude u QSO v S&P za poètem
bodù $ a poznáme tedy, která QSO jsme dìlali na
CQ a která na volání.(zbyteènost?);

WEIGHT = 1.00 - napø. 0.95 znamená, �e od délek
èárek a teèek se odeète 5 %;

INCREMENT TIME ENABLE = TRUE - pou�ívá se
pro dodateèný zápis deníku, který jsme odejeli �na
papír�.V PC nastavíme datum a èas zaèátku závodu,
který pak posouváme pomocí Alt-1 a� Alt-9 o 1 a�
9 minut dopøedu. Pøi pøechodu pøes pùlnoc se
posune i datum. Funguje s èíslicemi nad písmeny,
nikoli s klávesami na numerické èásti klávesnice.

CONFIRM EDIT CHANGES = FALSE - ��ipkou
nahoru� skoèíme do editace posledních pìti QSO a
po opravì se nemusíme zdr�ovat potvrzením zmìn
�Y�;

CURTIS KEYER MODE = A - standardnì je nastaveno
B. Zmìna na A umo�ní klíèovat dvoupádlovou
pastièkou i tìm, kteøí to neumí. Máme-li
jednopádlovku, mù�e být nastavení A/B libovolné.
Blí�e viz nìkolik tipù k N6TR od OK1RR v rubrice
RADY na PAKETu nebo manuál.

Rada: pøed zpracováním log.dat v post.exe pod P si
log.dat nìkam zkopírujte, abyste ho chybným pøíkazem
neporu�ili. Pokud proceduru P vynecháváte, v�imnìte
si, zda máte pøiètený log.tmp k log.dat, abyste
nepøi�li v sumáøi o 5 posledních QSO. Bez post.exe a
P si musíte být také jisti, �e v deníku nemáte chyby -
duplicitní QSO a násobièe.

Pozn.: chceme-li protistanice oslovovat jménem,
musíme mít v adresáøi soubor names.cmq a u no-
vìj�ích verzí trmaster.dta, kde jsou taková jména a
dal�í údaje, tøeba okres, DL DOK, èlenské èíslo DIG,

lokátor apod., která si tam dáme. Také pod Alt-P, pís-
meno O musí byt po�adavek na jména zapsán do
logcfg.dat. Samozøejmì v CQ WW a jiných velkých
závodech nebudeme zdr�ovat oslovováním jmény.
Seznam nejpou�ívanìj�ích kláves ahmatù v N6TR
Následující a dal�í hmaty najdeme pøi otevøeném N6TR
v HELPu pomocí Alt-H.
Alt-E - editace v posledních pìti QSO, kdy� èlovìk nìco

spletl a chce to opravit. Po opravì ESC a Y.
Vynechání zbyteèného potvrzování opravy viz pøed-
chozí odstavec. Místo Alt-E staèí �ipka nahoru.

Alt-K - vypne CW - u�iteèné, kdy� se vysílá, co se
nemá. Pøitom na Enter v�e dále funguje, jenom
neklíèuje. Pøi druhem Alt-K zase CW jde.

ESC - kdy� program dává, co nechceme, zastavíme CW.
Kdy� stiskneme, znovu vyma�eme to, co je
v políèku. Kdy� u� tam nic není, pomocí ESC pøe-
jdeme z volacího módu (S&P) do CQ módu.
U novìj�ích verzí je pøechod do CQ módu bez ztráty
údajù v okénkách pomocí SHIFT-TAB. Dùle�ité
u OK1KZ, kdy� pak voláme OK1KCF;

TAB - pøejdeme z CQ módu do volacího S&P módu.
Také pøechod mezi dolním a horním políèkem

MEZERNIK - kontrola v S&P, tedy volacím módu, zda
u� stn máme. Není-li zapsaná znaèka, vy�le me-
zerník na�i call. To se hodí, kdy� stn volala výzvu a
my je�tì její znaèku nestaèili zapsat. Pokud jsme
v CQ módu, pøepneme do S&P a zároveò vy�leme
na�i call.

Pozn.: pro kontrolu duplicity staèí zapsat prvá dvì pís-
menka sufixu, napø. u OK1HAS napí�eme HA.

