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Èlenové Rady ÈRK: místopøedseda: Jan Litomiský*, OK1XU, hospodáø: Stanislav Hladký*,
OK1AGE, koordinátor PR: Svetozar Majce*, OK1VEY, Ing. Jaromír Voleš*, OK1VJV, KV
manager: RNDr. Václav Všeteèka, OK1ADM, KV Contest manager: Martin Huml, OK1FUA,
VKV manager: Mgr. Karel Odehnal, OK2ZI, VKV Contest manager: Antonín Køíž, OK1MG,
pøedseda redakèní rady èasopisu: Radmil Zouhar, OK2ON, RP: Josef Èech, OK2-4857, technické soutìže: Jaromír Šikl, OK1MJS, èlenové: Ing. Jiøí Peèek, OK2QX, Jiøí Štícha, OK1JST,
Ing. Mladoš Doucha, OK1MD
Poznámka: * ... èlen výkonného výboru ÈRK.
Další koordinátoøi a vedoucí pracovních skupin: mikrovlnný manager: František Støihavka,
OK1CA, koordinátor FM pøevadìèù: Ing. Miloslav Hakr, OK1VUM, koordinátor majákù:
Ing. František Janda, OK1HH, koordinátor VKV závodù: Stanislav Korenc, OK2WDR,
koordinátor AMSAT: Ing. Miroslav Kasal, OK2AQK, koordinátor HST: Adolf Novák, OK1AO,
koordinátor ARDF: Ing. Jiøí Mareèek, OK2BWN, WWW stránky: Aleš Zelený, OK1UUE.
Poznámka: ÈRK jako èlen IARU spolupracuje s dalšími radioamatérskými organizacemi
v ÈR; ne všichni koordinátoøi jsou èleny ÈRK.
Revizní komise ÈRK: pøedseda: Ing. Milan Mazanec, OK1UDN, èlenové: Èestmír Valášek,
OK1AKF, Silvestr Hašek, OK1AYA.
Sekretariát ÈRK: Tajemník: Jindøich Günther, OK1AGA, asistent tajemníka: Petr Èepelák,
OK1-35606, ekonomka: Libuše Ermlová
QSL služba: Bohuslav Petr, OK1VK, Olga Panochová, OK1MPW, Ludmila Procházková,
OK1VAY
Kontakty: Èeský radioklub, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7, IÈO: 551201, telefon: (02)
872 2240, fax: (02) 872 2242, QSL služba: (02) 872 2253, e-mail: crklub@mbox.vol.cz,
PR: OK1CRA@OK0PRG.#BOH.CZE.EU, WEB: http://crk.mlp.cz. Zásilky pro QSL službu
a diplomové oddìlení: Èeský radioklub, pošt. schr. 69, 113 27 Praha 1.
OK1CRA - stanice Èeského radioklubu vysílá každou pracovní støedu od 17:00 místního
èasu na kmitoètu 3,770 MHz (+/- QRM) SSB a v pásmu 2m na pøevádìèi OK0C (Èerná
hora, 145,700 MHz) a OK0G (Kle•, 145,675 MHz).

Na obálce: Pøijímaè OK2UGS, jeden z nejmladších radioamatérù - OK2PPM, internetové centrum eHAM.com, rozhledna Krásenský vrch.
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Klubové zprávy
Nìkolik vìt

Rok 2000

výkonného redaktora

nejen ve Vašem poèítaèi

Vážení ètenáøi,
dostává se vám do rukou druhé èíslo našeho èasopisu.
Prosím, pøijmìte omluvu za malé zpoždìní, se kterým
vám jej pøedáváme. Pracujeme na tom, aby k podobné
situaci v budoucnu nedocházelo a èasopis vyšel pøesnì
tak, jak byl v pøedchozím èísle avizován. Dìkuji vám
všem za mnoho hezkých dopisù, které jsme obdrželi. Je
to pro nás velkým povzbuzením a mrzí mne, že zatím
není v našich silách na všechny písemnì odpovídat.
Doufám,že to pochopíte a zároveò vìøím, že se nám
podaøí zajistit takové podmínky, aby vzájemná komunikace mohla probíhat bez jakýchkoli omezení.
Jistì jste si všimli, že toto èíslo je na pohled trochu
jiné, než to první. Snažili jsme se udìlat krok kupøedu
a prosím vás o posouzení, zda se nám to podaøilo.
Zmìnilo se mnoho vìcí, ze kterých bych rád zdùraznil
dvì novinky. V první øadì pøibyl „Slovníèek“ (str. 47),
který by mìl sloužit pøedevším zaèáteèníkùm - nejen
tìm, kteøí s radioamatérskou èinností zcela zaèínají, ale
i zkušenìjším, kteøí se zajímají jen o urèitou oblast našeho hobby. Pøiznám se, že to pro mne byla jedna
z nejtìžších vìcí - nejen rozhodování, která slova je
potøeba vysvìtlit, nýbrž také výstižné popsání jejich významu. Druhou novinkou je adresáø autorù, kteøí se
podíleli na tomto èísle. Jim patøí dík za to, že je celé èíslo
„napìchováno“ mnoha zajímavými èlánky. V této souvislosti se musím omluvit tìm, kteøí nám poslali svùj
pøíspìvek a v tomto èísle jej nenašli - nìkteré pøíspìvky
již nejsou v této chvíli aktuální (napø. nìkteré závody)
a jiné budou otištìny v pøíštím vydání.
Na základì èetných dotazù bych vás rovnìž rád informoval o tom, jakým zpùsobem stanovuje obsah a rozsah
èasopisu smlouva mezi naší spoleèností a ÈRK. Celý
èasopis by mìl mít minimálnì 28 stran a mìl by obsahovat tyto informace s poèty stran uvedených
v závorkách: klubové zprávy (4,5), zaèínajícím (4), KV
provoz, taktika, závody (5), VKV provoz, taktika, závody
(5), digitální provozy, SW, Internet (3), technika (5),
soukromá inzerce (0,5). V jednotlivých èíslech se uvedený rozsah daných témat mùže lišit o 50%. Pokud se
vám tedy zdá, že nìkteré téma zabírá pøíliš velkou èást
èasopisu, je to vždy nad rámec „povinného“ rozsahu.
Protože chceme, aby èasopis uspokojil co nejvíce
ètenáøù, budeme se snažit rozsah upravovat podle zájmu
o jednotlivé oblasti.
Závìrem si Vás ještì dovolím upozornit na událost,
která je podle mého názoru velmi dùležitá. Tou je sjezd
ÈRK, který nás èeká v øíjnu letošního roku. Velmi zajímavé povídání vám o nìm pøipravil Honza, OK1XU,
v následujícím èlánku. Já chci pouze zdùraznit, že je to
jedineèná pøíležitost, jak ovlivnit vývoj ÈRK. Že je velmi
dùležité, koho si do výkonných orgánù ÈRK zvolíme. Že
je tøeba již teï pøemýšlet o lidech, kteøí by v Radì mìli
pracovat. Bylo by škoda, kdyby byli do Rady zvoleni lidé
ze setrvaènosti a nikoli proto, že mají opravdový zájem
v ní aktivnì pracovat. A totéž platí samozøejmì i pro
odborné pracovní skupiny.
Ještì jednou vám jménem celého kolektivu
Radioamatéru dìkuji za pøízeò a pøeji, aby se vám daøilo
vše, na co sáhnete.

Pro nìkoho je rok 2000 poèátkem nového tisíciletí (a mnozí se zlobí nad takovým ignorantstvím),
pro nìkoho zbyteèným humbukem, na nìmž si bezdùvodnì namastily kapsu tisíce poèítaèových
firem (a mnozí se zlobí nad takovým ignorantstvím), a pro nìkoho jedním v øadì rokù bezvýznamných a nedùležitých. Pro Èeský radioklub je rokem sjezdovým, a tedy rokem, kdy èlenové mají
nejlepší pøíležitost, jak s plným dùrazem øíci své k tomu, jak jim Èeský radioklub slouží jako jejich
radioamatérská organizace, s èím jsou spokojeni a co jim bouøí žluè. A je i rokem, kdy je pøíležitost
postavit do èela ty, s nimiž lze spojit nadìje a oèekávání, a rozlouèit se s tìmi, kdo pøíslibem nejsou. Sjezd se sejde v øíjnu 2000. Uvažujme už nyní, co od nìj lze oèekávat, jaké možnosti mají ti,
kdo si pøejí to èi ono zmìnit, co se jako významný problém jeví tìm, kdo ÈRK dnes vedou, a s èím
musí poèítat ti, kdo je nahradí. Sjezdu ÈRK budou vìnována všechna letošní èísla èasopisu
Radioamatér, a zejména letní èíslo umožní èlenùm ÈRK seznámit se se vším, co sjezdu navrhne k
projednání odstupující rada ÈRK.

Martin Huml, OK1FUA, OL5Y
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Jakým spolkem dnes vlastnì ÈRK je a v jakém stavu
bude bilancovat nejen ètyøi roky práce od posledního
sjezdu, ale také deset rokù své existence? Tìmto
otázkám vìnujeme úvod dnešního èísla Radioamatéra.

Co lze èekat od Èeského radioklubu?
Jako málokdy v minulosti je dnes, na prahu plnohodnotného vstupu Èeské republiky do evropských struktur,
nutné pøipomenout, že Èeský radioklub není jen nejvìtší
radioamatérskou organizací v ÈR, ale také mezinárodním
reprezentantem svých èlenù z Èech, Moravy a Slezska
v Mezinárodní radioamatérské unii, že je vlastnì odboèkou (národním sdružením) IARU v Èeské republice. To
pøedznamenává základní charakteristiky Èeského radioklubu, a je tøeba uvést hned úvodem, že spoleèným
jmenovatelem všeho, co IARU - a tedy i Èeský radioklub
- èiní, je univerzalita v nejširším slova smyslu.
Èeský radioklub je spolkem pro všechny radioamatéry a všechny radioamatérské zájmy, ne tedy jen pro
nìkteré, ne tøeba jen pro pøíznivce krátkých nebo jen
velmi krátkých vln. Je spolkem pro radioamatéry všech
generací a všech úrovní provozní vyspìlosti, ne tedy jen
pro elitu, ne jen pro „oldtimery“, ani jen pro zaèáteèníky.
Je spolkem spolupráce: vzájemné spolupráce radioamatérù ke spoleènému prospìchu, nikoli konfrontace
mezi nimi, spolupráce radioamatérù s ostatní spoleèností ke spoleènému prospìchu, nikoli konfrontace s ní,
spolupráce s národní i mezinárodní telekomunikaèní
administrativou ke spoleènému prospìchu všech
uživatelù radiového spektra, nikoli konfrontace s nimi.
Je spolkem podpory všech radioamatérských zájmù,
nikoli pohrdání kterýmkoli z nich. Èeským radioklubem
musí být rozhodnì zklamán každý, kdo od radioamatérského spolku èeká cokoli jiného.
Èeský radioklub má dnes kolem 4 200 èlenù, z nichž
asi dvì tøetiny jsou sdruženy ve 240 radioklubech.
V polovinì devadesátých let výraznì dominovala mezi
èleny skupina padesátiletých, v posledních letech se daøí
pozorovatelnì zvyšovat podíl mladších èlenù. Èeský
radioklub poskytuje èlenùm i radioamatérské veøejnosti
všechny služby, které jsou obvyklé ve vyspìlých zemích
srovnatelné velikosti. Roèní rozpoèet ÈRK se blíží pìti
milionùm Kè a ÈRK spravuje další aktiva v penìzích
a nemovitostech v hodnotì 25 - 30 mil. Kè.
Úplnì logicky žijeme jako spolek týmž, èím prochází
celá zemì. Po pøelomovém poèátku devadesátých let,
kdy všechny možnosti (vèetnì tìch špatných) byly
otevøeny a zároveò byl obecnì jasný nejbližší spoleèný

cíl, se vìci ustálily do podoby, jež odpovídá výslednici
pùsobení celého komplexu rozlièných faktorù. Èeho
jsme už dosáhli, to považujeme - oprávnìnì - za
samozøejmé a rozhlížíme se, kudy a jak dál. Dnes již nejsou otevøeny možnosti všechny (naštìstí také ne vìtšina tìch špatných), pøesto pøíležitostí k volbì budoucnosti je až k zahlcení, a vùbec není jasné, co považovat
za obecný spoleèný cíl, protože každý má jinou pøedstavu ráje na zemi. Rùznost osobních a skupinových
zájmù brání soustøedìní energie vìtšího poètu lidí
k posunu jakýmkoli smìrem ze souèasného ustáleného
stavu mnohem více, než jsme vidìli pøed nìkolika lety,
kdy se co den jak mávnutím kouzelného proutku boøily
hranice mezi námi a normálním svìtem. Nìkdo to
považuje za stagnaci, avšak situace, kdy vìtšina vrstev
spoleènosti je spojena významným spoleèným cílem,
nastává obvykle jen ve stavu ohrožení - toho jsme si užili
dost a dost bìhem dlouhých padesáti let od Mnichova
do listopadu 89. V dobách normálních je rozliènost
zájmù a smìøování stavem pøirozeným, a v takovém
stavu je tøeba nauèit se žít.
V Èeském radioklubu dávno není palèivou otázkou,
zda a jak bude radioamatérská organizace v OK existovat, co bude schopna poskytnout èlenùm a jak k tomu
získá prostøedky. To, co je opravdu podstatné, je
zajištìno a postaveno na spolehlivých ekonomických
základech, a je už i pøíležitost v klidu dolaïovat pøípadné disproporce. Pro pøíklad: ještì v polovinì
devadesátých let nemìl Èeský radioklub žádný èlenský
èasopis, v posledním roce si mohl dovolit pøijmout
rizika vydávání èasopisu vlastního. Ještì pøed osmi lety
- za dob federace - se ÈRK nemusel starat o QSL službu.
Dnes øeší problém, jak po sí•ovém propojení databází
èlenù ÈRK a uživatelù QSL služby jako prevenci ztrát
zpùsobených neplatièi (po èemž mnozí volali) pøedejít
negativním dopadùm pøíliš rychlého odhalování
neplatièù na doruèování lístkù od svìdomitých uživatelù
(po èemž mnozí volají dnes) - co bychom byli dali za to,
kdybychom koncem roku 1992 mohli øešit tak triviální
lapálie! Za dob federace si ÈRK nemusel dìlat starosti
s mezinárodními vztahy, dnes je pravidelným a platným
úèastníkem jednání I. Regionu IARU i jeho pracovních
skupin. Poèátkem devadesátých let si ÈRK mohl o vlastním majetku nechat leda zdát - dnes musel ustavit
zvláštní pracovní skupinu ke hledání optimálního využití
všech svých aktiv. Na ploše deseti rokù absolvoval
Èeský radioklub cestu, na niž mìly obdobné spolky ve
š•astnìjších zemích pøes sedmdesát let, a absolvoval ji
dobøe. Ale to je normální a pøirozené.
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Klubové zprávy
Mùžeme èekat více?
Mluvme spíše o tom, co nás trápí. Právì zde narazíme na
první problém: co nás vlastnì spoleènì a pøevažujícím
zpùsobem trápí? V každodenních debatách mezi radioamatéry, pøi setkáních a „hamfestech“, v diskuzních
fórech v packet radiu i na Internetu, ve èláncích v èasopisech a z mnoha jiných zdrojù slyšíme co den desítky a
stovky pozitivních námìtù i kritických poznámek, rad,
jak to èi ono zmìnit, nezaznamenáváme však zøetelnou
shodu v tom, co jsou problémy podstatné a klíèové.
Nìkdo by zvìtšil poèet soutìžních kategorií
v závodech, jiný by ho zmenšil. Ten by zpøísnil povolovací podmínky, jiný by je liberalizoval. Ten volá po
zvìtšení poètu radioamatérù, jiný soudí, že už teï je na
pásmech nepoøádku až dost. Ten by zrušil regulativ pro
pøidìlování kót ve VKV závodech, jiný si bez nìj závody
neumí pøedstavit. Ten by více investoval do sítì PR, jiný
do podpory mezinárodních expedic. Všechny tyto názory jsou oprávnìné, vìtšina z nich má racionální jádro...
a všechny jsou v protikladu s jinými, stejnì èastými,
stejnì oprávnìnými a stejnì racionálními. Jsou názory
pronášené s velkým dùrazem, velmi hlasitì a velmi
èasto, jenže obvykle ze stále týchž jednìch úst. Jsou
názory pronášené skromnì, o to více však vnímáme
radioamatérskou i lidskou zkušenost a dobrou vùli.
Co s tím? Který hlas platí víc? Máme v souèasném
uspoøádání ÈRK vytvoøeny mechanismy schopné zjistit
spoleèné jmenovatele všech tìchto názorù, souèasnì
oprávnìných a souèasnì protichùdných? Máme vytvoøeny mechanismy, které umožòují každému èlenu uplatnit
svùj hlas?

Èas regionù dozrál!
Specifické okolnosti dané dobou vzniku ÈRK zpùsobily,
že Èeský radioklub nemá regionální organizaèní èlánky.
Má to praktickou výhodu: nejsou velké nároky na poèet
lidí, kteøí by se museli zabývat nevábnou a hlavnì
nevdìènou organizaèní prací. Tím však výhody konèí
a ke slovu pøicházejí nevýhody, jichž je mnohem více.
Pøedevším je oslabena vnitøní zpìtná vazba mezi
èleny a pøedstaviteli ÈRK, a to v obou smìrech. Sjezd
konaný jednou za ètyøi roky jako jediný zpìtnovazební
prvek opravdu nedostaèuje. Právì regionální èlánky ÈRK
by mohly pøispìt k lepší orientaci v tom, které podnìty
a požadavky èlenù mají zøetelnì širší podporu a které
jsou marginální.
Všichni právem lamentujeme nad klesajícím poètem
uchazeèù o koncese, kteøí umí telegrafní abecedu, a ještì
více nad nepoøádkem na pásmech. Podívejme se však na
vìc oèima nového zájemce: kde se dnes lze nauèit
telegrafii a kde se lze dozvìdìt praktické rady pro práci
na pásmech? Možná v nìkolika mimoøádnì agilních
klubech (kolik takových je?), ale generálnì platná
odpovìï neexistuje.
Postrádáme krystalizaèní jádra regionálního radioamatérského života, pøesnìji: nìkde existují a fungují
skvìle, pøevážnì však chybí. Je znamenité, že i ve
zmìnìných ekonomických podmínkách existuje a žije
tolik radioklubù. Jejich pùsobení má však obvykle jen
místní dosah, a jsou projekty, na které kluby samy
dosáhnout nemohou. Øešení je jediné: soustøedìní lidského i ekonomického potenciálu. Pokud by se
soustøedily pøíspìvky amatérù z vìtšího regionu, nìèím
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pøispìla regionální samospráva a nìèím ÈRK, mohla by
vzniknout nevelká, ale opravdu žijící regionální
støediska, v nichž by se mohlo skuteènì hodnotné
a úèinné pomoci dostat nejen stávajícím èlenùm, ale kde
by radioamatéry spolehlivì našli také noví zájemci
o naše hobby. Takovými støedisky bývaly pøedváleèné
a pováleèné odboèky ÈAV, a taková støediska potøebujeme i dnes.
Rùst nájemného a provozních nákladù pøipravil
vìtšinu klubù o klubovny. Schùzky amatérù se leckde
odehrávají jen v restauracích, kde je sice pøíjemnì, avšak
vlastní radioamatérské práci se tam moc nedaøí. Složit se
na tisíce èi desetitisíce za nájemné je pro èleny jednoho
klubu mimo reálné možnosti, a pøinést takovou obì• jen
k tomu, aby se v klubovnì jednou - dvakrát týdnì na dvì
- tøi hodiny sešlo kolem deseti lidí, je ostatnì i ekonomický nesmysl. Podstatnìjší pøíspìvek na provoz
kluboven dnešních 240 klubù je i pro celý ÈRK naprosto nedosažitelný: znamenalo by to roèní výdaj asi 5-20
milionù jen na tento úèel, tolik nemáme a tolik nám
nikdo nedá. Nepøehlédnutelné èásti radioamatérù navíc
èlenství v radioklubech (jako v ponìkud uzavøených
spoleèenstvích lidí propojených vazbami osobními nebo
vazbami k jedné obci, podniku èi škole) nevyhovuje,
i když by tøeba jinak byli ochotni pøiložit ruku k práci pro
dobro spoleèné radioamatérské vìci. Je skvìlé, že máme
radiokluby. Chtìjme však víc.
Struènì øeèeno: lidský a ekonomický potenciál
dnešních asi 7 tisíc radioamatérù v OK zaruèenì nemùže
staèit na udržení stovek lokálnì a nespojitì pùsobících
klubù na takové úrovni, aby èlenùm i veøejnosti mohly
nabídnout vše, co je zapotøebí pro opravdu úèinnou
podporu, kultivaci a rozšiøování radioamatérství u nás.
S reálnì dosažitelnou pomocí státu, regionù a sponzorù
by však mohl staèit na udržení deseti až dvaceti takových
støedisek, tj. asi tolika, kolik je u nás regionù, a• již
administrativních nebo pøirozených. Podobnì je tomu
ostatnì i ve srovnatelnì vyspìlých zemích. Pøemýšlejme
o tom.
A koneènì: z ryze praktických dùvodù je naprosto
nezbytné zareagovat na administrativní rozdìlení zemì
na kraje. Èást penìz, které dnes plynou od státu k zájmovým spolkùm v centru, bude v dohlednu rozdìlována
v krajích, jenže krajské zøízení celkové množství disponibilních prostøedkù v zemi samozøejmì nezvýší, spíše
naopak. Jako partnery k jednání vùèi orgánùm krajských
samospráv je tøeba ustavit reprezentanty zájmù radioamatérù, jinak o tuto èást prostøedkù pøijdeme. I když je
naše hospodáøská situace slušná, nemùžeme si tuto
ztrátu dovolit. A nejpøirozenìjší je samozøejmì volit tyto
krajské zástupce demokraticky radioamatéry z toho
kterého kraje a dát pøitom pøíležitost k uplatnìní nejen
radioklubùm, ale i individuálním èlenùm ÈRK.
Bylo by asi pøedèasné už na tomto sjezdu formulovat
zpùsob ustavení a práce regionálních èlánkù ÈRK pøímo
ve stanovách - teprve praktický život by mìl ukázat
potøebné úpravy a pro poèátek bohatì postaèí legislativní rámec, v nìmž pùsobí kluby. Odstupující rada
delegátùm nepochybnì navrhne nìkolik z možných variant, jak zaèít.
Pokraèování pøíštì
Jan Litomiský, OK1XU

Zprávièky I
Maják OK0EZ pøemístìn
Radioamatérský maják OK0EZ, pracující na kmitoètu
144,470 MHz, je pøemístìn na nové stanovištì v
lokátoru JN79VV v nadmoøské výšce 350 m. Maják
v telegrafních relacích informuje o své poloze i
zmìnì výkonu v prùbìhu vysílání. Anténa je zhotovena ze zkøížených horizontálních dipólù a vyzaøovací charakteristika je témìø kruhová. Výkon je nyní
snížen a na pùvodní výši bude nastaven asi do jednoho mìsíce. Informaci poskytl Ros•a, OK1DXF.

9A activity contest (VHF a UHF)
Jak jste si možná pøi VKV PA všimli, od ledna tohoto roku byla vìtší aktivita stanic z 9A. Byl totiž zahájen 9A activity contest, který se koná pravidelnì
každou tøetí nedìli celého víkendu v mìsíci (mimo
prosinec) od 07 do 12 UTC. Pásma 144 MHz a vyšší,
1 km = 1 bod, bez násobièù. Deníky na: Hrvatski
radioamaterski sovez, Dalmatinska 12, 10000
Zagreb, Croatia. Z termínu konání je zøejmé, že závod
pobìží paralelnì s VKV provozním aktivem, až na
øíjen, kdy se bude VKV PA konat o týden døíve než
zmínìný 9A závod. Využijte toho a smìrujte antény
také na jihovýchod, urèitì tento závod bude pro nás
pøínosem - dá se oèekávat vìtší poèet násobièù.
Informaci poskytl Miloš, OK1MZM.

WW South America CW Contest skonèil
Vzhledem k úmrtí PY1AFA, Gilberta Affonso Penny,
prezidenta a øeditele firmy Antenna Electronica
Popular v listopadu 1997, který byl organizátorem
a vyhodnocovatelem závodu WW South America CW
Contest (WWSA), bylo jeho nástupcem oznámeno
oficiální ukonèení tohoto závodu. Závod zaniká jako
jeden z významných mezinárodních závodù, který byl
vyhlašován již od roku 1981. Informaci poskytl Petr
Ouøedník, OK1RP.

Do vašich kalendáøù
Nezapomeòte na „Hanácký pohár“ (podmínky se
nedostaly do kalendáøe závodù v èísle 1), který se
koná v sobotu 29. dubna 2000. Je vypsán i pro
posluchaèe. Ve stejný den bude restaurace a pøilehlá
zahrada „Na støelnici“ ve Frenštátì pod Radhoštìm
hostit setkání moravských radioamatérù. Na obì
akce vás poøadatelé srdeènì zvou.
Závod, který se zapoèítává do Mistrovství ÈR na
KV v kategorii posluchaèù, je ARI International DX
Contest, který se koná 7. až 8. kvìtna v kat. Mix
a RTTY souèasnì. Pøipomínám hlavnì SWL stanicím.

Setkání v Pøerovì
Radioklub OK2KJU Pøerov uspoøádá v nedìli 9. 4.
2000 od 8:00 hodin ve velkém sále pivovaru Pøerov
jarní setkání radioamatérù a „síbíèkáøù“. Souèástí
setkání bude radioamatérská burza. Pro prodejce
bude sál otevøen od 7:00 hodin. Informaci poskytl
Vladimír Jelínek, OK2BDX.
Pokraèování na stranì 7
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Klubové zprávy
Zpráva revizní komise ÈRK
Stìžovali jste si, že vám nepøišel AMA Magazin, aèkoliv jste mìli øádnì zaplaceno? Nebo jste mìli
potíže s QSL službou? Mìl takové potíže nìkdo z Vašeho okolí? I k nám v revizní komisi dolehlo
nìkolik hlasù s tímto obsahem. Jaké jsou pøíèiny tìchto závad?
Nìkdy jde o obyèejné lidské selhání: došlá informace
nebyla vèas zapsána èi pøedána dále, omylem byl použit
starší nedoplnìný seznam adres apod. Tyto závady lze
po jejich zjištìní obvykle rychle likvidovat, ale protože
jsme jen lidé a nikoliv ideální neomylné bytosti, je tìžko
jim stoprocentnì pøedejít.
Pøíèina další skupiny závad je však zcela mimo
sekretariát ÈRK. Pøesto, že znamená zvýšenou pracnost,
nelze závady tohoto druhu u nás v ÈRK vùbec likvidovat. Podívejte se na následující údaje z roku 1999:
1. došlé pøísp. podle úèetní evidence - 686 052,40 Kè
2. pøísp. zaznamenané do seznamu èlenù - 681 020,- Kè
3. rozdíl - 5 032,40 Kè
4. poèet èlenù, jimž nebylo možno pøíspìvky pøipsat:
minimálnì 26, maximálnì 51
Rozdíl na 3. øádku tabulky nám sdìluje, kolik
skuteènì pøijatých pøíspìvkù se pøes všechnu snahu
nepodaøilo identifikovat a pøipsat je v kartotéce konkrétním èlenùm. Na posledních øádcích si mùžete pøeèíst,
u kolika našich èlenù tak nebylo možno došlé pøíspìvky
zapsat - a kteøí tak budou mít zákonitì potíže buï s dodávkou èasopisu nebo s QSL službou - pøípadnì s obojím. Nižší poèet platí v pøípadì, že všichni dotèení platili

Ohlasy ètenáøù
Svatopluk Pøedínský, OK2SZL: „... Již nìjakou dobu
sbírám veškerou spojovací techniku RX, TX a jiné z období
války. A to nejen z nostalgie, ale pøedevším proto, abych
zachránil tyto pøístroje pro další generaci, aby vidìli, co za
války používaly všechny armády. A jak po válce na tìchto
zaøízeních pracovali radioamatéøi. Velmi mne mrzí, když se
tato zaøízení buï vyhodí, nebo prodají do zahranièí.
Snažím se založit spojovací muzeum, nyní jednám o prostorách, a tak vìøím, že do budoucna budou moci amatéøi
vidìt, na èem se pracovalo...“
Redakce: Vìøíme, že nás Svatopluk bude pravidelnì informovat o výsledcích jeho jednání a že budeme moci brzy
oznámit založení zajímavého muzea.
Od Josefa OK1-11861 jsme obdrželi zajímavý dopis
a vyjímáme z nìj: „...Stále ještì chodí QSL pro posluchaèe
i od velkých expedic. Dívám se na peèlivì vyplnìný lístek
od 3B7RF, který pøišel via bureau. Vidím v tom pravý
amatérský hamspirit. A protože AMU ètou (èetli - pozn.
red.) pøedevším OK Hamové, tak všem tìm, kteøí mi poslali
svùj QSL, dìkuji a ujiš•uji je, že si jejich odpovìdí vážím.
Tìší mne, že jsem obdržel odpovìï od OK1HWB/3W7TK,
7J1AZL via OK1FWQ, 4X/OK1DTP, 5N35/OK1MU,
OK1EE/OD5, 4X/OK1JR, 5B4/OK1CZ, atd. až po
JT0WA/OK1DWA a 7G1A/OK1PD. Uvítal bych odpovìï
od OK0CTU pro tìžce dosažitelný prefix. Vší nadìje jsem
se vzdal pøi èekání na odpovìï od OK1TN. Nikdy se mi
nepoštìstilo od nìj obdržet QSL lístky pro OL1A/JP,
SO7TN (ze dvou metrù), ZA/OK1TN, TA2ZW via OK1TN,
3V8BB, IH9/OK1TN, T00TN atd. Nevrátily se ani pøiložené
poštovní známky. Nechtìl jsem snad nìco mimoøádného,

po 200 Kè, vyšší poèet pak v pøípadì, že by všechny neidentifikované platby byly pouze stokorunové. Ve
skuteènosti je tento poèet ještì vyšší, protože èástky
v úèetní evidenci jsou již sníženy o poštovní a bankovní
poplatky, které si tyto milé instituce prostì z doruèovaných penìz strhávají.
Témìø ve všech pøípadech si za tyto potíže mohou
naši èlenové sami. Nevìøíte? Nuže: údaj o odesilateli se
ztratí po cestì na trase od èlena pøes poštu a spoøitelnu,
pøípadnì ještì pøes bankovní zúètovací centrálu. ÈRK
totiž již nìkolik let nedostává od Èeské spoøitelny útržky
složenek, ale jen seznam došlých plateb. Mimo jiné je
na tomto seznamu rubrika „variabilní symbol“ a „odesilatel“. Tu první obèas nevyplní nebo vyplní špatnì sám
odesilatel. Tu druhou pak obèas zapomenou vyplnit ve
spoøitelnì pøi poøizování dat z poukázek. Další zlepšovák
pak zavedla Èeská pošta (samozøejmì spolu s neustálým zdražováním svých služeb): z míst hromadného
pøíjmu dodává do spoøitelny jen seznam plateb, na nìmž
se již vùbec nenamáhá jméno odesilatele uvést. Zùstává
tak jediná tenká nitka k odesilateli - variabilní symbol.
A tento variabilní symbol ještì mùže být pouze èíselný. Proto každoroèní prosba z ÈRK - uvádìt rodné èíslo

zasílání QSL lístkù posluchaèùm je jedním z bodù DX
desatera podle Števa, OM3JW. Nemám na QSL lístku
pøedtištìný report 599, ani ho automaticky nerozdávám.
Nepoužívám DX cluster, ostatnì pomáhat si DX clusterem
mi pøipadá jako bych šel do lesa s kamarádem na houby
a kamarád by mi ukazoval tady se ohni pro toho praváka.
Nemìl bych radost ani z naservírovaných hub ani stanic.
Není mým cílem získat co nejvíce bodù za každou cenu, ale
potìšit se prohlížením pásem a lovením stanic.“
K tabulce OK DX TopList píše Milan OK1-4215:
„... Z analýzy tìchto tabulek lze získat mnoho zajímavých
poznatkù; napø. jaký druh provozu nebo jaká kmitoètová
pásma jednotliví úèastníci preferují, je to ovlivòováno pøijímaèem, znalostí telegrafie, znalostí jazykù. Mne opakovanì zaujaly následující vyhodnocované výsledky:
- rychlost nárùstu údaje ALL mezi dvìma hlášeními,
zejména u úèastníkù z horní poloviny tabulky (i z dolní
poloviny - pozn. red.)
- pomìr mezi údajem ALL a poètem potvrzených zemí
- proè nìkteøí úèastníci neuvádìjí k údaji MIX i údaje
podle druhu provozu anebo k údaji SSB i údaj MIX...“
Fanda OK2FH: dostalo se mi do rukou po èas mé nemoci v souèasné dobì první èíslo nového èasopisu
RADIOAMATÉR, které mi zapùjèil kamarád. Vcelku se mi
èasopis líbí, nìco mu snad schází (snad technická rubrika
nebo pod.). Domnívám se, že v našem oboru je nejsledovanìjším, úspìšným a velmi oceòovaným slovenský
èasopis Radiožurnál. Pokud se Radioamatér pøiblíží svým
obsahem k jeho obsahu, domnívám se, že má nadìji na
úspìch.

u individuálních èlenù a registraèní èíslo klubu u hromadných plateb od radioklubù. A pak druhá prosba:
zasílat kopie stvrzenek o zaplacení a z klubù seznamy
platících èlenù. Poèty nezapsaných pøíspìvkù vypovídají, kolik èlenù tyto prosby ignoruje. Zpùsobují si tak
sami potíže, na které pak žehrají. Je jedna cesta, ke které
se uchyluje mnoho podnikù a organizací: nechávají si
posílat platby složenkou typu C - ty jsou vypláceny pøíjemci v hotovosti. Ale podívejte se do poštovního
sazebníku, o kolik je tato cesta dražší, nehledì už na to,
jak „moderní“ je pøenášení hotovosti z pošty a pak zase
do spoøitelny. Proto po ní ÈRK zatím sáhnout nechce.
Nezbude, než pozornì èíst návod a pozornì vyplnit
žádané údaje. A snad ještì - kde to jde, vylouèit poštu
a platit pøímo na poboèkách spoøitelny. Ušetøí se poštovné a èást bankovních poplatkù a vylouèí se alespoò
jeden ze zdrojù chyb.
Když dopisuji tento pøíspìvek, mám jen jednu obavu:
že totiž ti, jichž se to týká, jej èíst nebudou a jejich i naše
potíže pøetrvají. Uvidíme opìt koncem roku!
Tak jsem uzavøel svùj pøíspìvek a tìsnì pøed jeho
odesláním jsem dostal nejèerstvìjší informaci: v platbách pøíspìvkù na rok 2000 je opìt cca 50, u kterých
dosud nebyl identifikován odesilatel. Pokud nepošle
kopii stvrzenky - jako by nebyl.
Milan Mazanec, OK1UDN,
pøedseda revizní komise ÈRK

WACRAL

World Association
of Christian Radio
Amateurs and Listeners
WACRAL je ekumenické spoleèenství, které sdružuje
radioamatéry - køes•any z 35 zemí svìta vèetnì z OK èi
OM. Poèátky této organizace sahají do roku 1957.
Hlavním cílem sdružení je podporovat a rozšiøovat
køes•anská pøátelství a sdílení prostøednictvím radioamatérské èinnosti po celém svìtì. WACRAL je
pøidružena k britské RSGB a spolupracuje s dalšími
podobnými organizacemi (napø. s nìmeckou FCF Freundeskreis Christlicher Funkamateure). Vydává
„Newsletter“ v angliètinì ètyøikrát za rok, ve kterém se
èlenové informují o novinkách, dùležitých událostech,
dìní na radiových pásmech, názorech, technice apod.
Organizuje radiové sítì na rùzných frekvencích, vydává
diplomy za spojení se svými èleny a poøádá každý rok
konferenci. Èlenové WACRAL používají mezi sebou jako
pøátelský pozdrav a pøání Božího požehnání zkratku
„501“. Èlenem se mùže stát každý køes•an - koncesovaný radioamatér nebo posluchaè. Každý nový èlen
obdrží certifikát o èlenství, aktuální pøíruèku s dùležitými
informacemi a se seznamem všech èlenù. Pravidelnì
bude dostávat zpravodaj v angliètinì.
V roce 1997 byla ustavena poboèka WACRAL
v Èeské republice. Souèasným koordinátorem èinnosti
je Josef Ptáèek, OK1UNE. Pokud máte zájem o èlenství
nebo nìjaký dotaz ohlednì této organizace, kontaktujte
Josefa, OK1UNE nebo navštivte naše WWW stránky na
Internetu (http://www.misie.cz/wacral).
Mgr. Josef Ptáèek, OK1UNE
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Klubové zprávy
Co lze vyèíst z Ankety v èísle 1
Hned v úvodu musím øíci, že jste nás velmi mile pøekvapili. Obdrželi jsme totiž 730 vyplnìných
anketních lístkù (16%), což pøedèilo naše oèekávání. U anket podobného typu je to opravdu hodnì.
Vzhledem k tak vysokému poètu "respondentù" je možno øíci, že výsledky velmi pøesnì vypovídají
o pøáních a potøebách radioamatérù v Èechách a na Moravì. A co vlastnì jsme se dozvìdìli?

Jsme rùzní a neoèekáváme totéž
Jsme rùzní - to je asi základní závìr, který lze z ankety
uèinit. Témìø u všech témat, která se vám nabízela jako
možnost obsahu radioamatérského èasopisu, se øada
respondentù vyjádøila výraznì pozitivnì („velmi
oèkávám“, „velmi dobré téma“) a øada zásadnì odmítavì
(„vùbec neoèekávám“, „nevhodné téma“). Pøekvapilo
nás, že se v podstatì nenašlo žádné téma, které by se
dalo jednoznaènìji ohodnotit - a• pozitivnì èi negativnì.
To však neznamená, že nelze udìlat žádné závìry pro
redakci - spíše naopak. Inspiraci jsme získali, dìkujeme
ještì jednou za váš èas a udìláme maximum pro to, abychom se co nejvíce pøiblížili „ideálnímu“ èasopisu. A jak
si takový ideální èasopis pøedstavujete, co pro vás
amatérské vysílání znamená, jaké máte možnosti a èím
se zabýváte? O tom všem se budete doèítat v následujících èíslech. Získaných dat je hodnì a kvalifikované
vyhodnocení zabere pøece jen dost èasu.

Hodnocení prvního èísla
Statisticky vzato lze prohlásit obsah prvního èísla za
podaøený. I to „nejhùøe pøijímané téma“ totiž považuje

více jak 2/3 ètenáøù za pøijatelné (67%). Tímto tématem
je problematika CB. Pøesto redakce považuje toto
kontroverzní téma za dùležité, protože jak ukazují
zkušenosti ÈRK, noví zájemci o amatérské vysílání (to
„pravé“, amatérské) se rekrutují pøedevším právì z øad
CB. Nebojte, nezaèneme v Radioamatéru psát o spojeních mezi hasièi èi taxikáøi, tak jak nás nìkteøí ètenáøi
varují. „Síbíèkáøi“ totiž navazují svá spojení ze záliby,
stejnì jako „koncesovaní radioamatéøi“. V této souvislosti zde ještì musím vyjádøit omluvu autorovi zmiòovaného èlánku, kterým je Milan Èerný, OK1DJG - jeho
podpis pøi závìreèném „ladìní“ èasopisu zmizel
v nenávratnu.
Nejlépe hodnoceným tématem je „Elektøina
a Hamovna“ (96%), tìsnì následované Klubovými zprávami a rubrikou pro zaèínající. Obecnì lze øíci, že na
špici kladných ohlasù jsou technická témata a taktické
rady do závodù.
Co se týká zpracování nejhùøe dopadl krátký odstavec
„Nekoneèný pøíbìh megalomanù“ (63%). Naopak
nejlépe skonèila opìt „Elektøina a Hamovna“ (91%)
následována èlánkem „Pøedpovìï podmínek šíøení na
KV“ a „Pøíprava pøed závodem“. V hodnocení zpracování
se výraznì projevuje profesionální zamìøení ètenáøù - Ti,

u kterých je jakákoliv práce související s tvorbou
èasopisu profesí èi koníèkem (psaní èlánkù, redakèní
práce, sazba, tisk...), jsou øádovì kritiètìjší, než bìžní
ètenáøi. A to je moc dobøe, protože od nich se dozvídáme
skuteènosti, které vìtšina považuje za detaily, ale
které pak vytváøí celkový dojem z èasopisu. Bylo by
skvìlé, kdyby se nám podaøilo tyto profesionály
„odhalit“, vytvoøit tým fundovaných kritikù (v dobrém
slova smyslu - nikoli tìch, kteøí kritizují všechno
a všechny v nesnesitelné podobì) a tím vytvoøit
další mechanismus pro zkvalitòování èasopisu jako
celku.

Losování
Tak jak jsme slíbili, z došlých a vyplnìných anket bylo
vylosováno dvacet výhercù. Jsou to: OK2HHF, OK2JIQ,
OK2-35481, OK2FIQ, OK1MDJ, OK2WHV, OK1VAW,
OK1INO, OK1MAC, OK1CMM, Krchòák Dalibor,
OK1IWI, OK1JV, OK1-15087, OK2BCF, OK1VPV,
OK1WDQ, OK2PEB, OK2TMU, OK1CR. Všem uvedeným
již byla rozeslána jejich výhra.
Vìøím, že se podobný poèet ètenáøù zapojí i do mnohem kratší ankety v tomto èísle. Opìt nemohu
nezdùraznit, že je dùležitá nejen pro redakci, ale i pro
samotné autory. Prosím, zasílejte vyplnìné ankety do
3 týdnù po obdržení daného výtisku. Z došlých anket za
druhé (toto) a tøetí (následující) èíslo bude vylosován
jeden výherce, který obdrží sadu Eurotel Go.
Martin Huml, OK1FUA

Klubové zprávy
Holická „Výroèka“ v závìjích
Konec ledna nám dal poznat, jak chutná opravdická zima. Z oblohy spadly bìhem pár hodin
záplavy snìhu a vichr, který hnal snìhové vloèky krajinou, z této nadílky udìlal kalamitu. Do tohoto neèasu si naplánovali holiètí radioamatéøi své výroèní rokování - pochopitelnì ve vysílacím
støedisku nad Holicemi - na Kamenci. Kdo tam byl na nìkterém z jarních srazù CB, ví, proè dávám
schùzi do souvislosti s poèasím. Cesta ke støedisku byla ještì den pøed „výroèkou“ ledovou stìnou obtížnì schùdnou i pìšky. V pátek se však na kopec dostali všichni, nebo• pøišla nejen obleva, ale naplnìní došla „tradiènì dobrá spolupráce mezi radioamatéry a radnicí“. Výraz v uvozovkách mnozí chápou jako frázi, ale když místo øeènického klišé vidíte traktor Technických služeb,
jak protahuje vedlejší silnici, pochopíte, že vztahy radioamatérù a radnice budou pøece jen hlubší,
než zprofanované slovní spojení, a bez nich by nebylo možné poøádat tak velké akce, jakými
radioamatérská a „síbíèkáøská“ setkání v Holicích jsou.
Dùkaz dobrých vztahù byl patrný nejen v podobì sjízdné pøíjezdové cesty, ale i v úèasti starosty Ladislava
Effenberka na radioamatérském rokování, který holickému radioklubu OK1KHL podìkoval za to, jaké jméno
mìstu dìlá a vzpomnìl na slova jednoho slovenského
radioamatéra, která vyslovil pøi loòském setkání a jež
v každém holickém obèanu musí vzbudit patriotickou
hrdost - Holice jsou pro mne radioamatérským hlavním
mìstem. Nepøehánìl, nebo• letní setkání je nyní druhé
nejvìtší v Evropì. Vztah k holickému radioklubu
OK1KHL také dokumentovala rada Èeského radioklubu,
která na výroèní schùzi vyslala pøedsedu revizní komise
Ing. Milana Mazance, OK1UDN, a èlena rady Jaromíra
Šikla, OK1MJS. Schùze se také úèastnil Ing. Jiøí
Sklenáø, OK1WB, který ve spolupráci s radioklubem

OK1KHL každoroènì pøipraví v semináøích v Holicích
desítky zájemcù o radioamatérskou koncesi. Jmenovaní
nebyli na výroèní schùzi na Kamenci poprvé a aktivitu
radioklubu OK1KHL si velmi pochvalovali.
Aby slova chvály vyøèená na adresu radioklubu platila i nadále, o tom bylo výroèní radioamatérské rokování,
které konstatovalo, že do klubu vstoupilo v uplynulém
roce dalších 10 èlenù, èímž se stal OK1KHL tøetím
nejvìtším klubem v ÈR (fakticky druhým, protože více
èlenù má jen zlínský klub a potom skautský, který však
sdružuje èleny z celé republiky). Klub se nejen rozrùstá,
ale i omlazuje, protože dvì pìtiny èlenù jsou mladší
tøiceti let. Tøetinu holických èlenù tvoøí „síbíèkáøi“
sdružení v CB sekci radioklubu, jejíž práci ocenila
i výroèní zpráva. Také pro letošek jsou stìžejními akce-

mi klubu jarní „síbíèkáøské“ a letní „radioamatérskosíbíèkáøské“ setkání. Jejich pøíprava už je v plném
proudu a zdaleka to není záležitost jen èlenù radioklubu.
Na loòském letním setkání se organizaènì podílela
bezmála stovka lidí a jarní CB setkání do víru organizace
vtáhlo zhruba polovièní poèet. O nároènosti pøíprav
mezinárodního setkání mùže ledacos napovìdìt jediné
èíslo - náklady pøekroèily pùl miliónu korun. Mnozí už
mají Holice zakroužkovány v kalendáøi - pro ty, kteøí tak
ještì neuèinili, pøipomínáme, že 4. jarní CB setkání bude
6. kvìtna a letní 11. mezinárodní radioamatérské a CB
setkání se uskuteèní 25. a 26. srpna.
Do té doby by se ve vysílacím støedisku mìlo mnohé
zmìnit a vylepšit. Na jaøe bude dokonèena vodovodní
pøípojka, odpadnou tedy nemalé hygienické starosti
spojené se setkáním, chystá se stavební rekonstrukce
samotného støediska. Holice, díky radioamatérùm,
dostanou novou dominantu, nebo• ve støedisku bude
vztyèen tøicetimetrový pøíhradový stožár, který bude
pochopitelnì patøiènì „ovìšen“ anténami. Jistì se to
projeví nejen v tom, že vysílací støedisko bude
nepøehlédnutelné, stejný pøívlastek by mìly s novým
stožárem a anténami mít i výsledky, kterých holický
soutìžní tým OL5T dosahuje v desítkách závodù, jichž
se bìhem roku úèastní. Také „síbíèkáøi“ zaèali soutìžit vytvoøili tým Lysohlávky Holice a pøihlásili se do
celoroèního „portejblového“ poháru Èeské asociace
klubù CB.
Miloslav Vohralík, Milan 42

Klubové zprávy
YLs - XYLs

Zprávièky II
Pokraèování ze strany 3

Milé YLs - XYLs!
Doposud jsme byly jako radioamatérky zcela opomíjeny, takže nastal èas, abychom se koneènì s nastalým
rokem 2000 ponìkud „zviditelnily“. Chtìla bych tímto
otevøít novou rubriku pro ženy radioamatérky, v níž si
budeme navzájem sdìlovat své poznatky, úspìchy,
seznámíme se se závody, s rodinami. Pro zaèátek bych
vás chtìla informovat o pravidelných „kroužcích“ na KV
pásmech a tedy možnostech spojení s jinými YLs
z Nìmecka a dalších zemí.

Data závodù zapoèítávaných do
Mistrovství ÈR na KV v kategorii
posluchaèù:
SWL Contest: 8. - 9. 1. CW a SSB, podm. AMA 6/99
UBA Contest: 26. - 27. 2. (CW) a 29. - 30. 1. (SSB),
podmínky AMA 6/99
ARI International DX Contest: 7. - 8. 5.,
Mix a RTTY souèasnì
WAEDC: 12. - 13. 8. (CW), 9. - 10. 9. (SSB), 11. 12. 10. (RTTY)
VK-ZL Oceania Contest: 7. - 8. 10. (SSB),
14. - 15. 10. (CW)
CQ WW SWL Challenge: shodné s CQ WW DX CW
a SSB
OK-OM DX Contest: 11. - 12. 10. CW

Pozvánka na výstavu
Pozvánka na soukromou výstavu historických radií
ke 105. výroèí radia, která se koná od 27. kvìtna do
30. èervna 2000 v Rýnovicích, ulice Ès. armády 24,
Jablonec nad Nisou. Otevøeno od 9 do 17 hodin. Na
výstavì budou k shlédnutí historická rádia Philips,
Telefunken a rùzné lampy a elektronky. Bude zde
pøedvedeno asi 65 pøístrojù z tøicátých až ètyøicátých
let. Dále zde uvidíte rùzné další souèástky a pøístroje: vysílací a pøijímací elektronky, anténní relé, krystaly, rùzné speciální elektronky od tøicátých let po
souèasnost, nìkolik gramofonù na kliku, telegraf,
zkoušeèe na mìøení elektronek. Také zde uvidíte
radioamatérské pracovištì z tøicátých let. Výstavu
pøipravili èlenové Historického radioklubu
Èeskoslovenského.

Dne 8. 1. 2000 v YL/OM Midwinter Contestu jsem
velice postrádala podporu od OK stanic, hlavnì od YL.
Byla jsem ve velké nevýhodì, protože závod poøádali
Nìmci a body dostávaly hlavnì nìmecké YL stanice.
Bìhem celého závodu jsem slyšela pouze 3 OK stanice.
Se svými dotazy a pøíspìvky se obracejte na OK1KI,
Milada Šebestová, Veronské nám. 382, 109 00 Praha
10, nebo na PR. Velmi uvítám také fotografie z vašeho
radioamatérského života. Tìším se na spolupráci
s vámi, milé YLs - XYLs, a pøeji vám v roce 2000 hodnì
zdraví, štìstí, osobních a radioamatérských úspìchù.
Milada Šebestová, OK1KI

Poznámka redakce: Pøipojuji se k výzvì Míly všem
sleènám a paním radioamatérkám. Jsem pøesvìdèen, že
by tato rubrika mìla být pravidelnou záležitostí i v našem
èasopise, tak jako je tomu v drtivé vìtšinì ve svìtì. Bez
kvalitních pøíspìvkù to ale nepùjde ani zde.

