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Podzimní kurz Podzimní kurz 
se blí�í!se blí�í!

Radioklub OK1KHL Holice pořá-
dá první dva víkendy v říjnu v RZ 
RADOST Horní Jelení 

RADIOAMARADIOAMATÉRTÉRSKÝ KURZSKÝ KURZ 
zakončený zkou�kami. Více najde-
te na http://www.ok1khl.com/view.
php?cisloclanku=2006060701
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Prvním bodem programu byla otázka 
�Monitoring systému�. Opět bylo 
konstatováno, �e do tohoto systému je 
zapojeno pouze 5 zemí, co� při počtu 
členů IARU Region 1 je zcela nedos-
tatečné. Opět bylo konstatováno, �e 
tento systém není zaměřen na radio-
amatérské praktiky, ale na sledování  
naru�itelů amatérských pásem.
Akce: v�echny členské organizace

V dal�ím bodě John, G3WKL, upo-
zornil na doporučení DV05 C4 Rec. 8, 
které se týká neobsluhovaných ma-
jáků ve v�ech pásmech pod 14 MHz. 
Zde bylo poukázáno na některé problé-
my, neboť povolení k provozu těchto 
majáků mají soukromé osoby a bude 
záviset na legislativě jednotlivých zemí, 
jak se podaří s touto problematikou vy-
rovnat. V této souvislosti Hans, PB2T, 
poukázal na skutečnost, �e v pásmu 
10 MHz, kde amatérská slu�ba má 
sekundární statut, mů�e provoz neob-
sluhovaných majáků působit ru�ení pri-
márním u�ivatelům. A to pro zachování 
pásma 10 MHz není dobré. V této věci 
se účastníci shodli na tom, �e provoz 
v�ech majáků má být koordinován 
�IARU Region 1 HF Beacon Coordina-
torem�. Zásady, které předlo�il G3WKL 
ve svém návrhu, budou dopracovány a 
projednány na zasedání KV pracovní 
skupiny IARU Region 1.
Akce: G3WKL

Následně Hans, PB2T, přednesl 
informaci o přípravě WRC07. Ama-
térské slu�by se týká následující:
a)  Vy�krtnutí některých poznámek 

z Radiokomunikačního řádu (Čes-
ké republiky se to netýká).

b)  Celosvětová alokace 7000 a� 7300 
kHz, která v�ak nará�í na profesio-
nální zájmy. 

c)  Nový po�adavek na alokaci v ob-
lasti 5 MHz, který byl předán CEPT. 
Byl v�ak odmítnut NATO a Ruskou 
federací! Zde je nutno upozornit, 
�e nejde o náhradu za roz�íření o 
7200 a� 7300 kHz. To má prioritu.

d)  Dále jsou to návrhy na začlenění 
pásma 50 MHz v 1. regionu do Ra-
diokomunikačního řádu a pásma 
nad 275 GHz.

Akce: v�echny členské organizace
Na programu byla i problematika 

závodů, kterou uvedl Tom, LA4LN. 
Ukazuje se, �e závodů je mnoho a 
mnohé z nich zabírají celé pásmo, 
bez ohledu na existující doporučení. 
Vyskytují se i problémy, kdy� ve stej-
ném termínu se koná více závodů. 
Byly diskutovány mo�nosti sloučení 
některých závodů. Jako příklad byla 
dána baltická a skandinávská oblast. 
Také není nutné fone a cw část zá-
vodu uspořádat v rozdílné dny. Byla 
otevřena i otázka koordinace závodů. 
Při té příle�itosti bylo konstatováno, 
�e pracovní podskupinu pro závody 
se nepodařilo ustavit a od konference 
v Davidu trvá status quo. V průběhu 
diskuse po�ádal vedoucí KV komise 
Colin, G3PSM Mauricette, F8BPN, 
aby se této problematice věnovala.
Akce: G3PSM/F8BPN

V závěru John, ON4UN, informoval 
o tom, �e v Belgii, po vzoru RSGB �foun-
dation license�, byla zavedena nová třída. 
Výsledkem je zvý�ený počet ON3 o 15 %.

Dále pak upozornil na vzrůstající 
počet případů ru�ení na kmitočtech 
expedic. Zmínil web ON4WW (www.
on4ww.be), který se problematice 
věnuje v �OPERATING PRACTICE: A 
practical guide on operational proce-
dures�.

John, G3WKL, informoval o aktivi-
tách směrem k CEPTu, které se týkají 
�spread-spektrum� technologií spo-
lečnosti Euroloop pro �elezniční ko-
munikaci. Dále informoval o snahách 
k přístupu k 500 kHz.

Přítomní byli informováni o tom, �e 
v Řecku mohou nyní náv�těvníci pra-
covat i na 6 a 4 metrech.

Pří�tí řádné zasedání KV skupi-
ny se uskuteční 24. a 25. února 2007 
ve Vídni.

<6503>!

Ing. Milo� Prostecký, OK1MP, ok1mp@volny.cz

Informativní KV schůzka nformativní KV schůzka 
IARU IARU Region 1Region 1
V průběhu setkání ve Friedrichshafenu se 24. června 2006 uskutečnila 
informativní KV schůzka. Této schůzky se za Český radioklub účastnili 
KV mana�er Ivan, OK1PI a IARU Liaison OfÞcer, Milo�, OK1MP.

Svetozar Majce, OK1VEY, svetozar.majce@worldonline.cz

17. mezinárodní setkání radio-17. mezinárodní setkání radio-
amatérů 2006 v Holicích skončiloamatérů 2006 v Holicích skončilo
Hodnocení holického setkání je na mnoha webových stránkách jiných 
klubů či jedinců. Samo ředitelství setkání je spokojeno s jeho průbě-
hem. Zde přiná�íme jen zásadní informace.

I kdy� páteční dopolední dé�ť pozna-
menal účast první den, druhý den to 
celkem dohnal. Slo�ení náv�těvníků 
se posunulo poněkud do důchodo-
vého věku, celkový počet účastníků 
včetně prodejců a hostů se opět při-
blí�il 5000.

Letos se podařilo doplňkový 
program roz�ířit co do rozmanitosti 
i rozsahu. Ve vysílacím středisku 
si mohli operátoři porovnat provoz 
s klasickou vertikální anténou a an-
ténou V8-9A4ZZ, kterou zde před-
stavil přímo její konstruktér 9A4ZZ. 
Tato anténa je také popsaná ve sbor-
níku Holice 2006.

Velký zájem byl o příjem METEO-
SAT i o Q-klub mladých z Příbrami 
a o QRP klub. Vojenská technika, 
předev�ím z druhé poloviny minulé-
ho století, včetně funkční radiosta-
nice ve voze V3S, byla té� středem 
pozornosti. Zajímavým doplňkem 
programu bylo i vystoupení skupiny 
Airsoft team URNA Pardubice. Svůj 
účel jistě splnily stánky národních 
amatérských organizací. Obrovský 

zájem byl samozřejmě i o prodejní 
stánky a o ble�í trh jak z aut, tak i o 
malý na stolech v sokolovně.

Ohlasy zahraničních účastníků, 
například pana Begaliho z Itálie, 
který v Holicích představil svou vý-
robu �pastiček�, i ostatních cizinců, 
byly velmi příznivé. Přesto�e beseda 
s účastníkem leto�ní expedice 3Y0X 
do Antarktidy na ostrov Petra I., 
s Gerardem Jacotem F2JD, byla ne-
tradičně uspořádána ji� v pátek od-
poledne, měla slu�nou náv�těvnost. 
Gerard také při přijetí radioamatérské 
delegace starostou města na radnici 
velmi chválil uspořádání setkání.

Pokud jste v Holicích byli, tak se 
mo�ná na snímcích v na�í fotogalerii 
najdete, pokud ne, tak aspoň na-
hlédněte, jak to v Holicích vypadalo 
(http://www.ok1khl.com/gallery.php).

Nezbývá tedy nic jiného, ne� se 
ji� nyní tě�it na 18. setkání, které se 
uskuteční ve dnech 24. a 25. srpna 
2007, a připravovat dal�í zpestření 
v doprovodných programech.

<6501>!

Soukromá inzerceSoukromá inzerce
Prodám TCVR KENWOOD TS-940SAT, osazen 
kompletně Þltry INRAD, aut. tuner, orig. servis 
manual, original obal. 100% funkční. Cena 25 tisíc 
nebo dohoda. Tel. 607 727 668. 
Koupím TORN.E.b. i nechodící, R354. Mob. Slo-
vensko 0904 273 183.  
Prodám R-105 + zesilovač; elektrocentrálu 42 V 
- 630 W; zdroj 12, 12/24, 24 V/250 A. V�e levně. 
Miroslav Ří�ský, Dolnokubínská 1444, 393 01 Pel-
hřimov. Tel. večer 565 333 221. 
Koupím dekodér CW signálu s displejem; dobře 
vypracovaný zpětnovazební RX pro více am. pásem, 
nejraději tranzistorový. Miroslav Ří�ský, Dolnokubín-
ská 1444, 393 01 Pelhřimov. Tel. večer 565 333 221.
Prodám TRX HIT-2000, 430-440 MHz, Pmax 
= 12 W, 100 pamětí, scanování, napájení 13,8 V, 
mo�nost pou�ití na NOD, je k němu návod k obslu-
ze, cena 1500 Kč. L. Polák, tel. 723 102 767.
Hledám Aripot: nový, Aritma, 100 kOhm s odboč-
kou (ev. 2x50 kOhm), modrý, průměr 45 mm. Tel. 
večer 377 562 267.
Prodám: 1. Radioamatérský polyskop CH101; 
2. Kenwood 790E s modulem 23 cm/15 W + orig. 
zdroj; 3. HP1700 tiskárna A3, oddělené cartr.; 4. PA 
2 m 170 W out, 45 W in, RF CONCEPT; 5. PA 2 m 
35 W out, 5 W in, vč. double needle PSV + síť. zdroj 
12 V; 6. PA 2 m/70 cm � ULIA 50, jeden ant. vstup, 

1x ant. výstup, sám umí vybrat pásmo, out 50 W, in 
5 W + zdroj 220/12/8 A; 7. patní proÞ ant. mobilní 
izolátor; 8. koax. relé nové do 3 G; 9. koax. pře-
pínač do 3 G nový, ruční; 10. sto�ár 10 m. anten. 
skládací; 11. Magirus 10 m; 12. GX1000 PSV do 
1,3 G; 13. scaner AR8000 nový, CW, USB, FM, AM, 
do 1,3 G; 14. anténa 23 cm 8x dip proÞ; 15. anténa 
Yagi 70 cm 19 prvků proÞ � Zach. V�e nové nebo 
skoro nové (nepou�ívané) za cca 70 % kupní ceny, 
dohodou; rychlé jednání � sleva! OK1VUS, Pavel, 
tel. 603 410 812. 
Koupím zachovalý tovární elektronkový zesilovač 
výkonu do 600 W na KV pásma. Tel. 286 891 541.
Prodám publikace: Fyzikální základy radiotech-
niky (Ing. Pacák, 1946), VF elektrotechnika (Ing. 
Stránský, 1958), Příručka radiotechnické praxe 
(Ing. Havlíček, 1958), Superreakční přijímače (Ing. 
Petr, 1957), Opravy tranzistorových přijímačů (B. 
Pabst, překlad z němčiny, 1970). OK2PBF, tel. 567 
313 039. 
Prodám funkční Rx R5P včetně napájecího zdro-
je, el. schema a náhradních tranzistorů. Potřebuji 
do Pragomixu ETA 030 převodovou skříň typ 029S. 
Tel. mob. 776 815 353.
Prodám Dragon SY-130 50W, FM/VKV/Mobil. 
Cena 2 500 Kč. Lineár KVZ05/600-750W. V�echna 
KV pásma 20 000 Kč. YAESU FT1000MP. Filtry 
Collins na v�ech mezifrekvencích � málo pou�íva-
ná. Cena  60 000 Kč. Spínaný zdroj 13,8 DC/30 A. 
Cena 1 000 Kč. Kontakt Pepa, OK1KA, mobil 604 
147 472, pevná 491 462 115.
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Klubové zprávy

V průběhu setkání ve Friedrichshafenu se uskutečnila 
i tato ji� pravidelná schůzka. Po úvodním slovu Oleho, 
LA2RR, informoval Larry, W4RA o činnosti IARU, 
zvlá�tě pak přípravách na WRC07.

Poté přednesl krátkou informaci o novinkách v 2. 
Regionu jeho president Rod, W6ROD.

Krátkou informaci přednesl i mezinárodní koordi-
nátor pro nouzovou komunikaci Hans, F/HB9HQS, 
který vyzval účastníky, aby mu národní organizace po-
skytly informace o jejich aktivitách v této oblasti.

Poté Hans, PB2T, informoval o přípravách na 
WRC07 v Regionu 1. Tyto body zde neuvádím, 
jsou podrobně uvedeny v informaci o zasedání KV 
skupiny.

Následovaly krátké informace o činnosti pra-
covních skupin, z nich� uvádím informaci Gastona, 
ON4WF o chystané výstavě v sídle Evropské ko-
mise (2007). 

Bob, G3PJT, vedoucí pracovní skupiny �Radio 
Regulation� pak informoval o tom, �e ECC (Electro-

nic Communication Committee) ji� projednává návrh 
IARU Region 1 �Radio Amateur Entry Level Exami-
nation and Licence� (Draft ECC Report 89).

Přítomní byly té� informováni o tom, �e pří�tí kon-
ference IARU Region 1 se uskuteční v roce 2008 a� 
v říjnu, co� je dáno ni��ími cenami v tomto období.

Představitel rakouské organizace informoval o tom, 
�e řádná zasedání pracovních skupin KV a VKV/UKV/
mikrovlnné se uskuteční ve Vídni 24. a 25. února 2007.

<6504>!

8. Platí moje koncese i v zahraničí? 
Oprávnění vydaná českým státem obecně platí jen 
na území České republiky. Na�těstí je Česká re-
publika členem Evropské konference po�tovních a 
telekomunikačních správ (CEPT), mezivládní koor-
dinační organizace evropských vlád. CEPT formou 
doporučení koordinuje řadu telekomunikačních čin-
ností včetně té radioamatérské. 

Řada evropských (i několik mimoevropských) 
zemí přistoupila k doporučením CEPT T/R 61-01 
a T/R 61-02, na jejich� základě tyto země jednak 
navzájem uznávají zkou�ky operátorů, jednak i vy-
stavené koncese. Také Česká republika obě dopo-
ručení akceptovala. Přehled ostatních zemí najdete 
na na�í stránce Aplikace doporučení CEPT T/R 61-
01 (viz http://www.crk.cz/CZ/CEPTC.HTM).
Pozor: 
�  Doporučení CEPT se týkají pouze povolení 

jednotlivců, stanice klubové dle doporučení 
CEPT vysílat z ciziny nemohou. 

�  Mezinárodně platné jsou pouze zkou�ky, průka-
zy odborné způsobilosti a koncese pro třídu A 
� HAREC. Doklady pro třídu N � NOVICE � me-
zinárodní platnost v současnosti nemají. CEPT 
v�ak v roce 2005 harmonisoval po�adavky na 
zkou�ky i pro tento typ tříd, tak�e zále�í hlavně 
na rychlosti reakce na�ich úřadů, aby se také 
nováčkové mezinárodních povolení dočkali. 

- V zahraničí nelze vysílat na základě povolovací 
listiny s výhradně českým textem (nikdo by jí tam 
nerozuměl). Proto jsou koncese třídy A � HAREC 
vystavovány na vícejazyčném formuláři. 

- Při vysílání v cizí zemi pochopitelně musíme 
respektovat tamní (nikoli české) předpisy pro 
radioamatérský provoz. 

- Koncese CEPT platí jen v zemích, které ak-
ceptovaly uvedené doporučení, a i tam jen pro 
krátkodobý provoz. Při dlouhodobém pobytu 
v zemi CEPT, nebo chceme-li vysílat ze země 

mimo CEPT, musíme po�ádat tamní státní ad-
ministrativu o vystavení koncese a zále�í na 
tom, zda ta která země přistoupila k doporučení 
CEPT T/R 61-02 (HAREC), nebo na jiných před-
pisech této země, bude-li tam uznána operátor-
ská zkou�ka slo�ená v ČR. 

9. Mů�e koncesi získat i spolek nebo jiná or-
ganizace? 
Koncesi mohou v ČR získat i tzv. právnické osoby, 
tedy nejrůzněj�í spolky, zájmové organizace, kluby, 
skautské oddíly, podniky, dru�stva a podobně. Pak 
mluvíme o tzv. klubových stanicích. 

Klubové stanice mají stejné mo�nosti jako stani-
ce jednotlivců, navíc v�ak musí mít tzv. vedoucího 
operátora, který sám musí být dr�itelem povolení 
pro jednotlivce a nese za provoz klubové stanice 
odpovědnost. 

Významné je, �e z klubové stanice mů�e vysílat 
nejen vedoucí operátor nebo jiní dr�itelé koncese, 
ale i ti, kdo koncesi nemají, a to v rozsahu opráv-
nění začátečnické operátorské třídy N. Podmínkou 
je, aby je vedoucí operátor přezkou�el v rozsahu 
po�adavků pro třídu N a vyslovil souhlas s jejich vy-
síláním z klubové stanice. Nekoncesovaní operáto-
ři pak vysílají pod dohledem vedoucího operátora 
nebo jiného dr�itele koncese. 

Rozhodne-li se tedy třeba nějaký spolek dětí 
nebo omladiny bavit se radioamatérským vysílá-
ním, postačí, aby získal jako vedoucího operátora 
alespoň jednoho dr�itele koncese, po�ádal o klu-
bovou koncesi, a po potřebné přípravě je cesta do 
éteru otevřena. 

10. Jak má vypadat přihlá�ka ke zkou�kám a 
jak �ádost o koncesi � existují pro ně formu-
láře? 
Nále�itosti přihlá�ky je zkou�kám určuje Vyhlá�-
ka č. 157/2005 Sb., (viz http://www.crk.cz/CZ/157_

2005C.HTM) v § 3 odst 1; tento paragraf v přihlá�-
ce po�aduje následující údaje:

a. jméno a příjmení �adatele, 
b. datum a místo narození, 
c. státní příslu�nost, 
d. bydli�tě, 
e. po�adovaný druh odborné způsobilosti. 

Osoby mlad�í osmnácti let k přihlá�ce ke zkou�ce 
dolo�í písemný souhlas svých zákonných zástupců.

Nále�itosti �ádosti o koncesi určují: 
Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunika-
cích, který ve svém § 17 odst.3) po�aduje v �ádosti 
tyto údaje:
a.  je-li �adatelem 

1. podnikající právnická osoba, obchodní Þrmu 
nebo název, sídlo, popřípadě sídlo organi-
zační slo�ky na území České republiky, a 
identiÞkační číslo, bylo-li přiděleno, jméno, 
příjmení a bydli�tě osoby oprávněné jednat 
jménem této právnické osoby, 

2. podnikající fyzická osoba, jméno a příjmení, 
popřípadě obchodní Þrmu, bydli�tě, místo pod-
nikání a identiÞkační číslo, bylo-li přiděleno, 

3. nepodnikající osoba, jméno a příjmení, byd-
li�tě a datum narození fyzické osoby, nebo 
název a sídlo, popřípadě sídlo organizační 
slo�ky na území České republiky, popřípadě 
identiÞkační číslo právnické osoby, 

b.  údaje o rádiových kmitočtech, které jsou po�a-
dovány, včetně jejich technických parametrů, 
a účel jejich vyu�ívání, nejsou-li tyto kmitočty a 
jejich technické parametry závazně stanoveny 
mezinárodní smlouvou, kterou je Česká repub-
lika vázána a která byla vyhlá�ena ve Sbírce 
zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv, 

c.  návrh po�adované volací značky, identiÞkační-
ho čísla nebo kódu, jsou-li pro daný druh radio-
komunikační slu�by nezbytné, 

d.  vymezení předpokládaného území vyu�ívání rádio-
vých kmitočtů, je-li pro jejich vyu�ívání nezbytné, 

e.  po�adovanou dobu vyu�ívání rádiových kmi-
točtů. 

�ádost musí být dolo�ena 
�  průkazem odborné způsobilosti, 

Z WWW stránek Českého radioklubu

�ádáme o koncesi - 2�ádáme o koncesi - 2
Dokončení článku z minulého čísla

Ing. Milo� Prostecký, OK1MP, ok1mp@volny.cz

Informativní KV schůzka představitelů národních organizacíInformativní KV schůzka představitelů národních organizací
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�  u osob zapsaných v obchodním rejstříku výpi-
sem ne star�ím ne� 3 měsíce, popřípadě ově-
řenou kopií smlouvy nebo listiny o zřízení nebo 
zalo�ení právnické osoby, 

�  u fyzických podnikajících osob a osoby oprávněné 
jednat jménem právnické osoby výpisem z evidence 
Rejstříku trestů ne star�ím ne� 3 měsíce, [k čemu� 
ale zase § 17, odst.11, písm.f) zákona praví, �e �bez-
úhonnost se neposuzuje a nedokládá u provozova-
telů amatérské radiokomunikační slu�by.�] 

Opatření obecné povahy č. OOP/13/07.2005-1, 
kterým se stanoví rozsah po�adovaných údajů 
v �ádosti o udělení individuálního oprávnění k vy-
u�ívání rádiových kmitočtů; ve článku 2, odst. 8. 
po�aduje dolo�it 
a.  u klubových stanic a stanic jednotlivců: 

1. adresa stanovi�tě, 
2. jméno, příjmení, volací značka a datum na-

rození, v případě klubové stanice se uvedou 
údaje hlavního operátora, 

b.  u neobsluhovaných stanic: 
1. druh zařízení, 
2. název stanovi�tě, 
3. zeměpisné souřadnice stanovi�tě v systému 

WGS842) (s přesností na 1 vteřinu), 
4. nadmořská vý�ka stanovi�tě (s přesností na 

10 m), 
5. po�adované kmitočty, 
6. vý�ka středu anténního systému nad terénem 

(s přesností na 1 m), 
7. vyzařovací charakteristiky anténního systému, 
8. azimut a elevace maxima vyzařování. 

Věcný obsah �ádostí je uvedenými předpisy 
dán závazně. Pokud si �u�etříme� práci při sepi-
sování �ádosti a některé údaje neuvedeme či ne-
dolo�íme, riskujeme, �e řízení bude přeru�eno a 
budeme vyzváni k doplnění údajů, výsledkem tedy 
bude přinejmen�ím zdr�ení. 

Vzorové formuláře �ádostí vydal ČTÚ. Proto�e 
zákon ani vyhlá�ky povinné u�ití těchto formulářů 
nevy�adují, nelze jejich pou�ití pova�ovat za závaz-
né. Má ov�em velkou výhodu v tom, �e nás povede 
tak, abychom �ádný závazně po�adovaný údaj ne-
opomenuli. Vzory formulářů najdete i na webu ČRK 
www.crk.cz, formuláře v papírové podobě si mů�ete 
vytisknout např. z webu ČTÚ http://www.ctu.cz, nebo 
o ně po�ádat na sekretariátu ČRK, případně v někte-
rém z členských klubů ČRK blí�e k va�emu bydli�ti 
(viz např. zprávička �Trefíte k nám?� na str. 8).
Poznámka: V souboru stránek vzorové �ádosti 
o koncesi, který zpracoval ČTÚ, je třeba správně 
rozli�it a pou�ít buď formulář označený �J�, který je 
určen pro neobsluhované stanice, nebo formulář 
označený �M�, který je určen pro v�echny ostatní 
stanice. Je politováníhodné, �e právě formulář �M� 
je chybný, neboť je v rozporu s opatřením ČTÚ 
obecné povahy č. OOP/13/07.2005-1. Pou�ijete-li 
vzorové formuláře ČTÚ, pak v části �M� vyplňte jen 
údaje, které zmíněné opatření závazně po�aduje. 

Podrobněj�í vysvětlení k tomu, kdo ve vý�e uve-
dených citacích z předpisů je míněn pod pojmem 
podnikající nebo nepodnikající osoba, najdete 
v odst. 13 Doplňující poznámky.

ČTÚ doporučuje, aby �adatelé na podáních 
uvedli své číslo telefonu nebo mobilu, či e-mailovou 
adresu. V případě nějakého drobného nedostatku 
�ádosti nebo příloh to úředníkům umo�ní �adatele 
operativně vyrozumět bez toho, �e by řízení museli 
přeru�it a tím vyřízení �ádosti oddálit. 

Dodejme, �e jsme povinni neprodleně ozná-
mit ČTÚ ka�dou změnu údajů, které byly uve-
deny jako závazné v na�í �ádosti (typicky třeba 
změnu bydli�tě). O jiné změny po�ádat mů�eme, 
například o zvý�ení operátorské třídy a podobně. 
V případě změn údajů, které jsou zapsány v po-
volovací listině, listinu musíme přilo�it k �ádosti 
či sdělení. 

11. Jak platit správní poplatky? 
Český telekomunikační úřad po�aduje, aby �adate-
lé uhradili poplatek u� před podáním �ádosti a do-
klad (nebo kopii dokladu) o platbě připojili k �ádosti. 

Poplatek lze uhradit ČTÚ bankovním převodem 
nebo slo�enkou na účet vedený u pobočky ČNB 
v Praze 1 č. 3711-60426011/ 0710. 

�adatelé o radioamatérské zále�itosti uvedou 
na slo�ence nebo příkazu k úhradě jako variabilní 
symbol číslici 6. 

Při bezhotovostní platbě musíme příkaz k pře-
vodu doplnit přiměřeným nezaměnitelným speci-
fickým symbolem (třeba na�e rodné číslo), který 
ČTÚ v textu �ádosti sdělíme, aby mohl identiÞkovat 
na�i platbu. 

Doporučujeme originál dokladu o zaplacení po-
platku (tedy ústři�ek po�tovní poukázky, výpis z na-
�eho účtu apod.) dobře uschovat a k podáním ČTÚ 
zásadně přikládat jen jeho fotokopie. 

12. Vzory nejčastěj�ích podání 
Vzory některých podání Českému telekomunikační-
mu úřadu v nejbě�něj�ích zále�itostech povolování 
amatérských stanic mů�ete najít na internetových 
stránkách Českého radioklubu http://www.crk.cz/
CZ/KONCEC.HTM. 

Poznamenáváme, �e �ádosti o vystavení průka-
zu odborné způsobilosti a předvolání ke zkou�kám 
se týkají jen jednotlivců. Průkaz odborné způsobi-
losti, který je na základě zkou�ky vystavován, je 
osobním kvaliÞkačním dokladem, radiokluby (a 
jiné právnické osoby) �ádný takový doklad pocho-
pitelně nemají a mít nemohou. Garantem odborné 
způsobilosti je v jejich případě vedoucí operátor.

Několik poznámek k jednotlivým �ádostem:
�ádost o vystavení nového průkazu HAREC:
�  tuto �ádost musí podat v�ichni dr�itelé průkazů 

odborné způsobilosti vydaných dle předpisů 
platných před květnem 2005, 

�  je třeba podat ji tak, aby nový doklad mohl �ada-
tel obdr�et nejpozději do 30. dubna 2007; s ohle-

dem na běh lhůt ve správním řízení doporučuje-
me podání nejpozději do konce ledna 2007, 

�  za vydání průkazu dle této �ádosti se neplatí 
správní poplatky, 

�  odstavec, který je na webu ČRK ve vzoru �ádos-
ti o vystavení osvědčení o zkou�ce z telegraÞe 
vysázen modře je nepovinný a nepou�ijí ho ti, 
kdo zkou�ku neslo�ili, ani ti, kdo nepředpoklá-
dají, �e by v budoucnu vysílali z některé země, 
která pro vstup na KV pásma vy�aduje zkou�ku 
z telegraÞe, 

�  přilo�í se fotokopie hodnověrného dokladu o 
zkou�kách slo�ených před ČTÚ (nebo jeho před-
chůdcem, Inspektorátem radiokomunikací Praha 
či Bratislava), fotokopie koncese (byť ji� neplat-
né) atp.; ti, kdo neopomenuli po�ádat o průkaz 
zvlá�tní způsobilosti dle § 12 odst.2 Vyhlá�ky č. 
202/2000 Sb. přilo�í fotokopii tohoto průkazu, 

�  potvrzení ČTÚ vydává na dvojjazyčném formuláři. 

�ádost o koncesi jednotlivce 
�  přečtěte si té� odst. 13 a 14;

�ádost o koncesi klubu 
�  přečtěte si té� odst. 13 a 14; 

�ádost o přeřazení do vy��í operátorské třídy 
�  přečtěte si té� odst. 14; 

�ádost o prodlou�ení platnosti koncese 
�  podejte nejméně 60 dnů před uplynutím plat-

nosti koncese původní 

Sdělení o změně trvalého stanovi�tě 
�  tento typ �ádosti pou�ijte (přiměřeně pozmě-

něný) i pro jiné případy, kdy do�lo ke změně 
skutečností, na jejich� základě byla koncese 
udělena, viz § 19 odst. 1 písm. c) Zákona o 
elektronických komunikacích.

13. Doplňující poznámky 
Poznámka k povolovacímu řízení obecně: 
Zákon o elektronických komunikacích a jeho prová-
děcí předpisy určují vlastně jen speciální část po-
stupů při povolovacím řízení, při zkou�kách a v dal-
�ích otázkách vztahů mezi radioamatéry a úřady. 
Obecnou část těchto vztahů (typicky: lhůty, počítání 
času, opravné prostředky atd.) určuje Zákon č. 500/
2004 Sb., Správní řád. Za normálního, nekonßiktní-
ho průběhu povolovacího řízení se správním řádem 
zabývat vůbec nemusíme, o to důle�itěj�í v�ak je, 
vyskytnou-li se na na�í cestě ke koncesi problémy. 

Na stránkách Českého radioklubu se problé-
mům ve vztazích mezi radioamatéry a ČTÚ věnu-
jeme zejména na stránce o ru�ení rozhlasu a te-
levize (viz http://www.crk.cz/CZ/TVIC.HTM). Zde si 
alespoň krátce připomeňme, �e v případě zamítnutí 
na�í �ádosti o koncesi lze odvolání podat orgánu, 
který napadené rozhodnutí vydal (v na�em případě 
ČTÚ), a to do 15 dnů od doručení rozhodnutí, a ne-
rozhodne-li tento orgán sám plně v souladu s odvo-
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láním, předá odvolání i s dokumentací odvolacímu 
orgánu (v na�em případě předsedovi rady ČTÚ). 
Mů�eme také po�ádat o přezkoumání rozhodnutí, 
a to přímo odvolací orgán, v případě neúspěchu se 
mů�eme obrátit i na soud. Soud ov�em přezkoumá 
jen správnost postupu úředníků z hlediska správ-
ního řádu, tj. zda byly nále�itě dodr�eny v�echny 
určené postupy správního řízení. 

Poznámka k podáním radioklubů: 
Je samozřejmé, �e právní úkony mají činit ti, 
kdo jsou k tomu oprávněni. U občanů, kteří jed-
nají svým jménem (sami za sebe) nepůsobí tato 
zásada problém, jinak je tomu u tzv. právnických 
osob, korporací, které jsou (přímo či nepřímo) 
uskupením vět�ího počtu fyzických osob, a musí 
být zřetelně deÞnováno, která z nich je oprávněna 
jménem tohoto uskupení jednat, kdo je jeho tzv. 
statutárním představitelem. Třeba u obchodních 
společností je to jednoduché: funkci statutární-
ho představitele v obchodní společnosti určuje 
obchodní zákoník, a konkrétní osobu, která je 
představitelem konkrétní obchodní společnosti, 
lze snadno zjistit v obchodním rejstříku. U jiných 
právnických osob v�ak zákony obvykle statutární 
představitele neurčují a také úřední registry před-
stavitele neevidují. To je také případ tzv. sdru�ení 
občanů, co� je nejčastěj�í právní forma, v ní� u 
nás působí radiokluby. 

Mnoho z nás má zku�enost, �e v klubech příle-
�itostně dochází k neshodám, je� jsou někdy do-
provázeny volbami v�elijakých �vzdoropředsedů� 
a �vzdorovýborů�. Určit pak, kdo je v takové situaci 
skutečně oprávněn za klub jednat, je předmětem 
slo�itého rozhodování soudu a určitě to nelze po-
�adovat po řadovém úředníku správního orgánu. 

Proto bylo s ČTÚ ujednáno, �e představitelé radio-
klubů budou své oprávnění jednat jménem klubu 
dokládat předlo�ením těchto dokladů: 
a.  fotokopií stanov s registrační dolo�kou minister-

stva vnitra, 
b.  u radioklubů s odvozenou právní subjektivitou 

(co� je i případ radioklubů ČRK) fotokopií dokla-
du o registraci radioklubu v rámci celého občan-
ského sdru�ení, 

c.  zápisem volební členské schůze, která jmenovi-
tě zvolila statutární představitele radioklubu, 

d.  ověření tohoto zápisu třemi ověřovateli, z nich� 
alespoň jeden je star�í 18 let, s uvedením jména 
a příjmení, adresy, rodného čísla a vlastnoruční-
ho podpisu ka�dého ověřovatele. 

Tito ověřovatelé jsou v zásadě vůči ČTÚ garanty, 
�e podání jménem radioklubu učinili ti, kdo jsou 
k tomu skutečně oprávněni. 

Je to sice slo�ité, av�ak jedinou alternativou 
k tomuto postupu je ověření průběhu volební schů-
ze notářem, je� by představovalo notářské poplatky 
ve vý�i několika tisíc korun, co� si �ádný radioklub 
nemů�e dovolit. 

Poznámka k prodlou�ení platnosti oprávnění: 
ČTÚ vystavuje koncese na dobu pěti roků (pokud 
není �ádáno na dobu krat�í). O prodlou�ení plat-
nosti oprávnění je nutno po�ádat, s ohledem na 
běh lhůt správního řízení je vhodné učinit tak 60 
dnů před skončením platnosti povolení, aby 
nové období platnosti oprávnění plynule navázalo 
na období předchozí, jinak bychom se v mezidobí 
museli vysílání vzdát. 

Při prodlou�ení platnosti koncese samozřejmě 
není třeba znovu skládat zkou�ky (pokud současně 
ne�ádáme o přeřazení do vy��í operátorské třídy). 

Vysvětlivka k pojmu �podnikající osoba�: 
Zákon o elektronických komunikacích rozli�uje růz-
né po�adavky na podání fyzických a právnických 
osob a na podání podnikajících a nepodnikajících 
osob � viz odst. 10, co� někdy vy�aduje vysvětlení. 
Rozdíl mezi fyzickou a právnickou osobou je obvyk-
le jasný: fyzickou osobou je občan � jednotlivec, 
právnickou osobou je (přímo či nepřímo) uskupení 
fyzických osob, které se na základě nějakého záko-
na (například zákona o sdru�ování občanů, obchod-
ního zákoníku, občanského zákoníku atp.) sdru�ily, 
aby společně usilovaly o naplnění společných cílů. 
Ne ka�dé uskupení občanů je právnickou osobou 
� to určuje příslu�ný zákon, například Zákon č. 
83/1990 Sb. ze dne 27. března 1990, o sdru�ování 
občanů, ve znění novel č. 300/1990 Sb., 513/1991 
Sb. a 68/1993 Sb. Ten v § 2 odst. 3 stanoví, �e sdru-
�ení občanů právnickými osobami jsou. 

Rozli�uje-li ov�em zákon o elektronických ko-
munikacích podnikající a nepodnikající osoby, pak 
je nutné si uvědomit, �e je míněno podnikání ve 
vztahu k účelu konkrétní �ádosti, nikoli obecný 
ekonomický statut �adatele. �ádáme-li například 
jako fyzická osoba o koncesi proto, abychom se 
bavili amatérským vysíláním ve svém volném času, 
jsme z hlediska účelu �ádosti fyzickou osobou 
nepodnikající, i kdybychom se v občanském �ivotě 
�ivili jako �ivnostníci, a to třeba i v oboru elektronic-
kých komunikací. Podobně právnická osoba, třeba 
společnost s ručením omezeným, i kdyby podnikala 
v oboru radiokomunikací, jestli�e �ádá o koncesi 
proto, aby zaměstnancům umo�nila trávení volného 
času v podnikovém radioklubu, je z hlediska účelu 
�ádosti právnickou osobou nepodnikající. 

 Dokončení na str. 23

Silent KeySilent Key

Miloslav Kousal, OK2WDC
Miloslav Kousal, narozen 24. 
4. 1940, zemřel po krátké tě�-
ké nemoci dne 25. 2. 2006. 
Na smutečním oznámení stá-
lo: Jak ti�e �il, tak ti�e ode�el. 
Při�li se s ním rozloučit snad 
v�ichni radioamatéři z Olo-
mouce a okolí. 