Alt-Y - vymazání posledního QSO. Kdy� se rozmyslíme,
�e QSO pøece jen platí, tak znovu Alt-Y a QSO je
zpátky.

Alt-M - pøepínání CW/SSB, u nových verzí pro VKV té�
na FM;

Alt-B - o pásmo nahoru (kolem dokola);
Alt-V - o pásmo dolù (kolem dokola);
Alt-X - ukonèení práce v N6TR, v nových verzích

nabídne, zda úplný konec, nebo zda po pøestávce
budeme pokraèovat - zùstane zobrazen log.tmp,
tedy 5 posledních QSO.;

Alt-U - na konci závodu pøed Alt-X pøiøadí log.tmp
k log.dat. U vy��ích verzí ztrácí význam - viz Alt-X.
U starých i nových verzí se mù�e pøiøadit log.tmp
k log.dat a� v post.exe - P.

Alt-- (Alt-minus) - zru�í ��ipièku� nad horním
políèkem, tedy vypne automatické dávání znaèky od
místa, kde je ��ipièka�, Alt-minus znovu a �ipièka
je zpìt;

Ctrl-N - mù�eme si napsat do logu poznámku, tøeba
name, qsl mana�er atd. (Deník PLUSV3 poznámku
ignoruje, ale PLUSV4 vezme poznámku jako nìjaké
�ílené QSO, které musíme vymazat. Asi to dìlají jen
nìkteré verze);

Ctrl-K - vyma�e dupesheet, tedy umo�ní dìlat ty samé
stanice znovu. Pou�ívá se v etapových závodech
(TATRY, SNP, OKSSB, OKCW);

Ctrl-L - uká�e log.dat, tedy QSO, která u� máme
udìlaná. Listujeme pomocí PgUp/PgDn;

PgUp - ka�dé stisknutí o 3 WPM rychleji;
PgDn - ka�dé stisknutí o 3 WPM pomaleji;

�kola N6TR pro zaèínající závodníky - 1
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F9 - �?� - v simulátoru umo�ní zopakování call, která
nás volá;

F10 - klíèování z klávesnice. ESC zpìt.
Alt-P - naprogramování logcfg.dat - co má být pod F

klávesami, co se má vysílat v cq a S&P módu. Po
Alt-P tiskneme C, E, O a postupnì vyplòujeme tak,
aby to mìlo nìjaký øád. Nutno si s tím vyhrát a v�e
si vyzkou�et. U v�eho je zde nápovìda.

Ctrl-J - dal�í dodìlání logcfg.dat. U starých verzí se
pøíkazy upravily pøímo v tabulce, nyní pøíkazem Alt-
W se pøenesou do logcfg.dat a tam se upraví, jak
potøebujeme.

Alt-P a Ctrl-J je jakýsi základ pro tvorbu
logcfg.dat. Ji� o nìm nìco víme a více se dozvíme i
dále.
Co mù�eme èasto potøebovat z ori-ginálního manuálu pro tvorbulogcfg.dat
Typy násobièù:
pøíklad: DX MULTIPLIER = NONE
Bodování:
pøíklad: QSO POINT METHOD = ONE POINT PER
QSO
Pøijatý kód:
pøíklad: EXCHANGE RECEIVED = RST QSO NUM-
BER AND POSSIBLE DOMESTIC QTH

Pro zji�tìní mo�ností, jaké nám N6TR nabízí, zde
musíme chtíc nechtíc nahlédnout do originálního
manuálu.
Automatické vkládání údajù:
pøíklad: INITIAL EXCHANGE = USER 1 (nebo GRID
apod.) - máme-li v trmaster.dta u stanic napø. okresy
v USER 1, vkládají se automaticky do spodního políè-
ka. U GENERAL QSO, tedy obyèejného QSO, se vklá-
dají do spodního políèka automaticky jména. U starých
verzí, kde je�tì místo trmaster.dta byl omezený
names.cmq, se pou�ívalo a funguje to i u vy��ích
verzí:
INITIAL EXCHANGE FILENAME = OKRESY.INI -
okresy.ini je námi vytvoøený seznam napø.
OK1AA APF
OK1AAB APD
OK1AAV BNY
OK1AAZ BPB
atd.