Radioamatérská svatba
OK1HPM (nevìsta, Marie Pøerovská) a OK1HOP (ženich, Jiøí Bauer) oznamují všem svým pøátelùm, že
29. 1. 2000 na kolínské radnici navázali trvalé QSO.

Kurz operátorù

OK VHF Club poøádá ve dnech 14. až 16. dubna 2000
„IX. mikrovlnné setkání“ na chatì TJ Studnice ve
Studnici u Nového Mìsta na Moravì. Náplní setkání je
technika a provoz na radioamatérských mikrovlnných
pásmech. Hlavní program se uskuteèní v sobotu 15.
dubna, kdy budou též pøedány diplomy a ceny za
výsledky v závodì Polní den 1999. Tak jako v minulých
letech bude i letos možnost mìøení parametrù pøinesených zaøízení, letos navíc s možností mìøení pøizpùsobení mikrovlnných antén. Pøihlášky a informace lze
získat na adrese: František Støihavka, OK1CA,
Kuttelwascherova 921, 198 00 Praha 9, tel. po 18. hod.
(02) 819 100 81, e-mail: ok1ca@ges.cz. Uzávìrka pøihlášek je 26. bøezna 2000.

Z povìøení Èeského radioklubu poøádá RK Zlín opìt kurz
operátorù - nejen žen a mládeže.
Kurz bude letos v termínu 5. - 12. srpna opìt
v Otrokovicích. Pøihlášky na volném listu zašlete
nejpozdìji do 15. èervna 2000 na adresu: Èeský radioklub, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7. V pøihlášce
uveïte: pøíjmení, jméno, titul, rodné èíslo, adresu,
o kterou operátorskou tøídu máte zájem, popøípadì
volací znaèku (jste-li držitelem povolení). Na základì
pøihlášky obdržíte pozvánku se složenkou na úhradu
stravného a ubytování. ÈRK musí SOU Otrokovice
zaplatit pøedem zálohu na ubytování a stravování.
Poplatky: za ubytování a stravu zaplatí mládež od 15
do 18 let - 500,- Kè, úèastníci starší 18 let 1 850,- Kè.
Èástka musí být zaplacena složenkou nebo osobnì na
ÈRK nejpozdìji do 20. èervence 2000. Zaplacená
složenka je souèasnì potvrzením úèasti v kurzu.
Pøi prezenci v Otrokovicích zaplatí všichni 60,- Kè
úèastnický poplatek RK Zlín, 100,- Kè poplatek ÈTÚ za
zkoušky, a v pøípadì jejich úspìšného absolvování
100,- Kè k žádosti o povolení. Veškeré informace v této
vìci získáte na sekretariátu ÈRK, U Pergamenky 3, Praha
7 - Holešovice, tel. (02) 872 22 40 nebo u OK2PO v RK
Zlín na tel. (067) 35525.

František Støihavka, OK1CA

Josef Bartoš, OK2PO

Mikrovlnné setkání
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Setkání Pražák - OK1OFP
Radioklub Pražák, OK1OFP, poøádá již 9. setkání
radioamatérù a „síbíèkáøù“. Datum konání: 9. - 11.
èervna 2000 v autokempu na Pražáku. Souèástí je
velká burza. Ubytování: chatky, stany (ve vlastních
stanech zdarma). Parkování: zdarma. Stravování:
v bufetu autokempu. Informace: Jaroslav Muchl,
OK1UBF, tel. (0342) 382753 19. hod.

Soutìž o nejhezèí QSL lístek
Èeský radioklub vypisuje soutìž o nejhezèí QSL.
Podmínkou úèasti je zaslání jednoho kusu vlastního QSL lístku na adresu sekretariátu ÈRK
s oznaèením „QSL soutìž“ nejpozdìji do 31. 7.
2000. Rozhodující je poštovní razítko. Soutìže
se mohou zúèastnit OK radioamatéøi vysílaèi
i posluchaèi. Vìcnými cenami budou odmìnìny
3 nejhezèí QSL lístky a jeden náhodnì vylosovaný. Vyhodnocení a pøedání cen bude provedeno na mezinárodním radioamatérském setkání
v Holicích v srpnu 2000.
Jindøich
Jindøich Günther,
Günther, OK1AGA
OK1AGA
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Zaèínajícím
Druhy provozu („Mode“)
V pásmech VKV povolovací podmínky pro provoz radioamatérských stanic v ÈR (1992)
v souladu s Radiokomunikaèním øádem ITU umožòují vysílání tìmito druhy provozu:
A1 - Telegrafie, bez modulace slyšitelným kmitoètem (CW)
A3 - Telefonie, amplitudová modulace
(AM) (jedním z druhù AM je SSB)
A5 - Televize, amplitudová modulace
F2 - Telegrafie, klíèováním kmitoètovì
modulujícího slyšitelného kmitoètu
F3 - Telefonie, kmitoètová modulace
(FM)
F5 - Televize, kmitoètová modulace
DIGI - digitální provoz, PACKET,
AMTOR, PACTOR, RTTY, PSK a další.
DRUŽICOVÝ PROVOZ - radioamatérský provoz v kmitoètových segmentech vyhrazených komunikaci pøes
umìlé družice (satelity).
DIGI DRUŽICOVÝ PROVOZ - radioamatérský provoz v kmitoètových segmentech vyhrazených komunikaci digitálními druhy provozu pøes umìlé
družice.
Vymezení kmitoètového spektra jednotlivých pásem VHF, UHF a SHF jednotlivým druhùm provozu urèují povolovací podmínky pro provoz radioamatérských stanic.

Pásmo 2m
Nejrozšíøenìjší provoz na pásmech VKV
je v pásmu 2m („dvoumetr“), tj. v kmitoètovém rozsahu 144 až 146 MHz. Pásma
VKV jsou oznaèována také pojmem
„žížalky“ a operátoøi pracující na VKV
jako „žížalkáøi“. Chci tím pouze vysvìtlit
hanlivý pojem, se kterým se mùže zaèínající amatér setkat. Jeho používání se
traduje od prvních pokusù na VKV a jistì
koliduje s duchem Hamspiritu.
Popíšeme si jednotlivé úseky (segmenty) tohoto pásma. Zjednodušenì
mùžeme øíci, že první polovina pásma je
urèena pro DX provoz CW a SSB. Druhá
polovina pro lokální komunikaci.
Povolovací podmínky vymezují jednotlivým druhùm provozu následující
segmenty.
144,000 až 144,150 MHz - provoz A1
144,150 až 145,800 MHz - A1, A3
144,600 až 144,850 MHz DIGI
145,000 až 145,800 MHz F2, F3
145,800 až 146,000 MHz A1,A3, satelit,
digit satelit
145,250 až 145,350 MHz DIGI
Tak hovoøí povolovací podmínky platné od roku 1992. Na tomto místì chci
podotknout, že IARU doporuèení o dìlení
segmentù v pásmu 2m je v nìkterých
detailech odlišné. Napø. segment uživa-
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telských vstupù pro PR. V oèekávání
nových povolovacích podmínek pro
provoz radioamatérských stanic se
budeme zatím zabývat kmitoètovými
úseky, ve kterých se nepøedpokládají
zmìny. Zájem soustøedíme do oblasti
145,000 až 146,000 MHz. Jsou urèeny,
jak nám napovídá pøedchozí tabulka, pro
provoz A1, A3, F2, F3. I když je zde povolen i provoz A1 a A3, tyto signály zde
nehledejte. Výluènì se používá modulace
F3 - frekvenèní (kmitoètová) modulace,
oznaèovaná také FM. Modulace F2 se
využívá pro vysílání volacích znaèek
pøevádìèù morseovou abecedou (i když
nìkteré se pøedstavují také fone). Vaši
znaèku pøi provozu pøes pøevádìè si
vyšlete pouze fone. Dále se využívá pro
provoz digitálními módy.
Podrobnìjší dìlení segmentu 145,000
až 146,000 MHz podle doporuèení konference IARU:
145,0000 - 145,1750 - Kanály FM
pøevádìèù, vstupy
145,2000 - 145,5875 - Simplexní kanály
145,2000 - Sarex split
145,3000 - Lokální RTTY a direktní PR
145,5000 - Mobilní volací kmitoèet
145,6000 - 145,7875 - Kanály FM
pøevádìèù výstupy
145,8000 - Sarex
145,8000 - 146,0000 - Satelitní služby
Nejživìjší provoz ve dvoumetrovém
pásmu se odehrává na kmitoètech
urèených pro pøevádìèový provoz
a v simplexních kanálech pro lokální
komunikaci. Pravdìpodobnì každý novic
se setká ve svých zaèátcích s provozem
pøes pøevádìèe (angl. repeater). Provoz
stanic v lokalitách za podmínky vzájemné

slyšitelnosti se odbývá v kmitoètovém
segmentu simplexních kanálù.

Kmitoèty pro pøevádìèe
(kanály) v pásmu 2m
Kmitoèty pøidìlené pro provoz pøevádìèù
v pásmu 2m. Oznaèují se písmenem „R“.
„A“ je vstupní kmitoèet pøevádìèe v MHz,
kmitoèet, na kterém pøevádìè poslouchá
a na kterém budete vysílat. „B“ je výstupní kmitoèet pøevádìèe v MHz, kmitoèet,
na kterém pøevádìè vysílá a na kterém
budete poslouchat.
kanál
„A“
„B“
R0
145,000 145,600
R0x
145,0125 145,6125
R1
145,025 145,625
R1x
145,0375 145,6375
R2
145,050 145,650
R2x
145,0625 145,6625
R3
145,075 145,675
R3x
145,0875 145,6875
R4
145,100 145,700
R4x
145,1125 145,7125
R5
145,125 145,725
R5x
145,1375 145,735
R6
145,150 145,750
R6x
145,1625 145,7625
R7
145,175 145,775
R7x
145,1875 145,7875
Pohled na tabulku ukazuje, že odstup
(„odskok“) kmitoètù èiní 600 kHz.
Rozestup sousedních kanálù je 12,5 kHz.
Pøevádìè pracuje plným duplexem, tj. na
obou kanálech pracuje souèasnì.
Z pohledu uživatele, váš vysílaè vysílá
o 600 kHz níže než váš pøijímaè
poslouchá (kmitoèet, který máte „naladìn“ na svém zaøízení). Vaše zaøízení
nepracuje v duplexním ale v poloduplexním provozu (nemùže vysílat a ve
stejnou chvíli pøijímat). S nastavením
odstupu si moc nemusíte zatìžovat hlavu,
protože je vìtšinou správnì nastaven od

výrobce zaøízení. Jediné, co je tøeba
pohlídat, je jeho zapnutí, pokud chcete
vysílat pøes pøevádìè - ale i to moderní
TRXy øeší automaticky podle právì naladìného kmitoètu.

Kmitoèty pro pøevádìèe
(kanály) v pásmu 70cm
kanál
R70
R71
R72
R73

„A“
431,050
431,075
431,100
431,125

...

„B“
438,650
438,675
438,700
438,725

R99
431,775
439,375
R100
431,800
439,400
R101
431,825
439,425
Pøevádìèe v pásmu 430 MHz (70 cm)
používají odstup kanálù (pøíjem /
vysílání) -7,60 MHz. Jsou oznaèeny R 70
až R 101. Vstupní kmitoèty zaèínají od
431,050 (R70) až 431,825 (R101).
Výstupní kmitoèty jsou 438,650 až
439,425 MHz. Rozteè kanálù je 25 kHz.

Kmitoèty pro pøevádìèe
(kanály) v pásmu 23cm
V pásmu 1250 MHz jsou rovnìž pøidìleny kmitoèty pro provoz pøevádìèù. Jsou
oznaèovány RS 01 až RS 28. Použitá
rozteè kanálù je 250 kHz. Odskok kanálù
(pøíjem / vysílání) je - 28 MHz. V provozu
má být zatím jeden pøevádìè, a to
OK0CNA umístìný v Praze na Strahovì.
(Autorovi v dobì psaní èlánku nebylo
známo, zda je v provozu, ani další
podrobnosti.)
Radek Zouhar, OK2ON

Kmitoètové schéma

Radioamatér 2/2000

Zaèínajícím
Pozvání do OK CW závodu
Dne 15. dubna probìhne OK CW závod. První závod, který se zapoèítává do letošního "Pøeboru ÈR
na KV". Závod je vypsán pro stanice v Èechách a na Slovensku, a to jak pro vysílací stanice, tak pro
posluchaèe. Vyhodnocení se provádí samostatnì za každou zemi. Podrobné podmínky byly publikovány v AMA Magazínu è. 6/99, jsou dostupné v síti PR a na WWW stránkách ÈRK
(http://crk.mlp.cz). Od roku 2000 má závod ponìkud pozmìnìné podmínky, se kterými vás podrobnìji seznámíme.
Závodí se ve tøech kategoriích.
A - obì pásma
B - stanice nováèkù
C - posluchaèi (SWL)
Kategorie A znamená úèast na obou pásmech, tj. 80
a 160m. Døívìjší samostatná kat. 80m je zrušena a stanice jsou hodnoceny z obou pásem dohromady.
Neznamená to, že pokud stanice nemá zaøízení na
pásmo 160m, nemùže se zúèastnit. Má jen nevýhodu,
že naváže asi míò spojení, a tím získá ménì bodù.
Mnohým se tato zmìna zøejmì nebude líbit, dokonce ji
budou považovat za diskriminující. Dùvod zmìny je
prostý. KV pracovní skupina ÈRK, která zpracovávala
nové podmínky, došla k závìru, že není zas tak velký
problém pro operátory zajistit si možnost práce na
pásmu 160m. Poèty stanic, které se úèastní závodù
Aktivita 160, jsou toho dùkazem. A pro ostatní nech• je
to pobídka k vylepšení své stanice, která se zúroèí
i mimo závody. Kromì toho - zmìnou systému
bodování (viz dále) došlo k snížení vlivu pásma 160m
na celkový výsledek, takže soutìžící pouze na pásmu
80m mùže zcela konkurovat tomu, který soutìží na obou
pásmech - rozhodující je taktika a kvalita operátora.
V této kategorii soutìží stanice jednotlivcù i klubové
stanice spoleènì.
Nová kategorie B, „stanice nováèkù“. Do této kategorie se pøihlásí operátoøi, jejichž povolení (koncese)
bylo vydáno maximálnì pøed tøemi roky. V samostatné
kategorii tak mají možnost provìøit své schopnosti
v konkurenèním prostøedí sobì rovných. Z tohoto
vyplývá i nová podmínka pøi zasílání soutìžního deníku.
Uvést datum vydání povolení. Kdo by toto opomnìl,
bude zaøazen do kat. A.
Závod zaèíná v sobotu 15. dubna 2000 v 05.00 UTC
a konèí v 07.00 UTC. Závodí se ve dvou jednohodinových etapách. Èas se uvádí v UTC. Rozsah pracovních kmitoètù: 3520 až 3560 kHz a 1860 až 1950 kHz.
Výkon podle povolovacích podmínek.
Pøedávaný kód: Pøedává se kód složený z RST,
okresního znaku a poøadového èísla spojení, poèínaje
èíslem 001. Pøíklad 599 GZL 001. Každá etapa je vlastnì samostatný závod. Okresní znaky (ÈR i SR) jsou
násobièe. Poèítají se bez ohledu na pásma, ale v každé
etapì zvláš•. Na vysvìtlenou: Pokud získáte násobiè na
80m pásmu, stejný násobiè v dané etapì na pásmu
160m si již nezapoèítáte. Vlastní okresní znak se
nepoèítá. Tzn. pokud navážete spojení se stanicí ve
vlastním okresu, násobiè si nezapoèítáte. Dùvodem je
snaha nediskriminovat stanice, které se úèastní závodu
jako jediné v daném okrese. Body za tato spojení se
pochopitelnì poèítají. Každé navázané a potvrzené spojení se hodnotí jedním bodem. Spojení je neplatné,
pokud bude v deníku jakákoliv chyba ve znaèce nebo
pøedávaném kódu. To znamená, že poèet bodù za takové
spojení je nula a pokud nemáte spojení s jinou stanicí
z inkriminovaného okresu, odeète se i násobiè. Proto
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než potvrdíte navazované QSO, pøesvìdète se o bezchybném zapsání pøijaté znaèky a pøedávaného kódu.
Totéž platí i o správnosti pøedávaného kódu. Ztráta
násobièe se projeví výraznì na koneèném výsledku.
V závodì není možné používat speciální volací znaky
(OL, OK5, ...) urèené pouze pro použití v mezinárodních
závodech. Èas pøechodu z pásma na pásmo není
omezen, avšak v každém okamžiku mùže mít stanice
pouze jeden signál na jednom pásmu. S kteroukoliv
stanicí mùžete navázat po jednom platném spojení na
obou pásmech v každé etapì. Tzn., že v celém závodì
to mohou být max. ètyøi platná spojení se stejnou stanicí. Dvì spojení v prvé etapì (jedno na 160m a druhé na
80m pásmu), dvì spojení v druhé etapì. Pokud je stanice i násobièem, v uvedeném pøípadì získáte dva násobièe, v každé etapì po jednom.
Taktika je „jednoduchá“. Na každém pásmu navázat
co nejvìtší poèet spojení. Za každou cenu získat každý
nový násobiè. Pøesvìdète se následujícím výpoètem.
Navázali jste 100 spojení a máte 100 bodù za tato spojení. Dále jste získali 25 násobièù, což èiní celkem 2 500
bodù. Zisk nového násobièe se projeví následovnì.
Poèet bodù za spojení vzroste na 101 bodù krát 26
násobièù rovná se 2626 bodù. Skóre vzrostlo o 126
bodù. Obecnì lze øíci, že každý nový násobiè pøinese
právì tolik bodù, kolik v daném okamžiku je jejich
celkový souèet a ještì zvýšený o poèet násobièù.
A o tuto hodnotu se zvýší celkové vaše skóre. Pokud
budete navazovat spojení bez zisku nového násobièe,
v uvedeném pøíkladì bude zapotøebí navázat min. 5
QSO k dosažení stejného efektu. Spojení bez nového
násobièe je poèet bodù za spojení krát poèet násobièù.
Prakticky na každou stanici, která znamená nový
násobiè nejen pro vás, ale pravdìpodobnì i pro ostatní
stanice, bývá „fronta“ zvaná pile-up. Pokud není váš
signál dostateènì silný, aby ostatní pøekøièel, je dobré
poèkat, až zájem opadne. Neèekáte na kmitoètu, ale
zapíšete si kmitoèet na papír nebo do pamìti TRXu
a pokraèujete ve vyhledávání dalších stanic. Po krátké
dobì, napø. po každém navázání jiného spojení, se
mùžete na kmitoèet vracet a pokoušet se stanici zavolat.
Pøepnutím pamìti to jde snadno (ovládá se obvykle jedním tlaèítkem) a rychle. Jak se zapisují kmitoèty do
pamìti vašeho TRXu najdete v manuálu. Pro dva kmitoèty obvykle postaèí pøepínání mezi VFO A a VFO B.
Pokud si chcete uchovat více kmitoètù, musíte zapisovat do rùzných pamìtí. Opìt vám poradí manuál,
protože se jednotlivé typy i u stejného výrobce liší. Ale
pozor! Více kmitoètù - více volacích znaèek k zapamatování. Že je nutné tyto úkony nacvièit pøedem do co
nejvìtší dokonalosti, je zøejmé. Studovat manuál pøi
závodì, je pøíliš pozdì. Uživatelé nìkterých závodních
programù si mohou vše usnadnit použitím funkce
„Band mapa“. To je však již jiná kapitola. Faktem je, že
zruènost pøi vyhledávání a volání stanic je zcela klíèová,
zvláštì pokud nepoužíváte velký výkon a špièkovou

anténu. Zkušení operátoøi navazují tímto zpùsobem
i více než dvì spojení za minutu.
Po ukonèení závodu je nezbytnì nutné provést kontrolu všeho, co jste zapsali. Chybnì zapsané násobièe
jsou nejvìtší ztrátou. V tomto pøípadì se jedná o okresní znaky ÈR a SR. Podle seznamu okresù si zkontrolujte zkratky pøidìlené jednotlivým okresùm. Dobrý
závodník zná všechny nazpamì•. Není to nic svìtoborného. Pokud se zúèastòujete pravidelných
mìsíèních soutìží Aktivita 160m, KV PA, SSB Liga i OM
Aktivita, získáte snadno pøehled o stanicích, které se
v tìchto soutìžích vyskytují. Snadno si zapamatujete
nejen jejich volací znaèky, ale i okresní znaky. Uživatelé,
používající závodní program N6TR, mohou využít nìkterých pomocných funkcí a tuto kontrolu provádìt za
pomoci PC pøímo v prùbìhu závodu. Jsou stanice, které
si prùbìh celého závodu nahrávají na magnetofonový
pásek. Podmínky závodu to nezakazují a následná kontrola snáze odhalí chyby.
Stanice posluchaèù zaznamenávají volací znak,
pøedávaný kód a volací znak protistanice. Pøedávaný
kód u protistanice zaznamenáte jen tehdy, je-li protistanice pro vás novou stanicí. V jedné etapì na každém
pásmu stejnou stanici mùžete ve spojení s dalšími stanicemi zaznamenat vícekrát, ale pouze jednou si za
dotyènou znaèku zapoèítáte body. U každého záznamu
poznamenáte poèet bodù a každý nový násobiè.
Bodování a poèty násobièù jsou shodné s kategorií
vysílaèù.
Deníky se zasílají do 14 dnù po závodì na adresu:
Radioklub OK1OFM, c/o Pavel POK, OK1DRQ,
Sokolovská 59, 323 12 PLZEÒ. Je možné také použít
e-mail: OKZAVOD@radioamater.cz. Pokud použijete
poèítaèový program pro vedení soutìžního deníku,
neposílejte výsledky v tištìné podobì. Pošlete je na
disketì nebo e-mailem (což je zdarma), a to v tzv. textovém formátu - nezapomeòte na „sumáø“! Usnadníte
a urychlíte vlastní vyhodnocení. Pøi ruèním psaní pište
prosím èitelnì. Podmínky závodu stanoví, jaká data má
obsahovat prùbìžný list (naštìstí to vše závodní programy umí) a jaké informace titulní list („sumáø“ - ten
bude vìtšinou nutné pomocí editoru doplnit). Prùbìžný
list soutìžního deníku bude obsahovat: u každého spojení datum, èas UTC, volací znak protistanice, odeslaný
kód (alespoò mìnící se èást), pøijatý kód, body, vyznaèený nový násobiè. V záhlaví obsahuje vlastní volací
znak a poøadové èíslo listu. Titulní list bude obsahovat:
název závodu, datum konání, volací znak použitý
v závodì, volací znaky operátorù, pøesnou adresu,
soutìžní kategorii, poèet bodù, poèet násobièù, celkový
výsledek, použité zaøízení vèetnì výkonu, anténa, vìk
operátora, délka trvání koncese a èestné prohlášení
v tomto znìní „Prohlašuji, že jsem dodržel podmínky
závodu a povolovací podmínky a že výše uvedené údaje
jsou pravdivé“. Stanice, které se umístí na prvních tøech
místech v každé kategorii, obdrží diplom, který bude
pøedán pøi vhodné slavnostní pøíležitosti.
V prvním èísle Radioamatéra v rubrice KV závodìní
je podrobnì popsáno vše, co je pøi pøípravì závodu
dobré uèinit a jak si poèínat v závodì. Nalistujte si tyto
øádky a dùkladnì prostudujte. Nìkteré pasáže je pøímo
nutné nauèit se nazpamì•. Pokud budete uvedené rady
využívat, vìøte, že závodìní obohatí váš radioamatérský
život o nové radostné chvilky.
Radek Zouhar, OK2ON
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Zaèínajícím
Od CB k radioamatérùm
Proè CB tematika v tomto èasopise, to jsme si objasnili již v minulém èísle. Vždy• kdo je vìtším
radiovým amatérem než ten, kdo uvažuje o koupi a nebo již poøídil obèanskou radiostanici a nyní
navazuje první, více èi ménì úspìšná spojení. Ten potøebuje informací ještì mnoho. Autoøi této
stránky však budou doufat, že zde i pokroèilejší „radisté“ sem tam nìco zajímavého objeví. Ale nyní
musíme zaèít znovu tak trochu od zaèátku.
Nejjednodušší formou vysílání, které je pøístupné zcela
všem bez rozdílu, je tzv. „Obèanské pásmo“, z anglického „Citizen Band“, zkrácenì a celosvìtovì „CB“.
Vstup do této radiové „spoleènosti“ je podmínìn pouze
a jenom zakoupením radiostanice, vhodného pøíslušenství a v pøípadì potøeby instalací odpovídající antény. CB
vysílaní je urèeno pro spojení na krátké vzdálenosti,
øádovì desítky kilometrù a pro tento úèel bylo vyèlenìno
úzké pásmo na konci krátkých vln v okolí 27 MHz. Tato
vlnová délka trpí charakteristickými „neøestmi“ horních
KV pásem (pásmo ticha apod. - pozn. red.) a trvalé spojení je prakticky možné pouze tzv. na pøímou viditelnost.
Nìkdy však, v návaznosti na úroveò sluneèní èinnosti,
zapracuje i ionosféra, zaène tyto kmitoèty odrážet zpìt
k zemi, a pak to šlape i hodnì daleko. Toho pak úspìšnì
využívají „lovci dálek“, kteøí se specializují na daleká
(DX) anebo neobvyklá spojení. Takováto situace však
znamená pro ostatní bìžné uživatele zhoršení podmínek
zvýšeným rušením, ale zase si tøeba mùžete popovídat
s èeským šoférem kamiónu od Moskvy, jihu Itálie èi
Španìlska. Anténa, vzhledem k vlnové délce 11 m, je
pomìrnì dlouhá a má-li mít slušnou úèinnost, pak se na
domì nebo vozidle „bimbá“ dost dlouhé „bièištì“.
Existují pochopitelnì i zkrácené antény, kde je však
nutno poèítat s kompromisem. Smìrové antény zvyšující
dosah nejsou povoleny a používání zesilovaèù výkonu je
pøímo zakázáno. K dispozici máme maximálnì 4 W
výkonu. I pøes tyto, z pohledu radiového profíka
pøevážnì negativní, vlastnosti lze obèanské radiostanice
velmi dobøe využít pro místní spojení. Výrazná obliba
používání CB stanic pramení i z velmi jednouché legislativy, kdy se pøechovávání a provozování obèanských
radiostanic øeší pomocí tzv. „Generálního povolení“
z roku 1995, vydaného Èeským telekomunikaèním úøadem. Tento ukládá pouze výrobcùm èi dovozcùm
absolvovat certifikaèní øízení, tímto dokumentem vybavit každou stanici a je hotovo. Protože však finanèní
nároènost tohoto kroku je zatím velmi vysoká, je na
èeském trhu výbìr CB radiostanic až pøíliš skromný. Lze
snad již logicky pøedpokládat, že pøibližováním se
evropským normám, bude akceptována celoevropská
certifikace (CEPT) bez dalších zbyteèných a omezujících
legislativních opatøení a trh se patøiènì obohatí. V tomto
smìru nás velmi úspìšnì pøedbìhla legislativa na
Slovensku, kde v souèasné dobì nabývá platnost
Generální povolení akceptující CEPT bez nutnosti
následného vnitrostátního schvalování.
CB vysílaní se narodilo v Americe, kde na nìkolika
málo kanálech velmi rychle získalo obrovskou oblibu
pøedevším mezi šoféry dálkových tras a vzápìtí doslova
zaplavilo Japonsko. Evropa ovšem nemohla zùstat pøíliš
pozadu, a tak bylo najednou na nìkolika kanálech pøíliš
tìsno. Pod tlakem veøejnosti bylo proto roku 1983 povoleno celosvìtovì kanálù 40. Nìkomu se to mùže zdát
dost, ale když si uvìdomíme, že jenom v Evropì jsou
uživatelù statisíce, optimismus se rychle vytrácí. Proto
trvale probíhá nekoneèný „boj“ o rozšíøení poètu
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použitelných kanálù mezi výrobci, prodejci a uživateli
této techniky na jedné stranì a tvùrci zákonù na stranì
druhé. Prozatím však v tomto snažení uspìlo pouze
nìkolik zemí, a tak napøíklad v Nìmecku mohou
„síbíèkáøi“ používat kanálù 80 a v Japonsku a Thajsku
dokonce 400, protože mají po 80 kanálech na pìti
rùzných pásmech. Také ve formách modulace není
Evropa ani svìt jednotná. Severní chladné evropské
zemì by nejradìji povolily pouze kmitoètovou modulaci
(FM), aby to bylo co možná nejjednodušší, Nìmecko,
Polsko a Rusko se zuby nehty drží amplitudové modulace (AM) a horký jih i celá Asie prosazují obì varianty
a ještì navíc modulaci s potlaèenou nosnou a jedním
postranním pásmem (SSB). Je to zatím pìkný guláš.
CB radiostanice se vyrábí a používají ve všech bìžných verzích, to znamená v ruèním, vozidlovém nebo
stolním provedení. Poslední varianta není však pøíliš
oblíbená, nebo• cena stanice s vestavìným sí•ovým
zdrojem se právì pro kusovost výroby šplhá pøíliš
vysoko. Je sice pravdou, že takovéto vysílaèky bývají
lépe pøipraveny na pøipojení k ziskovým anténám a mívají i vestavìnu øadu rùzných filtrù, avšak pro bìžné
použití pro domovní instalaci velmi dobøe vyhoví i mnohem levnìjší kvalitní „vozidlovka“. Zde však je nutno
poøídit ještì odpovídající napájecí zdroj a nesmíme
zapomenout na venkovní anténu, která se s vysílaèkou
propojuje zpravidla koaxiálním kabelem. Instalace
takové antény je vždy ovlivnìna možnostmi a podmínkami v daném místì a je vhodné tuto zpravidla nároènou èinnost svìøit odborné firmì anebo požádat o pomoc zkušeného „síbíèkáøe“. Nejde totiž pouze o samotnou montáž, ale i správné nastavení a pøipojení.
Vezmeme-li v úvahu, že vysílaèka je z pohledu úrovnì
vyzáøeného i pøijímaného signálu plnì odkázána právì
na anténu, je dobré této oblasti vìnovat patøiènou
pozornost.
Protože pro tuto formu bezdrátového kontaktu není
vytvoøen žádný provozní øád, je nutno pøipomenout
zvláštì zaèínajícím, že pøi navazování spojení musí mít
každý stále na zøeteli základní pravidla slušného
chování, tolerance a ohleduplnosti. Obliba mezi
uživateli dopravních prostøedkù je zøejmá a nelze se ani
pøíliš divit. Pøedstavte si, že jedete hustým lesem v neznámé krajinì, závìje znemožnily prùjezd, dochází benzín a vozidlo profukuje ledový vítr. Podobných momentù mùže být v životì jistì bezpoèet. Vèas pøivolaná
pomoc mùže znamenat záchranu života, majetku a š•astného ukonèení takové komplikace. Ale nemusíme vždy
zacházet až do extrémù a kritických situací. Staèí, když
napøíklad máte možnost v prùbìhu delší jízdy poklábosit s pøáteli podél silnice, dalšími uživateli
autostrády, pøedat si informace o stavu vozovky, situaci
v blížící se horské oblasti, na hranièním pøechodu pøed
námi nebo si jenom v pøedstihu objednat kávu v oblíbené restauraci. Také možnost okamžitého spojení
v kolonì vozidel, napø. pøi cestì na dovolenou s pøáteli
se hodí, a to nejen když se nìkomu podaøí vypadnout
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Zaèínajícím
z rytmu ostatních a nebo zabloudí. Šoféøi jezdící èasto
na východ od slovenských hranic by mohli vyprávìt
tvrdé pøíbìhy, kdy jim vysílaèka hodnì pomohla.
„Síbíèkáø“ je automaticky pøítel, na kterého se kdykoli
mùžeme obrátit s jakoukoli prosbou, a to dokonce i v zahranièí, jestliže dokážeme pøekonat pøípadnou
jazykovou bariéru. Je lehce poznatelný podle charakteristické antény, anebo jej najdeme nìkde na pásmu.
Stopaø s CB stanicí v ruce má pøedem zajištìno, že se
do cíle dostane v rekordním èase. Také život na samotì,
nìkdy ještì i bez telefonního spojení, dostane zvláštní
uklidòující charakter, když se na zavolání vysílaèkou
ozvou kamarádi. Takový zlodìj, který by se chtìl dobývat za vaše okenice, by to pak nemìl jistì jednoduché.
Pøíkladù by mohlo být doslova bezpoèet, na CB
poslouchají nejen prostí obèané a šoféøi, ale i záchranné, horské a odtahové služby, hasièi, státní i mìstská
policie, bezpeènostní agentury, autoopravny, obsluhy
èerpacích stanic a lanovek, taxislužby, dopravci,
motoresty, recepèní hotelù a mnoho dalších. Pro formu
nouzového volání je používán kanál 9, na kterém se
z tohoto dùvodu neuskuteèòují bìžná spojení. Zde
voláme, jenom když je zle. Ještì jeden kanál má zvláštní urèení, a to jednièka, který se používá jako vyvolávací. Zde poslouchá vìtšina „síbíèkáøù“, a proto se

Radioamatérská
sloupcovka

témìø vždy nìkoho dovoláme. Po navázání spojení je
však potøeba odladit se na jiný volný kmitoèet.
„Síbíèko“ si lidé poøizují ze všech možných dùvodù.
Nìkdo jenom pøevážnì poslouchá, druhý rád poklábosí
s pøáteli, jiný zase honí poèet spojení, další laboruje
s anténami ve snaze o co nejlepší úèinnost a tøetí každý
veèer pozdraví babièku za lesem a pøesvìdèí se, že je
u ní vše v poøádku. Zvláštní „odrùdou“ jsou lovci dálek,
kteøí se snaží o dosažení extrémnì dlouhých (DX) spojení a navázání kontaktù s co nejvíce státy svìta.
Pøedevším pøi dobrých podmínkách, které ostatní vnímají jako zvýšené rušení, není pro nì problémem
navázat spojení i na tisíce kilometrù. Koho tohle chytne
poøádnì, ten je na nejlepší cestì ke složení patøièných
zkoušek, získání osobní licence a zaøazení se do rodiny
koncesovaných radioamatérù. Uživatelé CB stanic se
s oblibou sdružují v rùzných skupinách, spolcích
i klubech, poøádají malé lokální srazy, ale i mohutná
mezinárodní setkání, spoleèné výlety, dovolenkové
tábory, honosné plesy i prosté tancovaèky, soutìže
a øady jiných oblíbených akcí, kde si pøedávají své
provozní zkušenosti, navazují nová pøátelství a obdivují
technické novinky. Také tzv. expedièní èinnost je ve
znaèné oblibì. To se domluví zpravidla skupina
nadšencù a na víkend vyrazí na nìjaký vysoký kopec èi
do jinak zajímavé lokality. Jejich námaha vynaložená na
pøesun vysílacího zaøízení, napájecích zdrojù a dalšího
nezbytného pøíslušenství i výstavby kvalitních antén je
pak korunována celou øadou nezvykle dlouhých a hodnotných spojení, ale i navázáním nových pøátelství.
CB zaøízení a pøíslušenství mùžeme okouknout pøípadnì zakoupit nejlépe u kvalitního prodejce, který je
dnes již v každém vìtším mìstì. Zde si také necháme
vysvìtlit všechny nejasnosti a možnosti. Zkušení
„síbíèkáøi“ s oblibou rozšiøují a vylepšují svoji vysílací
výbavu na vìtších setkáních, kde je vždy nìjaký ten
místní prodejce zastoupen a zpravidla nabízí slušnou
slevu. Nìkdy je možno výhodnì nakoupit i na burzách,
které takovéto akce doprovází, ale zde je potøeba dát
velký pozor na funkènost, kvalitu a pøípadné potøebné
legislativní náležitosti. Pro ty z vás, kteøí rádi více informací na papíøe, existuje dnes již celá øada hodnotné literatury. Tu však zatím tìžko poøídíte v knihkupectví, ale
prodejci vysílaèek ji na svých pultech nabízejí zcela jistì.

Setkání pøíznivcù CB
Nejbližší CB setkání krajského nebo i celostátního
charakteru jsou:

Remata 2000, 28.-30. 4.
Již osmé celovíkendové, mezinárodní a celoslovenské
setkání „síbíèkáøù“ a radioamatérù, které se každoroènì
uskuteèòuje v krásném jarním prostøedí rekreaèního
støediska Remata nedaleko Handlové. Pod patronací
Slovenského CB klubu a CB klubu Horná Nitra se zde
každoroènì schází nìkolik stovek „síbíèkáøù“ i ostatních
uživatelù radiostanic a tráví velmi pøíjemný víkend
v pøekrásné pøírodì. Hostitel „Miro Remata“ slibuje
množství chu•ovì vyspìlých specialit a pøední organizátor „Nautilus Handlová“ zve k nenároèné návštìvì
svého vysílacího støediska, ze kterého bude opìt pøíchozí navádìt a první pomoc poskytovat ovìøený
„Bimbo Handlová“. Ubytování možno pøedem zajistit na
chatì Mlados•, telefon 00421 862 5470137.
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CB Holice, 4.-7. 5.
V poøadí 4. mezinárodní jarní CB setkání na vysílacím
støedisku holických radioamatérù „Kamenec“ u Holic v
Èechách. Superakce povìstná velikou návštìvností,
krásným poèasím, veselým soutìžením, technickými
novinkami i pøednáškami na rùzná zajímavá témata.
Obrovský bleší trh, ukázky radioamatérského vysílaní,
nových druhù provozu, testování antén i radiostanic.
Táborák s kytarou, který nepohasíná ani pozdì k ránu, a
mnoho dalších zajímavých aktivit. Stanování, kempování
i „širákování“ možné pøímo v místì, ubytování v Holicích
nebo v pøilehlém chatovém kempu Hluboký. Telefon
pøímo na místo akce: 0456 820281. Nìkolik velkovýkrmen zajiš•ujících teplou stravu již roztápí kotle své.

Kozákov, 19.-21. 5.
Velmi oblíbené CB setkání s celostátním rozsahem na
kopci Kozákov u Turnova. Snad i možnost výjezdu vozidlem až na samý vrchol tohoto z vysílacího hlediska
velmi zajímavého kopce pøiláká každoroènì nìkolik
stovek „síbíèkáøù“ i radioamatérù z celé republiky, z
nichž mnozí zde tráví celý „radiový víkend“. Tento rok
poøadatel pøislíbil mimo obvyklý program a fajnové
poèasí i velký táborák s praseèí peèínkou. Ubytování
pouze vlastní mobilní èi „portejblovou“ formou vèetnì
chvìní pod širákem. Kvalitní stravování i nasávání je
realizovatelné v chatì Kozákov.
Milan Èerný, OK1DJG

Soutìž dìtí
a mládeže
V sobotu dne 8. 4. 2000 probìhne v Centru volného
èasu Lužánky v Brnì oblastní soutìž dìtí a mládeže
v radioelektronice. Jako každoroènì si zde pomìøí
síly závodníci z celého kraje - pravidelnì se
zúèastòují družstva z Prostìjova, Bystøice nad
Pernštýnem, Bøeclavi, Mikulova a Brna. Letos pøislíbila úèast i družstva z jiných okresù, takže
konkurence závodníkù bude opravdu velká. Protože
soutìž je veøejná, mùže se do ní pøihlásit každý,
jehož bydlištì je v Jihomoravském kraji a nepøesáhl
vìk 18 let. Informace o soutìži vèetnì pravidel
a propozic naleznete na Internetu:
http://tekura.estela.cz.
K prùbìhu soutìže: nejdøíve se bude psát teoretický test, na jehož základì postoupí vždy prvních 10
v každé kategorii. Potom bude následovat stavba
soutìžního výrobku. Mezitím odborná porota zhodnotí domácí výrobky - to je také jedna z podmínek
úèasti v soutìži. Závodník musí do soutìže pøihlásit
vlastní výrobek, který sám postavil. Odpoledne
kolem 15. hodiny budou vyhlášeny výsledky - první
tøi soutìžící v každé kategorii obdrží diplom a vìcné
ceny, které vìnovala do soutìže firma GES
Electronics a Èeský radioklub. Kolem 15 hodiny se
pøedpokládá ukonèení soutìže. Ještì jednou zvu na
tuto soutìž všechny mladé elektroniky konstruktéry,
kteøí si chtìjí pomìøit síly se svými vrstevníky. Na
shledanou v Brnì!
Ondøej Pavelka, øeditel soutìže
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Zaèínajícím
QSL Manager List
QSL Manager List je abecední seznam DX stanic, které byly aktivní v daném mìsíci, a
které byly zároveò umístìny do DX Clusteru. Ke každé DX stanici náleží informace o QSL
manažerovi (radioamatér, pøes kterého se posílají QSL lístky). Mùže se také stát, že
manažer vyžaduje lístek „direct“ (pøímo poštou až domù, nikoli pøes QSL službu) a vy
neznáte jeho adresu. Nevadí, i od toho je tu QSL Manager List.
QSL Manager List je tedy mìsíèník, vychází ZDARMA a pøipravuje jej tým Pavel Slavíèek, OK135042, OK1WWJ (Zálesí 1074/5, Praha 4, 142 00)
a Václav Henzl, OK1-35241, OK1CNN
(Machuldova 594/6, Praha 4, 142 00). Zpravidla
obsahuje 150-350 DX informací. Pokud o nìj
budete mít zájem, staèí jednu z níže uvedených
adres zaslat obálky 22x11 cm, které budou nadepsané (vaše adresa) a ofrankované. Kolik obálek
pošlete, tolik mìsícù Vám budeme QSL Manager
List zasílat. V souèasné dobì máme k dispozici
i Internet a budeme se snažit vylepšovat a zároveò
zjednodušovat systém zpracovávání dat.
Rovnìž bychom rádi upozornili, že QSL
Manager List je a vždy byl urèen hlavnì pro SWL,
ale samozøejmì jej na požádání rádi zašleme
i radioamatérùm - vysílaèùm.

Jak to funguje
„QSL Manager List“ vznikl koncem roku 1998, kdy
se Pavel, OK1-35042 (pozdìji OK1WWJ), dostal
jako posluchaè k packet rádiu. Pavel se seznámil
se zajímavou vìcí zvanou DX-Cluster (jde o službu
na packet rádiu, která slouží výhradnì k pøedávání
informací kdo a kde vysílá, a to v reálném èase)
a zaèal ho využívat. Na DX-Clusteru putují i informace o QSL Manažerech a jejich adresách (QSL
manažer je èlovìk, který za danou stanici vyøizuje
QSL agendu = posílá QSL lístky - pozn. red.). Toto
Pavel pøivítal a zaèal jej hojnì užívat. Ale nemyslel
jen na sebe. Užiteèná data si ruènì vypisoval na
papír, který zkopíroval a rozdával (nìkterým
i rozesílal na vlastní náklady) známým SWL
„DXmanùm“. V této dobì jsem se s Pavlem
seznámil i já. Spoleènì jsme dostali nápad, psát
data do pøedem vytištìných formuláøù. Tak vzniklo
první èíslo. Nadále nastaly další úpravy a vylepšení
a QSL Manager List mìnil postupnì vizáž až do
podoby dnešní.
Jak to vlastnì všechno probíhá? Na zaèátek je
nutno øíci, že Pavel má ve své hamovnì témìø
neustále zapnutý poèítaè. Pro shromažïování dat
používá program RX-Cluster, který umí jak
poslouchat, tak být i pøipojený na DX-Cluster. Když
se sejde den se dnem a je zaèátek nového mìsíce,
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Pavel zasedne za poèítaè a ruènì z RX-Clusteru
vypisuje znaèky DX stanic a jejich manažery.
Pøitom musí kontrolovat, aby opisoval jen správné
údaje - pøeklepy a chybami se to v DX Clusteru jen
hemží. Následuje nejdùležitìjší èást celého procesu - Pavel stáhne z paketové sí•ì všechny dostupné DX Builletiny a zkontroluje s nimi všechna data,
pøípadnì doplní nìjaké ty chybìjící. Pak už zbývá
jen finále, kdy Pavel vše pøepíše do pøedem
pøipravených formuláøù a vytiskne. Originál je
hotov. Ten jde na zkopírování a pak pøímo do mých
rukou. Já data z papíru ruènì pøepisuji do PC databáze, ze které data exportuji do textového souboru
a posílám jej do sítì PR. Tím je celý proces
u konce. Teï si nìkteøí mùžete myslet, že si
zbyteènì pøidìláváme práci se zbyteèným
pøepisováním na papír a z nìj zase zpìt do poèítaèe. Skuteènost je však taková, že to jinak udìlat
nelze, nebo lze, ale utrpí tím pøehlednost, vzhled
a správnost nìkterých údajù.
Václav Henzl, OK1-35241, OK1CNN, 16 let

Poznámka redakce:
Myslím, že tato nezištná služba pro své kolegy
vyžaduje velkou pochvalu. Tím spíše, že jde o
aktivitu zaèínajících radioamatérù, kteøí zøejmì
nemají možnost spolupracovat s nìkterým
zkušeným DXmanem. Pøi zpracovávání tohoto
pøíspìvku jsem si v duchu opìt uvìdomil, jak
výrazný je u nás nedostatek nejen kvalitních informací, ale i osvìty v pravém slova smyslu, zvláštì
pro zaèínající. O kolik èasu více by Pavel a Vašek
mohli vìnovat posloucháním na pásmech, kdyby
vìdìli, že podobné pøehledy je možno získat na
Internetu bìhem nìkolika sekund... Vìøím, že se
brzy najdou zkušení radioamatéøi, kteøí jsou kovaní
nejen ve vlastním provozu, ale kteøí také dokáží
využívat moderní technologie a zdroje informací a
budou ochotni se o své zkušenosti a znalosti
podìlit s ostatními.
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Radioamatérské souvislosti
Tisk QSL lístkù
s využitím „hromadné korespondence“ v MS Office 97
Jednou z oblastí radioamatérské èinnosti jsou QSL lístky, které zpeèetí naše uskuteènìné QSO. Je
øada radioamatérù, kteøí èekají na vzácné QSL jako na „smilování boží“. Èasto to jsou expedice
nebo vzácné stanice v závodech, které musejí vyprodukovat mnoho tisíc lístkù a urèitì nikdo z nás
jim to nezávidí.
No a co vy? Zkusili jste si nìkdy vypsat QSL lístky po
vydaøeném závodì? Jak dlouho vám to trvá? Je pravda,
že mnoho závodních programù má dnes implementován
tisk na samolepky, ale i následné lepení na lístky dá
„fušku“. Já osobnì jsem proto zastáncem tisku pøímo
do kolonek lístkù. Døíve jsem mìl svùj vlastní aplikaèní
program, ale po poznání funkce „Hromadná korespondence“ v MS Word 97, neznám nic variabilnìjšího pro
každého z nás. Rád bych se s vámi podìlil o osobní
zkušenosti.
Základem hromadného tisku je dobrá tiskárna
s podavaèem a možností tisku menších formátù než A4
(obálky apod.) a samozøejmì již zmiòované Office 97
(Word + Excel).
Jestliže vedeme deník v digitální formì, urèitì
dokážeme získat textový soubor dat s obsahem spojení
v závodì, což znamená obyèejný ASCII soubor, ve
kterém jsou jednotlivé sloupce oddìlené mezerami.
V prvním øádku souboru si nadefinujeme názvy pro jednotlivé sloupce, èímž nadefinujeme názvy promìnných,
neboli názvy položek databáze. To udìlejte v obyèejném
textovém editoru (Notepad, Write) nebo použijte Word,
ale soubor uložte jako TXT, oddìlený mezerami. Zde
mùže-te i vymazat nìkterá spojení, pro která nebudeme
chtít tisknout QSL. Soubor bude vypadat napøíklad
takto:
DATE
TIME MHZ CALL
RST MODE
20/12/98
10:20 28 OH5IJL
599 CW
20/12/98
10:21 28 KP4IOK
599 CW
20/12/98
10:23 28 K1DFG
599 CW
20/12/98
10:25 28 DF2UJK
599 CW
20/12/98
10:28 28 VK1TDN
599 CW

Pøi volbì „Otevøení“ textových souborù z programu MS
Excel nám program automaticky nabídne rozdìlit
uspoøádané sloupce do jednotlivých bunìk. (obr. 1).
Jak je vidìt z obrázku, je dùležité, aby sloupce pìknì
„zarovnávaly“. U takto otevøeného souboru zkontrolujeme správnost zaøazení dat do jednotlivých sloupcù
(mùžeme upravit i názvy sloupcù) a zapíšeme do formátu XLS (napø.: data.xls). Data tak máme pøipravená.
Nyní si musíme nadefinovat soubor hromadné korespondence ve Wordu. Tady si musí každý zaexperimentovat sám. Tak pøedevším: definice velikosti stránky
a orientace by mìla být podobná velikosti QSL lístkù.
V menu „Nástroje - Hromadná korespondence“ (obr. 2)
nastavíme v „Hlavním dokumentu“ typ sluèování na formuláøové dopisy a dále zadáme název souboru „Zdroje
dat“ (data.xls).
Pokud se nám automaticky nezobrazují ikony pro
hromadnou korespondenci, je vhodné v menu „Zobrazit
- Panely nástrojù“ tak uèinit. Nyní musíme vložit
promìnné do dokumentu na tu polohu, kam ji budeme
chtít tisknout. Je dobré využít vložení objektu „Textové
pole“, kde si ve vlastnostech nastavte Obtékání - žádné,
Výplò a Èáru - bez výplnì a pak mùžete s objektem
pohybovat jak se vám zlíbí. Pro vkládání promìnných
vám poslouží položka „Vložit sluèované pole“. Názvy
promìnných budou zobrazeny na dokumentu v uvozovkách. Jednotlivé položky (promìnné) v øádku si
radìji vycentrujte na tabelátory, které nastavíte na støed
textu. To udìláte tak, že na horní lištì myší nadefinujete
kliknutím tabelátory, které budou implicitnì zarovnávat
texty zleva. Pokud chceme zmìnit vlastnosti tabelátorù,
musíme pravým tlaèítkem myši v øádku „najet“ do vlast-