Celých padesát let se svému zájmu věnoval 
tělem i du�í. Patřil mezi zakladatele na�eho ra-
dioklubu OK2KYJ. Byl dlouhá léta zodpovědným 

operátorem. Nechyběl na �ádném VKV závodě, 
nikdo si nedovedl představit závody bez jeho 
účasti, neboť i příprava na závody byla v�dy jeho 
zálibou. Patřil mezi aktivní členy radioklubu s vy-
sokými znalostmi teoretickými i praktickými.

Na předposlední pravidelné schůzce klubu 
je�tě hýřil nápady, kdy� podal zprávu, jak sleduje 
sly�itelnost krátkovlnných majáků. Na poslední 
schůzku se u� Mirek nedostavil. Domluvili jsme 
se, �e ho nav�tívíme v nemocnici. Nestačili jsme. 
Nevěděli jsme, �e u� Mirek svým telegrafním 
klíčem vyťukává poslední písmena své volací 
značky OK2WDC. Nevěděli jsme, �e u� vypíná 

nav�dy mikrofon svého vysílače. Zavřel svůj sta-
niční deník a nechává se uná�et v dál s vlnami, 
které tak miloval.

Olomoučtí radioamatéři mu děkují za to, �e 
byl v�dy ochoten ka�dému pomoci. Děkují za to, 
�e byl v�dy pro radioamatéry přítelem a kamará-
dem. Patří mu dík za to, �e byl v�dy skromným a 
férovým člověkem. Mnohokrát 73!

RNDr. Rudolf Bláha, OK2BV ex OK2BOV

Ing. Zdeněk Men�ík, OK1ZL

6. srpna po dlouhé tě�ké 
nemoci zemřel ve věku 
nedo�itých 72 let OK1ZL, 
ing. Zdeněk Men�ík. Byl 
dlouholetý VO radioklubů 
OK1KMX a OK1KPA, za-
pálený DX-man a vítěz 
řady velkých závodů, dr�itel 
DXCC HONOR ROLL.

Za radioklub OK1KPA Beda, OK1DOZ

V souvislosti se vzpomínkou na zesnulého OK2WDC, uveřejněnou v minulém čísle, jsme byli upo-
zorněni na chybu v uvedeném křestním jménu � správně se jednalo o Miloslava Kousala (a nikoli o 
Miroslava, jak bylo napsáno v nadpisu zprávy). Na konci zprávy do�lo při úpravách textu k záměně 
správného jména autora, RNDr. Rudolfa Bláhy, OK2BV ex OK2BOV, za řádek s autorem jiného textu, 
který s touto zprávou nemá nic společného. Za tyto neúmyslné, av�ak politováníhodné chyby se touto 
cestou omlouváme a uveřejňujeme vzpomínku je�tě jednou ve správném znění.
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O sobě si myslím, �e se v principech podvojného účetnictví trochu vyznám. Přesto při-
znávám, �e kdy� dostanu do ruky dokument o účetnictví (např. tu kní�ku dále uvedenou), 
který se hem�í uváděním v�ech mo�ných i nemo�ných souvzta�ností a je�tě přitom počítá 
s tím, �e znám nazpaměť desítky čísel účtů, vyrá�í mi kopřivka (nebo to tak aspoň cítím). A 
kromě toho � dal�í text neberte jako závazný návod. Závazný text obsahuje pouze zákon, 
navazující vyhlá�ka a České účetní standardy. Kde jsou k nalezení? Například zde: v knize 
�Účtová osnova, České účetní standardy � postupy účtování pro účetní jednotky, u kterých 
hlavním předmětem činnosti není podnikání (nevýdělečné organizace) 2006�, autorka je 
Jaroslava Svobodová s kolektivem a vydalo nakladatelství ANAG v Olomouci. Kniha obsa-
huje zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhlá�ku č. 504/2002 Sb. s komentářem, návrhy 
účtových rozvrhů a České účetní standardy s příklady účtování 

Ale zkusme postupovat podle zásad, které razil ji� J. A. Komenský: od jednoduchého 
ke slo�itému.

Nejjednodu��í případ: klub nemá �ádný společný majetek ani společné Þnance. Pak 
zde není �ádný problém. Okolo té nuly není třeba �ádnou administrativu vést � tím méně 
podvojné účetnictví. Odhaduji, �e tohle se bude týkat klubů, zvaných �rodinné� � jejich� 
členy jsou příslu�níci jedné rodiny a několika přátel.

Jednoduchý případ: klub vlastní společný hmotný majetek, který je star�í, opotřebený 
(ekonomicky odepsaný) a něco málo nebo i více peněz. Pro takový klub je povinný dnes a 
bude i v budoucnu peně�ní deník, zachycující příjmy a výdaje. Roční uzávěrka, zpracova-
ná pro výroční schůzi klubu, vypadá dosud obvykle takto:

Na počátku roku jsme měli celkem:    A Kč 
během roku jsme přijali celkem: + B Kč 
a vydali jsme celkem: � C Kč 
Koncem roku máme celkem:    D Kč 

Rozčlenění příjmů a výdajů je ji� závislé na potřebách klubu. 
Podvojné účetnictví bude končit nikoliv jednou, ale dvěma tabulkami � první se jmenuje 

Výkaz zisku a ztráty, druhá pak Rozvaha. Obě vidíte v příloze � ji� ve zjednodu�ené for-
mě (rozvaha v plném podvojném účetnictví je několikastránková). Ale my je�tě vyu�ijeme 
odstavce (3) paragrafů 5 a 6 vý�e zmíněné vyhlá�ky č. 504/2002, které praví, �e �polo�ky 
v nulové vý�i se neuvádějí�. Viz tabulka 1.

Tak�e do rozvahy napí�eme částku A do části Aktiva do řádky B III. � Krátkodobý Þ-
nanční majetek k 1. 1., tedy počátkem roku, a částku D do té�e řádky � ke 31. 12., tedy 
ke konci roku. Do takto nazvané rubriky patří peníze v pokladně, peníze na účtu a ceniny, 
např. po�tovní známky. No a proto�e jsou to na�e vlastní peníze, napí�eme stejné částky 
do části Pasiva � A I. Vlastní jmění. Součet aktiv (potřeb) a pasiv (zdrojů) musí být povinně 
stejný � to je základní princip podvojného účetnictví. 

Do výkazu zisků a ztráty patří částka B do části Výnosy, do řádky VI. - přijaté příspěvky. 
Do této řádky patří členské příspěvky určené klubem, dobrovolné příspěvky od jednotlivců 
i od právnických osob. Pokud klub dosáhne na nějakou dotaci od obce, kraje, ministerstva 
nebo EU, psala by se do ř. VII. - provozní dotace. 

Poslední zbývající údaj - výdaje - rozdělíme podle určení do části B řádků I. � Spotře-
bované nákupy a II. � Slu�by. Sem tam se mohou vyskytnout i IV. daně a poplatky � např. 
správní poplatek za povolovací listinu klubové stanice. V obou případech zapisujeme do 
sloupce �hlavní činnost�. Rubrika hospodářská činnost je určena pouze pro ty organizace, 
které se jí nějakým způsobem věnují � např. ČRK vydává knihy, které prodává � to je 

Ing. Milan Mazanec, OK1UDN, ok1udn@seznam.cz 

Stra�ák podvojného Stra�ák podvojného 
účetnictví?účetnictví?
Tak máme nového stra�áka. Tentokrát se jmenuje povinné podvojné účetnictví. 
Je tento stra�ák opravdu reálný? Podívejme se na to.

Někde kolegové třeba vymysleli, �e koncesi radioklubu převe-
dou na jednotlivce, a očekávají, �e se tím nových povinností 
zbaví. Samozřejmě nezbaví, proto�e z pohledu zákonů není 
radioklub zalo�en povolovací listinou. Radiokluby jsou obvykle 
zalo�eny jako tzv. sdru�ení občanů, jeden z typů tzv. právnic-
kých osob. Zákon o účetnictví různým typům právnických osob 
ukládá různé povinnosti, třídícím kriteriem přitom ale v �ádném 
případě není, zda daná právnická osoba je dr�itelem oprávně-
ní k radioamatérskému provozu. Dr�ení koncese s účetnictvím 
naprosto nesouvisí. Podle § 5 zákona sice účetní jednotky mo-
hou pověřit vedením svého účetnictví i jinou právnickou nebo 
fyzickou osobu, av�ak tímto krokem se odpovědnosti za vedení 
účetnictví nezbavují. Dokud tedy bude radioklub radioklubem, 
odpovědnost za účetnictví nese, byť si jakýmkoli způsobem 
obstará vedení účetnictví, a nechť snad dokonce svou koncesi 
převede na kohokoli. 

Předev�ím v�ak k takovým zoufalým krokům není jakýkoli 
důvod. Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví toti� občanským 
sdru�ením sice vedení podvojného účetnictví opravdu ukládá, 
av�ak umo�ňuje jim vést je ve zjednodu�eném rozsahu (§ 9 
odst. 3, písm. a) zákona). Zjednodu�ený rozsah znamená, �e 
náročnost postupů samotného účtování je prakticky shodná 
s náročností účetnictví jednoduchého, nevýznamným způso-
bem se mění dva výkazy uzavírající účetní rok. Blí�e k tomu 
následující výklad Milana, OK1UDN. 

Nemá cenu si dělat iluze: i v těch nejpečlivěj�ích radioklu-
bech pojem �vedení účetnictví� nejčastěji znamená, �e nějaká 
hodná, klubu oddaná osoba zapisuje do jednoho se�itu pohyby 
peně�ních prostředků v hotovosti a na účtu, a do druhého se-
�itu přírůstky a úbytky evidovaného nepeně�ního majetku, zá-
vazků a pohledávek. Tento �domácký� způsob bude v zásadě 
postačující i po 1. lednu 2007, byť mo�ná bude nutno jednotlivé 
účty pojmenovat jinak, ne� dosud. 

I kdy� novela zákona platí ji� dost dlouho, potřebné me-
todické pomůcky se vynořují teprve v poslední době. Český 
radioklub je bude sledovat a radiokluby s nimi seznamovat. 
Předev�ím je ale třeba zdůraznit, �e není �ádný důvod kvůli 
tomuto � spí� formálnímu � řehtání úředního �imla likvidovat 
léta s láskou budované radiokluby. Pře�ili jsme u� hor�í věci� 

<6505>!

Jan Litomiský, OK1XU, ok1xu@arrl.net

Novinky v účetnictvíNovinky v účetnictví 
radioklubů radioklubů 
po 1. lednu 2007 po 1. lednu 2007 
U� několik měsíců je předmětem některých diskusí nová 
povinnost radioklubů: účtovat od 1. ledna 2007 v sou-
stavě podvojného účetnictví. Díky nepozornému čtení 
(nejčastěji nečtení) příslu�ného zákona se z věci stává 
stra�ák, který v některých případech vede k činům a� 
zoufaleckým, k praktické likvidaci radioklubů. 
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hospodářská činnost. Toté� se týká klubu, který zabezpečuje za úplatu ozvu-
čení při závodech apod. Náklady a výnosy takových činností se evidují zvlá�ť 
z daňových důvodů. 
Na závěr uka�me, jak vypadá vyplněná tabulka podle předchozího textu (viz 
tabulka 2).

Mám zato, �e tato nanejvý� jednoduchá metoda se týká největ�ího počtu klubů 
a �e pro ně proto tento jednoduchý návod postačí. Podrobněj�í návod konzulto-
vaný oprávněným daňovým a účetním poradcem bude k dispozici v�em hospo-
dářům na�ich klubů. V případech, kdy máte situaci slo�itěj�í a nemáte mo�nost 
konzultace s profesionálním účetním, napi�te nám, zejména to, pro které dal�í 
rubriky z obou formulářů máte � podle Va�eho názoru � náplň. Uvidíme z toho, co 
v�echno bychom měli napsat v�em hospodářům, a na které problémy stačí in-
dividuální konzultace či instruktá�.

<6506>!

Název, sídlo,
právní forma a
předmět činnosti
účetní jednotky:

IČO:

AKTIVA (potřeby) stav k 1. 1. úč. roku stav k 31. 12. úč. roku
A Dlouhodobý majetek celkem
I. Dlouhodobý nehmotný majetek
II. Dlouhodobý hmotný majetek
III. Dlouhodobý finanční majetek
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku
B Krátkodobý majetek celkem
I.  Zásoby
II. Pohledávky
III. Krátkodobý finanční majetek
IV. Jiná aktiva

AKTIVA CELKEM

PASIVA (zdroje)
A Vlastní zdroje celkem
I. Jmění
II. Výsledek hospodaření
B Cizí zdroje celkem
I. Rezervy
II. Dlouhodobé závazky
III. Krátkodobé závazky
IV. Jiná pasiva

PASIVA CELKEM

Podpisový záznam Okamžik sestavení:

Název, sídlo,
právní forma a
předmět činnosti
účetní jednotky:

IČO:

Název položky hlavní činnost hospodářská činnost
1 2

A. NÁKLADY
I. Spotřebované nákupy
II. Služby
III. Osobní náklady
IV. Daně a poplatky
V. Ostatní náklady
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a oprav.pol.
VII.Poskytnuté příspěvky
VIII.Daň z příjmu

Náklady celkem
B. VÝNOSY
I. Tržby za vlastní výkony a zboží
II.  Změny stavu zásob
III. Aktivace
IV. Ostatní výnosy
V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opr. pol.

Zjednodušený rozsah

ke dni______________

Rozvaha - bilance
Zjednodušený rozsah

ke dni______________

Výkaz zisků a ztráty

Název, sídlo,
právní forma a
předmět činnosti
účetní jednotky:

IČO:

AKTIVA (potřeby) stav k 1. 1. úč. roku stav k 31. 12. úč. roku
A Dlouhodobý majetek celkem
B Krátkodobý majetek celkem A D
III. Krátkodobý finanční majetek A D

AKTIVA CELKEM A D

PASIVA (zdroje)
A Vlastní zdroje celkem A D
I. Jmění A D
B Cizí zdroje celkem

PASIVA CELKEM A D

IČO:

název položky hlavní činnost hospodářská činnost
1 2

A. NÁKLADY
I. Spotřebované nákupy C 1
II. Služby C 2

Náklady celkem C
B. VÝNOSY
VI.  Přijaté příspěvky B 1
VII. Provozní dotace B 2

Výnosy celkem B
C. Výsledek hospodaůení půed zdaněním B - C *)
D. Výsledek hospodaůení po zdanění B - C **)

Podpisový záznam Okamžik sestavení:

Rozvaha - bilance
Zjednodušený rozsah

*) řádek C obsahuje v�echny náklady s vyjímkou daně z příjmu - údaj slou�í pro výpočet této daně
**) řádek D obsahuje  v�echny náklady, tedy i daň z příjmu.

ke dni______________

Výkaz zisků a ztráty
Zjednodušený rozsah

ke dni______________

Tabulka 1

Tabulka 2

Jaroslav Blahna, DL1YD/OK8YD, dl1yd@gmx.de

Změna povolovacích podmínek v NěmeckuZměna povolovacích podmínek v Německu
V �Bundesgesetzblatt I Nr. 41� z 31. srpna byla zveřejněna změna 
povolovacích podmínek, které vstoupily v platnost 1. 9. 2006. V krát-
kosti to podstatné:
Třída E:
�  Povoleno pracovat v rozsazích 1810�1850 kHz se 100 W PEP, 1850�1890 

75 W PEP, 1890�2000 kHz 10 W PEP, v pásmech 80/15/10 m 100 W PEP, 2 
m/70 cm 75 W PEP, 10 GHz 5 W PEP.

�  Pakli�e při provozu radioamatérské stanice nebude překročena výkonová 
hranice 10 W EIRP, není nutné vypracování prohlá�ení o EMC.

�  K získání třídy E budou po�adovány �ir�í znalosti z oblasti radioamatér-
ského provozu a předpisů. Zkou�ka z techniky zůstává nezměněna. Přeřa-
zení do třídy A je po roz�ířené, dodatečné zkou�ce z techniky mo�né.

Třída A:
�  Povolení pracovat v rozsahu 7100-7200 kHz (sekundární přidělení) s maxi-

málním výkonem 250 W PEP.
�  Pásmo 50 MHz - vysílání z pevného QTH (po přede�lém přihlá�ení) s maxi-

málním výkonem (ERP) 25 W povoleno. Smějí se pou�ívat jen horizontálně 
polarizované antény.

Změnám povolovacích podmínek se bude detailně věnovat říjnové číslo 
CQ DL.
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 První CD �O amatérech ...� bylo sepsáno pro potřebu 
prezentace klubů, krajských mana�erů, Rady ČRK i 
amatérů, obracejících se na starosty, ředitele �kol či 
jiné instituce s prosbou o pomoc či pochopení. CD 
bylo zdarma distribuováno spolu se zdařilým dopro-
vodným letákem zástupcům klubů a mana�erům pří-
tomným na setkání. V�echny ostatní kluby a zájemci 
o prezentaci radioamatérů na veřejnosti si mohou o 
ně napsat na sekretariát ČRK. CD obsahuje �est stran 
textu o radioamatérech, �ot TV NOVA, fotograÞe ze 
�ivota radioamatérů, webovou stránku a ukázku jed-
noho čísla Radioamatéra. CD lze volně podle potřeby 
rozmno�ovat a distribuovat.

 Druhé CD �Vítáme na KV!� bylo primárně určeno 
amatérům třídy D administrativně přeřazeným do třídy 
A a novým zájemcům o krátké vlny. 12 autorů v�ak 
přesáhlo původní kocept a vytvořilo příručku o patnácti 
kapitolách, z nich� prvních sedm odpovídá na základní 

otázky: kdo jsou amatéři, 
jak si vybudovat KV stanici, jaké jsou 
druhy provozu, jak uskutečňovat spojení, 
o staničních písemnostech a o odstraňování 
ru�ení.

V dal�ích osmi kapitolách jsou detailní informace 
o transceiverech, digi módech, doplňky k anténám, o 
telegraÞi, DX provozu a povolovacích podmínkách, KV 
závodění a o amatérských dru�icích s digiprovozem; 
poslední kapitola obsahuje 48 matematických vzorců 
a mnoho příkladů aplikací na ře�ení radioamatérských 
problémů.

Třetí část obsahuje údaje �denní potřeby�: bandplán, 
seznam zemí DXCC, reportové stupnice (RST, RSQ, 
MOS), zkratky a Q-kódy, adresář klubů, zvukovou repro-
dukci anglické hláskovací tabulky, údaje o DX klastrech...

Poslední část poskytuje instalace volně �iřitelných 
programů (staniční mana�er, závodní deník, tisk QSL 

z datového souboru importovaného z deníků, progra-
my na výpočet pravděpodobnosti spojení s kterýmkoli 

místem a dva technické programy � jeden na si-
mulaci a optimalizaci elektronických ob-

vodů a druhý na výpočet cívek).
 Jde o beta-verzi, která poslou�í 

jako základ pravidelné edice do-
plňované aktuálními novinkami. 
Cílem edice je zvy�ování zájmu 
o krátké vlny a kultivace úrovně 
českých krátkovlnných amatérů.

CD má přes 600 stran textu 
editovaných ve formátu PDF, sto-

jí 50 Kč + po�tovné a je k dispozici 
na sekretariátu ČRK. Poslou�í nejen 

začátečníkům, ale i zku�eným amatérům, 
jim� přinese poslední informace o digimódech, závodě-
ní, �íření rádiových vln a mnoho dal�ího. Autoři prosí o 
připomínky a náměty k obsahu dal�ích vydání. 

Obě CD byla vytvořena za dobu méně ne� 8 měsí-
ců, jejich autoři se vzdali autorského honoráře.

Upozornění: U několika kusů CD do�lo při vypalo-
vání k záměně nové se star�í verzí obsahu, tak�e se 
mohlo stát, �e se u některých exemplářů zakoupených 
v Holicích projevily potí�e s přístupem na soubory části 
�Často pou�ívané pomůcky�. Pokud tato nemilá zále-
�itost postihla právě vás a uvedené soubory se nedaří 
otevřít, kontaktujte laskavě sekretariát ČRK a CD vám 
bude vyměněno. Posti�eným se omlouváme.

<6502>!

Josef Plzák, OK1PD, ok1pd@quick.cz

Dvě nová CD Dvě nová CD 
pro radioamatérypro radioamatéry
Během holického setkání byla Českým radioklubem pře-
dána amatérské veřejnosti dvě CD, vytvořená v projektu 
�Budoucnost�, o něm� jsme Vás ji� několikrát informovali. 

ZprávičkyZprávičky
Nejaktuálněj�í elektronické informace z ČRK
budete dostávat a� do své e-mailové schránky, 
pokud se přihlásíte k bezplatnému odběru Bulle-
tinu ČRK účastí v OK Listu nebo CRK Info � viz 
WWW stránky ČRK!

Trefíte k nám?
Kam? No přece do nějakého členského klubu 
Českého radioklubu, který je nejblí�e va�emu byd-
li�ti nebo kde se budete cítit dobře mezi přáteli, 
zajímajícími se o na�e společné hobby. Ve vět�ině 
těchto radioklubů najdete někoho, kdo je schopen 
poradit začínajícím radioamatérům a věnovat se 
jim. Budete asi překvapeni tím, �e takové radioklu-
by jsou ve v�ech krajích ČR a �e je jich celkem víc 
ne� 200. Jednotlivé kluby v�ak mají různý počet 
členů, různé materiální zázemí a orientují se na 
různé činnosti. Vstřícnost k začátečníkům proto 
bude v jednotlivých případech různá. Přijměte 
laskavě tento fakt s pochopením i proto, �e radio-
amatérské aktivity jsou koníčkem, nehonorovanou 
činností. A budete-li mít mo�nost, upozorněte na 
mo�nost kontaktů s členskými radiokluby i jiné zá-
jemce, s nimi� se třeba o na�í zálibě bavíte.

Seznam členských klubů Českého radioklubu 
včetně adres a kontaktních údajů mů�ete najít na 

www stránkách ČRK na adrese http://www.crk.
cz/CZ/RKC.HTM. Údaje jsou uvedeny tak, jak je o 
klubech poskytli jejich představitelé. Poradit vám 
mohou také např. kraj�tí mana�eři ČRK, jejich� 
seznam spolu s kontakty je oti�těn v ka�dém čísle 
klubového časopisu Radioamatér na str. 1.

A co mohou udělat samotní členové radioklubů 
k tomu, aby zájemci do členských radioklubů 
v místě bydli�tě skutečně při�li? Nejjednodu��í je 
poslat do redakce časopisu krátkou (2�4 řádky) 
zprávičku s informací, kdy a kde se členové klubu 
scházejí a hlavně jakou připravují zajímavou akci 
� kurz pro začínající, expedici, radioamatérský 
krou�ek, vysílání z kóty, účast v radioamatér-
ských závodech apod. Tyto informace rádi zveřej-
níme.Nestačí pouze konstatovat klesající zájem 
o CW nebo existenci jiných nevhodných lákadel, 
která mohou absorbovat zájem mláde�e. Vyjděte 
zájemcům o radioamatérské aktivity vstříc!

Setkání radioamatérů Černá Studnice
se bude konat blízko Jablonce n. N., JO70OR, 
v sobotu 30. září 2006 od 9.00 hod..
Čeká vás
- posezení a výměna zku�eností,
- výměna radioamatérského materiálu,
- mo�nost vyhlídky z rozhledny,
- parkování zdarma,
- občerstvení.
Na setkání zvou pořadatelé OK1UVG a OK1PJH.

Kladenské setkání
Dovoluji si Vás v�echny pozvat na setkání, které 
se po prázdninách bude opět konat v restauraci 
U Dvořáků v Kladně, na rohu ulic Cyrila Boudy 
a Fibichova, proti bance GEE Money vedle bý-
valého okresního úřadu. Setkání se koná 16. 9. 
2006, tradičně od 13:00 hod., ale netradičně ve 
Formance (v přední části v lokálu), neboť sál je ji� 
zamluven. Navigace bude na OK0K 145,750 MHz 
a na OK0BK 439,000 MHz.

Pokud je někdo z Va�ich kolegů novým u�iva-
telem internetu a internetové adresy, chtěl bych 
Vás v�echny po�ádat, abyste mi tuto skutečnost 
sdělili, abych nemusel posílat tato oznámení 
zprávou SMS. Děkuji za nové adresy. Na setkání 
se tě�í Silva, OK1CEP.

Setkání radioamatérů, CB-čkářů a příznivců  
výpočetní techniky
se uskuteční v sobotu 14. října 2006 od 8:00 do 
12:00 hod. v obou sálech klubu Energetiky (SME) 
Přerov, nábře�í Dr. E. Bene�e 20 (od nádra�í prv-
ním mostem za Bečvu � směr Ostrava, Olomouc 
a Prostějov). Pro prodejce budou sály otevřeny od 
7:30 hod.

Srdečně v�echny zveme
Radioklub OK2KJU Přerov

  Klubové zprávy
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K zapamatování
Dualita � vztah týkající se symetrie navzájem spřa-

�ených veličin, jako jsou např. napětí a proud, 
odpor a vodivost apod.; popis elektrických 
obvodů je mo�ný pomocí veličiny jedné nebo 
druhé.

Ekvivalent � obvod, který se chová přesně stejně 
jako obvod originální.

Úvod
S Theveninovým ekvivalentem jste se setkali ji� 
v pokračování 14 na�eho seriálu při měření vý-
stupní impedance zesilovače s uzemněnou bází 
(viz Radioamatér 3/2006). Výstup zesilovače jsme 
nahradili dokonalým zdrojem signálu, k němu� byl 
do série připojen měřený výstupní odpor. Výstup-
ní impedance představuje právě jeden z příkladů 
obecněj�í koncepce vnitřní impedance zdroje.

Existují dva typy zdrojů, které poskytují elektric-
kou energii ve formě napětí nebo proudu. O ideál-
ním zdroji mluvíme tehdy, mů�e-li poskytnout libo-
volné mno�ství po�adované energie, přičem� � bez 
ohledu na okam�itý odběr energie � zůstávají jeho 
napětí nebo proud beze změny. Např. ideální zdroj 
napětí podle obr. 1 se při připojení odporu R řídí 
Ohmovým zákonem (I = V/R) bez ohledu na to, 
má-li tento odpor hodnotu 1 MΩ nebo 1 μΩ.

Bylo by bezvadné mít ideální zdroj; něco tako-
vého ale ve skutečnosti neexistuje a v praxi je mo�-
né se vlastnostem ideálního zdroje pouze přiblí�it. 
Chci-li např. sestavit Þltr s operačním zesilovačem, 
pak napájecí zdroj � v takovém případě pracující 
jako zdroj napětí, musí dodávat proud o velikosti 
pouhých několika miliampér; při tak malém odbě-
ru se bude velmi těsně blí�it představě ideálního 
zdroje, co� potřebujeme. Budeme-li naopak budo-

vat energetickou napájecí síť, budeme jako zdroj 
napětí, který by v takové situaci bylo mo�no pova-
�ovat za ideální, potřebovat mohutný elektrárenský 
generátor.

Reálný zdroj napětí je schopen dodávat pouze 
omezené mno�ství energie a přitom udr�ovat je�tě 
přiměřeně konstantní napětí. Odebíráme-li proud 
z baterie např. připojením �árovky � obr. 1, výstup-
ní napětí baterie poklesne. Velikost tohoto poklesu 
je dána vnitřní impedancí zdroje, tedy na�í baterie. 
Baterii mů�eme modelovat jako ideální zdroj napětí 
VS, k němu� je do série zapojena vnitřní impedan-
ce RS. Napětí na svorkách baterie VL klesá podle 
toho, jaký výstupní proud touto vnitřní impedancí 
protéká:

I = VS /(RS + RL )    (1)

VL = VS � IRS = VS � VSRS /(RS + RL ) =
 = VS (1 � RS /(RS + RL))         (2)

Rovnice (1) ukazuje, �e u reálného zdroje na-
pětí bude s růstem zatě�ovací impedance RL vý-
stupní napětí narůstat a naopak. Bude-li zátě� RL 
nekonečně velká (zdroj nebude zatě�ován vůbec), 
bude výstupní � svorkové � napětí zdroje stejné, 
jako v případě ideálního zdroje, proto�e vnitřní 
impedancí nebude protékat �ádný proud. Bude-li 
naopak zátě� RL nulová (výstup zdroje bude zkra-
tován), pak bude zkratový proud omezen hodnotou 
vnitřní impedance na velikost VS /RS.

K Theveninovi trochu podrobněji
Leon Charles Thevenin (1857-1926) byl francouz-
ský telegrafní in�enýr, který roz�ířil Ohmův zákon 
na analýzu slo�itých elektrických obvodů. Hlav-
ním Theveninovým odkazem je jednoduchý, ale 
u�itečný výrok: V obvodu sestaveném z libovolné 
kombinace napěťových zdrojů a odporů bude cho-
vání na páru vývodů tohoto obvodu zcela shodné 
s chováním obvodu slo�eného z jednoho ideálního 
zdroje napětí, nazývaného Theveninovo napětí 
(VTH ), k němu� je sériově připojen jednoduchý od-
por, nazývaný Theveninův odpor (RTH ). Tato věta 
se nazývá Theveninův teorém a uvedený ideální 
zdroj a odpor odpovídají Theveninovým ekvivalen-
tům z obr. 1.

Představa je to hezká a u�itečná. Pokud bude 
původní obvod, ať jakkoli slo�itý, umístěn v nějaké 

�krabičce� tak, �e budeme mít přístup pouze k jeho 
dvěma svorkám, nebudeme schopni rozpoznat, zda 
se jedná o nějaký slo�itý obvod nebo o obvod, sklá-
dající se pouze z jeho Theveninových ekvivalentů. 
V�e, co je nám zvenku přístupné, je chování tohoto 
obvodu � na�í �krabičky� � na výstupních vývodech. 
Theveninův teorém platí rovně� pro střídavé signály 
a obvody, kdy se pracuje se střídavými zdroji a s im-
pedancemi. Obecně řečeno: tento teorém je plat-
ný, pokud v�echny zdroje a slo�ky obvodu reagují 
lineárně na napětí a proud, obvod by tedy neměl 
obsahovat např. �ádné diody nebo relé.

Ekvivalence podrobněji
Pokud provádíte analýzu obvodu, je účelné jeho 
část nahradit obvodem zjednodu�eným, který se 
bude chovat stejně, ale je mo�né ho analyzovat 
snadněji. Takovým obvodům říkáme obvody ekviva-
lentní. Pracujeme-li např. se zesilovačem, potřebu-
jeme znát charakteristiky zdroje signálu, připojené-
ho na jeho vstupní svorky. V reálné situaci se ale 
nemusíme starat o jeho kompletní zapojení; stačí, 
nahradíme-li ho jeho Theveninovým ekvivalentem. 
Theveninův odpor je to, co jsme měřili jako výstupní 
impedanci v části 14 na�eho seriálu Experimenty 
z elektroniky.

Ekvivalentní obvod ale nemusí být právě Theve-
ninovým ekvivalentem. Nahradíme-li obvod slo�ený 
z paralelně zapojených odporů obvodem, v něm� 
budou (samozřejmě jiné) odpory zapojeny sério-
vě, bude tento nový obvod sériovým ekvivalentem 
obvodu původního (při opačném postupu bychom 
obdobně do�li k paralelnímu ekvivalentu). Obvod, 
který se při připojení ke zdroji stejnosměrného 
napětí chová shodně, je stejnosměrným ekvivalen-
tem. Obecně řečeno: koncepce pojmu ekvivalentní 
obvod spočívá v tom, �e obvod mů�eme nahradit 
jeho ekvivalentem, ani� bychom zvenku pozorovali 
nějakou změnu jeho chování.

Obr. 2. Hodnoty prvků Theveninova ekvivalentního obvodu 
lze stanovit pouhým měřením napětí a proudu.

Měření Theveninových ekvivalentů

Podívejme se na Theveninův ekvivalentní obvod 
pro baterii � zjistěme hodnoty RTH a VTH. Baterii 
mů�eme pova�ovat za docela dobrý zdroj napětí, 
nicméně stále vykazuje určitý nenulový vnitřní od-
por. Jak bude tento vnitřní odpor velký? Budeme 

H. W. Silver, N0AX, upraveno podle QST 9 a 10/2005

Experimenty z elektroniky � 16

Theveninovy ekvivalentyTheveninovy ekvivalenty
Co se za těmito slovy skrývá? Theveninovy ekvivalenty sice existují za ka�dým párem svorek 
elektronických obvodů, ale nekoupíte je v �ádné prodejně s elektronickými součástkami. Nic-
méně jsou u�itečné; představují jednoduchou metodu, která je vyu�itelná ve spoustě situací. 
Patří proto mezi pomůcky ka�dého konstruktéra elektronických obvodů.

Obr. 1. Ekvivalentní Theveninův obvod se skládá z ideálního 
zdroje napětí, k němu� je do série připojen odpor.
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postupovat skoro stejně, jako při měření výstupní 
impedance. Potřebné dva kroky, které umo�ní sta-
novit měřením VTH i RTH , ilustruje obr. 2.
�  Pou�ijte jednu tu�kovou baterii 1,5 V nebo des-

tičkovou baterii 9 V; pro experiment nepřipojujte 
baterii výkonněj�í, proto�e ta by případně mohla 
poskytnou proud dost velký na to, aby vznikl po-
�ár nebo aby se samotná baterie po�kodila.

�  Jako zátě� připojte odpor 100 Ω/1 W; buďto ho 
přímo kupte nebo sestavte z několika odporů na 
men�í zatí�ení. Jeho hodnotu změřte voltohm-
metrem � nemusí to být přesně 100 Ω, vyhoví 
jakákoli hodnota mezi 25 a 100 Ω. Nepou�ívejte 
jako zátě� �árovku, její odpor se bude se zahří-
váním vlákna podstatně měnit.

�  K baterii nejprve nepřipojujte �ádnou zátě� a 
změřte její napětí naprázdno. Proto�e v takové 
situaci neprotéká vnitřním odporem baterie RTH  
�ádný proud a nevzniká tedy na něm �ádný 
spád napětí, naměříte na svorkách baterie na-
pětí shodné s napětím VTH .

�  Voltmetr připojte na vývody rezistoru a odpor při-
pojte k baterii např. přilo�ením pomocí pinzety, 
bez nějakých krokodýlků nebo konektorů. Odpor 
nedr�te v prstech, mohli byste se popálit.

�  Napětí indikované voltmetrem poněkud klesne 
na hodnotu VL. Pro čerstvou baterii nebude 
pokles napětí na svorkách baterie příli� velký. 
Mů�ete ho ale zvět�it, zmen�íte-li hodnotu zá-
tě�e RL � dávejte přitom pozor na to, abyste 
nepřekročili maximální výkon, který mů�e daný 
odpor rozptýlit (P = V 2/R).

�  Pro stanovení hodnoty RTH pou�ijte rovnici 
(2). Hotovo? Bezvadně, právě jste stano-
vili Theveninův ekvivalent va�í baterie. Ať 
je v obalu va�í baterie skryto cokoli � více 
jednotlivých článků, chemikálie nebo něja-

ký malý křeček pochodující v kolečku � v�e 
mů�e být nahrazeno ideálním zdrojem napětí 
VTH a sériovým odporem RTH .

�  Experimentujte s čerstvou a vybitou baterií stejného 
typu, abyste viděli, jak se bude v závislosti na stavu 
baterie měnit její Theveninův obvod. Zkuste i různé 
typy baterií, dbejte pouze na to, abyste vyloučili nad-
měrný vývoj tepla na zatě�ovacím odporu.

Graf na obr. 2 ilustruje postup stanovení VTH a RTH . 
Není-li ze zdroje odebírán �ádný proud, budou 
napětí naprázdno a Theveninovo napětí shodné. 
Zkratujete-li výstupní svorky, bude proud omezen 
na hodnotu ISC odporem RTH . Záporná převrácená 
hodnota sklonu přímky spojující VOC a ISC je rov-
na RTH . Pozor: vý�e zmíněný postup, kdy obvod 
zkratujeme, nemusí být nejvhodněj�í � potenciálně 
mů�e dojít k ohro�ení testovaného obvodu nebo 
měřícího přístroje. Pro takové měření ale obvod ne-
musíme přímo zkratovat; vyu�ijte bodu, který odpo-
vídá nějakému přiměřenému bezpečnému proudu 
a RTH určete ze sklonu přímky, vedené mezi tímto 
bodem a bodem odpovídajícím obvodu naprázdno.