Seznam dal�ích mo�ností si vyhledáme v manuálu ze
stránek N6TR.
Co je�tì mù�eme doplnit dologcfg.dat
Standardnì nastavená rychlost je 35 WPM, pokud
jedeme nìjaký QRP závod, mù�eme si spustit deník rov-
nou s ni��í rychlostí, napø.

CODE SPEED = 20
V QRP závodu dáváme skuteèné RST, tøeba 569, po-

stup najdeme pod Alt-P -C, E, O �[� RST PROMPT.
Pøed dáváním RST musíme stisknout 6, jinak na nás PC
�tìkne a nepustí dál.

Jedeme závod tøeba KVPA na 80 m. Deník se spustí
na 160 m a pokud zapomeneme Alt-B pøepnout na 80
m, je to nepøíjemné.
BAND = 80
Deník se spustí na 80 m, ale pásma mù�eme nadále
pøepínat bez omezení.
Je-li závod SSB, mù�eme dopsat:
MODE = SSB - abychom omylem nejeli SSB závod
s oznaèením CW.

Barvy na monitoru jsou standardnì zvoleny dobøe,
pokud je chcete mìnit, ètìte manuál. Jedinì potøebná je
zmìna barvy pozadí duplicitního políèka, kde èervené
písmo na èerném pozadí je - aspoò pro mne - neèitelné.
Zmìníme proto pozadí na zelenou. Pøíkaz se musí na-
psat nad pøíkaz DISPLAY MODE = COLOR:

POSSIBLE CALL WINDOW DUPE BACK-
GROUND = GREEN

Pod CONTEST = CQ WW mù�eme napsat jméno
na�eho odvozeného závodu:

CONTEST NAME = DIG CONTEST
Chceme-li násobièe ze v�ech pásem jen jednou,
napí�eme

MULT BY BAND = FALSE
V závodì VRK mù�eme mít QSO s jednou stanici jen
jednou za závod, a to buï na CW nebo na SSB. Pøíkaz
bude

QSO BY MODE = FALSE
Chceme-li, aby PTT bylo také øízeno poèítaèem,

napí�eme
PTT ENABLE = TRUE
a mù�eme je�tì doplnit, po kolika teèkách má PTT

odpadnout:
PADDLE PTT HOLD COUNT = 5. Standardnì je

nastaveno 13. Klíèování je automaticky zpo�dìno za PTT
a vyhoví i pro PA s pomalej�ími relátky. Pokud by nám
nestaèilo standardních 15, mù�eme nastavit více:

PTT TURN ON DELAY = 20

20 znamená, �e první teèka nebo èárka je za PTT
zpo�dìna o 20 x 1,7 = 34 ms. To je hranice, kdy je�tì
nejsme po stisknuti pastièky pøíli� obtì�ováni
zpo�dìním první teèky nebo èárky.
Post.exe a trmaster.dta
Post.exe umo�òuje spoustu vìcí. Mimo ji� popsané
kontroly deníku �P� a vytvoøení sumáøe �R� a �S� èasto
pou�ijeme rozdìlení deníku po pásmech a módech pod
�L� a �C�. Asi nás ale nejvíc zajímá vytvoøení trmas-
ter.dta, kde máme u volaèek ulo�ené jméno, okres,
u DL stanic DOK, èíslo DIG, GRID a dal�í údaje.

Najedeme tedy na post.exe a dáme Enter. Dále
zvolíme pøíkazy

U , E , E. 
- Proceed? - Y
- Vlo�te call - OK1AXD. Naskoèí tabulka a dáme N

a napí�eme Vitku, Enter, dáme 1 a napí�eme APD,
Enter, dáme G, napí�eme JO70GB, Enter a ESC.
None to Quit. Tedy Enter. Ulo�it? Y.

Vyskáèeme ven pomocí X nebo ESC. V adresáøi
najdeme nový soubor trmaster.dta a trmaster.asc.
Zde uvidíme na�i prvou call, jméno, okres a lokátor. Je-
li v trmaster.dta ji� více údajù, trvá u pomalej�ích PC
nìjakou dobu, ne� se rubrika otevøe nebo ne� se zmìny
a doplòky ulo�í.