Obrázek 1

Obrázek 2

ností „Odstavce“ a dále do „Tabelátorù“, kde zmìníme
nastavení pozic i zarovnávání textu, popøípadì pøidávat
a odebírat.
U textù mùžeme obdobnì mìnit vlastnosti textù tzn.
výška, typ písma, barva (u barevných tiskáren). (obr. 3)
Texty, které nebudou v uvozovkách, se vytisknou tak jak
jsou.
Pokud byste mìli ve vašich datech i QSL - manažery,
využijte nadefinování tisku položky za pøispìní podmínky Vložit pole.
Nadefinovat úspìšnì tento tisk je opravdu oøíšek.
Pomoci vám mùže ještì v ikonách nástrojù „Zobrazení
sluèovaných dat (<<ABC>>)“ a možnosti posunu po
zdroji dat, abyste vidìli, jak to bude ve finále vypadat.
Vlastní tisk je vcelku bez problémù (pokud podavaè
pracuje spolehlivì a lístky se nìkde nezpøíèí).
Nebo• jsem si vìdom toho, jak tìžké je trefit se do
pøedtištìných kolonek a tabulek, nechal jsem si udìlat
lístky bez tabulky a mám tak více prostoru pro manipulaci. Názvy kolonek tabulky tisknu rovnou s daty. (obr. 4)
Nejsem si jist, zda jsem dokázal dostateènì pøesnì
popsat daný algoritmus, a proto jsem k dispozici na Emailu: stroggy@mail.sdas.cz a také na packetu OK0PPR
(tam jen zøídka). Pøeji vám všem, jestli se tímto problémem chcete zabývat, aby vám to šlo dobøe a usnadnili
si tak práci na minimum. 73!
Pavel Strahlheim, OK1IPS

Obrázek 3
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Stalo se pøed sedmdesáti lety
Rok 1930 byl pro radioamatéry skuteènì velice významným rokem. První radioamatérské spojení
se sice u nás, zásluhou Pravoslava Motyèky (pozdìji OK1AB) a pana Šimandla, uskuteènilo již 8.
listopadu 1924, ale to však bylo ještì „naèerno“. Po èetných žádostech o povolení radioamatérské
èinnosti byli dne 28. bøezna 1930 pøedvoláni první uchazeèi na Ministerstvo pošt a telegrafù
k vykonání zkoušky a byly jim propùjèeny první koncese na vysílací radioamatérské stanice.
Tìmito prùkopníky se stali:
OK1AA, Ing. Mirko Schaferling, Praha XII, Šumavská 12
OK1AB, Pravoslav Motyèka, Praha-Braník, Krèská 234
OK2AC, MUC. Zdenìk Neumann, Telè 39
OK1AF, Josef Šetina, Praha-Nusle, Havlíèkova 169
OK2AG, Ladislav Vydra, Telè 67/I
OK1AH, Alois Weirach, Mìstec Králové, nám. è. 9
Zkoušku vykonal ještì prof. Václav Vopièka, ale tomu
bylo povolení udìleno pozdìji. Všichni byli èleny

spolku Krátkovlnní Amatéøi Èeskoslovenští, který mìl
tenkrát sídlo v Konviktské ulici èíslo 5 v Praze I.
Velkým prùlomem byla mezinárodní Washingtonská
konference konaná v øíjnu 1927. Ta se zabývala i radioamatérskými stanicemi. Pøidìlila radioamatérùm nìkolik
kmitoètových pásem, pøedepsala jim povinnost „zaøazovati do svého vysílání èastìji volací znaèku“, jejíž formu
pøesnì ustanovila (ta platí mimo jiné dodnes) a pøijala
zásadní pravidla o „èinnosti soukromých pokusných

stanic“. V jednom z nich se pravilo, že „operatéøi
amatérských stanic musí se podrobiti zvláštní zkoušce“.
Byl také stanoven maximální pøíkon koncového stupnì
na 50 W a tato kmitoètová pásma:
3,5-3,6 MHz
7,0-7,3 MHz
14,0-14,4 MHz
28,0-30 MHz
56-60 MHz
V našich povolovacích podmínkách bylo uvedeno, že
vysílání nesmí se díti v dobì, kdy vysílá nejbližší rozhlasová stanice svùj program, že je nutno vésti pøesný
deník, že je nutno 2x roènì podávat písemnou zprávu
o praktických a vìdeckých poznatcích získaných v pøíslušném období a další.
Co musel uchazeè o koncesi pøedložit?
a) prùkaz svéprávnosti (tj. dosažení vìku 21 let)
b) prùkaz zachovalosti vydaný pøíslušným úøadem

Diplom Veterán Radio Klubu
Diplom se vydává za spojení nebo
poslech nejménì tøiceti amatérù, kteøí
jsou èleny Veterán Radio Klubu. Z poètu
tøiceti znaèek amatérù je tøeba vybrat
takové, aby se z jejich sufixù (vždy jen z
jednoho písmena), dal sestavit název
VETERAN RADIO KLUB. Výjimkou je
klubová stanice OK5VRK, jejíž sufix pro
diplom lze použít celý, ale jen pro
zaèáteèní písmena slov Veterán Radio
Klub a do celkového poètu tøiceti amatérù
se zapoèítává pouze 1x. Spojení se stanicí OK5VRK není podmínkou pro
udìlení diplomu. K základnímu diplomu
jsou vydávány doplòující nálepky za
poslech nebo spojení dalších èlenù
Veterán Radio Klubu do celkového poètu
60, 100, 150, 200, 250 a 300. Platí spojení nebo poslech všemi druhy provozu
na KV i VKV uskuteènìná po 1. 1. 1994.
Neplatí spojení uskuteènìná pøes
pøevádìèe. K žádosti s èestným prohlášením se pøiloží výpis ze stanièního
deníku. Poplatek za diplom èiní pro OK
a OM 50 Kè, pro zahranièní stanice 10
IRC, 10 DEM nebo 5 Euro. Nálepky k základnímu diplomu jsou vydávány za spojení i poslech žadatelùm, kteøí vlastní již
základní diplom a zašlou SASE a výpis ze
stanièního deníku dalších stanic èlenù
Veterán Radio Klubu. Poplatek za
doplòující nálepku èiní 10 Kè a je možno
jej poukázat i v èeských poštovních
známkách. Žádosti spoleènì s poplatkem

Inzerce

Koupím i použitou smìrovku na 28 MHz
(24, 21) typu HB9CV, Yagi a pod - udejte
prosím cenu a stav. Tomáš Krejèa, tel.
0602-359724 nebo e-mail dtp@post.cz.
Koupím knihy autora Josefa Daneše - „Za
tajemstvím éteru“ a „Amatérská radiotechnika a elektronika - 1. díl“. Milan Rázl,
Kvìtnou 24, Havl. Brod, tel. 0602 663120.
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zasílejte na adresu diplomového manažéra VRK: OK2BEH, Zdenìk Životský,
Døínová 1645, 66601 Tišnov.
Na pøání øady radioamatérù, kteøí
mohou pracovat pouze provozem FM, se
vydává VKV diplom Veterán Radio Klubu
za provoz na VKV. Diplom se vydává za
spojení nebo poslech nejménì dvaceti
amatérù, kteøí jsou èleny Veterán Radio
Klubu. Z poètu dvaceti znaèek amatérù je
tøeba vybrat takové, aby se z jejich sufixù,
vždy jen z jednoho písmena, dal sestavit
název VETERAN RADIO KLUB. Výjimkou
je klubová stanice OK5VRK, jejíž sufix
pro diplom lze použít celý, ale jen pro
poèáteèní písmena slov Veterán Radio
Klub a do celkového poètu dvaceti
amatérù se zapoèítává pouze 1x. Spojení
se stanicí OK5VRK není podmínkou pro
udìlení diplomu. K základnímu diplomu
jsou vydávány doplòující nálepky za
poslech nebo spojení dalších èlenù
Veterán Radio Klubu do celkového poètu
50, 100, 150, 200, 250 atd. Platí spojení
nebo poslech všemi druhy provozu pouze
na VKV, uskuteènìná po 1. 1. 1996.
Zapoèítávají se i spojení pøes pøevádìèe
vèetnì Packet Radia. Ostatní podmínky
jsou shodné s výše uvedeným diplomem.
Upozoròujeme, že spojení pro diplomy
platí od patøièného roku, i když operátor
tehdy ještì nebyl èlenem VRK. Diplomù
VRK bylo vydáno již asi 260!
František Frýbert, OK2LS

Koupím FB RXy R5 + R250M2 se sí•ovými
zdroji a pøíslušenstvím; X-taly 9,000 a
27,500 MHz; jaz. relé JRM - Iz na 5V;
nepoužité elky ECC85; ECC88; GF31;
14TA31; 6Z31; DF97; DF668; DF669;
Radiožurná SZR do roku 1996. Prosím, kdo
má zkušenosti s pøestavbou RX R5 pøípadnì R4 na tranzistory. Miroslav Øíšský,
Dolnokubínská 1444, 393 01 Pelhøimov, tel.
po 20. hodinì (0366) 332583.
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c) prùkaz, že stanice bude zøízena a provozována
k vìdeckým úèelùm
d) popis stanice a její zapojovací vzorec
Po podání žádosti si pak ministerstvo pošt a telegrafù
samo vyžádalo:
a) zjištìní o žadatelovì spolehlivosti
b) zjištìní, že ministerstvo národní obrany a ministerstvo vnitra nemají námitek
c) prùkaz žadatelovy teoretické a praktické zpùsobilosti
(vysvìdèení o zkoušce)
Bylo vydáno také Ustanovení o zkoušce žadatelù za koncese vysílacích radiotelefonních nebo radiotelegrafních
stanic. V jednom z paragrafù se pravilo:
1) Pøi praktické zkoušce nutno prokázati schopnost
vysílati Morséovy znaèky, pøijímati podle sluchu a èísti
podle pásky.
2) Pøi zkoušce z vysílání Morséových znaèek nutno
prokázati schopnost vyslati bìhem 5 minut nejménì 50

slov textu v otevøené øeèi ... Hra klíèem musí být
pravidelná a souvislá. Kromì toho musí kandidát sám
sepsati radiotelegram, používaje pøi tom nejvíce
užívaných zkratek, musí podle pøedpisù zavolati pøedpokládanou stanici a této stanici odeslati telegram.
Koneènì musí prokázati znalost nejobvyklejších zkratek,
terých se užívá pøi volání stanice, pøi hlášení a pøi
odpovídání.
Teoretická zkouška mìla tyto pøedmìty:
1) všeobecná znalost o elektøinì
2) teoretické základy vysokofrekvenèní elektrotechniky
3) praktickou vysokofrekvenèní elektrotechniku
4) domácí i mezinárodní pøedpisy, jimiž jsou upraveny
povinnosti koncesionáøù vysílacích a pøijímacích
radiotelegrafních a radiotelefonních stanic
Abychom si mohli udìlat pøedstavu o nároènosti
zkoušek, uvedu pár konkrétních otázek:
- Co nazýváme magnetismem?

- Co je to magnetická indukce B?
- Popište vnitøní složení sluchátka. Proè jest ve
sluchátku umístìn trvalý magnet?
- Mohl byste struènì naznaèiti princip radiotelegrafie?
- Co je to okruh otevøený a uzavøený pøi vysokofrekvenèní technice? Jak se od sebe liší?
- Pøedstavuje venkovní nebo otevøená antena èistou
kapacitu?
- Mùžeme antenu libovolnì zkracovati a prodlužovati?
- Popište prùbìh dìje, spojíme-li póly nabitého kondensátoru, aby celek tvoøil oscilaèní obvod.
- Jak je upraven okruh elektronové lampy, aby tato vyvozovala elektrické kmity?
- Jakým zpùsobem mùžeme klíèovati lampový vysílaè?
Zdenìk Prošek, OK1PG

Remeš - mìsto historie, vína a antén TONNA
Reims, èesky Remeš, je mìsto v severozápadní Francii. Znalci historie vìdí, že ve zdejší katedrále
bývali korunováni francouzští králové, milovníci vína pak znají toto mìsto jako støedisko kraje
Champagne, produkující svìtoznámé originální šampaòské víno. Pro radioamatéry je Remeš
mìstem VKV antén - sídlí zde známá anténáøská firma TONNA.
Od roku 1997 se sice èást firmy vyrábìjící antény nazývá
AFT (Antennes FT), ale pùvodní název TONNA bude mezi
amatéry jistì ještì dlouho používán. Firmu TONNA
založil pan Marc Tonna, kterému patøí známá znaèka
F9FT. V druhé polovinì ètyøicátých let zaèalo ve Francii
televizní vysílání z Eiffelovy vìže v Paøíži a zájemci o toto
vysílání se snažili o pøíjem i ve vzdálenìjších oblastech.
Pan Tonna zkonstruoval antény, které se osvìdèily pro
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dálkový pøíjem. Zájem byl takový, že po poèáteèní
kusové výrobì v garáži vybudoval firmu zásobující televizními antény celou zemi. A pro aktivního amatéra pak
už bylo samozøejmé vìnovat se i oblasti antén pro
radioamatéry. Nyní firmu již delší dobu vede syn pana
M. Tonny pan Franck Tonna F5SE.
Když jsem na pozvání pana Tonny poprvé navštívil
jeho firmu, ovìøil jsem si známou zkušenost, že Francouzi uznávají jako svìtový jazyk pouze francouzštinu.
Na mé dotazy, jak se k sídlu firmy TONNA dostat,
jsem neuspìl ani s angliètinou ani s nìmèinou. Až
v recepci blízkého hotelu jsem pochodil lépe a po
chvíli jízdy správným smìrem se mi pan Tonna již
ozval na domluveném kmitoètu a za chvíli jsem již byl
v ulici Boulevard Dauphinot, kde firma sídlí. O tìchto
zkušenostech se zmiòuji proto, že pan Franck Tonna
je zcela výjimeèný - ovládá perfektnì kromì francouzštiny také angliètinu, nìmèinu a ruštinu.
Druhý den jsem se seznámil s provozem firmy antény se vyrábìjí v dokonale vybavených halách na
moderních automatech. Tím je zaruèena vysoká pøesnost pøi sériové výrobì. Dùležitý je také materiál používaná slitina hliníku a magnézia je pevná a odolná proti korozi, mechanické vlastnosti jsou dány také
použitím trubek tažených za studena a povrchovì
upravených ve vlastní galvanizovnì. Tím je dán
výjimeènì hladký a lesklý povrch nemìnící své vlastnosti ani po letech používání.
Zajímavé a døíve èasto diskutované je provedení
aktivních prvkù, záøièù. Je zde použit klasický dipól
pøímo napojený na výstupní „N“ konektor. Nesymetrie
je úèinnì kompenzována originálním zpùsobem
vedení napájecího kabelu. Toto øešení má mnoho
výhod - odpadají rùzné symetri-zaèní a transformaèní
èleny, mnohdy mechanicky komplikované nebo
vnášející pøídavný útlum a výkonové omezení. Toto
øešení bylo vyhodnoceno jako nejvhodnìjší i pro
velké anténní soustavy pro provoz EME, kde je tøeba
kalkulovat s každou desetinou dB, v obsáhlém èlánku

G8MBI (Dubus 4/98). V neposlední øadì je zvláštì pro
naše amatéry dùležitá cenová úroveò antén TONNA.
Jejich ceny jsou až o polovinu nižší než obdobné typy
jiných výrobcù. Všechny výrobky firmy AFT TONNA jsou
v prodeji i v Èeské republice. Kromì antén je zajímavé
také dodávané pøíslušenství - jsou to koaxiální sluèovaèe
pro sdružování antén do soustav. Vyrábìjí se pro
slouèení dvou nebo ètyø antén v pásmech 144, 432
a 1296 MHz. Jsou zhotoveny ze slitiny mìdi s malým
koeficientem tepelné roztažnosti, takže nemìní své vlastnosti v širokém rozmezí teplot, kterým jsou vystaveny.
Opatøeny jsou konektory typu „N“. Anténní teleskopické
stožáry pro „portable“ použití s rychloupínacími svorkami jednotlivých segmentù jsou jistì také zajímavé.
Dodávají se v délkách 4, 6 a 8 m. Problémy s TVI a BCI
pomohou vyøešit filtry TONNA pro KV i VKV pásma

pøipojované k anténnímu konektoru televizního nebo
rozhlasového pøijímaèe.
Antény F9FT TONNA jsou bezesporu celosvìtovì
nejpoužívanìjšími anténami pro VKV amatérská pásma
a staly se již témìø legendou. V pøíloze tohoto èlánku
naleznete pøehled všech vyrábìných typù a jejich údaje.
Vladimír Folprecht, OK1AJD
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Diplom Rozhledny
Radioklub Štìtí, OK1KST, vydává diplom „Rozhledny Èeské republiky“.
Diplom se vydává ve dvou tøídách pro radioamatéry vysílaèe a v jedné pro
radiové posluchaèe. Diplom lze získat na základì žádosti o vydání a po
splnìní následujících podmínek.
Cíl diplomu: Navštìvovat a navazovat
radioamatérská spojení z rozhleden, které
se nalézají na území Èeské republiky
a jsou uvedeny na mapì rozhleden, kterou vydala firma B. A. T. Program s. r. o.,
Rožnov pod Radhoštìm, 1. máje 1000.
Poøadatel: Radioklub Štìtí OK1KST,
Dlouhá 689, 411 08 Štìtí
Sponzor: Ofsetová Tiskárna WENDY
s.r.o., Kokoøínská 1615, 276 01 Mìlník
Manažeøi diplomu:
OK1VPY,
OK1UPU
Technické podmínky diplomu:
1. Spojení lze uskuteènit na všech
radioamatérských pásmech všemi povo-

Krykry u Poboøan

lenými druhy provozu se stanicemi na
území ÈR.
2. Spojení uskuteènìná pøes aktivní
pozemní pøevádìèe a bìhem jakéhokoliv
závodu jsou neplatná.
3. Spojení obsahuje znaèku, report,
jméno a QTH (výslovnì uvést oficiální
název rozhledny).
4. Spojení s toutéž stanicí je možné
opakovat, avšak z jiné rozhledny.
5. Spojení je možné též uskuteèòovat
z novì postavených rozhleden, které nejsou uvedeny v seznamu. Tyto budou
prùbìžnì doplòovány.
6. Do diplomu lze zapoèítat navázaná
spojení po 1. 6. 1999.

Diplom Rozhledny

Kožova hora

Krásenský vrch

Bodové ohodnocení:
Diplom - tøída „SPECIÁL“ - vysílání
pouze z navštívených rozhleden (/mobil
nebo /portable)
1. Stanice vysílající z rozhledny nebo její
tìsné blízkosti si zapoète 10 bodù za
každou novou rozhlednu, kterou navštíví
a z které naváže alespoò 1 radioamatérské
spojení. Za každé další spojení s ostatními stanicemi si zapoète 1 bod.
2. Za každé navázané spojení z rozhledny
na jinou rozhlednu s novou stanicí je zisk
10 bodù.
Diplom - tøída „ZÁKLADNÍ“ - vysílání
z libovolného QTH
1. Pøi vysílání z rozhledny - bodové
ohodnocení jako ve tøídì „SPECIÁL“
2. Z libovolného QTH - za navázání
prvního spojení se stanicí z nové rozhledny je zisk 10 bodù a za každé další spojení s ostatními stanicemi je zisk 1 bodu.

Diplom - tøída „SWL“ - posluchaèi
1. Za odposlech první stanice z nové
rozhledny je zisk 10 bodù a za odposlech
ostatních stanic z téže rozhledny je zisk
1 bodu.

Získání diplomu:
K obdržení diplomu je nutno získat 100
bodù v soutìžní tøídì a zaslat žádost o vydání diplomu s pøiloženým výpisem ze
stanièního deníku. Žádost o vydání
diplomu zasílejte na adresu: Tiskárna
WENDY s. r. o., OK1UPU, Zdenìk Foøt,
Kokoøínská 1615, 276 01 Mìlník. Vydání
diplomu sponzoruje Tiskárna WENDY
Mìlník. Diplom bude pøedáván zdarma na
rùzných radioamatérských setkáních.
Zájemcùm o zaslání poštou bude
úètováno pouze poštovné a balné.

Jak jsme plnili diplom Rozhledny ÈR
Když jsem se poprvé doèetl na paketu o diplomu Rozhledny, pøiznám se, že jsem si nemyslel, že to bude mít nìjaký velký ohlas. Kdopak v dnešní uspìchané dobì poleze na rozhledny? Teï vidím, jak jsem se hluboce mýlil.
Když jsem jednoho krásného èervencového dne na chalupì prolaïoval pásmo
2 metry a uslyšel stanice OK1VPY
a OK1UPU, jak vysílají z rozhleden a jaký
je o nì zájem, øekl jsem si, že na tom asi
nìco bude. Chalupa je v Èeském støedohoøí poblíž Úštìka, a tak jsem vzal prvnì
do ruky mapu Èeského støedohoøí
a hledal tam nìjaké rozhledny. Když jsem
objevil poblíž rozhlednu Varhoš•, bylo
rozhodnuto - jde se na to! Na „portejbl“ si
vozím IC-706MKII, dále jsem popadl
malý akumulátor 9 Ah, „magnetickou“
anténu 1/4l a s Helenou OK1HSI jsme
vyrazili na Varhoš•. Na vrcholu rozhledny
nás však èekalo nemilé pøekvapení - jakmile jsem zaklíèoval „706-ku“ staženou
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na nejmenší výkon, transceiver se vypnul
a fungoval pouze na pøíjem. Pásmo bylo
plné stanic a my jsme se mohli kochat
akorát tak výhledem na Labe. Aktivita na
pásmu potvrzovala, že akce „Rozhledny“
se setkává s mimoøádným ohlasem.
Takže první pokus se sice nevydaøil,
ale jak øíkají karbaníci: „První vyhrání
z kapsy vyhání“. Na pøíští víkend jsem se
už nechtìl nechat nièím zaskoèit, a tak
jsem si obstaral podmínky diplomu se
seznamem rozhleden, pøipravil akumulátor 35 Ah, batoh, TRX, anténu, dobrou
vodu, dobré boty, dobrou náladu, nìco na
psaní a nìco na zub. Za cíl naší cesty byla
zvolena rozhledna Kohout. 24. 7. 99 po
obìdì jsme vyrazili. Asi po 2 km chùze od

zaparkovaného auta s akumulátorem
v batohu na zádech jsem zaèal pochybovat o správnosti ého rozhodnutí. Naštìstí
se pøed námi objevil Kohout. Stará
kamenná stavba mìla nahoøe dost rezavou konstrukci a na vrcholku zùstala jen
asi 3 prkna. Po „vyplazení“ se z posledních sil na vrchol jsem koneènì sundal
batoh, vyždímal úplnì mokré trièko a dal
je sušit. Teprve teï jsem si mohl poøádnì všimnout, že Kohout je kolem dokola
pøerostlý vysokými stromy a vlastnì není
vùbec nikam vidìt. Na zmínìná prkna
jsme položili transceiver a pøipojili akumulátor a anténu. U zaøízení mohl stát
pouze jeden z nás a to na posledních
schodech. Ve 12:35 UTC jsme zapnuli

Helena, OK1HSI na Kohoutu

TRX, vyhledali volný kmitoèet 145,400
MHz a zaèalo naše první a nezapomenutelné vysílání z rozhledny.
Neèekaný „pile-up“ nám byl odmìnou za
vynaloženou námahu. Helena OK1HSI

Radioamatér 2/2000

Radioamatérské souvislosti

Soutìž o støíbrnou
a zlatou známku
Pro znaèný zájem o získání diplomu
„Rozhledny ÈR“ a zkvalitnìní soutìže
byla tato aktivita rozšíøena o soutìž
k získání doplòující známky. Platí pro ni
stejné podmínky, jako pro získání diplomu „Rozhledny ÈR“, body za
uskuteènìná spojení pro diplom
„Základní“ a „Speciál“ se sèítají. Poèet
bodù potøebný pro získání støíbrné
známky je 1000 bodù, zlaté známky
2000 bodù. Výpis z deníku s èestným
prohlášením zašlete na adresu uvedenou
v podmínkách diplomu. Podle poètu
bodù ze zaslaného výpisu z deníku bude
zaslána doplòující známka poštou.

Rozhlednové dny
Vydavatel diplomu Radioklub
OK1KST Štìtí vyhlašuje pro rok
2000 novou aktivitu pod názvem
„Rozhlednové dny“. V tyto dny
vyzýváme ke zvýšené aktivitì
pro získání diplomu a doplòujících známek. Úèast na jednotlivých dnech je individuální.
Vysílání z rozhleden není organizováno a záleží jenom na
dohodì, toleranci a slušnosti
úèastníkù. „Rozhlednové dny“
jsou vyhlášeny na každou tøetí
sobotu v mìsíci (20. kvìten, 17.
èerven, 15. èervenec, 19. srpen,
16. záøí).
Zdenìk Foøt, OK1UPU

udìlala 71 QSO, já o nìco ménì
a dodnes si to neumím vysvìtlit, HI.
25. 7. 99 jsme si cestou do Prahy tak
trochu „odskoèili“ na Špièák u Èeské
Lípy. Ten byl ale nepøístupný, a tak jsme
tam udìlali jen pár spojení a jeli domù.
Na následující víkend byl vybrán
Velký Chlum u Dìèína a Studenec
u Èeské Kamenice. Poprvé byla do akce
„nasazena“ devítiprvková skládací Yagi
a v záloze jednowatová „ruèka“ ONWA.
Na Velký Chlum jsme dorazili v 07:45
UTC. Je to krásná opravená rozhledna
s pìkným výhledem na Dìèín. OK1HSI
udìlala 50 QSO, já tradiènì o nìco
ménì. V 10:00 UTC jsme vyrazili smìr
Studenec. Zajímavým zážitkem, o kterém
bych se chtìl zmínit, je hledání rozhledny. Stalo se mi, že ani nìkteøí místní
obyvatelé nevìdí, kde ta rozhledna vlastnì je. Takže po menším hledání a vyptávání jsme našli výchozí bod v osadì
Líska a vyrazili. Asi po 1 km chùze s aku-
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mulátorem v ruksaku jsme byli
u cíle. Jaké bylo naše pøekvapení, když jsme našli vysokou
kovovou vìž, velmi zkorodovanou, které chybìly èásti
schodištì, dole obehnanou ostnatým drátem. Nejdøíve jsme
vylezli nahoru na prùzkum, což
byl pøímo kaskadérský kousek.
Nahoøe zbyl pevný plech asi 1x1
m, na kterém se dalo stát, ostatní plechy byly úplnì rezavé,
respektive tam vùbec nebyly. Po
zdolání vrcholu s ponìkud
staženými nìkterými partiemi se
nám naskytl nádherný pohled na všechny svìtové strany. I když je kopec
porostlý vysokými stromy, vrchol rozhledny je stále pøevyšuje. Bylo to jasné,
musíme se vším nahoru! Tentokrát to
bylo mnohem horší, ale podaøilo se.
Zatímco jsem na vrcholu Studence montoval 9 el. Yagi, což nebylo vùbec

jednoduché, Helena zaèala vysílat na
ruèku a magnetku. V okamžiku jí volalo
velké množství stanic kromì OK také SP
a DL, takže mìla velké problémy
s rušením. Za chvíli se mi podaøilo dát
dohromady smìrovku a pøešli jsme na
„706“ a 20 W. To, co následovalo, pøedèilo všechna naše oèekávání. Po dvou hodi-

nách jsme mìli každý 80 spojení, 14 rozhleden a kolem 220 bodù. Poèasí bylo
nádherné a dojmy nezapomenutelné.
Ještì jsme se na vrcholku rozhledny
posilnili, naposledy rozhlédli a vydali se
na zpáteèní cestu. Naštìstí je zpáteèní
cesta vždycky nìjak kratší a batoh je
trochu lehèí, HI.
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Na další sobotu 7. 8. 99 byla nasazena
nová „technika“, a to kárka s bantamovými
koly. V plánu byla Taneènice a Vlèí hora.
Z parkovištì to bylo asi 1 km s mírným
stoupáním, a tak se kárka velmi dobøe
osvìdèila. V 9:15 UTC jsme zaèali vysílat
z Taneènice a navázali jsme 39 QSO.
Rozhledna je pìkná, opravená, výhled je
krásný, pøestože poèasí nám nepøálo
a trochu pršelo. V 10:45 UTC jsme to
zabalili a vydali se smìrem na Vlèí horu.
Ve 12:45 se nám podaøilo vystoupit
i s kárkou až k rozhlednì, i když cesta byla
velmi špatná. Správce rozhledny se tváøil
velmi divnì - tìžko øíci, co si asi myslel.
Kde jsme se tam s tím vozíkem vzali a co
tam s tím podezøelým nákladem vùbec
chceme? Co tam chceme dìlat, jsem mu
vysvìtlil - nebyl proti, a tak jsme zakoupili
vstupenky a vydali se nahoru do vìže. Vlèí
hora byla nedávno velmi pìknì zrekonstruována, jsou tam dobové dokumenty,
obrázky, popsané výhledy, plastická mapa
okolí. Návštìvu vøele doporuèuji. Prostor
nahoøe je zasklený jako ve skleníku, proto
jsme mohli použít pouze magnetku tìsnì
u okna. Po dvou hodinách už nás nikdo
nevolá... Je 14:45 UTC, balíme, za chvíli

se bude zavírat, napoèítáme 53 spojení,
necháváme správci svoje QSL lístky. Za to
dostáváme radu na lepší zpáteèní cestu
pro nás a náš vozík.

Vysílání z Vlèí hory

Další sobota 14. 8. 99 - v plánu je
Plouènická vyhlídka a Zámecký vrch.
Dopoledne pøijíždíme do Benešova nad
Plouènicí a za pomoci místních obyvatel
nalézáme rozhlednu. Je to pomìrnì malá
stavba ve svahu nad mìstem. Je tu sice
pìkný výhled na mìsteèko a øeku, ale
kolem dokola jsou vysoké kopce. Udaná

nadmoøská výška 220 m. n. m. nevìstí
nic dobrého. Po asi pùlhodinì marného
volání na všechny strany se nám nedaøí
udìlat ani jedno spojení. Balíme a hurá
na Zámecký vrch. Rozhledna je nad
Èeskou Kamenicí a je to novì postavená
døevìná vyhlídková vìž ve zøíceninì
starého hradu. Asi po hodinovém výstupu s trochou bloudìní se dostáváme
na vrchol kopce s rozhlednou. Je tu
pìkný výhled na všechny strany a taky tu
pìknì fouká vítr. Je 11:16 UTC,
zaèínáme vysílat. Anténu musím
neustále držet v silném vìtru, stojím
vlastnì na støeše hradu, vnì vìže. Ve
13:50 UTC balíme, každý máme 73 QSO,
sjíždíme s kopce a vracíme se k autu.
Pøíští pátek 20. 8. 99 se cestou na
chalupu stavujeme v Roudnici na rozhlednì v parku, dìláme asi 10 QSO
a pokraèujeme v cestì. Protože se
blížíme k 1000 bodùm a potøebujeme
každý ještì pár spojení, tak padla volba
na ten neš•astný Varhoš•. V sobotu
naveèer v 15:20 UTC jsme opìt na rozhlednì „Varhoš•“. Tentokrát nenechávám nic náhodì. Na kárku byl
naložen akumulátor, IC-706, ruèka,

devítiprvková Yagi, magnetka. Zájem
o nás je slabší - v tuhle dobu má již
velká vìtšina zájemcù diplom splnìn.
Varhoš• byl již aktivován nìkolika
amatéry. Dìláme 28 QSO - to nám již
staèí a hranice 1000 bodù je koneènì
zdolána.
Navštívili jsme 10 rozhleden, vysílali
z devíti, udìlali jsme každý okolo 420
spojení a pracovali s 32 rozhlednami.
Naším „nejvìrnìjším“ hamem byl Jarda
OK1DSO, který jako jediný mìl s námi
spojení ze všech devíti rozhleden, následují Franta OK1CFK a Zdenìk OK1ZPC
s osmi spojeními. Ne všechny návštìvy
rozhleden byly dopøedu avizovány
paketem.
Závìrem bych ještì jednou podìkoval
Honzovi OK1VPY za skvìlý nápad vysílat
z rozhleden a Zdeòkovi OK1UPU, že
nápad zpopularizoval, uvedl v život,
zajistil sponzora a celou akci odstartoval. Témìø „mrtvé“ pásmo 2m fantasticky ožilo jako nikdy pøedtím. Díky!
Sportu zdar a rozhlednám zvláš•!
Ivo Ševèík, OK1SI

Katalánští radioamatéøi
Vždy se snažím navštìvovat nová místa a potkávat nové lidi a ve Španìlsku jsem byl již dvakrát proè jsem tam jel znovu? Moje první cesta byla v roce 1970 a bylo to skákání ze zemì do zemì podle
rèení „jestliže je úterý, musíme být v Belgii“. Nevidìl jsem skoro nic. Druhá cesta byla na konci
80. let a bìhem ètrnácti dnù jsem navštívil 6-7 výhradnì španìlských mìst. To bylo mnohem lepší
a užil jsem si každou minutu. Rozhodujícím faktorem pro moji tøetí návštìvu byly výborné pracovní
vztahy s Xavierem EA3ALV, vydavatelem španìlského èasopisu CQ Radio Amateur, který pøeložil
a vydal nìkolik mých cestopisù.
Pøipravoval jsem tuto cestu tak, že jsem napsal URE,
Španìlské radioamatérské asociaci, a žádal ji o pomoc
s vyhledáním místních radioamatérù. Dlouhou dobu
jsem nedostal žádnou odpovìï, protože jsem poslal svùj
dopis Angelovi EA1FQ, generálnímu tajemníkovi URE,
a nevìdìl jsem, že žije 300 km daleko a do Madridu jezdí
jen obèas. Nakonec odpovìdìl Juan, administrativní
tajemník URE, a zaèali jsme spolupracovat.
Letìl jsem pøímým letem spoleènosti Iberia z New
Yorku do Barcelony a po sedmi hodinách jsem dorazil
do cíle. Xavier EA3ALV mne vyzvedl na letišti a byl
prvním španìlským radioamatérem, se kterým jsem
udìlal interview a kterého jsem vyfotil. Xavier, s licencí
od roku 1954, je experimentátor, rád staví elektronické
obvody. Je také závodník a DXman s 308 zemìmi na
kontì. Používá FT-920 s homemade zesilovaèem, který
dává až 300 W do vícepásmového vertikálu R-7000.
Dobøe vyøizuje QSL agendu a jeho e-mailová adresa je
xparadell@infomail.lacaixa.es. Xavierova dcera Laura je
EA3DBU a její manžel Albert je EC3DBZ, ale oba nejsou
v souèasnosti aktivní.
Jako mnoho dobøe situovaných Španìlù má Xavier
druhý dùm; jeho stojí nedaleko malé vesnice L´Ametlla
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del Valles, asi 30 km severnì od Barcelony ve výšce
600 m nad moøem. O èem jiném by mohl DXman snít?
Tam v kopcích má Xavier na 4 m vysoké terase
instalován 16 m vysoký stožár. Na vrcholu stožáru je
sedmiprvková Yagi od Force 12 pro pásma 10-15-20
metrù, invertované V pro 40 metrù a ještì jedno pro 80
metrù. Xavier pracuje s TS-520, s pøijímaèem R-4C pro
práci split, a koncový stupeò 800 W TL-922. Jeho bratr
Ramon, EA3EJI, bydlí jen o nìkolik ulic dál. Ramon,
chemický inženýr s koncesí od roku 1982, je Dxman,
pracuje SSB a má 308 zemí pro DXCC.
Dalším amatérem, který bydlí v téže oblasti je JoanMichel, EA3ADW. Nebyl doma, když jsme projíždìli, ale
vidìli jsme jeho 6 x 17 el. Yagi v diamantové konfiguraci, které používá pro EME na 2m, 7 el. Yagi pro 6 metrù
a další Yagi pro 70cm. Ta mìla tolik prvkù, že jsem je ani
nemohl spoèítat.
K mému hotelovému pokoji - slyšeli jste o pokoji typu
„díra ve zdi“? Mùj pokoj byl spíše typu „prasklina ve zdi“
a stál mne 3000 peset, asi 750 Kè, vèetnì nedostateèné
snídanì.
Xavier mne zavedl do kanceláøí španìlského èasopisu
CQ, kde jsem potkal Miguela, EA3DUJ, který zde již 15

Xavier EA3ALV

let dìlá šéfredaktora. Nemluvím španìlsky a Miguel
neumí anglicky, jak jsme si asi mohli perfektnì rozumìt?
Dále jsme šli navštívit Ramona, EA3LP, opraváøe rádií
a televizí na penzi, s licencí od roku 1956. Ramon, èlen
URB - Unio Radioaficionats Barcelona a Hispánského
CW klubu, je hlavnì konstruktér a experimentátor.
Pracuje hlavnì CW, na doma vyrobeném zaøízení
s výkonem 2-3 W udìlal více než 100 zemí s anténou
G5RV. Ramon má nìkolik druhù QSL lístkù.
Xavier mne také zavedl k Rafaelovi, EA3IH, který na
6m používá znaèku EH3IH. Rafael, s licencí od roku
1949, je napùl v penzi. Spolupracuje se španìlským
èasopisem CQ a s publikací Top Dance. Pracoval
v „public relations“ pro nìkolik výrobcù aut. Døíve
závodil a pracoval DX na spodních pásmech a hlavnì
provozem CW má více než 300 zemí. Nyní má radìji
provoz VHF a UHF. Pro 2m má 19 el. Yagi a na 6m
udìlal 90 DX zemí pomocí antény HB9CV. Rafael dobøe
vyøizuje QSL agendu.
Pokraèování pøíštì
George Pataki, WB2AQC, pøeložil Ing. Tomáš Hrdý, OK1FWR
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Radioamatéøi a Internet - www.eHAM.net
eHAM.net je webové místo pro aktivní radioamatéry, místo, které si klade za cíl být nejvìtším,
nejkvalitnìjším a nejnavštìvovanìjším radioamatérským webovým místem na svìtì.
Sami tvùrci webového místa eHAM.net formulovali svoji
vizi takto:
„Vybudovat nejvìtší a nejúplnìjší radioamatérské
místo na Internetu. Portál, který budou všichni radioamatéøi používat jako první místo, kam pùjdou pro informace, výmìnu nápadù a názorù, k zapojení se do
celosvìtové radioamatérské komunity. Poskytovat
uznání všem, kteøí ho budují nebo pøispívají k jeho
obsahu a potìšení tìm, kdo ho používají.
Tento projekt realizuje tým dobrovolníkù, kteøí si
každý vybrali obor, který je zajímá, a s nadšením tuto
oblast spravují. K budování tohoto místa pøispìjí svými
zkušenostmi programátoøi z øad radioamatérù a budou
vždy používány nejnovìjší technologie a profesionální
návrháøské a programátorské standardy. Toto místo by
mìlo být takové, aby každý, kdo se na jeho budování
podílel, na to mohl být hrdý.“

Na eHAM.net najdete následující rubriky:
s Callbook (adresáø radioamatérù) - je pøístupný
z kterékoliv stránky eHAM.net z okénka Call Search.
Seznam amerických radioamatérù je online aktualizován
podle údajù FCC. Každý si do databáze mùže doplnit
i svoji adresu elektronické pošty (e-mail), webovou

adresu, fotografii a struènou charakteristiku (životopis).
Pokud v callbooku nejste, mùžete se tam samozøejmì
doplnit.
s Chat (online diskuze v reálném èase) - diskusní fórum
s neomezeným poètem diskusních okruhù, kde lze najít
mezi ostatními radioamatéry ty s podobnými
zájmy, popø. uskuteèòovat schùzky v pravidelných èasech ap.
s Classifieds (Inzerce) - zde lze prodávat, kupovat i smìòovat jakýkoliv radioamatérský a související sortiment. Pøibývají zde desítky inzerátù
dennì, lze v nich i tématicky vyhledávat.
s eHAM Detective - výkonný vyhledávací modul,
který prohledává archivy internetových konferencí na všech významných serverech (contesting.com, qth.net, qth.com, yccc.org ad.) a vyhledá vše, co souvisí s vaším radioamatérským
dotazem.
s DX Packet Spots (spoty z DX clusteru) prohlížení aktuálních DX spotù z celého svìta
s možností filtrování podle pásem, druhu provozu,
volacích znaèek i zemìpisné oblasti tìch, kdo spoty
dodali. Jedním •uknutím se odtud lze dostat do databáze
QSL manažerù nebo do Callbooku.
s Friends Remembered - vìnováno významným
radioamatérùm, kteøí již nejsou mezi námi,
k zachování jejich památky. Mohou pøispìt
všichni.
s Links (odkazy) - velmi rozsáhlá sbírka odkazù
(témìø 4000) na radioamatérská místa na
Internetu. Odkazy jsou roztøídìny podle kategorií
a lze v nich vyhledávat a rùznì je filtrovat. Jsou
hodnoceny návštìvníky (jedna až pìt hvìzdièek).
s News - nové zprávy a zajímavosti od radioamatérù z celého svìta i od oficiálních institucí
(ARRL). Ke každému èlánku lze napsat svùj
názor a pøeèíst si názory ostatních.
s HAM Exams (trénink na zkoušky) - lze si zde
naneèisto provìøit znalosti pøi pøípravì na
zkoušky na vyšší tøídu (americké podmínky).

Z pohledu právníka: Reklamace
Reklamace je právem stanovený postup pøi uplatnìní odpovìdnosti prodávajícího za vady. Zákon
o ochranì spotøebitele ukládá prodávajícímu mimo jiné i povinnost spotøebitele øádnì informovat
o rozsahu, podmínkách a zpùsobu uplatnìní odpvìdnosti za vady výrobkù a služeb (dále jen
„reklamace“) vèetnì údajù o tom, kde lze reklamaci uplatnit, a o provádìní záruèních oprav.
Informací o podmínkách, rozsahu a zpùsobu uplatnìní
reklamace jsou veškeré údaje vyplývající z právních
pøedpisù. Informací o podmínkách a zpùsobu uplatnìní
reklamace není možné mínit jakési „reklamaèní øády“
a podobné „pøedpisy“ prodejcù, mající zavazovat kupujícího. Podle platné právní úpravy jsou podmínky a zpùsob reklamace regulovány zákonem a v pøípadì dispozitivních ustanovení je možno se od nich odchýlit jen
dohodou poskytovatele služby se spotøebitelem, nikoli
tedy na základì prostého vyvìšení reklamaèního øádu.
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Prodávající by tedy musel s kupujícím o zvláštních podmínkách odpovìdnosti za vady uzavøít dohodu.