Nortonův ekvivalent
K vytvoření ekvivalentního obvodu existuje je�tě 
dal�í cesta � s pou�itím ideálního zdroje proudu a 
odporu zapojeného paralelně. Jedná se o tzv. Nor-
tonův ekvivalent, viz obr. 3. Ideální zdroj proudu po-
skytuje proud konstantní velikosti, ať je na výstupní 
svorky připojena jakákoli zátě�. RTH má kupodivu 
zcela stejnou hodnotu v obou ekvivalentních obvo-
dech, jak v Theveninově, tak v Nortonově!

Pokud zkratujete Theveninův obvod, bude 
ISC = VTH /RTH. Je-li výstup bez jakéhokoli zatí-
�ení, bude napětí na výstupních svorkách rovno 
ISC*RTH = VOC = VTH . Zkonstruujte Nortonův ekvi-
valent nahrazením Theveninova zdroje napětí 

zdrojem proudu o hodnotě ISC a zapojením RTH 
paralelně s ním. Dostanete zcela stejný graf prou-
du a napětí na výstupních svorkách � to odpovídá 
deÞnici ekvivalentního obvodu.

Je�tě k dualitě
Theveninovy a Nortonovy obvody jsou ukázkou pří-
stupu, zaměřeného na dualitu v elektronice � elek-
trické chování mů�e být deÞnováno pomocí proudů 
nebo napětí. Jinými duálními veličinami jsou rezistan-
ce (odpory) a konduktance (vodivosti), impedance 
a admitance, sériové a paralelní nebo uzly a příčky 
z dílu tohoto seriálu, týkajícího se Kirchhoffových zá-
konů (viz Experimenty z elektroniky 14, Radioamatér 
č. 3/2006). Pou�ití jednoho či druhého parametru je 
pouze věcí konvence a z hlediska elektrické energie 
a výkonu vede v�dy ke stejné odpovědi.

Obr. 3. Ekvivalentní Nortonův a Theveninův obvod vykazují 
na svých výstupech zcela shodné chování a jsou navzájem 
zaměnitelné.

Jaké součástky budeme potřebovat?
�  tu�ková baterie (typ AA nebo AAA) nebo destič-

ková baterie 9 V
�  odpor 100 Ω, 1 W

<6509>

TransformátorTransformátor
K zapamatování
Vazba � vyjadřuje stupeň, v něm� sdílejí primární a 

sekundární vinutí společné magnetické pole
Transformace sestupná, vzestupná � napětí na 

sekundáru transformátoru transformujícího �na-
horu�, vzestupně, je vět�í, ne� napětí na jeho 
primáru; obdobně v opačném smyslu pro trans-
formaci sestupnou

Převodní poměr � poměr počtu závitů sekundární-
ho vinutí ku počtu závitů vinutí primárního

Úvod
První transformátor vznikl náhodou, kdy� kdysi ex-
perimentátor nechal protékat vodičem proud a v�iml 
si, �e blízko le�ící jiný vodič �odvedl� část energie 
z prvního vodiče při ka�dé změně proudu ve vodiči 

prvním. Později bylo zji�těno, �e přenos energie 
probíhá lépe, jsou-li vodiče svinuty do cívek. Pře-
nos energie se dále je�tě zlep�il, pokud byly obě 
cívky na jednom společném jádru. V�echny tyto 
efekty jsou způsobeny jevem indukce. Základní vý-
zkum v oněch dobách je spojen se jmény dánské-
ho vědce Hanse Oersteda (1777-1851), Angličana 
Michaela Faradaye (1791�1867) a Josepha Henry-
ho (1797�1878) z Ameriky.

Existence indukčnosti vodiče, L, je důsledkem 
magnetického pole, vytvářeného v prostoru kolem 
vodiče, kterým prochází proud. Toto magnetické 
pole působí �zpětně� proti proudu, který je vytváří 
� jako určitý druh elektrické setrvačnosti obdobně, 
jako hmotné těleso působí reakcí proti síle, která se 
sna�í změnit jeho pohyb. Vodič vytvarovaný tak, �e 
tímto způsobem působí účinněji (je-li např. svinut 
do cívky), pak má vět�í indukčnost. Pro střídavé 
proudy se toto zpětné působení projevuje jako re-
aktance.

Kdy� měnící se magnetické pole prochází ji-
ným vodičem, způsobuje (indukuje) v něm průtok 

proudu, tak�e dochází k přenosu energie z jed-
noho vodiče do druhého. Toto společné sdílení 
magnetického pole dává vznik tzv. vzájemné in-
dukčnosti. Stupeň toho, v jakém rozsahu je mag-
netické pole sdíleno společně, se nazývá vazba. 
U cívek uspořádaných tak, �e společně sdílejí 
velkou část svých magnetických polí říkáme, �e 
jsou vázány těsně nebo silně, naopak při malém 
sdílení společného pole mluvíme o volné nebo 
slabé vazbě.

Přenos energie ve formě střídavého proudu 
z jedné cívky do druhé se ukázal být velmi u�iteč-
nou aplikací a pár takových cívek je dnes bě�nou 
elektronickou a elektrotechnickou součástkou � je 
to transformátor. Transformátory jsou nejrůzněj�ího 
provedení a velikostí, ale jejich společnou charak-
teristikou jsou (nejméně) dvě cívky, kterým se říká 
vinutí, která mají společné magnetické pole. Vět�i-
na transformátorů je konstruována tak, aby vinutí 
sdílela společně co nejvíce magnetického pole a 
proto pou�ívají jádro, které soustřeďuje pole dovnitř 
vinutí.



Radioamatér 5/06 11

Za
čí

n
a

jíc
ím

Začínajícím

O transformátorech podrobněji

Transformátory mohou přená�et energii mezi vinu-
tími v libovolném směru � tam i zpět, i kdy� obvykle 
s jejich pomocí přená�íme energie pouze v jednom 
směru. Vinutí, do kterého energie přichází, se na-
zývá primární, a vinutí (jedno nebo více), z nich� je 
energie odebírána, se nazývá (nebo nazývají) se-
kundární. Transformátoru nezále�í na tom, v jakém 
směru jím prochází energie.

U vět�iny trasnsformátorů jsou cívky vázány 
navzájem tak těsně, �e mezi nimi přechází téměř 
v�echna energie. Kdy� na primární vinutí takového 
transformátoru, které má indukčnost L1, přivedu 
napětí a budu měřit napětí na vývodech vinutí se-
kundárního s indukčností L2, dostaneme

.

Víme u�, �e indukčnost cívky L je přímo úměrná 
druhé mocnině počtu závitů, N2. Pokud cívky mají 
společné magnetické jádro, bude hodnota poměru 
L2/L1 stejná, jako hodnota (N2)2/(N1)2 a bude 
tedy platit

a   (1)

Symbol n označuje poměr počtu sekundárních 
závitů ku počtu závitů primáru, N2/N1.

Rovnice (1) vede k dal�ímu zajímavému vztahu, 
proto�e výkon, přicházející do primárního vinutí, 
P1, musí být stejný jako výkon, odebíraný ze se-
kundáru, P2 (jádra reálných transformátorů ov�em 
rozptylují několik procent přená�eného výkonu ve 
formě tepla). P1 = V1*I1 a P2 = V2*I2, tak�e 
V1*I1 = V2*I2 a tedy V2/V1 = I1/I2. Proto�e 
V2/V1 = n, dostaneme

    (2)

Veličina n je tzv. převod transformátoru a uka-
zuje vztah mezi napětími a proudy na primárním 
a sekundárním vinutí. V�echny tyto závislosti jsou 
znázorněny na obr. 1.

Obr. 1. Základním parametrem, popisujícím transformátor, je 
tzv. převod, n. Směrem toku energie je určováno, které vinutí 
bude primární a které sekundární.

Procvičení

Řekněme, �e ná� transformátor bude mít na pri-
mární vinutí přivedeno střídavé napětí 110 V (podle 
situace v rozvodné síti v USA) a na vývodech se-
kundáru bude 12,6 V; jaký je převodní poměr?

 
Jiný příklad: Mějme transformátor s převodem 

0,25; pokud na primární vinutí přivedu střídavé na-
pětí 10 V, jaké bude napětí na vinutí sekundárním?

  V

Kdy� u stejného transformátoru změřím, �e do 
primárního vinutí teče 100 mA, jak velký proud 
musí téci v sekundáru?

  mA  .

Elektrická převodovka
Transformátory mohou být důle�ité také vzhledem 
k jiné veličině, k impedanci V/I. Primární a sekun-
dární vinutí se vzhledem k externím obvodům jeví 
jako impedance Z1 = V1/I1 a Z2 = V2/I2. Pro-
to�e vztah mezi V1 a V2 nebo mezi I1 a I2 lze vy-
jádřit pomocí převodu transformátoru, n, mů�eme 
dospět k následujícímu vzorci

    (3)

Tato rovnice říká, �e impedance mého napáje-
cího zdroje viděná na vývodech primárního vinutí, 
způsobená zátě�í připojenou na sekundár, je ne-
přímo úměrná druhé mocnině převodního poměru. 
Transformátor se tedy chová také jako převodník 
impedance � působí obdobně jako mechanická 
převodovka, která přená�í výkon mezi různými 
poměry rychlosti a točivého momentu. Vyjádříme-li 
převod transformátoru pomocí dvou různých impe-
dancí, dostaneme vztah n = √(Z2/Z1).

Po�adavky kladené na jádro
Schopnost materiálu jádra převzít a přenést magne-
tickou energii se mění v závislosti na rychlosti změn 
pole. Např. magneticky měkké �elezo pracuje v této 
roli nejlépe při kmitočtech střídavé sítě nebo při nf 
� akustických kmitočtech. Pro vf proudy se magne-
ticky měkké �elezo stává příli� ztrátovým materiálem; 
proto�e rozptyluje magnetickou energii; místo něho 
se pak pou�ívají např. feritové keramiky. Magnetickou 
energii přená�í i vzduch a v některých transformá-
torech bývá také jako �materiál� jádra vyu�íván. Dů-
sledkem při pou�ití vzduchového �jádra� je ale rozptyl 
magnetické energie do vět�ího prostoru v okolí cívek.

Vyu�ití transformátorů
Nejčastěj�í aplikací transformátorů v elektronice a 
radiotechnice je převod energie z vysokého napětí 
na energii při malém napětí, které pro svou činnost 
vy�adují tranzistory a integrované obvody. To je 
případ bě�ných napájecích transformátorů posky-
tujících nízké napětí, s nimi� se mů�eme setkat 

v siťových zdrojích a zařízeních napájených z elek-
trorozvodné sítě. Primár bývá připojen na střídavé 
napětí 110 V (v USA) nebo 220 V a sekundár, po-
skytující střídavé napětí od 6 do 25 V, je pak připo-
jen k usměrňovacím obvodům, které mění střídaný 
výkon na stejnosměrný a nastavují velikost výsled-
ného napětí tak, aby odpovídalo po�adavkům ná-
sledujících elektronických obvodů.

Transformátory zvy�ující napětí pracují opačně: 
převádějí energii z elektrorozvodné sítě na vysoké 
napětí, které pak bývá pou�íváno v na�ich vysíla-
čích a zesilovačích.

U� jsme uvedli, �e transformátor mů�e působit 
jako transformující vzestupně nebo transformující 
sestupně podle toho, které z jeho vinutí pou�ijeme 
jako primární. Ale pozor � nepokou�ejte se získat 
výstupní vysoké napětí z transformátor určeného 
jako transformátor poskytující nízké napětí tak, �e 
byste připojili síťové napětí 220 V na jeho sekundár. 
Izolace primárního vinutí není v takových transfor-
mátorech zhotovena tak, aby odolala výslednému 
vysokému napětí � transformátor tak mů�ete zničit 
nebo mů�ete způsobit úraz.

Transformátory se také často pou�ívají k převo-
du impedancí mezi různými částmi elektronických 
obvodů pro signály nízké úrovně. Například jedno-
duchý tranzistorový nf zesilovač mů�e mít výstupní 
impedanci řekněme 1000 Ω, kde�to impedance re-
produktoru bývá typicky 8 Ω. Zařazení transformá-
toru s převodním poměrem √(1000/8) = 11,2 mezi 
zesilovač a reproduktor způsobí, �e budou navzá-
jem impedančně přizpůsobeny. Proto�e v takových 
případech nebývá přená�en velký výkon, mů�e být 
takový transformátor mnohem men�í, ne� bě�né 
napájecí transformátory.

Transformátory mohou také navzájem izolovat 
obvody � přená�ejí mezi nimi energii, ani� by ob-
vody byly přímo � galvanicky � propojeny. Toto vy-
u�ití je poměrně časté např. kvůli bezpečnosti nebo 
pro omezení hladiny ru�ení, které mů�e přicházet 
z jednotlivých zařízení. Budte-li např. komunikovat 
na radiových frekvencích digitálními módy provozu, 
k propojení mezi transceiverem a zvukovou kartou 
počítače bývají pou�ívány dva malé nf transformá-
torky, které zaji�ťují přenos přijímaného a vysílané-
ho nf signálu, ani� by oba obvody byly přímo pro-

Obr. 2. Měření impedance připojené na primár transformáto-
ru provedeme nastavením děliče napětí; jakmile dosáhneme 
stavu, kdy V1 = 1/2 VIN , bude RADJ = Z1.

n = N2/N1

V2 = nV1     I2 = I1/n
RADJ  nastavte tak, aby  V1 = 1/2 VIN

pak  RADJ  = RIN

RIN = 1 kΩ /n2

RADJ
RIN
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pojeny. Přizpůsobení (zmen�ení) napětí na po�adovanou 
hodnotu např. pro citlivý mikrofonní vstup lze pak snadno 
zajistit jednoduchým odporovým děličem. Převod impe-
dance v takové aplikaci nebývá  často podstatný.

Ilustrace funkce transformátoru
Pro praktické uskutečnění těchto experimentů pou�ijte 
buďto malý napájecí transformátor nebo nf transformátor. 
Máte-li k dispozici transformátor s více ne� dvěma vinutí-
mi, vyberte si kterákoli dvě. Má-li vá� transformátor vinutí 
s odbočkami (vinutí, které má více vývodů), zvolte takové 
vývody, mezi kterými je nejvíce závitů.
�  Nejprve určete převodní poměr va�eho transformáto-

ru tak, �e jedno vinutí připojíte k va�emu generátoru 
funkcí. Nastavte sinusový signál o kmitočtu 100 Hz a 
s amplitudou několika V; změřte natětí na vývodech 
ostatních vinutí. Pokud je převodní poměr příli� velký, 
budete mo�ná muset zvolit jinou kombinaci vinutí.

�  Vycházejte z hodnoty převodního poměru a vypočítejte 
sadu kombinací vstupních a výstupních napětí, potom 
prověřte va�e výpočty měřením. Transformátor �otoč-
te�, tak�e se role vstupního a výstupního vinutí prohodí, 
a uvedený postup zopakujte.

�  Vypočítejte převodní poměr impedancí, n2, mezi oběma 
vinutími. Jak byste měli zapojit transformátor, abyste 
zmen�ili hodnotu impedance? Zkuste to: připojte k trans-
formátoru odpor 1 kΩ a změřte vstupní impedanci podle 
obr. 2. (postup je popsán v na�em seriálu v dílu Zesilo-
vač se společnou bází � viz Radioamatér č. 4/2006).

�  Obě vinutí prohoďte a vypočítejte transformovanou 
hodnotu odporu 1 kΩ; transformovanou vstupní im-
pedanci pak prověřte změřením.

�  Experimentujte s různými transformátory (nebo s růz-
nými vinutími va�eho transformátoru). Měňte kmitočet 
generátoru v mezích rozsahu nízkých audio frekvencí 
a pozorujte hodnotu výstupního napětí transformátoru 
na odporu 1 kΩ, abyste zjistili, v jakém kmitočtovém 
rozsahu pracuje nejlépe!

Jaké součástky budeme potřebovat?
� malý napájecí nebo audio transformátor
� odpor 1 kΩ

Dal�í zdroje informací
Transformátor jako základní elektronická součástka bývá 
podrobně popisován v ka�dé učebnici elektroniky nebo 
radiotechniky. Na takovou literaturu se zeptejte svých 
přátel radioamatérů nebo se poohlédněte v knihkupectví 
s odbornou literaturou nebo ve veřejných nebo �kolních 
knihovnách apod.

<6508>!

V roce 1990 dostal jeho tchán zpět restauraci, 
přemluvil jej, rozeslal desítky korespondenčních 
lístků a na podzim se konalo 1. setkání u �Janí-
ka�. Dále u� pak na jaře a na podzim ka�dý rok. 
Poka�dé desítky hodin volného času či dovole-
né. Pro nemoc pana Janíka a také pro velké po-
čty účastníků, na které byl objekt u� malý, bylo 
12. a 13. setkání v jiném objektu a k pomoci byli 
členové OK2KDJ. Pak dal�í snaha o zlep�ení 
akce přinesla působení na Střelnici, tam později 
byli k pomoci pozváni amatéři z OK2KYC. Aby 
se vyelmiminovala závislost na dobrém počasí, 
organizátor těchto akcí vyvinul nemalé úsilí a 
přesvědčil pana Ing. Spáčila, ředitele Střední 
�koly elektrotechnické o tom, �e doká�e i v tom-
to objektu zvládnout několik stovek účastníků. 
Tak se nyní radioamatéři z OK, OM a SP schá-
zejí v důstojném prostředí a doufáme, �e je�tě 
dlouho tomu tak bude. Aby pro zájemce o tuto 
oblast činnosti bylo snaz�í získat oprávnění či si 
zvý�it třídu, přesvědčil paní Bubnovou z ČTÚ, 
�e doká�e zorganizovat nejen setkání, ale 
také zabezpečit bezchybný průběh zkou�ek. 
Na pomoc opět pozval členy OK2KDJ a tak se 

zkou�ky konaly osmkrát a asi 350 OK získalo 
nebo si zvý�ilo třídu. A zase dal�í stovky hodin 
práce pro radost těch druhých. �ádné sponzory 
nemá, tak�e se bohu�el pár korun v�dy vybrat 
musí, proto�e náklady na zabezpečení těchto 
akcí jsou vysoké.

Pokud budete v dubnu nebo v září ve Fren-
�tátě p. Radh., a to v poslední sobotu, mů�ete 
se osobně setkat s �pachatelem� � Bohou�em, 
OK2VXV. Ač se u� blí�í k �edesátce, má ener-
gie zatím dost a snad je�tě dlouho se bude o 
chod setkání starat. Ať mu zdraví slou�í je�tě 
hodně dlouho!

Poznámka redakce: Neuveřejňujeme zá-
sadně �ádný příspěvek, který nám dojde ne-
podepsaný � za své názory se nikdo nemusí 
stydět nebo se obávat postihu. Některé zahra-
niční časopisy standardně uvádějí třeba i adre-
sy bydli�tě autorů. V případě vý�e uvedeného 
krátkého poděkování jsme udělali výjimku � i 
kdy� jsme se sna�ili najít autora, nepodařilo se 
to. Obsah tohoto sdělení byl potvrzen i dal�ími 
amatéry.

<6510>!

Alespoň malé poděkování...Alespoň malé poděkování...
V minulém čísle časopisu byl článek o ochotném kamarádovi, který přiná�í jiným ra-
dost. Na�těstí není tou pověstnou bílou vránou � také v na�em regionu se najdou 
je�tě ochotní lidé a jednoho vám trochu přiblí�ím.

Český radioklub se na něm prezentoval svým 
stánkem a delegací tvořenou Jirkou OK1AOZ, 
Milo�em OK1MP, Ivanem OK1IP, Ondrou 
OK1CDJ a Milanem OK1UDN.

Konstrukci stánku nezi�tně poskytl Milan 
OK1VHF, za co� mu patří poděkování. Stánek 
na místě smontovali členové servisního týmu 
radioklubu Holice, nainstalovalo se v�e potřeb-
né a mohlo se začít. Na pultících byly k dis-
pozici písemné materiály informující o činnosti 
ČRK, podmínky závodů jím pořádaných i infor-
mace, jak a kde mohou cizinci �ádat o značku 
OK8. V�e doplňovaly turistické prospekty o 
na�í zemi a videoprojekce, zvoucí na mezi-
národní setkáni v Holicích. Dal�í informace 

podávali ústně členové ČRK, kteří se na stán-
ku pravidelně střídali. Stánek byl také místem 
setkávání náv�těvníků z OK i Čechů z jiných 
zemí. Nechyběla ani dvoustranná jednání se 
zástupci jiných radioamatérských organizaci, 
které byly ve Friedrichshafenu akreditovány.

Na setkání proběhlo i několik schůzek čle-
nů IARU 1. regionu. Jednou z nich byla KV 
schůzka, které se za ČRK zúčastnili OK1IP a 
OK1MP � podrobnosti naleznete v samostat-
ném krátkém článku a jsou zveřejněny i na 
webových stránkách ČRK. Na schůzce EU-
ROCOM, zabývající se problematikou PLC ve 
vztahu k nám, radioamatérům, nás zastoupil 
Karel OK1SQK.

K setkání ve Friedrichshafenu také neod-
myslitelně patří řada expozic prodejců vysíla-
cích zařízení, příslu�enství a dal�í elektroniky. 
Oku náv�těvníka lichotil rovně� tradiční �ble�í 
trh�. V obou případech se bylo na co dívat.

Přes znatelně ni��í účast náv�těvníků proti 
minulým ročníkům (celé Německo v té době 
�ilo mistrovstvím světa ve fotbale) se HAM 
RADIO 2006 vydařilo a jsem přesvědčen, �e 
na�e účast k tomu přispěla.

<6511>!

Jiří Němec, OK1AOZ, ok1aoz@post.cz

HAM RADIO 2006HAM RADIO 2006
Ve dnech 23.-25. června 2006 se v němec-
kém Friedrichshafenu konal ji� 31. ročník 
mezinárodního radioamatérského setkání, 
které se stalo cílem vyznavačů tohoto hob-
by z celé Evropy i z jiných kontinentů.
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Radioamatérské souvislosti

Joe Taylor, K1JT, je spoludr�itelem Nobelovy ceny za 
fyziku v roce 1993 za objev nového typu pulsaru; to 
otevřelo nové mo�nosti studia gravitace. Mnozí radio-
amatéři ho ale znají spí�e díky jeho práci na programu 
WSJT, který způsobil převrat v komunikaci prostřed-
nictvím slabých signálů na VKV/UKV. O této proble-
matice jsme se zmínili rovně� v článku věnovaném 10. 
Mezinárodní radioamatérské konferenci o spojení od-
razem od Měsíce, Praha 16.-18. 8. 2002 (Radioama-
tér č. 3, 2002, str. 3). Pro Joea, K1JT, je přirozené, 
�e vytváří software, do kterého vkládá spousty hodin 
tvrdé práce a který dává k dispozici pro radioamatéry 
zdarma. V následujícím rozhovoru hovoří s Alexem 
Kearnsem, M3LSZ, o proslulosti, prosperitě a o bu-
doucnosti amatérského rádia.
Získání Nobelovy ceny za fyziku v roce 1993 spo-
lečně s Russelem Hulsem, ex WB2LAV, byl skvělý 
úspěch. Kde jsi v té době pracoval? Jak toto oce-
nění změnilo Tvůj �ivot?

Od roku 1980 jsem profesorem fyziky na Prince-
ton University. Výzkumná práce, ohodnocená cenou, 
začala v roce 1972 na univerzitě Massachusetts. Pra-
coval jsem tam jako mladý asistent a Russ Hulse byl 
mým úplně prvním doktorandem. Docela dobrý začá-
tek výzkumné kariéry! Měl jsem tehdy jen málo důvo-
dů předpokládat, k čemu na�e práce mů�e dospět. 

Nobelova cena způsobila, �e na mne na chvíli byla 
soustředěna pozornost veřejnosti. Zájem médií po-
měrně rychle vyprchal, ale pozoroval jsem, �e zájem 
o technické diskuse na téma mé práce i předná�ky 
pro �irokou veřejnost přetrvávaly je�tě dal�í tři a� čtyři 
roky. V roce 1997 jsem se stal děkanem fakulty na Pri-
cetonu a tehdy jsem tyto ostatní aktivity utlumil.

Je mi úplně jasné, �e Nobelova cena člověku ví-
ceméně automaticky garantuje výjimečné postavení 
nebo dokonce zvlá�tní nárok na důvěryhodnost. Zkou-
�ím výsledný intelektuální kapitál opatrně vynakládat 
ve prospěch toho, čemu se intenzivně věnuji.
Od roku 1999, kdy jsi se vrátil k amatérskému rá-
diu, vyu�ívá� své profesionální znalosti k vývoji 
nové radioamatérské technologie.

Amatéři zajímající se o komunikaci velmi slabými 
signály na VKV/UKV čelí stejným problémům jako ra-
dioastronomové, pátrající po extrémně slabých přírod-
ních signálech z vesmíru. Obě skupiny samozřejmě 
potřebují přijímače s velmi nízkým �umem a velké, 
vysoce ziskové antény. Některé z matematických 
metod, pou�itých pro oddělení u�itečného signálu od 
�umu prostředí, lze částečně přenést z radioastrono-
mie do světa amatérského rádia. Několik metod, které 
jsem vyvinul pro studium pulsarů, jako například digi-
tální Þltrování, korelace a technika porovnání struktur, 
na�ly nový domov v balíku softwaru WSJT pro radio-
amatéry.

Tvůj program WSJT způsobil převrat v rádiové 
komunikaci na VKV/UKV pásmech. Co Tě přimělo 
k tomu, �e jsi tento software vyvinul?

Jako kluk jsem se v roce 1950 bavil při spojeních 
odrazem od stop meteoritů na 50 MHz, uskutečňo-
vaných ručně dávanou rychlou telegraÞí. Tou�il jsem 
po EME, ale to se mi tehdy nikdy nepodařilo. O pár 
let později, při studiích na univerzitě, jsem se naučil 
techniky, s nimi� � jak jsem si uvědomil � bylo mo�-
né tyto radioamatérské cíle dosáhnout snadněji. Měl 
jsem v té době u� jiné priority i na mnoho let dopředu, 
ale v podvědomí jsem měl stále zasuté my�lenky na 
to, �e se pustím do provozu prostřednictvím meteor-
-scatteru a EME. 
Jaké má� dal�í plány se softwarem?

Nedávno jsem změnil WSJT na open-source pro-
jekt s GNU GPL licencí. Kromě pou�ití volně distribuo-
vané verze programu mů�e kdokoli získat zdrojový kód 
a pou�ívat ho, upravovat nebo podle libosti zlep�ovat. 
Důle�itou částí licenčních podmínek je nicméně to, �e 
jakákoli výsledná práce musí být � v souladu s GPL 
� udělána také v otevřeném zdrojovém kódu. Myslím, 
�e to je ideální cesta pro vývoj specializovaného soft-
waru pro technické hobby, jakým je amatérské rádio. 
Povzbuzuje to dal�í k tomu, aby se zapojili, vzdělávali 
se a významně přispěli k projektu. V případě WSJT to 
zaručí, �e protokoly FSK441, JT6M a JT65 (v součas-
nosti pou�ívané při skoro ka�dém amatérském spojení 
přes meteority a ve velké části EME spojení) nebudou 
závislé na jediné osobě. Doufám, �e to zajistí dlouhou 
�ivotnost těchto digitálních módů a podpoří jejich vývoj 
do módů budoucích, které budou je�tě lep�í.
Poskytuje� Tvůj software i zdrojový kód zdarma. Proč 
jsi to udělal, místo toho, abys účtoval poplatek?

Za posledních pět let jsem strávil tisíce hodin pra-
cí nad ideí, algoritmy a zdrojovým kódem WSJT. Od 
počátku to byl projekt pro zábavu, práce pro potě�e-
ní. Ale je tu dal�í a praktičtěj�í důvod, proč je WSJT 
od počátku softwarem bezplatným: v�dy jsem si byl 
vědom toho, �e nejlep�ím měřítkem úspěchu projektu 
bude míra pou�ití mými kamarády VKV/UKV radioa-
matéry. Kdy� byl program poprvé předlo�en k vyu�ití, 
byly nápady v WSJT nové a nutně neosvědčené. Ra-
dioamatéři jsou dost konzervativní skupinou lidí, vět�i-
na z nás je celkem ochotná náročně experimentovat 
a zji�ťovat si věci, jen pár hamů je připravených vydat 
peníze za sliby zalo�ené výhradně na teorii informace, 
základech fyziky a matematiky.
Amatérské rádio, hardware i software, se po celou 
dobu posouvá vpřed. Kde si myslí�, �e bude tohle 
hobby za 10 let?

Doufám, �e ná� koníček zůstane atraktivní pro chyt-
rou, technicky zalo�enou mláde�. K tomu musí udr�et 

krok s rychlým pokrokem, k němu� dochází v ostatních 
oblastech komunikace a elektroniky. Pravděpodobně to 
bude znamenat, �e v na�ích rádiích budou více pou�í-
vána integrovaná zařízení vy��í úrovně, digitální i analo-
gová. Do jisté míry to není příli� dobré, proto�e bude slo-
�itěj�í postavit si vlastní zařízení a je i slo�itěj�í pochopit, 
jak co funguje; rozhodně to je ale důle�ité z pohledu 
vývoje. Dobrým krokem správným směrem bude udr-
�ení současné vysoké úrovně zájmu o stavbu celkem 
jednoduchých, ale velmi kvalitních QRP zařízení.
Diskutuje se o softwarově definovaném rádiu. Jak 
se Ty dívá� na SDR?

SDR technologie mě fascinuje. V mé profesionální 
práci vyu�ívám u� řadu let techniky, které teď jsou pou-
�ité v SDR rádiích, a to z dobrého důvodu � ře�í někte-
ré vá�né problémy elektronické konstrukce s výborný-
mi výsledky, při velmi dobrém poměru cena�výkon.
Jak ses vlastně k amatérskému rádiu dostal? Co 
Tě k tomuto hobby přivedlo?

Pocházím z vesnice. Mým nejlep�ím přítelem a 
společníkem byl můj jen o 18 měsíců star�í bratr Hal. 
Milovali jsme přístroje a různé mechanismy. Stavěli 
jsme si krystalky, jeden druhého jsme učili telegraÞi, 
koupili jsme si ARRL Handbook a postavili rádio ze 
starého televizního přijímače. Dostali jsme koncese 
KN2ITP (já) a KN2ITQ (Hal), kdy� mi bylo třináct. 
Nevěděli jsme, co to znamená být vědcem, ale věděli 
jsme, �e nás baví učit se a experimentovat s přírodní-
mi zákony. Oba jsme se stali profesory fyziky. Mrzí mě, 
�e Hal, který měl po mnoho let značku K2PT, zemřel 
v roce 2003.
Co Tě na amatérském rádiu zajímá nejvíc a proč?

Nejraději mám VKV pásma s mnoha různými dru-
hy �íření: F2, sporadická vrstva E, troposférické vlno-
vody, odrazy od polární záře, stop meteoritů, EME a 
tak dále. Z podobných důvodů jsem si zamiloval pás-
mo 160 m. V�dycky jsem rád stavěl vlastní zařízení a 
hlavně antény.
Vzpomene� si na své první radioamatérské zařízení?

Vysílač Heathkit AT-1 s krystalovým oscilátorem 
6AG7, koncovou elektronkou 6L6 a usměrňovací dio-
dou 5U4G. Hal i já jsme v tomhle zařízení znali ka�dou 
součástku, věděli jsme, jak v�echny pracují. Oba jsem 
s tím udělali WAS, zejména telegraÞcky na 40 a 15 m 
pásmu, a kdy� se ná� zájem obrátil na VKV, přestavěli 
jsme to na budič na 6 m.
Jaké zařízení momentálně vlastní�?

Transvertor Downeast Microwave 222 MHz po-
stavený v roce 1999 pro doplnění k mé FT-847, čím� 
jsem se vrátil zpět na v�echna VKV pásma. 
A zařízení Tvých snů?

Skutečnost je taková, �e u� nemám na stavbu za-
řízení trpělivost. Snad bych se nechal zlákat, kdyby 
mé zařízení �zestárlo�, oznámením nějaké zvlá�tě dů-
myslné kombinace vf a digitální technologie: řekněme 
Heathkit styl a SDR.
Doká�e� si je�tě vzpomenout na své první spojení? 
S kým bylo? O čem jste mluvili?

Na své první spojení si �ivě vzpomínám, ale u� 
ne na značku protistanice. Bylo to telegraÞcky na 40 
m v segmentu pro nováčky. Někdo ze Středozápadu 
(USA) odpověděl na mou dlouhou pomalu dávanou 
výzvu a pak jsme pomalu vyměňovali report 579, jmé-

Alex Kearns, M3LSZ, QST 2006/07, 
přelo�il Jan Kučera, OK1QM, jan.ok1qm@volny.cz

Neobyčejný JoeNeobyčejný Joe
Je dr�itelem Nobelovy ceny. �Jen tak pro zábavu� vyvíjí �pičkový 
software. A je to velký fanda amatérského rádia. Koho by bylo lep�í 
zeptat se na budoucnost na�eho hobby, ne� Joe Taylora, K1JT? Joe Taylor, K1JT
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no, QTH, po�tovní adresu atd. Hal zapisoval společně 
se mnou, spolu jsme dělali skoro v�echno. Pou�ívali 
jsme Heathkit AT-1 a dlouhý drát napájený na konci. 
Průlomem, který nám umo�nil navázat asi po týdnu 
neúspě�ných pokusů první spojení, bylo metodou po-
kus�omyl objevení LC členu, který dostal na�i anténu 
do rezonance a přiměl ji přijmout výkon z vysílače.
Jaké je nejexotičtěj�í místo nebo země, se kterou 
jsi navázal spojení?

V�dycky mě bavilo prosadit se v pile-upu se 100 W 
a drátovou anténou a udělal jsem spoustu expedic na 

exotické ostrovy. Je tě�ké určit jedno spojení jako nej-
lep�í, ale dvě musím zařadit na nejvy��í příčky mého 
vrcholu. Spojení s LU9MA na 50 MHz v roce 1957 
� jedno z prvních 6 m spojení přes vrstvu F2 navázané 
v devatenáctém slunečním cyklu; a pak mé úplně první 
EME spojení, které se uskutečnilo v roce 2002 na 2 m 
s GM4JJJ. Při tomhle spojení byl pou�it software WSJT, 
který tehdy právě začal ukazovat své mo�nosti pro spo-
jení odrazem od Měsíce.
Jak mů�eme povzbudit více lidí, aby se začali zají-
mat o amatérské rádio?

Dneska mají mladí lidé ohromnou �kálu různých 
aktivit, které soupeří o jejich pozornost. Musíme ně-
kterým z nich pomoct najít předev�ím uspokojující po-
tě�ení, které mů�e vzejít z experimentů s technickými 
přístroji a zařízeními, věcmi, se kterými si na počátku 
lze hrát, ale které mohou inspirovat k hlub�ímu sebe-
vzdělávání. Jsem velkým příznivcem letních soustře-
dění pro učitele (ARRL Teacher Training Institutes) a 
ka�doročních rádiových Kids Day akcí, pořádaných 
ARRL pro mláde�. Vím, �e setkání s mláde�í pořádají 
i některé radiokluby a �e tyto akce jsou úspě�né.

<6512>!

Lze bez nadsázky říci, �e DIG je v současné době 
největ�ím diplomovým klubem na světě. Není tak 
starý, zrodil se v říjnu roku 1969 z bývalé pobočky 
(Chapter) CHC č. 10 se sídlem v tehdej�í NSR. Za-
tímco CHC soustřeďoval lovce (Hunters) diplomů, 
DIG pou�ívá soÞstikovaněj�í pojem � zájemce o 
diplomy.

Jedná se o klub, jeho� členská základna čítá 
přes 6000 členů. Proto�e má sídlo v Německu, 
jsou jádrem jeho členské základny radioamatéři 
této země, v čele s předsedou, jím� je Wolfgang 
Landgraf, DL9HC; výkonným sekretářem klubu je 
DJ8OT, Eberhard Warnecke.