(Pozn.: Kdy� v mém pøípadì pøesáhl trmaster.dta
asi 1300 kB, zaèal pøi ka�dém doplòování vymazávat
údaje o OK1MJA a OM5JA, ale japonských stanic, kde
se to JA jen hem�í, si nev�ímá. Nyní musím proto
doplòovat trmaster.asc a z nìj v post.exe vytvoøit
nový trmaster.dta. Tuto vadu dìlají i ty nejnovìj�í
verze N6TR. trmaster.asc je ale na editaci v Norton
Commanderu, DOSu, Wincommanderu nebo
v Poznámkovém bloku - Notepad pøíli� dlouhý; trmas-
ter.asc se mi nejlépe edituje ve Windousovském
Notespad - to není obvyklý Notepad!).

Na PAKETu v rubrice SWN6TR, si mù�eme stáhnout
seznam jmen ve staré podobì jako names.cmq. Ty
pak pøevedeme pomocí procedury v post.exe - U E N
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do podoby trmaster.dta. Jde v�ak o dost starou data-
bázi. Na paketu i internetu najdeme rùzné novìj�í
trmaster.dta, zamìøené zpravidla pro urèitý závod.

Na PAKETu v rubrice SWN6TR najdeme té� ve
sloupeèku seøazené Call a tøeba jejich èísla DIG a
mnoho jiného od Martina OK1RR. Call a jejich DIG èíslo
pøevedeme do trmaster.dta pomocí procedury
v post.exe - U E F F, tentokrát ale tøeba pod USER 3.
V USER 1 máme ji� okresy a v USER 2 napøíklad
DOKy. Sloupeèky musí být na rozdíl od INI souboru, kde
zpùsob zápisu podle a) nevadí, pro zápis do trmas-
ter.dta seøazené dle b):

a) b)
DL0XYZ 9210 DL0XYZ 9210
DL2XY 9211 DL2XY   9211
DA0X 9212 DA0X     9212
Rovnì� takto mù�eme pøevést OMAC.INI od OK1SI,

který najdeme na paketu v rubrice SWN6TR a stránkách
www.qsl.net/ok1if ve SKOLATR2 do podoby trmas-
ter.dta, v post.exe - U E F F. Musíme v�ak mít
novìj�í verzi, kde je roz�íøen USER na 1 a� 5.

Zvolíme napø. USER 4, nebo� 1, 2, 3 ji� máme
obsazeny.

Výhoda trmaster.dta - USERu je v tom, �e se
snadno doplòuji, ani� bychom museli pøemý�let, zda ji�
nìkdo v databázi je èi ne. Doplnit USER 4 o 1000
dal�ích znaèek a jejich posledních písmenek v sufixu
pro OM AC je dílem okam�iku, ale zkuste dopsat 1000
údajù do INI souboru. Jenom�e musí zde být nìkdo jako
Ivo OK1SI, kdo nám do nìjakého souboru .ini onìch
1000 údajù pøipraví.

V proceduøe U E F F se objeví otázka �Is this a TR
log file(Y/N)?� Na ni odpovíme �Y� jen tehdy,
pøevádíme-li nìjaká data z log.dat. Pøevádíme-li data
tøeba z OMAC.ini, který je ve stejném adresáøi jako
N6TR, odpovíme na otázku N.

Podobnì mù�eme doplòovat trmaster.dta z na�ich
závodních deníkù o seznamy DOKù, okresù, DIG èísel a
také OMAC posledních písmen call. A to je také cesta,
jak bezbolestnì a postupnì doplòovat trmaster.dta.

Trmaster.dta si vezme z na�eho deníku jen nová
data. Aby se pøíli� nezvìt�ovala velikost tohoto souboru,
vkládáme do nìj jen údaje stanic, které se závodu
skuteènì zúèastòují.

Po nìjakém vnitrostátním závodì vidíme v deníku
pøed reporty hvìzdièky *. Ty znamenají, �e
trmaster.dta zná jméno stanice. U koho * není, toho
mù�eme do trmaster.dta doplnit vèetnì okresu,
posledního písmenka sufixu, lokátoru, kódu pro nové
podmínky SSB ligy a KVPA apod. Jde-li jen o nìkolik
QSO, udìláme to v post.exe U E E.