Pøijímání a vyøizování reklamací
Nejprve je nutno odlišit pojmy pøijímání a vyøizování
reklamace. Za pøijímání reklamace je tøeba považovat
právní úkon poskytovatele služby, respektive osoby jím
povìøené, kterým vezme na vìdomí spotøebitelovo
uplatnìní odpovìdnosti za vady (reklamaci). Vyøízením

s Product Reviews (recenze výrobkù) - stovky popisù
a zkušeností s továrními výrobky pro radioamatéry (od
radioamatérù, lze samozøejmì pøispìt).

s Ham SpotLight (radioamatérský „reflektor“) - profily
známých radioamatérù z celého svìta.
s Propagation (podmínky šíøení) - aktuální podmínky
šíøení aktualizované z paketových clusterù z celého svìta.
s QSL Managers - velmi rozsáhlý seznam QSL
manažerù úzce propojený s DX Packet Spots.
s Speak Out - redakèní fórum pro diskuse k rùzným
radioamatérským záležitostem. Obvykle jsou udržována
tøi aktuální témata (v bøeznu to byla napø. Plány DX expedicí, Vaše další koníèky a Nové otázky ke zkouškám).
s Contesting - pokud jde o závody nemá eHAM.net
vlastní specializovanou rubriku a používá odkaz na
známé místo www.contesting.com.
Zakladateli webového portálu eHAM.net jsou Bill
Fisher (W4AN), Randy Thompson (K5ZD), Garth
Hitchens (KG7GA) a Trey Garlough (N5KO). Mnoho
dalších radioamatérù dobrovolnì peèuje o jeho jednotlivé rubriky, grafickou podobu, webové aplikace atd.
Alek Myslík, OK1AMY

reklamace naproti tomu bude vlastní posouzení vady,
její odstranìní, výmìnu zboží, pøípadnì odmítnutí reklamace.
Podle obèanského zákoníku mùže být k provedení
opravy stanovena zvláštní osoba. Není-li tomu tak, je
poskytovatel služby povinen pøijmout reklamaci
v kterékoli provozovnì, v níž je pøijetí možné s ohledem
na pøedmìt èinnosti v provozovnì, pøípadnì i v místì
podnikání.
Po celou provozní dobu musí být v provozovnì pøítomen pracovník povìøený vyøizováním reklamací.
Pracovník povìøený vyøízením reklamace je povinen
rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitìjších pøípadech
do tøí pracovních dnù (do této doby se ale nezapoèítává
doba potøebná k odbornému posouzení vady, je-li toho
zapotøebí).
Poraèování na stranì 33
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Technika
Elektøina a hamovna II
V první èásti èlánku o elektrickém zaøízení v hamovnì jsme se zabývali vysokofrekvenèním uzemnìním. Hlavní dùraz byl kladen na ochranu proti pøepìtí pøicházejícímu z antény, pøièemž se mlèky
pøedpokládalo, že ostatní elektrická instalace je provedena bezpeènì. Dnes bychom se rádi
zamìøili právì na tuto oblast.
Snad úplnì základní podmínkou bezpeènosti jakéhokoliv elektrického zaøízení je ochrana pøed nebezpeèným
dotykem èástí živých (tìch, které jsou pøi provozu pod
napìtím) a èástí neživých (nesmí být pod napìtím).
Smyslem tohoto èláneèku není opisovat ustanovení
norem ani rozpitvávat mnohé dílèí aspekty pøechodu
filozofie tìchto pøedpisù na platformu Evropských
norem. Dokonce úmyslnì nezdùrazòujeme, že podle

dloužení s vícenásobnými zásuvkami. Dnes se dá koupit
i s prosvìtleným vypínaèem, což nám mùže vyøešit
problém s centrálním vypínáním vybraných zaøízení.
Pøíklad je na obr. 3. Za zmínku zde stojí, že do zásuvky je pøívod dvojvodièový (L - PEN), ale v zásuvkovém
prodloužení již tøívodièový (L - PE - N). Toto rozdìlení
vodièe PEN na pracovní (N) a ochranný (PE) je nutné
z bezpeènostního hlediska - zabraòuje spojení
chránìných èástí spotøebièe s fází v pøípadì pøehození

Obrázek 2 - Schéma zapojení (ideové) elektrického rozvodu v hamovnì

Obrázek 1 - Zásuvky a zástrèky 220 V stø.

nich musí být mnohé vìci jinak (od toho jsou aktivy
revizních technikù), ale jde nám o jakýsi praktický
pohled na bezpeènost té èásti zaøízení, kterou si pøi provozování toho našeho konì èasto ani neuvìdomujeme.
Základním opatøením k zajištìní ochrany pøed
nebezpeèným dotykem neživých èástí je spojení
všeho na zaøízení, co je kovové a pøístupné,
s ochranným vodièem. Vše, co je napsáno dále,
nìjak s touto podmínkou souvisí. Úmyslnì se nezabýváme elektrickými spotøebièi tøídy II, které jsou
chránìny svou dvojitou izolací (jsou oznaèeny
znaèkou „dva soustøedné ètvereèky“).
V úplnì nejjednodušším pøípadì je pøívod elektrické energie do hamovny tvoøen zásuvkou 220 V 16
A (viz obr. 1). Pøi pohledu na zásuvku zepøedu je na
levou zdíøku pøipojena fáze (L) a na pravou nulový
vodiè (N). Na prostøední kolík je pøiveden ochranný
vodiè (PE). Pokud jde o starší dvojvodièový zásuvkový rozvod, plní ochranný vodiè zároveò funkci
nulového a je pøiveden nejdøíve na kolík a potom
propojen s pravou zdíøkou a oznaèuje se PEN.
Pro pøipojení èehokoli do zásuvky slouží zástrèka
(vidlice), která tvoøí se šòùrou jeden celek. Šòùra je
trojžilová, jednotlivé vodièe jsou odlišeny barvou
izolace: hnìdá je fáze (L), modrý je nulový vodiè (N)
a kombinaci zelené a žluté má vodiè ochranný (PE).
Abychom mohli pøipojit všechny naše pøístroje,
stroje a „udìlátka“, takøka se neobejdeme bez pro-
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stranì transceiveru. Prakticky se to dá vyøešit pøipojovací lištou TE (viz obr. 2 a 3), na kterou jsou uzemnìny
všechny kostry pøístrojù, které nemají dvojitou izolaci.
TE musí být propojena nejen s ochranným vodièem PE,
ale též k vysokofrekvenèní zemi E. Teprve tehdy mùže
být TE skuteènou „bezšumovou“ zemí, jak praví norma.
V RA 1/2000 jsme ji nazývali vnitøní uzemòovací sbìrnicí (lištou). Vnìjší uzemnìní E (viz obr. 2) je podrobnì
popsáno v již citovaném minulém èísle RA.
Ideálním pøípadem je, máme-li možnost pøi zøizování
hamovny ovlivnit vlastní provedení elektroinstalace.
Strukturální schéma, jak by elektrický rozvod mohl
vypadat, je na obr. 2. Pro názornost je rozdìlen do tøí
zón. Zóna I je tvoøena pøípojkou, hlavní domovní skøíní
(HDS) s hlavními pojistkami a konèí elektromìrem. Je z
pochopitelných dùvodù zaplombována. V zónì II je

fázového vodièe v zásuvce (nìkteré rozboèovací zásuvkové vidlice, tzv. „rozdvojky“, toto dìlají). Navíc nám
dává šanci nìkam propojit uzemòovací svorku na zadní

elektrická rozvodnice s jištìním jednotlivých obvodù.
Naše hamovna je v zónì III, která zaèíná hlavním vypínaèem (HV). Tento bod je zároveò i místem rozdìlení
vodièe PEN na PE a N, pokud jsme to už neprovedli
v rozvodnici v zónì II.
Na obr. 2 nejsou nakresleny bìžné jednofázové
a tøífázové spotøebièe vìtšího výkonu (topení 3 - 5
kW, klimatizace apod.), pro které je mnohdy pøímo
pøedepsán samostatný pevný pøívod (tj. bez zásuvky) se samostatným jištìním v rozvodnici.
Pokud je rozvod v naší hamovnì sám rozsáhlejší, je
vhodné i sem pøivést všechny 3 fáze, mezi nìž se
lépe rozloží celkové zatížení zpùsobené provozem
našich hobbystických zaøízení (mimo jiné je to
požadováno normou). Prakticky je nejvhodnìjší
toto realizovat malou rozvodnicí, napø. podle
obr. 4. Základem je rozvodnice typu ZIR. Obsahuje
hlavní vypínaè, tøífázový jistiè, jednofázové jistièe
a zásuvky. Sbìrnice pro pøipojení jak støedních
nulových (N), tak ochranných zelenožlutých vodièù
(PE) upravíme tak, aby každý vodiè byl samostatnì
pøipevnìn vlastním šroubkem. Pøívod do rozvodnice bude buï ètyøvodièový (L1, L2, L3, PEN) nebo
pìtivodièový (L1, L2, L3, N, PE). V pøípadì
pìtivodièového pøívodu pak nesmí být propojka
mezi lištami PE a N! Ochranný vodiè PE je propojen s ochrannou svorkou rozvodnice, na kterou je
pøipojena vnìjší zemnicí lišta TE. Propojení musí

Obrázek 3 - Pøíklad rozdìlení pracovního a ochranného vodièe PEN
na ochranný (PE) a pracovní (N)
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být provedeno zelenožlutým
vodièem o prùøezu alespoò
6 mm 2 .
Na obr. 5 je potom pøíklad fyzického øešení rozvádìèe, kde na
boèních stìnách jsou zásuvky 220
V / 16 A, ve spodní tøífázová
zásuvka 380 V / 16 A a na èelní
stìnì je hlavní vypínaè a jistièe.
Na další èásti obrázku je pohled
na zadní stìnu stolu se zásuvkovým rozvodem a lištou „bezšumového“ uzemnìní TE. Nevýhodou je, že musíme mít pøístup
k zadní stranì stolu.
Po realizaci je vždy dùležité
ovìøení nejen funkènosti, ale také
bezpeènosti. Výše popsaný rozvod
mùžeme zkontrolovat dvìma
druhy mìøení - mìøením pøechodového odporu a impedance ochranné smyèky.
Na obr. 6 je principiální schéma mìøení pøechodového odporu. Provedeme jej ve tøech
krocích:
1. Zmìøíme pøechodový odpor Rp mezi lištou TE
a dutinkou pøívodní šòùry prodloužení pøi pøístrojích pøipojených do zásuvky prodloužení.
2. Zmìøíme Rp mezi lištou TE a dutinkou pøívodní
šòùry každého pøístroje samostatnì.
3. Zmìøíme Rp mezi lištou TE a vnìjší uzemòovací
svorkou pøístroje.
Kvalitu propojení ukáže ohmická hodnota Rp,
která nesmí být vìtší než 0,1 Ω.
Pokud nemáme k dispozici pøístroj, který je
schopen pøímo mìøit impedanci ochranné smyèky,
správnou funkci ochrany nulováním zkontrolujeme
pomìrnì snadno podle následujícího postupu:
1. Do zásuvky, pokud možno co nejvzdálenìjší od
rozvodnice, zapojíme vìtší spotøebiè se známým
pøíkonem - napø. vaøiè nebo topidlo o P = 1000 W.
2. Do další nejbližší zásuvky pøipojíme voltmetr, nejlépe
pøímo paralelnì s tímto spotøebièem.
3. Zmìøíme napìtí pøi vypnutém spotøebièi - napø. U1 =
235 V.
4. Zmìøíme napìtí pøi zapnutém spotøebièi - napø. U2 =
220 V.
5. Vypoèteme proud odebíraný spotøebièem:

6. Vypoèteme impedanci smyèky Zs:

7. Ze jmenovitého napìtí sítì Un a impedance Zs
vypoèteme zkratový proud:

Když tento zkratový proud vydìlíme bezpeènostním
koeficientem (2,5 nebo pro vìtší bezpeènost 4), který by
mìl zaruèit, že pojistka nebo jistiè vypne v dostateènì
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Obrázek 4 - Pøíklad øešení elektrického rozvodu v hamovnì OK2BNG

Obrázek 5 - Pøíklad øešení rozvádìèe a uzemòování spotøebièù

krátkém èase, dostaneme hodnoty, které musí být vyšší
než jmenovitý proud použité pojistky nebo jistièe, tj.

v našem pøípadì 16 A:
Jak je vidìt, v obou pøípadech nám vyšly hodnoty
vyšší než 16 A, takže ochrana nulováním by v
naší hamovnì mìla být v poøádku.
Odborník namítne, že podle v souèasné
dobì platných norem tento výpoèet již nemusí
opravòovat k výše uvedenému tvrzení, protože
nám neposkytuje informaci o èase, ve kterém
ochrana vypne. Dále nám doporuèí použití
proudového chránièe atd. Jsme si vìdomi
tohoto prohøešku, ale jak bylo uvedeno
v úvodu tohoto èlánku, jde nám o nejzákladnìjší pohled na bezpeènost, kterého by mìl
být schopen každý radioamatér. A kolik
radioamatérù má doma poslední znìní ÈSN
33 2000 vèetnì grafických vyjádøení vypí-

nacích charakteristik konkrétních typù jisticích prvkù,
které ve svém rozvodu použil?
Co øíci na závìr? Snad jen to, že bezpeènost obsluhy,
tj. té èásti „zaøízení“, která se v naší hamovnì nachází
mezi transceiverem a židlí, musí být za každou cenu na
prvním místì. A vždy se vyplatí radìji tuto bezpeènost
pøehánìt, než podceòovat. Elektøina totiž nepromíjí, ale
zabíjí!
Jan Bocek, OK2BNG a Ing. Tomáš Klimèík, SWL

Obrázek 6 - Ovìøování propojení ochranného vodièe PE se zemnící lištou TE
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Nabíjení malých NiCd a NiMH akumulátorù
V dnešní dobì používáme znaèné množství pøenosných elektronických pøístrojù. Ty jsou obvykle
napájeny z baterií. V pøípadì jejich èastého používání je výhodné pro jejich napájení použít místo
klasických primárních („nenabíjecích“) baterií baterie nabíjecí - akumulátory. Nìkteré pøístroje
použití akumulátorù již pøímo pøedpokládají. Akumulátory v nich použité mají buï tvar a velikosti
jako bìžné primární èlánky, napøíklad tužkové (velikost AA), malé a velké monoèlánky (velikost C,
D) apod., nebo je již v pøístroji pøímo použit vestavìný speciální akumulátor („akublok“). V druhém
pøípadì bývá obvykle k pøístroji dodáván i originální nabíjeè. Ovšem to ještì neznamená, že se
jedná o nabíjeè kvalitní. Taktéž v návodu k pøístroji nìkdy nebývá dostateènì dobøe popsáno, jak
správnì nabíjet, aby akumulátor byl dobøe nabit a zároveò nedocházelo ke snižování jeho životnosti, èi dokonce k jeho poškozování. V následujících øádcích je podrobnìji rozepsána problematika
nabíjení NiCd a NiMH akumulátorù.
Malé, hermeticky uzavøené NiCd a NiMH akumulátory,
zatím patøí ve svém oboru k nejrozšíøenìjším a k nejèastìji používaným. Jejich vlastnosti jsou obdobné.
Jmenovité napìtí mají shodnì 1,2 V. Podobné jsou též
nabíjecí a vybíjecí køivky (jejich malé odlišnosti budou
pozdìji blíže rozvedeny). Zhruba stejné jsou též principy
jejich nabíjení. Èlánky se nabíjí stejnosmìrným proudem, jehož hodnota je obvykle udávána v násobku
kapacity (C) èlánku. V bìžných podmínkách nezávisí na
prùbìhu proudu - zda je proud èistì stejnosmìrný, nebo
pulzní. Rùzné, reklamou vyzdvihované speciální „pulzní“
nabíjeèe, dobíjejí pulzním proudem obvykle z vlastních
konstrukèních dùvodù. Z hlediska nabití èlánku je ale
dùležitá støední hodnota proudu. Bìžné nabíjení, a s tím
související metody nabíjení NiCd a NiMH èlánkù, se
rozlišují podle délky nabíjecího èasu. Jsou to: nabíjení
pomalé (standardní - tzv. „Normal Charge“), zrychlené
nabíjení (tzv. „Quick Charge“) a rychlé (tzv. „Fast
Charge“).

Obecné zásady nabíjení
Základní metodou je pomalé nabíjení proudem rovným
1/10 C (C je kapacita èlánku) po urèitou dobu. Obvykle
se uvádí 14-16 hodin. Napøíklad èlánek s kapacitou 700
mAh nabíjíme proudem 70 mA. Hodnoty tohoto standardního nabíjení bývají obvykle uvedeny na obalu
èlánku. Uvedený èas platí pro vybité akumulátory.
Èásteènì vybité akumulátory se nabíjí po pøíslušnì
kratší dobu. Napøíklad èlánky vybité na polovinu se pro
plné nabití budou nabíjet polovièní dobu, tedy 7-8 hod.
Stupeò vybití lze orientaènì stanovit z doby provozu
pøístroje na plnì nabité èlánky. Napø. vydrží-li konkrétní
typ akumulátoru napájet walkman po dobu 10 hodin,
bude po 3,5 hodinách provozu vybit pøibližnì z 1/3
kapacity. Pro plné nabití jej proto budeme nabíjet jen
1/3 bìžné nabíjecí doby, tedy 4,5-5,5 hodiny. Dodržení
hodnoty nabíjecího proudu rovného 1/10 C není nutnou
podmínkou. Zvolíme-li si nabíjení proudem 1/12 C,
staèí jen v pøíslušném pomìru prodloužit dobu nabíjení.
S tímto pøípadem se bìžnì setkáme napø. u standardních
nabíjeèù bez automatiky. Nabíjecí proud je u nich napø.
pro tužkové èlánky s kapacitou 600-700 mAh nastaven
obvykle na 60-70 mA. Chceme-li pak v tomto nabíjeèi
nabít èlánek s kapacitou vyšší, staèí v nìm èlánky
ponechat pøíslušnì delší dobu. Po uplynutí pøíslušného
èasu je tøeba ukonèit nabíjení, nebo snížit hodnotu nabíjecího proudu na 1/50 až 1/30 C, takzvaný udržovací
proud. Udržovací proud slouží k hrazení ztráty kapacity
èlánku samovybíjením. Lze jím akumulátor trvale dobíjet, bez èasového omezení. Ukonèení pomalého nabíjení
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se provede jednoduše - vyjmutím akumulátoru z nabíjeèky, resp. odpojením nabíjeèky od „akubloku“ apod.
Nevýhoda této jednoduchosti je v nutnosti obsluhy,
která musí sledovat èas nabíjení. Výhodnìjší je použít
nabíjeè s èasovaèem, který sám po uplynutí nastavené
doby nabíjení ukonèí, pøípadnì pøepne na udržovací
hodnotu proudu. V nìkterých nabíjeèích bývá trvalý
udržovací proud èasto nahrazen krátkými impulzy
plného „desetinového“ proudu, jehož støední hodnota
odpovídá výše uvedeným 1/50 až 1/30 C. Nabíjí-li se
èlánky proudem 1/10 C delší dobu, než která je nutná
pro jejich nabití, dochází k jejich pøebíjení a èlánky se
zahøívají. Nadbyteènì dodávaná energie se totiž již
neakumuluje, ale pouze mìní v teplo. V tomto režimu se
kvalitní èlánky obvykle nepoškodí, ale pøi èastém nebo
dlouhodobém pøebíjení dochází èasem ke snižování
jejich životnosti (postupnému úbytku kapacity,
zvyšování vnitøního odporu atd.). Z hlediska vlivu nabíjení na životnost akumulátorù by bylo ideální je nabíjet
jen na cca 90 % skuteèné kapacity, nebo ménì. Pøi
takovémto šetrném zacházení se pak jejich životnost
naopak prodlužuje.
Standardní pomalé nabíjení malým proudem je velice
výhodné z hlediska jednoduchosti nabíjeèe. Amatérovi
staèí pro zhotovení jednoduchého nabíjeèe sí•ové trafo,
jedna dioda a rezistor. Ještì výhodnìjší než rezistor je
žárovka, ta kromì toho, že stejnì jako rezistor omezuje
nabíjecí proud, jej svým svitem i indikuje, èásteènì
i stabilizuje. Vìtšinou i chrání nabíjeè proti zkratu, který
navíc ohlásí silným jasem, v krajním pøípadnì se
obdobnì jako pojistka pøepálí. Fantazii a možnostem se
pøi konstrukci „pomalého“ nabíjeèe meze nekladou. Asi
jediným, ale bohužel zásadním, problémem tohoto nabíjení je právì jeho pomalost. Dnešní „uspìchaná“ doba
si žádá nabíjení rychlé a ještì rychlejší. A proè ne.
Vìtšina nových typù akumulátorù vèetnì NiMH toto
nabíjení umožòuje. Pro jistotu se ale nejdøíve
pøesvìdète, zda to právì ten váš akumulátor opravdu
snese. Zde již pøeci jen „pøestává legrace“. Ke konci
„rychlonabíjení“ dochází v èláncích k vývinu plynù, které
již aktivní hmota nedokáže absorbovat, tak jako pøi pomalém nabíjení. Pøi tom se prudce zvyšuje tlak a teplota
uvnitø èlánku. Pokud by nedošlo ke vèasnému ukonèení
nabíjení, dojde k otevøení pojistného ventilu èlánku
a úniku plynù a elektrolytu z nìj. Èlánek, u kterého tento
jev nastal, se obvykle trvale poškodí. V mezním pøípadì
existuje i možnost nebezpeèné explo-ze, ke které u nìkterých nekvalitních typù èlánkù mùže dojít. I to je jedním
z dùvodù, proè je dobré dát v akumulátorech pøednost
ovìøené znaèce, testované podle pøíslušných norem.
Samozøejmì, že nad tímto varováním mnozí mávnou

rukou. I kdyby se tisíckráte nic vážného nestalo, po tisící
prvé... Zdraví je jen jedno a nedá se opravit èi vymìnit
jako vadná souèástka. Možná je to pøílišné strašení.
Avšak nikoli pro nic za nic jsou pøísné bezpeènostní
pokyny na prvních stránkách katalogù výrobcù, a to
nejen akumulátorù. Otázka bezpeènosti èlánkù je napøíklad zmiòována též jako jeden z hlavních dùvodù, proè
nejsou zatím uvolnìny k bìžnému prodeji nové typy,
napø. lithium-iontových èlánkù.
Jjestliže je tedy na obalu akumulátoru uvedeno
zrychlené nabíjení (tzv. „Quick Charge“), mùžeme se do
nìj smìle pustit. Nìkteøí výrobci uvádí na obalu pouze
údaj o pomalém (standardním) nabíjení, pøestože èlánek
lze bez problémù „rychlonabíjet“. Možnost takovéhoto
nabíjení lze bezpeènì ovìøit napø. v technické dokumentaci, která je u solidních výrobcù nebo dealerù
k dispozici. Pro zrychlené nabíjení platí v podstatì stejné principy jako pro nabíjení pomalé. Pøi zrychleném
nabíjení se nabíjí proudem 1/4 až 1/3 C, po dobu 4 až 6
hodin. Nabíjecí èasy se nesmí pøekraèovat. Tato podmínka je u zrychleného nabíjení podstatnì dùležitìjší
než u pomalého. Nezbytnou výbavou nabíjeèe je èasovaè, který vypne nebo sníží nabíjecí proud, podobnì
jako u pomalého nabíjení, na hodnotu udržovacího
proudu. Nabíjeè by též mìl být vybaven obvodem pro
hlídání teploty. Pøi zahøátí èlánkù na teplotu nad 50 °C
by mìl tento obvod ukonèit nabíjení. Originální
„akubloky“ bývají opatøeny termistorem pro snímání
teploty èlánkù. Dále pak mají tepelnou bezpeènostní
pojistku, která v pøípadì pøehøátí rozpojí nabíjecí obvod.

Vybíjet pøed nabíjením?
Do nabíjeèe s pevnì nastaveným èasem nabíjení je tøeba
vkládat èlánky vybité. U èlánkù vybitých jen z èásti by
docházelo k pøebíjení se všemi jeho výše uvedenými
nebezpeèími. Proto mají nabíjeèe pro zrychlené nabíjení
obvykle vestavìný vybíjeè, který èlánky pøed nabíjením
nejprve vybije. Malá poznámka - lépe nežli vybití by bylo
napsat „nastavení kapacity na nulovou hodnotu“. Nìkdo
se mùže mylnì domnívat, že vybití èlánku znamená jeho
úplné vybití na 0 V. To se však zásadnì nedoporuèuje trvalé vybíjení, resp. trvalé pøipojení èlánkù k zátìži (bez
dobíjení), jim škodí. Ještì více nebezpeèné je hluboké
vybíjení pro bateriové sady (nìkolik akumulátorù zapojených do série, za sebou), kde mùže dojít k pøepólování
jednoho èi více èlánkù. Pøepólování èlánku pak obvykle
znamená jeho trvalé poškození. Proto je pro použití akumulátorù v sadách nutné používat akumulátory stejného
typu (jednoho výrobce), nejlépe pak i stejného stáøí, èi
výrobní série. Jedinì tak lze dosáhnout záruku stejnomìrného vybíjení jednotlivých èlánkù v sadì.
Pro bìžnou praxi se používá hodnota napìtí pro vybití
kolem 1,0 V na èlánek. Nutnost vybít èlánek pøed nabíjením v nabíjeèi s èasovaèem, nám úmìrnì stupni vybití
èlánku prodlužuje celkovou dobu nabíjení. Taktéž pro
životnost èlánkù je výhodnìjší je zcela nevybíjet. Naopak
- èásteèným nabitím resp. doplnìním jen té èásti
energie, která byla vybitím odèerpána, se životnost
èlánku prodlužuje. Tak napø. pøi vybíjení jen cca 25 %
kapacity lze za pøedpokladu použití kvalitního èlánku
a jeho správného nabíjení, dosáhnout až 5000 cyklù. To
platí obecnì, nejen pro èlánky NiCd a NiMH. Tato
skuteènost je v silném rozporu se všeobecnì rozšíøeným
nesprávným názorem o tzv. pamì•ovém efektu.
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Technika
Pamì•ový efekt, respektive takto nazývaný jev, existuje.
Ovšem rozhodnì ne v takové míøe a s takovými následky, s jakými bývá èasto laicky popisován. Pamì•ový
efekt existuje jak u NiCd, tak u NiMH akumulátorù. To
je opìt v rozporu s nesprávným tvrzením, že NiMH
èlánky pamì•ový efekt nemají. Pamì•ový efekt je však
jev nevýrazný a v bìžné praxi, s ohledem na další okolnosti ovlivòující kapacitu a životnost èlánku, zcela
zanedbatelný. Pøi bìžném používání èlánkù proto není
nutné se vlivu pamì•ového efektu obávat. Pokud nìkdo
tvrdí, že mu pamì•ový efekt znièil èlánky, rozhodnì
nemá pravdu. Èlánky mohl znièit napø. špatným nabíjením, nebo prostì použil nekvalitní èlánky (urèitì byly
za „výhodnou“ cenu). Protože nejenom v oblasti akumulátorù obvykle platí, že levné, èasto prošlé, èi „no
name“ èlánky neslouží stejnì dobøe a stejnì dlouho,
jako kvalitní znaèkové se zaruèovanou životností.

Rychlé nabíjení
Takže máme kvalitní znaèkové akumulátory, které
chceme kvalitnì a rychle nabít. Vždy• èas jsou peníze.
Proè ne? Pro rychlé (tzv. „Fast Charge“) nabíjení je však
již bezpodmíneènì nutné použít k tomu urèený rychlonabíjeè. Èlánky se pøi rychlém nabíjení nabíjí proudem
rovným 1 C (nìkdy i vìtším) po dobu 1 h (nìkdy
i ménì). Pøi rychlonabíjení postaèuje k plnému nabití
èasto jen o 10-20 % více energie (kapacity), než kterou
akumulátor pak zpìt vydá pøi vybíjení. Energie dodaná
nad tyto hodnoty již znamená nebezpeèné pøebíjení.
V praxi se jedná o každou minutu, po kterou je èlánek
velkým proudem nabíjen. Proto pøi tomto zpùsobu
nabíjení nevystaèíme jen s èasovým omezením. Èasovaè sice nìkteré nabíjeèe mají, slouží však jen jako
jeden z nìkolika bezpeènostních prvkù. Správný
rychlonabíjeè vyhodnocuje nabíjecí køivku, v závislosti
na ní musí vèas ukonèit nabíjení velkým proudem,
a tøeba opìt pøejít na proud udržovací, podobnì jako
u pøedchozích „pomalejších“ metod nabíjení. Pokud by
vyhodnocování nabíjecí køivky selhalo a nabíjení velkým
proudem neskonèilo, je tu napø. výše uvedený
bezpeènostní èasovaè. Ten nabíjení ukonèí po dané
dobì. Ovšem aby bylo ještì co zachraòovat, musí být
správnì nastaven. To je ale problém u univerzálních
nabíjeèù, které nabíjí èlánky s rùznou kapacitou a tedy
i rozdílnou dobou nabíjení. Proto se jako další
bezpeènostní prvek nabíjeèe používá snímání teploty
akumulátoru. Napø. pomocí termistoru, jak již bylo uvedeno výše.
Správná èinnost nabíjeèe pøi rychlonabíjení závisí na
elektronickém obvodu, který vyhodnocuje nabíjecí
køivku. U zapouzdøených NiCd a NiMH akumulátorù
totiž nelze blížící se plné nabití èlánku vyhodnotit
jednoduše, napø. z okamžité hodnoty napìtí, tak jako je
tomu tøeba u olovìných akumulátorù. Nabití NiCd
a NiMH èlánku je signalizováno poklesem jeho napìtí,
tìsnì po dodání plné kapacity. Právì tento pokles
(oznaèuje se -dU) musí vyhodnocovací obvod nabíjeèe
správnì detekovat a dát pokyn k ukonèení nabíjení.
Hodnota -dU bývá okolo 10 mV na èlánek. Tato hodnota kolísá v závislosti na typu èlánku, jeho kvalitì a stáøí,
provozní teplotì okolí a dalších faktorech. U NiMH
èlánkù je hodnota -dU nižší než u NiCd. Zde je zásadní
problém, proè nìkteré nabíjeèe urèené pro nabíjení
NiCd èlánkù neumí nabít èlánky NiMH (respektive
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neumí vyhodnotit konec nabíjení a mohou tyto èlánky
pøebíjet). Problém se správným vyhodnocením nabíjecí
køivky nastává též u nových nebo dlouho skladovaných
akumulátorù. U nich mùže nìkdy dojít k poklesu napìtí
na poèátku rychlonabíjení. Nabíjeè mùže tento pokles
vyhodnotit jako hodnotu -dU indikující stav plného
nabití a rychlonabíjení ukonèí. Proto mají nìkteré nabíjeèe blokování kontroly -dU po dobu nìkolika prvních
minut nabíjení. Problém ovšem nastane, pokud se do
nabíjeèe vloží omylem èlánek nabitý. Ten je pak po uvedenou poèáteèní dobu, kdy je zablokované -dU pøebíjen. Z tohoto dùvodu je výhodnìjší, když nabíjeè
v poèátku nabíjení nabíjí menším proudem, cca 1/3 C.
Po nìkolika minutách, kdy se starší èlánek „rozhýbá“,
pøepne automatika nabíjeèe na plný proud. V pøípadì
vložení nabitého èlánku nebude tento tolik pøebíjen,
jako pøi plném nabíjecím proudu. K poklesu napìtí
nejen na poèátku, ale i bìhem rychlonabíjení, dochází
u starých a vadných akumulátorù, nebo u èlánkù, které
nejsou pro rychlé nabíjení urèeny. Spojení „tìsnì po
plném nabití èlánku...“ ve vìtì uvedené o pár øádkù
výše, má velký význam pro životnost èlánku. Z hlediska
životnosti èlánku je totiž výhodnìjší ukonèovat nabíjení
ještì pøed plným nabitím, než „tìsnì“ po nìm, tak jak se
tomu dìje u metody -dU. Toho lze dosáhnout pøi použití
metody vyhodnocování køivky, oznaèované jako dU/dt.
Pøi ní se vyhodnocuje nárùst napìtí, ke kterému dochází
tìsnì pøed plným nabitím. V tomto okamžiku nabíjeèe,
které mají takovýto detekèní obvod, buï ukonèují nabíjení, nebo ještì chvíli pokraèují v nabíjení sníženým
proudem napø. 1/3 C. To proto, aby akumulátor byl
„opravdu 100%“ nabit. Pøi tomto sníženém proudu je
opìt nižší i nebezpeèí pøebíjení akumulátoru.

Nabíjeèe
Jestliže již máme nìjaký nabíjeè, jak poznáme, jak
nabíjí? Jak poznáme, jakou z výše uvedených metod
nabíjí a zda nabíjí dobøe? Jistým znakem hovoøícím
o kvalitì nabíjeèù je jejich cena, popø. cena výrobku, se
kterým jsou dodávány. S relativnì levnými výrobky je
obvykle též dodávána levná jednoduchá nabíjeèka. Tyto
nabíjeèky obvykle nabíjí „pomalým“ proudem bez
èasového omezení. Hodnota nabíjecího proudu bývá
obvykle uvedena na jejich štítku. Pøi jejich používání
vycházíme ze zásad platných pro pomalé nabíjení.
Výhodné bývá doplnit tyto nabíjeèky nastavitelným
èasovým spínaèem. Je-li pøi používání akumulátorù
problémem urèit stupeò jejich vybití, je vhodné používat
nìjaký vybíjeè, který nastaví hodnotu kapacity akumulátoru na nulovou hodnotu.
Pokud se jedná o složitìjší zaøízení (napø. videokameru nebo znaèkovou „akuvrtaèku“, dražší radiostanici a podobnì), bývá k pøístroji dodáván nabíjeè již
kvalitnìjší. Ten obvykle nabíjí „rychlým“ proudem. Pro
tyto spotøebièe bývá v nabídce pøíslušenství více typù
vymìnitelných „akublokù“ rùzných typù (NiCd / NiMH)
a kapacit. Z tohoto dùvodu mívají pro nì urèené nabíjeèe obvody vyhodnocování nabíjecí køivky. Nìkdy bývá
symbol použité metody uveden na štítku. Zda tyto
obvody nabíjeè opravdu má a zda správnì fungují, lze
snadno ovìøit. Nejprve se zjistí, za jakou dobu se
v nabíjeèi nabije zcela vybitý akumulátor. Dejme tomu,
že se nabije, napø. za 1 hodinu. Vložíme-li pak akumulátor zámìrnì vybitý jen zèásti, musí jej tento nabíjeè

nabít za pøíslušnì kratší dobu. Tedy napø. z poloviny
vybitý akumulátor by mìl takovýto nabíjeè nabít již za
1/2 hod. Tento jednoduchý test nelze pochopitelnì
aplikovat na nabíjeèi, který pøed nabíjením akumulátor
automaticky vybije. V tomto pøípadì se mùže též jednat
o nabíjeè s èasovaèem. V takovémto nabíjeèi, který
nabíjí „rychlým“ proudem a je øízen jen èasovaèem,
zásadnì nena-bíjíme èlánky jiné kapacity. Èlánky s podstatnì nižší kapacitou tento nabíjeè pøebíjí, s vyšší
kapacitou nabíjí nedostateènì.
Zda jsou èlánky v nabíjeèi pøebíjeny poznáme velice
jednoduše - dotekem ruky ovìøíme jejich teplotu. Jak již
bylo výše uvedeno, pøi pøebíjení se èlánky silnì zahøívají. V kvalitním nabíjeèi se NiCd èlánky pøi rychlonabíjení
nezahøívají, k jejich mírnému zahøátí mùže dojít až ke
konci nabíjení. Trochu horší je to s NiMH èlánky, ty se
mírnì høejí již bìhem rychlonabíjení. Zde je dùvod, proè
NiMH èlánky mají oproti NiCd odlišnìjší nabíjecí charakteristiku a hlavnì pro nabíjeèe dùležitý pokles napìtí dU. Teplota je vùbec dùležitý faktor pro èinnost akumulátoru. Ideální teplota okolí (i akumulátorù) pro nabíjení je 15-20 °C. S narùstající teplotou èlánku se jeho
parametry zhoršují, též dochází ke znatelnému snižování
jeho životnosti. Metody vyhodnocení nabití èlánku -dU
a dU/dt jsou v podstatì metody, které prostøednictvím
mìøení napìtí èlánku detekují jeho vnitøní teplotu. Pro
indikaci nabití èlánku pøi rychlonabíjení lze teoreticky též
použít mìøení teploty èlánku. Tato metoda však naráží na
problém zkreslení vlivem teploty okolí, tepelných pøechodù, zpoždìní pøenosu tepla a další. Obvykle se tedy
této metody používá jen jako metody doplòkové bezpeènostní, jak již bylo výše uvedeno. Pozor, v nìkterých nabíjeèích bývá akumulátor zahøíván z vnìjšku.
Pøechází na nìj teplo, které jako ztrátové produkuje nabíjeè. Z tohoto dùvodu bývá výhodnìjší, je-li akumulátor
pøi nabíjení umístìn mimo nabíjeè.
V nìkterých pøístrojích bývají nabíjecí obvody integrovány uvnitø samotného pøístroje a jejich èinnost
nelze nijak ovlivnit. Typickým pøíkladem jsou mobilní
telefony. U nich mùžeme jen ovìøit správnou èinnost
nabíjení, napø. podle výše uvedených zásad. Specifickou oblast nabíjeèù tvoøí nabíjeèe pro modeláøe. Ti
s oblibou používají zejména NiCd akumulátory pro
pohon svých modelù. Kvalitní modeláøské nabíjeèe jsou
obvykle øízené procesorem, mají displej, na kterém se
zobrazuje hodnota kapacity a další parametry nabíjení.
Špièkové modeláøské nabíjeèe navíc graficky zobrazují
nabíjecí i vybíjecí køivky, lze je pøipojit k poèítaèi pro
další zpracování namìøených dat a vùbec dokáží spoustu dalších úžasných vìcí. Takovéto nabíjeèe jsou už ale
nìkolika tisícovou èi dokonce desetitisícovou záležitostí. Použití takových nabíjeèù je nutností ve vrcholových soutìžích, kde rozhoduje doslova každá miliampérhodina kapacity navíc. V bìžné praxi však obvykle postaèuje nabíjeè, který dokáže akumulátory dostateènì nabít, bez zbyteèného pøebíjení. To, jak by mìl
takovýto nabíjeè fungovat a jaké základní požadavky by
mìl splòovat, bylo uvedeno ve výše napsaných øádcích.
Dalibor Pittr
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Technika
Pøíliš horký transceiver
Také se vám s nìkterou anténou více zahøívá transceiver, a pøitom SWR (èinitel stojatého vlnìní,
PSV èi ÈSV) je celkem dobré a ochrana ještì nestahuje výkon? Možná vám dá odpovìï mìøení IC728 podle obr. 1. TCVR je zatìžován rùznými impedancemi od 38 do 75 ohmù. Nejhorší SWR je 1,5,
kdy nìkteré transceivery ještì nestahují výkon.
Transceiver na obr. 1 pøedstavuje zdroj støídavého
napìtí Ui s vnitøní impedancí Zi. Ve všech pøípadech
ukazuje stupnice TCVRu a stupnice reflektometru
(pokud je cejchovaný též ve wattech pøi 50 ohmech) 100
dílkù. Údaj obou mìøidel 100 W je ovšem pravdivý, jen
pokud je zátìž reálná a rovná 50 Ω. Skuteèná anténa má
zpravidla i nìjakou reaktanci a málokdy se „strefí“ do
našeho pøání na reálných 50 Ω. Proto na stupnici
TCVRu nebývá výkon Po oznaèen ve [W] ale v [%]. Do
antény tedy jde 100 % výkonu, ale to ještì neznamená,
že z TCVRu vychází do „bezeztrátové“ antény
s „bezeztrátovým“ pøizpùsobením a napájeèem výkon
100 W. Rovnìž reflektometr cejchovaný ve [W] ukazuje
100 W, ale skuteèný výkon mùže být jiný.
Nejmarkantnìjší rozdíl mezi výkonem, který ukazuje
TCVR a reflektometr, a skuteèným výstupním výkonem,
je u zátìže d) 75 Ω a e) 38 Ω. To, že TCVR i reflektometr ukazuje stále 100 dílkù, svádí k úvaze, že výstupní napìtí je stále stejné, tedy 71 V. Pak by výstupní
výkon na zátìži 75 Ω byl 67 W a na zátìži 38 Ω 130 W.
Ve skuteènosti vlivem úbytku napìtí na vnitøní impe-

danci TCVRu Zi namìøíme výstupní napìtí 76 V a 66 V.
Skuteèné výkony jsou tedy 77 W a 114 W, jak vidíme na
obr. 1. U impedancí b) a c) mùže být skuteèný výkon
o nìkolik W vìtší nebo menší než 100 W. Záleží na
charakteru Zi a zátìže. Pokud máme citlivý reflektometr,
namìøíme zpravidla nìjaký odražený výkon i pøi slušné
umìlé zátìži 50 Ω. V mém pøípadì 50 mW pøi výkonu
100 W. Dále vidíme, že proud, který TCVR odebírá, se
pohybuje mezi 14 až 20 A. SWR je 1,5 a TCVR ukazuje
stále výkon 100 %. A pøitom pøi zátìži d) Z=75 Ω je
proud 14 A a pøi zátìži c) Z=45 Ω je proud 20 A a TCVR
se mùže upéct. Ale i u zátìže b) a e), kde je stejný proud
TCVRu 18 A, se u zátìže e) TCVR zahøívá ménì, a pøitom je výstupní výkon vyšší - 114 W.
Zátìž f) pøedstavuje impedanci bezestrátové vertikální antény výšky kolem 19 m a prùmìru 10 cm na kmitoètu 3522 kHz. Anténu jsme malou zmìnou výšky
doladili tak, abychom mezi patou antény a ideální zemí
namìøili impedanci 50 Ω. Vidíme, že takto neš•astnì
naladìných 50 Ω vykazuje SWR 3. Ochrana TCVRu
stáhne výkon na 40 %. Proud TCVRu je 10 A. Skuteèný

Tabulka mìøení výkonu a proudu TCVR pøi rùzných zátìžích

výkon je jen 24 W a TCVR je opìt o nìco teplejší, než
u zátìže a) pøi výkonu 40 W a stejném proudu 10 A.

Závìry
1. Transceiver se zahøívá ménì, je-li impedance antény
èistì reálná, i když není rovných 50 Ω.
2. Ukazatel výkonu ukazuje 100 %. Protistanici sdìlujeme, že náš TCVR má výkon asi 100 W. Naše „asi“ znamená, že bìžný TCVR s klasickým tranzistorovým PA
mùže mít pøi SWR 1,1 výkon cca od 94 do 105 W, pøi
SWR 1,3 výkon od 85 do 114 W a pøi SWR 1,5 výkon
od 77 do 121 W.

Poznámka:
Za inspiraci k pøedchozím øádkùm dìkuji Jirkovi,
OK2BIF a jeho originálním technickým nápadùm.
Kmitoèet 3521,6 kHz resp. 3522 kHz je vzpomínkou na
Otu Petráèka, OK1NB, který desítky let na tomto kmitoètu vždy v nedìli ráno vysílal týdenní pøedpovìï
poèasí. Pokud øekl, že v úterý odpoledne zaène pršet,
skuteènì zaèalo. Pøedpovìdi poèasí, které vídáme
v televizi, jsou jen slabým odvarem jeho geniálních
týdenních pøedpovìdí.

Obrázek 1

Použité náøadí:

Anténa GP pro 70cm

návod na stavbu jednoduché antény GP pro pásmo 70cm
Množství majitelù ruèních radiostanic pracujících v pásmu 70 cm úspìšnì narùstá, a tak se toto
pásmo zaèíná postupnì oživovat i mimo tradièní soutìže a závody. Znaèná èást našich radioamatérù používá tato zaøízení tak, jak je poøídila - t j. obvykle pouze s krátkou „gumovou“ anténkou. Je to pohodlné a okamžitì k dispozici, výsledky uspokojivé. Pøi pokusech o spojení na delší
vzdálenosti se jeví potøeba „nìco“ vylepšit. Jednou z cest, jak se o to pokusit, je zkusit jinou výkonnìjší anténu. Pro snadnost její konstrukce, transport pøi cestách a nízkou cenu se nabízí jednoduchá
anténa typu „Ground Plane“ (èteme „graund plejn“). Tu mùžeme jednoduše složit na místì,
pøipevnit ji na skládací stožárek, èi na náhodnì nalezený „klacek“, nebo ji vytáhnout do únosné
výše pomocí silonového lanka pøehozeného pøes vhodnou vìtev. Dosah stanièky se pak evidentnì
zvìtší a pùvodního cíle tedy bylo dosaženo. Pro materiálovou nenároènost a též pro snadnost konstrukce vám nabízíme následující návod.
Vlastní výroba antény je velmi snadná a cena materiálu je
pøibližnì 50 Kè. Èasová nároènost stavby je pøibližnì
jedna a pùl hodiny.

Materiál:
- 1 ks koax. konektor typu PL 259
- 1 m mìdìného vodièe o prùøezu 2,5 mm2 s PVC izolací
- 4 ks šroubek M3x8 mm s válcovou hlavou
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- 4 ks matièka M3
- 4 ks podložka kulatá prùmìru 7 mm pod matièku
(v nouzi lze vynechat)
1 ks koax. kabelu požadované délky, opatøený z jedné
strany konektorem PL 259, z druhé stany konektorem
pro pøipojení k radiostanici (není v cenové úvaze). Zde
pozor - pøi použití kabelu typu RG-58 (tenký) lze vzhledem k útlumu doporuèit max. délku cca 8 m. Totéž platí
i pro jiné, nepøíliš kvalitní èi laciné kabely!

Kleštì ploché, kulaté, stranové štípaèky (v nouzi staèí
„kombinaèky“), nùž, šroubovák, klíè è. 5,5 na matièky,
mìøítko, jemnìjší pilník, pájeèka, cín, kalafuna.

Pracovní postup:
Nejprve narovnáme mìdìný vodiè (obvykle ho z transportních dùvodù prodavaè stoèí do pohledného koleèka). Odmìøíme a stranovými štípaèkami odštípneme 4
kusy vodièe, každý v délce 19,5 cm. Ostré konce vodièù
opilujeme. U všech 4 kusù odøízneme nožem izolaci ve
vzdálenosti 1,5 cm od konce. Odizolované konce
stoèíme kleštìmi s kulatými èelistmi do tvaru oèka tak,
aby vznikl právì potøebný otvor pro šroubek M3. Izolaci
na vodièích odsuneme od konce s oèkem, aby nedošlo
k poškození pájením. Pomocí pájeèky sletujeme
u každého vodièe oèko do celistvého tvaru. Izolaci po
zchladnutí nasuneme zpìt co nejblíže k oèkùm. Zbylý
vodiè odizolujeme ve vzdálenosti cca 0,5 cm od konce.
Odsuneme izolaci co nejdále od odizolovaného konce
k zamezení poškození pøi pájení. Støední vývod koaxiálního konektoru v místì pro pøipojení vodièe dobøe
pocínujeme. Pozor na izolaci v konektoru, která se
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Technika
Sí•ový odrušovací filtr
Ráno cvrlikající ptáèkové mohou být pøíjemným
budíèkem - pokud však podobné zvuky vycházejí
z vašeho pøijímaèe, je èas podniknout rázná opatøení.
Osobní poèítaèe již neoddiskutovatelnì pronikly do
radioamatérských koutkù (pracoviš•). Èasto jsme tak
odvážní, že se pustíme do stavby vlastního poèítaèe
z levnì nakoupených komponentù. To mùže být výhodné obzvláštì tehdy, máme-li nìkoho, kdo nás
„zachrání“, když to ne a ne fungovat. Lze tak uspoøit
dost penìz, ale takto sestavené poèítaèe budou tìžko
odpovídat nároèným normám nežádoucího vyzaøování.
Co se dá dìlat, jsou-li naše pøijímaèe pøeplnìné cvrlikáním, které zmizí vypnutím poèítaèe? Provedená
mìøení potvrdila, že cvrlikání vyzaøoval mùj poèítaè.
Nežádoucí šum je generován pøevážnì spínaným zdrojem, napájejícím poèítaè, který pracuje na kmitoètu 20
kHz. Šum se dostává zpìt do sí•ových pøívodù a odtud
je vyzaøován do pøijímaèe. Náprava byla pomìrnì snadná a potlaèila nežádoucí šum asi o 50 dB. Schéma
zapojení filtru je na obr. 1.
Pøi praktické realizaci je vhodné pøerušit sí•ovou
šòùru a její èást, která smìøuje
do poèítaèe (jde vlastnì
o tøínožový konektor - samici),
pøipevnit (napø. epoxidovým
lepidlem) pøímo k pouzdru filtru. Toto øešení umožòuje
umístit filtr co nejblíže k poèítaèi. Kovové pouzdro filtru je
zapotøebí uzemnit. Propojení
pouzdra filtru se skøíní poèítaèe

u lacinìjších typù mùže teplem bortit! Holý konec
zbylého vodièe dobøe pocínujeme. Pocínovaný vodiè
pøiletujeme ke støednímu vývodu koax. kabelu. Po vychladnutí nasuneme zpìt izolaci co nejblíže ke konektoru.
Podle zobrazení pøišroubujeme postupnì všechny 4
kusy vodièù oèky ke konektoru. Ohneme všechny 4
kusy vodièe co nejblíže konektoru na opaènou stranu,
než je pøiletovaný jediný vodiè - „záøiè“, pod úhlem cca
45 stupòù - viz foto. Tyto ètyøi vodièe tvoøí jakousi „protiváhu - zemní rovinu“ (odtud název antény) vùèi záøièi
a sklon vodièù ovlivòuje mj. i vyzaøovací charakteristiku
antény.
Tím je konstrukce antény prakticky dokonèena. Pro
správnou funkci antény je však tøeba ještì provést její
mechanické „naladìní“ na požadovaný kmitoètový úsek.
Nyní nastává nezbytná fáze seøizování - tedy zkrácení
záøièe na správnou délku pro nejlepší pøizpùsobení
anténky vysílaèi. Nejlépe se délka záøièe nastavuje
pomocí mìøièe pomìru stojatých vln (tzv. PSV-metru)
a to jeho postupným zkracováním, až na nejpoužívanìjším vysílacím kmitoètu dosáhneme nejmenšího
odraženého výkonu. (Lze peèlivostí nastavit hodnotu co
nejbližší 1 napø. 1,1 èi 1,2. Za ještì použitelný lze
považovat PSV 1 : 2, pak již dochází k podstatným
ztrátám výkonu vlivem nepøizpùsobení antény.)
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odstranilo v mém pøípadì poslední zbytky nežádoucího
šumu z mého pøijímaèe.

Soukromá inzerce

Poznámky ke konstrukci

Prodám ruèní telegrafní klíè RM-31 (90), sluchátka 2x 2
kW (70), bzuèák Cvrèek (130), TRX M-160 (1000), GU30,
GU26, AMA roèník 96, 97, 97 (po 100). Tel. (02) 47 28
321.

Použitá jádra cívek lze zakoupit v radioamatérské prodejnì. Je vhodné použít vìtší toroidní jádra používaná
pro rùzné filtry. Cívky mají každá po 20 závitech izolovaným vodièem o prùmìru cca 0,5 mm. Tøi kondenzátory použité ve filtru musí být kvalitní polyesterové typy
a jejich vývody co nejkratší. To vše zvyšuje úèinnost filtru. Byl testován stínìný i nestínìný sí•ový kabel a rozdíl
nebyl zøetelný.
Pokud vás dosažený výsledek stále neuspokojuje,
zkuste pøední plastovou stìnu poèítaèe zevnitø vyložit
hliníkovou nebo mìdìnou fólií - zejména tam, kde velké
plochy umožòují vyzaøování zevnitø poèítaèe. Fólii není
nutné propojovat pájením, staèí se ujistit, že je pøitisknutá na kovovou kostru poèítaèe.
Chtìl bych vyjádøit podìkování panu Bobovi
Ripleyovi z Austin Radio Labs za veškerou jeho pomoc
a využití jeho zaøízení k testování poèítaèe a filtru.
Podle N5SV pøeložil Alek Myslík, OK1AMY,
doplnil Martin Huml, OK1FUA

Prodám Elbug CMK-100. Umí i rychlost pro VKV M.S.,
pøipoèítává automaticky èíslo QSO pøi závodech (001...),
4 pamìti, moderní koncepce, slovenský manuál, z dílny
OM4CW, perfektní stav. Super levnì (1900 Kè). Tel.
(0606) 886118 nebo dopisem OK2KJ.
Prodám balun 1:6. Nový, nepoužitý, 2 kW, výrobce
Cushcraft, vhodný pro antény FD4 - FD9 (1,8 - 28 MHz).
Super levnì (1900 Kè). Tel. (0606) 886118 nebo dopisem
OK2KJ.
Prodám lineár KV 3,5 - 28 MHz, vèetnì WARC, výkon
700 W, osazen 3-500Z, jedna bedna, zdroj zabudovaný,
náhradní elky, 2x nový sokl, náhradní žhavicí trafo,
manuál, z dílny OK1AZZ, perfektní stav. Levnì (15000
Kè). Tel. (0606) 886118 nebo dopisem OK2KJ.
Prodám RX Grundig Satellit International 650, do 30
MHz; CB TRX Allamat 295; Emperor Shógun All 26 - 30,3
MHz pøípadnì se zdroji; vojenskou elektrocentrálu 220 V
/ 1 kW + 3x aku 12 V / 22 Ah; zánovní elektrický psací stroj
Optima SP20. Vše FB stav. Dále nìkteré èasopisy RZ, AR
+ pøílohy, zahrádkáø. Pøípadnì vymìním. Info proti známce. Miroslav Øíšský, Dolnokubínská 1444, 393 01
Pelhøimov, tel. po 20. hodinì (0366) 332583.
Koupím ruské vysílací triody G 811 nebo jejich ekvivalenty. Ing. Zdenìk Prošek, OK1PG, Bellušova 1847, 155
00 Praha 5, nebo ok1pg@qsl.net
Koupím RX Lowe Electronics HF-150. Mohu také na
pøání nabídnout protihodnotou RX téže tøídy + dopl. Tel.
(068) 52 33 479, po 18. hodinì.

Obrázek 1

Koupím do vlastní sbírky RX, TX a jiná spojovací zaøízení.
Dále díly, elky, knoflíky, pøevody, mìøídla z tìchto zaøízení.
Vše z období 1930 - 1955 od Wehrmachtu, US Army, britské armády, ruské a jiné. Letecké pøístroje, sluchátka,
servo motory, mìnièe, pøenosné centrály, atd. Napøíklad
všechny Torny, WR, SK10, SL, FUG, KWE, LWE, Jalta, E
52-4, Saram, Schwabenland, RaS, Korfu, 5WSa - 1KWSa,
Halicratters, RCA, Paris rhone ale i jiné. Vše bude sloužit
pro založení muzea. Pøedem dìkuji i za upozornìní.
OK2SZL, Svatopluk Pøedínský, Štípa 267, Zlín 12, 763 14,
tel. (067) 7914018 nejlépe veèer.