Odpusťte nejprve poněkud nudný přehled: Asi 
25 % členské základny tvoří radioamatéři z 4K, 4S, 
4X, 9A, BV, A4, CE, CN, CP, CT, CX, DU, EA, EI, EK, 
ER, ES, ET, EX, EY, EZ, FM, FR, F, G, GM, HA, HB, 
HC, HI, HL, HS, I, JA, JT, LA, LU, LX, LY, LZ, OA, OE, 
OH, OK, OM, ON, OY, OZ, PA, PY, SM, SP, SV, S5, 
TA, TF, TI, TZ, T9, UA, UM, UN, VE, VK, VP8, VU, W, 
XE, YB, YL, YN, YO, YU, ZP, ZS a Z31. V zemích, kde 
je více ne� 50 členů, mohou vznikat pobočky-sekce 
DIG. Jednou z nich je i OK sekce v čele s předsedou, 
jím� je OK1AR, Zdeněk Říha z Podbořan. OK sekce 
je více ne� stočlenná, leč nebyli by to Če�i, aby po 
sobě nezanechali alespoň kaňku. Doba vzniku DIG, 
tedy rok 1969, byla dobou začínající normalizace a 
pochopitelně olampasované generalitě ÚV Svazar-
mu i tehdy v�emocné STB se nelíbilo, �e by dr�itelé 
koncesí � členové DIG měli mít klid. Postupem času 
nasadili do DIG 14 svých spolupracovníků a agentů 
(OK koncesionářů), z nich� pár slu�ných (přinuce-
ných z různých důvodů ke spolupráci) zůstalo vůči 
těmto pochybným chlebodárcům pasivními, zbytek 
vyu�íval v�ech tenkrát poskytovaných mimořádných 
výhod, mezi ně� patřil volný výjezd za ��eleznou opo-
nu�, odtud dovoz �pičkové vysílací techniky a antén 
renomovaných Þrem. Za tyto výhody plnili roli sna�i-
vých konÞdentů, kdy se jim podařilo zbavit koncesí 
své nedávné kamarády, ale také konkurenty v hobby. 
Obdobný případ nebyl zaznamenán nikde jinde.

Velké (co do počtu členů) jsou sekce v PA, OE, 
SP a UA. Některé ze sekcí vydávají diplomy za 
QSO se svými členy (OK, SP, UA, UR, OE, HB a 
S5). Holandská sekce zase navázala na my�lenku 
jednoho z prvních diplomů DIG (1 000 000 Award, 
který ji� neplatí) a vydává zajímavý diplom za QSO 
s PA stanicemi, jejich� součet PSČ (ZIP CODE) 
musí činit nejméně 500 000 bodů, přičem� �adatelé 
z EU musí prokázat potvrzená QSO s kompletní řa-
dou PA�PSČ, začínajících  číslicemi 1�9. V�echny 
diplomy zahraničních sekcí jsou oÞciálními diplomy 
DIG, není v�ak povinností �adatele o DIG TROPHY 
1000 (viz dále) je vlastnit.

Členem DIG se mů�e stát ka�dý radioamatér 
s koncesí, i SWL, který vlastní celkem 25 diplomů, 
z toho 3 diplomy vydávané DIG; dále musí zaplatit 
členský poplatek ve vý�i 15 � a zavázat se dodr�o-
vat  klubové stanovy.

Diplomový program DIG má �iroký rozsah, a to od 
diplomů, které lze získat poměrně snadno, přes dip-
lomy vy�adující QSO s členy klubu, po diplomy, které 
získáme pouze náročnou, pravidelnou a systematic-
kou prací. Za QSO navázaná výhradně telegraÞcky a 
na VKV, včetně získání 250 bodů (limitovaných opět 
QSO s členy), se vydávají DIG�plakety � červená a 
modrá. Na vy��í úrovni je  kouřová DIG TROPHY, 
po�adující od �adatele vlastnictví 4 diplomů včetně 
dosa�ení 500 bodů. Nejvy��í klubová pocta je DIG 
1000 TROPHY, k ní� je potřebné vlastnit v�echny 
DIG diplomy v nejvy��ích třídách, obě plakety a DIG 
TROPHY. I kdy� je vydávaná přes 30 let, doposud ji 
získalo méně ne� 150 radioamatérů (z toho 7 OK a 2 
OM). DIG vydává v současné době celkem 13 diplo-
mů, 2 plakety, TROPHY a TROPHY 1000. Některé 
diplomy jsou odstupňovány třídami, jiné doplňovacími 
známkami (např. za počet EU�preÞxů, za počet DIG 
členů, za VKV QSO dosáhnuté v měsících dle zvě-
rokruhu). Chloubou klubu je diplom IAPA, vzhledem 
ke svému exkluzivnímu provedení, ale i tím, �e po�a-
duje dosa�ení nejméně 100 QSO s městy, kde sídlí 
mezinárodní leti�tě, a to na v�ech 6 kontinentech. 

Poplatek za diplomy činí 5 �, za plakety a TROPHY 
20 �. DIG TROPHY 1000 je vydávaná zdarma (pře-
sto, �e její materiální cena činí cca 150 �). Pro trofej 
a plakety se hodnotí QSO se členem DIG 1 bodem, 
2 body lze započítat za potvrzené QSO s dr�itelem 
plakety či trofeje, klubové stanice DIG jsou za 3 body. 
Sympatické na klubu je i to, �e pro diplomy lze za-
počítat i QSO s bývalými, ji� zemřelými členy klubu. 
QSO s 1 členem SILENT KEY je za 2 body. Členskou 
listinu DIG v aktuální podobě vydává 1x ročně DJ8OT 
a lze ji objednat v kopii i u předsedy OK sekce, tedy 
u OK1AR, za cca 100 Kč včetně po�tovného. Práce 
diplomových mana�erů DIG je neuvěřitelně rychlá, 
čemu� nahrává i blízkost této země pro OK�OM.

Renomé klubu je dáno i některými celebritami, 
členy klubu. Ať jde o známé DX�many, např. DJ6SI, 
DJ9ZB, DK7YY, OM3EA, nebo o �pičkové QSL ma-
na�éry a zároveň účastníky expedic do �ádaných 
zemí DXCC, jako G3TXF či K1BV. Naopak rodinný 
charakter klubu je dán početnými radioamatérskými 
rodinami (DJ8OT, DH5JR, DF4JJ, DC0ER a DL4O-
AY, či OK1AR, OK5AR, OK6AR a OK7AR), kteří 
uspokojí zase �adatele o DIG FAMILY AWARD.

K osobnímu poznání členů slou�í mezinárodní 
DIG setkání, organizovaná zpravidla ob rok v růz-
ných městech DL, ale také ka�doroční setkání 
členů OK�DIG sekce, pořádané v měsíci září ve 
Strojeticích u Podbořan.

DIG má svou webovou stránku na http://dig.dl3no.
de/homepage.html, kde si lze stáhnout nejen člen-
skou DIG listinu, ale i v německém jazyce zpracovaný 
aktuální DIG diplomový program. Novinky z OK sek-
ce najdete na http://www.qsl.net/ol5dig/. Česká we-
bová stránka obsahuje rovně� kompletní diplomový 
program DIG, včetně podmínek diplomů zahraničních 
sekcí DIG, samozřejmě v českém jazyce.

Přáli bychom si, aby vý�e uvedené řádky přispěly 
k bli��ímu poznání klubu, který svým členům nabízí 
dostatečně �iroké vy�ití v na�em krásném hobby.

<6513>!

Jiří Kubovec, OK1AMU, ok1amu@o2active.cz

DIG - Diploma Interests GroupDIG - Diploma Interests Group
Zpravidla 4x ročně nám udělá ná� po�ťák radost doručením balíčku z QSL slu�by, jeho� síla je přímo úměrná na�í aktivitě na pásmech. 
S mírnou nervozitou jej otevíráme a očekáváme zejména vzácné QSL, potvrzující pro nás nové země. Tu a tam narazíme na lístek s nepřehléd-
nutelným znakem, kde se nad zplo�tělou zeměkoulí vzpíná orel a dr�í v drápech černou tabulku s bílým nápisem DIG. Ano, máme ve sbírce QSL 
člena mezinárodního klubu, který soustřeďuje zájemce o diplomy.
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OK DX TopList na KV - all band
# Značka Celkem 160 80 40 30 20 17 15 12 10
1 OK1RD 2 927 293 325 332 327 335 329 335 322 329
2 OK2FD 2 789 225 302 325 320 335 323 330 315 314
3 OK1ADM 2 778 200 294 328 319 335 323 335 313 331
4 OK2ZU 2 742 231 281 322 313 332 325 324 310 304
5 OK1FM 2 721 229 265 316 315 330 323 322 311 310
6 OK1EK 2 703 200 277 312 316 332 318 325 309 314
7 OK1KH 2 694 150 282 318 318 334 325 334 314 319
8 OK1MP 2 643 124 277 316 309 335 313 333 307 329
9 OK2SG 2 541 139 256 289 280 334 316 330 290 307

10 OK1MBW 2 525 190 242 283 298 310 308 310 293 291
11 OK1CF 2 455 160 265 298 273 334 279 324 226 296
12 OK1WV 2 426 133 258 296 255 317 266 333 262 306
13 OK1FAU 2 411 129 193 267 297 317 311 316 297 284
14 OK1KQJ 2 406 175 248 307 246 329 264 317 238 282
15 OK1KT 2 394 109 190 271 278 333 305 326 286 296
16 OK1AVY 2 339 119 168 266 273 318 298 315 290 292
17 OK2RU 2 339 86 211 290 246 331 292 328 257 298
18 OK1TA 2 328 109 200 274 229 334 263 333 257 329
19 OK1ZP 2 319 112 180 258 288 320 270 319 274 298
20 OK1EP 2 292 119 205 246 277 325 275 314 252 279
21 OK1DOY 2 285 91 186 275 284 313 295 293 278 270
22 OK1FAK 2 263 131 163 230 272 325 288 314 260 280
23 OK1DX 2 238 193 209 278 213 311 292 270 227 245
24 OK1AY 2 203 132 195 287 217 320 238 314 234 266
25 OK1ZJ 2 203 62 163 241 245 316 297 309 288 282
26 OK1ANO 2 182 92 176 250 216 325 273 308 254 288
27 OK2QX 2 175 85 168 238 242 323 257 328 241 293
28 OK1XW 2 163 88 181 273 240 303 271 282 254 271
29 OK1AHG 2 158 71 189 240 233 332 256 321 253 263
30 OK2ZC 2 145 112 167 237 246 298 274 294 270 247
31 OK1AWH 2 124 89 185 251 236 312 254 307 220 270
32 OK1-11861 2 120 98 191 252 241 312 242 308 209 267
33 OK1AOV 2 120 64 120 201 266 317 289 311 279 273
34 OK2PCL 2 103 52 106 190 241 328 281 331 275 299
35 OK1AOZ 2 086 42 113 243 247 333 270 318 240 280
36 OK1FJD 2 027 125 170 250 202 310 232 282 225 231
37 OK1AXB 2 026 110 156 221 200 304 230 304 229 272
38 OK2RN 2 025 49 166 239 190 322 251 301 235 272
39 OK1MR 2 015 138 184 252 234 302 226 276 217 186
40 OK1AW 1 984 99 201 238 202 305 244 276 190 229
41 OK1TD 1 982 37 170 172 228 327 256 296 217 279
42 OK1HCD 1 977 57 160 227 208 320 233 304 204 264
43 OK1DTM 1 947 138 179 206 210 287 247 252 207 221
44 OK1PG 1 943 82 140 211 203 284 241 290 230 262
45 OK1JKR 1 937 55 102 193 201 312 251 301 249 273
46 OK1MDK 1 935 86 144 215 180 286 265 274 230 255
47 OK2GZ 1 896 47 74 141 238 322 257 293 234 290
48 OK1KSL 1 887 83 136 201 206 318 212 301 198 232
49 OK2ZI 1 874 66 95 208 238 269 243 274 220 261
50 OK1FTW 1 858 85 162 203 231 253 226 257 228 213
51 OK1AU 1 792 100 132 191 190 293 194 277 179 236
52 OK1BA 1 753 44 105 215 182 272 232 256 232 215
53 OK1DO 1 718 75 108 156 177 241 224 266 228 243
54 OK1DLA 1 682 77 159 223 151 301 115 302 73 281
55 OK1MNV 1 662 68 114 174 122 258 204 278 219 225
56 OK1PDQ 1 646 87 97 213 229 237 210 209 191 173
57 OK1GK 1 631 51 82 162 214 253 211 237 202 219
58 OK1DG 1 607 87 128 201 179 260 176 244 126 206
59 OK1AYW 1 599 73 137 176 174 205 229 206 204 195
60 OK1AYN 1 592 0 99 138 116 258 233 273 220 255
61 OK2SJ 1 583 27 56 123 141 248 247 261 235 245
62 OK1-17323 1 576 76 120 192 178 257 152 227 178 196
63 OK1WU 1 557 12 87 136 189 285 196 255 181 216
64 OK1DVK 1 478 80 111 171 147 252 159 215 136 207
65 OK2BHM 1 475 33 148 164 0 284 169 289 164 224
66 OK1ACF 1 466 47 109 198 131 288 136 210 100 247
67 OK1VPU 1 429 49 72 129 157 213 203 227 194 185
68 OK2PAD 1 428 10 97 114 156 278 178 256 143 196
69 OK2KJU 1 395 72 95 172 151 250 153 245 94 163
70 OK1XJ 1 358 87 218 256 191 275 135 161 18 17
71 OK1AKU 1 290 77 166 188 144 260 40 206 16 193
72 OK1FHD 1 206 64 90 152 126 209 115 188 130 132
73 OK8ANM 1 121 78 98 154 36 195 86 226 68 180
74 OK1MZO 1 108 68 93 127 85 196 123 175 108 133
75 OK1DAV 1 093 40 71 156 179 203 138 187 92 27
76 OK1NH 1 088 36 114 124 85 254 35 213 23 204
77 OK1ANN 1 075 5 44 100 70 197 179 164 177 139
78 OK1FHI 1 075 59 102 138 40 238 7 266 19 206
79 OK1FCA 1 065 20 121 210 6 234 6 216 97 155
80 OK1FAI 930 29 152 197 103 235 29 83 38 64
81 OK2PMS 920 50 85 113 99 160 63 198 54 98
82 OK1JST 918 41 80 118 69 179 84 188 41 118
83 OK1YM 906 81 86 153 119 153 86 128 36 64
84 OK1DOZ 821 50 62 115 50 166 41 166 25 146
85 OK1AK 807 27 56 74 63 177 60 176 21 153
86 OK2VP 756 41 53 60 34 117 73 139 84 155
87 OK2SWD 667 34 73 98 11 174 2 180 0 95
88 OK2SJI 477 18 37 26 57 64 93 61 67 54
89 OK1TNM 450 31 40 61 17 17 0 115 0 169
90 OK1FMG 412 32 45 58 154 30 5 62 0 26
91 OK2KVI 393 16 45 44 7 116 0 104 0 61
92 OK2BMC 385 0 42 46 0 134 0 116 0 47
93 OK1DOT 276 276 0 0 0 0 0 0 0 0
94 OK5SWL 227 4 35 51 0 77 0 50 0 10

TopList - MIX
# Značka Body
1 OK1ABB         335
2 OK1ADM         335
3 OK1AHG         335
4 OK1AY          335
5 OK1CF          335
6 OK1DTM         335
7 OK1FAK         335
8 OK1KH          335
9 OK1KQJ         335

10 OK1KSL         335
11 OK1KT          335
12 OK1MP          335
13 OK1RD          335
14 OK1TA          335
15 OK1TN          335
16 OK1WF          335
17 OK2FD          335
18 OK2RU          335
19 OK2SG          335
20 OK1AOZ         334
21 OK1DX          334
22 OK1EP          334
23 OK1HCD         334
24 OK1NZ          334
25 OK1TD          334
26 OK2QX          334
27 OK2RN          334
28 OK1-11861      333
29 OK1AWH         333
30 OK1EK          333
31 OK1WV          333
32 OK1ZJ          333
33 OK2ZU          333
34 OK1MR          332
35 OK2PCL         332
36 OK1ANO         331
37 OK1FAU         331
38 OK1FM          331
39 OK1AU          330
40 OK1AXB         330
41 OK1AVY         329
42 OK1DOY         329
43 OK1FJD         328
44 OK1XW          328
45 OK2GZ          328
46 OK1AOV         327
47 OK1JKR         327
48 OK1MDK         327
49 OK1MGW         327
50 OK1DLA         326
51 OK2BHM         326
52 OK2ZC          326
53 OK1-17323      324
54 OK1PG          324
55 OK1MBW         323
56 OK1AW          322
57 OK1ZP          322
58 OK1AYN         318
59 OK1DO          317
60 OK1WU          317
61 OK1MMK         315
62 OK1FTW         314
63 OK1GK          314
64 OK1ACF         313
65 OK2SJ          313
66 OK2PAD         312
67 OK1NH          311
68 OK2ZI          308
69 OK1MNV         306
70 OK1FHI         304
71 OK2KJU         304
72 OK1BA          302
73 OK1DG          302
74 OK1VPU         301
75 OK1XJ          298
76 OK1AKU         291
77 OK1ANN         287
78 OK1AYW         284
79 OK1FCA         282
80 OK1DVK         280
81 OK1FHD         275
82 OK1FDR         271
83 OK1PDQ         271
84 OK8ANM         268
85 OK1FAI         266
86 OK1AK          251
87 OK2PMS         248
88 OK1JST         240
89 OK1YM          229
90 OK1DOZ         219
91 OK2SJI         216
92 OK2SWD         211
93 OK2VP          202
94 OK1TNM         197
95 OK2BMC         161
96 OK2KVI         143
97 OK5SWL         95

TopList - CW
# Značka Body
1 OK1ABB         334
2 OK1ADM         334
3 OK1KH          334
4 OK1MP          334
5 OK1RD          334
6 OK1TA          334
7 OK2FD          334
8 OK2QX          334
9 OK2RU          334

10 OK2SG          334
11 OK1AHG         333
12 OK1KQJ         333
13 OK1AY          332
14 OK1CF          332
15 OK1KSL         332
16 OK1KT          332
17 OK1ZJ          332
18 OK1FAK         331
19 OK2ZU          330
20 OK1-11861      328
21 OK1AOZ         328
22 OK1AVY         327
23 OK1FM          327
24 OK1NZ          327
25 OK1XW          327
26 OK1DX          326
27 OK1EK          326
28 OK1HCD         326
29 OK2PCL         326
30 OK2RN          326
31 OK1ANO         325
32 OK1DTM         325
33 OK1FAU         325
34 OK1TD          325
35 OK1JKR         324
36 OK1MR          324
37 OK1EP          323
38 OK1-17323      322
39 OK1AOV         322
40 OK1TN          322
41 OK1WV          321
42 OK1AU          320
43 OK1PG          320
44 OK1AXB         319
45 OK1WF          319
46 OK1ZP          319
47 OK1DOY         317
48 OK1AW          316
49 OK2ZC          316
50 OK1FJD         314
51 OK1FTW         314
52 OK1MDK         314
53 OK1MBW         313
54 OK1DLA         312
55 OK2SJ          310
56 OK1MMK         309
57 OK1WU          307
58 OK1MNV         304
59 OK1DO          302
60 OK1XJ          298
61 OK2ZI          297
62 OK1GK          296
63 OK1ACF         295
64 OK1DG          294
65 OK1AYN         292
66 OK1BA          292
67 OK1DAV         292
68 OK1FHI         289
69 OK1FCA         282
70 OK2PAD         282
71 OK1AKU         281
72 OK2KJU         280
73 OK1VPU         277
74 OK1DVK         275
75 OK1PDQ         271
76 OK1FHD         270
77 OK1FAI         266
78 OK8ANM         262
79 OK1AK          233
80 OK1JST         219
81 OK1DOZ         215
82 OK2SJI         215
83 OK1YM          214
84 OK2SWD         191
85 OK2PMS         178
86 OK1FMG         161
87 OK2KVI         127
88 OK1TNM         92
89 OK5SWL         90
90 OK2BMC         56

TopList - SSB
# Značka Body
1 OK1ADM         335
2 OK1KH          335
3 OK1MP          335
4 OK1RD          335
5 OK2RU          335
6 OK1ABB         334
7 OK1TA          334
8 OK2FD          334
9 OK2SG          334

10 OK1CF          333
11 OK1EK          333
12 OK1WV          333
13 OK1AHG         332
14 OK1TD          331
15 OK1FM          330
16 OK1KT          330
17 OK1AOZ         329
18 OK1TN          328
19 OK2ZU          328
20 OK1EP          327
21 OK2PCL         327
22 OK1ANO         326
23 OK1KQJ         326
24 OK2BHM         326
25 OK2RN          325
26 OK1AY          324
27 OK1DLA         324
28 OK1FAU         323
29 OK1AVY         322
30 OK1AXB         322
31 OK1NZ          322
32 OK1FAK         321
33 OK2QX          321
34 OK1MBW         317
35 OK1DTM         313
36 OK1XW          308
37 OK1DX          307
38 OK1KSL         306
39 OK1AW          304
40 OK1DOY         303
41 OK2ZC          303
42 OK1FJD         302
43 OK1WF          302
44 OK1AOV         299
45 OK1HCD         298
46 OK1AYN         294
47 OK1JKR         291
48 OK1MDK         291
49 OK1MR          289
50 OK2ZI          288
51 OK1AU          283
52 OK1DO          283
53 OK1PG          270
54 OK1GK          267
55 OK1BA          265
56 OK8ANM         258
57 OK1ACF         253
58 OK1VPU         250
59 OK1DG          247
60 OK1FHI         242
61 OK1AKU         237
62 OK1WU          235
63 OK1DVK         226
64 OK1-11861      219
65 OK2SJ          214
66 OK2PMS         211
67 OK1JST         198
68 OK2KJU         190
69 OK1TNM         180
70 OK2SWD         166
71 OK2PAD         145
72 OK1FHD         132
73 OK1FCA         120
74 OK1YM          114
75 OK1AK          113
76 OK1XJ          112
77 OK1DOZ         109
78 OK2KVI         106
79 OK5SWL         44
80 OK2SJI         28
81 OK2BMC         9

TopList - WPX-SSB
# Značka Body
1 OK2FD          3228
2 OK1TA          2870
3 OK2PCL         2419
4 OK1MP          2128
5 OK1AHG         1974
6 OK1KT          1885
7 OK1XW          1832
8 OK1DLA         1812
9 OK1MDK         1796

10 OK2QX          1748
11 OK1BA          1727
12 OK1AY          1696
13 OK1AXB         1584
14 OK1TD          1458
15 OK2ZC          1431
16 OK1DVK         1387
17 OK1FM          1258
18 OK1DO          1218
19 OK1AOV         1214
20 OK1PG          1164
21 OK1FJD         1159
22 OK1ACF         1153
23 OK1AKU         1127
24 OK2ZU          1122
25 OK1DTM         1103
26 OK1FHI         1058
27 OK2SWD         1018
28 OK1AVY         929
29 OK1DG          929
30 OK1AU          898
31 OK1FAU         869
32 OK2ZI          800
33 OK1VPU         752
34 OK1MR          653
35 OK1WU          477
36 OK2SJ          467
37 OK1DOZ         402
38 OK1YM          316
39 OK2PAD         233
40 OK2SJI         58
41 OK2BMC         33

TopList - WPX Mix
# Značka Body
1 OK2FD          4134
2 OK1TA          4059
3 OK2SG          3444
4 OK1-11861      3377
5 OK2PCL         3354
6 OK2QX          3285
7 OK1XW          3178
8 OK2RU          3155
9 OK1AHG         3122

10 OK1ZP          3043
11 OK1BA          2950
12 OK1MDK         2931
13 OK1MP          2891
14 OK1KT          2717
15 OK1AOV         2705
16 OK1APV         2692
17 OK2ZC          2521
18 OK1ACF         2512
19 OK1DVK         2467
20 OK1AXB         2384
21 OK2ZU          2381
22 OK1DLA         2315
23 OK1AY          2307
24 OK1FAU         2166
25 OK1TD          2153
26 OK1PG          2116
27 OK1AKU         2076
28 OK1AVY         1996
29 OK1PDQ         1992
30 OK1DG          1951
31 OK1FHI         1918
32 OK1FM          1909
33 OK2SWD         1900
34 OK1DO          1841
35 OK1MR          1769
36 OK1AU          1712
37 OK1DTM         1632
38 OK1FJD         1603
39 OK2PAD         1575
40 OK2SJ          1527
41 OK1DOZ         1491
42 OK1JST         1455
43 OK2ZI          1403
44 OK1WU          1262
45 OK1VPU         1089
46 OK1YM          957
47 OK2BMC         829
48 OK2SJI         503
49 OK2COS         441
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TopList - WPX-CW
# Značka Body
1 OK1TA          3 260
2 OK2FD          3 246
3 OK1ZP          2 984
4 OK1-11861      2 974
5 OK2QX          2 956
6 OK1FCA         2 917
7 OK2SG          2 764
8 OK1XW          2 721
9 OK1BA          2 531
10 OK1MDK         2 477
11 OK1AHG         2 388
12 OK1AOV         2 356
13 OK1DVK         2 221
14 OK2ZC          2 132
15 OK1ACF         2 118
16 OK2ZU          2 055
17 OK1PDQ         1 964
18 OK2PCL         1 897
19 OK1KT          1 894
20 OK1MP          1 890
21 OK1FAU         1 832
22 OK1AVY         1 831
23 OK1AXB         1 797
24 OK1PG          1 784
25 OK1AKU         1 767
26 OK1AY          1 736
27 OK1DG          1 716
28 OK2SWD         1 553
29 OK1FHI         1 533
30 OK1DLA         1 526
31 OK1MR          1 507
32 OK1AU          1 422
33 OK2SJ          1 408
34 OK1FM          1 385
35 OK1DOZ         1 384
36 OK1DO          1 307
37 OK1TD          1 256
38 OK1FTW         1 245
39 OK1DTM         1 170
40 OK1FMG         1 143
41 OK2ZI          1 143
42 OK1FJD         1 128
43 OK1WU          1 119
44 OK2PAD         1 109
45 OK1YM          796
46 OK1VPU         749
47 OK2SJI         477
48 OK2BMC         73

TopList - IOTA
# Značka Body
1 OK1ADM         968
2 OK1TA          709
3 OK2SG          676
4 OK1AOV         664
5 OK2FD          634
6 OK1APV         630
7 OK1KT          585
8 OK1AHG         581
9 OK1TD          572

10 OK1ZP          569
11 OK2RU          568
12 OK1FM          548
13 OK1AVY         533
14 OK1DOY         521
15 OK2SJ          521
16 OK2ZC          521
17 OK1-11861      518
18 OK1AXB         470
19 OK1DTM         433
20 OK1PG          432
21 OK1BA          429
22 OK2RN          428
23 OK1FAU         420
24 OK1FHI         400
25 OK1MDK         390
26 OK1ACF         382
27 OK1FCA         356
28 OK2ZU          355
29 OK1GK          354
30 OK1DLA         345
31 OK1VPU         337
32 OK1PDQ         321
33 OK1DG          319
34 OK1ANN         311
35 OK1FTW         311
36 OK1WU          297
37 OK1FJD         287
38 OK1AKU         283
39 OK2KJU         277
40 OK2PAD         276
41 OK1AK          261
42 OK1AU          260
43 OK1DAV         236
44 OK8ANM         236
45 OK1AY          219
46 OK1MGW         200
47 OK2SWD         199
48 OK1YM          136
49 OK1TNM         121
50 OK2SJI         112
51 OK2BMC         80
52 OK2COS         72

TopList - USA-CA
# Značka Body
1 OK1APV         3 064
2 OK1KT          2 296
3 OK2FD          2 043
4 OK1ACF         1 391
5 OK1TA          1 312
6 OK1FCA         1 112
7 OK1-11861      1 040
8 OK2RU          1 000
9 OK2RN          992
10 OK2QX          967
11 OK2ZU          965
12 OK1ZP          891
13 OK2PCL         888
14 OK1BA          880
15 OK8ANM         767
16 OK2ZC          760
17 OK1AXB         718
18 OK1AOV         703
19 OK1FAI         701
20 OK1DG          669
21 OK1DVK         654
22 OK2SG          648
23 OK1TD          544
24 OK1AU          538
25 OK1FM          448
26 OK2SJ          427
27 OK1MDK         422
28 OK1FJD         414
29 OK1AKU         394
30 OK1FAU         388
31 OK1FHI         382
32 OK1DLA         378
33 OK2KJU         351
34 OK1PDQ         338
35 OK2PAD         293
36 OK2SWD         293
37 OK1DTM         288
38 OK1FTW         251
39 OK1FMG         123
40 OK2COS         103
41 OK2BMC         72
42 OK2SJI         22

TopList - RTTY
# Značka Body
1 OK1MP          321
2 OK2SG          311
3 OK1FM          306
4 OK2FD          305
5 OK2PCL         300
6 OK2PAD         291
7 OK1ADM         282
8 OK2ZC          246
9 OK1KQJ         233

10 OK1AXB         224
11 OK1KSL         224
12 OK1KT          223
13 OK1DX          211
14 OK2ZU          205
15 OK1FAU         201
16 OK1FAK         197
17 OK1MR          193
18 OK1AW          191
19 OK1DO          181
20 OK1FHI         165
21 OK1AOV         164
22 OK2RU          161
23 OK1AY          160
24 OK1EP          154
25 OK2BMC         152
26 OK1MDK         149
27 OK2PMS         144
28 OK1AK          139
29 OK1ACF         137
30 OK1AHG         136
31 OK2VP          136
32 OK1GK          128
33 OK1FJD         119
34 OK1YM          119
35 OK1AU          106
36 OK2RN          104
37 OK2SWD         103
38 OK1AYW         71
39 OK1TNM         71
40 OK1AVY         68
41 OK1DOZ         62
42 OK2COS         59
43 OK1AKU         54
44 OK1-11861      36
45 OK2SJI         31
46 OK1NH          28
47 OK5SWL         23
48 OK2KVI         2

TopList - PSK
# Značka Body
1 OK1FM          164
2 OK2SG          154
3 OK2PAD         144
4 OK2COS         143
5 OK1AK          125
6 OK2LE          110
7 OK1AW          106
8 OK1EP          103
9 OK1AHG         100

10 OK1NH          87
11 OK1KQJ         86
12 OK2VP          85
13 OK1KT          70
14 OK2FD          70
15 OK2BMC         69
16 OK2PZ          66
17 OK2PCL         65
18 OK2ZC          65
19 OK2QX          64
20 OK1MR          55
21 OK1AYW         52
22 OK1DOZ         51
23 OK1AKU         49
24 OK1ACF         48
25 OK2RN          48
26 OK1AVY         42
27 OK2PMS         41
28 OK2SWD         39
29 OK2ZU          33
30 OK2SJI         30
31 OK1GK          19
32 OK1AXB         8

TopList - SSTV
# Značka Body
1 OK2LE          120
2 OK2FD          77
3 OK1NH          59
4 OK1AW          52
5 OK2SG          47
6 OK1FM          43
7 OK2PMS         40
8 OK1FAU         39
9 OK1MR          19
10 OK2PZ          19
11 OK1AKU         15
12 OK2PAD         14
13 OK2COS         10
14 OK2SJI         10
15 OK1DX          8
16 OK2ZU          8
17 OK1FJD         5
18 OK2SWD         2

TopList - SAT
# Značka Body
1 OK1DX          56
2 OK1DOZ         27
3 OK1KT          18
4 OK1MR          13
5 OK1KQJ         10
6 OK1-11861      8
7 OK1DTM         7
8 OK1DEU         6
9 OK1FM          1

Ing. Jiří Němec, OK1AOZ, 
ok1aoz@post.cz

DX expediceDX expedice
Očekávaná �okurková sezona� se nekona-
la, a to hned díky dvěma událostem. Tou 
první byl zápis Montenegra do seznamu 
DXCC jako jeho 336. zem, s platností 
od 28. 6. 2006. Bezprostředně na to se 
zvý�ila aktivita některých tamních stanic, 
zejména YU6DZ, YT6T a YT6ML, od 4. 7. 
s platnou KV koncesí i YU6AO.

Velká mezinárodní expedice na sebe 
nedala dlouho čekat a ozvala se na v�ech 
KV pásmech, včetně pásma 6 m, v�emi 
druhy provozu. S operátory bylo mo�no 
pracovat bez problémů a uspokojili v�ech-
ny, kdo je zavolali. Expedice svou činnost 
ukončila 13. 8. 2006, QSL vyřizuje YT6A. 
Na adrese http://www.yu6scg.cg.yu/log-
-book-serach.html mů�ete zjistit, zda 
máte v�echna spojení v logu.

Dal�í velká skupina operátorů odtud 
pracovala paralelně pod značkou YU6AO 
v pásmech od 160 do 6 m. Svůj provoz 
prodlou�ili a� do 19. 8. QSL na YU6AO, 
on-line log je na http://www.yu6ao.info.

Aktivita z Montenegra pokračuje i 
nadále expedicemi jako 4O6DX (QSL na 
K8LEE) a dal�ími.

Druhou událostí bylo uznání ostrova 
Swains od 22. 7. 2006 jako 337. zemi 
DXCC. Následovala poněkud kontro-
verzní expedice několika operátorů pod 
vedením JA1BK, pracujících pod znač-
kou KH8SI od 1. 8. do časných ranních 
hodin 3. 8. Maximum času v�ak věnovali 
stanicím z USA a Japonska, Evropa byla 
na okraji jejich zájmu.Pracovali převá�ně 
SSB na 20 a 17 m, k jejich sporadické-
mu provozu CW není třeba komentáře! 
Pokud jste s nimi pracovali, ověřte si 
na http://vp6di.hp.infoseek.co.jp/scan-
kh82.html, zda je va�e QSO mezi těmi 
16390 spojeními. Příjemněj�í zprávou 
pak je, �e na tento ostrov se je�tě v tom-
to roce očekává rozsáhlej�í expedice.

Z Mozambique pracovala od 28. 6. 
do 13. 7. provozem CW a SSB skupina 
operátorů z USA pod značkami C91CF 
(K5LBU), C91TL (WW5L), C91EE 
(NE5EE), C91JR (N4PJ) a C91TK 
(NQ7R). QSL na jejich domovské znač-
ky. V IARU Contestu pracovali jako 
C91HQ (QSL na K5LBU).

Z Afghanistanu se vrátil domů LA5IIA, 
pracující pod značkou T68G; skončil první 
týden v červenci. QSL na LA4YW.

Ze Zimbabwe pracoval pod značkou 
Z2/UA4WHX Vladimír UA4WHX. Od 8. 
7. se ozval ze Zambie jako 9J2VB, od-
kud se dále přesunul do Namibie, kde 
pracuje jako V51VV. Od 4. 8. několik dní 
vysílal z Karas Region Group (AF�070) 

jako V51VV/p, pak se vrátil opět na pev-
ninu. QSL na jeho domovskou značku.

Z Timor Leste od 14. 7. a� do 13. 8. 
opět téměř denně pracoval Mike, PA5M, 
jako 4W6AAB. QSL na PA7FM.

Vanuatu nav�tívil Tommy, VK2IR, 
který od 15. 7. pracoval jako YJ0IR. QSL 
na W3HNK.

Z Lateránské univerzity ve Vatikáně 
pracovala dne 18. 7. stanice HV5PUL. 
QSL na IW0DJB.

Austral Isl., resp. Raivavae Isl. 
(OC�114) do 7. 8. aktivoval Mike, KM9D, 
pod značkou FO/KM9D. QSL direct na 
OM2SA.

V době expedice na Swains Isl. praco-
valy a� do 10. 8. z West Samoa Isl. sta-
nice 5W0DP, 5W0TR, 5W0JB a 5W0KI. 
Jejich signály byly na stejných pásmech 
minimálně o 1-2 S silněj�í, o provozu 
nemluvě. Platí zřejmě pořád �Kdo umí, 
tak umí�.�. QSL pro první tři stanice na 
KT8X, pro čtvrtou na JF3MYU.

Pod značkou VQ9JC je aktivní z os-
trova Diego Garcia Jim, ND9M, který 
tam má být asi 4 měsíce. QSL na jeho 
domovskou značku.

Z ostrova Inhacamba (AF�103) 
pracovali od 9. 8. do 14. 8. G3OCA a 
DL6DQW pod značkou C94KF. QSL na 
G3OCA. Tatá� dvojice pracovala 15. 8. 
z Bazaruto Isl. (AF�072) a pou�íva-
la značky C96KF (QSL na G3OCA) a 
C98RF (QSL na DL6DQW). Pod stejný-
mi značkami pracovali 16. 8. z Quirimba 
Isl. (AF�061).

<6514>!

Václav Bernát, OK1VB

Ostrov Norfolk Ostrov Norfolk 
� cíl expedic � cíl expedic 
Vzbouřenci z plachetnice Bounty, známé 
z dobrodru�né četby, se vylodili v r. 1790 
na Pitcairnu. Jejich vůdce Fletcher Chris-
tian byl přímým prapra...předkem Toma 
Christiana, VP6TC (dříve VR6T), známého 
z pásem ji� několik desítek let.

Teď k Norfolku: Cituji z QSL VK9NM 
z expedice Rudiho DJ5CQ z března 1982:

�Ostrov Norfolk byl objeven kapitánem 
Cookem 10. října 1774. V pozděj�í části 
18. století zde poručík King zřídil trestanec-
kou kolonii. V roce 1825 byla zřízena druhá 
trestanecká osada.

Byl to skutečně ostrov hororu a� do roku 
1855, kdy byli vězni přemístěni na Tasmánii.