Nova èísla DIG doplòujeme z paketové rubriky DIG, a
to po nìjaké dobì, aby to ji� stálo za to. Neopisujeme
Callbook, je toti� trapné, kdy� stanici oslovujeme �pat-
ným jménem. Ostatnì jaké jméno dáme do trmas-
ter.dta u Liboslav-Slavomir, Radomir-Branislav,
Jaromir není vùbec jednoznaèné. I u OM stanic nìkomu
øíkáme Peter, nìkomu Petøe, v OK nìkomu Honzo, nìko-
mu Jendo, nìkomu Jane.
Pøipojení pastièky, klíèování a PTT
Pøipojení klíèování, pastièky a PTT je popsáno
v manuálu i zvlá�� od OK1RR v rubrice SWN6TR.
Obrázek od OK2FD najdeme také v AMA 5/94 a v mno-

hých internetových stránkách. Pastièku �olepíme� kon-
denzátory 10 n, klíèování a PTT 100 n. Poèítaè je dobré
oddìlit od TCVRu optoèleny. Není to ov�em tak
jednoduché, jak se zdá. Ale o tom zase nìkdy jindy.
LOGCFG.DAT nebo NAMEZAV.CFG ?
Tento odstavec je mo�no pøeskoèit a vrátit se k nìmu
pozdìji.

Spou�tíme èistý deník a po volbì závodu, cviènì opìt
PACC, na dal�í otázku �Enter filename...or
Enter...� napí�eme PACC. Zatím jsme na tuto otázku
nepsali nic a dali jen Enter.

Tedy na otázku ...filename... vzniknou v adresáøi
soubory

nic a Enter PACC a Enter
log.dat pacc.dat
log.tmp pacc.tmp
logcfg.dat pacc.cfg
restart.bin pacc.rst
summary.dat summary.dat

U star�ích verzí, kde otázka filename? není, mù�eme
do logcfg zapsat pøíkaz

LOG FILE NAME = PACC.DAT
Pøed zpracováním v post.exe pod F zde zmìníme

log.dat na pacc.dat. Jinak by se nechtìl vytvoøit
summary.dat. U nových verzí se zmìna provede auto-
maticky.

Dále se budu dr�et standardního logcfg.dat,
log.dat atd.
COMMON.CFG
I tento odstavec mù�eme pøeskoèit a vrátit se k nìmu
pozdìji.

V logcfg.dat je øada údajù, které jsou pro v�echny
závody stejné. Napø. v�dy pøipojujeme klíèovací obvod
na COM 1, v�dy budeme chtít, aby nám fungovalo i PTT
z poèítaèe, v�dy budeme pou�ívat barevný monitor, v�dy
budeme mìnit pozadí v dupe kolonce na zelenou, pøí-
padnì v�dy budeme mìnit barvu celého N6TR k obrazu
svému, naopak nebudeme chtít sly�et odposlech
klíèování z poèítaèe, v�dy budeme dávat krátké nuly pøed
èísly, a ti, kteøí z nìjakého dùvodu nemají v PC èas
v UTC, si sem zadají posun èasu o hodinu nebo dvì.
Tyto a dal�í spoleèné údaje si zapí�eme do souboru
s názvem common.cfg, který je v podadresáøi NAME
a ten je v adresáøi LOG.

Do ka�dého logcfg.dat, který budeme tvoøit,
napí�eme øádek

INPUT CONFIG FILE = C:\LOG\NAME\COM-
MON.CFG
aby program vìdìl, kde potøebná data hledat.

V�e velmi dobøe popsal asi pøed dvìma lety Martin
OK1RR a jeho systém je jakousi normou v OK.
Podrobnosti a obsah common.cfg od OK1RR najdeme
na paketu v rubrice SWN6TR.

U mých jednoduchých souborù logcfg.dat se tento
systém témìø nevyplatí. A tak mám pro ka�dý závod
kompletní logcfg.dat pod názvem závodu. Tedy KVPA,
OMAC, WAG, DIG, RSGB160, UKRDX, OKOMQRP,
OKCW99, OKCW2000 apod. Tyto konfigurace jsou
umístìny ve stejném adresáøi jako N6TR.