Pozor, ne všechny mìøièe PSV jsou vhodné pro
mìøení v pásmu 430 MHz. Z døívìjší výroby podniku
Radiotechnika (s jedním èi dvìma mìø. pøístroji) není
vhodný žádný! Zde lze použít buï výrobek nìkteré ze
souèasných firem urèený pro toto pásmo, nebo
ODZKOUŠENÝ mìøiè PSV domácí výroby. V mém pøípadì byla vyhovující délka záøièe 16,6 cm od rovinné
plošky koaxiálního konektoru. Nemáme-li možnost
použít PSV metru, pak se lze pokusit o seøízení anténky
pomocí signálu z jiného vysílaèe, pracujícího v blízkosti
námi zvoleného kmitoètu a to krácením záøièe na délku,
pøi níž je signál poslouchaného vysílaèe nejsilnìjší
(napø. na nejvìtší poèet políèek indikátoru síly signálu
u vaší stanièky). Pozor - pøi seøizování dbáme, aby
v blízkosti anténky nebyl žádný kovový pøedmìt, který
by mohl podstatnì ovlivnit výsledky mìøení. Nejlépe je
umístit anténku na pøedpokládaný stožárek apod. Práce
je to „piplavá“, ale vyplatí se. Komu se „podaøí“ zkrátit
záøiè pøíliš, pak je nejvhodnìjší nahradit jej novým
delším drátem, pøípadnì se pokusit jeho konec nìjak
prodloužit - napø. naletováním kousku trubièky z kovové
náplnì od propisovací tužky.
Pøeji vám úspìšnou montáž, seøízení a zejména
provozní zážitky!
Sestavená anténa GP PRO 70cm

S použitím èlánku v Radio Revista 1/2000 (Itálie)
Jindøich Günther, OK1AGA
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Technika
Bezeztrátový výkonový atenuátor
jednoduchý obvod pro zeslabování výstupního výkonu transceiveru
Každý pasivní atenuátor má urèitì ztráty. Ale musí tyhle ztráty vytápìt vnitøek zaøízení nebo
hamovnu? Nešlo by je prostì vyzáøit do prostoru? Že si dìlám legraci? Vùbec ne. Na VHF to lze
snadno udìlat, když touto energií napájíme Yagi anténu namíøenou vzhùru do nebe. To pravdìpodobnì nebude nikoho v okolí obtìžovat a žádné teplo nevznikne. Zde popisovaný atenuátor to
umí, dávám ale pøednost tomu, posílat nepotøebnou energii do vnìjší umìlé zátìže 50 Ω. Øada
amatérù takovou zátìž má, tøeba tu starou pikslu od marmelády Heathkit, co se válí nìkde v koutì.
pøemos•ujícího odporu. V pøípadì nestejných
zátìží pøebírá výkon tento odpor.
Mùžete také navrhnout nestejné výstupní
dìlièe. Je-li zapotøebí velký útlum, mìl by to
být smìrový vazební èlen. Jak je vidìt na obr. 1,
v pøípadì symetrického rozboèovaèe -1,25 / - 6
dB, mùže vzniknout docela nepøehledný obvod.
Jsou použity tøi transformátory na toroidech
nebo hrníèkových jádrech. Protože transformátor XFMR1 je vinut trifilárnì v pomìru 2 : 1,
polovina vstupního proudu prochází na výstupní konektor. Polovièní proud znamená -6 dB.
Obr. 1 - Symetrický výkonový dìliè -6 dB / -1,25 dB Vìtšina výkonu (-1,25 dB) jde do umìlé zátìže.
Úèel
Jelikož symetrický obvod vytvoøený z transformátorù
XFMR1 a XFMR2 potøebuje zátìž s impedancí 37,5 Ω, je
Používám tento „bezeztrátový 6dB atenuátor“ k zeslanutná další transformace pro pøizpùsobení 50Ω umìlé
bování 100W výstupu transceiveru pro buzení MOSFET
zátìže. Transformátor XFMR3 má pøevod 8 : 7 a mìl by
PA, který potøebuje 25 W. Tento atenuátor je menší, než
být proveden jako autotransformátor se 7+1 závitem.
klasické provedení atenuátoru pro stejný výkon. Ta
Pøemos•ující odpor na obrázku pohlcuje energii, pouze
myšlenka mì napadla, protože jsem nevìdìl, kde
když není jeden z výstupù pøipojen k 50 Ω.
sehnat výkonové odpory pro odporový atenuátor. Nabízí
se otázka, zda by nebylo snazší omezit na 25 W výstupPraktické øešení
ní výkon budièe. Je to snazší, ale ne na každý transceiver je spolehnutí. A nezapomeòte, že polovodièový
Zde prezentovaný obvod je urèité zjednodušení. Má tu
zesilovaè lze pøetížením jeho vstupu znièit bìhem
nevýhodu, že výstupní impedance (impedance zdroje
milisekundy! Jestliže je výstupní výkon transceiveru
buzení PA) je asi 12 Ω, tedy mnohem ménì, než je
øízen v uzavøené smyèce, pak mohou vznikat krátké
obvykle pøedpokládaných 50 Ω. Nicménì, tìžko si
100W pøechodové špièky, než se regulace výkonu
pøedstavit zesilovaè, se kterým by na tom záleželo.
ustálí. Pøesnì to bylo pozorováno u jednoho, v souèasVstupní impedance atenuátoru zùstává 50 Ω.
nosti velmi populárního, krátkovlnného transceiveru. Je
Základní funkce je zobrazena v obr. 2 jako autotranstudíž lepší mít pro bezpeèné buzení PA s polovodièi
formátor. Odboèka uprostøed dává pøesnì polovièní
pasivní atenuátor.
napìtí, což je -6 dB. Výstup pro umìlou zátìž je pøipojen k odboèce na 9. závitu, což pøedstavuje útlum
Koncepce
asi -1 dB. Zátìž -6 dB se transformuje na vstup druhou
mocninou pomìru závitù. Výsledek je 200 Ω. Umìlá
Øešením je hybridní výkonový dìliè. Takové rozboèozátìž znamená po transformaci 62 Ω na vstupu.
vaèe výkonu jsou dobøe známy. Lze je použít pro napáParalelní kombinace obou hodnot dá 47,5 Ω, což je
jení dvou rùzných antén nebo dvou samostatných
dostateènì blízko 50 Ω s ÈSV = 1,05.
zesilovaèù. Také se mohou použít ke slouèení výkonu
Jednoduchý autotransformátor vinutý na feritovém
z nìkolika zesilovaèù do jedné zátìže. Existují úzkopástoroidním jádøe by pravdìpodobnì nebyl širokopásmomové i širokopásmové rozboèovaèe výkonu. Bìžné jsou
vý. Proto by se mìlo použít bifilárnì vinuté pøenosové
3dB dìlièe, které mají dva identické vývody. Jejich vzávedení, aby se zajistila transformace napìtí 2 : 1. Pro
jemná vazba je odstranìna pomocí funkce
optimální transformaci impedance 200 Ω : 50 Ω by

Obr. 4 - Bezeztrátový atenuátor

mìla být impedance vedení kolem 100 Ω. Vinutím dvou
vodièù tìsnì vedle sebe (ne zkroucených) se k této
impedanci pøiblížíme. Jak je vidìt na obr. 3, je odboèka
na 9. z 10 závitù. Je použit feritový toroid FT 114-43.
Ten zvládne trvalý výkon 100 W. 10 závitù je minimum.
Èinitel stojatého vlnìní (ÈSV) se pod 3,5 MHz zvyšuje,
ale stále je dostateènì dobrý i pro použití na 1,8 MHz.
Vstupní indukènost je kompenzována pomocí paralelního kondenzátoru 20 pF. Tomu odpovídá pomìrnì
vysoký mezní kmitoèet.

Namìøené údaje

Tabulka

Samozøejmì, že jsou možné i jiné pomìry útlumu.
S transformátorem -6 dB dojdete asi k nejjednoduššímu uspoøádání.
Konstrukèní detaily mùžete vidìt na obr. 4. Tabulka
uvádí nejdùležitìjší parametry popisovaného atenuátoru.

Závìr
Popisovaný jednoduchý obvod je vhodný pro útlum
výstupního výkonu transceiveru, napøíklad o -6 dB.
Místo klasických odporù je použit témìø bezztrátový
transformátor, pøièemž zbyteèná energie je vedena do
umìlé zátìže nebo do antény nasmìrované do nebe.
Podle DL7AV pøeložil Václav Kohn, OK1VRF

Obr. 2 - Princip transformátorového atenuátoru
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Obr. 3 - Transformátorový atenuátor - pøenosové vedení
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Technika
Pøijímaèe ze soutìže ÈRK

Pøijímaè SSB / CW pro 80m a 20m

Možná si vzpomenete, že ÈRK v loòském roce uspoøádal soutìž o konstrukci KV pøijímaèe pro zaèínající radioamatéry. V následujícím èlánku se
mùžete se dvìma z nich seznámit. Vzhledem k rozsáhlosti kompletních
návodù je není možné zveøejnit v plném rozsahu v našem èasopise, proto
nabízíme ètenáøùm možnost si je v redakci objednat. Dokumentace je zdarma - staèí poslat objednávku a poštovní známky v hodnotì 16 Kè a objednanou dokumentaci vám obratem zašleme. Druhou, levnìjší a pohodlnìjší
možností je stáhnout si je z internetových stránek Radioamatéru
(www.radioamater.cz).

Pøijímaè s pøímým smìšováním
Ing. Jiøí Martinek, OK1FCB
Úvod
Pøijímaèe s pøímým smìšováním patøí
mezi jednoduché pøijímaèe CW / SSB
stanic. Pokud se jejich konstrukci vìnuje
dostateèná pozornost, jsou dosažené
výsledky pøekvapující. Návrh této konstrukce vychází z požadavkù zaèínajících
radioamatérù se zájmem o provoz na KV.
Uvedená konstrukce není finanènì
nároèná (poøizovací cena všech
souèástek, krabièky a konektorù je asi
350 Kè), obsahuje minimální poèet cívek
(použité cívky lze zakoupit), oživení pøijímaèe je jednoduché, vybrané souèástky
jsou bìžnì dostupné (vèetnì desky
s plošnými spoji) a pøijímaè je vestavìn
do univerzální krabièky. Pøijímaè si
s dobrým výsledkem postavilo nìkolik
dìtí v radioklubu OK1OHK.

Princip pøijímaèe s pøímým
smìšováním
Pøijímaný signál fx je veden z antény pøes
vstupní rezonanèní obvod do prvního
vstupu smìšovaèe. Potøeba obnovení

Pøijímaè OK1FCB

nosné vlny je øešena zavedením oscilátorového napìtí fo do druhého vstupu
smìšovaèe. Vstupní rezonanèní obvod
a oscilátor jsou ladìny v soubìhu na stejný kmitoèet. Výsledný rozdílový kmitoèet
fnf je tedy již demodulovaný signál ve
slyšitelném pásmu.
Hlavní selektivitu tvoøí pásmová propust (300 - 2700 Hz) na výstupu smìšovaèe. Pøijímaèe tohoto typu nemají
žádnou zrcadlovou selektivitu. Pøijímaèem je proto možné poslouchat stanice
SSB, které pracující jak s dolním (LSB),
tak s horním (USB) postranním pásmem.
Signál dále prochází do NF zesilovaèe, ve
kterém je soustøedìno prakticky celé
zesílení pøijímaèe (80 - 100 dB).

Miroslav Gola, OK2UGS
Úvod
Nákupní cena všepásmového krátkovlnného pøijímaèe dnes pøesahuje
zpravidla desítky tisíc Kè. Zaèínající
radioamatéøi tak mají ztížený vstup do
oblasti svého budoucího hobby - pøíjmu
rádiových signálù v pásmu krátkých vln.
Proto vzniklo zapojení jednoúèelového
modulu pøijímaèe SSB / CW, který
splòuje základní požadavky na pøíjem, je
pøeladitelný jen ve dvou radioamatérských pásmech KV a lze jej
poøídit za pøijatelnou cenu (stavebnice
2100 Kè, sestavený a nastavený pøijímaè
3600 Kè) pro široký okruh zájemcù.
Rozšíøením tohoto pøijímaèe o konvertory do dalších radioamatérských pásem,
je nabízena ekonomická varianta vstupu
do širokého spektra pøíjmu rádiových
signálù v pásmu krátkých vln.
Zaèínající posluchaèi se nejèastìji
zajímají o radioamatérské pásmo 80
a 20 metrù, kde mohou zachytit signály
místních (myšleno OK) radioamatérù
i zahranièních stanic. K tomu byl
navržen pøijímaè SSB / CW - superhet
s nízkým mezifrekvenèním kmitoètem
4,43 MHz, s jedním smìšováním, se
stabilizací naladìného kmitoètu PLL
s krokem 500 Hz (250 Hz), se
zobrazením provozních stavù na jednoøádkovém LCD displeji. Modul pøijímaèe je vybaven konektory pro pøipojení
antény (50 ohmù), vnìjšího napájecího
zdroje, vnìjšího reproduktoru, a propojení na dekodéry pøijímaných signálù
SSTV, RTTY, FAKSIM a digitálních dat,

Pøijímaè OK2UGS

pro zpracování osobním poèítaèem typu
PC se zvukovou kartou.

Technické parametry
- Kmitoètový rozsah: 3,5 MHz - 4,0
MHz a 14,0 - 14,5 MHz
- Provoz SSB / CW
- Kmitoèet BFO 4,4 MHz (oscilátor
s krystalem, rozladìní varikapem - eliminace kroku PLL 500 Hz)
- Stabilizace oscilátoru: PLL, krok syntetizátoru 500 Hz
- Vstupní citlivost: 1 mV pro 12 dB
S/(S+A)
- Rozsah regulace AVC: 70 dB, manuální nastavení zesílení +50 dB
- Mezifrekvenèní kmitoèet: 4433 kHz
- Šíøka pásma propustnosti MF zesilovaèe 2.4 kHz pøi -6 dB, 4,5 kHz pøi
-40 dB
- Potlaèení zrcadlových kmitoètù -50 dB
- Pro další pásma lze použít konvertory
(na anténním konektoru je napájení
12V)
- Napájecí napìtí 12 V
- Napájecí proud cca 15 mA - 130 mA
(podle nastavení hlasitosti reproduktoru)

Blokové zapojení pøijímaèe s pøímým smìšováním

Inzerce
Koupím èeský manuál k IC-746. Cenu
respektuji. Tel. (0606) 886118 nebo
dopisem OK2KJ.
Koupím Anemometr (køidélkový, miskový),
i poškozený. Zdenìk Šmerda, Hliníky 441,
679 72 Kunštát na Moravì. Tel. (0501)
462139, (0501) 462 118 - veèer.
Otava 79 - potøebuji dokumentaci.
OK1DMZ, Jaroslav Macháèek, Ropratice
241, 513 01 Semily.
Prodám - pouze vážnému zájemci.
Multimode Data Controller MFJ-1278 DSP
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pro pøíjem a vysílání Digimódù CW, Amtor,
Pactor, Packet 300/1200, RTTY-ASCII,
FAX. Dále pøíjem Navtex, SSTV-robot,
Martin, Scotty vè. barvy. Perfektní stav,
zaøízení je nové, pouze odzkoušené, vèetnì
software a manuálu, èásteènì pøeloženého
do èeštiny. Pùvodní cena v pøepoètu èiní
21000 Kè (12000 Kè). Miroslav Kopt, OK122119, Na kopeèku 7, 180 00 Praha 8, tel.
(02) 6830757 veèer.

Blokové zapojení superhetu OK2UGS

Prodám TCVR Kenwood TS-130V, celotranzistorový, 80m až 10m vèetnì WARC,
digitální stupnice, CW krystalový filtr 500
Hz, výkon 20 W, manuál v AJ a NJ, mikrofon, zdroj. Kvalitní pøístr. (17000 Kè).
OK1DVP, Valdemar Pirkl, tel. (02) 7177
3314 veèer, Viklefova 4, 130 00 Praha 3.
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Technika
„Roger Beep“
Tento návod popisuje jednoduchý a hlavnì levný (do 100 Kè) návod na stavbu doplòku k radiostanicím, tzv. „roger beep“. Jedná se o generátor akustického signálu s možností výbìru rùzných
druhù návìstí. Celé zapojení modulu je velmi jednoduché, obsahuje pouze jeden integrovaný obvod
a nìkolik podpùrných souèástek. Díky tomu odpadá jakékoli oživování a nastavování. Pøi správném
zapojení souèástek a pøipojení k radiostanici modul funguje ihned po pøipojení napájecího napìtí.
Proto lze stavbu doporuèit i ménì zkušeným amatérùm. Modul je realizován klasickou montáží na
jednostranném plošném spoji s rozmìry cca 18x18 mm.

Popis zapojení
Celkové schéma zapojení je zobrazeno na obr. 1.
Srdcem modulu je mikrokontrolér IO1 PIC 12C508 fy
Microchip, který obsahuje 512 bytù vnitøní pamìti. Tato
velikost je plnì dostaèující pro vlastní program i pro
pøípadnou zmìnu akustických návìstí. Pro taktování
mikrokontroléru se s výhodou využívá interní RC èlen
(kalibrovaný výrobcem). Pøesnost tohoto taktovacího
obvodu plnì dostaèuje pro tuto aplikaci, odpadá tedy
nutnost použití externího krystalu. Pøínosem tohoto
øešení je zvýšení poètu I/O pinù o dva. Obdobným zpùsobem je také vyøešeno resetování obvodu (interní pullup), èímž se uvolòuje další pin. Celkem je tedy k dispozici všech 6 uživatelských pinù. Tuto konfiguraci
mikrokontroléru ale nelze nastavit programem, proto je
nutné ji provést až pøi vlastním programování.
Informace o stavu PTT
radiostanice je pøivedena pøes
ochrannou diodu D1 na pin
GP5 obvodu IO1, který je v
klidovém stavu pomocí rezistoru R2 v log. 1 („pull-up“).
Naopak zaklíèování radiostanice se provádí pøivedením
Obrázek 1
log. 1 na rezistor R3, který je
pøipojen do báze tranzistoru
T, jehož kolektor je spoleènì
s katodou diody D1 pøipojen
na PTT. Modulace z modulu
je pøivedena pøes RC èlen R1,
C1 k modulaci radiostanice.
Úroveò modulaèního signálu
Obrázek 2
lze nastavit zmìnou kapacity
kondenzátoru C1. Vlastní výbìr druhu akustické návìsti
se provádí pøivedením log. 0 (uzemnìním), resp. jejich
vzájemnou kombinací, na datové vstupy GP 0, 1, 3 viz
tabulku. Tyto vstupy mají programovì (softwarovì)

zavedeny pull-up (jsou nastaveny do log. 1). To znamená, že nemusí být použito externích rezistorù.
Napájecí èást modulu zajiš•uje stabilizátor napìtí IO2
a blokovací kondenzátor C1. Pokud je v radiostanici
k dispozici napìtí 5 V, mùžeme napájecí èást vynechat
a modul pøipojit pøímo. POZOR na správnou polaritu!
Modul není chránìn proti pøepólování. Plošný spoj je
navržen jako jednostranný.

Tabulka: výbìr typu akustické návìsti
GP 0 GP 1
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
1
0
1
1
1
1

GP 3
0
1
0
1
0
1
0
1

akustická návìst (Hz)
800
1400
2000
1000, 2000
2000, 1000
1000, pauza, 1000
800, 1400, 2000
2000, 1400, 800

Pøipojení modulu a oživení
Pøipojení modulu do radiostanice je velmi jednoduché.
Je realizováno pomocí 4 vodièù. Napájení +VCC (viz
popis zapojení), GND, modulace a klíèování PTT.
Všechny signály jsou pøipojeny paralelnì ke stejnojmenným bodùm v radiostanici. To znamená, že není
tøeba pøerušovat žádný vodiè (napø. PTT). Výbìr typu
akustické návìsti se provádí proletováním pøímo na
plošném spoji. Návrh plošného spoje je na obr. 2
a rozmístìní souèástek na obr. 3.

Programování mikrokontroléru
Naprogramování mikrokontroléru se provádí pomocí
poèítaèe PC, odpovídajícího programu a vlastního programátoru. Na trhu existuje celá øada kitù rùzných cenových relací (originální PICSTART, apod.). Osobnì pro
tento typ mikrokontroléru (12C508)
používám kit dostupný na interneru
(viz. Literatura [2]). Jedná se o „klasické“ zapojení programátoru.
Program je k dispozici v demo verzi,
který je ale limitován maximální délkou 100 bajtù pro program mikrokontroléru (hex soubor). Pøi troše hledání
lze objevit programátory (vèetnì softwaru), které jsou zcela zdarma.
Vlastní programátor bývá vìtšinou
celkem jednoduchá konstrukce
(pøevážnì u „neprofesionálních“ kitù),
která se pøipojuje na paralelní nebo
sériový port poèítaèe.

Znovu upozoròuji na nutnost nastavení INTERNÍHO
oscilátoru a resetu pøed spuštìním programování. Pokud
pøesnì nevíte o èem je øeè, použijte „okénkovou“ verzi
mikrontroléru nebo svìøte naprogramování nìkomu
zkušenìjšímu. Jinak se vystavujete nebezpeèí trvalého
znehodnocení procesoru (sám jsem jich jednou omylem
znièil desítky bìhem nìkolika málo minut!).

Seznam souèástek
R1
R2, R3
C1
C2
D
T
U1
U2

100 kΩ
4,7 kΩ
47 nF, viz text
100 nF
1N4148 (univ Si)
BC547 (univ Si)
PIC 12C508
78L05

Výpis pamìti
Hexadecimální výpis pamìti mikrokontroléru lze také
najít na internetových stránkách uvedených níže, ale i na
stránkách tohoto èasopisu (www.radioamater.cz).
:1000000025002B0C06006600870C0200A606060AD7
:100010008809A607090A86058809880988098809C0
:1000200072000607120526073205660752051202FE
:10003000E201210A270A2D0A330A410A4C0A570A0B
:10004000670AD00C3000380C31007B09770A770C36
:100050003000620C31007B09770A530C30008D0CA4
:1000600031007B09770AA70C3000460C31007B0970
:10007000880988098809A70C3000460C31007B09E3
:10008000770AA70C3000460C31007B09530C300076
:100090008D0C31007B09770A530C30008D0C310038
:1000A0007B09A70C3000460C31007B09770AD00C85
:1000B0003000280C31007B09A70C3000320C3100D5
:1000C0007B098B0C30003C0C31007B09770A8B0CD0
:1000D00030003C0C31007B09A70C3000320C3100A1
:1000E0007B09D00C3000280C31007B09770A880985
:1000F00086048809060A100232004605F2027E0ACA
:10010000100232004604F202830AF1027B0A000860
:0C0110009E0C2100010243078A0A00082F
:00000001FF
Petr Bittnar, OK1MPE

Literatura:
[1] www.microchip.com
[2] www.propic2.com

Obrázek 3
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M2: Antény z USA pro VKV i KV
Nejlepší zesilovaè je anténa. Množství výrobcù ve svìtì (nìkolik i v OK) nabízí množství kvalitních
i horších antén pro všechna radioamatérská pásma. Mezi úspìšnými a v USA i jinde ve svìtì
známými výrobci smìrových antén pro KV i VKV je americká firma M-Square (nìkdy také psáno M 2)
anténního konstruktéra Mika, K6MYC. (V nedávné dobì pøevzala známou anténní firmu KLM.)
Výkonná a spolehlivá Long Yagi anténa K6MYC pro 2m
byla u nás pøed èasem popsána v jednom z klínoveckých sborníkù. Kdo si ji postavil a porovnal s populárními anténami F9FT, PA0MS, quady GW4CQT nebo
Cue Dee, byl mile pøekvapen dosaženými parametry.
Jakou hotovou profi anténu si poøídit? Pøíznivci VKV
mají výbìr pomìrnì snadný. Antény F9FT jsou již
nemoderní a konstrukènì pøežité. Výborné antény podle
návrhu DL6WU a DJ9BV se sériovì nevyrábí. Quady
GW4CQT jsou sice dobré, ale nemají moc velký zisk.
V DL prodávané antény FLEXA YAGI se u nás
neprosadily.

VKV
VKV antény M22 od K6MYC, které v OK jako autorizovaný
dealer prodává GES-ELECTRONICS, jsou velmi vhodným anténním standardem pro úspìšného „vékávistu“.
Soustavy M 22 antén používají pøední svìtoví „EME-fanatici“ (otoèná, na vozíèku jezdící, supersoustava 64 antén
M 22 známého W5UN), sólové dlouhé Yagi se výbornì
osvìdèují v závodech z pøechodného QTH i z domova.
Mechanické i elektrické parametry antén M22 jsou nadstandardní, robustní konstrukce a kvalitní ušlechtilý
materiál zaruèuje, že anténa vydrží i znaènou nepøízeò
poèasí (je garantována odolnost proti vìtru do 160
km/hod.). Díky širokopásmovému pøizpùsobení mají
antény M22 dobré PSV v celém pásmu, pøíliš jim nevadí
námraza, mají slušný zisk a dobrý vyzaøovací diagram.
GES-ELECTRONICS má skladem nìkolik základních
a osvìdèených typù VKV antén M22 . Informace o nich lze
nalézt po zadání názvu (napø. 6M5X atd.) do pole
Vyhledání na webovské stránce http://eos.ges.cz
(souèásthttp://www.ges.cz). Základní typy antén je možno zakoupit v nìkteré z prodejen GES-ELECTRONICS
(viz inzerát na zadní stranì obálky).
*************************************************
2M7 M 22 - Cena 4 600 Kè vèetnì DPH; 144-146MHz;
10.3dBd; 7el.; 20dB pøedozad. p., Boom 2,70m. Malá
robustní anténa pro pøechodná QTH.
2M9 SSB M 22 - Cena 4 994 Kè vèetnì DPH; 144146MHz; 12.0dBd; 9el.; 24dB pøedozad. p.; Boom 4,4m.
Standardní anténa s únosnými rozmìry, vhodná pro
práci na 2m.
2M5WL M 22 - Cena 8 360 Kè vèetnì DPH; 144146MHz; 14.8dBd; 17el.; 22dB pøedozad. p.; Boom
10,06m; <160km/hod. Standardní anténa, velmi vhodná
pro VKV závody. Robustní provedení, dobøe odolná
vìtru i námraze.
2M18XXX M22 - Cena 9 651 Kè vèetnì DPH; 144146MHz; 15.3dBd; 18el.; 25dB pøedozad. p.; Boom
11,06m; <160km/hod. Nadstandardní anténa se
zvýšeným ziskem, vhodná pro VKV závody i práci
z domova.
2M8WL M 22 - Cena 14 252 Kè vèetnì DPH; 144146MHz; 16.7dBd; 24el.; 23dB pøedozad. p.; E=23°
H=26°; Boom 16,1m; <100km/hod. Špièková anténa
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pro DX práci ze stálého QTH i pro EME (dvojèe, lépe
ètyøèe).
2M5-440XP M 22 - Cena 6 677 Kè vèetnì DPH; 2m &
430-450MHz; 9/12dBd; 12/25dB pøedozad. p.; 5/10el.
Standardní dvoupásmová anténa pro družicový provoz.
2MCP22 M 22 - Cena 9 651 Kè vèetnì DPH; 143148MHz; 12,5dBc; 25dB pøedozad p.; 40° CIRCULAR.
Anténa s kruhovou polarizací pro družicovou komunikaci.
432-9WL M22 - Cena 7 126 Kè vèetnì DPH; 420440MHz; 17,3dBd; 28el.; 24dB pøedozad. p.; E=20°
H=22°; Boom 6,35m; <160km/hod. Kvalitní standardní
anténa pro DX práci na 70 cm.
432-13WLA M 22 - Cena 9 651 Kè vèetnì DPH; 430434MHz; 18,6dBd; 38el.; 22dB pøedozad. p.; E=16°
H=18°; Boom 9,35m; <160km/hod. Špièková robustní
anténa pro práci z pøechodného QTH pro závody i pro
DX práci ze stálého QTH, velmi vhodná pro EME.

KV antény
U KV antén je u nás i ve svìtì situace jiná. Pro
nedostatek místa jsou zhusta používány antény drátové,
GP antény, množství vícepásmových vertikálních konstrukcí a jejich kombinace. Jedna vícepásmová otoèná
smìrovka patøí již k dobrému standardu. Zdaleka ne
každý pøíznivec KV má dostatek místa (a penìz), aby
vybudoval anténní farmu s mnoha stožáry, na kterých
vévodí dvì nebo i více jednopásmových smìrovek.
Pøesto je i v OK množství špièkovì vybavených stanic
s rozsáhlými anténními farmami. Anténní monstra

s nìkolika profi monobandery a poèetnými stožáry,
která jsou k vidìní zejména v USA, patøí však asi do øíše
snù prùmìrného radioamatéra.
Firma M22 je mezi KV specialisty známa jako výrobce
kvalitních jednopásmových i širokopásmových logaritmickoperiodických antén. M-Square dodává øadu
rozmìrných LogPer antén se ziskem 5 až 6,5 dBd,
pokrývajících KV kmitoèty od 6 MHz do 30 MHz. Dále
vyrábí øady jednopásmových antén pro všechna KV
pásma (vyjma 160m). V sortimentu M22 najdeme záøiè
a až tøíprvkovou Yagi pro 80m, øadu od záøièe po
ètyøprvkovou Yagi pro 40m, øadu tøí až sedmiprvkových
antén pro KV pásma do 10m vèetnì pásem WARC
a koneènì pìti až jedenáctiprvkové smìrovky pro 50
MHz. (Viz pøehled KV antén firmy M-Square.)
KV antény, s výjimkou pìtiprvkové smìrovky pro
50 MHz (ta je u GES-ELECTRONICS skladem a stojí
8 360Kè vèetnì DPH), se dodávají na objednávku
s dobou dodání asi 2-4 mìsíce. Rovnìž i informace
o KV anténách lze nejsnáze nalézt na Internetu na
stránkách http://www.ges.cz, podobnì jako u antén pro
VKV.
Hodláte-li investovat do nové (a kvalitní) antény,
zkuste to s M-Square. Tahle investice se v každém pøípadì vyplatí. Než dáte anténu na stožár, nezapomeòte,
že k dobré anténì patøí i dobrý koaxiální kabel. Pro
pásma KV do 30 MHz obvykle vyhoví RG-213, pro 6m
je dobrý AIRCELL7, pro VKV a UHF je už nejvýše vhodné používat napøíklad AIRCOM PLUS. Jejich vlastnosti
najdete v celobarevném Katalogu 2000 od GESELETRONICS (antény M22 nejsou v tomto katalogu
zaøazeny, je nutné si vyžádat specializovaný katalog
s oznaèením GES*M-SQUARE).
O tom ale až v pøíštím èísle Radioamatéra.
GES-ELECTRONICS
E-mail: ges@ges.cz, internetový obchod:http://www.ges.cz
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OK DX Top List
Na stránkách tohoto èísla èasopisu Radioamatér najdete tabulky OK DX TopListu.
Pro porovnání aktivity našich stanic s okolním svìtem nabízíme malý pohled do
Velké Británie. Na prvním místì v kat. MIX je uvádìna stanice G3KMA s pásmovým
souètem 2769. Na 160m má 243 a na 80m 293 zemí. Druhý G4BWP s nepatrným
rozdílem 2738. Slabší 160m a 12m.
První stanice z GW je GW3JXN 2304 pásmových zemí. Z GM je na prvním místì
GM3PPE, jež má skóre 2075 pásmových zemí.
Stanice z GI, GD a EI nejsou v tabulce uvádìny.
V kat. CW je první rovnìž G3KMA skóre 2694
pásmových zemí.
Tabulky OK DX TopListu v uplynulém roce
nenávratnì opustili OK2DB, OK1DKS
a OK2BDI. Stanice OK2KOD, 1WT, 1PD, 1KPA,
1AW nedaly víc než rok o sobì vìdìt. Byly
podle pravidel ze soutìže až do obnovení
hlášení vyøazeny.

Pravidla soutìže
Tuto soutìž organizuje OKDXC - Czech
Amateur Radio DX Club ve spolupráci s redakcí
èasopisu Radioamatér. Jejím cílem je propagovat dosažené výsledky stanic èeských radioamatérù v nejvìtších svìtových soutìžích, podporovat zdravé soutìžení mezi stanicemi,
propagovat DX provoz a dodržování zásad
Hamspiritu. Do soutìže se zapoèítávají
potvrzená spojení pouze se zemìmi platnými
do DXCC v dobì podání hlášení. Tato podmínka zaruèuje rovné podmínky všem soutìžícím.
Své výsledky do soutìže mùže pøihlásit každá
OK/OL stanice vysílaèù a posluchaèù bez
jakéhokoliv omezení. Pøihlášením do soutìže
se stanice zavazuje pravdivì uvádìt dosažené
výsledky, dodržovat pravidla DX provozu a ctít
zásady Hamspiritu. Soutìžící se mùže pøihlásit
do kterýchkoliv z následujících kategorií podle
vlastní úvahy.

1. All Band DXCC
Poøadí se sestavuje podle následujících kritérií:
1.1 Do soutìže si úèastník zapoèítává potvrzená
spojení se zemìmi splòující kritéria diplomu
DXCC, a to pouze spojení platná v dobì
podávání hlášení. Do soutìže si úèastník
zapoèítává potvrzená spojení se zemìmi splòujícími kritéria diplomu DXCC, a to pouze spojení platná v dobì podávání hlášení. U novì
zapsaných zemí do seznamu DXCC je rozhodující datum, od kterého se pøijímají QSL lístky
pro diplom DXCC.
1.2 Pro zaøazení do tabulky musí soutìžící
nahlásit souèet zemí DXCC podle jednotlivých
KV pásem (160 až 10m). Bez ohledu na druh
provozu (CW, Fone). Pro pásma 160m, 80m,
40m, 20m, 15m a 10m jsou platná potvrzení od
data 15. 11. 1945. Pro pásmo 30m jsou platná
potvrzení od data 1. 1. 1981. Pro pásma 17m
a 12m jsou platná potvrzení od data 1. 1. 1987.
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1.3 Poèet zemí DXCC nebo jejich pásmový
souèet musí být minimálnì 100. Pøipouští se
hlášení i z jednoho pásma.
1.4 Poøadí v tabulce se sestaví podle souètu
zemí z jednotlivých pásem, pøièemž poèty zemí
v jednotlivých pásmech budou v tabulce uvedeny.

2. DXCC List
Poøadí se sestavuje podle následujících kritérií:
2.1 Do soutìže si úèastník zapoèítává potvrzená
spojení se zemìmi splòujícími kritéria diplomu
DXCC, a to pouze spojení platná v dobì
podávání hlášení. U novì zapsaných zemí do
seznamu DXCC je rozhodující datum, od
kterého se pøijímají QSL lístky pro diplom
DXCC.
2.2 Soutìžící nahlásí souèet platných zemí
DXCC podle jednotlivých druhù provozu, a to
CW, Fone, Mix, RTTY a SSTV bez ohledu na
pásma.
2.3 Tabulka bude sestavena podle jednotlivých
druhù provozu.

3. WPX List
Poøadí se sestavuje podle následujících kritérií:
3.1 Soutìžící si zapoèítává souèet potvrzených
prefixù podle kritérií diplomu WPX, a to bez
ohledu na pásma, ale podle druhu provozu
(CW, SSB, Mix).
3.2 Tabulka bude sestavena podle jednotlivých
druhù provozu.

4. USA CA List
Poøadí se sestavuje podle následujících kritérií:
4.1 Soutìžící si zapoèítává souèet potvrzených
spojení s okresy (county) USA podle kritérií
diplomu USA CA, bez ohledu na pásma a druh
provozu.
4.2 Tabulka bude sestavena podle dosaženého
poètu okresù.

5. Výsledky - zveøejnìní
5.1 Výsledky se poèítají vždy k datu 30. èervna
a 31. prosince pøíslušného roku. Hlášení je
nutné pøedat do posledního dne následujícího
mìsíce (tedy do 31. 7. a do 31. 1.) poštou na
adresu: OK2ON, Radek Zouhar, Malenovice
808, 763 02 Zlín. Hlášení je možné zaslat též
via PR BBS OK2ON@OK0PKM, nebo e-mail
OK2ON@volny.cz.
5.2 Výsledky budou zveøejnìny dvakrát roènì
v èasopise Radioamatér, v síti PR a na www
stránkách OKDXC a ÈRK.
5.3 Aktuální stav je nutné nahlásit nejménì
jedenkrát roènì, jinak bude stanice až do
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obnovení aktuálního stavu ze soutìže doèasnì vyøazena. Stanice, které
získají nejvyšší možný poèet zemí DXCC (pouze soutìžící v kat. 2),
nemusí do doby, než dojde ke zmìnì, svá hlášení opakovat.

6. SWL - posluchaèi
Za stejných podmínek se mohou do soutìže pøihlásit stanice
posluchaèù. V hodnocení budou uvádìni spoleènì se stanicemi
vysílaèù.

Dlouhé vlny
Druhý víkend v roce byl na pásmu 136 kHz ve znamení aktivity Ossiho,
OE5ODL. Se svým opraveným vysílaèem uskuteènil 8. 1. 2000 první spojení
OE/G, OE/I a OE/ON, pracoval se stanicemi G4GVC, I5MXX a ON7YD. Pozdìji
k nim pøipojil ještì prvenství OE/EI, OE/GW a OE/PA.

Rada OKDXC / Radek Zouhar, OK2ON

Svoje první spojení si na pásmu 136 kHz
udìlal Zdenìk, OK1AIK. Dne 15. 1. 2000
jsme mìli CW spojení s oboustrannì
vymìnìnými reporty 579.
Byly podniknuty další pokusy o pøekonání Atlantiku, zatím neúspìšnì. Vysílání
se zúèastnily stanice G3LDO, G3XTZ,
G3WSC a G3YXM.
19. 1. 2000 byl pøekonán vzdálenostní
rekord bez ohledu na druh provozu. I5MXX
pracoval OH3LYG, který je o nìjaký kousek
severnìji než OH1TN. Nejvìtší pøekonaná
vzdálenost pøi „2-way“ spojení na pásmu
136 kHz libovolným druhem provozu je nyní
2149 km.
Novou zemí na pásmu je Slovinsko,
stanice S57A (JN65TW). Dne 22. 1. 2000 se
podaøilo první spojení S5/I. Boris, S57A,
pracoval s Marziem, I5MXX. Boris používá
vysílaè o výkonu 200 wattù a anténu inverted-L. Další zemí na pásmu by mohla být
Francie, pokud se vyøeší nejasnosti ohlednì
povolování pásma. Také Maïarsko se snad
objeví na pásmu nìkdy bìhem léta. Ivan,
HA5TS, staví zaøízení a chystá se být QRV.
Velký úspìch zaznamenal na pásmu
Rišo, OM2TW (JN88UG). Nejen že je první
stanicí na pásmu 136 kHz na Slovensku
(první QSO s HB9DCE dne 23. 1. 2000
v 17:16 UTC), ale pracoval již s takovými
DXy, jako je tøeba G3KEV. Rišo má 21 metrù
vertikál s kapacitním kloboukem 2x 36
metrù (dva pøíhradové stožáry). Jako pøijímaè používá IC-761. Svoje první spojení
uskuteènil s výkonem kolem 70 wattù, ale
pracuje na výkonnìjším vysílaèi. Rišo se
stal sbìratelem prvenství pro Slovensko,
zatím uskuteènil první QSO OM/HB9,
OM/G, OM/SM, OM/DL, OM/OE, OM/S5,
OM/OH a OM/I.
Dne 29. 1. 2000 se uskuteènilo první
spojení OE/SM, pracovali spolu stanice
OE5EEP a SM6PXJ.
První víkend v únoru na pásmu 136 kHz
také rozhodnì nebyl nudný. Uskuteènila se
dlouho plánovaná expedice ve Švédsku.
Chris, SM6PXJ, a další pracovali jako
7S6SAJ z odstaveného zaøízení pobøežní
stanice SAJ v Karlsborgu. Mìli tak k dispozici 210 metrù vysokou anténu s kapacitním kloboukem. Pokud chcete vidìt asi 3
metry vysokou cívku pro výkony desítek kW,
pak navštivte http://home4.swipnet.se/~w41522/lfpics/lfpics.html. Používali výkon
600 wattù a byli slyšet po celé Evropì,
nìkde i S9 + 15 dB. Zajímavé bylo sledovat
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v té dobì i DX-cluster. Pracovali také crossband na 80 m, takže spojení si mohli udìlat
nejen „dlouhovlòáci“. Pokud si je chcete
poslechnout alespoò dodateènì, navštivte
http://www.mujweb.cz/www/ok1fig/lfsound
s.htm.
Novou nadìji na pøekonání Atlantiku pøinesl svými poslechy DCF39 Larry, VA3LK.
Na zvuku, který mi poslal, je opravdu jasnì
slyšet nosná a „data bursts“ této profesionální stanice. Larry poslouchá na aktivní
anténu tvoøenou jedním závitem koaxu.
25. 2. jste si opìt mohli udìlat GM.
Dave, G3YXM, vysílal ze Skotska na anténu
vytaženou drakem.
Hitem poslední doby jsou Visual-CW
cross-band spojení 73 kHz / 136 kHz.
DF6NM byl první, kdo se mohl pochlubit
spektrogramy, které zachycují vysílání
anglických stanic na 73 kHz. Gerimu,
DK8KW, se podaøilo cross-band spojení
s Davem, G3YXM, a Grahamem, G3XTZ.
Dave mìl ještì další spojení s HB2ASM. Pøi
QRB 910 km je to patrnì rekord pøi tomto
druhu spojení. Pokud se chcete zapojit i vy,
poslouchejte kolem 71,8 kHz.
Na dlouhých vlnách se používají pro
druh provozu CW vysílaèe v øádu stovek
wattù. Že to však jde i s QRP, dokazuje spojení stanic G3XDV a DJ9IE. Stanice DJ9IE
pracovala s vysílaèem osazeným jednou
EL84 s výkonem 9 W.
Na závìr jedna perlièka. Pokud se vám
zdá, že pásmo 136 kHz jsou pøíliš „stejnosmìrné“ vlny, pak vìzte, že jsou „skrèené“
proti tomu, co chystá Chris, SM6PXJ.
Obdržel od úøadù povolení vysílat na kmitoètech 7-8,5 kHz s výkonem 1 kW a doufá,
že bude brzy QRV. Jenom se obává, aby mu
anténa na pracovním kmitoètu nerezonovala
také mechanicky a „nerušil“ sousedy...
Petr Malý, OK1FIG
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„Weight“ a
„Weighting“
Morseova abeceda trochu jinak
„WEIGHTING“ znamená zmìnu pomìru teèka / mezera.
Pomìr rychlosti teèek a èárek pøitom zùstává zachován.
Ve znaèce jsou pouze vìtší nebo menší mezery, ale
klíèování je stále stejnì rytmické a pøesné. Nìkteré elektronické klíèe mají „weighting“ plynule nastavitelný
potenciometrem, nìkteré skokem v menu (napø. slovenský CMK100). „Weighting“ bývá nastavitelný i u tìch
nejjednodušších elbugù s nìkolika tranzistory. Trochu
jinak je tomu v závodním deníku N6TR. „WEIGHT“ je zde
standardnì nastaven na WEIGHT = 1,00. To znamená, že
pomìr èárka / teèka / mezera je správnì 3 / 1 / 1.
„Weight“ v N6TR pøi nastavení podle manuálu napø.
0,95 od délek èárek i teèek odeète 5 %. Pøi „weight“
vìtším než 1,00 mezer ve znaèkách ubývá, pøi „weight“
menším než 1,00 pøibývá. Proti „weightingu“ u elbugu
se ale zde navíc pøi „weight“ vìtším než 1,00 èárky zpomalují a teèky zrychlují. A naopak - pøi „weight“ menším
než 1,00 se zrychlují èárky a zpomalují teèky. Tedy pøi
„weight“ jiném než 1,00 program N6TR mìní pomìr
teèka / èárka, a to tím více, èím více se vzdalujeme od
standardního 1,00. Toho mùžeme využít k svému
odlišení v šedi závodù. „Weight“ v N6TR ale nepøeháníme. Rozumná je hranice od 0,97 do 1,03. V tìchto
hranicích mùžeme protistanici jiným klíèováním zaujmout. „Weight“ 0,94 a 1,06 již ale mùže v nìkteré protistanici vyvolat asociace typu „co to tam má za
závadu?“. Klíèování pøi „weight“ ménì než 0,94 již
nìkdo mùže oznaèit jako podivné a ménì než 0,85 za
velmi ošklivé, i když se srovnají mezery ve znaèkách.
Ovšem jako jedinci jsme rùzní, a tak nìkomu pøi Weight
0,85 naskakuje husí kùže a nìkdo si jiného pomìru
teèka / èárka vùbec nevšimne. Pokud jdeme pøes hranice „weight“ 0,97 a 1,03, bývá již vhodné upravit mezery ve znaèkách, které zaèínají být pøi více než 1,03 malé,
pøi ménì než 0,97 velké. Samozøejmì - upravit mezery
ve znaèkách je možné jen máme-li k tomu na TCVRu
nebo v nìjaké pøídavné skøíòce ten správný knoflík.
Novìjší verze N6TR nabízejí, mimo „weight“, další
možnosti úprav telegrafních znaèek, tak abychom mohli
vysílat morse s naším osobním charakterem. Závìr:
odlišovat se v závodì ano, ale jen tolik, abychom
nedìlali ostudu sami sobì.
Ing. Jaroslav Erben, OK1AYY

Soukromá inzerce
Prodám FM TRX IC-T7E 2m + 70cm. RX 50 MHz až 1 GHz.
Pøíslušenství: nabíjeèka aku, ext. mike. Cena dohodou. Dále
KV zaøízení TØINEC, kompletní souprava, díl RS41-1 vadný,
opravitelný. Cena dohodou. Tomáš ZAVADIL, Machová 11,
76301 Mysloèovice. Tel. (067) 7121075 po 18 hod.
Prodám X-tal filtr 9 MHz - 4Q - SSB fy TESLA vèetnì x-talù
pro USB, LSB a CW (400 Kè). Krystalovou bránu 9 MHz 2
x-taly + nosná (100 Kè). Radek Zouhar, Malenovice 808,
763 02 Zlín.
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Nové diplomy DXCC pro nové tisíciletí
„DXing“ je jeden z nejstarších druhù radioamatérského sportu. Radost z nìj díky pøírodním
a geopolitickým zmìnám mùže být stálá a nekoneèná. Nové tisíciletí zaène sice až 1. ledna 2001,
ale ARRL chce zaèít jeho oslavy již v roce 2000, a to nìkolika pøídavky k populárnímu programu
diplomù DXCC. Tyto zmìny zahrnují nové diplomy a nový program pro „všepásmové DX-many“.

DXCC trofej
„DXCC trofej“ je nový program, který by rozšíøil DX
obzory pouze pro amatéry, kteøí již pìtipásmový DXCC
vlastní!
Individuální hodnocení pro „DXCC trofej“ je
založeno na „sbírání kreditù“ (1 kredit = 1 zemì DXCC)
za spojení uskuteènìná na platných pásmech pro nìkterý z diplomù DXCC za použití platného adresáøe zemí
(entit) pro DXCC. A to vèetnì „kreditù“ za již potvrzené
zemì DXCC po 15. listopadu 1945. Skóre pro „DXCC
trofej“ bude sèítáno jednou za rok vždy k 30. záøí a uvedeno èíselnou formou. Plaketu mohou získat ti, kteøí
nasbírají 1500 DXCC kreditù. Nálepky za každých
dalších 500 kreditù.
Tento program zaèíná 1. ledna 2000 a bude obsahovat hlášení došlá do 30. záøí 2000. Pro rok 2000 jsou
platná pouze tato amatérská pásma: 160, 80, 40, 20, 10,
6m!!!! (pozn. pøekladatele: chybí tedy populární pásmo
15m, a proto málokterý z našich pøedních DX-manù
bude moci na tuto plaketu v roce 2000 dosáhnout!)
Poèet platných pásem bude každý rok zvyšován, až
budou platná všechna amatérská pásma.

Pohár DeSoto
Poèínaje rokem 2000 bude vydáván „pohár DeSoto“
nazvaný po Clinton B. DeSotovi, W1CBD, který v roce
1935 napsal èlánek pro QST, jímž inspiroval vytvoøení
programu DXCC. Tento pohár získá radioamatér, který
zvítìzí v poètu kreditù „DXCC trofeje“ podle výsledkù
k 30. záøí v každém kalendáøním roce. Tento pohár
mùže získat každý amatér pouze jednou za život.

20m jednopásmový DXCC
Od roku 2000 bude také vydáván nový jednopásmový
„DXCC diplom pro 20m pásmo“. Je prvním z novì
vydávaných jednopásmových diplomù DXCC, které
budou postupnì vydávány v následujících dvou letech.
Zapoèítávána budou spojení s platnými zemìmi (entitami) podle seznamu DXCC, poèínaje spojeními po 15.
listopadu 1945 (nezáleží na druhu provozu).
Zapoèítávána budou spojení po 1. 8. 1999. Žádat
o diplom je možné po 1. 1. 2000.
Prodám Packet Radio modem k PC, rychlost 1200 Bd,
osazen konektory 9pin, 3x LED indikace, ufb - nový, kabel
k TRX (790 Kè); RTTY, SSTV, AMTOR, PACTOR, CW, FAX
aj. modem k PC, osazen konektory 9 pin, 3x LED indikace,
ufb-nový, (380 Kè); interface k TRX ICOM, KENWOOD,
YAESU apod., konektor 9 pin, optické oddìlení, indik. (380
Kè); Packet Radio modem k PC, rychlost 1200-2400-9600
Bd, osazen 9 pin, 3x LED, indikace, ufb-nový (990 Kè). Jiøí
Šilhavý, OK2PNN @ OK0PAB, tel: (05) 48527710, e-mail
ok2pnn@atlas.cz.
Prodám ICOM IC-706. Je ve 100% stavu a vzhledovì velmi
zachovalý (30000 Kè). Kontakt PR: OK2FQG@OK0POV, email: MIREK.KOVAR@EMAIL.CZ

Držitelùm diplomu 5BDXCC vydaného pøed 1. 4.
1992 s potvrzenými zemìmi (do 100 zemí na 20m)
mohou požádat o vydání okamžitì po doplnìní chybìjících lístkù. (Pøíklad: Jsem držitelem diplomu
5BDXCC ze záøí 1983, ale mám pouze 30 platných zemí
v pásmu 20m. Musím tedy doložit 70 dalších platných
zemí.) Diplomy budou datovány, ale nebudou èíslovány.