Je zde mnoho připomínek, které svědčí 
o pobytu těch nejhor�ích zločinců, lupičů, 
vrahů i odvá�ných uprchlíků.

V roce 1856 potomci vzbouřenců 
z Bounty připluli na Norfolk z Pitcairnu a to 
znamenalo v historii ostrova obrat. Nastala 
nová éra, kdy Norfolk byl změněn z oprav-
dového pekla na zemi v paciÞcký ráj.�

!
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Samotný provoz (a to platí pro ka�dou expedici) je 
v�dy po jejím skončení předmětem mnoha diskuzí 
a kritik. Domnívám se, �e bychom si měli více uvě-
domovat, v jakých podmínkách (a teď nemám na 
mysli jen podmínky �íření) operátoři pracují a �ijí a 
nehodnotit kvalitu provozu nebo práci jednotlivých 
operátorů jen pohledem z vlastního křesla příjemně 
vytopeného hamshacku. Členové expedice nám 
v následujícím článku formou odpovědí na polo�e-
né otázky dávají mo�nost poznat, co v�e je skryto 
za tím malým QSL lístkem, který dnes zdobí na�e 
amatérská zákoutí.

W4SK: Jaký byl vá� zálo�ní plán pro návrat 
v případě, �e by nebylo mo�né pou�ít heli-
koptéru?

Zmínil jsi zcela správně největ�í riziko, kterému 
jsme čelili, tj. transport zpět na loď. Ře�ení tohoto 
problému pro nás znamenalo mnoho bezesných 
nocí. Existovalo několik mo�ností. Jako první byla 
informace o tom, �e německá výzkumná loď �Polar 
Stern� má v době expedice operovat v blízkosti os-
trova, zhruba ve vzdálenosti 600 a� 800 kilometrů. 
Proto�e měla na palubě dva vrtulníky, počítali jsme 
pro případ nouze s její pomocí. Tato kalkulace je 
v naprostém souladu s mezinárodním právem, 
které ukládá poskytnutí pomoci komukoliv, kdo je 
v dosahu objektu, vysílajícího nouzový signál. Jinou 
mo�ností byla na�e loď �DAP Mares�, která mohla 
dovézt helikoptéru buď z britské základny Rothera 
nebo z chilské základny na ostrově King George. 
Dále přicházel v úvahu transport některým letadlem 
společnosti DAP, která operuje v oblasti Antarktidy 
ji� dlouhou dobu a má k dispozici nejen vrtulníky, ale 
i letadla. Na ostrově existuje dostatek prostoru pro 
přistání takového letadla a měli jsme k dispozici pro-
středky pro vytýčení přistávací dráhy. O této mo�-
nosti jsme sice uva�ovali, ale a� jako krajní mo�nost; 
ná� nejpřijatelněj�í plán byl jednoduchý � počkat na 
novou helikoptéru (odpovídal Bob, K4UEE). 

K5RKS: Je mo�né nějak kvaliÞkovat rozdíly 
mezi operátory z různých kontinentů? Obec-
ně platí, �e asij�tí operátoři jsou mnohem 
ukázněněj�í a mě by zajímalo, zda jste nějaké 
rozdíly registrovali.

Zcela určitě! Japon�tí operátoři jsou nejslu�něj�í 
na celém světě a je potě�ením s nimi pracovat v pa-

jlapu, ačkoliv, mám-li být upřímný, i oni ji� přebrali 
některé nectnosti od ostatního světa. Je mimo disku-
zi, �e v současné době jsou z celého světa nejukáz-
něněj�í. Nevolají neustále jako zběsilí, počkají, kdy� 
DX operátor volá někoho jiného, a pokud operátor 
zachytí neúplnou značku, trpělivě čekají. Na dal�ím 
místě jsou Američané. Evropa je suverénně nejhor�í, 
zejména její ji�ní část. Upřímně si myslím, �e příčiny 
takového chování jsou výsledkem rozdílných kultur a 
také jazykových problémů. Pokud neumíte anglicky, 
tě�ko porozumíte pokynům DX operátora a pokud 
jde o rozdíly kultur, Martti Laine to vysvětluje takto: 
�Sledujte jihoevropany na silnici. Překračují povole-
nou rychlost, nedávají přednost v jízdě a troubí jako 
zběsilí � vyhrává ten, kdo troubí nejvíce�. Připomíná 
vám to něco? (Odpovídal Bob, K4UEE).

Je�tě jeden dotaz. Myslíte si, �e CW operá-
toři jsou disciplinovaněj�í ne� operátoři SSB 
nebo RTTY?

Obecně lze říci, �e ano. Podle mého názoru CW 
operátor je zku�eněj�í a ukázněněj�í. Zde svoji roli 
hraje fakt, �e chcete-li být úspě�ným CW operátorem, 
musíte v porovnání s operátorem SSB znát víc, a mi-
moto CW operátoři vět�inou pou�ívají jednotný jazyk 
� morse. Nechci hodnotit operátory RTTY, proto�e na 
tomto modu nepracuji (odpovídal Bob, K4UEE).

Nezkou�el jsem vás udělat na pásmech 80 
a 30 m, kde nemám antény, ale z porovnání 
hustoty provozu na 40, 20, 17 a 15 m se mi 
zdá, �e daleko nejvíc stanic vás volalo na CW 
v pásmu 40 m. Máte stejný dojem?

Telegrafní pásmo 40 m bylo pro nás obrovským 
problémem. Převá�nou vět�inu času, kdy bylo ote-
vřené, to bylo jak na Severní Ameriku, tak i na Evropu 
a Japonsko. Vezmete-li v úvahu, �e jsme pou�ívali 
vertikální antény, které jsou v�esměrové, pak pocho-
píte, �e operátoři se mohli orientovat jen podle síly 
signálu, nebo museli některé směry diskriminovat a 
pracovat podle kontinentů (odpovídal Bob, K4UEE).

KA4JNB: Zaregistrovali jste na ostrově něja-
ké známky globálního oteplování, jako napří-
klad hluboký rozbředlý sníh a pod.?

V porovnání s poslední expedicí v roce 1994 
jsme zaregistrovali dvě změny, které pravděpodob-
ně s růstem průměrné teploty na ostrově souvisí. 

V první řadě to byla zřejmá změna povrchu ostrova 
a jeho blízkého okolí. V roce 1994 byl povrch ostro-
va pokryt suchým pevným sněhem, který v hloubce 
kolem 45 centimetrů přecházel v ledovec. V roce 
2006 byl na povrchu ostrova mokrý rozbředlý sníh 
do hloubky asi 10 a� 15 cm a při sondá�i jsme 
na pevný led narazili a� v hloubce kolem jednoho 
metru. Druhý jev, který jsme zaregistrovali, bylo tání 
ledovce na západní straně ostrova. Porovnáním fo-
tograÞí z roků 1994 a 2006 je úbytek ledovce zce-
la zřejmý, na novém obrázku z ledovce vystupuje 
mnohem více skal. I kdy� se jedná o celosvětový 
problém, bude trvat pravděpodobně roky, ne� bude 
mo�né s určitostí říci, zda jde skutečně o globální 
oteplování, nebo jen o cyklické změny počasí v této 
oblasti (odpovídal Ralph, K0IR).

W4RQ: Zaregistroval jsem v pajlapech někdy 
značně dlouhou dobu mezi dvěma spojení-
mi. Mám dojem, �e by bylo vhodněj�í roz�ířit 
pásmo, aby operátor snadněji přečetl volané 
stanice. Byly pajlapy opravdu tak husté, �e 
nebylo mo�né přečíst stanici? Proto�e jsem 
tam nebyl, zajímalo by mě, jakou strategii jste 
zvolili � ka�dopádně moje chvála operátorům, 
kteří mne přečetli i s mými 100 W a vertikálem 
GAP a windomkou.

Na�í snahou bylo neroz�iřovat pajlap na více 
ne� 15�20 kHz a ve skutečnosti jsme dodr�ovali 
rozpětí okolo 10 kHz. Enormní roz�íření pajlapů 
sice přinese úlevu operátorovi, ale způsobuje ne-
�ádoucí ru�ení dal�ím u�ivatelům pásem; to jsme 
nechtěli. V zásadě jsme operátory nijak neomezo-
vali a bylo na nich, jakým způsobem se s provo-
zem vypořádají. Ale asi v odpovědi na tvoji otázku 
očekává� hodnocení schopností jednotlivých ope-
rátorů. Měli jsme k dispozici poměrně �irokou �kálu 
operátorů, někteří patří do světové třídy, jiní byli na 
takové expedici poprvé. Mohu potvrdit, �e úroveň 
operátorské zručnosti byla dostatečná, ale i přesto 
jsme tvrdě trénovali. Ralph Fedor, K0IR, měl na sta-
rosti přípravu operátorů (těch, kteří to potřebovali) 
a jeho práce se vyplatila. Na operátory 3Y0X jsme 
zaregistrovali jen několik stí�ností.

Na ostrově téměř neexistovalo klasické ru�ení. 
Stanice byly dobře čitelné, i kdy� S�metr vět�inu 
času ukazoval nulu a my mohli přijímat i stanice 
s malým výkonem (�little pistols�); v na�em deníku 
jich je poměrně dost (odpovídal Bob, K4UEE).

ZS1AU: Pokud jde o expedici na tento ostrov, 
měl jsem o její průběh velký zájem i z toho 
důvodu, �e mezi jejími členy bylo několik 
mých osobních přátel. Byla to vynikající ex-
pedice a jediné, co mohu říci, jsou díky. Měl 
jsem mo�nost pracovat s expedicí na Petra I. 
před lety a musím říci, �e tato byla mnohem 
lépe propagovaná, zejména díky internetu. 
Mám několik otázek.
a) V na�em městě (Cape Town, pozn. překl.) 
máme zku�enost s častými výpadky sítě a k na-

Bob Allphin, K4UEE, přelo�il a upravil Ing. Vratislav Vaverka, OK1KT, ok1kt@volny.cz

Otázky a odpovědi k expedici Otázky a odpovědi k expedici 
3Y0X3Y0X
Expedice na ostrov Petra I. ji� je historií. Vět�ina z nás, kteří s ní pracovali, určitě vlastní velmi 
pěkný QSL lístek, připomínající nádherný pocit, kdy� se z rádia, často po dlouhém volání, 
ozvala na�e značka. O přípravách expedice, která patřila k nejnáročněj�ím jak po stránce or-
ganizační, tak i po stránce Þnanční, jsme psali v na�em časopisu v č. 2/2006.
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pájení domu pří výpadcích jsem si proto koupil 
generátor 2,5 kW. Zajímalo by mě, jaké generá-
tory jste pou�ívali a jak jste zabezpečili regulaci 
napětí a ochranu před přepěťovými �pičkami.

Na�e expedice pou�ívala čtyři generátory typu 
�Generac� o výkonu 5,5 kW a tři generátory �Hon-
da� 4,5 kW. Kromě těchto hlavních jsme měli je�tě 
dva men�í generátory jako zálo�ní. Agregáty praco-
valy nepřetr�itě (24/7) a vypínali jsme je pouze při 
doplňování paliva. 

Hluk motorů byl přijatelný a po jednom, dvou 
dnech jsme ho vůbec neregistrovali, kromě situací, 
kdy jsme se pohybovali v jejich těsné blízkosti. Aby-
chom hladinu hluku sní�ili, umístili jsme generátory 
asi 20 metrů od stanů a mohu potvrdit, �e jsme byli 
po ��ichtě� tak unavení, �e jsme jejich hluk vůbec 
nevnímali. U stanic jsme pak pou�ívali náhlavní 
soupravy �Heil Pro Quiet Set�, které spolehlivě ja-
kékoli ru�ení eliminovaly.

Vět�í obavy jsme měli z ru�ení od nouzových 
světel (malé ßuoreskující �árovky s nepatrnou spo-
třebou) a od nabíječek akumulátorů. Tento potenci-
ální problém ale pomohlo vyře�it dobré uzemnění a 
správné propojení spotřebičů.

Distribuční kabely jsme ře�ili tak, �e jeden byl 
v�dy připojen na generátor 240 V a končil ve stanu. 
Uvnitř stanu byly jednak zásuvky pro napájení kon-
cových stupňů �Alpha� (240 V), jednak 2x120 V pro 
napájení transceiverů (jedna větev) a PC (druhá vě-
tev). Jeden generátor tak zásoboval dvě Alphy, dva 
transceivery �PRO III�, počítač a osvětlení. Pro spo-
lečenský stan a pracovi�tě EME jsme měli zvlá�tní 
generátory. Neměli jsme instalovány �ádné přepěťo-
vé ochrany ani regulátory napětí kromě těch, které 
jsou namontovány přímo v generátorech. Nebylo to 
ani třeba vzhledem k rovnoměrné zátě�i jednotlivých 
fází a také proto, �e jsme generátory nezatě�ovali na 
plný výkon (odpovídal George, N4GRN).

b) Jak jste hodnotili podmínky �íření a jaká 
byla úroveň ru�ení ve srovnání s městskými 
standardy?

Byli jsme příjemně překvapeni. Pásma byla vel-
mi, velmi klidná s výjimkou jistého ru�ení mezi na�i-
mi stanicemi, pokud pracovaly dvěma módy na jed-
nom pásmu. Na�e antény jsme rozmístili dostatečně 
daleko od sebe a s různou polarizací, ale i tak jsme 
museli u SSB operátorů vypnout kompresi nebo sní-
�it výkon. Ke koordinaci nastavení mezi stany jsme 
pou�ívali VKV síť (odpovídal Bob, K4UEE).

c) Řekněte nám něco o EME a o spojeních 
s kosmickou stanicí ISS.

Provoz EME byl plánován v pásmech 6 m, 2 m 
a 70 cm. Kompletní výbava byla odzkou�ena, ale 
v důsledku časové tísně způsobené �patným poča-
sím jsme instalovali zařízení jen pro pásma 2 a 6 
m. Pro EME v pásmu 2 m jsme pou�ívali anténu 
4x9 elementů Yagi a asi 300 W výkonu. V�ech 114 
spojení jsme uskutečnili provozem WSJT, jedno 
� s W5UN � telegraÞcky. Pracovali jsme s více ne� 

30 zeměmi DXCC, i kdy� jsme měli neustále pro-
blémy se zařízením. 

Stanice pro pásmo 6 m u� byla QRO � 1500 
W, a dlouhá anténa M2 se sedmi prvky. I kdy� tato 
kombinace pracovala velmi dobře na �suché zemi�, 
nepodařilo se nám v tomto pásmu jediné spojení 
a zaslechl nás jenom Mick, W1JJ. Nejpravděpo-
dobněj�í vysvětlení neúspěchu spočívá v tom, �e 
�zemní odraz� posunul hlavní lalok vyzařovacího 
diagramu na�í antény mnohem vý�e, ne� jsme 
předpokládali (viz [2], tzv. �Ground Gain�). Tomu by 
také nasvědčovalo to, �e nás Mick sly�el v době, 
kdy jsme měli měsíc u� příli� vysoko. Mimoto jsme 
měli v pásmu 6 m velmi silné ru�ení od na�ich sta-
nic pracujících na KV, které jsme nemohli vypnout 
z pochopitelných důvodů. Nejsilněj�í ru�ení bylo 
z pásma 80 m, zjistit proč se nám ale nepodařilo.

Dvoumetrová stanice byla pou�ita také pro dvě 
spojení s kosmickým modulem ISS, který jednou 
pou�íval značku NA1SS a podruhé RA1SS. Andy, 
RA3AB, si hezky popovídal s ruským kosmonau-
tem Sergejem (?). Mimoto měla téměř polovina 
týmu spojení s ISS cestou zpět jako �/MM� z kapi-
tánského můstku při pou�ití transceiveru FT 817, a 
je�tě naposled i z ostrova King George se stejným 
zařízením a originální prutovou anténou.

Bylo ov�em nutné nalézt nejvhodněj�í místo do-
statečně vysoko, neboť maximální elevace ISS byla 
jen pár stupňů a na�e stanovi�tě bylo na jihovýchod-
ní straně ostrova. Také ru�ení od jihoamerických sta-
nic bylo velmi silné, neboť ISS pou�ívá stále stejné 
kmitočty. Tyto okolnosti by nám s největ�í pravdě-
podobností nedovolily spojení navázat, kdybychom 
neměli mo�nost pracovat na specielním �privátním� 
kmitočtu, který v podobných situacích operátoři ISS 
pou�ívají (odpovídal Gordon,W0RUN).

d) Na některých fotograÞích je vidět několik 
pracovi�ť v provozu. Bylo mo�né pracovat 
na více pásmech najednou bez vzájemného 
ru�ení ?

Měli jsme jisté problémy s harmonickými, ale ty 
se snadno daly vyře�it přeladěním jedné nebo dru-
hé stanice. Stejně jsme ře�ili také problémy ru�ení 
při práci dvěma mody na jednom pásmu (odpovídal 
Bob, K4UEE).

N7RC: Webová stránka 3Y0X nám přiblí�ila 
dění na ostrově doslova tak, jako bychom 
tam byli s vámi. Jediné, co jsem postrádal, 
byly informace, jak se chovalo zařízení bě-
hem provozu. Byl jsem velmi překvapen, 
�e jsem procházel i velmi silným pajlapem 
s TS�570. Museli jste mít kvalitní přijímače a 
vynikající operátory.

Pou�ívali jsme zařízení �Icom Pro III� a zesilo-
vače �Alpha�, při čem� ka�dé pracovi�tě bylo vy-
baveno Þltry ICE. Na ostrově jsme � kromě dvou 
generátorů � neměli �ádnou poruchu, ale při pro-
vozu z lodi nám naprosto stejným způsobem �ode-
�ly� dva transceivery. Buď to byla napěťová �pička, 

anebo nějaký statický výboj z antény při sněhové 
bouři. Porucha se u obou zařízení projevovala stej-
ně a nemohli jsme ji odstranit.

Díky za tvoji poznámku o kvalitě operátorů! (Od-
povídal Bob, K4UEE).

N2WN: Mám pár otázek: S jakým největ�ím 
problémem jste se na ostrově setkali?

Zcela mimo jakékoliv pochybnosti to bylo počasí! 
To ovlivňovalo do značné míry ka�dé na�e rozhodo-
vání. Měl bych dodat, �e ná� pilot helikoptéry byl tro-
chu bojácný, nicméně nemů�eme si stě�ovat, proto�e 
jsme na ostrov bezpečně dostali v�e, co jsme potře-
bovali, a nakonec i celý tým. Celkem jsme uskutečnili 
154 letů (tam i zpět). (Odpovídal Bob, K4UEE).

Jaké bylo největ�í zklamání (pokud vůbec 
bylo) během provozu?

Jako vedoucí týmu jsem musel naplánovat hod-
ně věcí a mnohokrát jsem měl obavy, jak to v�e 
dopadne. Jednou z nich byla snaha, aby můj tým 
měl dostatek kvalitní stravy a cítil se dobře, neboť 
je známo, �e dobré jídlo zásadně ovlivňuje morálku. 
Pokud jde o stravování, na�e plány byly skvělé a 
kdyby se je podařilo uskutečnit, v�e by bylo v pořád-
ku. Proviant jsme ale nakupovali v Chile a navzdory 
na�í maximální snaze jsme některé důle�ité polo�ky 
vůbec nedostali na palubu, některé ani na ostrov. 
Navíc ná� �éfkuchař a mana�er přes stravování byl 
jedním ze tří lidí, které se podařilo (díky nepřízni 
počasí) dostat na ostrov a� po čtyřech dnech. Stra-
vování na ostrově během oněch čtyř dnů by se dalo 
nazvat �urvi co mů�e��. Po zbytek expedice bylo ji� 
v�e v nejlep�ím pořádku (odpovídal Bob, K4UEE).

Co vás nejvíce nadchlo?
To, �e se nám podařilo dostat v�echny členy 

expedice a ve�kerý materiál zpět na loď a koneč-
ně dorazit domů. Tu noc jsme spal velmi dobře! 
Také skutečnost, �e jsme měli v logu 87 000 spo-
jení, mě velmi potě�ila (odpovídal Bob, K4UEE).

Kam pojedete pří�tě?
Domníváme se, �e tento tým získal jedinečné 

zku�enosti a kvaliÞkaci pro podobné expedice v ně-
které jiné části Ji�ního oceánu a Antarktidě. Do této 
doby jsme �ádnou konkrétní lokalitu nevybrali (od-
povídal Bob, K4UEE).

KA5M: Tato informace je pravděpodobně ně-
kde na webu expedice, ale chtěl bych vědět, 
s kolika různými stanicemi expedice pracova-
la. Já jsem měl celkem pět spojení na různých 
pásmech a různými druhy provozu. Také by 
mě zajímalo, jaký je průměrný počet spojení 
na jednu stanici.

Celkový počet individuálních stanic byl 26 449, při 
celkovém počtu 86 888 navázaných spojení. Ka�dá 
stanice tedy navázala průměrně necelé tři spojení. 
Na webu expedice (http://www.peterone.com) je za-
jímavá statistika, která uvádí, kolik spojení někteří 
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rekordmani navázali � nejvíce to bylo 41 spojení 
s jednou stanicí (odpovídal Bob, K4UEE).

K9AJ: Jak jste realizovali �zemní� systém, kdy� 
jste vlastně byli na vrcholu ledové kostky?

V dané situaci bylo nemo�né realizovat klasické 
spojení se zemí, proto jsme spolu s napájecími kabely 
polo�ili měděné �zemní� vodiče spojující zemnicí bod 
generátoru se zemnícím bodem napájecího rozvodu 
ve stanu. Do tohoto společného bodu pak byly uzem-
něny v�echny spotřebiče napájené z jednoho generá-
toru. V�echny tyto zemnicí svorky ve stanu jsme pak 
je�tě propojili navzájem dal�ím vodičem. To bylo v�e, 
co jsme byli schopni v daných podmínkách realizovat. 
Systém evidentně fungoval dobře, proto�e jsme ne-
naměřili �ádný potenciál mezi jednotlivými zařízeními 
(odpovídal George, N4GRN).

G3SXW: Jakou taktiku jste zvolili při záměr-
ném ru�ení va�í frekvence?

Počítali jsme s několika osvědčenými metoda-
mi a někteří na�i zku�eněj�í operátoři je pou�ívali 
s úspěchem. Předně jsme museli nějak zjistit, �e ná� 
kmitočet je ru�en, co� bylo poměrně snadné � pajlap 
přestával správně reagovat, jinými slovy bylo jasné, 
�e nás protistanice berou hůře, ne� předtím. To se 
dalo ostatně snadno prověřit poslechem na vlastním 
kmitočtu. Pokud jsme �ru�iče� sly�eli, nekonfrontovali 
jsme ho. Jakmile jsme si byli ru�ením zcela jisti, ob-
vykle stačilo nepatrně změnit kmitočet � ne moc aby 
nás stanice v pajlapu mohly nalézt, zpravidla 1 a� 2 
kHz. Někdy jsme pou�ili jinou taktiku, značku volané 
stanice jsme dávali několikrát, aby měla �anci nás 
přečíst i v ru�ení. Pokud byly uvedené metody neú-

činné, zaměřili jsme se na jinou část světa, kde ru�ení 
tolik nevadilo nebo nebylo sly�et vůbec. Někdy stačilo 
jen vytrvat, ne� se ru�ič unaví (tuto větu by si měli dát 
za rámeček v�ichni �policajti� na kmitočtech expedic 
� vět�inou nadělají více ru�ení ne� ten, kdo se o to 
sna�í cíleně � pozn. překladatele).

Rád bych vyu�il této příle�itosti, abych poděkoval 
v�em, kteří na expedici přispěli, včetně DX nadací, DX 
klubů, sponzorů a individuálních dárců z celého světa. 
Dvaadvacet členů expedice uhradilo 70 % celkových 
nákladů, ale zbytek pochází od vás. Za v�echny vám 
je�tě jednou děkuji (odpovídal Bob, K4UEE).

Literatura
[1] The DX Magazine, vol. XVII, Number 4
[2] http://users.skynet.be/on7eh/2mgg.htm 
[3] http://www.peterone.com
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OK1QM: Zajímalo mne, jaké byly vztahy mezi 
členy expedice.

F2JD: Byli jsme si vědomi toho, �e určité typy 
lidí mohou rozlo�it celý tým, tak�e jsme této věci 
věnovali velkou pozornost. Na ostrov jsme odjeli 
jako přátelé a jako přátelé jsme se i vrátili. 

OK1QM: Vzpomene� si je�tě na nějakou zají-
mavou příhodu, kterou jsi nezmínil?

F2JD: Kromě německých polárních vědců, kteří 
krátce nav�tívili na�i loď kotvící nedaleko ostrova, 
a o kterých jsem mluvil při prezentaci v Holicích, 
jsme měli je�tě jednu zajímavou náv�těvu. 

�lo o plachetnici se skupinou �esti ruských 
mořeplavců, kteří se u� několikátý měsíc plavili 
okolo Antarktidy. Zrovna jsme vykládali materiál na 
ostrově, kdy� se dostali a� k nám a po�ádali nás, 
jestli se na na�í lodi mohou omýt. Ve chvíli, kdy 
byli ve spr�e, uvolnila se kotva jejich lodi a ta se 
začala vzdalovat. Dostihli jsme ji jen pomocí rych-
lého člunu a vrátili jim ji zpět. Později jsme se s nimi 
znovu setkali na ostrově krále Jiřího I. na Ji�ních 
Shetlandách. Bylo to příjemné setkání se zajíma-
vými lidmi. 

OK1QM: Jak jsi pro�íval cestu helikoptérou 
z lodi na pevninu? Při Tvé prezentaci bylo vi-
dět, �e �lo jen o poměrně malý stroj a počasí 
nebylo v�dycky úplně ideální.

F2JD: Neměl jsem s tím zvlá�tní problémy. 
Mám díky mé práci s létáním bohaté zku�enosti a 
jednou jsem dokonce s helikoptérou i spadnul. Bylo 
to v Gabunu, kde nás pět lidí nasedlo do helikop-
téry, která měla za úkol kromě nás přepravit je�tě 
velký betonový kvádr. Jeden list nosné vrtule se 
zlomil ve chvíli, kdy jsme byli asi patnáct metrů nad 
zemí a kvádr stáhnul helikoptéru k zemi. Nikomu se 
na�těstí nic nestalo. Vzpomínám, jak nám později 
jeden domorodec přinesl utr�enou vrtuli. 

Mám za sebou i nouzové přistání na písčité plá�i 
s men�ím letadlem, kterému nejprve vysadil jeden 
motor a za několik minut druhý. Letadlo bylo napro-
sto zničené. 

OK1QM: Jak probíhal odvoz materiálu z os-
trova?

F2JD: Jak jsem u� zmínil v Holicích, dostali 
jsme zprávu z meteorologické stanice, �e se blí�í 
velká bouře a z tohoto důvodu jsme byli nuceni 
zkrátit ná� pobyt na ostrově o dva dny. V�echny 
na�e věci byly sbaleny a téměř v�echno přeneseno 
helikoptérou na loď. Zbývalo jen pár beden, kdy� 
se náhle zhor�ilo počasí, které znemo�nilo dal�í 
lety. Blí�il se večer a vypadalo to, �e se ten den 
u� �ádný dal�í let neuskuteční. Stačily by snad jen 
dva přelety a ná� materiál by byl na lodi. Po chvíli 
se opět vyjasnilo a tři na�i členové v rychlosti skočili 
do helikoptéry, aby pomohli s nakládáním beden na 

ostrově. Helikoptéra se vrátila zpět s první várkou, 
ale pak se počasí zase zhor�ilo a u� nemohla zpět. 
Tři lidé zůstali na ostrově, jen v lehčím oblečení a 
s výhledem, �e tam přenocují bez jakéhokoli útoči�-
tě. Zpočátku jsme udr�ovali neustálý kontakt přes 
vysílačky, ale potom jsme se dohodli na spojeních 
ka�dé tři hodiny, aby se jim nevybily baterie. První 
část noci to je�tě �lo, ale k ránu jsme cítili, �e jde do 
tuhého. Na�těstí pak počasí umo�nilo start helikop-
téry a jejich převoz na loď. Nemusím ani vyprávět, 
jak jsme si oddechli. Byli úplně promrzlí.

OK1QM: Řada z členů stávajícího týmu má u� 
bohaté zku�enosti z polárních oblastí. Plánu-
jete nějakou dal�í zajímavou cestu? 

F2JD: Určitě chceme těchto zku�eností vyu�ít, 
tak�e nějaké plány jsou. Zatím je v�ak předčasné 
se o nich �ířit. Máme skutečně spoustu vybavení, 
které mů�eme vyu�ít jen v místě, kde je trvalá zima. 
Osobně jsem zaplatil spoustu peněz za speciální 
oblečení a obuv a chci to je�tě vyu�ít. Vzpomínám 
si, jak jsem si v�e objednal v Kanadě a potom zkou-
�el na první schůzce v Atlantě. Venku bylo přes tři-
cet stupňů Celsia. Okam�itě jsem byl promočený.

Shodou okolností jsem to vybavení mohl pou�ít 
u� velmi brzy. Dostal jsem toti� před několika dny 
pozvánku na cestu na ostrov Heard, kam se můj 
přítel chystá na tříměsíční pobyt. Odjezd je v�ak u� 
v říjnu a já nechci nechávat moji �enu Marii zase tak 

Jan Kučera, OK1QM, jan.ok1qm@volny.cz

Je�tě k expedici 3Y0X, tentokrát Je�tě k expedici 3Y0X, tentokrát 
v přímém kontaktu v přímém kontaktu 
Zprostředkování ji� uveřejněných informací je určitě zajímavé, ale je�tě přita�livěj�í byla mimořádně 
zajímavá beseda s přímým účastníkem expedice Gerardem Jacotem, F2JD, uskutečněná na setkání 
v Holicích 2006. Této příle�itosti jsme vyu�ili je�tě k dal�ímu interview; v navazujícím textu si mů�ete 
přečíst otázky OK1QM a odpovědi Gerarda, F2JD.

Gerard, F2JD
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Zaniklo pásmo 145 GHz dřív, ne�li se činnost na 
něm mohla nějak více rozvinout, ale přibyla pásma 
dal�í. Rozdělení je patrné z tabulky (výňatek z přílohy 
k vyhlá�ce ČTU z r. 2005 o technických a provozních 
podmínkách amatérské radiokomunikační slu�by), 
která je pro na�i dal�í činnost závazná. Jsou pou�í-
vána obě pásma � mo�ná podle dostupnosti vhod-
ných proÞ-komponentů v jednotlivých částech světa. 
Z Japonska a USA jsou známé konstrukce v pásmu 
140 GHz, na�i západní sousedé experimentují v pás-
mu 122 GHz. Právě v posledních číslech časopisu 
CQ�DL i DUBUS jsou od DL2AM popsány moderní 
konstrukce s pou�itím proÞ-dílů. Výsledky jsou obdi-
vuhodné, výkony jednotek a� desítek miliwattů dávají 
naději na zcela úspě�nou práci.

A tak ne� se rovně� na tomto pásmu začne 
spontánně jezdit i EME, dopřejme si i nějaké to po-
zemní spojení... V tuto chvíli je to samozřejmě brá-
no jako nadsázka, ale uplyne nějaký ten rok a v té 
�euforii pokroku� vlastně konce nedohlédneme... 
Vraťme se ale do současnosti.

Na�e konstrukce patří k těm jednodu��ím. Je 
to vlastně modiÞkace nejjednodu��ího transvertoru 
DB6NT pro pásma od 76 GHz vý� (rok 1995) a vznikla 
přelaďováním z ji� zru�eného pásma 145 GHz. Tomu 
odpovídají i očekávané výsledky, proto�e s výkonem 
řádu mikrowattů nebo i men�ím se nějaké převratné vý-
sledky očekávat nedají. Blokové schéma je na obr. 1.

První spojení SSB proběhlo dne 15. 6. 2006 
na kmitočtu asi 122 250,2 MHz, zatím v dílně na 
vzdálenost několika metrů. 2. srpna bylo konečně 
přijatelné počasí pro dal�í pokusy a tak po pečlivém 
seřízení dalekohledů jsme na ji� dříve vyzkou�e-
ných trasách nad Horními �těpanicemi prodlou�ili 
vzdálenost asi na 0,7 km. Spojení proběhlo i provo-
zem SSB, stabilita byla a� obdivuhodně dobrá.

Dal�í pokus na vzdálenost 1,2 km u� �el jen te-
legraÞcky, trasa byla stejná, jako před několika lety 
na 145 GHz, ale porovnání by pro velký časový od-
stup u� nebylo mo�né. Rovně� počasí nebylo srov-
natelné, tenkrát to bylo v květnu, v současnosti bylo 
určitě o několik stupňů tepleji a obsah vodních par 

v ovzdu�í byl jistě odli�ný. Více je mo�né nalézt na 
stránkách www.cbjilemnice.com, kde je mikrovlnná 
problematika rozvedena podrobněji.

<6518>!Obr. 1 Blokové schéma

dlouho doma samotnou. A nic z toho určitě nepou-
�iji na mé nejbli��í expedici, kterou plánuji v lednu 
do Burkina Faso. Pojedeme s dal�ími patnácti čle-
ny a hosty na�eho Clipperton DX klubu.

OK1QM: Ale je�tě zpátky k expedici 3Y0X. 
Va�e původní plány byly naru�eny kvůli po-
tí�ím s lodí. 

F2JD: Vsadili jsme na �patnou Þrmu, ale to jsme 
si uvědomili a� příli� pozdě. Se znepokojením jsme 
sledovali přípravy lodi. Její argentinský majitel nás 
stále uji�ťoval, �e loď bude připravena včas, ale po 
určité době jsme si uvědomili, �e nás jen vodí za 
nos a �e loď není způsobilá pro tak náročný úkol. 
Jen pro příklad uvedu, �e bylo nutné, aby měla dva 
funkční motory. Při kontrole jsme zjistili, �e posád-

ka stě�í rozchodila jeden a ten druhý měl poslou-
�it jako zásobárna náhradních dílů. Bohu�el jsme 
předem zaplatili 135 tisíc USD, po�adujeme je od 
majitele lodi zpět, ale já se obávám, �e moc �ancí 
nemáme.

OK1QM: Co zpětně vidí� jako nejslab�í místo 
expedice?

F2JD: Určitě to byl post kuchaře. Ala, K3VN, 
který se ujal této role, postihl dva roky před expedi-
cí infarkt. V době expedice u� byl celkem v pořád-
ku, ale cesta lodí a přeprava na ostrov ho hodně 
vyčerpala, tak�e jsem ho v průběhu pobytu často 
viděl velmi unaveného. Svoji úlohu nebyl schopen 
vykonávat, co� nám ostatním přineslo značné kom-
plikace. Mívali jsme tří, ale i �estihodinové směny. 

Po nich jsme byli v�dy unavení a hladoví. Ov�em 
jen rozehřát vodu znamenalo půlhodinové čekání. 
Po jídle bylo také třeba pomoci s různými pracemi 
buď na anténách nebo i kolem tábora. Tak�e ne-
bylo výjimkou, hlavně v prvních dnech pobytu na 
ostrově, �e přestávku jsme strávili jinak ne� odpo-
činkem.

Dovolte, abychom se vrátili k jednomu bodu, kte-
rý Gerard zdůrazňoval jak na besedě, tak i v tomto 
interview: �Na ostrov jsme odjeli jako přátelé a jako 
přátelé jsme se i vrátili.� Připomínka, které by se 
slu�elo dbát ve spoustě ka�dodenních situací, a to 
i takových, které souvisejí s na�í zálibou...

<6515>!

Pavel �ír, OK1AIY

První spojení v OK na novém pásmu 122 GHzPrvní spojení v OK na novém pásmu 122 GHz
Od prvního spojení v pásmu 241 GHz ji� uplynuly tři roky a zdálo by se, �e je to nadlouho 
poslední příle�itost zdolat nějaké mikrovlnné pásmo. Konference IARU 28. a 29. 2. 2004 ve 
Vídni ale � jak se říká � znovu �zamíchala karty� a jednou z četných úprav byla reorganizace 
několika vy��ích mikrovlnných pásem.