Obèas chceme zmìnit v nìjakém závodì i to, co jsme
pova�ovali za nemìnné. Pak nemìníme v�echny závody
v common.cfg, ale jen ná� konkrétní závod. Mùj
jednoduchý zpùsob má ov�em vadu neustálého
pøepisování jména závodu na logcfg.dat a zpìt.
Co si dále doplníme pod F klávesyv Alt-P a �C� a �E�
Na následující rady mìjte svùj názor a rovnou si øíkejte,
�e to udìláte jinak. A budete mít pravdu.

Podle vymìòovaného kódu mù�eme rozli�it závody
v podstatì na dvì skupiny:
1. RST a èíslo QSO a tøeba je�tì nìco, napø. OKCW a
OKSSB 2000, kde je kód 599 APA 001 místo zabìh-
nutého APADZ, tj. okres + dvì písmenka 
2. RST a nìco, napø. okres, zóna, vìk, rok vydání licence
a pod.
ad 1. v otevøeném deníku dáme Alt-P a C:
F3 - CQ MEMORY F3 = # - tj. èíslo QSO,
F4 - CQ MEMORY F4 = #-1 - tj. èíslo o jedno ménì,
kdy� se na nr. ptá ji� ulo�ená stn.
F5 - CQ MEMORY F5 = APA - vy�le ná� okres. Rst
5NN snad není tøeba opakovat, pokud je kód jen 5NN
001, mù�eme pod F5 dat 5NN;
Toté� udìláme pøi Alt-P a E:
F3 - EX MEMORY F3 = # - dtto,
F4 - EX MEMORY F4 = #-1 - dtto,
F5 - EX MEMORY F5 = APA - dtto.
ad 2. v otevøeném deníku dáme Alt-P a C:
F4 - CQ MEMORY F4 = 5NN (v QRP závodech
skuteèné RST: [ )
F5 - CQ MEMORY F5 = APA
Podobnì pod Alt-P a E:
F4 - EX MEMORY F4 = 5NN (v QRP závodech
skuteèné RST: [ )
F5 - EX MEMORY F5 = APA.
Dal�í úpravy jsou spoleèné pro v�echny typy závodù:
F8 - sjednotíme v Alt-P �C� i �E� na AGN,
F9 - je v obou pøípadech �?�, co� je dobøe,
F7 - v �C� je SRI QSO B4 73 \ TEST. To je pøíli�
dlouhé a v protistanici mù�e vyvolat asociace �no jo ten
blbec pou�ívá N6TR�. Umázneme alespoò provokativní
B4 nebo zkrátíme na napø. SRI^QSO^\^TEST (\ je
na�e CALL,^ je pùlmezera). Zvoleny text sjednotíme té�
pod èíslem 5 v Alt-P a �O�.
F7 - v �E� - sem pøesuneme ono EE z F8 nebo dáme TU
nebo TU^EE, zále�í na tom, k jak rychlému závodu to
dìláme. Úèelné je v S&P si pod F7 dát svùj sufix, tøeba
AYY. Protistanice ji� pobrala OK1 a �ádá jen opakování
sufixu. Opakování celé na�í call zdr�uje.

Je�tì uvá�íme, zda originální CQ v Alt-P a C je pro
nás to pravé oøechové. V závodech, kde je reálné
nebezpeèí, �e soubì�nì pobì�í více závodù, dáme pod
F1 napø. CQ CQ KVPA \ \ TEST, tedy v CQ je ji� jasné,
jaký závod jedeme. Pod F2 místo dlouhého CQ mù�eme
dát napø.  \ TEST .
F6 - pod C zde máme:  DE \ , logicky v E si dáme pod



F6 - \ , to je èasto pou�ívaná klávesa v S&P, kdy
stiskem Enter zavoláme stanici, ale jsme v poøadí a
tak pro nové vysílání na�í znaèky �ukneme na F6.

Libovolné zprávy mù�eme také dávat i pod Alt-F1
a� Alt-F9, ale to u� vyu�ijeme málokdy.