Diplom DXCC 2000
Pro zvýšení zájmu o DXing v novém tisíciletí pro všechny druhy amatérù, nezáleží na tom, jestli se bude jednat
o zaèáteèníky nebo Old Timery, bude vydáván diplom
DXCC 2000. Pro tento diplom jsou platná pouze spojení
od 0000 UTC 1. 1. 2000 do 2359 UTC 31. 12. 2000.
Diplom DXCC 2000 bude vydán za spojení se 100
a více zemìmi (entitami) podle listu zemí ARRL. Spojení
je možné navázat na všech pásmech, všemi druhy
provozu. Potvrzený výpis na originální žádosti se spojeními se 100 a více zemìmi (entitami) podle seznamu
DXCC. QSL nejsou požadovány. Diplom DXCC 2000 je
samostatný a nezávislý od tradièního programu DXCC.
Spojení použitá pro tento diplom je možné použít
v bìžném programu diplomù DXCC. Pro tento diplom
platí všechna bìžná pravidla diplomù DXCC (stanovištì
apod.). Diplom DXCC je vydáván všem èlenùm
i neèlenùm, nejsou k nìmu žádné nálepky. Diplomy
jsou datovány, ale neèíslovány.
Je nutné použít oficiální formuláø, který je možné
obdržet proti SASE (v USA) nebo SASE + 1 IRC (mimo
USA, pozn. pøekladatele a redakce: nechápeme dùvod)
na adrese: DXCC Millenium Applications, ARRL, 225
Main St. Newington, CT 06111 USA. Formuláøe je dále
možné
stáhnout
na
Internetu
na
adr:
http://www.arrl.org/awards/dxcc. Žádosti o diplom je
nutné zaslat do jednoho roku po ukonèení platnosti
tohoto diplomu (31. 12. 2001). Cena za diplom je 10
USD na krytí poštovného a ceny za diplom.
Kdo ví, co nám pøinese další tisíciletí? Tøeba ve
ètvrtém tisíciletí bude DXCC vydáván za spojení se 100
hvìzdami, planetami nebo galaxiemi! Øíkám, „A• žije
DXing ve tøetím tisíciletí“ - a co vy na to?
Bill Kennamer, K5FUV, e-mail: k5fuv@arrl.org,
pøeložil Vladimír Vèelák, OK1DXW

Prodám pøijímaè EKN-F1, 1,5 - 25 MHz (2000 Kè),
duralové roury prùmìr 130 / 6 mm, délka 6 m, celkem 3 ks
+ patka s èepem (1200 Kè / ks, 300 Kè), stožár pneumatický „magirus“ 9 m (1200 Kè), PA 2m 150 W osaz. 2x
KT970A s pøedzesilovaèem, nutná výmìna tranzistorù dodám (1500 Kè), PA 2m 50 W osaz. 2T930B, nutno
propojit (600 Kè), TCVR Kentaur + PA 15 W s pøedzesilovaèem, digitální stupnice, nutná malá oprava (1500 Kè),
vojenská elektrocentrála úplnì nová 30 V / 1 kW (1600 Kè).
Rostislav Rimell, U státní hranice 1041, 734 01 Karviná 4,
tel. (069) 6342615, 0603 969275.
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Provoz
Radioamatéøi na profesionálních pásmech
Radiové hobby není zpravidla ledajaký koníèek, ale èasto kùò jako slon. To prostì to rádio
èlovìka chytne a drží jako klíštì. Není proto divu, že se dobrý radioamatér èasto stane profesionálem, a tak spojuje pøíjemné s užiteèným. Mezi „profíky“ je to známo a radioamatéøi
mívají velmi dobrou povìst pro svoji vysokou úroveò. Pùsobí na rùzných místech, kde se dìje
nìco kolem radiového spojení, na lodích, letadlech, ale i jako velice schopní technici. V této
profesi je velice dùležitý osobní vztah a plné pochopení jak zákonitostí šíøení radiových vln,
tak i technického vybavení. Že na našich velvyslanectvích v zahranièí pracuje celá øada
radioamatérù je všeobecnì známo. Skuteènost, že je na náš úøad v Pchjongjangu, Severní
Korea (SK), napojena radiem ještì jedna skupinka Èechoslovákù na horké korejské hranici,
už vìdìl málokdo. O tom, že jsme èlenem „Dozorèí komise neutrálních státù“ (DKNS) a spolu
s Poláky, Švédy a Švýcary dohlížíme na dodržování „Dohody o pøímìøí“ v Koreji, se u nás
moc nemluvilo. Tato „hodnìvýchodní“ radiová a diplomatická záležitost mìla totiž vojenský
charakter a „civilové“, kteøí zde pracovali spolu s vojáky, mìli propùjèenou vojenskou hodnost. Dobøe ukryt pod køídla ministerstva zahranièních vìcí (ZAMINI), využíval i „zamiòácké“
radiové sítì ke korespondenci s domovem. Na rozdíl od jiných funkcí nìkolikaèlenné skupinky
byl radista vždy voják, a pokud já vím, vystøídali se zde i Vašek, OK-17419 a Josef, OK1DTG.
Když jsem zaèátkem roku 1969 zahajoval svoji
posluchaèskou aktivitu (OK1-20318) a posílal svùj
QSL lístek HL9KK via HB9BGB (byla to má první
slyšená stanice z JK), ani z legrace mne nemohla
napadnout nìjaká souvislost s mojí osobou. Ani
když za pár mìsícù QSL od HL stanice dorazil a já
zkoumavì hledìl na mapku s pøerušovanou èárou
rozdìlující Korejský poloostrov, na které byla
navleèena záhadná teèka jménem Panmunjom,
netušil jsem ani okrajovì, že by toto místo mohlo
nìkdy pro mne nìco znamenat. Pak však nastaly
v mém životì velmi výrazné zmìny, èas zaèal
spìchat a najednou jsem stál u té èáry dìlící Koreu
osobnì. Dokonce jsem mìl v kapse doklad, že ji
mohu pøekroèit a nikdo z tìch ostøe vybavených
severokorejských nebo amerických vojákù mne
nezastøelí. Já, který doma nesmìl ani do „Jugošky“,
najednou mohu vstoupit do kapitalismu! Ještì
trochu pobledlý z obrovského množství rùzných
(ale vždy šokujících) zážitkù nìkolika uplynulých
dnù, s žaludkem rozvášnìným neustálými pøivítacími a rozluèkovými pøípitky a nezvyklou stravou,
zaèal jsem se zajímat pøedevším o moji pracovní
náplò. Na støídání tohoto postu bylo naplánováno
nìkolik dní, takže žádný spìch. A tak jsem mimo
jiné postupnì pøebíral knihovnu, promítaèku s filmotékou, elektrická a elektronická zaøízení delegace
a opatrnì se seznamoval se zdejší záludnou elektrickou sítí, maximálnì 170 V bez nuláku.
Pøedevším jsem se ale vrhal na radiostanici a vyzvídal, jak to tady vlastnì chodí. Vybavení bylo skromné i pro mne, odchovance Boubína a Otavy.
Znaèková „lajna“ Drake 4 tlaèila nìkolik desítek
watù do velmi slušnì provìšeného dipólu, který
dokonce místy polehával po støeše. V koutì ještì
postávala staøièká Lambda 5, o které jsem rychle
zjistil, že ve zdejších podmínkách tvrdì probíjí,
a tak jsem pøi poslechu vyšších kmitoètù musel
používat gumovky. Kolega, kterého jsem støídal,
nebyl radioamatér a pro spojení na 400 km CW mu
to staèilo. Døíve, když se ještì vše jezdilo
telegrafem, byla Praha monitorována i tady pøímo,
ale nyní byl dálnopis jen v Pchjongjangu, a tak se
zprávy pro Panmunjom posílaly pøes nìj. Spojení
jednou dennì trvalo zpravidla jen nìkolik minut
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Z pohledu právníka:
Pokraèování ze strany 19

Rozhodnutí o reklamaci je její
odmítnutí èi pøijetí.

a bylo vìtšinou „RU“ (QRU, profíci „Q“ vynechávají), bylo však èasto jedinou smysluplnou èinností
radisty, a tak jsem se jej snažil nìjak prodlužovat.
Sice pøenesenì, ale pøeci jen to bylo spojení
s dalekým domovem a také moje profese. Touto
formou spojení však šlo málokdy nìco zajímavého
a politické šplechty jsme již tenkrát házeli mazácky
pod stùl. Radista v Pchjongjangu mìl však práce
nad hlavu, nebyl radioamatér, a tak to vždy radìji
koukal ukonèit. Èasto teda relace probíhala jenom
takto: „ahoj máš nìco já RU“, odpovídám „ahoj
RU“, on „OK musím SK“ a byl pryè. Co mohl èlovìk
dìlat - vìdìl jsem, že jde ještì na malý asijský
okruh, Ulan, Peking a Tokio, a pak už ho èeká
Praha. Chodil jsem nìkdy poslechovì za ním,
slyšel jsem je všechny perfektnì, zpravidla i Prahu,
ale jak zaèali „rachtat“ dálnopisem, bylo hotovo.
Vzhledem ke vzdálenosti cca 500 km jsme jezdili na
pøidìlených kmitoètech mezi 4-10 MHz. Bylo jich
žalostnì málo a rušení bylo èasto až neskuteèné,
ale radioamatér si vždy poradí. Volací znak jsem
mìl KNS (Komise Neutrálních Státù), který se
vymykal všem mezinárodním zákonitostem tvorby
volaèek, což však nám i Korejcùm zøejmì vyhovovalo, nebo• nikdo jiný nevìdìl, kdo to vlastnì
vysílá. Nìkdy se nám však takováto rarita pìknì
mstila, protože když obèas byly dlouhé telegramy,
sedla na nás nìjaká rušièka a už jsme se pøelaïovali. Ale bylo alespoò nìjaké „vzrùšo“ a èlovìk
mohl dokázat, že je opravdu radistou. Nebylo to asi
právì fér, ale když bylo opravdu nejhùø a velení
tlaèilo na rychlé pøedání zprávy, nejménì provozovaná èást amatérského pásma nás vždy zachránila.
Ve dlouhých chvílích nudy jsem se dal do opravy
a vylepšení anténního systému a hned to chodilo
i poslouchalo znaènì lépe. Hodnì jsem poslouchal, pár OK radioamatérù dostalo SWL zprávu
a usilovnì i opakovanì pracoval na žádostech
o získání povolení vysílání z „P5“. Ale o tomto
zbyteèném procesu a taky o tom, jak do
Pchjongjangu nastoupil Tonda, OK1DOR, a co to
pro mne znamenalo, zase pøíštì.

Rozhodnutím o reklamaci mùže být její odmítnutí z dùvodu
uplynutí záruèní doby, pøípadnì zjištìní, že výrobek byl zakoupen u jiného prodávajícího. Rozhodnutím o reklamaci je také
její odmítnutí z dùvodu, že vadu si zpùsobil spotøebitel sám.
Rozhodnutím o reklamaci je koneènì také pøijetí vìci do opravy
èi k výmìnì vìci.
Podle zákona o ochranì spotøebitele musí být každá reklamace vyøízena (a to vèetnì odstranìní vady) bez zbyteèného
odkladu, nejpozdìji však do 30 dnù ode dne uplatnìní reklamace, pokud nedošlo mezi prodávajícím a kupujícím k dohodì
o lhùtì delší. V pøípadì nedodržení 30denní nebo smluvené
delší lhùty mùže kupující postupovat stejnì, jako by se jednalo
o neodstranitelnou vadu a uplatnit právo na výmìnu vìci nebo
odstoupit od smlouvy. Zde pokládám za dùležité zdùraznit, že
pokud není vada reklamovaného výrobku odstranìna do 30 dnù
(staèí i jeden den), má kupující právo dostat jinou vìc stejného
druhu a typu. Pokud v období záruky a jejího uplatnìní se cena
takového výrobku zmìnila, není možné požadovat na kupujícím
úhradu cenového rozdílu. Pokud nemá prodejce výrobek, který
mùže za reklamovaný nabídnout, dochází zpravidla k vrácení
kupní ceny a odstoupení od smlouvy. Tato práva má kupující,
i když je výrobek opraven napø. 32. den. Nemusí jej pøevzít
a mùže trvat na výše uvedeném postupu.
V souvislosti s uplatòováním reklamací se nabízí jedna
pomìrnì významná otázka. Kupující je totiž pøi uplatòování
reklamace vyzýván k prokázání, že nákup výrobkù èi služeb
uskuteènil u poskytovatele služeb, u nìjž reklamaci uplatòuje.
Proti takovému postupu prodávajícího nelze nic namítat, nebo•
prodávající samozøejmì nemùže mít zájem na pøijetí reklamace
výrobku, který sám neprodal. Je však sporné, zda stanovení
konkrétního dokumentu (záruèního listu) je možné a zdá se
nesprávné odmítnutí pøijetí reklamace jen z dùvodu
nepøedložení takového dokumentu. V souvislosti s uplatnìním
reklamace náš právní øád nestanoví povinnost pøedkládat
záruèní list. K pøijetí reklamace by mìl postaèovat jakýkoli
dùkaz o zakoupení výrobku u prodávajícího a o záruèní dobì.
Nakonec žádný pøedpis povinnost pøedložení konkrétního dokladu na možnost uplatnìní odpovìdnosti za vady neváže.
Dokladem bude nejèastìji samotný úèet (paragon). K prokázání
údajù by ale pravdìpodobnì mìlo staèit i svìdectví vìrohodné
osoby. Záruèní list bude dùležitý zejména v pøípadech, kdy
prodejce poskytuje na výrobek delší záruèní dobu, než je
zákonná šestimìsíèní. V záruèním listì mùže být uvedena jiná
osoba, která je povìøena záruèními opravami, pøípadnì i další
skuteènosti dùležité pro uplatnìní záruky. Je tedy zcela chybný
postup prodejcù, kteøí odmítají uznat reklamaci pouze z dùvodu
nepøedložení záruèního listu, pokud mùže kupující rozhodné
skuteènosti doložit jinak - napø. paragonem, jak je uvedeno
výše. Není proto pro spotøebitele závazné upozornìní (napø. na
faktuøe, prodejním dokladu) „reklamace pouze po pøedložení
záruèního listu“. Jedná se totiž o jednostranný právní úkon
poskytovatele služby, který nemùže zavazovat jiné osoby.
Situace je analogická problému s reklamaèními øády.

Milan Èerný, OK1DJG

JUDr. Vladimír Novotný, OK1CDA
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Závodìní
VKV závody
Pøedmluva redakce: Následující èlánek možná vzbudí v nìkterých ètenáøích nesouhlasné reakce. Ani
redakce se neztotožòuje se vším, co zde autor uvádí. Pøesto se však domníváme, že zde své místo má - pøedevším otevírá velmi zajímavé téma a obsahuje mnoho užiteèných informací. Kromì toho vìøíme, že vyvolá reakce
jiných radioamatérù, kteøí mají podobné èi jiné zkušenosti a názory.
K napsání pøíspìvku mì pøimìly nìkteré názory, které èas od èasu probìhnou v síti PR nebo
ve vìèných debatách na FM. Pøednì bych rád vyvrátil názor, že pokud nemám „kilowatt“,
deset antén a „low noise“ pøedzesilovaè, tak nemám šanci. Nebo že ti, co takové vybavení
mají, jsou podvodníci, nebo• tolik spojení, co oni udìlají, to je pøece nesmysl, to nejde a
podobnì. Uvedu i nìco málo teorie, možná pro nìkoho nezáživné, ale bez které se to neobejde - už jen proto, že by si z tohoto textu mohli odnést nìco i ti, kdož zatím tápají a už je pøestalo bavit tlachání na pøevádìèi. V textu se budu postupnì vìnovat všem tématùm souvisejícím
se závodìním na VKV a pokusím se popsat své zkušenosti.
Pøednì není bezpodmíneènì nutné mít nejdražší transceiver, lineár a anténu a nejvyšší kótu. Nejdražší neznamená nejlepší. Všeobecnì lze øíci, že u TCVRù jsou
dùležité tyto hodnoty: citlivost, selektivita, odolnost pøijímaèe vùèi silným signálùm a na stranì vysílaèe pak
spektrální èistota signálu, zejména intermodulaèní produkty lichých øádù. Co se TXu týèe, nejlépe jsou na tom
TCVRy na bázi VCO (VCO = napìtím øízený oscilátor,
v tomto pøípadì je mínìn zpùsob generování kmitoètu,
kdy je signál z krystalového oscilátoru smìøován se
signálem VCO - pozn. red.), které jsou „èistší“ než
TCVRy s fázovým závìsem, kde ještì navíc závisí na
šíøce pøeladitelnosti závìsu (popis principu fázového
závìsu pøesahuje rámec tohoto èlánku, pro tuto chvíli
snad postaèí informace, že vychází z porovnávání kmitoètu stabilního krystalového oscilátoru s oscilátorem,
kterým se mìní kmitoèet - pozn. red.). Z toho vyplývá
omezená použitelnost zejména TCVRù typu „všechna
pásma jedna bedna“. S RXem na tom budou asi nejlépe
TCVRy s možností osazení filtry a DSP technologií.
Celkovì tedy doporuèuji jednopásmové TCVRy typu
R2CW, IC275, AL88 (možno kombinovat s pøehledovým
RXem) nebo KV TCVRy s transvertorem. Nemohu nìkomu zakazovat používat urèitý TCVR, pouze poukazuji na
vhodnost èi nevhodnost použití ve VKV závodech. Dále
bych podotkl, že i sebelepší PA pøipojený ke špatnému
TCVRu kvalitu jeho signálu nevylepší a naopak.
Pøipomenu, že i na VKV platí známé heslo, že nejlepší
zesilovaè je anténa, ale èím vìtším výkonem ji podpoøíte,
tím lépe. Ovšem nemá smysl mít kilowatt na anténì, když
neslyšíte! Levnìji zatím vychází výroba dobré antény, než
nákup drahého PA, a jelikož penìz není nikdy dost, je
lepší poøídit si nejprve poøádnou anténu (ne všichni mají
soustružnickou dílnu). U antén je dùležitý zejména zisk,
vyzaøovací diagram, ÈSV a pøedozadní pomìr, pøièemž
se tyto velièiny dají do jisté míry ovlivnit. O tom, že je
dobré mít perfektnì nastavenou anténu, není pochyb.
V souèasné dobì je jich na trhu nepøeberné množství,
z nichž nejvíce vynikají produkty od fy M-Square, ale
dobrou službu vykonají i antény od známých autorù
DL6WU, DJ9BV, F9FT nebo PA0MS, což jsou všechno
modifikace antén typu Yagi. Velice dobøe fungují i antény
typu Quad, které mají tu výhodu, že zpracovávají signál
v obou polarizaèních rovinách, vertikální i horizontální.
Jejich nevýhodou je menší zisk a jistá rozmìrnost.
V nìkterých pøípadech se mùže Quad jevit jako „ziskovìjší“ než Yagi anténa. Je to proto, že zejména na delších
vzdálenostech dochází k tzv. depolarizaci signálu a jak
známo, antény Yagi zpracovávají zejména horizontálnì
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polarizovanou složku, proto se v praxi osvìdèila
kombinace tìchto antén a jejím výsledkem jsou
tzv. QUAGI antény. (Od výše uvedených technických rozborù a závìrù se redakce distancuje.)
Zastavím se ještì u koncových stupòù.
Naprosto nevhodné jsou nìkteré tranzistorové
zesilovaèe z „profi“ produkce, jelikož mají ve
vìtšinì nevhodnì navržené obvody pøedpìtí do
báze, èehož dùsledkem je pak nelinearita PA
a rušení na pásmu. Pokud se k tomu pøidá snaha
operátora „vyždímat“ z PA jednou tolik, než kolik
udává výrobce, je o „zábavu“ postaráno. Dùležité
jsou dostateènì dimenzované napájecí zdroje o podcenìní tohoto problému svìdèí øada neèitelných nebo rùznì „brumících“ èi „kuòkajících“
signálù, zejména pøi CW (jsou pøípady, kdy je
takový signál produkován zámìrnì ku zvýšení
atraktivity, ale vìtšinou je to na úkor èitelnosti
signálu).
Další kapitolou jsou koaxiální kabely - totiž se
superrádiem pøipojeným „tkanièkou od bot“
k superanténì moc dobrý výsledek neudìláte. Je
nutné dopravit co nejvíce výkonu k anténì
a naopak od antény do pøijímaèe - a to s co nejmenšími ztrátami v napájeèi. Proto varuji pøed
použitím koaxiálních kabelù typu RG58 a podobnì,
které jsou urèeny na úplnì jiné aplikace. Pokud
hovoøím o koaxiálech, musím se zmínit i o pøedzesilovaèích (dále jen LNA). Bohužel, v souèasné
dobì se použití LNA v závodì jeví jako neopodstatnìné, zejména na pásmu 2m. Vzhledem
k neustále se zvyšujícím výkonùm, a tudíž
i nárokùm na odolnost LNA, který je vystaven
extrémnì silným signálùm, pak díky tomu dochází
k pøekroèení dynamických vlastností aktivního prvku
LNA, což vede k degradaci parametrù celé pøijímací
cesty. Záleží také na tom, jaký použijete TCVR (napø. TS790 je vhodná právì k použití s LNA). Mnohdy je ale
lepší použít kvalitní koaxiální kabel s nízkým útlumem
a s minimální vzdáleností mezi TRXem a anténou.
Samozøejmì na UHF a SHF pásmech je LNA nutností,
tam je ale trochu jiná situace.
Zmínil bych se také o stožárech, resp. o otáèení
stožárù. Praxe ukázala, že nejlepší je otáèení ruèní - je
totiž nejoperativnìjší. Jde pøedevším o rychlost, jakou
jste schopni pøetoèit anténu do požadovaného smìru.
V poslední dobì se na VKV uplatòuje praxe z KV závodù
spoèívající v absenci rozmìrných otoèných soustav
a jejich náhradou za fixnì smìrované systémy s širším

vyzaøovacím diagramem a jedním otoèným systémem,
který již nebývá tak velký. Výhody jsou zøejmé - jsem
slyšet všude, všechno slyším a nemusím moc toèit.
Dále se zmíním o PC vhodných pro vedení soutìžního
deníku. V zásadì je lepší používat èernobílý než barevný
displej, èernobílý podstatnì ménì unavuje oèi. Dalším
a rozhodujícím aspektem je, aby poèítaè nerušil.
Rozhodnì se nevyplácí laborování tìsnì pøed závodem to ostatnì platí vždy a ve všem. Programù je nepøeberné
množství a každému bude vyhovovat nìco jiného. Mezi
nejznámìjší závodní VKV deníky u nás patøí LOCATOR
od OK1DUO a SUPERLOG od OK1JAD. Kromì evidence
spojení je možno klíèovat TCVR z klávesnice, komunikovat s DX Clusterem, používat databáze stanic atd.

Radioamatér 2/2000

Závodìní
Což jsou vìci, které do znaèné míry
usnadòují a zkvalitòují vlastní provoz
v závodì.
Nikdo nepopírá nutnost použití vhodné
kóty, neboli nechodí to všude, ale neznamená to, že musíte nutnì závodit z kóty
1000 m nad moøem. Daleko více je
dùležité, jak je kóta situovaná v terénu,
zda není v blízkosti hradba vyšších kopcù.
A pokud ano, tak jakým smìrem - jsou
zemì s menší aktivitou na VKV, a tak si
nìkdy mùžete dovolit urèitý smìr oželet.
Velice se vyplácí sledovat meteorologickou situaci - ušetøíte si tak zbyteèné
volání do smìru, do kterého to stejnì
nejde. Pokud jezdíte na kótu déle, èasem
zjistíte, kdy a jakým smìrem bývají podmínky a pravidelná otevøení pásma
bìhem ranních a veèerních inverzí. Dobré
je pøed závodem proladit majáky a udìlat
si tak obrázek o situaci na pásmu. Vyplatí
se také sledovat spoty v DX Clusteru
(pozor na sebeanonci!), nebo využít
služeb sítì VHF NET na Packetu (napø.
pro dohodnutí skedu na vyšším pásmu).
Dùležitá je fyzická kondice a pokud jedete
v kategorii jeden operátor, je zvláš• dobré
si rozložit síly a naplánovat dobu na
spaní. Vìtšinou aktivita klesá v noèních
hodinách a pokud není co dìlat, je dobré
èas vìnovat spánku, než marnému volání.
Kvalitní strava a její pravidelný pøísun
pøispívá k celkové pohodì operátora a tím
pádem ovlivòuje i celkový výsledek, proto
ani tuto skuteènost nepodceòujte.
Existují dva styly provozu ve VKV
závodech, které v krátkosti popíšu.
Prvním pøípadem je dobrá kóta,
dostateèný výkon a dobré antény. V tom
pøípadì je vhodné najít volnou frekvenci
a zaèít dávat výzvu. Pokud jste na tom
hùø, a• už výkonovì èi poziènì, je výhodnìjší druhý zpùsob, tedy vyhledávání,
neboli „co slyším, to udìlám“. V praxi je
pak výhodné obì varianty kombinovat,
zejména na zaèátku závodu je dobré proladit pásmo a udìlat silné stanice místo
hledání volné frekvence na zaplnìném
pásmu. Po chvíli, když se situace uklidní,
je pak místa dost, jelikož stanice na
zaèátku vìtšinou smìrují do vnitrozemí
a posléze pak do zahranièí, mìní se
i intenzita signálù. Volba kmitoètu závisí
do znaèné míry také na vybavení, nemá
smysl se naladit tìsnì pod DX kmitoèet,
kde je hustota stanic nejvìtší, pokud
jedete s 10 W a šestiprvkovou anténou.
Riskujete to, že se na váš kmitoèet naladí
jiná stanice, protože vás prostì neuslyší
a budete se vzájemnì pøekøikovat. Zde se
jednoznaènì uplatòuje heslo „Dvakrát
mìø, jednou øež“. Rozhodnì nic
nepokazíte, když pøed CQ dáte QRL? nebo
se pøi fone zeptáte, zda je kmitoèet volný.
Pokud máte malý výkon a voláte stanici,
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na kterou je pile-up (= volá ji mnoho
stanic najednou - pozn. red.), zkuste
pøepnout na CW, pøestože stanice jede
fone - ve zmìti silných signálù máte vìtší
šanci prorazit, ovšem pouze za pøedpokladu, že protistanice umí CW, hi. (Zdepozor - nìkteré transceivery pøi pøepnutí
na CW zùstávají naladìny na tzv. „nulový
záznìj“ a protistanice vás nemùže slyšet.
V tomto pøípadì je nutné se odladit
pomocí funkce RIT/XIT - nutno pøedem
vyzkoušet - pozn. red.) Pøi CW zase
pomáhá, pokud se naladíte trochu bokem
- protistanice vás ve zmìti teèek a èárek
pøeète snadnìji, protože vás slyší s jiným
tónem. Nesmíte to ale pøehnat, abyste se
nedostali mimo CW filtr protistanice. Pøi
spojení se omezte jen na nejdùležitìjší
sdìlení o reportu, poøadovém èíslu
a lokátoru, každým zbyteèným slovem
protahujete spojení a okrádáte se o èas.
Rovnìž tak výzva by mìla být krátká
a výstižná. Nemá smysl opakovat
desetkrát za sebou „Výzva závod“ - to, že
jedete závod, je každému jasné, dùležitá
je vaše znaèka.
Efektivnì navázané spojení na CW by
mohlo vypadat napøíklad takto:
- CQ TEST OK1XXX OK1XXX TEST K
- de ok1yyy
- OK1YYY 599001 JO70AA K
- cfm 599100 jo70zz k
- CFM TU OK1XXX TEST K
a situace se opakuje. Pøi fone to vypadá
takto:
- CQ CONTEST OK1XXX OK1XXX CONTEST / VÝZVA ZÁVOD OK1XXX
OK1XXX ZÁVOD
- ok1yyy
- OK1YYY 59001 JO70AA QSL? /
POTVRÏ
- roger / potvrzuji 59100 jo70zz
- 73 OK1XXX CONTEST / ZÁVOD
QSL na konci relace dávejte, jen když
nemáte „rogerpíp“, jinak je to zbyteèné.
V pøípadì, že se vám podaøí rozjet pileup, je vhodné pøi pøedávání kódu na konci
relace dávat místo „potvrï“ nebo „QSL?“
znaèku protistanice nebo lépe pouze
sufix. Protistanice totiž díky rušení od
ostatních volajících èasto nezachytí
zaèátek vaší relace, a pak nikdo neví, pro
koho to vlastnì bylo. Svou znaèku
nedávejte ve výzvì více než tøikrát, je to
pak už moc dlouhé a stanice, která se na
vás naladí, ztrácí trpìlivost a odladí se,
než aby èekala na konec vaší výzvy.
Report se zásadnì dává 59 nebo 599, je
to jednoduší, mùžete se soustøedit na
zbytek soutìžního kódu - pøedpokladem
je, že umíte poslouchat. Vypadá to
komicky, když dáte 599 a následnì si
necháte vše desetkrát zopakovat. Kromì

Kalendáø závodù na VKV
duben 2000
den
1.-2. 4
1. 4.
2. 4.
4. 4.
8. 4.
9. 4.
11. 4.
15. 4.
15. 4.
16. 4.
16. 4.
16. 4.
16. 4.
23. 4.
23. 4.
25. 4.

závod
„POZEGA“ VHF Contest (9A)
Contest Lario (Italy)
Contest Lario
Nordic Activity
Contest Lazio (Italy)
Contest Lazio
Nordic Activity
S5 Maraton
CW - Contest Lazio
Contest Lazio
AGGH Activity
OE Activity
Provozní VKV aktiv
Velikonoèní závod 1)
Velikonoèní závod dìtí
Nordic Activity

pásma
144 MHz
5,7 a 10 GHz
144-1296 MHz
144 MHz
432 MHz
144 MHz
432 MHz
144 a 432 MHz
144 MHz
50 MHz
432 MHz-76 GHz
432 MHz-10 GHz
144 MHz-10 GHz
144 MHz a výše
144 MHz a výše
50 MHz

UTC od-do
15.00-15.00
14.00-21.00
06.00-13.00
17.00-21.00
12.00-20.00
07.00-13.00
17.00-21.00
13.00-20.00
07.00-14.00
07.00-17.00
07.00-10.00
07.00-12.00
08.00-11.00
07.00-13.00
13.00-14.00
17.00-21.00

1) Deníky na OK1VEA: Ludvík Deutsch, Podhorská 25A, 466 01 Jablonec n/N

kvìten 2000
den
2. 5.
6.-7. 5.
9. 5.
20. 5.
20. 5.
21. 5.
21. 5.
21. 5.
21. 5.
25. 5.
28. 5.

závod
Nordic Activity
II.subregionální závod 1)
Nordic Activity
S5 Maraton
Contest VHF Call Area (I)
AGGH Activity
OE Activity
Provozní VKV aktiv
Contest Sardegna (I)
Nordic Activity
Contest Gargano (I)

pásma
144 MHz
144 MHz-76 GHz
432 MHz
144 a 432 MHz
144 MHz
432 MHz-76 GHz
432 MHz-10 GHz
144 MHz-10 GHz
50-432 MHz
50 MHz
50 MHz

UTC od - do
17.00-21.00
14.00-14.00
17.00-21.00
13.00-20.00
14.00-22.00
07.00-10.00
07.00-12.00
08.00-11.00
07.00-17.00
17.00-21.00
07.00-15.00

1) Podmínky viz PE-AR/A 3/97 a AMA 1/97, deníky na OK2PWY: Tomáš Vágner, Závoøická 515, 789
69 Postøelmov. Elektronické deníky z tohoto závodu, a to POUZE ve formátu .EDI na adresy: e-mail:
tom_pwy@atlas.cz, packet: OK2PWY @ OK0PHL. Všeobecné podmínky závodù na VKV naleznete
v èasopise Radioamatér è. 1/2000 dále v AR - PE / øada B è. 3/2000 a v síti PR v rubrice ZAVODY.
Antonín Køíž, OK1MG

ATV závody
Pro zájemce o amatérskou televizi pøedkládáme struèné podmínky ATV závodù:
ATV Contesty jsou poøádány spoleèenstvím AGAF ètyøikrát roènì. Národní závody jsou každý celý
druhý víkend v bøeznu, èervnu a prosinci od soboty 12:00 UTC do nedìle 12:00 UTC. Mezinárodní
závod IARU - Region I. se koná druhý celý víkend v záøí.
Kategorie:
a) ATV vysílací a pøijímací stanice
b) ATV pøijímací stanice
Bodování: za každé spojení v pásmu 432 MHz se poèítají 2 body, 1296 MHz 4 body a 2,3 GHz
a výše 10 bodù. Jednostranné spojení pak 1 bod, 2 body a 5 bodù.
Kód: pøedává se libovolná ètyømístná skupina èísel, napø. 2471. Kód nesmí být složen z èísel
jdoucích za sebou vzestupnì ani sestupnì napø. 1234, 4321 apod. Dále nesmí tvoøit skupinu stejných
èísel, napø. 3333, 3344, 4444 apod. Pøedávaná skupina èísel kódu, napø. 2471 musí být pøenesena
pouze obrazem. Pøíjem skupiny èísel se potvrdí èíslem, které tvoøí jejich souèet, napø.: 2+4+7+1 = 14,
èíslo potvrzení je tedy 14. Dále se pøedává: volací znaèka, WW lokátor, report a poøadové èíslo spojení, zaèínající 001. Tyto údaje mohou být pøeneseny jak ATV obrazem, tak i zvukem.
Report: kvalita obrazu se vyjadøuje v èíselné stupnici od 5 do 0. 5 = nejkvalitnìjší obraz bez šumu,
0 = žádný obraz. Kvalita zvuku: 5 = kvalitní zvuk bez šumu, 0 = žádný zvuk.
Kmitoèet pro domluvu ATV spojení je 144,750 MHz. Deníky se posílají do 15 dnù po závodì na
adresu DF1QX. Na výsledkovou listinu je tøeba pøiložit SASE. Podrobné podmínky vám na požádání
zašle OK1MO - Jiøí Vorel, èlen AGAF è. 1647.
Podle OK1MO zpracoval Antonín Køíž, OK1MG
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Závodìní
toho se opìt okrádáte o èas. Pokud jedete z jiného QTH,
napište si nìkam pøed sebe lokátor a znaèku, pod kterou
jedete. Vyvarujete se tak problémùm se špatnými údaji
v deníku protistanice.
Dùležitá je motivace, jít do závodu s maximálním
nasazením a úsilím udìlat co nejlepší výsledek. To, že
máte tøeba jen 20 W, není podstatné - ve výsledkové
listinì se pak budete divit, kolik „silných loktù“ jste
porazili. A pøíštì už budete mít postavený zesilovaè a zas
to bude o nìèem jiném. Pokud se vám zdá, že to není
ono, zkuste zmìnit kótu. Zkrátka, dìlejte nìco pro to, aby
to pøíštì bylo lepší. Naslyšenou na pásmu…
Milan Pelech, OK1VWK, OK1OFF team

Podmínky závodù
Memoriál Karla Sokola - OK1DKS
Memoriál Karla Sokola, OK1DKS, je celoroèní soutìží na
KV i VKV pásmech. Zúèastnit se mohou všichni radioamatéøi bez ohledu na pøíslušenství v organizacích, a to
jak z OK, tak i z jiných zemí (vítáni jsou amatéøi z OM).
Soutìží se na všech pásmech všemi druhy provozu od 1.
ledna do 31. prosince. Do soutìže se zapoèítávají všechna spojení, ze všech závodù, aktivù, party a bìžná spojení.
KATEGORIE
KV-SWL: Soutìže se mohou zúèastnit i amatéøi vlastnící koncesi, pokud povedou zvláš• SWL deník. SWL
musí mít zaznamenánu i znaèku protistanice.

Oprava podmínek OK CW a OK SSB závodu
Díky nedopatøení došlo ke schválení chybných kmitoètù v pásmu 80m pro tyto závody.
Nesprávné kmitoèty se pak dostaly i do kalendáøe závodù. Výkonný výbor Rady ÈRK dne 21. 3.
2000 schválil opravené kmitoèty. Jako KV contest manager se všem omlouvám. Správné kmitoèty jsou: CW - 3520 až 3560 kHz, SSB - 3700 až 3770 kHz.
Martin Huml, OK1FUA

OD5/OK1MU v CW CQ WW DX Contestu 1999
V následujícím pøíspìvku nám Slávek, OK1TN, pøiblíží Libanon, exotickou zemi, ze které se minulý
rok spoleènì se svými pøáteli Vláïou, OK1CW, a Pavlem, OD5/OK1MU, zúèastnili CQ Contestu.
Po delší odmlce a plánování další radioamatérské expedice jsme z taktických dùvodù museli odložit návštìvu
Vietnamu. Vysílání ze vzácné IOTY ale plánujeme na
pøíští rok. Možná bude vhodné spojit naše aktivity
s úèastí v IOTA Contestu, který si získává stále vìtší
oblibu. Michal, 3W7TK, je velkou oporou na druhé
stranì svìta a bez jeho pomoci bychom asi o návštìvì
této asijské zemì vùbec neuvažovali.
Po definitivním odložení jsme zvažovali, co narychlo
podniknout, a s blížící se telegrafní èástí mistrovství
svìta - CQ WW Contestem, jsme pro akci mìli nìkolik
limitujících podmínek. Musí zùstat peníze pro Asii 132,
nesmí to být na dlouhou dobu, musí tam prodávat pivo
a dá se z této lokality zasáhnout do bojù o pøední místa
v tomto telegrafním závodì. Tím jsme vylouèili návštìvu
Karibské oblasti, kam jezdí radioamatéøi z USA a mají
tam velké zázemí.
Mimochodem - je povinností radioamatérù zachovat
pøízeò telegrafii i pøesto, nebo právì proto, že Morseova
abeceda byla v letošním roce zrušena jako oficiální
radiokomunikaèní jazyk.

Libanon
Pavel, OK1MU, toho èasu zalomen OD5, po témìø dvou
letech doslova vybojoval oficiální povolení vysílat z této
zemì a posílit místní rodinu radioamatérù. Ta sice èítá
témìø dvì stovky vydaných povolení, ale aktivní stanice
jsou dvì nebo tøi. Jedním je OD5NJ, pøíslušník silné
a poèetné arménské komunity, který sice vysílá, ale QSL
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od nìho nikdo nikdy nevidìl a asi ani neuvidí, pøestože
dolarù dostává za direkty dostatek.
Dalším aktivním radioamatérem je OD5PN. Ten lístky
posílá via manažera LX1NO, ale je pøíliš zamìstnán
a nemá mnoho èasu na našeho koníèka. Je také jediným
radioamatérem, se kterým jsme se osobnì setkali, a je
hlavním organizátorem letošní (1999) expedice na vzácnou IOTU AS081 Ramkin Island. Pøi jedné z návštìv
jsme nabídli, že OKDXF natiskne a rozešle QSL s tím, že
došlé dolary a IRC si mùžou nechat. To zprvu sice
vyvolalo nadšení, ale možnost, že bychom poslali nìkomu bez dolaru QSL, se jim nakonec nezdála. Více taktické pro zachování vlastní dùležitosti a vzácnosti tohoto
ostrova je neposlat QSL radši nikomu. To, že potvrdit
spojení je milou povinností, v této èásti svìta nefunguje.
O to více fungovala národní identita naše. Nikdy pøi
našich expedicích se mi nestalo, aby nám ve dvì hodiny
v noci pøišel naproti velvyslanec. Tady v Libanonu se
nám ta milá vìc pøihodila. Paní Filipiová nejen že nás
pøivítala a pomohla projít závorou, ale pozdìji nám
i vyprávìla o zajímavostech cedrové zemì a o lidech,
kteøí po staletí tyto krásné a vzácné døeviny káceli, až je
vykáceli.
Cedr je ve státním znaku Libanonu, na libanonské
vlajce, na zlatých pøívìscích a ve všech modifikacích
zdobí honosné banky, hotely, ale také nuzné domy. Je
také v libanonských srdcích, jenom si to málokdo uvìdomuje a jenom nìkteøí vìdí, co vlastnì pro vznešenou
minulost fénických pøedkù tento strom znamenal.
Fénièané z tohoto døeva, které nehnije, stavìli lodì,

KV-SO: Do této kategorie jsou zaøazeni všichni majitelé
koncesí pro KV všech tøíd. Lze souèasnì soutìžit v kategoriích KV-SWL i VKV-SWL.
KV-MO: Klubové stanice.
VKV-SWL: Soutìže se mohou opìt zúèastnit i amatéøi
vlastnící koncesi, pokud povedou zvláš• SWL deník.
SWL musí mít v LOGu i znaèku proti-stanice.
VKV-SO + MO: V této kategorii jsou zaøazeni všichni
koncesionáøi i klubové stanice. Jednotlivci mohou
souèasnì soutìžit v kategoriích KV-SWL i VKV-SWL.
Kategorie je dále rozdìlena na 5 skupin podle pásem (viz
dále), a každé pásmo je hodnoceno a odmìòováno
samostatnì.
BODOVÁNÍ KV
Za spojení se zemí DXCC na každém pásmu 1,8 až 28
MHz jeden bod, a to jednou za soutìž (jedenkrát za rok).
Pokud se zemí DXCC navážete (uslyšíte) spojení na
všech devíti pásmech, násobíte si body z této zemì 3x
(tzn. poèítáte z této zemì 27 bodù). Souèet bodù ze
všech zemí DXCC urèuje koneèný výsledek.
BODOVÁNÍ VKV
Za spojení s každým novým lokátorem si poèítáte body
jedenkrát za soutìž (za rok). (JO70AA a JO70AB jsou
rùznými lokátory). Celkový výsledek je souèet bodù
z každého pásma (u SWL ze všech pásem) podle následujícího ohodnocení:

dobývali svìt a podmaòovali si sousední i vzdálené
zemì. Bohužel vymýcením stromù zanikla i mnohá
øemesla a umìní. Povìstná hrdost fénických potomkù je
to jediné, co vedle zbytkù monumentálních staveb zbylo
z dávné historie. Na chaotickém vývoji posledního století
se podepsal vliv Francie, Anglie a samozøejmì války
s Izraelem.
I tak je Libanon pomìrnì bohatá zemì, která své
bohatství získala díky obchodním schopnostem jejího
lidu. V souèasné podobì jde o území o rozloze
10 452 km2 , s nejvyšším vrcholem Qornet-el-Saouda,
který èní do výše 3 083 m. n. m. Prùmìrná roèní teplota
je 20,7 °C, a s 292 sluneèními dny v roce je pøedurèena
pro turisticky hojnì navštìvovanou zem. V letním období
se vám mùže naskytnout pøi koupání v moøi pohled na
zasnìžené vrcholky hor. V jeden den se tak dá lyžovat na
vodì i na snìhu. Tento pohled chtìl Pavel, OK1MU,
zobrazit na QSL lístcích, ale nakonec snímek hlavního
mìsta bude reprezentativnìjší pro pohled na Libanon
jako celek.
V této zemi žije asi 3,2 milionu lidí, mìnou je
libanonská libra, ale v každém obchodu je u pokladny
„gombík“, kterým se pøepne na dolary, a pak jenom
øeknete, v jaké mìnì chcete vrátit drobné. V Libanonu se
hovoøí arabsky, francouzsky a anglicky. Není problém se
domluvit, pouze se musíte vcítit do mentality. Nikdo vám
neøekne NE, ale málokdy se doèkáte realizace vašich
pøání. Tak tato zemì nám mìla rozšíøit obzory, obohatit
sbírku znaèek a posunout naši závodnickou la•ku výše.
Vláïa, OK1CW, který se zúèastnil dobývání Pantellerie,
ocenil, že jsme antény a zaøízení instalovali v klidu bez
vichru, deštì a ještì jsme k obìdu mìli KVZ. O tom
pozdìji.
Jak jsem již uvedl, naše pøivítání v zemi, kde prezidentem je radioamatér, bylo na nejvyšší úrovni a velmi
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Závodìní
50 MHz - 1 bod
144 MHz - 1 bod
432 MHz - 3 body
1296 MHz - 5 bodù
2320 MHz - a výše 10 bodù
HLÁŠENÍ
Hlášení zasílejte na adresu: Václav Nìmeèek, OK1HRR,
Box 10, 190 12 Praha 912 nebo via PR:
OK1HRR@OK0PPR.#BOH.CZE.EU. Hlášení posílejte na
formátu QSL lístku nebo na korespondenèním lístku,
v síti PR lze s výhodou použít „Generátor hlášení“.
Uvádìjte jen tato data: znaèku, mìsíc, skóre z minulého
hlášení (leden=0), body za uplynulé období, body
celkem od zaèátku soutìže. Ostatní (pásmové body nebo
lokátory) až na konci soutìže - roku a na vyžádání
vyhodnocovatele.
TERMÍN
Hlášení posílejte za každý mìsíc, nejpozdìji za 3 mìsíce
(ètvrtletí), a to vždy do 15. dne následujícího mìsíce,
nejpozdìji do 15. 4., 15. 7., 15. 10. a 15. 1. následujícího roku. Po tomto termínu nelze spojení navázaná
v uplynulém ètvrtletí do soutìže poèítat.
Výsledky budou zveøejnìny v síti PR, v bulletinu
HRR...INFO a v dalších èasopisech. Pokud chcete posílat
výsledkovou listinu poštou, zašlete, prosím, patøièné
množství ofrankovaných obálek s adresou (SASE).

pøívìtivé. Mile a bez pokousání nás pøivítal
také diplomatický pes Rony. Ten nás
pozdìji doprovázel pøi stavbì antén i se
svým páníèkem OK1DAA.
Pro montáž antén jsme mìli k dispozici
plochou støechu ve výšce cca 22 m. Na
jižní stranu svah se zahradou o rozloze cca
400 m 2. Plot objektu nás limitoval pro
natažení sloper antény pro 160m. Po
zavìšení na stožár jsme získali nìkolik
metrù a drát se vešel do onìch 400 m2 .
Pro pásmo 80m jsme po kratší
polemice zavìsili jeden element delta
loopu. Obì antény jsme v rámci možností
smìrovali na severozápad, což je smìr na
Evropu. Ètyøicítku jsme vybavili
ètvrtvlnným vertikálem. Pro vrchní tøi
pásma jsme použili osvìdèenou
„zachovku“ ZY33 a na desítku ještì navíc
4 el. monobandera. K tomu jsme mìli
k dispozici logaritmicko periodickou fixní
smìrovku do EU. V této èásti svìta, na asijském kontinentu, se nìkteré hodnoty
mìní. Amerièani se spojili s Evropou a byli
v jedné linii smìrem výživným. Evropa
navíc zdrojem mnoha násobièù. Bohužel,
Japonsko, hodnocené jedním bodem za
spojení na stejném kontinentu, tento význam ztratilo. Velkou výhodou zùstala do
urèité míry vzácnost znaèky.
Byli jsme v té èásti Asie, odkud je do
Evropy relativnì blízko. Dlouhé diskuse
pøed závodem o strategii jsme museli
korigovat tak, jak jsme bìhem závodìní
získávali zkušenosti o šíøení. Bohužel jsme

Radioamatér 2/2000

DIPLOMY
Každý úèastník obdrží diplom. Nejlepší výsledek v kategoriích 1. až 3. (na KV) a dále nejlepší výsledek v kategoriích 4. až 5. (na VKV) bude ocenìn pohárem. Další
budou pøípadnì udìleny podle poètu úèastníkù
v soutìži. Soutìž sponzoruje OK1HRR.

Hanácký pohár
Organizuje radioklub mìsta Olomouce. Datum: 29.
dubna 2000. Èas: 05.00 až 06.29 UTC. Pásmo 80m:
3520 až 3570 kHz pro CW, 3700 až 3770 kHz pro SSB.
Výzva „TEST OK“ na CW a „Výzva Hanácký pohár“ na
SSB. Kategorie: MIX (CW a SSB), CW, SWL. Pøedává se
RS(T) + dvojèíslí udávající poèet rokù trvání koncese
stanice. Bodování: 1 bod/QSO. Násobièe nejsou.
S každou stanicí je možné bìhem závodu navázat pouze
jedno spojení. Spojení se nehodnotí, je-li chybnì
zachycena znaèka nebo kód protistanice, dále se nepoèítají opakovaná spojení, a v pøípadì, že stanice bude mít
v deníku pìt a více opakovaných a zapoètených spojení,
nebude tato stanice hodnocena. Rovnìž se nehodnotí spojení se stanicemi, které naváží
pouze pìt nebo ménì spojení.

Nepoèítají se také spojení se stanicemi, které nepošlou
deník ze závodu. Výsledek je dán prostým souètem
bodù. V pøípadì rovnosti bodù rozhodne o poøadí vìtší
poèet spojení v prvních 20 minutách závodu, pøípadnì
40 nebo 60 minutách. Závod je vypsán pouze pro jednotlivce z OK a OM. Klubové stanice mohou být
obsluhovány pouze jedním operátorem. SWL stanice
zaznamenají volací znaèku, pøedávaný kód a volací
znaèku protistanice. Každou stanici mohou zaznamenat v
prùbìhu závodu pouze jednou. Diplomy: stanice
vysílací, která získá nejvyšší poèet bodù, se stává
absoutním vítìzem. Trofej „Hanácký pohár“ získá stanice
do trvalého držení v pøípadì, že zvítìzí v HP 3x za sebou,
nebo 5x celkovì. Prvních deset stanic v každé kategorii
obdrží diplom. Aby byla kategorie vyhodnocena, je nutná
úèast alespoò pìti stanic v dané kategorii. Deník do 10
dnù po závodì na adresu Bohumil Køenek, OK2BOB,
Kmochova 5, 779 00 Olomouc.
Pramen: AMA 1998

byli pouze tøi operátoøi, kuchaøka, pes,
papoušek, dvì rádia a to na uhlídání všech
násobièù nestaèilo.
Škoda, že Jára da Cimrman byl
s Martinem na Pantellerii. Jak jsem si
pøeèetl èlánek od OK1FUA, tak v kategorii
singl op. stejnì nesmìl pomáhat. Shodli
jsme se, že pøíštì pojede s námi. Paní
velvyslankynì urèitì nebude proti a J.d.C.
se vrátí po nìkolika desítkách let na místo,
kde vyvinul princip fázových závìsù tøí
závisle nezávislých oscilátorù.
I tak jsme mìli na konci závodu 5 300
spojù a 10,3 milionu bodù. Výsledek, který
pøedèil naše oèekávání a zavázal nás do
budoucna. Pokud slunce, hvìzdy a naše
zdraví dovolí, urèitì se na místo èinu
vrátíme s lepším vybavením. Také
doufáme, že nyní již manželka Pavla,
OK1MU, nám opìt uvaøí Knedlo Vepøo
Zelo (KVZ), že paní PhDr. Filipi nám zùstane naklonìna a vùbec.
Protože dva týdny po našem odjezdu se
konala další velká sláva, pøeji vše nejlepší
a hodnì štìstí na spoleèné cestì životem
Pavlovi, OK1MU, a Kaèence, OK1MU/1.
Pøeji hodnì sil našim hostitelùm v jejich
nesnadné úloze hájení zájmù Èeské republiky v Libanonu.
Slávek Zeler, OK1TN, 3W50K
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Závodìní
Volat výzvu, nebo vyhledávat?
Roger, G3SXW, se ve svém èlánku v CQ Contest Magazine vrací k èasto diskutovanému tématu,
kterým je rozhodnutí, zda jet na výzvu nebo vyhledávat.
Kdy je správné volat výzvu a kdy naopak vyhledávat? Je
to zdaleka nejèastìjší rozhodnutí v prùbìhu závodu daleko èastìjší než to, kdy zmìnit pásmo, kdy odpoèívat,
nebo kdy pøesmìrovat anténu. Takže proto se k tomuto
tématu znovu vracíme. Bylo již v minulosti diskutováno,
ale tentokrát se mu budeme vìnovat hloubìji
a pokusíme se dobrat jednoznaèné odpovìdi.