Výňatek z přílohy k vyhlá�ce ze dne 19. 04. 2005 o technických 
a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační slu�by

1 240 MHz 1 300 MHz S
2 300 MHz 2 450 MHz S
3 400 MHz 3 410 MHz NIB
5 650 MHz 5 850 MHz S
10,00 GHz 10,50 GHz
24,00 GHz 24,05 GHz P
24,05 GHz 24,25 GHz S
47,00 GHz 47,20 GHz P
75,50 GHz 76,00 GHz
76,00 GHz 77,50 GHz S
77,50 GHz 78,00 GHz P
78,00 GHz 81,00 GHz S

122,25 GHz 123,00 GHz
134,00 GHz 136,00 GHz P
136,00 GHz 141,00 GHz S
241,00 GHz 248,00 GHz
248,00 GHz 250,00 GHz P

P - přednostní (primární) pásmo
S - podru�né (sekundární) pásmo
a) vysílání nesmí způsobit �kodlivé interference stanicím 
přednostních slu�eb,
b) nemů�e být nárokována ochrana před �kodlivým ru�ením 
stanic přednostní slu�by,
c) mů�e v�ak být nárokována ochrana před �kodlivým ru�ením 
té�e n. jiné podru�né slu�by.
NIB - na neinterferenční bázi
a) vysílání nesmí způsobit �kodlivé interference stanicím 
přednostních slu�eb.
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O co se vlastně jedná? WRTC (World Radio Team 
Championship) je nejpresti�něj�í radioamatérská 
soutě�, často nazývaná �radioamatérská olympi-
áda�. Princip spočívá v tom, �e se v jedné lokali-
tě (okruh řádově 100 km) sejde omezený počet 
dvoučlenných týmů pocházejících z celého světa 
(letos jich mělo být 65), které se zúčastní jedno-
ho z nejvýznamněj�ích radioamatérských závodů 
IARU HF Championship. Neobvyklost a výjimeč-
nost je dána několika faktory: účastníci mají stejné 
technické vybavení, stejné antény, stejný výkon a 
jsou po celou dobu závodu pod dohledem rozhod-
čích. Vyhodnocení soutě�e proběhne do 2 dnů po 
skončení závodu.

První WRTC se uskutečnil v roce 1990 v USA, 
kde se o jeho realizaci zaslou�ili duchovní otcové, 
N0AX a K7LXC. Nasbírat síly na pokračování se po-
dařilo opět v USA a to a� v roce 1996. Následovalo 
Slovinsko (2000) a Finsko (2002). Pro r. 2006 byla 
pořádáním WRTC pověřena LABRE (Liga de Ama-
dores Brasileiros de Radio Emissão) spolu s Arauca-
ria DX Group; místo konání akce bylo ve Floriano-
polisu ve státě Santa Catarina. Pořadatelé zajistili a 
Þnancovali ubytování a stravování v�ech soutě�ících 
i rozhodčích � ti si pak zajistili technické vybavení 
(viz dále) a dopravu do místa konání akce.

DeÞnice podmínek pro rok 2006 je poměrně roz-
sáhlá, proto zde zmíním jen to nejdůle�itěj�í. Soutě-
�ilo se přesně podle pravidel závodu IARU HF World 
Championship (na pásmech 10�80 m), co� umo�nilo 
pou�ít libovolný software bez speciálních úprav. 
Jedinými rozdíly byla nemo�nost pou�ití jakékoli 
databáze se značkami (tzv. SCP) a úleva při uplat-
ňování desetiminutového pravidla pro přelaďování 
(operátoři mohli měnit pásma a módy jakkoli často). 

Teamy mohly pou�ívat 2 TRXy, přičem� vysílat bylo 
mo�no pouze z jednoho (TRX A), předem deÞnova-
ného. Druhý (TRX B) slou�il výhradně pro poslech, 
případně jako zálo�ní v případě selhání TRXu A. Vy-
sílat mohli oba operátoři bez omezení. Organizátoři 
poskytli toto vybavení: 4-el tribander, 2-el na 40 m, 
inv. V na 80 m, PA Acom 1010 (cca 700 W out). V�e 
ostatní (TRXy, PC, přepínače, atd.) si soutě�ící mu-
seli zajistit, připravit a dopravit na místo sami.

Je zřejmé, �e se jedná o vysoce presti�ní akci 
z hlediska jednotlivých účastníků; představuje vy-
soké ocenění jejich provozní úrovně a závodních 
zku�eností i průbě�ně dosahovaných výsledků. 
Tě�ko to ale lze brát pouze jako soukromou závod-
ní aktivitu � pochopitelně to má dopady i na zvi-
ditelnění příslu�ných národních radioamatérských 
organizací, pro které to mů�e být chápáno rovně� 
jako určité �vyznamenání�. Na druhé straně je třeba 
vzít v úvahu, �e s účastí na takovém �soustředění� 
třeba na druhém konci světa (jak tomu bylo z na�e-
ho pohledu letos) jsou spojeny náklady, představu-
jící pro na�e amatéry částky téměř astronomické, a 
prostředky na jejich hrazení je třeba nějak zajistit.

Lze si představit, �e výběr soutě�ících s přihléd-
nutím k vý�e uvedeným skutečnostem představuje 
ka�doročně velmi obtí�ný problém. Letos byly pro 
nominaci důle�ité výsledky v největ�ích světových 
závodech na KV za poslední 3 roky. Na jejich zá-
kladě pořadatelé vybrali vedoucí jednotlivých týmů, 
kteří si druhého člena zvolili dle svého uvá�ení. 
Z příslu�ného regionu v Evropě byli podle umístění 
v závodech vybráni UT4UZ, RK4FF, DL6FBL, SP7-
GIQ a Martin, OK1FUA/OL5Y. Martin si jako svého 
spolubojovníka vybral Jirku, OK2RZ.

Něco o přípravách
Se zvědavostí jsem sledoval, jak se 
Martin s Jirkou postaví k problému 
přípravy na takovou událost. Podí-
vám-li se na technickou stránku věci, 
pak z rozvahy potřebného vybavení 
a provozních potřeb je zřejmé, �e 
za klíčový prvek ka�dého praco-
vi�tě (pomineme-li samozřejmosti, 
jako počítače apod.) lze pova�ovat 
�přepínač�, který by umo�nil dvěma 
operátorům maximálně vyu�ít dva 
přijímače, 3 antény a jen jeden vysí-
lač (plus PA, který bylo nutné samo-

zřejmě ručně přelaďovat). Podle dostupných informa-
cí bylo vidět, �e se k tomuto úkolu soutě�ící z různých 
týmů stavěli různě � ře�ení byla velmi rozmanitá, 
počínaje jednoduchými mechanickými přepínači, 
přes virtuální �DX clustery� (pro předávání informací 
z jednoho PC na druhý), a� po velmi soÞstikovaná ře-
�ení se specielně napsaným software (vč. například 
optického sledování ovládacích knoßíků pro ladění 
PA). Ná� tým zvolil střední cestu � poloautomatický 
přepínač umo�ňující ovládat vysílací TRX mezi ope-
rátorem A a B, včetně příslu�ných PC, antén a PA. 
Oba operátoři sdíleli tzv. bandmapy (pou�ívali SW od 
N1MM), tak�e oba měli v kterýkoli okam�ik mo�nost 
vidět (a přelaďovat) nalezené stanice. Operátor B měl 
navíc mo�nost poslouchat oba TRXy

�Ideovou koncepci� přepínače dodali Martin 
s Jirkou, výroba spočívala na mně. Nejprve jsem 
udělal prototyp a po jeho odzkou�ení a doladění 
jsem dokončil Þnální kus. Výsledek je vidět na fo-
tograÞích � pro zajímavost: přepínač obsahoval 37 
konektorů a 12 relé.

V�echny zkou�ky nakonec dopadly dobře a vý-
sledkem bylo přesvědčení, �e uvedený přepínací 
�kombajn� umo�ní práci v popsaném uspořádání 
techniky i operátorů.

Přiznám ale, �e pro mne byly velmi zajímavé pří-
pravy vlastní závodní dvojice, Jirky a Martina. Tech-
nika by samozřejmě měla fungovat bez jakýchkoli 
problémů ve shodě s deÞnovanou �logickou mapou� 
jednotlivých činností. Druhou stránkou přípravy na 
takovou akci je ale fyzická i psychická příprava, sla-
dění obou závodníků, formulování základních cílů, 
kterých by mělo být dosa�eno, kondice, ale i získá-
ní např. představ o podmínkách �íření v neznámé 
geograÞcky vzdálené lokalitě, stanovení strategie 
na celou dobu soutě�e atd. � to v�e jsou věci, na 
které zku�ení borci typu Jirky a Martina určitě ne-
zapomenou, ale sjednotit se na jednotlivých bodech 
atd. a případně i �secvičení� spolupráce v jednotli-
vých předvídatelných situacích, vyzkou�ení a účel-
né zorganizování provozu výpočetní techniky atd.  

Martin Karasz, OK2EZ, ok2ez@atlas.cz

WRTC po českuWRTC po česku
Začalo to poměrně nevinně � jednoho dne začátkem roku 2006 mi zavolal Jirka, OK2RZ, a zeptal 
se mě, zda mi něco říká WRTC. Jo, něco o tom vím a tak jsem se hned zeptal, proč. A Jirka začal 
povídat. Závěr vyústil v otázku, zda bych byl ochoten se do přípravy českého týmu na WRTC 2006 
podílet v oblasti přípravy speciálního technického vybavení. Neváhal jsem ani vteřinu, ani jsem 
příli� nezva�oval své časové mo�nosti a souhlasil jsem. A u� jsem se vezl...

Jirka, OK2RZ Martin, OK1FUA/OL5Y 
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� v tom v�em by se určitě nevyplatilo impro-
vizovat.V sázce bylo příli� mnoho � nejen ra-
dioamatérská reputace, ale i nemalé Þnanční 
prostředky, které bylo třeba do účasti na této 
soutě�i vlo�it. K tomu se je�tě vrátím.

Tak�e mne ani příli� nepřekvapilo zji�tění, 
�e se oba soutě�ící rozhodli v období příprav, 
�e se několikrát setkají přímo na vybaveném 
vysílacím pracovi�ti a proberou a budou 
optimalizovat postupy pro jednotlivé situa-
ce. Těchto �soustředění� jsem se částečně 
zúčastnil pouze 2x � moje práce spočívala 
v něčem jiném - rozhodně jsem byl ale pře-
svědčen, �e tato fáze přípravy byla pojímána 
velmi odpovědně. I díky bohatým provozním 
zku�enostem obou se tedy zdálo, �e potřeb-
nou součinnost se podařilo zajistit a dosta-
tečně nacvičit. Těmto činnostem věnovali oba 
více svých víkendů, kdy společně �pilovali� 
potřebné postupy a prověřovali technické vy-
bavení, hardware i software � věcí, na které 
nebylo vhodné zapomenout nebo neponechat 
bez prověření bylo stále dost. 

Postupem doby začalo být aktuální i vyře�e-
ní dopravy do Ji�ní Ameriky. Byli sháněni spon-
zoři, proto�e náklady spojené jen s dopravou 
vydaly na řádově 80 tisíc korun. Pokud vím, ne-
bylo mo�no spoléhat na nějakou oÞciální orga-
nizační pomoc nějaké instituce, v�e bylo nutno 
zorganizovat a zajistit vlastními silami účastní-
ků. Dal�í problém byl Þnanční � prostředky, kte-
ré by se případně daly dohromady jako nějaká 
sponzorská podpora, ale které bylo spí�e nutno 
vytáhnout z vlastních kapes.

V oblasti podpory je třeba velmi poděko-
vat Þrmě MicroHAM, která zdarma zapůjčila 
několik ze svých produktů (USB interface, an-
ténní přepínače 2x6, band-dekodéry) včetně 
zálo�ních kousků. Jen tyto polo�ky, pokud by 
bylo nutné je zakoupit, představovaly hodnotu 
přes $2000.

Termín soutě�e, tedy druhý víkend v čer-
venci, se nezadr�itelně blí�il. Byly zakoupeny 
letenky z Prahy přes Londýn a Sao Paolo do 
Florianopolis, vybavení bylo postupně sou-
středěno, zabaleno, oba soutě�ící se dostali 
do správné cestovní euforie, kdy byli smířeni 
s osudem a s tím, �e na co se zapomnělo a 
nebylo zabaleno a připraveno, to u� sebou 
mít nebudou. Den D odletu nade�el. A 
s ním i největ�í nervák z dosud absolvo-
vaných situací: Na pra�ském leti�ti vy-
buchla bomba! Tedy nepřehlédli jste nic 
ve zprávách a můj výrok neberte příli� 
doslova, i kdy� výsledek byl určitě velmi 
účinný. Tak�e co?

Po příjezdu na leti�tě se konala obvyk-
lá procedura, tzv. �check-in�, tedy vá�ení 
bagá�e a kontrola letenek. Otázce hmot-
nosti zavazadel byla při přípravě věnová-
na samozřejmě maximální pozornost; ale 

i tak mělo technické vybavení nadváhu 42 kg. 
To nebylo nijak překvapující a na�i soutě�ící 
s tím byli smířeni. Vydali se tedy k přepá�ce 
ČSA tuto nadváhu doplatit � v�e vypadalo za-
tím docela průchodně. Nervozita způsobená 
ji� 14 dní přicházejícími zprávami o záva�ných 
Þnančních problémech společnosti VARIG, kte-
rá provozovala lety navazující na ČSA a která 
v té době cca 50% letů na poslední chvíli ru�ila, 
z účastníků spadla. Pak se ale začalo zdát, �e 
se něco zadrhlo. Po sledování dvacetiminutové 
diskuse mezi pracovnicemi za skleněnou pře-
pá�kou ČSA (letecké společnosti, která letenky 
vystavila a prodala) při�la jedna z nich s infor-
mací, �e ČSA rozvázala se společností VARIG 
smlouvu, tak�e letenka je garantovaná pouze 
na první úsek cesty do Londýna, kde měl být 
první přestup. Řečeno polopatě � pokud by 
cestující na nástup na takový let přistoupili a 
nasedli do letadla, pak v�e, co by se odehrávalo 
po opu�tění letadla v Londýně, by bylo bez ja-
kékoli záruky dodr�ení původně garantovaných 
termínů, představovalo by pouze vlastní riziko 
účastníků a pravděpodobně i dal�í prodra�ení 
takového �výletu�. V situaci, kdy ve�keré nákla-
dy hradili zatím oba účastníci sami (ČRK sice na 
tuto mezinárodní presti�ní akci přislíbil celkovou 
dotaci 15 tisíc Kč, ta ale nakonec nebyla vyu-
�ita, neboť se účastníci vlastně nezúčastnili), 
do�lo tedy nakonec doslova na poslední chvíli 
k tomu, �e míra trpělivosti byla překročena; 
za uvedených okolností by takový let �do ne-
známa� byl opravdu po�etilostí. Oba �téměř 
účastníci WRTC 2006� se tedy se svými pečlivě 
připravenými zavazadly a s nervy nadranc vrátili 
zase pokorně domů. I tak je tento �pás při�el na 
několik desítek tisíc korun.

Musím konstatovat, �e při dal�ích kontak-
tech s nimi jsem neza�il nějaké nářky nebo 
nadávání na popsanou situaci nebo na ne-
solidnost. �ivot prostě tropí někdy hlouposti 
a oba kluci vzali popsané anekdoty jako sice 
velmi zajímavou, i kdy� poměrně drahou �ivot-
ní zku�enost.

A o co jsme tedy při�li na�í neúčastí, jaké 
byly výsledky a zku�enosti organizátorů a 
týmů, které takovou smůlu neměli? To se bu-
dete moci dočíst v některém z dal�ích čísel.

<6519>!

WRTC 2006 - konečné pořadí
# Call Operátoři QSO Mult. Výsledek % chyb
1 PT5M VE3EJ - VE7ZO 2369 230 2 439 380 2,2
2 PW5C N6MJ - N2NL 2200 241 2 317 456 2,1
3 PT5Y K1DG - N2NT 2124 230 2 098 060 3,1
4 PW5X UT4UZ - UT5UGR 2304 204 2 024 496 2,9
5 PT5D IK2QEI - IK2JUB 2024 232 1 987 080 2,4
6 PT5P DL6FBL - DL2CC 1875 240 1 978 320 1,8
7 PT5N 9A8A - 9A5K 2017 223 1 962 177 3,4
8 PW5Q N0AX - KL9A 2020 222 1 958 928 2,0
9 PT5R RW3QC - RW3GU 1840 238 1 945 174 3,1
10 PT5Q W2SC - K5ZD 1822 248 1 944 320 1,6
11 PT5L YT6A - YT6T 2027 223 1 937 647 4,8
12 PT5K KH6ND - N6AA 2012 212 1 907 788 2,0
13 PT5W LY2TA - LY2CY 1922 231 1 871 793 3,1
14 PW5W RA3AUU - RV1AW 1886 228 1 845 432 1,8
15 PT5B OH2UA - OH4JFN 1923 215 1 804 495 2,1
16 PW5B SP7GIQ - SP2FAX 2064 195 1 769 625 3,6
17 PT5I YL2KL - YL1ZF 1795 228 1 747 392 3,1
18 PW5U XE1KK - XE1NTT 1995 200 1 698 200 1,9
19 PT5X PY2NY - PY2EMC 1946 195 1 683 825 3,9
20 PW5K ES5TV - ES2RR 1669 237 1 659 948 1,5
21 PT5E K1LZ - LZ2HM 1701 208 1 504 464 4,4
22 PW5Y K4BAI - KU8E 1845 192 1 492 416 2,3
23 PT5U K5TR - KM3T 1793 197 1 489 911 4,0
24 PW5V RW4WR - UA9CDV 1793 186 1 457 868 2,9
25 PW5Z YO9GZU - YO3JR 1684 195 1 441 440 2,4
26 PW5I ZS4TX - N2IC 1611 212 1 431 848 1,3
27 PW5O S50A - S59AA 1619 206 1 404 920 2,7
28 PW5G IZ3EYZ - 9A1UN 1700 188 1 362 812 3,2
29 PW5L LZ4AX - LZ3FN 1583 213 1 359 579 2,1
30 PW5D K1ZM - K1KI 1458 227 1 349 969 1,8
31 PT5J N6BV - AG9A 1736 181 1 333 789 4,2
32 PW5F F6BEE - W2GD 1593 196 1 308 496 3,2
33 PT5V 9A6XX - DJ1YFK 1670 184 1 295 728 2,8
34 PT5G N9RV - K3LR 1538 185 1 212 120 3,0
35 PW5A LU1FAM - LU5DX 1678 164 1 168 500 3,8
36 PW5M PY2NDX - UU4JMG 1407 197 1 147 722 3,4
37 PT5C OH1JT - OH2IW 1398 200 1 136 600 2,1
38 PT5A 5B4WN - 5B4AFM 1434 189 1 128 519 4,1
39 PW5P OZ1AA - SM0W 1513 170 1 098 880 4,7
40 PT5O HP1WW - N5ZO 1435 177 1 095 276 3,9
41 PT5T PY2YU - PY1NX 1378 184 1 055 240 3,5
42 PT5F RA3CO - RW3FO 1365 186 960 690 3,1
43 PW5T UA9AM - RZ3AA 1401 165 938 685 3,5
44 PW5J P43E - WA1S 1300 164 878 712 3,2
45 PW5N JK2VOC - JA2BNN 1428 133 842 289 3,1
46 PW5E BA4RF - BA7NQ 1018 126 534 744 7,4

Dal�í podrobné informace o soutě�i WRTC 2006 najdete 
na webových stránkách http://www.wrtc2006.com/. V logic-
kém členění si tam mů�ete zvolit odstavce věnované obec-
ným informacím včetně informací turistických, podrobné úda-
je o pravidlech a postupech rozhodování např. o výběru týmů, 
seznam účastníků a rozhodčích a mnoho dal�ího.A je docestováno...
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KV/VKV transceiver KV/VKV transceiver 
Hilberling PT-8000Hilberling PT-8000

Na leto�ním setkání ve Friedrichshafenu byl 
představen nový KV/VKV transceiver PT-8000 
z produkce německé Þrmy Hilberling. U tran-
scieveru jsou proklamovány �pičkové para-
metry, koncepce by se měla li�it od standard-
ních, např. japonských zařízení, výkon podle 
provedení je 100 nebo 600 W na KV a 10 W 
na 144 MHz. Popis a technické podrobnosti, 
týkající se tohoto transceiveru i některých dal-
�ích produktů najdete na stránce http://www.
hilberling.de/.

K výsledkům Holického K výsledkům Holického 
poháru 2006poháru 2006
Vzhledem k podanému protestu proti vý-
sledku HP budou řádně překontrolovány 
v�echny deníky a do dvou měsíců vyhlá�e-
ny konečné výsledky HP 2006.

Tímto bychom se chtěli omluvit v�em 
účastníkům za vzniklé potí�e.
Bli��í info na www.ok1khl.com.

73! Jirka OK1OL, předseda RK OK1KHL

Podivně asi působila tabulka, uveřejněná na str. 
31 čísla 4, nadepsaná Holický pohár 2006. Re-
dakce se omlouvá za chybu - v červenci tr. byl 
ji� dlouho existující tabulce výsledků HP z roku 
2005 s nedočkavostí optimisticky přiřazen rok 
2006. Podle čerstvé zprávy uvedené o několik 
řádků vý�e předpokládáme, �e platné výsled-
ky HP z r. 2006 budeme mít mo�nost otisknout
v č. 6/2006.

Doplnění k článku Doplnění k článku 
��ivotní rekord���ivotní rekord�
(RA č. 4/2006)

Zpráva, kterou poslal redakci Petr Kolman, 
OK1MGW, obsahovala mj. i obecněj�í komentář, 
ale také mo�né vysvětlení popisovaného jevu. 
Z obsahu jeho e-mailu k tomuto tématu vyjímáme:

�Přitom je tak jasné �e: a) na kmitočtu 432,290 
MHz nemů�e pracovat �ádný maják. b) podíváte-li se 
do seznamu majáků vkv viz stránky ČRK, na 70 cm 
maják SK5AE nepracuje. c) maják SK5AE najdete 
v seznamu KV majáků na kmitočtu 28,290 kHz. Z to-
ho jasně vyplývá, �e Jirka OK1VW sly�el tento maják 
na 10 m buď tak, �e má konvertor 432/28 MHz, ane-
bo si �patně přepnul pásmo...�

Petrovi děkujeme za doplněk k uvedené informa-
ci, který mů�e přispět třeba k úvahám o dopadech 
kmitočtových plánů apod. na signály, procházející a� 
na konec přijímacího řetězce.

Dokončení ze str. 5

Teprve kdybychom o koncesi �ádali, abychom 
amatérské stanice mohli provozovat při výkonu �iv-
nosti (prakticky půjde nejčastěji o obchod s amatér-
skými radiostanicemi nebo o jejich vývoj, výrobu či 
servis), budeme fyzickými či právnickými osobami 
podnikajícími. 

V naprosté vět�ině případů o koncesi �ádáme 
buď jako jednotlivci � nepodnikající fyzické osoby, 
nebo jako radiokluby � nepodnikající právnické 
osoby. Svůj právní status bychom měli v �ádosti o 
koncesi uvést, aby nevznikaly pochybnosti o tom, 
jaké údaje a doklady mají být součástí �ádosti.

Poznámka k �ádostem o výjimky: 
V předpisech platných před rokem 2000 byl ČTÚ 
zmocněn udělovat výjimky a v odůvodněných pří-
padech povolovat provoz vy��ími výkony, na zvlá�t-
ních pásmech a zvlá�tními druhy provozu, případ-
ně usnadnění zkou�ek handicapovaným občanům. 
Novými předpisy ČTÚ takto zmocněn ji� není. 

Po vstupu ČR do EU na�e úřady důsledněji 
uplatňují princip nediskriminace, přičem� udělení 
výjimky z platných předpisů vůči komukoli je � cel-
kem správně � chápáno jako diskriminace těch, 
jim� výjimka udělena nebyla. Předpisy platné od 
roku 2005 byly proto důsledně koncipovány tak, 
aby �ádné udělování výjimek nevy�adovaly. 

Vzdor spravedlivému principu nediskriminace 
v�ak výjimky měly v�dy své opodstatnění, které 
platí i dnes: je-li mezinárodně povoleno nové ra-

dioamatérské pásmo či nový druh provozu a na�i 
zákonodárci nestačí tuto skutečnost dost rychle 
zohlednit v na�ich předpisech, je jistě dobře, aby 
existovala procedura, která by úřadům dovolila je 
zpřístupnit alespoň zájemcům o novinky. Podobně 
mů�e být takový instrument prospě�ný z důvodů 
humanitárních. 

Byť tedy nyní ČTÚ k výjimkám zmocněn není a 
ministerstvo informatiky deklaruje, �e je udělovat 
nehodlá, není �ádost o výjimku nezákonná a nelze 
ji nikomu zakázat. Výjimky z předpisu mů�e udělo-
vat ten, kdo předpis vydal, a radioamatérský pro-
voz upravují vyhlá�ky Ministerstva informatiky ČR, 
teoreticky by tedy MI ČR mohlo výjimku povolit. Se 
�ádostí je proto rozhodně nutné obracet na MI ČR, 
nikoli na ČTÚ. 

14. Mohu si vybrat volací značku? 
Volací značku přiděluje �adateli ČTÚ. Je přitom vá-
zán zejména Vyhlá�kou č. 155/2005 Sb., o způsobu 
tvorby volacích značek. Je v�ak letitou tradicí, �e 
ČTÚ �adatelům umo�ňuje si značku vybrat, samo-
zřejmě v mezích mo�ností daných touto vyhlá�kou. 
Předpokladem je, �e po�adovaná značka je volná. 
ČTÚ té� nemů�e přidělit značku dr�itele, jeho� po-
volení zaniklo, po dobu pěti let po skončení platnos-
ti povolení. Krom jiného jsou tím před ztrátou léta 
u�ívané značky chráněni ti méně pořádní z nás, 
kteří opomenou po�ádat včas o prodlou�ení plat-
nosti oprávnění. 

Z povahy věci plyne, �e volací značka musí být 
celosvětově unikátní. Přehled značek vydaných 
v ČR lze najít na WWW stránkách ČTÚ http://www.
ctu.cz/main.php?pageid=227&action=amateri, kde 

si mů�eme ověřit, zda značka, o ni� máme zájem, 
není ji� přidělena. 

O konkrétní značku mů�eme po�ádat nejlépe 
písemně přímo v textu �ádosti o koncesi. Bývá ak-
ceptována i ústní �ádost u úředníka zastupujícího 
ČTÚ při zkou�kách. O změnu volací značky lze 
samozřejmě po�ádat té� kdykoli v době platnosti 
oprávnění. Volací značka nám bude povinně a au-
tomaticky změněna při přechodu ze třídy N � NOVI-
CE do třídy A � HAREC. 

V ka�dém případě je nutno zdůraznit, �e �adatel 
obecně právo na vlastní volbu značky nemá. ČTÚ 
je povinen k �ádosti o konkrétní značku přihlédnout, 
konečné rozhodnutí v�ak závisí výhradně na něm. 

<6507>!

�ádáme o koncesi - 2�ádáme o koncesi - 2
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Nejdříve ale test pozornosti: 
V�imli jste si, �e obr. 5 ve dru-
hém dílu v minulém čísle nějak 
neladí s textem? Gratuluji, jsem 
rád, �e se článkem prokousá-
váte pozorně, právě pro Vás to 
v�e pí�u a redakce připravuje 
pro tisk. Správné provedení 
obr. 5 následuje, do�lo k zá-
měně dvou verzí jinak shodně 
vypadajících. Porovnáte-li oba 
obrázky, určitě ihned zjistíte 
rozdíly. Děkuji (a redakce také) 
za vlídné pochopení.

Obr. 5. Oblasti Smithova diagramu 
(nevy�rafované části kruhu), pro kte-
ré jsou pou�itelná jednotlivá uspořá-
dání L-článků.

A nyní u� vzhůru k závěru!

Kapitola sedmá: T-články a Pí-články
V minulé kapitole jsme se naučili navrhovat L-člán-
ky. Jejich výhodou, kromě jednoduchosti, jsou mi-
nimální ztráty. L-články bohu�el obsáhnou jen po-
lovinu plochy Smithova diagramu (viz obr. 5), proto 
jsou vhodné pouze pro jednoúčelová přizpůsobení. 
Pokud potřebujeme univerzální tuner, musíme pou-
�ít T-článek nebo Pí-článek. Zásady návrhu jsou po-
dobné, ale je potřeba hlídat, abychom se nedostali 
do oblasti vysoké hodnoty činitele provozního Q.

Proč se bojíme vysokého Q? Proto�e ztráty tu-
neru jsou dány poměrem Q naprázdno ku Q pro-
voznímu. Pokud tedy tuner bude mít Q naprázdno 
= 100 (to je dáno kvalitou komponentů) a nám se 
podaří navrhnout provozní Q = 60, tak jsme vlastně 
při�li o 60 % výkonu (utluče se v cirkulačních prou-
dech). To jsme u L-článků hlídat nemuseli, tam se 
Q nastaví automaticky na hodnotu potřebnou pro 
daný převod impedancí. Kdy� ale máme k dispozici 
tři proměnné prvky, mů�eme si �nakroutit� libovolné 
Q a tedy i libovolnou ztrátu.

Při návrhu si nejprve stanovíme, jakou ztrátu 
�psychicky uneseme� a v programu si zapneme 
kru�nice konstantního Q (postup: Tools, Circles, 
constant Q circle). Těchto kru�nic si mů�eme za-
pnout libovolný počet, třeba pro Q = 3, 5, 10, 15; 
v průběhu návrhu se pak budeme sna�it je nepře-

kročit. Hodnoty Q pro jednotlivé body se zobrazují 
taky v okně výpočtů.

Zkusíme konkrétní návrh: Zadáme datapoint 
impedance na�í antény, třeba 10±j0 pro frekvenci 
3,5 MHz. Stanovíme si maximální Q = 5 a zapneme 
si na to kru�nici. Začínáme sériovým kondenzáto-
rem. Směrem dolů jedeme my�í po kru�nici kon-
stantních rezistancí a sledujeme, jak klesá kapacita 
kondenzátoru. Při hodnotě asi 920 pF narazíme 
na kru�nici Q. Pokud nechceme překročit ztrátu, 
dál tedy nesmíme. Klikneme my�í, kruhový oblouk 
se ukončí, zadáme paralelní indukčnost a pokra-
čujeme po dal�í kru�nici a� k hornímu průsečíku 
s �přivaděčem do města�. Zadáme poslední sériový 
kondenzátor a dál to u� znáte. Vzhled obrazovky 
programu je na obr. 9.

Obr. 9. T-článek

Nojo, ale �ádný tovární T-článek kapacitu 920 
pF přeci nemá, ty mají tak 200, maximálně 250 
pF. Bohu�el je to tak a v tom je právě to ne�těstí: 
za domácí úkol si vypočítejte, jakou to bude mít 
ztrátu. Hrůza, co? A to platí jen v případě, �e je 
u�ivatel poučen a dá si ten výstupní kondenzátor 
naplno. Jinak si mů�e nakroutit ztrátu libovolnou. 
Je pravda, �e na vy��ích impedancích to tak 
hrozné nebude, tam zase bude mít problém Pí-
-článek.

V rámci zpestření si pro trénink zkou�ejte různé 
kombinace T- i Pí-článků pro impedance �posbíra-
né� z celé plochy a sledujte ztráty.

Kapitola osmá: Přizpůsobení vedením
Máme deltaloop a naměříme anténním analy-
zérem impedanci 112,5 Ω a reaktanci j0 (je tedy 
v přesné rezonanci). Chtěli bychom ho přizpůsobit 
na 50 Ω změnou délky padesátiohmového koaxi-
álu. Podaří se to?

Obr. 10. Kru�nice, znázorňující ve Smithově diagramu kon-
stantní PSV (v tomto případě odpovídající čisté rezistanci 
112,5 Ω).

Ani náhodou! Situaci vidíme na obr. 10: Upro-
střed kruhového objezdu stojí krásná blondýna 
(hodně mladí a hodně staří si mohou představit jiné 
lákadlo, třeba plný talíř dobrého jídla). Mů�eme jez-
dit dopředu, dozadu, pomalu nebo rychle a jsme od 
blondýny pořád stejně daleko. Přitom souřadnice 
na�eho auta se mění (impedance), ale vzdálenost 
ke středu, tedy PSV, se nemění. A přece někteří 
amatéři sna�ivě stříhají koaxiál, hledají nejlep�í 
PSV a daří se jim to ....

Opravdu? Ale kdepak, nic se jim nedaří! Pouze 
�naletěli� svému PSVmetru! Vět�ina přístrojů toti� 
nedoká�e tu kru�nici správně opsat. Zmatou je 
kmitny napětí a proudu a opisují elipsu nebo jiný 
�patvar�. Čím je přístroj �kulatěj�í�, tím je dra��í. A 
ty skutečně �kulaté� stojí stovky tisíc i víc (to se týká 
spí� analyzérů). Tak�e nestříhejte koaxiál, dělá si 
to z vás srandu.

Mů�e být ale je�tě jedna příčina, proč se PSV 
mění. �patná symetrizace, koaxiál vyzařuje. Ale o 
tom u� jsem psal v jiném článku (viz [5]).

No dobrá, ale jak ten případ vyře�íme? Jedno-
du�e! Necháme blondýnu tam, kde je, a posuneme 
celý �kruhový objezd� doprava, jak to vidíme na obr. 

Miroslav �perlín, OK2BUH, visper@mbox.vol.cz

Impedance a antény - 3Impedance a antény - 3
Brzo u� budeme u vítězného konce a stanou se z nás odborníci. Navá�eme tedy na minulou 
část na�eho miniseriálu [5] a těch pár stránek a� do konce u� vydr�íme. Pokud se nad uvádě-
nými informacemi poctivě zamyslíme a procvičíme si je na pár příkladech, budeme schopni 
realizovat antény i jejich napáječe s nejlep�ími výsledky a díky minimálním ztrátám nebudeme 
cennou vf energií pou�ívat k ohřevu napájecích vodičů nebo dielektrika.
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11. Jak? Pou�ijeme koaxiál 75 ohm a po půlotáčce, 
tj. lambda/4, jsme u blondýny. Vedení se v�dy otáčí 
kolem své vlastní impedance, zvolíme tedy tako-
vou impedanci, aby se kru�nice na jedné straně 
dotkla středu diagramu a druhou stranou protnula 
bod odpovídající impedanci antény. Dále mů�eme 
samozřejmě pokračovat libovolnou délkou padesá-
tiohmového koaxu.

Jaké z toho plyne poučení? Koaxiál dlouhý λ/4 
mů�e transformovat impedanci nahoru i dolu, 
ale cílová impedance musí být rozdílná od jeho 
vlastní. Není mo�no padesátiohmovým koaxem 
transformovat něco na 50 Ω.

Je�tě vzoreček:

.

Problém je ale v tom, �e v impedancích koaxiálů 
nemáme příli� na výběr. Kdyby měl ná� deltaloop 
impedanci 200 Ω, tak bychom na tento druh přizpů-
sobení potřebovali koaxiál 100 Ω a ten není zcela 
bě�ný. Zkusíme to jinak: Pou�ijeme obyčejný koax 
třeba 50 Ω a budeme prodlu�ovat délku, a� se do-
tkneme kru�nice konduktancí 20 mS.

Aha, a dál to u� známe, z tohoto místa se umíme 
dostat do středu pomocí paralelní cívky. Ale přemý�-
lejme: jistě by to �lo, umístění cívky venku na de�ti 
ale asi není to pravé. Nicméně u� známe vlastnosti 
vedení a tedy také víme, �e úsek vedení se mů�e 
chovat jako indukčnost. Zkusíme do tohoto místa 
zařadit paralelní pahýl. Pahýl z koaxiálu je odolný 

proti povětrnosti, dá se zasunout třeba do trubky 
sto�áru nebo i zahrabat do země. Od pahýlu a� 
k zařízení u� mů�e mít koaxiál libovolnou délku a 
je dokonale přizpůsobený.

Program se nás bude ptát, jestli má být pahýl 
zkratovaný nebo otevřený. Pravděpodobně zvolí-
me variantu, která vychází krat�í. V dolní polovině 
diagramu (kapacitní) vychází krat�í zkratované 
pahýly, v horní polovině otevřené. Mů�eme ale 
preferovat ochranu před statickou elektřinou, v tom 
případě pou�ijeme v�dy zkratovaný, i kdy� bude 
del�í.

Obr. 13. Přizpůsobení alternativní situaci na obr. 12 � viz text.

Ná� příklad má samozřejmě dvoje ře�ení. Mů-
�eme ná� sériový koaxiál prodlu�ovat a� k tomu 
hornímu průsečíku s kru�nicí konduktancí a po-
tom pou�ít pahýl jako paralelní kapacitu. Ta první 
varianta je ale výhodněj�í, proto�e ta sériová část 
je přeci jenom namáhána vy��ím PSV a proto by 
měla být co nejkrat�í.

Mů�e být pahýl zapojen taky jako sériová 
indukčnost nebo kapacita? Mů�e, ale není to vý-
hodné, proto�e na plá�ti bude vf energie a bude to 
vyzařovat.