V�echny uvedené zmìny se objeví v logcfg.dat
jako CQ MEMORY F1 atd. nebo EX MEMORY F1
atd.

Star�í verze N6TR dìlají mezi pøíkazy zbyteèné
øádky. Ty odstraníme, aby logcfg.dat nebyl
zbyteènì dlouhý.
Co si doplníme pod F klávesy v Alt-P a �O�
Aby N6TR vìdìl, co má vysílat v CQ a S&P modu,
musíme doplnit, jak jsme to ji� dìlali u PACC, dle
konkrétního závodu:

k tomu:
_ =  mezera - nìkdy je potøeba, nìkdy ne, nìkdy se

hodí pùlmezera ^
[ = skuteèné RST - 569 (musíme stisknout pøed

zaèátkem dávání rst 6)
~ = GM/GA/GE
% = jméno.

Nìkdy mù�eme spojit ~ a % do $. - znak $ ale
obèas nefunguje. Na SHORT 1 = 1 a 9 = N apod.
ji� pøijdete sami. U v�eho je nápovìda.

Pod èíslem 5 jsme zmìnu udìlali v pøedchozím
odstavci = stejný text jako pod F7 v CQ módu.

Pod èíslem 4 QSL Message mù�e být od  TU 73
\ TEST pøes standardní 73 \ TEST do TU^\^TEST.

Pod èíslem. 6 QUICK QSL Message mù�e být od
CFM, QSL, R^TU pøes TU a� do moderního, ale
v závodech pøíli� provokativního zkrácení TU na X.
Místo Enter stiskneme klávesu \, tj. text Quick Qsl
Message. Pokud nás nikdo nevolá, dáme v CQ modu
F2, tj. na�e \ TEST, to znamená na�e volaèka TEST.

Na�e doplòky se opìt objeví v logcfg.dat. Opìt
odstraníme prázdné øádky. Nìkdy se stane, �e N6TR
neudìlá zbyteènì prázdný øádek navíc, ale nalepí
pøíkaz k pøedchozímu pøíkazu. Ka�dému pøíkazu ale

dopøejeme jeho øádek. Nové
verze dìlají øádky správnì.
Zrychlování a zpomalování textu
Jistì jste si v�imli, jak nìkdo
dává rychle 5NN nebo zpoma-
lenì CALL a pod. Jak na to:
- zrychlování o 6 % ka�dý
lísteèek ♣, tj. 18 %♣♣♣,  
- zpomalení o 6 % ka�dý dvo-
jvykøièník !!, tj. 18 % !! !! !!.   
- o co zrychlíme, o to na konci
musíme zpomalit a naopak.
Pøíklady:
♣♣♣5NN!! !! !!
!!# ♣♣♣5NN!! !! !!  APA  # ♣

Zpomalíme-li èísla QSO, je
dobré to udìlat i pod klávesami
F, napø. 2 x F3  -  !!#♣ , 2 x F4
- !!#-1♣ apod.

Pozn.: Jak dìláme ♣ : Pod
Alt-P pomoci Ctrl-P a pak
Ctrl-F. V editaci Nortonu Ctrl-
Q a pak Ctrl-F (znaková sada
DOS è.6).

Jak dìláme !!: Pod Alt-P
pomoci Ctrl-P a pak Ctrl-S, v
editaci Nortonu Ctrl-Q a pak
Ctrl-S (znaková sada DOS
è.19).

Pøi úpravì stránek pro tisk v Nortonu se nám
mù�e hodit i stránková samièka, tj. Ctrl-Q a pak
Ctrl-L (znaková sada DOS è.12).