Základy
Vìtšina stanic bude pro maximalizaci výsledku støídat
volání výzvy a vyhledávání, v závislosti na prùmìru spojení a za úèelem získání násobièù. V extrémním pøípadì,
kdy nikdo neodpovídá na naši výzvu, je vyhledávání
vùbec jediná možnost, jak navazovat spojení, natož pak
získávat násobièe. Druhý extrémní pøípad je, když nás
stanice nepøetržitì volají a tak stále jedeme na výzvu.
Proud pøicházejících stanic je však promìnlivý a my
jsme proto neustále nuceni øešit otázku - máme zastavit
volání výzvy a zaèít vyhledávat?

Priority
Pøedpokládá se, že chceme dosáhnout co možná
nejlepšího výsledku a dáme tomu pøednost pøed pouhou
zábavou. Prùmìr spojení a násobièe jsou v takovém pøípadì velmi dùležité. Správná rovnováha mezi nimi je
rozhodující. Protože pokaždé není k dispozici zástup
volajících stanic, dáváme pøednost volání výzvy, kdykoli
cítíme pøíležitost pro maximalizaci poètu spojení. Ale
také dost dobøe nejde lovit násobièe, když stále voláme
výzvu. V extrémním pøípadì nìjaké stanice (napø. expedice), která je v závodì nepøetržitì volaná, mùže být
tìžké rozhodnout, kdy ukonèit pile-up a lovit násobièe,
bez nichž jinak utrpí výsledek. Svým zpùsobem je menší
stanice pravdìpodobnì lepší tréninkovou základnou pro
zlepšení zkušeností v tomto smìru. Závodníka se
skromnìjší anténou nebo QRP zaøízením, který má
menší šanci jet na výzvu, nauèí pozornì si vybírat
správné okamžiky.

Výsledky KV závodù
Hned v úvodu bych se rád omluvil Jirkovi,
OK1RF, za trapný omyl, kterého jsem se dopustil
pøi hodnocení úèasti OK stanic v závodì ARRL
DX 99 SSB. V èísle 6/99 AMA Magazínu jsem se
vyjádøil v tom smyslu, že se našim stanicím pøíliš
nedaøilo. Opak je pravdou - Jirka se totiž umístil
na prvním místì v Evropì na všech pásmech
a získal velmi vzácnou Evropskou trofej! Srdeènì
gratuluji!
V tomto èísle pøecházíme na jinou podobu zpracovávání výsledkù závodù. Vìøím, že s ní budete
spokojeni tak jako my. Výsledky stanic, obsluhované operátory z OK / OM, jsou v mezinárodních
pøehledech zvýraznìny. Do budoucna bychom
rádi zavedli ještì tato zlepšení:
s Zavádíme systém sledování výsledkù (ale
i podmínek) všech závodù (KV i VKV), o kterých
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Taktika
Zkoušejte volat výzvu, kdykoli je to možné. Posuïte, zda
jsou vám naklonìny podmínky šíøení, nasmìrujte
anténu, najdìte volný kmitoèet a dejte krátkou výzvu.
Kolikrát a jak dlouhou? CQ TEST DE G3SXW G3SXW
TEST (takto vypadá nejdelší potøebná výzva), vyslaná
rychlostí 30 wpm CW. Bude trvat 8 vteøin, fonicky to
bude trochu ménì. Se dvouvteøinovou pøestávkou mezi
každým voláním stihnete šest výzev za minutu (a asi
deset fonicky). Mìli bychom to vzdát po deseti výzvách,
po dvou minutách? Kdy? V takovémto pøípadì „vzdát“
mùže znamenat pouze zmìnit kmitoèet a zkusit zavolat
výzvu znovu jinde.
Bude èasto pøevládat pocit, že „to závisí na…“.
Vìtšinou to závisí na vašich oèekáváních v daném
okamžiku. Pásmo je pìknì otevøené, je slyšet spousta
stanic, je to vaše první pøeladìní na dané pásmo, máte
lineár a smìrovku, tudíž oèekáváte, že na vaši výzvu
nìkdo odpoví. Pokud však nikdo nezavolá, nebo je o vás
malý zájem, nebo jen jedno spojení za minutu (a pøitom
hodnì opakovaných CQ), pak nìco není v poøádku. Na
druhou stranu, pokud jsou špatné podmínky, máte už
vìtšinu silných stanic z daného pásma v deníku, jste-li
QRP, pak je oèekávání volajících stanic samozøejmì
nižší. Nakonec mùže být i jedno spojení za minutu
uspokojivé.

Dosažitelnost
Jedním z hlavních faktorù je dosažitelnost stanic, které
by vás mohly zavolat. Obèas, jsou-li špatné podmínky
a jsou slyšet jen „big guns“, pøinese nejlepší výsledky
vyhledávání. V regionálním závodu si èasto mùžeme
povšimnout, že je dosažitelných hodnì stanic v urèitém
regionu. Napøíklad v All Asia Contestu, když je dobøe
otevøené pásmo, mùže být více dosažitelných stanic
z Asie, než z jiných kontinentù. Pak je pro neasijskou
stanici nejlepší taktikou volání výzvy. Nejsou-li dobré
podmínky a slyšitelné jsou pouze špièkové stanice,
nezbývá neasijským stanicím než vyhledávat, aby se
budeme v èasopise informovat (napø.
v kalendáøi). Nemìlo by se tedy stát, že nìkteré
výsledky nebudou vùbec zveøejnìny.
s Budeme dùslednì sledovat i výsledky
zahranièních stanic, obsluhované OK / OM
operátory. V této souvislosti prosíme všechny
stanice, které se úèastní libovolného závodu
mimo OK / OM, aby nám o své úèasti dali vždy
vìdìt. Jen tak je možné zajistit, aby se informace
o jejich umístìní neztratila.
s Budeme porovnávat výsledky nahlášené
a výsledky koneèné (po kontrole).
s Chtìli bychom u výsledkù OK / OM stanic
uvádìt i popis jejich vybavení (TRX, výkon,
antény, SW, podpùrné prvky, ...). Protože tyto
údaje nejsou bìžnou souèástí výsledkových
listin, je potøebná spolupráce s vámi. Je to práce
navíc a èas ukáže, kolik stanic bude mít zájem
a bude ochotno dát svým spolubojovníkùm
vìdìt, co používali. Pro tyto pøehledy staèí po

dovolaly slyšitelných stanic, na které ještì mohou být
pile-upy.
Podobnì, blíží-li se závod ke svému konci, kdy už
jsou všechny „big guns“ v deníku, mùže volání výzvy
pøinést výsledky, máte-li dobrý signál v cílové oblasti.
Jasným pøíkladem toho je, když se nìkolik hodin pøed
koncem závodu objeví nová stanice se silným signálem.
Takové stanici se èasto poštìstí užít si po urèitou dobu
pìkné pile-upy. Je to mimo jiné návod, jak si pøipravit
skvìlou zábavu a pøíjemný zážitek, objevíte-li se na pásmech v samém závìru závodu. Ti, kteøí se ho úèastní po
celou dobu, jsou rádi, že našli novou protistanici.
Stane-li se, že se vy ani váš kamarád, bydlící na druhém
konci mìsta, nemùžete zúèastnit celého závodu, zkuste
si stanovit soukromý závod - jednu hodinu na tom stejném pásmu, se startem ve stejném okamžiku, abyste
zkusili, kdo z vás udìlá více spojení.

Podmínky šíøení
Na rozhodnutí, zda volat výzvu nebo ne, mají zdaleka
nejvìtší vliv podmínky šíøení v daném okamžiku. A to
samozøejmì obsahuje znalost podmínek šíøení v cílové
oblasti, pásma, denní doby a okolnosti, zda se podmínky na pásmu zlepšují nebo naopak. Napøíklad,
jedete velice úspìšnì na výzvu na 10m, v posledních
tøech hodinách máte prùmìr 100, ale s blížícím se západem slunce se pásmo zaèíná zavírat. Kdy zastavit a pøeladit se na 15m? Na 10m prùmìr èasto náhle klesá. Je
to jako by nìkdo cvakl vypínaèem a najednou vás nikdo
nevolá.
Ve skuteènosti to není až tak nenadálé. Pár volajících
se ještì objeví, ale prùmìr spojení poklesne velmi dramaticky. Pøi rozhodování o dalším postupu musíte mít
na pamìti dva hlavní ukazatele:
1. Bude na jiném pásmu prùmìr lepší (napø. na 15m)?
2. Pøeladím-li se na jiné pásmo, pøijdu tady o spojení,
která už jinde neudìlám?
Uzavírá-li se pásmo naposledy pøed koncem závodu,
mají podobné úvahy velký význam. Mìjte také na
pamìti, že dochází k opìtovnému otevøení pásma. Poté,
co se pásmo zavøe a nejsou na nìm žádné signály, se
pøeladíte na nejbližší nižší pásmo. Èasto se vyplatí
opakovanì krátce kontrolovat vyšší pásmo, nìkolikrát
za hodinu nebo do pùl hodiny. Zvláštì desítka je
každém závodì poslat e-mail nebo zprávu PR,
pøípadnì jednou za èas korespondenèní lístek
s více závody.
s Pokusíme se zajistit, aby v každém èísle výsledky závodù vždy okomentoval nìkterý z našich
pøedních závodníkù.
s Pøipravujeme rovnìž systém prùbìžného sledování výkonnosti stanic v závodech na podobných principech, jako napø. žebøíèek ATP. Tyto
„tabulky“ budou oddìlenì sledovat stanice na
základì výsledkù velkých mezinárodních závodù,
tzv. „støední tøídy“, vnitrostátních závodù, CW,
SSB, MIX. Podobnì budou oddìleny stanice LP,
QRP, zaèáteèníci. Souèástí bude i poøadí sestavované podle pøesnosti operátora. Podrobné
podmínky pøineseme v pøíštím èísle. Vìøíme, že
se nám èasem podaøí sehnat sponzory, aby bylo
možné stanice na pøedních místech nìjakým zpùsobem odmìòovat.
Martin Huml, OK1FUA
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náchylná na opìtovná otevøení, která nìkdy
mohou být velmi významná. O pøípadném
otevøení se nedovíte, když nebudete pásmo
hlídat. Je pro to ideální využít druhý pøijímaè.

Podle mého názoru je zde jasná souvislost
a popsaný jev lze použít jako pomùcku pro
rozhodnutí, zda pokraèovat ve volání výzvy
nebo zaèít vyhledávat.
Udržet provoz na výzvu vyžaduje
dostateènì silný signál, který zaujme volající
stanice. Existuje urèité rozhraní a pokud je váš
signál slabší, pak vám nikdo neodpovídá. Je
to zvláštní pocit, když po pøechodu na vyhledávání zjistíte, že všechny volané stanice
okamžitì odpovídají. Jen se divíte, „Proè mi
tedy neodpovídaly na moji výzvu?“ Zdá se, že
je váš signál dostateènì silný (možná S4) pro
snadné navázání spojení, ale už ne tak silný,
abyste dokázali zaujmout protistanice.
Samozøejmì to závisí na stavu pásma. Èím
více je zarušeno QRN, silnými signály nebo
kliksy blízkých stanic, tím silnìjší musíte být
vy, abyste se prosadili s výzvou. Zmínìné
rozhraní mùže být nejnižší na 10m.
Zbývá otázka, jak dlouho volat výzvu bez
toho, aby vás volaly protistanice. Odpovìï,
jak je již výše uvedeno, je vždy „to záleží...“ na
právì diskutovaných faktorech. Jste-li si jisti,
že kmitoèet zùstává èistý, vyplatí se krátké
vytrvání, tak dvì až tøi minuty, nebo i déle, ale
nekoneèné volání výzvy bez odpovìdi vede
k pocitu marnosti. Když se najednou opìt
objeví protistanice, dostaví se ohromný pocit
úlevy, že jste vytrvali. Pokud ale nikdo nepøijde, nezbude vám nic jiného než se pøeladit,
zaèít vyhledávat, nebo pøesmìrovat anténu.
Pokud se vám pøi volání výzvy nedaøí,
nesetrvávejte na jednom kmitoètu. Nemusí být
tak èistý, jak si myslíte, a jinde to mùže být
lepší.

„Spoøení“ pásem
Nìkteøí operátoøi postupují tak, že zùstávají na
jednom pásmu, dokud z nìho nevytìží
naprosté maximum. A to i pøesto, že v dobì
pøed jeho opuštìním dosahují již jenom velmi
nízkých prùmìrù. Pøechodu na jiné pásmo se
zámìrnì vyhýbají a poèítají s tím, že po pøeladìní prùmìr zase rychle naroste.
Já takový postup nedoporuèuji. Ve vìtšinì
situací je nejlepší taktikou být na tom pásmu,
které poskytne nejvyšší prùmìr (voláním nebo
vyhledáváním). Když pozornì porovnáme
hodinové prùmìry mezi vedoucími závodníky,
jen zøídkakdy je vítìz pøedstižen nìkým, kdo
používá taktiku „spoøení pásem“.

Ionosférické díry
Po urèitou dobu jedete velice úspìšnì na
výzvu a náhle pozorujete znaèný pokles zájmu
ze strany volajících stanic. Pøesto pokraèujete
nepøetržitì ve volání výzvy a po dvou minutách
se protistanice opìt ozývají. S uvedeným
jevem mají zkušenost všichni závodníci a asi
to považují za náhodu. Je to ale opravdu
náhoda, když tøeba celou pøedchozí hodinu na
každé CQ nebo QRZ pøichází tøi i ètyøi stanice
a náhle se to zastaví a zase zcela náhle rozjede?
Jedno vysvìtlení mùže být, že blízko vašeho kmitoètu se usadila jiná stanice, která váš
signál ruší. Stanice ladící po pásmu pøijdou
k vaší frekvenci, slyší dva vzájemnì se rušící
signály (váš a novì pøíchozího) a odladí se.
Rušící stanice, kterou nikdo nevolá, se pak
odladí na jiný kmitoèet. Váš signál je znovu
jediným signálem na èistém kmitoètu a opìt
vás volají stanice. Mùže se však stát, že se vy
a ta druhá stanice vzájemnì neslyšíte (tzv.
„pásmo ticha“, prakticky trvalý jev na horních
pásmech - pozn. red.), proto QRM nepøedpokládáte
a nechápete, co se dìje. Zaènou-li vás stanice opìt
volat, není tøeba si dále dìlat starosti. Je to zkrátka „zajímavé“. Nicménì z toho vyplývá, že když slyšíte na
vašem kmitoètu nebo v jeho blízkosti slabouèkou stanici, mùže to znamenat potíže. Mùže to být slabý zpìtný
odraz signálu stanice, která je u vás témìø neslyšitelná,
ale v cílové oblasti je stejnì silná jako vy. Bitva o kmitoèet je už další pøíbìh. Nepatrné odladìní (50 Hz) mùže
problém odstranit.
Neexistuje však i jiné vysvìtlení? Žádné QRM není,
takže váš signál v cílové oblasti možná najednou znaènì
zeslábl. Máme sklon pøedpokládat, že ionosféra má konstantní hustotu a výšku, ale tak tomu samozøejmì není.
Silný signál se na vzdáleném konci vyskytne, pokud je z
vaší antény vyzáøen pod úhlem odpovídajícím výšce
ionosféry tak, aby dosáhl cílové oblasti, s co možná nejmenším poètem odrazù. Zmìní-li se náhle výška nebo
hustota ionosféry na obloze v bodì, do kterého naráží
vìtší èást vašich signálù (díra), pak ty pøichází na
vzdálený konec pod odlišným úhlem a mohou být v cí-
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lové oblasti mnohem slabší. Možná jsou vaše signály
silné v místì, kde vùbec žádná závodní aktivita není,
tøeba v oceánu. O pár minut pozdìji se ionosféra vrátí
zpìt. Je to pouze moje domnìnka, založená jen na závodnických zkušenostech, ne na studiu ionosféry. Výhodu
mají ti, kdo používají sfázované smìrovky, umístìné na
stožáru v rùzných výškách. Mohou experimentovat
s výbìrem antény (rùzné výšky antén a tím vyzaøovací
úhel) a uvedený problém snáze pøekonají. ( Praxe ukazuje, rozdíly mezi „silnou“ a „prùmìrnou“ stanicí dìlá právì
„stohování“ - stack - antén, nikoli jejich zisk - pozn. red.)
Další vypozorovaný doklad tohoto jevu je, slyšíte-li
ozvìnu svých signálù (slabì a s nepatrným zpoždìním).
Signály obletí Zemi a jejich slabouèká ozvìna je zachycena anténou. Slyšitelná je pouze pøi QSK CW. Mnohokrát jsem zažil a jsem si tím zcela jistý, že když zmizela
ozvìna, pøestaly mì volat stanice. Pokraèoval jsem ve
volání výzvy a jakmile se po minutì nebo dvou ozvìna
znovu náhle objevila, pøišly opìt i volající stanice. Nìkdy
dojde ke zmìnì hlasitosti ozvìny, je-li silnìjší, skoro
okamžitì následuje pile-up.

Jenom ty nejvzácnìjší znaèky mohou jet celý
závod na výzvu. Velká vìtšina stanic musí
volit vyhledávání, a to nejenom pro získávání
násobièù, ale také pro udržení potøebného
prùmìru spojení. Takže, první volba je volat
výzvu, kdykoliv to pøinese požadovaný prùmìr.
Najdeme-li pøi vyhledávání stanic nìkde na pásmu
volný kmitoèet, krátce si ovìøíme, tøemi nebo ètyømi
výzvami, zda není výzva pøínosnìjší.
Uvedené komentáøe mají význam pouze za pøedpokladu, že je prvotním cílem dosažení co nejvyššího
skóre. Jiný postup zvolí ten, kdo se chce pøi závodì jen
chvilku zabavit. Lovec diplomù vìnuje vìtší pozornost
vyhledávání, zatímco operátor libující si v pile-upech,
pojede na výzvu bez ohledu na násobièe.
Nezùstávejte ve vyjetých kolejích, buïte stále ve støehu a bdìlí, experimentujte. Snažte se udržovat pøedem
stanovený prùmìr spojení.
Jan Kuèera, OK1QM, ex OK1DNR
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Bìžné chyby pøi provozu v závodech
Každý dìlá chyby. Nikdo není dokonalý. Chyby se stanou zejména v žáru boje, když je mozek
pøetížený nebo vyèerpaný. Zde je nahodilá procházka po nìkterých bìžnìjších chybách, èasto
zaslechnutých na pásmech bìhem závodù. Zaèáteèník zde mùže nalézt rùzné užiteèné tipy, zkušenému závodníku je všelico pøipomenuto.

„Cékvení“
Zaèít dávat výzvu na obsazeném kmitoètu je jednou
z nejèastìjších chyb. To samozøejmì uškodí postiženému, ale nepomùže ani novì pøíchozí stanici. Proè je
to tedy tak bìžné? Rychlé „je kmitoèet obsazen?“ pøípadnì „QRL?“ se vyplatí, protože zpùsobovat QRM
nepomùže ani jedné ze stanic. Je zde také nutno zvážit
„duch“ závodu: Mùžeš sice chtít vyhrát, ale není
žádoucí být nezdvoøilý ke kolegùm závodníkùm. (Pozn.
pøekladatele: to je vše pravda, autor však vychází
z pøedpokladu, že na pásmu principiálnì existuje volný
kmitoèet, což ale v reálném životì, zejména na dolních
pásmech, nemusí být vždy pravda!)
Dlouhé volání výzvy není v závodech nutné. „CQ
Contest G3SXW“ na fone nebo „G3SXW Test“ na CW je
dostateèné, samozøejmì pokud šíøení není marginální napø. na 160m, kde bude rozumná o nìco delší výzva.
Za každou krátkou výzvou následuje zbìžný poslech,
dlouhý pouze tak, abychom zjistili, že nikdo nevolá.
Pøesto i bìhem tohoto krátkého okamžiku je nutné, aby
se mozek zamìøil na každý signál, který mùže reagovat
na naše volání.
Automatické „cékvení“ za úèelem udržení kmitoètu,
zatímco dìláme nìco jiného (napø. kontrolujeme další
pásmo, jíme, telefonujeme...) a nekontrolujeme, zda
nìkdo volá, je hodnoceno jako velmi nezdvoøilé
a sobecké, protože plýtváme èasem stanic, které nás
volají (Pozn. pøekladatele - a souèasnì zbyteènì zpùsobujeme rušení na pásmu). Špatná praxe!

Pile-up
Pokud skuteènì chcete být nejnepopulárnìjším závodníkem na pásmu, je velmi snadné toho dosáhnout. Staèí
neobtìžovat se dáváním vlastní znaèky na konci spojení. Jde-li pile-up velmi rychle, mùže být dostateèné
dávat znaèku za každým druhým spojením. Pokud toto
nedodržíte, vznikne velmi brzy QRM („Call?“). Opìt
platí, že nechat ostatní èekat, až zjistí, kdo jste, je
nepatøièné. Mohou zjistit, že s vámi již pracovali a zlobit se, že s vámi zbyteènì ztratili cenný èas.
Dìlání neopravených chyb je èasto slyšet na pásmech. Je-li ztracena èárka nebo teèka, je nutno celou
znaèku opakovat. Je tøeba se snažit vyvarovat zejména
dvojznaèných chyb, napøíklad další èárka za jednièkou
uvede protistanici do nejistoty šlo-li o „1“ nebo „0“.
Pokud se stejná chyba objeví i v opakované relaci, je
tøeba opakovat znovu. Jsou-li chyby z ruèního vysílání
pøíliš èasté, je lepší používat pamì•ový klíè, poèítaè
nebo DVK. Totéž platí o neobvyklém hláskování pøi
provozu fone. Pokud vaše výslovnost èi akcent zpùsobuje nejistotu, o jaké písmeno se jedná, naleznìte
jiné slovo pro hláskování.
Vysílání nepotøebného obsahu každého zdržuje
a zpomaluje. Øíkat „Thanks old man“ nebo na CW „UR
RST“ plýtvá èasem, i pøesto, že se zdá, že se jedná
o zdvoøilost. Pokud jste pouze „sváteèní“ závodník,
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nìjaká vteøina pro vás nehraje roli, je ale nutno si uvìdomit, že protistanice mùže být vážný úèastník, který
velmi ocení, pokud odvysíláte pouze to zcela nezbytné
(znaèky a výmìnu závodního kódu).
Mnoho zvyklostí platných v bìžném DX provozu platí
i zde. Volá-li vás více stanic najednou a vy nepøeètete
celou znaèku volajícího, nedávejte „G3?“ a vzápìtí
odpovìzte „DL8“. Neužívejte „èásteènou“ znaèku, napø.
poslední dvì písmena (Pozn. pøekl. - Toto je otázka do
diskuze. Velmi záleží na situaci a spíš platí: „rozum do
hrsti“), neopakujte svoji znaèku více než jednou, nikdy
nevysílejte, pokud protistanice sama vysílá.

Potvrzování

se velmi pøesnì. To požaduje znát s pøesností na 50 Hz,
kde posloucháte vzhledem k vysílanému signálu. Je
nutno hlídat nastavení RIT, není-li nastaven pøíliš mimo
- toto je zvláš• patrné na CW. Pokud se nemùžete
dovolat na silnou stanici, zkuste volat trochu mimo
kmitoèet. Naopak, pokud vás volá stanice o více než
200 Hz vedle, možná je vhodné krátce tuto stanici upozornit, uspoøí se tím zmatení na pásmu a omezí rušení.
Provoz s pøíliš úzkým filtrem. Pokud užíváte filtr
o šíøce 250 Hz, zatímco protistanice 500 Hz nebo i více,
mùže se stát, že je neuslyšíte, pøestože budete slyšeni.
Zpùsobujete jí tedy rušení, i když neúmyslné. Všechny
tyto faktory zpùsobují nepøíjemnosti a èasto i vášnì.
Když trpíte QRM, je dobré si uvìdomit, že na druhé
stranì mùže být situace zcela jiná, a proto reagujte
s rozvahou.
Volání, když podmínky jsou proti vám. Má malý význam volat stanici mající pile-up stanic z jiné èásti svìta.
Doufejte, že ji najdete pozdìji, s lepším signálem
a vhodnìjšími podmínkami, zvláštì pokud odhadnete,
že se jedná o vážného úèastníka závodu. Cenný èas je

Vždy potvrïte opravu nebo ukonèení. Pokud byla znaèka neúplná nebo potøebovala opravu, je dùležité opakovat správný obsah, aby si protistanice byla jista, že je
vše v poøádku. Zejména v dnešní dobì, kdy poøadatelé
závodù zvyšují požadavky na pøesnost, je nutné, abyste
nejenom vy, ale i protistanice vìdìla, že znaèka je
zachycena správnì. Za normálních okolností je tøeba
opakovat celou znaèku, v nìkterých pøípadech je
dostateèné opakovat pouze èást (pokud jste zachytili
JQ3XYZ, a potom zjistili, že se jedná o JQ3XYG, je
akceptovatelné zopakovat pouze sufix - XYG).
Na konci spojení je vhodné nìjakým zpùsobem dát
protistanici najevo, že je spojení ukonèeno („Roger“
nebo „TU“...). Vyslání pouze vlastní znaèky ponechává
protistanici v nejistotì, bylo-li spojení øádnì ukonèeno.
Odpovìï na pøípadnou žádost o potvrzení ukonèení
spojení je oèekávána. Pøíliš horlivý operátor ignorující
tyto žádosti skonèí možná s více body v LOGu díky
ušetøeným nìkolika vteøinách na rùzných místech, ale
mùže získat nìkolik nepøátel. Programy na køížovou
kontrolu deníkù jsou dalším dùvodem, proè je moudré
být si jist i tím, že protistanice vás má správnì v deníku.

Taktické chyby
Boj o udržení vašeho vlastního kmitoètu více než nìkolik vteøin. Toto je vìtšinou neproduktivní. Uhnutí
o nìkolik Hz je skoro vždy moudré z pohledu zvýšení
skóre. Pokud zvítìzí emoce, celkové skóre je vždy
poškozeno. Nikdy se nepouštìjte do diskuzí, sporù èi
pouèování.
Pokraèovat ve vysílání výzvy rychlostí 45 WPM,
pokud nikdo neodpovídá. Na pásmu je mnoho závodníkù, kteøí nejsou schopni toto tempo brát a prostì vás
minou. Zpomalte na 30 WPM a volající se objeví.
Zdánlivá ztráta èasu pomalejším vysíláním je snadno
kompenzována dalšími spojeními ve vašem LOGu.
Samozøejmì pokud je cílem nikoliv skóre v závodì, ale
prezentace schopností QRQ provozu, pokraèujte. Totéž
platí i pro velmi zhuštìnou, extrémnì rychlou øeè na
fone.
Poslouchání mimo vlastní kmitoèet. V hlavních
závodech jsou pásma hodnì plná, a je tedy nutné ladit
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Závodìní
ztracen napøíklad 15minutovým voláním stanice, na
kterou se o dvì hodiny pozdìji dovoláte napoprvé.
Plýtvání èasem upozoròováním nìkoho, že jste ho již
dìlali døíve. Pokud vás volá „dupe“ jsou tøi možnosti co
dìlat: (a) øíci velmi rychle, že jste s ním již mìli QSO
a okamžitì pokraèovat; (b) zcela ignorovat volajícího; (c)
vysvìtlit mu, že spojení bylo vèera v 1135 UTC na
21034 kHz. Preferovaná volba je vždy (a), (b) je problematické - bude volat znovu, a mùžete tak díky QRM
pøijít o stanici, se kterou spojení potøebujete. Pokud
váháte, nebo pokud to vyøeší situaci, udìlejte prostì
duplikát, ale ponechte jej v deníku, aby deník souhlasil
pøi kontrole. (Pozn. pøekl.: Toto je dùležitý bod, èasto se
totiž stává, že pokud zvolíte (c), tak si s protistanicí
vysvìtlíte, že on vás pøedtím v deníku nemá, a tudíž to je
pro nìj nové spojení...) (Pozn. red.: Jsem pøesvìdèen,
že nejefektivnìjší cesta je právì ta ètvrtá, tedy navázat
druhé spojení a nezapoèítat si za nìj body.)

Zlepšování
Jsou dvì možnosti, jak zlepšovat vlastní techniku
provozu: (a) aktivnì sledovat, jak pracují ostatní, pøebírat dobré zvyky a zbavovat se špatných a (b) citlivì
reagovat na vlastní zkušenosti. V každém pøípadì musí
být v akci rozum s pøispìním motivace. Motivací pro
vìtšinu závodníkù je dosáhnout lepšího skóre. Velmi
èasto jsou to drobnosti, které potøebují pozornost,
nicménì sto drobností pøedstavuje významné zlepšení.
Podle G3SXW pøeložil a doplnil Jiøí Šanda, OK1RI

Soukromá inzerce
Prodám PA 1,8 - 28 MHz, typ ZZ 2002 elektronka GU
84b se zdrojem 220 V (1600 USD), TRX UW 3 DI s DGS
a zdrojem (3000 Kè); PWR / SWR metr, typ RS 107,
10/100/1000 W (1200 Kè); PA 1,5 - 30 MHz, 1,5 kW, 3F
zdroj 380 V (1800 USD); RF 1 - vadný displej (2000 Kè);
èítaè BM 528 do 1 GHz (1200 Kè); GS 35b vymìním za
GU 43b s paticí, nebo za GU 84b, pøíp. prodám a
koupím. Bocek Jan, Polní 366, 742 83 Klimkovice, tel.
(069) 2927610 zam., (0655) 421039 domù, e-mail:
jan.bocek@vitkovice.cz.
Prodám komunikaèní pøijímaè Grundig Satelite 500,
AM, FM, USB/LSB, dvì šíøky pásma, 49 pamìtí, rozsah
30 kHz - 30 MHz + VKV (5000 Kè). Tel 0602-359724, email: dtp@post.cz.
Prodám KV transceiver TEN-TEC model 561 kompletní
„line“ 1,8 - 28 Mhz, WARC, CW, SSB, celotranzistorový
100 W - cena dle dohody; YAESU VX-1R zánovní
miniaturní ruèní DuoBand s ext. Mikrof. / sluch, AKU a
adaptérem na tužkové èlánky. (8450 Kè); AUTEC-QF1A
vynikající audiofiltr, CW, SSB, FM, PSK (4000 Kè); PA CB 300 tranzistorový 26 - 30 MHz (2500 Kè); PA KV
SS1000 1 kW k pøedìlání. Komplet i s elkou SRS457 a
zdrojem. (5700 Kè). Dále nabízímVR20, ZR16, PR11,
PR22, VAM, ONWA, X-taly a další materiál. Seznam
pošlu na vyžádání. Adr: J. Hauerland, Za humny 1463,
688 01 Uherský Brod, tel: (0633) 634139 (7.30 16.00), e-mail: hauer@elkom.anet.cz.
Prodám KT930B; mel. generátory UM3483, 3481; tøíhlasí gong SAB0600; led disp. HP7656, 7650; SMD
kond.; potenciometry; kondenzátory; výceotáèkové
trimry; diody; IO. Sí•ový adaptér 12 V / 200 mA; 4DM
31/2 míst. zobrazovaè s dek. pamìti + rámeèek; mìøiè
spotøeby pro Favorita; selekt. volba BETA2; el. motory
220 / 5000 ot z praèky, 5,5 kW / 1450 ot. Podrobnìjší
seznam s cenami na požádání. Vše levnì. Aleš Sejkora,
(0468) 571 364 po 20 hod., Lubomir.Lenoch@worldonline.cz.
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Boj s únavou
Mùj dnešní pøíspìvek, týkající se pøekonávání únavy v prùbìhu závodu, jsem zaèal psát krátce po CW
èásti CQ WW Contestu 1999, a tedy ještì s èerstvými vzpomínkami na chvíle nepøekonatelné únavy,
se kterou jsem se pøi závodu potýkal. Pøestože jsem mìl v dobré pamìti èlánek N6KT, ve kterém Rich
navrhoval, co jíst a pít pøi závodìní, úplnì doslova jsem jeho doporuèení nevzal a pokusil jsem se
vytvoøit si vlastní postup. Myslel jsem si, že pouhá støídmost ve vhodnì složeném jídle i pití a správnì
zvolené pøestávky, mi umožní soustøedìný provoz alespoò 45 hodin. Dnes už si to nemyslím, a protože
jsem zatím nenašel obecnì použitelný recept, pøeložil jsem èlánek od Stewarta GM4AFF / GM0F, který
na toto téma zahájil po závodì diskuzi na internetových stránkách. Obdržel spoustu názorù
a doporuèení, které upravil do následujícího pojednání.
Jan Kuèera, OK1QM
Není pochyb o tom, že jste-li nuceni v prùbìhu osmaètyøiceti hodin málo spát, bude váš metabolismus lépe
fungovat, pokud jste v dobré fyzické a psychické
kondici a dbáte na dietní stravu. Dieta má
pravdìpodobnì nejvìtší vliv a také okamžitý úèinek na
schopnost úspìšnì pøeèkat osmaètyøicetihodinový
èasový úsek.
Je lékaøsky prokázáno, že bychom mìli spát v nìkolika devadesátiminutových intervalech. V pøípadì KV
závodu nejlépe v sobotu a v nedìli ráno. Dále je vhodné spát tøi hodiny pøed závodem. Jsou rùzné názory na
to, zda spát dlouho v pátek ráno, ale je jisté, že by se
nemìlo ponocovat ve ètvrtek pøed závodem. Pro nìkoho mùže být dùležitým faktorem, který mu pomùže
pøeèkat víkend, adrenalin. Jinému bude lépe vyhovovat
jiný postup, napøíklad pøed závodem co nejvíce odpoèívat a spát. A• už jste však pøed závodem v posteli nebo
na pásmech, na koneèný výsledek to má jen malý význam. Dùležitá je schopnost udržet koncentraci pro daný
úèel.
A proto - pijte málo, ale pravidelnì. Pijte tak, abyste
uhasili žízeò. Nepijte kofeinové nápoje. Ty snižují
obsah cukru v krvi a to má za následek snížení schopnosti soustøedit se. Coca-Cola, èaj a káva obsahují
kofein. Mléko pùsobí potíže pøi mluvení - rozhlasoví
a televizní komentátoøi pøi práci nepijí mléko. Vhodný
je neslazený ovocný džus. Je daleko obtížnìjší probudit se, pokud jste šli spát a mìli v sobì vysoký obsah
kofeinu.
Kdy jíst? Rozdìlte pøestávky na jídlo do pravidelných intervalù. Vhodné je jíst každých 6 hodin, s malým „zakousnutím“ po tøech hodinách. Pokud to jde,
jezte v èase, který je pro vás obvyklý, tìlo to oèekává.
Co jíst? Pro bìžného smrtelníka vede vyšší hladina
krevní glukózy ke ztrátì koncentrace a ospalosti. Nízká
hladina má zase za následek podráždìnost a snižuje
sebeovládání. Cílem je udržet hladinu krevní glukózy
kolem 4-5 mmol po celý víkend. Je to nepatrnì nižší
úroveò, které se dá dosáhnout tím, že se vyvarujeme
všeho, co obsahuje èisté karbohydráty. Znamená to
nejíst cukr a peèivo z bílé mouky. Doporuèuje se jíst
ovoce, celozrnný chléb, pít pøírodní ovocné džusy.
Nedoporuèuje se jíst bramborová kaše pøipravená se
smetanou, sladkosti a pít sportovní nápoje. Pøestože
sportovní nápoje dají organizmu velkou dávku energie,
po jejich požití následuje hluboké snížení hladiny
glukózy. Vhodné jsou komplexní karbohydráty (zelenina, ovoce, rýže), mají dlouhou dobu trávení, nejsou
nadýmavé a pomáhají udržovat stálou hladinu glukózy.
Takže, co bychom mìli jíst? Obložené celozrnné chleby s masem nebo sýrem, ovoce, rýži, granulované
tyèinky, neslazený pøírodní pomeranèový džus, vodu,

oøechy, jablka. Kolik toho sníst? Obecnì se dá øíci, že
je lepší jíst ménì jídla, než jste obvykle zvyklí.
Nedìlejte úpravy na stanici na poslední chvíli.
Pøipravte se dobøe na závod a buïte si vìdomi toho, že
jste opravdu pøipraveni. Existuje skrytá èást pøípravy, je
to vìdomí toho, že jste dobøe pøipraveni. To vám
pomùže uvolnit se pøed závodem i v jeho prùbìhu a je
to jeden z faktorù, který vám dovolí jet závod naplno, po
celou dobu jeho trvání. Je také dobré mít v sobì víru
v sílu svého signálu a vìøit, že váš signál prochází vìdìt, èeho jste schopen. Pouète se z pøedchozího roku.
Ihned po závodu si udìlejte poznámky o tom, jakých
jste se dopustili chyb, co se nepovedlo, co bylo dobré
a co špatné. Tak budete pøíští rok lépe pøipraveni a více
uvolnìni.
Další dùležité body:
- Nekuøte a nepijte alkohol.
- Mluvíte-li, usmívejte se. Dokonce i kdybyste se cítili
jako tìsnì pøed smrtí, nedejte to na sobì znát pøed
ostatními. Lidi rádi zavolají toho, kdo je v pohodì.
- Vitamin B pomùže snížit pocit únavy v urèitém
èasovém úseku a mùže být užiteèný. Brát vitaminy
nedávám jako doporuèení - radìji se pøedem poraïte
se svým lékaøem.
- Existují rùzné pøípravky proti únavì, které jsou prakticky kofeinovými výtažky. Pomohou vám udržet se
vzhùru, ale snižují schopnost udìlat i to nejjednodušší
rozhodnutí a koncentrace je témìø nemožná. Je to
problém, ale pokud tyto pøípravky berete, asi si to neuvìdomujete.
- Nìkdo doporuèuje vyvarovat se soli, ale to urèitì
neplatí pro teplá klimata, kde nedostatek soli mùže vést
ke svalovým køeèím. Každopádnì není pravdou, že
krátkodobý nedostatek nebo naopak požití vìtšího
množství soli mùže zpùsobit významnìjší potíže.
- Nìkteøí operátoøi po telegrafní èásti CQ WW psali
o ztrátì pohotovosti - nebyli schopni odeslat souvislý
CW text. Je to pravdìpodobnì dáno nízkou úrovní
krevní glukózy a nedostatkem spánku. Neschopnost
pøijmout více než 3 nebo 4 CW znaky je zase známka
vysoké úrovnì krevní glukózy a opìt nedostatku
spánku. Co pomùže? Domnívám se, že pouze spánek.
Nechci, abych vypadal jako expert. Nejsem expert
na diety. Nejsem ani žádný špièkový závodník. Jsem
ale diabetik (závislý na inzulínu), a proto jsem nucen
udržet pod kontrolou stav mé krevní glukózy. Pøi
posledním CQWW CW contestu jsem udìlal nìkolik
základních chyb a teï vám pøedávám poznatky, kterých
jsem nabyl sám nebo získal od jiných závodníkù.
Vìøím, že i dalším mohou být užiteèné.
Podle názorù rùzných závodníkù sestavil GM4AFF / GM0F
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Závodìní
Provozní techniky QSK a DVP
Závodníci se neustále snaží zlepšovat. To je pøirozená povaha vìci. Když nám zaøízení i antény fungují výbornì, poohlížíme se po dalších oblastech, kde se ještì dá nìco vylepšit. V tomto èlánku si
všimneme dvou konkrétních oblastí.
Podíváme se detailnì na dva nástroje široce používané
pøedními závodníky, jeden pro CW a jeden pro SSB. Na
stranì CW se budeme zabývat pro a proti používání QSK
(poslech pøi vysílání mezi jednotlivými teèkami a èárkami) a na stranì SSB nám Steve, GW4BLE, pøední evropský závodník na SSB, popíše používání digitálního
hlasového procesoru (DVP). Oba tyto nástroje závodníkùm, usilujícím o vylepšení své práce, kteøí možná do
teï jejich pøínos podceòovali, poskytují nìco velmi významného.

v mnohem tìsnìjším kontaktu. Pomáhá to vyvarovat se
„dublování“, kdy druhá stanice zaène vysílat døíve, než
vy skonèíte (možná vás dobøe neslyší) a pomáhá vám
vaše vysílání lépe naèasovat.
V mnoha situacích mùže nìkolikamilisekundový
odstup mezi vysíláním a posloucháním vést k dokonèení spojení daleko rychleji, protože se zabrání nutnosti
opakovaného vysílání. Úspora pár sekund tu a tam
v prùbìhu závodu mùže výslednì do deníku pøinést
mnoho dalších spojení.

QSK

Použití QSK pøi volání výzvy

Roger Western, G3SXW
Znamená, že klíèovací relé je natolik rychlé, že jsme
schopni bìhem vysílání mezi vlastními teèkami a èárkami ještì poslouchat signály na kmitoètu. Aèkoliv tuto
vlastnost nabízí mnoho transceiverù, charakteristika
QSK je u rùzných zaøízení velmi odlišná. Nejèastìji je
problém v zesilovaèi, jen èást z nich lze pro tento zpùsob provozu použít. Pokud jsme QSK pøipraveni
a schopni použít (napø. ovìøili jsme si, že po zaklíèování
nedojde k odøíznutí první teèky), mùžeme ho použít
v závodì. Ale jak vlastnì?
Vypadá to, že velké množství závodníkù QSK
nepoužívá, dokonce i když k tomu mají své zaøízení zpùsobilé. A pøece mùže QSK poskytnout významnou výhodu, která mùže vylepšit výsledné skóre. Jinými slovy mùže být „tajnou zbraní“ úspìšných závodníkù.

Výhody
Být schopen slyšet, co se dìje na kmitoètu bìhem
vysílání, mùže pomoci operátorovi být s tímto dìním
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QSK umožòuje v prùbìhu QSO pøesnì monitorovat
vysílání ostatních stanic. Pøi vysílání CQ nebo QRZ se
èasto mùže stát, že stanice, která vám odpovídá, nezaène volat ihned po ukonèení vaší výzvy, ale až o sekundu
nebo dvì pozdìji. Nezøídka ve vás toto zpoždìní mùže
vyvolat dojem, že nikdo neodpovídá, a tak zaènete výzvu
opakovat. Tím ale volajícího nechtìnì pøekryjete,
protože vlastnì zaènete vysílat oba ve stejném
okamžiku. Pøi použití QSK uslyšíte zaèátek vysílání protistanice a mùžete se svou druhou výzvou okamžitì pøestat. To umožòuje udìlat spojení hned. Jinak byste oba
vysílali souèasnì a volající by musel znovu èekat, až
dokonèíte další výzvu, než se ozve znovu. V horším pøípadì se to mùže stát dvakrát nebo tøikrát po sobì, až
volající dojde k názoru, že pro nìj bude lepší zavolat
nìkoho jiného a vy pøijdete o spojení úplnì.
Spolehnutím se na vìdomí, že pøi QSK mùžete
zachytit volání protistanice, i když zaène vysílat o sekundu nebo dvì pozdìji, mùžete zkrátit mezery mezi jednotlivými výzvami. Mùže to být tøeba jen o sekundu, ale
pøedstavte si ten vliv na skóre, když tuto sekundu
v prùbìhu závodu ušetøíte stokrát a stokrát. Délka mezery mezi koncem jednoho volání a zaèátkem dalšího
záleží na okolnostech. Na spodních pásmech mùže být
volající v QSB a QRN slabý, takže delší pomlka (tj. tøi
sekundy místo jedné) mùže být pøimìøená. Také, pokud
pracujete s úzkými pøijímacími filtry, mùžete potøebovat
trochu „poladit“ s RITem (možná je lepší mít filtry
bìhem výzvy otevøené, øeknìme na 500 Hz).
Další výhoda je v pøípadì, kdy protistanice odpovídá
na vaši výzvu a vy celou její znaèku pøeètete hned
napoprvé. Mùžete tak okamžitì zaèít vysílat znaèku
a celý kód, protože s QSK máte jistotu, že pokud bude
svoji znaèku dávat ještì podruhé (což se stává èasto),
mùžete hned své vysílání pøerušit, poèkat až dokonèí
opakování své znaèky a pak mùžete zaèít odpovídat
znovu. Bez QSK byste buï museli poèkat ještì další
okamžik, abyste se ujistili, že už svou znaèku podruhé
nedává, anebo zaèít vysílat ihned a riskovat, že budete
vysílat souèasnì s protistanicí, což povede k potøebì
opakování, a tím další ztrátì èasu. Paralelnímu vysílání
s protistanicí je tøeba se vyhnout za každou cenu,
protože znehodnocuje komunikaci a zpùsobuje
obrovské ztráty èasu.

Použití QSK pøi vyhledávání
QSK hraje velikou roli i v režimu vyhledávání (Search
and Pounce, S&P). Zlepšení naèasování, ušetøení nìkolika milisekund tisíckrát po sobì je významnou pomocí.
Chceme-li zabránit vysílání souèasnì s protistanicí
bez využití QSK, musíme èekat další zlomky sekund,
abychom si byli jisti, že volající své CQ nebo QRZ už
ukonèil. S použitím QSK mùžete zaèít odpovídat ihned,
s vìdomím, že pokud volající ještì neskonèil, uslyšíte
ho mezi vlastními znaèkami a mùžete pøestat vysílat,
dokud svoji výzvu úplnì nedokonèí. Podobnì, pokud už
vám odpovìdìl, ale slyší vás špatnì, mùže se stát, že
vás zaène volat znovu, zatímco vy ještì pøedáváte svùj
soutìžní kód. Bez QSK toto pøerušení neuslyšíte a svou
relaci dokonèíte. Tím ovšem dojde k rozpadnutí spojení
a než ho znovu navážete, ztratíte spoustu drahocenného
èasu. V horším pøípadì už ho nenavážete vùbec. S QSK
pøerušení zaregistrujete okamžitì - pøestanete vysílat,
dokud protistanice neskonèí a pøi pokraèování spojení
máte daleko vìtší šanci ho úspìšnì dokonèit.
Za tøetí, pøi S&P, pøi lovu vzácného DX v pile-upu je
výhoda QSK obzvláštì patrná, když máte možnost skrze
své vysílání slyšet ostatní stanice, volající na kmitoètu.
Poslechem vašich konkurentù, kteøí se rovnìž snaží
prosadit, mùžete posoudit, zda a kdy posunout váš
vysílací kmitoèet o pár hertzù bokem, abyste nemìli
nulový záznìj. Zároveò mùžete adekvátnì naèasovat své
volání.
Pøedstavte si tu situaci z pohledu operátora na
opaèném konci. Právì dokonèil QSO a volá ho nìkolik
(nebo mnoho) nových stanic. Všichni volají na témìø
stejném kmitoètu a on má problém vybrat z té zmìti
nìjakou znaèku, aby mohl odpovìdìt, protože vìtšinou
všichni zaèínají a konèí volání v témìø stejném
okamžiku. V tomto pøípadì vám poslouchání pomocí
QSK, zatímco ho voláte spolu s ostatními, umožní perfektnì naèasovat vyslání své znaèky pøesnì v momentì,
kdy ostatní skonèí. Pokud existuje v kategorii „single
operator“ nìjaký trik, pomáhající získat spojení do
deníku, je to tento. Když vám to pomùže získat spojení
na druhý nebo tøetí pokus, místo na desátý, pøedstavte
si, jak vám dùsledkem úspìšného použití této taktiky
naroste soutìžní skóre.

Nevýhody QSK
Zeptáme-li se mnoha CW závodníkù, proè QSK
nepoužívají, daleko nejèastìjší odpovìdí je, že prostì
nemohou tolerovat hluk pøijímaèe bìhem vysílání.
Bezchybné vysílání CW vyžaduje soustøedìní, a proto
jediné, co v té dobì potøebují slyšet, je záznìj
vysílaného signálu, bez toho, aby jejich koncentraci
rušilo „QRM“.
Kromì rizika vyhoøení relé v zesilovaèi dramatickým
nárùstem poètu jeho pøepnutí, je tìžko najít nìjakou
další nevýhodu QSK. Nicménì je velmi dùležité, aby
celé zaøízení vèetnì zesilovaèe pracovalo v QSK módu
bezchybnì, aby nemohlo dojít k odøíznutí prvního
znaku, nebo k produkování kliksù, které by vám dìlaly
na pásmu ostudu. Pokud by došlo k odøíznutí prvního
znaku, vyslali byste napøíklad místo UA1AA jen AA1AA.
Také je dùležité nastavit si hlasitost záznìje svého
signálu tak, aby byl slyšitelný i pøes nejsilnìjší signál
pøijímaný na kmitoètu, ale se zeslabeným NF zesílením,
aby nemohlo dojít k dlouhodobému poškození sluchu.
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Závodìní
Poslouchání rozdìleným mozkem
Zvyknout si na rušení soustøedìní pøijímaným signálem
,zabere nìjaký èas. Jako s mnoha jinými vìcmi v životì,
stojí za to na tom pracovat, s trochou vytrvalosti se to
podaøí docela snadno. Mozek musí provádìt obì èinnosti souèasnì - vysílat CW a pøitom vnímat, co se ve
stejném okamžiku dìje na kmitoètu.
Samozøejmì toho dosáhneme daleko snadnìji,
pokud je vysílaný signál automatizovaný, a• už poèítaèem nebo pamì•ovým klíèem. Stisknete tlaèítko
a mùžete se soustøedit na poslech. To je jeden
z hlavních pøínosù automatického dávání CW. Mimoto,
pokud už používáte automatizované CW, tak proè
v prùbìhu vysílání nezamìøit svùj mozkový potenciál
tímto smìrem? Vlastnì je úplnì jednoduché cvièit
mozek schopnosti vysílat CW a souèasnì vìnovat
pozornost obecnému dìní na kmitoètu. Alespoò podvìdomá èást mozku dokáže detekovat, jestli je signál v pøijímaèi slyšitelný, a i když nedokážete CW pøeèíst, tak
víte, že máte pøestat vysílat a zaèít poslouchat. Když je na
kmitoètu klid, je to velmi jednoduché. Pokud je na kmitoètu rušno, pak zaregistrovat signál, který vás konkrétnì zajímá, je daleko nároènìjší.
Je to stejná dovednost, jakou užívají špièkoví operátoøi pøi provozu se dvìma zaøízeními, a ti se ji také
nauèili cvièením a praxí.