Pomocí pahýlů se dá opravdu jednodu�e a při-
tom kvalitně přizpůsobit cokoliv. Bohu�el pouze na 
jedno pásmo.

Kapitola devátá: Ztráty napáječů
Stáhneme si je�tě jeden vynikající program TL-
Details od AC6LA na jeho stránkách [6]. Program 
obsahuje velké mno�ství koaxiálních i dvojlinko-
vých napáječů. Mů�eme si nadeÞnovat i vlastní. 
Program vypočítá skutečnou ztrátu vedení v zá-
vislosti na PSV, doká�e zjistit ztrátu v mědi i ztrátu 
dielektrickou. Doká�e taky přepočítat impedanci ze 
vstupu na výstup a opačně � a co je velmi důle�i-
té, při tomto výpočtu s tou ztrátou a jejím vlivem na 
impedanci počítá. Vestavěný Smithův diagram tedy 
neběhá dokola jako �oslík na kolotoči�, ale opisuje 
skutečnou spirálu konkrétního napáječe.

Zkusíme praktický pokus. Natáhneme dipól 
2x19 m ve vý�ce 10 m nad zemí. Připojíme 17 m 
koaxiálu RG58. Anténním analyzérem naměříme 
dole hodnotu rezistance 87 Ω a reaktance 0 na 
frekvenci 3,75 MHz. Reaktance je nulová, řekneme 
si tedy, �e na�e anténa je asi v rezonanci.

Je to pravda? Zkusme si naměřené hodnoty zadat 
do programu jako �At input�. Zadáme typ koaxiálu a 
jeho skutečnou mechanickou délku (program si pří-
slu�né zkrácení vypočítá). V tabulce �At load� vidíme 
hodnotu impedance na svorkách antény 34,01�j17,45. 
Tak�e �ádná rezonance, anténa je krátká. Vidíme 
PSV zhruba 1,7, totální ztrátu asi 0,5 dB, to odpovídá 
ztraceným 11 Wattům ze sta. To není a� tak �patné.

Tak a co se stane kdy� anténu �znásilníme� tune-
rem na 7 MHz? Tuner to bezpochyby doká�e na PSV 
= 1, ale co udělá ztráta? Zkusme analyzérem změřit 
impedanci na 7,05 MHz. Naměříme 8,8�j66 Ω a za-
dáme do programu jako �At input�. Nezapomeneme 
taky změnit frekvenci. Výsledek? To je �masakr�! PSV 
nahoře je 105, dole se nám �vylep�ilo� na 15 vlivem 
ztráty kabelu, ztráta je přes 8 dB, to znamená, �e ze 
100 W jsme 85 ztratili a na anténu se dostane pouze 
15 W. To je nepou�itelné, co teď?

Máme dvě mo�nosti, buďto jinou anténu nebo 
jiný napáječ. Necháme anténu jak je a pou�ijeme 
�americkou� dvojlinku 450 Ω (dá se koupit u nás). 
Napřed si ale přepí�eme skutečnou impedanci 
antény z tabulky �At load�, tj. 4981+j1174 do těch 
horních okýnek také jako �At load� a změníme typ 
napáječe na �Generic 450 Ω Window�. Paráda! 
Ztráta klesla na pouhých 0,26 dB.

No jo, ale teď se nám určitě pokazila ta osmde-
sátka ... Ale nepokazila, vyzkou�ejte. �ádné PSV 
nás u� nemusí zajímat, máme laděný napaječ, bez 
problémů to tunerem přetáhneme kamkoliv s mini-
mální ztrátou.

Co kdy� ale nemáme symetrický tuner? �ádné 
ne�těstí. Připojíme na dvojlinku krátký kousek ko-
axu s navlečenými toroidy jako proudový balun a 
připojíme na obyčejný tuner. Koax bude namáhán 
vysokým PSV, ale nebojte, nevybuchne. Ztrátu u� 
si umíme vypočítat, pokud bude krátký, tak to bude 
pár desetin dB.

Jaké z toho plyne poučení? Nezabývejme se 
úzkostlivě PSV, ale v�dy pečlivě kalkulujme celkové 
ztráty napáječů a tunerů.

Kapitola desátá: Anténní analyzéry
Analyzérů se vyrábí hodně, ale vět�inou jsou pro 
amatéra cenově nedostupné. Ty dostupné zase 
nemají graÞcké zobrazení a některé dokonce nedo-
ká�í rozli�it reaktanci a rezistanci a zobrazují pouze 
absolutní hodnotu impedance (RF1).

21ZZZ =

Obr. 12. Transformace vyu�ívající paralelní pahýl

Obr. 11. Způsob, jak se dostaneme do bodu 50±j0 Ω pomocí 
čtvrtvlnného úseku kabelu 75 Ω.

Obr. 14. Obrazovka programu TLDetails od AC6LA
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Práce z analyzérem, který má pouze numeric-
ký displej, je velmi nepraktická a časově náročná. 
Představme si, �e nastavujeme třeba v�epásmový 
vertikál. Musíme provést minimálně sto měření a 
nakreslit si to do grafu. Na anténě s čímkoliv pohne-
me a opět sto měření. Slab�í povahy po pár týdnech 
končí v Bohnicích. Na grafickém analyzéru vidíme 
v�echny změny průbě�ně a nastavení vícepásmové 
antény je opravdu otázkou půlhodiny. Jediná nevý-
hoda je potřeba počítače, nejlépe notebooku.

Zmiňme se stručně o grafickém analyzéru podle 
IW3HEV. Podrobnosti je mo�no shlédnout na strán-
kách autora [7], mám v plánu se mu věnovat v sa-
mostatném článku. Jedná se o analyzér vektorový 
(na rozdíl od můstkových). Princip je následující: 
Generátor tvořený DDS čipem přelaďuje zvolený 

rozsah frekvencí. Tento signál je přes směrový va-
zební člen přiveden na měřený objekt (třeba anté-
nu). Směrový člen má dva výstupy odpovídající pří-
mé a odra�ené vlně (FWD, REV). Tyto dva signály 
se přivedou na vstupy speciálního obvodu AD8302. 
Obvod obsahuje precisní logaritmické zesilovače, 
limitéry a součtové členy. Na jednom výstupu se 
objeví informace o magnitudě (absolutní impedan-
ci Z), na druhém výstupu je informace o fázi mezi 
vstupy. Tyto dvě analogové informace se digitalizují 
pomocí A/D převodníků a přivádějí do počítače. Po-
čítač z nich doká�e vypočítat rezistanci, reaktanci, 
PSV, RL (return loss), reaktanci doká�e přepočítat 
přímo na hodnotu kapacity nebo indukčnosti atd.

Obvod AD8302 má ale bohu�el jednu drobnou 
chybu na kráse: doká�e sice rozli�it fázi s přesností 
na jeden stupeň, ale jen v rozsahu 0 a� 180 stupňů. 
Co to znamená? Nepozná, ve které polovině kruhu 
Smithova diagramu se nachází, nepozná tedy zna-
ménko reaktance. To nepozná víc analyzérů včetně 
známého MFJ259; v grafickém zobrazení to zas a� ta-
kové ne�těstí není, podle tvaru křivky je zřejmé, jestli 
s frekvencí stoupá nebo klesá. Software doká�e zna-
ménko zjistit podle vzájemné polohy dvou kurzorů, ale 
při velmi �kudrnatém� průběhu mů�e dojít k omylu.

Ovládání software je natolik intuitivní, �e snad 
�ádné vysvětlení nepotřebuje. Existuje i software 
se Smithovým diagramem, ale je napsán v DOSu a 
nepracuje korektně. Snad se časem něčeho dočká-

me. Na obrázku 13 je ukázka měření antény G5RV 
v pásmu 7 MHz.

V úvodu jsem slíbil deset kapitolek, tak bude-
me končit. A kde jsou ty slíbené antény? U� �ádné 
�plánky� nepotřebujeme, teď jsme schopni si navr-
hovat svoje antény vlastní. K tomu účelu ale po-
třebujeme nějaký program, třeba MMANA, který si 
mů�eme stáhnout na adrese [8]. Sly�el jsem názory, 
�e to k ničemu není, �e to nemů�e vystihnout sku-
tečné vlastnosti QTH. Ano, skutečná anténa bude 
v�dy hor�í ne� ta vypočítaná, ale nikdy nemů�e být 
lep�í. I to je velký přínos, nebudeme se sna�it stavět 
něco, co nemů�e chodit. A o tom to je. Analyzéry, 
Smithovy diagramy a anténářské programy jsou 
k tomu, abychom se co nejméně naběhali.

Někteří mně nebudou mít rádi, proto�e suchými 
teoriemi jim beru to nádherné kouzlo anténářské �du-
chařiny�. Neberu, kouzla existují, ale v mnohem men-
�í míře, ne� je jim přisuzováno. �e to někomu chodí a 
jinému ne je v 95 % případů změřitelné a vysvětlitel-
né. A pořád nám je�tě zbývá �kouzelná� ionosféra. 

Literatura:
[1] http://ok2buh.nagano.cz/smith/smith.pdf
[2] http://ok2buh.nagano.cz/smith/smithzy.pdf
[3] http://fritz.dellsperger.net
[4] M. �perlín, OK2BUH: Impedance a antény - 2. RA 4/2006, str. 26
[5] M. �perlín, OK2BUH: Antény a �cvakací� ferity. RA 4/2005, str. 26
[6] http://www.ac6la.com/tldetails.html
[7] http://www.qsl.net/iw3hev
[8] http://mmhamsoft.ham.radio.ch/mmana/index.htm

<6521>!Obr. 15. Obrazovka s daty pro analyzér IW3HEV

3. Některá hlediska návrhu obvodů a 
jejich nastavení v praxi
3.1 Dvojitě laděný transformátor - základní 
úvahy
Jak bylo ji� v předcházejícím textu uvedeno, pou�ití 
laděného primáru transformátoru s pevně nastave-
nou vazbou obou cívek je po mechanické stránce 
výhodněj�í ře�ení ne� pou�ití jednodu�e laděné-
ho transformátoru s proměnnou vazbou. Problém 
má v�ak i druhou stránku. Ladicí kondenzátor 
v primáru v �ádném případě nenahrazuje účinek 
mechanizmu proměnné vazby obou cívek, jak je 
někdy mylně prezentováno. Kondenzátor C1 pouze 
umo�ňuje kompenzaci induktivní reaktance primá-
ru, a to jak původní X1 = ωL1, tak i případně trans-

formované X2T , pokud je X2T > 0, tj. v případě, 
kdy sekundár není naladěn na kmitočet budicího 
signálu. Na druhé straně ka�dé naladění sekun-
dáru je ovlivněno aktuálním nastavením primáru, 
proto�e tak jak dochází k transformaci vlastností 
sekundáru do primáru, stejně tak tomu dochází i 
naopak. Mů�eme tedy nalézt určité, nepříli� �iroké 
obory hodnot kapacit obou kondenzátorů C1 a C2, 
v nich� pro určité nastavení C1 nalezneme (při opti-
málním připojení zátě�e) odpovídající nastavení C2 
a kdy dosáhneme na svorkách 1-1´ (obr.13) PSV 
přibli�ně 1:1. Jediným rozdílem mezi jednotlivými 
nastaveními bude úroveň výstupní veličiny na zá-
tě�i, indikující relativní výstupní výkon. Ta bude nej-
vět�í pouze v případě, kdy� oba obvody, jak primár 
tak sekundár, budou při optimální (kritické) vazbě, 

tj. při splnění vztahu (7), ka�dý samostatně rezono-
vat na kmitočtu signálu budicího generátoru, tedy 
v případě, kdy jejich celkové reaktance X1 a X2 
budou nulové. Z tohoto zji�tění plyne, �e pro správ-
né nastavení anténního tuneru tvořeného laděným 
transformátorem potřebujeme kromě měřiče PSV 
na vstupu anténního členu také indikátor relativního 
výkonu na jeho výstupu.

3.1.1 Laděný primár transformátoru
Nevýhodou dvojitě laděného transformátoru s pev-
ně nastavenou vazbou obou cívek je sice nemo�-
nost korekce vztahu obou jakostí Q1 a Q2 změnou 
vazby, ale ta je plně vyvá�ena mo�ností bezproblé-
mového dosa�ení rezonancí obou obvodů a tedy 
mo�ností optimálního nastavení ATU, kterého do-
sáhneme splněním vztahu (7)

Je zřejmé, �e volbou indukčnosti L1 při známém 
R1 volíme přímo jakost Q1 primáru, která musí být 
v souladu s realizovaným činitelem vazby kOPT  
obou obvodů a jakostí Q2 sekundáru. K získání 
výchozích parametrů návrhu konkrétního obvodu je 
třeba obě cívky navinout, Þxovat je v navrhované 
pozici v ATU a změřit jejich činitel vazby. Při zná-
mých veličinách L1, Q1, zvolené L2 a stanovené 
kOPT  pak připojíme k sekundáru transformátoru u�i-

Petr Obermajer, OK2FEI, ok2fei@volny.cz

Elektromagnetická vazba Elektromagnetická vazba 
anténních přizpůsobovacích anténních přizpůsobovacích 
obvodů - 3obvodů - 3
Obsahem třetí a poslední části příspěvku o anténních obvodech s magnetickými vazbami jsou 
některá praktická doporučení pro jejich realizaci a nastavení.
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tečnou zátě� (vstup napájecího vedení antény) tak, 
abychom při vyladění obou obvodů do rezonance 
dosáhli potřebnou jakost Q2 sekundáru. Konkrétní 
forma připojení zátě�e je závislá na více faktorech, 
určující je v�ak velikost reálné slo�ky impedance na 
vstupu napájecího vedení antény, formulující konÞ-
guraci sekundáru (viz obr. 7a, b). Určitou mo�ností 
je pou�ití variabilního kapacitorového děliče namís-
to Þxního induktorového u typu sekundáru podle 
obr. 7b. V dal�ích úvahách jsem v�ak tuto mo�nost 
pominul. Pou�ití laditelného kapacitorového děli-
če (např. podle W1ICP [10]) je vhodné spí�e pro 
univerzální tunery továrních výrobců ne� pro ATU, 
který je konstruován pro pou�ití s jedinou drátovou 
anténou. Případné zájemce o tuto problematiku od-
kazuji na statě L. B. Cebika, W4RNL [14], [15].

Obraťme nyní pozornost k vlastnímu primáru 
transformátoru.

Obr. 13: Náhradní obvod primáru dvojitě laděného transfor-
mátoru. Při vyladění obvodu a přizpůsobení zátě�e je celko-
vá reaktance obvodu rovna nule a R2T = R1 .

Z obr. 13 lze vyčíst, �e jakost vstupní brány 
Q1� anténního členu při připojeném zdroji ovlivňuje 
vnitřní odpor R1 zdroje signálu a transformovaná 
u�itečná zátě� R2T , která ve stavu přizpůsobení (při 
naladěném sekundáru, tj. X2T = 0) bude mít stejnou 
velikost, tedy R2T = R1 (3a). Aby si obvod uchoval 
alespoň minimální selektivní schopnosti, neměla by 
jakost Q1� vstupní brány článku při jejím naladění 
klesnout pod hodnotu jedna na nejni��ím uva�ova-
ném pracovním kmitočtu, tj.

 .      

Pro činitel jakosti primáru Q1 musí tedy platit

.

Odtud potřebná indukčnost L1 primáru 

.                           (16)

Volbou L1 podle vztahu (16) je tedy zaji�těna 
minimální jakost Q1� = 1 na vstupní bráně trans-
formátoru při připojeném generátoru. 

Obvod primáru obvykle neře�íme pouze pro 
jedno, ale je-li to mo�né alespoň pro dvě radio-
amatérská pásma. Omezeni jsme pouze přijatel-
nou hodnotou Q1 při přechodu na vy��í pásmo (Q1 
s rostoucím kmitočtem vzrůstá) tak, aby při činite-
lích vazeb kOPT určených na předmětných pásmech 
pro danou prostorovou konÞguraci cívek nebyly ja-
kosti Q1 a Q2 propastně rozdílné.

3.1.2 Laděný sekundár transformátoru

Z návrhu primárního obvodu pro uva�ované kmi-
točtové pásmo je známa indukčnost L1 a jakost Q1. 
Dal�í veličiny, činitel vazby kOPT a indukčnost L2 
sekundární cívky jsou v�ak do jisté míry volitelné, 
navíc určení kOPT je podmíněno konkrétní realizací 
cívek a jejich vzájemným uspořádáním.

a) volba činitele vazby kOPT

Vzájemné uspořádání obou cívek laděného trans-
formátoru mů�e mít mnoho variant. Počínajíc 
exaktně symetrickým uspořádáním vinutí L1 a 
L2 v jedné ose s vinutími vedle sebe např. podle 
W1ICP či W6SAI [10], [11], a� po provedení, kdy 
primární cívka je navinuta přímo mezi závity sekun-
dární cívky buď v její střední části anebo na jednom 
jejím konci (provedení nemusí být nutně symetric-
ké). Při zachovaném počtu závitů obou cívek mů�e 
činitel vazby kOPT pro takto rozdílně konÞgurovaná 
vinutí být někde mezi hodnotami 0,1 a� 0,6.

Ze vztahu (7)

je zřejmé, �e bude-li např. kOPT = 0,1, musí být 
podle kOPT = 1/√Q1.Q1 pro kritickou vazbu obou 
obvodů součin obou jakostí pod odmocninou roven 
100, tj. musí být Q1 ≈ Q2 ≈ 10, zatímco pro kOPT 
= 0,6 je tento součin roven 2,7777, tj. Q1 ≈ Q2 ≈ 
1,6666. Přesto�e volbu jakostí obou obvodů pod-
řizujeme převá�ně po�adavku účinnosti přenosu 
výkonu anténním členem, z uvedeného je patrno, 
�e rozumnou volbou mů�e být provedení a uspo-
řádání obou cívek takové, kde kOPT bude v mezích 
0,1 a� 0,25, tj. pro součiny jakostí obou obvodů 100 
a� 16 (Q1 ≈ Q2 ≈ 10 a� 4). Při volbě ni��ích hodnot 
jakostí ne� asi 4 (zvlá�tě Q2) buďme opatrní. Tako-
váto volba vy�aduje těsněj�í vazbu obou cívek a 
také způsob připojení a parametry zátě�e (antény) 
musí �ádanému účinku vyhovovat. Někdy se připo-
jením antény potřebné sní�ení jakosti Q2 nepodaří 
dosáhnout a vazba obou obvodů pak není kritická 
(k√(Q1Q2) ≅ 1), ale nadkritická (k√(Q1Q2) > 1), 
např. k√(Q1Q2) ≈ 4, při ní� se přenosová charakte-
ristika obou vázaných obvodů u� vyznačuje dvěma 
vrcholy a sedlem. Jinými slovy, nastavení ATU na 
PSV ≈1:1 je pak mo�né při dvou různých pozicích 
obou kondenzátorů, při �ádné z nich v�ak nastave-
ní nebude optimální � to je dosa�itelné pouze při 
vazbě kritické.

Poznámka: Podle některých autorů lze jako mez 
je�tě téměř optimálního nastavení připustit stav, 
kdy k√(Q1Q2) ≈ 1,4, tj. kdy dochází pouze k mír-
nému převý�ení a oba vrcholy rezonanční křivky 
dosud nejsou výrazné.

b) volba indukčnosti L2 sekundární cívky
Na hlediska pro volbu indukčnosti L2 sekundár-
ní cívky, která je v�dy výsledkem určitého kom-
promisu, nenajdeme v literatuře jednotný názor. 

Spí�e je uvedeno, jak sekundární obvod vypadat 
nemá (nízký poměr L2/C2). Doporučení uvede-
né v ARRL Antenna Book 1960, tak jak jej pre-
zentuje Cebik v [15], směřující k volbě reaktancí 
prvků sekundárního obvodu XL2 = XC2 ≈ 500 Ω 
jako přijatelnému kompromisu je spí�e iluzorní 
ne� praktické, proto�e pomíjí mo�ný vliv reak-
tivního, zejména induktivního charakteru zátě�e~ 

antény. Při volbě L2 je spí�e vhodné mít na pa-
měti rigidní po�adavek vysoké účinnosti přenosu 
výkonu přizpůsobovacím obvodem, tedy i jeho 
sekundárem, a tomuto po�adavku, tj. dosa�ení 
co nejvy��í kvality Q02 samotného sekundárního 
obvodu L2C2 volbu L2 podřídit. Není to ov�em 
jediné hledisko.

Sekundární obvod laděného transformátoru 
musí být schopen � při splnění po�adavku nastave-
ní rezonance a potřebné kvality Q2

~  absorbovat re-
aktanci vnesenou připojenou anténou, její� účinek 
se li�í podle způsobu zapojení sekundáru (obr.7a, 
b) a mo�né míry jejího uplatnění. Vysvětlení vli-
vu komplexního charakteru zátě�e na parametry 
kmitavého okruhu najde čtenář v pojednání [16]. 
Stejně jako primár lze i sekundár navrhnout tak, 
�e sekundární cívka o stejné indukčnosti L2 mů�e 
být společná pro dvě pásma; třeba i vlivem účinku 
komplexního charakteru zátě�e � antény, působící 
jako regulátor L2. Např. při paralelní konÞguraci se-
kundáru (obr. 7b), kdy při přechodu na kmitočtově 
vy��í pásmo se současně mění kapacitní charakter 
antény na induktivní a kdy u� pouhým připojením 
takové zátě�e k sekundární cívce dojde na vy��ím 
pásmu k redukci její celkové indukčnosti L2.

Kontrolu správnosti volby indukčnosti L2 lze 
provést např. pro zmíněnou paralelní konÞguraci 
sekundáru (obr. 7b) podle vztahu pro jakost para-
lelního kmitavého okruhu L2C2RAP. Aby bylo reali-
zovatelné připojení zátě�e RAP na odbočku(y) cívky 
o zvolené indukčnosti L2, vypočtená jakost Q2� ze 
vztahu (17)

(17)

musí být men�í, ne� potřebná jakost Q2 vypočtená 
ze vztahu (7) pro známé kOPT a Q1, tj. Q2� < Q2. 
V případě, �e impedance antény ZAP = (RAP || jXAP) 
má induktivní charakter, musíme vzít v úvahu také 
vliv XAP na celkovou indukčnost cívky L2.

V příspěvku [16] je rovně� uvedeno, které zá-
tě�e lze přizpůsobit pouze za cenu vysokých ztrát: 
Jsou to zátě�e s velkou imaginární a malou reálnou 
slo�kou impedance jejich náhradního sériového 
obvodu a logicky také zátě�e o nízké reaktanci a 
velkém odporu prvků jejich náhradního paralelní-
ho obvodu. U drátových anténních systémů, pro 
ně� zpravidla symetrické anténní přizpůsobovací 
členy konstruujeme, se vět�inou tak výrazně limit-
ní hodnoty nevyskytují. Pokud snad se takovým 
hodnotám na některém (vět�inou okrajovém) pás-
mu blí�íme a nechceme anebo nemů�eme upravit 
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délku napáječů, pak je lépe situaci ře�it zvlá�tním 
přizpůsobovacím obvodem.

3.2 Optimální připojení zátě�e a jakost Q2 
sekundáru transformátoru
Nalezení optimálního připojení u�itečné zátě�e 
(antény) k sekundáru laděného transformátoru je 
nejlépe provést experimentálně měřením PSV na 
vstupu ATU při současné indikaci výstupního vý-
konu. Takový postup ostatně doporučují ve svých 
publikacích renomovaní konstruktéři [12] a domní-
vám se, �e zcela právem. Detaily vlastního postupu 
v�ak u� bohu�el neuvádějí. Někteří autoři, např. Orr 
W6SAI [11] aj. u jimi navrhovaných tunerů doporu-
čují pouze experimentální nastavení, tj. nastavení 
včetně experimentálního nalezení vhodné indukč-
nosti L2 sekundární cívky. Doporučení W6SAI je, 
podle mého mínění, směrováno do řad radioama-
térů, kteří nemají mo�nost měřit parametry antény 
a provádět jiná měření a ře�ení hledají výlučně ex-
perimentálně v oboru předem stanovených hodnot 
výchozích parametrů cívek a jejich konÞgurace. Si-
tuace při návrhu obvodu, kdy máme mo�nost �ir�í 
volby, je ov�em jiná.

K vý�e uvedenému si dovolím jednu poznámku. 
Experiment je jistě vhodný, ale� . Dobrá víra, �e 
jsme obvod skutečně správně nastavili, by se měla 
v závěru práce opírat o nějaký důkaz � o konkrétní 
čísla naměřených veličin (L1, L2, kOPT a Q1), tedy 
údaje potvrzující danou skutečnost. Ti konstruktéři, 
kteří s magneticky vázanými obvody ji� laborovali, 
jistě vědí, co mám na mysli.

a) Experimentální nalezení optimálního připo-
jení zátě�e
Při experimentálním nastavení realizovaného an-
ténního dílu na jednotlivých pásmech lze postupo-
vat podle následujících bodů. Uspořádání měřicího 
pracovi�tě je na obr. 14.

1)  Změříme L1 a L2, měřením stanovíme vzájem-
nou indukčnost cívek M a ze vztahu (12) vy-
počteme činitel vazby k = kOPT = M/√(L1L2).

2)  Není-li ná� TRX vybaven měřičem PSV s mo�-
ností odečítat naměřené údaje, připojíme ATU 

k TRX přes externí měřič PSV. Anténu a indi-
kátor V výstupního výkonu (VF voltmetr) zatím 
nepřipojujeme.

3)  V místě označeném kří�kem K2 rozpojíme se-
kundár.

4)  Do primáru � do místa označeného kří�kem K1 
zapojíme bezindukční rezistor 50 Ω/2 W. 

5)  Zapneme transceiver, nastavíme jej na zvole-
ný kmitočet a jeho výkon sní�íme na minimum 
(≈ 5 W). Laděním C1 nalezneme rezonanci 
primáru, tj. na měřiči PSV nastavíme PSV 1:1. 
Nastavení primáru (pozici C1) ani kmitočet 
TRX dále neměníme. Pozici C1 si poznačíme.

6)  Zkratujeme rezistor 50 Ω/2 W (ponecháme-li jej 
zapojený pro následující měření, jinak ho od-
straníme) a rozpojený sekundár opět spojíme.

7)  Připojíme zátě� (anténu) a indikátor výkonu 
� VF voltmetr. Pokud připojujeme ručkový pří-
stroj s detekční sondou (obr. 11 b), připojíme 
ho přes sériový rezistor 5 a� 10 MΩ. Potom 
anténu postupně připojujeme na různé(ou) od-
bočky(u) sekundární cívky a laděním C2 (na-
stavení C1 neměníme) se sna�íme nalézt PSV 
1:1. Při správně nastaveném primáru dosahu-
jeme při ladění C2 maxima výstupního napětí 
právě v okam�iku minima PSV. Tak jak se při 
hledání optimální odbočky blí�íme optimálnímu 
připojení antény, minimum PSV se bude blí�it 
hodnotě 1:1 a výchylka indikátoru VF výkonu 
se bude blí�it své maximálně dosa�itelné hod-
notě. U symetrických ATU připojováním zátě�e 
dbáme na dodr�ení celkové symetrie obvodu.

8)  Provedeme kontrolu správnosti nastavení ATU 
měřením jakosti Q2 některou z dříve popsa-
ných metod a porovnáme s vypočtenou hod-
notou Q2 ze vztahu (7). Toto měření provede-
me při připojené anténě a odpojeném ATU od 
měřiče PSV (primár transformátoru musí být 
rozpojen).

9)  Závěrem zkontrolujeme stupeň vazby obou 
obvodů dosazením do výrazu k√(Q1Q2), jeho� 
hodnota by pro kritickou vazbu měla být ≅ 1.

10)  Pro jiné kmitočtové pásmo vý�e uvedený po-
stup opakujeme, zpravidla pro jiné L1 a L2.

Poznámka: Měření jakosti Q2 (bod 
8) lze relativně snadno provést 
anténním analyzérem např. Autek 
RF-1 nebo VA1, který připojíme 
k rozpojenému sekundáru v místě 
označeném kří�kem K2. Na analy-
zéru nastavíme kmitočet, při kterém 
nastává sériová rezonance sekun-
dáru (ten se při nízkých jakostech 
mů�e od kmitočtu původně nasta-
veném na transceiveru mírně li�it), 
tj. nastavíme Φ → 0 (u RF-1) nebo 
XS → 0 (u VA1), resp. při nestálosti 
číselných údajů na displeji přístroje 
jejich minimální hodnotu. Při takto 
nastaveném kmitočtu analyzéru 

odečteme u VA1 přímo sériový ztrátový odpor RS 
= R2 sekundáru. U analyzéru RF-1 pro určení RS 
musíme odečíst SWR (PSV) a modul impedance 
Z a z těchto údajů podle vztahu uvedeného ve Þ-
remním prospektu RF-1 sériový odpor R2 vypočítat. 
Skutečnou jakost zatí�eného sekundáru potom vy-
počteme ze vztahu (6b) Q2 = ω0L2/R2 .

Alternativní způsob měření Q2 anténním analy-
zérem � vyhodnocením změny Z při jeho rozladění 
� je uveden na obr. 12a, b.

b) Analytický odhad polohy odbočky cívky L2

Prakticky neznámý je analytický postup, umo�ňující 
stanovit polohu odbočky pro optimální připojení zá-
tě�e početní metodou [17]. Pravdou je, �e početní 
postupy nemusí být pro ka�dého přijatelné, nicmé-
ně ani v radioamatérské praxi se někdy nevyhneme 
nutnosti nahlédnout do hlubin středo�kolské ma-
tematiky. Podíváme-li se v�ak na ná� úkol z jeho 
praktické stránky, pak zde takový postup nemá �ád-
né výhody oproti experimentu, spí�e naopak.

Základním problémem je skutečnost, �e cho-
vání transformátoru se vzdu�ným jádrem (např. při 
k ≈ 0,1) nelze obecně popsat jednoduchými vztahy, 
platnými pro transformátor s magnetickým jádrem 
(k ≈ 1). Deformace těchto vztahů je vyvolána mj. 
také tím, �e napětí podél cívky se vzdu�ným jádrem 
není proporcionální navinutým závitům. Příspěvek 
krajních závitů k celkové indukčnosti cívky je pod-
statně men�í, ne� příspěvek závitů středních, a 
navíc je nutno vzít v úvahu vzájemnou indukčnost 
sekcí tapované cívky sekundáru. Autoři [17] toto 
ře�í přilo�enými grafy vypočítanými pro činitel vazby 
sekcí sekundáru ks = konst., ov�em jen pro reálnou 
zátě�. Činitel vazby ks musí být tedy dal�í měřenou 
veličinou. Případné komplikace provázející analy-
tický návrh a nejistota výsledků při někdy obtí�ně 
zjistitelné chybě mne přiměly k tomu, abych se touto 
problematikou v tomto příspěvku dále nezabýval. 

4. Závěr
Ve třech navazujících částech předlo�eného pří-
spěvku jsem se pokusil přispět k objasnění někte-
rých problémů spojených s návrhem a realizací 
anténních členů s magneticky vázanými obvody. 
Vzhledem k rozsahu zpracovávané problematiky 
nebylo mo�no dané téma úplně vyčerpat, tak�e na-
dále zde zůstává �iroké pole působnosti pro autory 
případných dal�ích, tematicky navazujících nebo 
tematicky příbuzných příspěvků. 

Literatura:
[14] http://www.cebik.com/link/link3.html
[15] http://www.cebik.com/link/link5.html
[16] Obermajer, Petr, OK2FEI: Anténní přizpůsobovací členy a jejich 

účinnost. Radioamatér č. 4, roč. 3 (2002), str. 24 a� 26
[17] Krauss, H., Bostian, Ch., Raab, F.: Solid State Radio Engineering. 

John Wiley & Sons Inc., 1980, USA, str. 54 a� 62
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Obr. 14: Zapojení navr�eného ATU pro nalezení optimálního připojení zátě�e 
(antény). Pro symetrickou verzi sekundáru není nezbytné pou�ití duálu s uzem-
něným středem; sekundár lze navrhnout jako plovoucí (bez uzemnění) a elimi-
novat tak jeho galvanické spojení s primárem (zlep�ení izolačních schopností 
ATU). Takové uspořádání v�ak vy�aduje dobré odizolování hřídelky rotoru kon-
denzátoru C2.  
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Výrazným úspěchem se mů�e pochlubit 
česká výprava, která se vrátila ze 7. mis-
trovství Evropy �áků do 15 let v rádiovém 
orientačním běhu, které se konalo v polské 
Grudziadzi. Česká republika přivezla cel-
kem 14 medailí, z toho �est zlatých, dvě 
stříbrné a �est bronzových. 

Do Polska jsme se vrátili po pěti letech 
s přesvědčením, �e na�e leto�ní vystoupe-
ní bude úspě�něj�í, ne� tomu bylo v roce 
2001. V rámci přípravy absolvovali závodní-
ci modelové tréninky situované do obdobné-
ho terénu, jaký nás měl čekat v okolí Visly, 
tak�e jsme věřili, �e nebude nic, čím by nás 
Poláci mohli nějak zásadně překvapit.

Českou republiku reprezentovali v kate-
gorii M 15: CZE1 � Patrik Philipp, Roman 
Borovička (oba Cheb), Václav Černík (Nové 
Město na Moravě), CZE2 � Ondřej �imáček 
(Pardubice), Pavel Matou�ek (Praha), Ond-
řej Jelínek (Cheb), v kategorii D 15: CZE1 
� Zuzana Myslivečková, �árka Jelínková 
(obě Praha), Tereza Francková (Cheb), 
CZE2 � Lucie Zachová, Pavla �růtová (obě 

Praha), Michaela Marečková (Bílovice n/
Svit.), vedoucím výpravy a trenérem byl Mi-
roslav Vlach st. (Cheb). Soutě�e se zúčast-
nilo na 62 sportovců z osmi zemí � Ukrajina, 
Rusko, Kazachstán, Německo, Slovensko, 
Česká republika, Chorvatsko a Polsko.

První závod v pásmu 144 MHz se bě�el 
asi 15 km severně od Grudziadzi v mírně 
zvlněném terénu s pískovým podkladem 
s mno�stvím podrostu. Stavitel trati zvolil 
model ��ňůry�, tzn. �e po prvotním rozho-
zení závodníků na dvě různé kontroly dal�í 
umístil za sebou tak, aby závodník bě�ící do 
cíle ze vzdáleněj�í kontroly prakticky míjel 
kontrolu bli��í, a nelogicky (z pohledu čes-
kého stavitele) nevyu�il severní část mapy. 
Závod výborně vy�el Ondrovi Jelínkovi, kte-
rý �el naprosto plynule, na �ádné kontrole 
nenechal ani vteřinu a zvítězil v čase 51,46 
min. o 19 sec před druhým Jaroslavem 
Lavrikem z Ukrajiny. Rovně� v děvčatech 
se dařilo a Zuzana Myslivečková vyhrála o 
neuvěřitelných 12 minut před Xenií Rasulo-
vou z ruské sborné. V jednotlivcích přidala 

Miroslav Vlach, OK1UMY, AROB ČR, umy@seznam.cz

Mistrovství Evropy v ROB �áků do 15 let Mistrovství Evropy v ROB �áků do 15 let 
� na�i mistři� na�i mistři
Zuzana Myslivečková, �árka Jelínková a Ondřej Jelínek jsou mistry Evropy v jed-
notlivcích, děvčata získala dva tituly v dru�stvech, chlapci jeden. Česká republika 
přivezla ze �ampionátu 14 medailí. 