V praxi znaky vytváøíme zrychlenì pøidr�ením Ctrl
a �uknutím napø. na Q a pak na F.
Pokraèování pøí�tì.
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KENWOOD TS-2000
KV/VKV/UKVall mode, �pièkovìvybavený DSP, vè. modulu UT-20ELECRAFT K2  NOVINKA!NOVINKA!Vynikající KV TCVR. Stavebnice -rùzné sestavy, od         ...27.990,- Kè ALINCO DJ - 596Robustní ruèka 2 m/ 70 cm, 5 W,Super cena                      ...7890,- KèRadiostanice PMR od ...950,- Kè

Inovovaný tribander 3el.Yagi
14/21/28
MHz, velmi
robustní,
dural,

osvìdèená konstrukce, G=8 dBSpeciální jarní cena: 8.390,- Kè 
Kit na 40m...3.990,- Kè
V7+ vertikál ekv. Cushcraft R7000,
40 - 10 m, vý�ka 7 m, trapy, bez
radiálù, bez kotvení     ... 9.680,- Kè
AVT 3 vertikál 20-15-10 m, 2 kW,
vý�ka 3,8 m, trapy,       .. 2.990,- Kè
sada samonos. radiálù ... 1.490,- Kè
AVT 4 vertikál 40-20-15-10 m, 2 kW,
vý�ka 6,5 m, trapy,       .. 2.990,- Kè
sada samonos. radiálù ... 2.380,- Kè
X 50 a X300 bílé hole 144/435 MHz,
originál Diamond i ekvivalent ECO.
Mnoho dal�ích antén pro KV a VKV/UKV.
Koax. kabely RG-213 od...33,- Kè/m,
elast. Aircell7 do 3 GHz ...45,- Kè/m,
RH 100 nízkoútlumový  ...52,- Kè/m,
AIRCOM Plus do 10 GHz, elastický
Ecoflex 10 a Ecoflex 15, konektory.

Aktuální nabídka:
Transceivery

KV/VKV/UKV antény

Pøijímaèe a skenery

Ant. analyzéry MFJ 259B             ...jen 11.990,- Kè MFJ 269                ...jen 16.490,- KèAutek VA1 a RF5.Ant tunery MFJ 941E ...6.650,- KèMFJ 945                       ...5.190,- Kè MFJ922 VKV-UKV        ...4.890,- KèHlasová pamì� MFJ 434  ...7.990,- KèRotátory Create RC 5-1  ...16.490,- KèYAESU G800DXA          ...25.990,- KèARRL Handbook 2003     ...1.450,- KèLOW BAND DXing ON4UN ...1.150,- Kè

Pøíslu�enství 

NOVINKA!NOVINKA! ICOM R-5 mini scanner,do 1300 MHz, inov. IC-R2...8.990,- KèALINCO DJ-X3 mini scanner, 0,1-1300 MHz, AM/FM/WFM, 700pamìtí, odtajòovaè, vyhledávání�tìnic, super cena      ...5.990,- KèYUPITERU MVT-7300 0,1-1320MHz, all mode, 1000 pamìtí, odtajòovaè,  jen         ...11.990,- KèYUPITERU MVT 7100 cena jen                   ...11.990,- KèYUPITERU MVT 9000Mk.2 super cena                 ...18.990,- KèSANGEAN ATS 505 DV/SV/KV (1,5-30MHz) AM/ SSB, VKV FM STEREO,nejlevnìj�í RX se SSB     ..3.990,- KèICOM R - 75 0,03-60 MHz, allmode, 100 pam., �pièk. komu-nikaèní pøijímaè     ...jen 29.990,- KèNASA HF 4-ES 0,1-30 MHz,AM/SSB, 20 pam., kvalitní komu-nikaèní pøijímaè     ...jen 10.590,- KèV na�í nabídce je mnoho dal�íchpøijímaèù a scannerù! 

Napø. pro OK CW 2000:
pod èíslem 2 napø. OK CW 2000
CQ Exchange = _~ % 5NN APA #  
a pod èíslem 8 napø.
S&P Exchange = CFM % 5NN APA #  
Pro KVPA: 
pod èíslem 2 napø. KVPA 
CQ Exchange = ^~^5NN A161
a pod èíslem 8 napø.
S&P Exchange = CFM % R 5NN A161
Pro OKOMQRP:
pod èíslem 2 napø. OKOMQRP
CQ Exchange = ^~^%^[ O5 APA
a pod èíslem 8 napø.
S&P Exchange = CFM % R^~^%^[ O5 APA

ANTÉNÁØI
Sofware pro výpoèet a studium UKV a cm

antén najdete na adrese
www.anteny-proch.ignum.cz
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