Kalendář závodů na VKVKalendář závodů na VKV
říjen    
   Datum   Závod Pásmo UTC 
 3. 10. 2006 Nordic Activity 144 MHz 17:00-21:00 *1
 4. 10. 2006 Moon contest 144 MHz 18:00-20:00 *6
 7. 10. 2006 IARU UHF Contest 432 MHz a vý�e 14:00-14:00 *4
 10. 10. 2006 Nordic Activity 432 MHz 17:00-21:00 
 11. 10. 2006 Moon contest 432 MHz 18:00-20:00 *6
 14. 10. 2006 FM Contest 145 MHz a 435 MHz FM 8:00-10:00 *5
 15. 10. 2006 Provozní aktiv 144 MHz a vý�e 8:00-11:00 *2
 15. 10. 2006 9A Activity Contest 144 MHz 7:00-12:00 
 15. 10. 2006 MČR dětí 144 MHz a vý�e 8:00-11:00 *3
 17. 10. 2006 Nordic Activity 1296 MHz 17:00-21:00 
 24. 10. 2006 Nordic Activity 50 MHz a 2,3 GHz a vý�e 17:00-21:00 

listopad     
   Datum  Závod Pásmo UTC 
 7. 11. 2006 Nordic Activity 144 MHz 17:00-21:00 
 1. 11. 2006 Moon contest 144 MHz 18:00-20:00 *6
 4. 11. 2006 A1 � Marconi memorial  144 MHz 14:00-14:00 *7
 7. 11. 2006 Nordic Activity 144 MHz 17:00-21:00 
 8. 11. 2006 Moon contest 432 MHz 18:00-20:00 *6
 14. 11. 2006 Nordic Activity 432 MHz 17:00-21:00 
 19. 11. 2006 Provozní aktiv 144 MHz a vý�e 8:00-11:00 *2
 19. 11. 2006 MČR dětí 144 MHz a vý�e 8:00-11:00 *3
 19. 11. 2006 9A Activity Contest 144 MHz 7:00-12:00 
 21. 11. 2006 FM Contest 145 MHz a 435 MHz FM 8:00-10:00 *5
 21. 11. 2006 Nordic Activity 1296 MHz 17:00-21:00 
 28. 11. 2006 Nordic Activity 50 MHz a 2,3 GHz a vý�e 17:00-21:00 

*1  Podmínky na http://www.qsl.net/oz6om/nacrules.html
*2  Hlá�ení na OK1MNI, Miroslav Nechvíle, U kasáren 339, 53303 Da�ice v Čechách, via 

PR na OK1KPA, e-mail: OK1KPA@VOLNY.cz.  
*3  Hlá�ení na OK1OHK nebo přes vkvzavody.moravany.com
*4 Vyhodnocuje RK Praha 5 - OK1KIR, deníky se posílají na adresu OK1GK: Pavel 

Novák, Na Farkáně III / 281, 150 00 Praha 5, e-mail: vkvlogy@crk.cz, Packet Radio: 
OK1KIR@OK0PCC  nebo přes vkvzavody.moravany.com 

*5  Hlá�ení na OK1OAB
*6  Podmínky na http://ok2vbz.waypoint.cz/mc/
*7  Vyhodnocuje RK Pardubice - OK1KPA, deníky se posílají na adresu OK1DOZ: Bedřich 

Jánský, Dru�by 337, 530 09 Pardubice, e-mail: vkvlogy@crk.cz, Packet Radio: OK1K-
PA nebo přes vkvzavody.moravany. com  

  
Kalendář připravil Ondřej Koloničný, OK1CDJ, ok1cdj@moravany.com

OK Maraton 2005
o putovní pohár Josefa Čecha, 

OK2-4857
# značka body pozn.

 kat. 1 - SWL od 19 let
1 OK1-11861 186 271
2 OK2-31097 128 002
3 OK1-31341 81 050
4 OKL 7 27 270
5 OK1-15764 6 494
6 OK1-11752 5 733
7 OK1-20829 3 398

OKL 7 = OK1RH; OK1-11752 = OK1ALU;
OK1-15764 = OK1SVA; OK2-31097 = DH2URF
 kat. 3 - SWL 11-14 let

1 OK1-35766 3 381
2 OK1-35811 3 203

 kat. 4 - SWL do 10 let
1 OK1-31829 15
2 Jakub 4

 kat. 5 - RK a SWL RK
1 OK1KDO 124 079
2 OK1KMG 113 855
3 OL1B 58 066
4 OK1KCF 57 397
5 OK1KOK 53 707
6 OL5DX 51 715
7 OK1KHA 43 974
8 OK1OHK 19 720
9 OK1OFP 6 028

10 OK1RKM 253
11 OK2KFK 170

OK1OHK = OK1RDD; OK1KOK = OL1B
 kat. 6 - HAM-VKV dle tř. D

1 OK1VYC 26 293  /K8
2 OK1ZHV 13 448

3 OK1NYD 12 868  /K8
4 OK1CAZ 10 791
5 OK1SKK 5 706  /K8
6 OK1UAP 414

 kat. 7 - HAM - dle tř. C
1 OK1ULE 81 058  /K8
2 OK2BEN 80 321  /K8
3 OK1FMG 63 406
4 OK1AXG 31 488

 kat. 8 - HAM dle tř. A+B
1 OK1KZ 183 500
2 OK2EC 104 741
3 OK1DOZ 94 330
4 OK1DQP 70 118
5 OK1NYD 14 789  /K6
6 OK1YNM 14 298
7 OK1HRR 11 803
8 OK2BEN 5 896  /K7
9 OK1RH 4 930

10 OK1VYC 3 769  /K6
11 OK1ULE 1 530  /K7
12 OK1SKK 170  /K6

 kat. 10 - TOP TEN
1 OK1-11861 186 271
2 OK1KZ 183 500
3 OK2-31097 128 002
4 OK1KDO 124 079
5 OK1KMG 113 855
6 OK2EC 104 741
7 OK1DOZ 94 330
8 OK2BEN 86 217  /K7 a 8
9 OK1ULE 82 588  /K7 a 8

10 OK1-31341 81 050
 Pořadí ostatních z více HAM kategorií

OK1VYC 30 062
OK1NYD 27 657
OK1SKK 5 876

za OK1KMG Leo�, OK1ULE

QRP závod 144 MHz - 2006
# Značka QTH QSO Body Prům. TX W Anténa Asl. ODX km

Kategorie 144 MHz - Single op.
1 OK1ZAD JN69VN 273 73 114 267,8 1,4 10 4x4el.DK7Z 827 SP4JCQ 757
2 OK1VM JO60VR 211 45 626 216,2 8,7 10 36y (2x M2 956 YU1ACC 815
3 OK1PGS JN69MX 120 34 018 283,5 0,6 10 2x10el PA0 719 IW0FFK/0 764
4 OK5OM JO70NE 95 21 586 227,2 0,0 10 13elY 186 I5PVA/6 762
5 OK1DMP JO70VQ 98 21 517 219,6 1,6 5 F9FT 9el. 1 100 I5PVA/6 829
6 OK2CMZ JO80NB 129 21 488 166,6 5,3 10 9 EL.YAGI 1 400 9A2SB 515
7 OK2BRX JN89QU 102 21 111 207,0 2,8 7 2x9el F9FT 709 I5PVA/6 790
8 OK1DFR JN69NX 92 20 116 218,7 0,3 10 10el.PA0MS 720 YO5AVN/P 818
9 OK1ICJ JN69OU 82 18 039 220,0 11,2 10 16el.F9FT 540 T99Y 740

10 OK2PBR JN89SV 85 18 038 212,2 6,8 2,5 f9ft 780 T99Y 629
11 OK2PHB JN89QU 91 14 843 163,1 0,3 10 16 el F9FT 709 S51WC 479
12 OK2UPG JN99IM 82 14 829 180,8 4,8 10 2x9el.YAGI 953 DK1FC 540
13 OK1UDJ JO70GG 58 12 089 208,4 0,0 10 2x6 el Yag 200 IK4ADE 721
14 OK1PF JN69RU 58 11 757 202,7 6,2 10 10el PA0MS 350 HA6W 548
15 OK2SAM JN89DO 58 10 834 186,8 0,0 10 7el QUAD 756 I5PVA/6 729
16 OK1VPY JO70GI 60 10 564 176,1 9,6 7 7el.quad 220 9A5Y 566
17 OK1DPO JO70CH 53 10 434 196,9 10,8 10 F9FT 230 I5PVA/6 760
18 OK1FAN JO70BD 45 10 063 223,6 2,0 5 5 el yagi 415 T99Y 733
19 OK1DOM/P JN79FV 56 10 062 179,7 3,0 10 GW4CQT 450 I5PVA/6 718
20 OK2PJW JN89JQ 52 7 993 153,7 10,0 5 quad 550 S59DEM 473
21 OK3KK JO70GG 44 7 691 174,8 12,3 10 9 el.yagi 171 HG6Z 469
22 OK1VLG JO80BJ 24 3 147 131,1 0,0 10 4el.Yagi 425 9A5Y 539
23 OK1DSD JN79GD 19 3 022 159,1 0,0 8 7el-Yagi 490 9A5Y 444
24 OK1ULE JO70GG 19 2 524 132,8 0,0 10 2 x 9 el. 171 9A5Y 557
25 OK1CR JN69GS 25 2 275 91,0 3,7 7 YAGI 4el. 640 OK1CDJ 258
26 OK1KMG JO70GG 13 1 830 140,8 3,9 10 2 x 9 el. 171 9A5Y 557
27 OK2LET JN89MU 12 1 240 103,3 0,0 5 5el.YAGI 440 HG6Z 300
28 OK1KZ JO70ED 13 908 69,8 0,0 10 4x J 220 SN6W 159

Kategorie 144 MHz - Multi op.
1 OK5WW JP60RH 154 39 215 254,6 3,2 10 10el.DL6VU 335 T99Y 772
2 OK1KEL JO70OP 96 26 453 275,6 4,9 10 12el.DK7ZB 650 I5PVA/6 812
3 OK1KQH JN79FM 105 20 993 199,9 1,3 10 18el. Yagi 723 T99Y 660
4 OK2KJI JN79TI 85 19 570 230,2 4,4 10 F9FT 660 IW0FFK/0 726
5 OK1RPS JO60OK 76 12 024 158,2 2,1 8 Yagi 875 9A5Y 617
6 OK1KGT JN69TP 49 4 439 90,6 34,0 10 13el. F9FT 570 SP7DCS 437
7 OK2KLD JN89PU 20 3 974 198,7 3,6 10 Yagi 9el. 620 T99Y 627
8 OK1KTT JN78BW 15 3 114 207,6 0,0 10 F9FT 915 HA6ZFA/P 476

Tabulka obsahuje výsledky podle stavu zveřejněného v konferenci �OK-list� 3. 9. 2006 (kat. Single) a 5. 9. 2006 
(kat. Multi).  Deníky pro kontrolu: OK1COM, IW3/OK1NOR, OM/OK1JFH/P.

Vyhodnotil RK OK1KKD pod vedením OK1MG
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ŘÍJEN
30.9.-1.10. TOEC WW Grid Contest 1200-1200 CW

Podmínky viz http://www.toec.net/rules.htm
30.9.-1.10. CIS DX Contest 1200-1200 CW/RTTY

Podmínky viz http://www.cisdx.srars.org/cisdxc.pdf
1.10. KV provozní aktiv, 80m * 0400-0600 CW OK/OM

Podmínky viz http://ssbliga.nagano.cz/
1.10. RSGB 21/28 MHz Contest 0700-1900 CW/SSB

Podmínky viz http://www.contesting.co.uk/hfcc/rules/r2128.shtml
2.10. Aktivita 160m * 1930-2030 SSB

Podmínky viz http://www.qsl.net/ok1hsf/podma160.html
3.10. ARS Spartan Sprint 0100-0300 CW

Podmínky viz http://www.arsqrp.com/ars/pages/spartan_sprints/ss_rules_new.html
3.10. Deutscher Telegraphie Contest * 0700-0959 CW

Podmínky viz http://www.agcw.org/
3.-5.10. YL Anniversary Party 1400-0200 CW

Podmínky viz http://www.ylrl.org/ylcontests.html#YLAP
5.10. SARL 80m Contest 1700-200 SSB

Podmínky viz http://www.sarl.org.za/public/contests/contestrules.asp
7.10. SSB Liga * 0400-0600 SSB OK/OM

 Podmínky viz http://ssbliga.nagano.cz/
7.10. PSK31 Rumble * 0000-2400 PSK

Podmínky viz http://www.n2ty.org/seasons/tara_rumble_rules.html
7.10. EU Sprint 1600-1959 SSB

Podmínky viz http://www.eusprint.com/index.php?page=140&lang=ok
7.-8.10. Oceania DX contest * 0800-0800 SSB

Podmínky viz http://www.oceaniadxcontest.com/rules.pdf
7.-8.10. California QSO Party 1600-2159 CW/SSB

Podmínky viz http://www.cqp.org/Rules.html
8.10. ON Contest 80m 0600-1000 SSB

Podmínky viz http://www.uba.be

9.10. Aktivita 160m * 1930-2030 CW OK/OM
Podmínky viz http://www.qsl.net/ok1hsf/podma160.html

10.10. 10-10 Day Sprint 0001-2359 ALL
Podmínky viz http://www.ten-ten.org/

10.-12.10. YL Anniversary Party 1400-0200 SSB
Podmínky viz http://www.ylrl.org/ylcontests.html#YLAP

14.10. OM Activity Contest 0400-0600 CW/SSB
Podmínky viz http://www.hamradio.sk/KVpreteky/podmienky/celorocne/OM_AC.htm

14.10. Bill Windle QSO Party 0000-2359 CW
Podmínky viz http://www.Þrstclasscw.org.uk/

14.10. Makrothen Contest 0000-0759 RTTY 
14.10. Makrothen Contest 1600-2359 RTTY 
15.10. Makrothen Contest 0800-1559 RTTY 

Podmínky viz http://home.arcor.de/waldemar.kebsch/The_Makrothen_Contest
14.10. EU Sprint 1600-1959 CW

Podmínky viz http://www.eusprint.com/index.php?page=140&lang=ok
14.10. FISTS Fall Sprint 1700-2100 CW

Podmínky viz http://www.Þsts.org/sprints.html
14.-15.10. Oceania DX contest * 0800-0800 CW

Podmínky viz http://www.oceaniadxcontest.com/rules.pdf
14.-15.10. Pennsylvania QSO Party 1600-0500 CW/SSB
15.10. Pennsylvania QSO Party 1300-2200 CW/SSB

Podmínky viz http://www.nittany-arc.net/paqso.html
15.10. Asia PaciÞc Sprint 0000-0200 CW

Podmínky viz http://jsfc.org/apsprint/
15.10. North American Sprint 0000-0400 RTTY 

Podmínky viz http://www.ncjweb.com/sprintrules.php
15.-16.10. Illinois QSO Party 1700-0100 CW/SSB

Podmínky viz http://my.core.com/~jematz/ilqp/ilqphome.htm

18.10. Moon Contest 1800-2000 CW/SSB/DIGI OK/OM
Podmínky viz http://ok2vbz.waypoint.cz/mc/

21.10. Plzeňský Pohár * 0500-0630 CW/SSB
Star�í podmínky viz http://www.qsl.net/ok1ofm/

21.-22.10. JARTS WW RTTY Contest * 0000-2400 RTTY
Podmínky viz  http://www.edsoftz.com/JARTS/2006/rules2006.html

21.-22.10. QRP ARCI Fall QSO Party 1200-2400 CW
Podmínky viz http://www.qrparci.org

21.-22.10. Worked All Germany * 1500-1459 SSB/CW
Podmínky viz http://www.darc.de/referate/dx/fedcg.htm

28.-29.10. CQ WW DX Contest 0000-2400 SSB
Podmínky viz http://www.cq-amateur-radio.com

28.-29.10. 10-10 Fall Contest 0001-2359 CW
Podmínky viz http://www.ten-ten.org/

LISTOPAD
4.11. SSB Liga * 0500-0700 SSB OK/OM

Podmínky viz Podmínky viz http://ssbliga.nagano.cz/
1.-7.11. HA QRP Contest * 0000-2400 CW

Podmínky viz http://www.radiovilag.hu/haqrp2.htm
4.11. IPA Radio Club Contest * 0600-1000 CW

IPA Radio Club Contest * 1400-1800 CW
5.11. IPA Radio Club Contest * 0600-1000 SSB

IPA Radio Club Contest * 1400-1800 SSB
Podmínky viz http://www.ipa-rc.de/

4.-5.11. Ukrainian DX  Contest * 1200-1200 CW/SSB/RTTY
Podmínky viz http://www.ucc.zp.ua/

5.11. KV Provozní aktiv 80m * 0500-0700 CW
Podmínky viz http://ok1hcg.weblight.info/?stranka=vysledky-kvpa

5.11. HSC Contest * 0900-1100 CW
HSC Contest * 1500-1700 CW
Podmínky viz http://www.hsc.de.cx/

6.11. Aktivita 160m * 2030-2130 SSB OK/OM
Podmínky viz http://www.qsl.net/ok1hsf/podma160.html

7.11. ARS Spartan Sprint 0200-0400 CW
Podmínky viz  http://www.arsqrp.com/ars/pages/spartan_sprints/ss_rules_new.html

11.11. OM Activity Contest 0500-0700 CW/SSB
Podmínky viz http://www.hamradio.sk/KVpreteky/podmienky/celorocne/OM_AC.htm

11.-12.11. OK OM DX Contest * 1200-1200 CW
Podmínky viz http://okomdx.crk.cz/ok.html

11.-12.11. Worked All Europe DX Contest * 0000-2359 RTTY
Podmínky viz http://www.darc.de/referate/dx/fedcw.htm

11.-12.11. Japan International DX Contest 0700-1300 SSB
Podmínky viz http://jidx.org/

13.11. Aktivita 160m * 2030-2130 CW OK/OM
Podmínky viz http://www.qsl.net/ok1hsf/podma160.html

15.11. Moon Contest 1900-2100 SSB/CW/DIGI
Podmínky viz http://ok2vbz.waypoint.cz/mc

17.11. YO International PSK Contest 1600-2200 PSK
Podmínky viz http://www.qsl.net/yo5crq/

18.-19.11. INORC Contest * 1200-1200 CW 
Podmínky viz http://www.inorc.it/

18.-19.11. LZ DX Contest * 1200-1200 SSB/CW 
Podmínky viz http://www.qsl.net/lz1fw/

18.-19.11. All Austrian DX Contest 160m * 1600-0700 CW
Podmínky viz http://www.oevsv.at/opencms/funkbetrieb/contest-hf.html

18.-19.11. RSGB 1.8 MHz CW Contest 2100-0100 CW 
Podmínky viz http://www.contesting.co.uk/hfcc/rules/r18mhz.shtml

18.11. EU CW Fraternizing QSO Party * 1500-1700 CW
18.11. EU CW Fraternizing QSO Party * 1800-2000 CW
19.11. EU CW Fraternizing QSO Party * 0700-0900 CW
19.11. EU CW Fraternizing QSO Party * 1000-1200 CW

Podmínky viz http://www.agcw.org/eucw/eucwp.html
19.11. Homebrew + Oldtime (HOT) Party 1300-1700 CW

Podmínky viz http://www.qrpcc.de/contestrules/index.html

25.-26.11. CQ WW DX Contest 0000-2400 CW 
Podmínky viz http://www.cq-amateur-radio.com/cqwwhome.html

Informace byly převzaty z uvedených zdrojů v okam�iku přípravy tohoto čísla, tedy s poměrně značným 
předstihem; prověřte si prosím, zda v mezidobí nedo�lo ke změnám, aktualizaci apod. Kontrolu doporučuji 
provést na http://www.sk3bg.se/contest/. Časy jsou uvedené v UTC.
V závodech označených hvězdičkou * je vypsána i kategorie SWL.

Kalendář připravil Pavel Nový, OK1NYD, atlasak.novy@seznam.cz

Kalendář závodů na KV - říjen, listopad 2006Kalendář závodů na KV - říjen, listopad 2006

je�tě bronzovou medaili Lucie Zachová a bramborová zbyla pro Romana Bo-
rovičku. V součtu časů se v dru�stvech z mistrovského titulu radovala děvčata 
z CZE1 (Francková, Jelínková, Myslivečková), druhé dru�stvo děvčat vybojo-
valo bronz, chlapci v soutě�i dru�stev získali stříbro (CZE2) a bronz (CZE1).

Druhý závod v pásmu 3,5 MHz se bě�el podle na�eho správného odhadu 
v příměstském lesoparku v ji�ní části Grudziadzi s nulovým převý�ením. Trať 
byla postavena tentokrát o něco lépe, pouze náběhová kontrola č. 5 pro dívčí 
kategorii se vymykala obvyklým úvahám, neboť byla umístěna asi 600 m od 

startu a kdo ji nerazil v první relaci (tj. v čase 4�5 min po startu), ztratil jejím 
dohledáváním nejméně 3 minuty. Přesto�e ji� před prvním závodem byli na�i 
závodníci upozorněni na to, �e kontroly budou schované a mimo relaci obtí�ně 
dohledatelné, někteří se nechali ukolébat tím, �e na dvoumetru (pásmo 144 
MHz) tomu tak nebylo a na dohledávkách pak ztratili cenné minutky. V katego-
rii M15 dlouho vedl Václav Černík, ale nakonec skončil druhý za Jaroslavem 
Lavrikem. Třetí příčku a bronzovou medaili vybojoval Roman Borovička a spo-
lečně s Patrikem Philippem získali titul mistrů Evropy v dru�stvech. Obdobná 
situace byla i u děvčat, kdy na první pozici byla dlouho Zuzka Myslivečková, 
kterou nakonec předběhla Raissa Popova z Kazachstánu a k na�í radosti i 
�árka Jelínková, která si odvezla zlato. Děvčata spolu s Terezou Franckovou 
získala rovně� druhý titul mistryň Evropy v soutě�i dru�stev. Napínavý byl boj o 
bronz mezi týmy RUS2 a CZE2, kdy na�e dívky nakonec součtem časů pora-
zily Rusky o 5 sec a skončily třetí. 

Evropský �ampionát v Polsku se tak stal z pohledu jeho sedmileté historie 
nejúspě�něj�ím pro Českou republiku, neboť nejvíce � 13 medailí � se zatím 
povedlo přivést z Německa v roce 2003. A právě v okolí saského Chemnitz se 
pří�tí rok v červnu pobě�í o nové tituly Mistrů Evropy.

<6524>!
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CQ WW DX Contest 2005 - SSB
Kategorie Značka Body QSO WAZ DXCC
SO AB HP OK1AXB 377 420 743 81 253
SO AB HP OL6W (OK2FB) 304 681 695 61 238
SO AB HP OK2PZ 21 462 122 28 70
SO AB HP OK1FRO 16 544 145 23 71
SO 10 HP OK2ABU 9 464 109 16 36
SO 15 HP OK2PTC 110 011 398 33 104
SO 20 HP OK1TN 473 658 1 299 37 141
SO 20 HP OK5SWL (OK2SWD) 725 29 5 24
SO 40 HP OK1RI 677 673 2 665 36 135
SO 160 HP OK1FM 8 650 172 8 42
SO AB LP OK1WCF 1 162 647 1 697 101 346
SO AB LP OL6P (OK2WTM) 540 750 1 053 83 292
SO AB LP OK2MBP 379 260 1 010 56 245
SO AB LP OK2TCW 356 166 723 67 215
SO AB LP OK1BOA 225 492 634 69 189
SO AB LP OK1DKR 191 980 407 67 223
SO AB LP OK1CJN 166 972 396 64 183
SO AB LP OK1LO 123 981 425 50 171
SO AB LP OK2BEN 108 732 411 43 178
SO AB LP OK2BRX 84 846 335 41 138
SO AB LP OK1DOL 67 408 254 51 125
SO AB LP OK1DVK 67 928 151 63 119
SO AB LP OK2DU 58 976 323 36 116
SO AB LP OK1VOF 48 285 289 36 109
SO AB LP OK1UDJ 43 608 224 41 97
SO AB LP OK1DRQ 43 230 152 45 86
SO AB LP OK1CLD 39 786 267 29 85
SO AB LP OK2SWD 32 760 260 26 100
SO AB LP OK1ZTA 30 720 174 39 81
SO AB LP OK1BA 29 853 134 35 72
SO AB LP OK2PBG 29 768 165 30 64
SO AB LP OK2PPM 25 272 162 31 77
SO AB LP OK1DOZ 24 531 141 35 76
SO AB LP OK1ULE 22 388 203 26 90

SO AB LP OK1DKO 20 430 93 39 51
SO AB LP OK2WYK 13 970 187 25 102
SO AB LP OK1FCA 7 728 113 12 57
SO AB LP OK1TIR 4 224 67 14 34
SO AB LP OK1DSX 2 226 30 16 26
SO 10 LP OK1UND 5 734 60 15 32
SO 15 LP OL3Z (OK1FPS) 154 570 577 32 98
SO 15 LP OK2N (OK2NN) 153 029 547 33 104
SO 15 LP OK2PTZ 101 787 415 29 82
SO 15 LP OK2HZ 95 220 367 31 84
SO 15 LP OK5SAZ 86 106 368 29 84
SO 15 LP OK1TD 76 212 292 29 87
SO 15 LP OK1MGW 61 079 262 29 74
SO 15 LP OK1CYC 38 731 231 21 56
SO 15 LP OK1KZ 3 359 53 12 21
SO 20 LP OK1MMN 24 528 216 17 56
SO 20 LP OK1GI 16 683 164 16 51
SO 20 LP OK2TBC 12 586 127 16 46
SO 20 LP OK1BLU 11 966 139 14 48
SO 20 LP OK2BRA 11 172 164 10 39
SO 20 LP OK4AZ 2 961 79 11 36
SO 20 LP OL5DIG 475 25 7 18
SO 20 LP OK1JNL 375 24 7 18
SO 40 LP OL7P (OK1CRM) 30 420 398 12 66
SO 80 LP OK5AA 1 134 40 4 23
SO 160 LP OK2YT 6 314 159 4 37
SO 160 LP OK1JOK 5 676 172 5 38
SO 160 LP OK2BQL 5 166 138 4 38
SO 160 LP OK2VP 1 050 44 4 21
SA AB HP OK2ZC 657 720 918 90 330
SA AB HP OK1UU 209 670 601 55 186
SA 10 HP OK2ZJ 3 230 47 11 27
SA 15 HP OK1DVM 358 176 987 38 126
SA 15 HP OK2EQ 90 174 351 29 85
SA 20 HP OK1DG 169 912 694 29 105
SA 160 HP OK1TP 45 023 632 10 65
QRP AB OK1VBA 263 948 535 71 231

QRP AB OK1ES 42 470 222 31 124
QRP AB OK1SI 9 316 80 22 46
QRP 15 OK1AIJ 3 248 63 11 18
QRP 40 OL4W (OK1IF) 17 360 213 11 59
QRP 40 OK1JOC 399 15 5 14
MO ST OK5W 6 973 560 4 411 168 624
MO ST OL7R 4 910 051 3 809 155 564
MO ST OL5Q 2 218 155 2 575 126 417
MO ST OL1X 2 101 818 2 058 120 417
MO ST OK1OUE 361 641 973 79 278
MO ST OL1B 357 568 693 72 230
MO ST OK1KDO 354 423 728 72 237
MO ST OL7C 213 776 637 56 192
MO ST OL2U 41 020 242 31 109
MO ST OL5DX 1 378 24 15 21
Evrop�tí vítězové
SO AB HP ES5TV 6 437 918 5 342 155 518
SO 10 HP 9A9A 169 743 748 30 107
SO 15 HP T96Q (YZ1AU) 1 152 180 2 794 39 146
SO 20 HP OH6KN (OH6UM) 1 710 648 3 911 38 146
SO 40 HP OK1RI 677 673 2 665 36 135
SO 80 HP SM0W (SM0WKA) 424 424 1 964 33 121
SO 160 HP OZ1DD 125 178 1 264 16 77
SO AB LP CT7T (CT1CJJ) 3 638 544 3 157 114 432
SO 10 LP S58P 64 800 381 24 76
SO 15 LP CU2/OH1VR 405 990 1 698 27 103
SO 20 LP YT1AD 670 721 2 194 38 135
SO 40 LP T94DO 216 008 1 558 22 102
SO 80 LP IO1T (IK1RQT) 128 364 925 23 91
SO 160 LP S54W 41 778 662 9 57
QRP AB F5BEG 654 126 995 82 281
SA AB HP LX7I (LX2AJ) 4 296 919 3 127 141 536
MO ST OM8A 9 652 744 5 513 170 657
MO 2T IR4X 13 734 300 7 545 177 673
MO MT DF0CG 15 337 439 9 677 180 691

CQ WW DX Contest 2005 - CW
Kategorie Značka Body QSO WAZ DXCC
SO AB HP OL8R (OK1FCJ) 3 137 913 2 871 139 482
SO AB HP OK1EP 1 421 724 1 621 118 396
SO AB HP OK2POT 1 192 800 1 692 95 325
SO AB HP OK2ABU 710 684 1 392 83 263
SO AB HP OL6W (OK2FB) 489 168 859 84 260
SO AB HP OK1DWF 295 906 747 64 183
SO AB HP OK1MKU 276 828 441 95 259
SO AB HP OK1AXB 225 243 561 65 196
SO AB HP OK2PCL 187 425 326 71 154
SO AB HP OK2PZ 104 475 390 52 147
SO AB HP OK5MM 100 170 785 20 85
SO AB HP OK1AYY 94 760 415 37 147
SO AB HP OK1NE 56 800 265 36 124
SO AB HP OK1FRO 34 456 276 26 92
SO 15 HP OK1FFU 233 597 672 37 114
SO 15 HP OK5E (OK1NE) 53 460 247 31 77
SO 15 HP OK1DRQ 42 479 191 27 80
SO 20 HP OL9Z (OK2PVF) 287 700 1 127 34 116
SO 20 HP OK7XC 245 705 803 35 122
SO 80 HP OK4RQ 440 482 1 979 29 117
SO 80 HP OK1FZM 139 625 793 25 100
SO 40 HP OL6T (OK1DCF) 111 072 901 17 79
SO 40 HP OK1FHI 92 778 827 17 77
SO 40 HP OK1QM 91 759 828 15 74
SO 80 HP OK2YT 70 043 609 15 74
SO 80 HP OL7P (OK1CRM) 63 750 774 14 71
SO 80 HP OK2BZ 55 890 453 16 74
SO 80 HP OK2TRN 52 851 557 14 65
SO 80 HP OK1IBP 45 846 483 13 68
SO 80 HP OK1FAV 37 807 425 12 65
SO 80 HP OK2VWB 30 464 368 10 58
SO 80 HP OK1FOG 29 380 424 12 53
SO 80 HP OK1AVY 22 325 124 17 78
SO 80 HP OK1FC 17 550 231 11 54
SO 80 HP OK1ICJ 10 500 123 12 58
SO 80 HP OK5AA 8 400 169 7 41
SO 160 HP OK1RF 232 185 1 391 23 92
SO 160 HP OK1IW 45 156 673 11 60
SO 160 HP OK1DWJ 7 696 65 13 61
SO AB LP OK2ZC 1 409 980 1 786 108 385
SO AB LP OL6P (OK2WTM) 1 266 694 1 630 106 387
SO AB LP OK1DOL 1 078 020 1 392 101 351
SO AB LP OK2DU 937 097 1 488 98 315
SO AB LP OL6BA 925 880 1 462 91 304
SO AB LP OK1HX 845 610 1 141 98 328
SO AB LP OL0A (OK1CZ) 836 271 1 192 101 322
SO AB LP OK2QX 820 836 1 096 106 347
SO AB LP OK2TCW 753 424 1 110 90 302
SO AB LP OK1VD 646 092 1 018 92 301

SO AB LP OK1KQF (OK1BA) 536 956 1 047 71 231
SO AB LP OK2EC 534 800 1 060 76 274
SO AB LP OK8HA 507 850 952 85 265
SO AB LP OK1AY 500 625 791 89 286
SO AB LP OK1DKR 489 552 693 89 287
SO AB LP OK1ZP 431 940 883 79 234
SO AB LP OK1AJR 424 560 663 82 266
SO AB LP OK1FCA 383 040 949 54 198
SO AB LP OK7MT 350 721 637 77 216
SO AB LP OK1GS 324 250 857 43 207
SO AB LP OK1DKO 289 050 643 70 212
SO AB LP OK2BQL 263 857 673 71 218
SO AB LP OK2VX 237 168 650 52 191
SO AB LP OK1CO 231 840 575 67 221
SO AB LP OK2KJ 225 348 641 48 163
SO AB LP OK1DVK 208 554 373 83 262
SO AB LP OK1TD 205 785 435 66 203
SO AB LP OK1MLP 194 880 491 57 167
SO AB LP OK1HCG 168 912 564 46 170
SO AB LP OK2VP 151 616 458 52 154
SO AB LP OK2PBG 148 125 362 60 199
SO AB LP OK2BND 135 680 456 47 165
SO AB LP OK1HGM 130 901 395 54 169
SO AB LP OK1AUP 129 950 350 57 169
SO AB LP OK1MZO 129 750 365 60 190
SO AB LP OK1FWW 125 780 463 45 145
SO AB LP OK5TM (OK2BPL) 119 889 393 46 127
SO AB LP OK2BNC 116 859 369 59 149
SO AB LP OK1TFH 95 592 423 37 131
SO AB LP OK2BJ 90 095 277 59 126
SO AB LP OK2BDF 82 812 309 50 151
SO AB LP OK1LO 66 144 278 42 114
SO AB LP OK2SWD 57 722 337 25 108
SO AB LP OK1AKB 37 310 233 29 101
SO AB LP OK1DSX 20 790 85 39 60
SO AB LP OK1ARO 10 220 76 21 49
SO AB LP OK2PAD 1 998 30 15 22
SO AB LP OK1KMG (OK1FUW) 528 20 6 16
SO 10 LP OK1DJS 1 255 33 10 23
SO 10 LP OK2ZJ 782 16 8 15
SO 15 LP OK2N (OK2NN) 170 040 473 35 120
SO 15 LP OK2TBC 73 810 266 33 88
SO 15 LP OK1MMN 32 660 183 20 51
SO 15 LP OK1DRX 4 515 61 15 20
SO 15 LP OK1KZ 3 457 66 12 15
SO 20 LP OK1FDR 440 398 1 209 36 130
SO 20 LP OK1GI 105 256 547 29 89
SO 20 LP OK2BRA 85 578 430 22 80
SO 20 LP OK2PYA 47 730 218 22 64
SO 20 LP OK1BLU 20 325 216 17 58
SO 20 LP OL5DX 1 838 29 11 21
SO 40 LP OK1FHL 186 728 917 29 107

SO 40 LP OL4W (OK1IF) 129 572 871 25 91
SO 40 LP OK1HI 97 343 446 30 108
SO 40 LP OK2DW 49 337 288 25 78
SO 40 LP OK2UQ 11 163 160 11 50
SO 160 LP OK1JOK 22 140 401 9 51
SO 160 LP OK1MNW 20 544 300 10 54
SO 160 LP OK1FM 3 948 89 10 97
SA AB HP OK2FD 2 841 344 2 152 152 552
SA AB HP OK1FDY 1 641 211 1 918 114 385
SA AB HP OK1ES 262 710 531 71 244
SA AB HP OK1DOZ 159 651 419 52 167
SA AB HP OK1UU 46 648 243 39 37
SA AB HP OK2RN 9 300 84 17 43
SA 10 HP OK7M (OK1DIG) 16 037 196 16 63
SA 15 HP OK3Z (OK1DVM) 222 870 664 37 133
SA 20 HP OK2HZ 112 772 478 31 90
SA 40 HP OK1DG 460 645 1 502 37 144
SA 160 HP OK1TP 48 148 614 14 67
SA 160 HP OK1FPG 12 744 229 7 47
QRP AB OK1VBA 549 664 903 83 273
QRP AB OK1JOC 346 896 811 49 215
QRP AB OL3M (OK1TGI) 172 800 658 46 179
QRP AB OK2NA 12 920 111 31 64
QRP AB OK1AIJ 2 106 39 10 16
QRP AB OK2NA 39 893 190 41 98
QRP 40 OK2BYW 88 191 485 24 99
MO ST OK5W 7 278 271 4 326 180 667
MO ST OL7R 5 313 462 3 914 163 579
MO ST OL3Z 2 478 894 2 648 120 409
MO ST OL2A 932 057 1 485 89 240
MO ST OL2U 726 616 1 620 75 284
MO ST OK1KDO 124 456 498 40 148
Evrop�tí vítězové
SO AB HP CU2A (OH2UA) 7 915 656 6 319 137 499
SO 10 HP S57S 15 808 147 20 56
SO 15 HP T96Q 570 473 1 613 37 142
SO 20 HP OH6KN (OH6UM) 1 119 048 3 029 37 131
SO 40 HP F6ARC 959 139 2 935 38 133
SO 80 HP OJ0B (OH2PM) 608 896 2 867 31 111
SO 160 HP SO2R (SP2FAX) 234 720 1 483 25 95
SO AB LP CT6A (CT1ILT) 4 730 157 3 960 131 490
SO 10 LP LZ9X (LZ1RB) 8 883 87 17 46
SO 15 LP 9A7D (9A2SD) 290 680 808 37 132
SO 20 LP 9A3B (9A1AA) 506 198 1 637 34 120
SO 40 LP IY4W (IK4ZGO) 526 202 2 128 37 134
SO 80 LP YO6EX/P 53 437 815 11 58
SO 160 LP 9A3RE 36 894 585 10 56
QRP AB DK5WL 605 862 972 79 268
SA AB HP DJ5MW 5 450 987 3 636 161 592
MO ST OM7M 8 176 644 4 705 177 675
MO 2T RU1A 12 240 060 7 508 194 712
MO MT LZ9W 14 318 682 9 599 178 684