Vydržet - stojí to za to
Nejèastìjší reakce „QSK není nic pro mne“ naznaèuje
vzdávání se bez boje, s pocitem, že to vlastnì nestojí za
úsilí. Pøitom potenciální prospìch mùže být nedocenitelný. Je to bludný kruh. Dokud QSK nepoužijete,
nemùžete ho plnì ocenit, ale dokud nepocítíte potenciální prospìch, mùžete si myslet, že vynaložené úsilí za
to nestojí. Je to daleko snadnìjší, než pøechod na elektro-nické klíèování nebo na „squeeze“. Pro mozek to
není o nic obtížnìjší, než když pøemýšlíte, na které
pásmo se pøeladit èi kam nasmìrovat anténu, zatímco
vysíláte výzvu.
Pár zavysílání staèí k rozeznání, zda stanice používá
QSK nebo ne. Pak je jasné, že ti, kteøí QSK používají,
mají velikou výhodu v nárùstu rychlosti navazování spojení. Tato „tajná zbraò“ mùže podstatnì zvýšit skóre,
takže, pokud chcete zlepšit svou výkonnost, jen do toho!

DVP - pro a proti
Steve Cole, GW4BLE
Digitální hlasový procesor (DVP) je v poèítaèi
a umožòuje zaznamenávání a pøehrávání zvuku
prostøednictvím transceiveru. SSB závodník nahraje
zprávu svým vlastním hlasem - napøíklad výzvu a stisknutím tlaèítka ji vyšle pøes transceiver. Mohou být
generovány i „inteligentní“ zprávy - napøíklad vyslání
znaèky stanice, kterou jsme právì zalogovali
a soutìžního kódu vèetnì poøadového èísla, opìt podle
poèítaèe.
Jako se vším, i s DVP je tøeba pracovat citlivì. DVP
je užiteèné, pokud je používáno moudøe. Rozvažte, kdy
je potøebujete použít vy - nepoužívejte je jen proto, že je
zrovna používají ostatní nebo proto, že se to právì teï
„nosí“. To jsou mé osobní zkušenosti, jak z vlastního
používání, tak z poslechu druhých, kteøí je na pásmu
používají.
Pøed pár lety (Øekl jsem „pár“? To už musí být alespoò desetiletí!) jsem experimentoval s nekoneènou
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smyèkou pásky a pokoušel se pøizpùsobit
ruku malému digitálnímu magnetofonu. Nic z
toho úspìšnì nefungovalo: Do smyèky
pronikala VF a hromada propojovacích drátù
obou zaøízení ze všeho nejvíce pøipomínala
vrabèí hnízdo.
První „poøádné“ DVP, které jsem použil
a dodnes používám, je DVP karta do PC od
K1EA. Spolupracuje pøímo se závodním programem CT, ale i s N6TR a dalšími. Bìžnì
dostupných je i nìkolik dalších zaøízení, jako
napøíklad DVP karta W9XT - myslím, že
všechny fungují podobným zpùsobem.
Samozøejmì mùžete chtít zcela autonomní
zaøízení, které nebude vyžadovat poèítaè.
Podívejte se po inzerátech v èasopisech, co je
dostupné na trhu. Hned mì napadá tøeba
hlasový „klíèovaè“ W2IHY. Nedávno jsem si
na místním radioamatérském setkání koupil
zlevnìný „klíèovaè“ DVS-2, ale mám problém
se zkreslením, které vyžaduje další øešení. (U
nás je hodnì rozšíøen typ MFJ-432, který má
4 pamìti a lze jej pøipojit k PC a ovládat napø. z N6TR pozn. red.)

Kdy použít DVP
V probíhajícím závodì, jako je tøeba CQ WW, je tìžko
specifikovat, jak èasto se má DVP použít. Pokud držíte
vysokou rychlost, DVP nepoužívejte. Mùže to vypadat
podivnì, ale DVP ve skuteènosti rychlost zpomalí. Jak?
Mezi stisknutím F1 (nebo jakékoliv klávesy), vysláním
nahrané zvukové zprávy a pøepnutím zaøízení na pøíjem
jsou obsažena zpoždìní, sekundu nebo možná zlomek
sekundy, ale všechna jsou nadbyteèná. Pro mozek je
snadnìjší a rychlejší než cokoliv jiného zapojit ústa!
Proto, aby bylo použití DVP maximálnì efektivní, musí
se používat jen pøi slabém provozu.
Ujistìte se, že váš záznam zní zpùsobem odpovídajícím situaci, ve které je použitý. Tím myslím, abyste
mìnili vaše záznamy podle toho, jak se mìní èas a podmínky na pásmu. Rychlost a zabarvení vašeho hlasu se
v prùbìhu závodu mìní, a tak je potøeba, aby se odpovídajícím zpùsobem mìnil i záznam v DVP. Pokud
závodíte v kategorii multi-op, ujistìte se, že nahraný
hlas odpovídá hlasu právì pracujícího operátora, jinak
to mùže protistanici zmást. (Pozn. pøekl.: V posledním
WPX jsem odpovìdìl YL, volající výzvu z DVP. Když se
mi místo ní ozval mužský hlas, vùbec jsem nevìdìl, na
èem jsem a stálo to zdržení v podobì zpìtné otázky, zda
on pracuje pod stejnou znaèkou a jeho odpovìï je
urèená pro mì.) Rovnìž tak, nikdy nepouštìjte DVP „do
vzduchu“, dokud jste si sami sebe neposlechli.

Inzerce
Prodám radiostanici ALLAMAT 27 s
anténou „pendrek“, základnovou anténou lambda/2 Allamat, mezièlen na
dobíjení, dobíjeè, redukce PL-BNC,
akupak vèetnì dobíjecích baterií,
bleskojistka,
kožené
pouzdro.
Radiostanice i pøíslušenství nové,
málo používané (vše 4500 Kè). Martin
Baïura, OK2ING, U potoka 1349, 769
01 Holešov.
Prodám z pozùstalosti pro RP pøijímaèe - nový R4 (800 Kè), ruský Krot
v bezvadném stavu a chodu vè.

DVP K1EA vám umožòuje nahrát si dopøedu jednotlivá písmena a èíslice, a pak je seskupit tak, aby
odpovídaly znaèce napsané v logu. Aby se to dalo použít
v praxi, vyžaduje to už hodnì peèlivosti a není to právì
ono, co bych bezpeènì zvládnul. Pokud se nahrávka
provede perfektnì, tak zní dobøe, jinak ale na tuto
možnost radìji zapomeòte.
Používejte DVP moudøe; nestiskejte F1 jen tak bez
pøíèiny. Slyšel jsem lidi, opakovanì pøehrávající svou
výzvu, že to vypadalo, jako by pásmo bylo úplnì mrtvé.
Vìnujte více èasu poslechu, bude to daleko produktivnìjší, než jen pøehrávat DVP dokola. Používejte ho
rozumnì, prosím!

Výhody
Závodník mùže ve 48hodinovém závodì, obzvláštì
k jeho konci, trpìt vyèerpáním hlasu, ochraptìním, a tím
se zvyšuje i nebezpeèí infekèního onemocnìní krku.
Použití DVP, zvláštì na opakované výzvy, mùže tento
problém výraznì zmírnit. Rovnìž poskytuje stejnì významný pøínos, jako automatizované CW - snížení únavy.
Pár okamžikù odpoèinku, kdy vysílání pøevezme DVP,
pomùže ušetøit energii a vede k nižší potøebì
odpoèinkových pøestávek, a tím k patrnému zvýšení
skóre. Obdobnì nižší únava ke konci závodu musí napomoci pøesnosti logování. Ti, kteøí tyto krátké okamžiky
nepotøebují k odpoèinku, mohou svùj mozek soustøedit
na jiné aspekty závodìní.

náhradních elektronek (3000 Kè). Jiøí
Ludaèka, Krèínova 14/1095, 370 11
Èeské Budìjovice.
Prodám pøijímaè EKD 300 + ND +
dokumentaci (15000 Kè), pøijímaè
AR88 pro sbìratele (9000 Kè), TCVR
TS-850 + PA 300 W s 2x RE-125
(65000 Kè), TCVR IC-271E (21000
Kè).
Zdenìk
Procházka,
Ke
Kateøinkám 1410/15, 149 00 Praha 4,
tel. (02) 7928054.
Prodám radiostanice VR-20, VR-21 a
pøenosné stanice PR-11 a PR-22,
vèetnì pøíslušenství - nabíjeèka,
mikrofon, akumulátor, kožené pouz-

Pøeložil Michal Tomec, OK2BMT

dro (každá 500 Kè). Stanice jsou plnì
funkèní. Dále prodám radiostanici
Motorola VHF M110 (3000 Kè) a
rozšíøenou amatérskou radiostanici
Alinco DR-150 - zabalená, nepoužitá
(12000 Kè). Tel. (067) 745 60 76, po
15. hodinì.
Koupím RE-125, 2794, 5876, 1Ž24,
1Ž29, 1P24, 6P21S, 6S11D, 6S16D.
J. Suchý, Úvoz 124, 602 00 Brno, tel.
0602 318866.
Kdo poskytne pøeklad manuálu k TS870 a schéma tzv. hradeckého trans ceiveru pro MVT? V. Krob, U
akademie 4, 170 00 Praha 7.
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Závodìní
Výsledky vnitrostátních závodù
AKTIVITA 160 CW - ZÁØÍ
1999

KAT. QRO
1. OK2PRF 56 x 44 = 2464
2. OK1FPS 57 x 42 = 2394
3. OK2BEH 56 x 40 = 2240
4. OK2ZC 54 x 41 = 2214
5. OK1DRU 55 x 39 = 2145
na dalších místech: OK1IWC, 1HGM,
1DMO, 1ANF, 2PRM, 1HX, 2BOB,
1KCF, 1KZ, 1HCG, 1DLB, 1DQP,
1MNV, 2BND, 1DOL, 2BKP, 1FRT,
1MQY, 1DCB, 1FLK, 1AKF, 2BQL,
1CHM, 1FAN, 1IEI, 1ARQ, 1DBF, 1
PGS, 2ZJ, 1FAA, 1XLZ, 2PMS, 1ISB.
Hodnoceno 41 stanic.
KAT. QRP
1. OK1AEE 44 x 37 = 1628
2. OK1MLP 40 x 35 = 1400
3. OK1KAK 41 x 34 = 1394
4. OK1FOG 35 x 29 = 1015
5. OK1DVX 26 x 24 = 624
na dalších místech: OK1FGH, 1FVD.
Hodnoceno 8 stanic.
KAT. SWL - POSLUCHAÈI
1. OK1-13188 43 x 32 = 1376
2. OK1-35042 39 x 29 = 1131
Hodnoceni 2 posluchaèi.

AKTIVITA 160 CW ØÍJEN 1999
KAT. QRO
1. OK2BEH 61 x 42 = 2562
2. OK1DRU 62 x 41 = 2542
3. OK1FPS 58 x 41 = 2378
4. OK1IWC 60 x 39 = 2340
5. OK2ZC 57 x 39 = 2223
na dalších místech: OK1DMO, 2PRF,
1AW, 2PRM, 1KCF, 1KZ, 1DLB,
1PDQ, 1FAN, 2BND, 2LF, 2ZJ, 2BQ,
1KAK, 2PBR, 2QX, 1HCG, 2BOB,
1DOL, 1SI, 1AKF, 1DQP, 1MNV,
1DBF, 1MMN, 2BKP, 1DCB, 1MPM,
2BQL, 1ANF, 1MMU, 1FTW, 1CHM,
1XAV, 1HGM, 2BFI, 1AKB, 1FAA,
2RSC. Hodnoceno 46 stanic.
KAT. QRP
1. OK1AYY 55 x 38 = 2090
2. OK1AEE 54 x 38 = 2052
3. OK2BXJ 53 x 38 = 2014
4. OK1MLP 49 x 41 = 2009
5. OK1FOG 49 x 37 = 1813
na dalších místech: OK1DDP, 1DVX,
1FVD, 1FHW. Hodnoceno 10 stanic.
KAT. SWL - POSLUCHAÈI
1. OK1-13188 43 x 32 = 1376
Hodnocen 1 posluchaè.

AKTIVITA 160 CW LISTOPAD 1999

KAT. QRO
1. OK2BEH 59 x 43 = 2537
2. OK1DRU 57 x 41 = 2337
3. OK2PRF 58 x 40 = 2320
4. OM4DN 57 x 40 = 2280
5. OK1FAN 56 x 40 = 2240
na dalších místech: OK1IWC, 1FPS,
1DMO, 1HCG, 1VQ, 1IEC, 1HX,
1AMM, 1KZ, 1KCF, 1MNI, 1AIR,
1DAM, 1PDQ, 2BOB, 1HFP, 1MYA,
2PHC, 2PRM, 1MNV, 1MMN, 1DOL,
2BKP, 2ZC, 1DQP, 2BQL, 1DBF,
1ANF, 2BND, 1CHM, 1FLK, 1XAV,
1MQY, 1IEI, 2OSU, 1XR, 1SI, 1FFA.
Hodnoceno 47 stanic.
KAT. QRP
1. OK1AEE 45 x 31 = 1395
2. OK1MLP 42 x 33 = 1386
3. OK1DDP 43 x 31 = 1333
4. OK1FOG 40 x 31 = 1240
5. OK1AYY 39 x 30 = 1170
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na dalších místech: OK1FHW, 1FGH.
Hodnoceno 9 stanic.
KAT. SWL - POSLUCHAÈI
1. OK1-13188 50 x 37 = 1850
2. OK1-35042 46 x 34 = 1564
3. OK2-44444 - - 1000
Hodnoceni 3 posluchaèi.

AKTIVITA 160 CW
PROSINEC 1999

KAT. QRO
1. OK1DRU 62 44 2728
2. OK2BEH 63 43 2709
3. OK1FPS 62 43 2666
4. OK2PRF 62 42 2604
5. OK1IWC 56 40 2240
na dalších místech: OK1DMO, 1VQ,
1PDQ, 1MNI, 1DLB, 1HFP, 2ZC,
2MBP, 1MMN, 1PGS, 2BQ, 1ANF,
1DQP, 2BKP, 1MQY, 2BND, 1KT,
1MNV, 1DBF, 1DCB, 1IEI, 1FAN,
1ARQ, 1DOL, 2LF, 1CHM, 1KZ,
1KCF, 1DVP, 2TRV, 1SRD, 1DAM,
2UAF;
Hodnoceno 45 stanic.
KAT. QRP
1. OK1AEE 54 42 2268
2. OK2BXJ 56 39 2184
3. OK1DDP 56 37 2072
4. OK1AYY 52 39 2028
5. OK1MLP 47 39 1833
na dalších místech: OK1MYS, 1FGH,
1DVX, 1FHW. Hodnoceno 10 stanic.
KAT. SWL - POSLUCHAÈI
1. OK1-13188 56 39 2184
2. OK2-35255 28 24 672

AKTIVITA 160 SSB - ZÁØÍ
1999
KAT. VYSÍLACÍ STANICE
1. OK2BEH 51 x 37 = 1887
OK2BQL 51 x 37 = 1887
2. OK1IWC 50 x 36 = 1800
3. OK1DRU 49 x 35 = 1715
4. OK1MQY 48 x 35 = 1680
5. OK1ISB 46 x 36 = 1656
na dalších místech: OK1IEI, 1KCF,
1KZ, 1WB, 2PRF, 1DMO, 2BKP,
1MJA/p, 1MOW,
1DCB, 2ZC, 1DDP, 1MNV, 2BDR,
1ANF, 1MMN, 2ZJ, 1VQ, 1DQP,
1ARQ, 1HCG, 1MYA, 1AYY, OL5NVS,
1FPS, 2BOB, 1TFH, 1FLX, 1FUU,
1CHM, 1FRT, 1DOL, 1DBF, 1FOG,
1AKF, 2WED. Hodnoceno 45 stanic.
KAT. SWL - POSLUCHAÈI
1. OM 3-0001 50 36 1800
2. OM 3-0042 49 35 1715
3. OK1-13188 45 33 1485
Hodnoceni 3 posluchaèi.

AKTIVITA 160 SSB ØÍJEN 1999
KAT. VYSÍLACÍ STANICE
1. OK1WB 57 x 39 = 2223
2. OK2BEH 55 x 38 = 2090
3. OK1MJA/p 54 x 37 = 1998
4. OK1DOT 54 x 36 = 1944
5. OK2ZC 52 x 37 = 1924
na dalších místech: OK1HGM, 1KCF,
1KZ, 2BKP, 1AYY, 2PGJ, 1ANF,
1FPS, 1IEC, 1IIWC, 1PDQ, 1XR,
1ZSV, 2BQL, 1DDP, 1DMO, 1VQ,
1MMN, 2BOB, 1IEI, 1MNV, 1QT,
1FAN, 1DCB, 1DQP, 1CHM, 2HI,
1XAV, 1DAM, 2PRF, 2WED, 2BFI,
2LF, 1DBF, 1ARQ, 2BND, 1FUU,
1DOL, 2ZJ, 1FFA. Hodnoceno 50
stanic.
KAT. SWL - POSLUCHAÈI
1. OM 3-0001 56 x 38 = 2128

2. OK1-13188 53 x 37 = 1961
3. OM 3-0042 54 x 35 = 1890
Hodnoceni 3 posluchaèi.

AKTIVITA 160 SSB LISTOPAD 1999

KAT. VYSÍLACÍ STANICE
1. OK1AMM 41 x 32 = 1312
2. OK2BEH 42 x 31 = 1302
3. OK1DIQ 43 x 30 = 1290
4. OK1MQY 43 x 29 = 1247
5. OK1DRU 41 x 30 = 1230
na dalších místech: OK2BKP, 2VH,
1IWC, 1MMN, 1MJA/p, 1DMO,
1KCF, 1KZ, 1FPS, 1IEI, 2PRF, 2ZC,
1HFP, 1DDP, 1DQP, 1PDQ, 1XAV,
1VQ, 1MNV, 1ARQ, 1CHM, 2BND,
1DBF, 1VFT, 1QT, 2BOB, 1FUU,
1XLZ, 1FFA, 1DOL, 2ZJ, 1ANG;
Hodnoceno 40 stanic.
KAT. SWL - POSLUCHAÈI
1. OM 3-0001 40 x 31 = 1240
2. OK1-13188 33 x 28 = 924
3. OM 3-27285 34 x 25 = 850
4. OM 3-0042 25 x 22 = 550
Hodnoceni 4 posluchaèi.

AKTIVITA 160 SSB PROSINEC 1999

KAT. VYSÍLACÍ STANICE
1. OK1DRU 56 43 2408
2. OK2BEH 57 42 2394
3. OM 4 DN 54 42 2268
4. OK2VH 52 41 2132
5. OK1MQY 52 40 2080
na dalších místech: OK2PRF, 2PGJ,
1IEI, 2BKP, 1WB, 1IWC, 1DMO,
1FNL, 2ZC, 1MJA/p, 1HFP, 1PDQ,
1DDP, 1DOL, 2LC, 1DQP, 1VFT,
2WED, 1VQ, 1DCB, 1FAN, 1FC,
1ARQ, 1DBF, 1ANF, 1JKP, 2PCN,
1CHM, 2BND, OK8FF, 1FUU, 1JTA,
1MNV;
Hodnoceno 42 stanic.
KAT. SWL - POSLUCHAÈI
1. OM 3-0001 54 41 2214
2. OK2-22757 52 40 2080
3. OK1-13188 47 40 1880
4. OK2-35255 45 37 1665
Hodnoceno 7 posluchaèù.
Vyhodnotill Pavel, OK1KZ, díky!

SSB LIGA - PROSINEC
1999
KAT. QRO QSO x MULT = TOTAL
1. OK1WB 120 x 64 = 7680
2. OK2BEH 112 x 67 = 7504
3. OK2BKP 109 x 64 = 6976
4. OM7FF 107 x 65 = 6955
5. OM3YCZ 101 x 66 = 6666
na dalších místech: OK1AQR, 1DQP,
1KA, 2HI, 2ZC, 1MSL, 2BGA, 2KLD,
1FUU, 2BMI, 1MQY, 1AEE, 1MOW,
2UQ, 1WMV, 2AJ, 1MNV, 1JPO,
2KOE, 2BRX, 2PHI, 1IWI, 1KCF, 1KZ,
1HAI, 2BQ, 2PTS, 1ZMS, 2BEE, 2ZJ,
1AXG, 1AN, 2KFK, 1HEH, 1HL,
1MSP, 2VP, 1FU, 1ILM, 2STM,
1ARQ, 1MJA, 1MMN, 2BTK, 1FRO,
1JKP, 1VHV, 1DAM, 1KTW, 2BBR,
1ZOR; Celkem 63 stanic.
KAT. QRP
1. OK1IF 58 x 45 = 2610
2. OK2KRT 63 x 40 = 2520
3. OK1DDP 55 x 36 = 1980
KAT. SWL
1. OK2-22757 227 x 59 = 13393
2. OK1-35281 220 x 57 = 12540
3. OK1-35255 130 x 58 = 7540
4. OK1-35405 76 x 51 = 3876
5. OK2-35384 74 x 50 = 3700

6. OK1-35535 26 x 20 = 520

SSB LIGA - LEDEN 2000
KAT. QRO
1. OM8AA 67 x 46 = 3082
2. OK2KLD 65 x 45 = 2925
3. OK2BEH 68 x 43 = 2924
4. OK1MOW 66 x 43 = 2838
5. OK2BMI 63 x 45 = 2835
na dalších místech: 1AEE, 1JPO,
2BKP, 2PAX, 1DQP, 1MSP, 2UQ,
2BGA, 2PHI, 2LF, 1AYY, 2BQ, 2VH,
1MSL, 1WB, 1KZ, 2VP, 2BRX, 1IWI,
2BTK, 1MMN, 1DBF, 1MJA, 1AXG,
2BBR, 2SMS, 1ARQ, 1HL, 1ZOR,
2QU, 2STM, 2PCO, 1DOL;
KAT. QRP
1. OK2KRT 46 x 31 = 1426
2. OK1DDP 39 x 30 = 1170
KAT. SWL
1. OK1-35255 128 x 40 = 5120

KV PA - PROSINEC 1999

KAT. QRO
1. OK1AYY 101 x 65 = 6565
2. OK1AQR 96 x 64 = 6144
3. OK2PIM 97 x 62 = 6014
4. OK1NG 94 x 60 = 5640
na dalších místech: OK1FOG, 1CM,
2HI, 1FPS, 1HEH, 1AEE, 1KOU,
1MSP, 1AY, 1FBH, 2BEH, 2UQ, 2ZJ,
2DW, 1MSL, 1JEG, 2PTS, 2CDR,
2BGA, 1DRU, 2BNF, 1DQP, 1IAL,
1FIY, 1USU, 1MNI, 2BJK, 1MMN,
1MNV, 1DAM, 1KZ, 2ZC, 1KCF,
2BTK, 2VP, 2OU, 1FMG, 1FRO,
2BRP, 2STM, 5SAZ, 2QX, 1XAV, 1FU,
1ARQ, 2CLL, 1SRD;
Celkem 60 stanic.
KAT. QRP
1. OK1FKD 73 x 48 = 3504
2. OK1AKJ 65 x 46 = 2990
3. OK1MLP 62 x 47 = 2914
4. OK1IF 61 x 45 = 2745
5. OK1DDP 58 x 44 = 2552
6. OK2PRM 55 x 43 = 2365
KAT. SWL
1. OK1-22729 71 x 51 = 3621
1. OK1-35042 78 x 42 = 3276
3. OK2-35385 54 x 40 = 2160

KV PA - LEDEN 2000

KAT. QRO
1. OM8AA 89 x 70 = 6230
2. OK1PI 97 x 63 = 6111
3. OK1NG 98 x 61 = 5978
4. OM3QQ 95 x 61 = 5795
5. OK1FCJ 90 x 59 = 5310
na dalších místech: OK1FPS, 1DCF,
2ZJ, 1DCS, 1AEE, 2DU, 1CM, 1MNI,
1FOG, 2BUZ, 1DOL, 2UAF, 2YZ, 1KA.
1HAS, 1MSP, 1DQP, 2PKF, 1MSL,
2UQ, 2LF, 1DRU, 2BYH, 1GS, 1DAM,
2BYH, 1KCF, 1AYY, 2BNF, 2BGA,
1DBF, 1SI, 2BTK, 2PMS, 2BQ, 1FMG,
1KZ, 1FIY, 1ICJ, 1ILM, 1MMN,
2STM, 2PAX, 2BKP, 1SRD, 1ARQ;
Celkem 60 stanic.
KAT. QRP
1. OK1AQR 91 x 59 = 5369
2. OK1AKJ 67 x 48 = 3216
3. OK1MLP 68 x 45 = 3060
4. OK1DDP 49 x 39 = 1911
5. OK1DVX 46 x 37 = 1722
6. OK1KOB 48 x 35 = 1680
7. OK1FLT 15 x 14 = 210
KAT. SWL
1. OK1-22729 71 x 48 = 3408
2. OK2-35491 55 x 37 = 2035
Vyhodnotil Karel, OK1HCG, díky!

OK MARATON LISTOPAD
1999
KAT. 1 - POSLUCHAÈI

1. OK1-22729 70108
2. OK1-28524 64868
3. OK2-31097 58460
4. OK1-22672 56794
5. OK1-15764 27645
na dalších místech: OK1-32839, 214391, 1-35042, 1-30248, 2-34828,
1-20829,
1-18707/YL, 2-32931, 2-4857, 135307, 2-22169;
KAT. 2 - POSLUCHAÈI DO
18 ROKÙ
1. OK1-35281 27281
2. OK2-35255 19733
3. OK1-34734/YL 11502
na dalších místech: 1-34813/YL, 135072, 1-35038;
KAT. 3 - KLUBOVÉ STANICE
1. OK1KCF 61576
2. OL5DX 47419
3. OK1KDO 24817
na dalších místech: OK1KCP,
OL5NVS, 1ODX, 2KGE ;
KAT. 4 - OK TØÍDA D
1. OK1UDF 43363
2. OK2TTO 32760
3. OK1CYC 23864
4. OK1SKK 23549
5. OK2TGK 14195
na dalších místech: OK1CLT,
OK2JQR, OK2PMX, 1CFK, 1JIJ,
2TDL, 1JYL, 1CAZ, 1WDO, 2SRO;
KAT. 5 - OK TØÍDA C
1. OK1FMG 41207
2. OK1AXG 36330
3. OK1XAV 22995
4. OK1TDU 21532
5. OK2IGL 18695
KAT. 6 - OK TØÍDA B + A
1. OK1KZ 108484
2. OK2EC 96983
3. OK1MNV 74158
4. OK1MQY 69534
5. OK1DKS 63924
na dalších místech: OK2HI, 1DQP,
1ARQ, 1HRR, 1DZ, 1TJ, 1DBF, 1TY;
KAT. 7 - TOP TEN
1. OK1KZ 108484
2. OK2EC 96983
3. OK1MNV 74158
4. OK1-22729 73437
5. OK1MQY 69534
6. OK1-28524 64868
7. OK1DKS 63924
8. OK1KCF 61576
9. OK2HI 60292
10. OK2-31097 58460

OK MARATON - ROÈNÍ
VÝSLEDKY 1999
(PROSINEC 1999)
KAT. 1 - POSLUCHAÈI
1. OK1-22729 79108
2. OK1-28524 64868
3. OK2-31097 61546
4. OK1-22672 58163
5. OK1-15764 27645
6. OK1-32839 22420
7. OK2-14391 13586
8. OK1-35042 12379
9. OK1-30248 11147
10. OK1-20829 8410
11. OK2-34828 7470
12. OK1-18707/YL 3830
13. OK2-32931 2402
14. OK2-22130 1614
15. OK2-4857 1126
16. OK1-35307 767
17. OK2-22169 754
KAT. 2 - POSLUCHAÈI DO
18 ROKÙ
1. OK1-35281 29759
2. OK2-35255 21215
3. OK1-34734/YL 12379
4. OK1-34813 10510
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5. OK1-35072 8061
6. OK1-35554 3949
7. OK1-35241 1270
8. OK1-35038 821
KAT. 3 - KLUBOVÉ STANICE
1. OK1KCF 64909
2. OL5DX 47419
3. OK1KDO 24817
4. OK1KCP 10569
5. OK1ODX 8870
6. OL5NVS 8253
7. OK1KGR 5589
8. OK1RSM 4454
9. OK2KGE 4090
10. OK1OFP 3967
KAT. 4 - OK TØÍDA D
1. OK1UDF 45870
2. OK2TTO 32760
3. OK1CYC 27011
4. OK1SKK 25914
5. OK2TGK 15453
6. OK2JQR 13135
7. OK1CLT 13015
8. OK2PMX 11419
9. OK1CFK 8933
10. OK2TDL 7577
11. OK1JIJ / YL 7431
12. OK1JYL / YL 6283
13. OK1CAZ 5128
14. OK1WDQ 2424
15. OK2SRO 2148
16. OK1TJA 1525
KAT. 5 - OK TØÍDA C
1. OK1FMG 42579
2. OK1AXG 38377
3. OK1XAV 23976
4. OK1TDU 21532
5. OK2IGL 18695
KAT. 6 - OK TØÍDA B + A
1. OK1KZ 116261
2. OK2EC 97472
3. OK2HI 91844
4. OK1MNV 77598
5. OK1MQY 71000
6. OK1DKS 63924
7. OM3CAZ 60664
8. OK2ON 59221
9. OK1DQP 55548
10. OM8ON 53786
11. OK1ARQ 43498
12. OK1HRR 38307
13. OK1DZ 38184
14. OK1TJ 31799
15. OK1DBF 28078
16. OK1DSA 19337
17. OK1TY 7488
18. OM2VL 4906
19. OK1BEY 1891
20. OM3TU 616
KAT. 7 - TOP TEN
1. OK1KZ 116261
2. OK2EC 97472
3. OK2HI 91844
4. OK1-22729 79108
5. OK1MNV 77598
6. OK1MQY 71000
7. OK1KCF 64909
8. OK1-28524 64868
9. OK1DKS 63924
10. OK2-31097 61546
Vyhodnotil Josef OK2-4857, díky! Redakce
spolu s vyhodnocovatelem blahopøejí všem
k dosaženým výsledkùm a zvou vás do
nového roèníku „OK MARATON“.

CELOROÈNÍ VÝSLEDKY KV
ACTIVITY CONTEST 1999
KAT. 1 - SWL
1. OK1-35042 1294 b.
2. OK2-31097 1113
3. OK1-23233 605
4. OK1-22729 560
5. OK2-9329 418
6. OKL 7 355
7. OK1-11861 301
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8. OK1-35241 294
9. OKL 237 260
10. OK1-15764 218
11. OK1-32839 177
12. OK1-34734 62 yl
13. OK2-34828 29
14. OK1-34813 24 yl
15. OK1-18707 8 yl
KAT. 2 - SO A+B
1. OK2HI 1404 b.
2. OK1MNV 813
3. OK2ON 540
4. OK1MQY 372
5. OK2SWD 286
6. OK1DKS 280
7. OK1HRR 246
8. OK1DZ 119
9. OK1FJD 117
KAT. 3 - SO C
1. OK1FMG 198
2. OK1TDU 104
KAT. 4 - MO
1. OK1KCF 418
2. OL5DX 374
3. OK6L 110
4. OK5Y 90

CELOROÈNÍ VÝSLEDKY VKV
ACTIVITY CONTEST 1999
KAT. 1 - SWL
1. OK1-34813 yl 94 b.
2. OK1-34734 yl 49
3. OK1-18707 yl 44
OK1-35042 44
5. OKL-7 39
6. OKL-237 30
KAT. 2 - SO A+B
1. OK1DKS 254 b.
2. OK1MQY 143
3. OK1TDU 109
KAT. 3b - SOSB 144 MHz
1. OK1AR 1302
2. OK1HRR 525
3. OK1IEI 521
4. OK2PMX 454
5. OK1AXG 452
6. OK1SKK 334
7. OK2ILD 298
8. OK1XJP 258
9. OK1CLT 245
10. OK1KZ 215
11. OK1DZ 127
12. OK1FMJ 118
13. OK1JYL yl 86
14. OK1MNV 10
KAT. 3c - SOSB 432 MHz
1. OK1AR 330
2. OK1XJP 183
3. OK1HRR 51
KAT. 3e - SOSB 1296 MHz
1. OK1XJP 105
2. OK1HRR 15
KAT. 4 - MOMB
1. OK1KPA 2362
2. OK1KLL 1712
3. OK1KOK 1519
4. OK2ILD 812
5. OK1KCF 164
6. OL5DX 128
7. OK5Y 5
Redakce spolu s vyhodnocovatelem blahopøejí všem k dosaženým výsledkùm
a zvou vás do nové soutìže „MEMORIAL
KARLA SOKOLA OK1DKS“. Podmínky jsou
otištìny dále.
Vyhodnotil Václav, OK1HRR, díky!

CQ WW SWL CHALLENGE
1998

Bohužel se znaèným zpoždìním jsem získal
výsledky tohoto mezinárodního SWL závodu V èásti SSB poøadatel RSGB obdržel 75
logù a v CW èásti 21 logù.

ÈÁST SSB
1. ONL-383
2. GW-5218
3. F-16954
33. OK1-35390
42. OK1-28524
55. OK1-33168
58. OK1-32839
64. OK1-35316

595
519
488
244
212
115
114
50

ÈÁST CW
1. ONL-383
15. OK1-28524

599 1 147 684
192
89 866

1 159 653
834 033
743 712
140 544
100 488
37 962
31236
2 700

RSGB „FIRST 1,8 MHZ CW
CONTEST 1999“
Ve skupinì UK stanic je první GM3POI s
239 QSO. V kat. mimo UK je na prvním
místì LY3BA s 52 QSO. Druhé místo
OK1KT 49 QSO. Následují OK2HZ,
OK1DKM a OK1TJ.
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Závodìní
OK/OM DX contest z „druhé strany“
Když mì pracovní povinnosti pøesídlily na celý listopad do Spojených státù, první, co mne napadlo, byly
závody. Listopad je pro èeského radioamatéra rozhodnì dùležitý mìsíc. Kromì CQ WW CW závodu se koná
i OK DX Contest - urèitì jeden ze závodù, v nichž se snažíme nechybìt. Bylo mi líto, že se ani jednoho závodu nebudu moci úèastnit. Útìchu jsem hledal v katalozích a na Internetu a pøemýšlel, co si poøídím za „nezbytnosti“, které v hamovnì nutnì potøebuji.
Po pøíletu do Chicaga mi to pøece jen
nedalo a zaèal jsem klasicky okukováním okolí a shánìním se po
anténách jako neklamných známkách
radioamatérské pøítomnosti. Døíve než
antény jsem objevil velké množství
poznávacích znaèek na autech, které jsou
ve tvarech volacích znakù - vìtšina VKV
nadšencù tak nejen prezentuje svoji
zálibu, ale jde i o urèitý zpùsob všeobecné výzvy. Americký støedozápad je pro
krátkovlnného radioamatéra zemí
zaslíbenou - nudná rovina táhnoucí se
desítky èi spíše stovky kilometrù
a nepøerušená jediným kopcem. Po
aklimatizaci jsem si znovu vzpomnìl na
závody a rozhodl se, že to tak nenechám.
Zvláštì proto, že jsem doufal, že
v Chicagu, domovském mìstì firmy
Motorola, musí být minimálnì firemní
radioklub. Ten jsem nakonec našel - jak
jinak, než pomocí AltaVisty a Internetu.
Klub má (pøekvapivì) znaèku K9MOT.
Na mùj mailový dotaz na možnost
vysílání jsem dostal obratem odpovìï,
že nevìdí, ale provìøí možnosti a dají mi
vìdìt. Druhý den mi zavolal Don Backys,
K9UQN - „trustee“ (vlastnì vedoucí
operátor) klubové stanice, dobrou zprávu
- pokud mám CEPT licenci, mohu
v klubu vysílat i pøes to, že neexistuje
dohoda o uznávání licencí. Po složité
akci se mi podaøilo sehnat alespoò faxovou kopii mojí licence. Dlužno poznamenat, že na „normální“ leteckou poštu
z Evropy jsou dva týdny minimální
pøimìøená doba, a s tím jsem nepoèítal.
Dùvìra ve fair-play je tak silná, že faxová
kopie staèila - nikoho ani ve snu nenapadne, že fax není totéž, co originál.

Nakonec jsem se s Donem v pátek pøed
závodem sešel. Klubová stanice je
v jedné z budov areálu ústøedí firmy na
pøedmìstí Chicaga. Je na naše pomìry
slušnì vybavena pro bìžnou práci. Na
støeše je na spodní pásma 80 a 40m
dipól, na 20m stožáru je na 3 horní
pásma trapovaná tøíprvková Mosley
s rotátorem, nad ní 6m Yagi a 2m LogPer
smìrovka, a vedle sestava na 2m/70cm
pro práci pøes družice. V areálu jsou
v provozu dva pøevádìèe v pásmu 70cm
- základním konstrukèním prvkem jsou
profesionální, pøeprogramované stanice.
Na pracovišti pro KV je Kenwood TS-850
a na 6m IC-738 (ano, je to škoda, jen na
6m). Don mi pøedvedl, co a jak, pøipojil
postarší lineár, pøedal mi klíèe (tedy
kódy) ode dveøí, popøál hodnì zábavy
a bylo to. Na to, že mne vidìl asi 20
minut, to byla opìt velká porce dùvìry.
Klub je pøímo v srdci tovární haly, kde se
vyrábí systémy TETRA pro pozemní
trunkovou komunikaci. Že tam asi bude
rušení, mi zatím v tu chvíli nedošlo, a tak
nic nekalilo moje svaté nadšení z toho,
jak se situace dobøe vyvíjí.
Závod zaèal nadìjnì. Ve 12:00 UTC
byla horní pásma otevøená a velmi klidná
- v USA a okolí není OK DX pøeci jen tak
dùležitý závod. Smìrovka a obstarožní
Heathkit lineár udìlaly svoje, a postupnì
se mi podaøilo na 10 a 15 metrech udìlat
i pøes šifrující BUG všechny OK, které
jsem slyšel. Asi v 16:00 UTC se pásma
zavøela a z Evropy nebylo slyšet nic. To
bylo rozhodnì zklamání - sice jsem to
èekal, ale ne tak brzy. Pøestìhoval jsem
se na 20m, udìlal nìco málo spojení,
a nakonec OK stanice zmizely i tam.

Na tomto vydání spolupracovali

Josef Bartoš, OK2PO
JUDr. Vladimír Novotný, OK1CDA,
vladimir.novotny@oku-ck.cz

Milan Pelech, OK1VWK,
milan.pelech@ns.softlink.cz

Tom Mollere, DL7AV,
dl7av@online.de

Miloslav Vohralík, Milan 42,
milan42@volny.cz,
tel. 049/31969

Václav Kohn, OK1VRF,
vkohn@iol.cz

Alek Myslík, OK1AMY,
alek@inspirace.cz

Ing. Jiøí Šanda, OK1RI
jirka@jimaz.cz

Alena Dresslerová,
dresslerova@radioamater.cz

Ing. Tomáš Hrdý, OK1FWR,
tomas.hrdy@bbdogroup.cz

Martin Huml, OK1FUA,
huml@radioamater.cz

Antonín Køíž, OK1MG, Polská
2205, Kladno 2, 272 01

Ing. Tomáš Klimèík, SWL,
tomas.klimcik@vitkovice.cz

Dalibor Pittr, GES Electronics

Ivo Ševèík, OK1SI

Mgr. Josef Ptáèek, OK1UNE,
ptacek@misie.cz,
tel. 0603 707 741

František Støihavka, OK1CA,
strihavka@oszt.pha.cdrail.cz

Jan Bocek, OK2BNG,
jan.bocek@vitkovice.cz

Michal Tomec, OK2BMT,
ok2bmt@atlas.cz

Petr Bittnar, OK1MPE,
ok1mpe@qsl.net

George Pataki, WB2AQC

Jan Kuèera, OK1QM,
ok1qm@volny.cz

Milada Šebestová, OK1KI

Petr Malý, OK1FIG,
ok1fig@atlas.cz

Ing. Jaroslav Erben, OK1AYY,
Levského 3186, 143 00, Praha 4,
tel. 402 1809
Ing. Jiøí Martínek, OK1FCB,
martinek@mite.cz
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Jan Litomiský, OK1XU,
ok1xu@qsl.net
Jindøich Günther, OK1AGA,
ok1aga@volny.cz

Karel Kotrba, OK1DSF

Milan Èerný, OK1DJG,
info@allamat.cz
Milan Mazanec, OK1UDN,
mazanec@dop.pha.cdrail.cz

Miroslav Gola, OK2UGS,
emgo@vuhz.cz
Pavel Strahlheim, OK1IPS,
stroggy@mail.sdas.cz

Radek Zouhar, OK2ON,
ok2on@volny.cz
Slávek Zeler, OK1TN,
zach@telecom.cz

Vašek Henzl, OK1-35241,
OK1CNN, ok1cnn@volny.cz
Vladimír Folprecht, OK1AJD,
ok1ajd@qsl.net
Vladimír Vèelák, OK1DXW,
vlada.dxw@post.cz
Zdenìk Foøt, OK1UPU,
fort.zdenek@rl.cesnet.cz
Zdenìk Prošek, OK1PG,
zprosek@iol.cz
Zdenìk Šebek, OK1DSZ,
webmaster@radioamater.cz
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Slovníèek
Souèasnì s tím, jak jsem se stìhoval na
nižší pásma, mi zaèalo být jasné, proè
všichni èlenové klubu jezdí buï sami na
sebe z domova, nebo jedou všichni na
závod nìkam ven. Rušení z výroby, testovacího pracovištì a z osvìtlení hal bylo
tak velké, že pracovat na nižších pásmech
DX provozem prostì nešlo. Pøece jen je

to do OK a OM skoro 8 000 kilometrù,
a rušení o S5 až S7 se nedá odstranit ani
úzkými filtry. Øešil jsem dilema, zda už
jsem uèinil vlastenecké povinnosti zadost
a zda mám se vším seknout, anebo zùstat
v nejisté nadìji, že to zase zaène do OK
chodit. Rozhodl jsem se zùstat. Jednak se
ke stanici v tìchto místech nedostane

Slovníèek

struèné vysvìtlení pojmù a zkratek v tomto èísle
Pøedmluva: Zaèínáme s novou „rubrikou“, která by mìla pomoci pøedevším zaèáteèníkùm orientovat
se ve èláncích daného èísla. Pøíprava takovéhoto slovníku je vìc pomìrnì složitá a bylo by skvìlé, kdyby
se tím zabýval profesionální „popularizátor“ - odborník, který má dobré technické vìdomosti a je schopen
složité vìci lidsky vysvìtlit. Pokud by se nìkdo z vás na tuto èinnost cítil, prosím ozvìte se nám.
Martin Huml, OK1FUA
2-way spojení - obousmìrné spojení
aktivace pøevádìèe - zapnutí vysílaèe pøevadìèe, jeho uvedení do chodu
amplitudová modulace (AM) - druh modulace, v souèasné dobì se používá napø. pro rozhlasové vysílání na kmitoètech pod 30 MHz, mezi
radioamatéry se již nepoužívá
anténa „delta loop“ - anténa tvoøená smyèkou
ve tvaru trojúhelníku (písmene delta)
anténa „inverted-L“ - anténa, která fyzicky
vypadá jako pøevrácené písmeno L; protože má jak
svislou tak vodorovnou èást, pracuje jak s vertikální tak s horizontální složkou elektromagnetického vlnìní
anténa logaritmickoperiodická - druh konstrukce smìrové antény, jejíž hlavní vlastností je
širokopásmovost (napø. 7-30 MHz); v praxi jde
o ráhno, na kterém jsou s malými rozestupy
umístìny zkracující se prvky
anténa sloper - anténa, kterou lze charakterizovat jako „šikmý ètvrtvlnný vertikál napájený shora“
ASL [m] - nadmoøská výška
autotransformátor - transformátor, který obsahuje
pouze jedno vinutí, obvody galvanicky (stejnosmìrnì) neoddìluje, primární a sekundární vinutí
jsou èásteènì spoleèné; používá se napø. pro regulaci sí•ového napìtí a v aplikacích, kde není tøeba
galvanická izolace
BFO - záznìjový oscilátor; obvod nutný pro
demodulaci signálù bez nosného kmitoètu (CW,
SSB)
bifilární vinutí - vinutí dvou vodièù tìsnì vedle
sebe (ne zkroucených), viz také trifilární
C B - zkratka z „Citizen Band“, u nás Obèanské
pásmo
cékvení - vysílání CQ, dávání výzvy
C Q - zkratka „výzva“
cross-band - spojení, pøi kterých jedna ze stanic
vysílá na pásmu A a poslouchá na pásmu B a protistanice pøesnì naopak, tedy vysílá na B a
poslouchá na A
C W - zkratka pro „nemodulovanou telegrafii“,
používá se bìžnì pro vyjádøení telegrafie obecnì
(komunikace za pomocí morseovy abecedy)
druhy provozu - zpùsob, jakým se pøenáší informace (napø. fone, CW, RTTY)
DSP technologie - zkratka z „digital signal processing“; používá se u moderních zaøízení, princip
spoèívá v pøevodu analogového signálu na digitální (podobnì jako v CD pøehrávaèi), jeho zpracování v mikroprocesoru a opìtovném pøevodu na analogový signál, umožòuje úpravy signálù, které
s analogovými obvody není možné technicky realizovat
dupe - opakované spojení
DVP - zkratka z „digital voice processor“, digitální hlasový procesor, elektronický záznamník hlasu
DX Cluster, Packet Cluster - souèást packet
rádia sloužící k pøedávání informací o DX stanicích
v reálném èase
DX spojení - spojení na velkou vzdálenost, èasto
ve smyslu spojení mezi kontinenty; nìkdy se
používá k vyjádøení „vzácné spojení“
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elbug, elektronický klíè, bug - zaøízení
urèené k poloautomatickému generování
telegrafních znaèek; fyzicky jde o „páèku“, která
jemným vychýlením na jednu stranu klíèuje teèky,
na druhou èárky
GND - zkratka z „ground“, zemì, uzemnìní
Hamspirit - radioamatérský duch; zásady, podle
kterých by se radioamatéøi mìli øídit
IOTA - zkratka z „islands on the air“ - provoz z
ostrovù, které jsou zaøazeny do tzv. IOTA programu a mají pøidìleno „IOTA èíslo“
ITU - zkratka z „international telecommunication
union“; tato unie vytvoøila rozdìlení svìta do 75
zón, které se orznaèují jako „ITU zóny“
jezdit telegrafem - navazovat telegrafní spojení
kapacitní klobouk - èást vertikální antény, která
zpravidla na horním konci vertikálu tvoøí „vodivou
plochu“ a umožòuje stavìt vertikály s nižší výškou
s parametry srovnatelnými s plnorozmìrovými
vertikály
klíèovací relé - relé, které zajiš•uje klíèování
TRXu (pøepnutí z pøíjmu na vysílání, pøepnutí
antény z pøijímaèe na vysílaè a podobnì)
kliksy - parazitní vyzaøování vysílaèe pøi
telegrafním provozu, v provozu se projevuje
„klapáním“ v rytmu klíèování a zpùsobuje stanicím
na okolních kmitoètech nepøíjemné ruèení
kmitoètová (frekvenèní) modulace (FM) druh modulace, používá se pro rozhlasové vysílání
na VKV a vysílání zvukového doprovodu TV,
radioamatéøi ji používají takøka výhradnì na kmitoètech nad 30 MHz; její výhodou je konstrukènì
nenároèná aplikace a snadné ladìní se na protistanice, nevýhodou je velká šíøka použitého pásma
a nízká komunikaèní úèinnost
Lambda 5 - typ (znaèka) pøijímaèe pro KV
mezifrekvenèní (MF) kmitoèet - kmitoèet, na
kterém se provádí nìjaké úpravy signálu (napø. filtrování); zaøízení na vyšší úrovni mívají nìkolik
mezifrekvenèních kmitoètù (pøi zpracování dochází
k nìkolikanásobnému smìšování), napø. signál ze
14 MHz se pøevádí na 70 MHz (první mezifrekvence), dále pak na 9 MHz (druhá MF), poté
na 455 kHz (tøetí MF) a nakonec na 30 kHz (ètvrtá
MF, zde se provádí DSP zpracování)
mikrokontrolér - druh elektronické souèástky,
podobnì jako mikroprocesor nebo jednoèipový
mikropoèítaè
monobander - anténa urèená pro jedno pásmo
N6TR - autor programu TRLog pro PC pro vedení
deníku v závodech KV i VKV
newsletter - bulletin, zpravodaj
novic - zaèáteèník
nulový záznìj - stav naladìní pøijímaèe, ve
kterém je telegrafní demodulovaný signál tak
hluboký, až se jeho kmitoèet blíží nule
Old Timer - starší radioamatér
P5 - prefix volacích znakù pøidìlený Severní
Koreji (KLDR)
PA - zkratka „power amplifier“; výkonový zesilovaè, èasto ve smyslu koncový stupeò
Pile-Up - stav, kdy jednu stanici volá souèasnì
mnoho stanic; navazují se spojení jedno za

našinec tak snadno, a taky jsem objevil
polici se CQ magazíny za poslední rok.
Nakonec jsem nelitoval. Provoz do OK se
sice neobnovil, ale i tak jsem strávil pro
mne velmi pouèných 24 hodin poslechem na pásmech, závodìním a sledováním jednotlivých otevøení (když
pominu èetbu). To, že jsou daleko široko

kolem vás jen severoamerické stanice,
èiní poslech na pásmech daleko
prùkaznìjší a na první poslech pouènìjší,
než v Evropì. Jakmile se pásmo nìkam
otevøe, je to hned znát. Není to nezajímavá zkušenost.

druhým
pin - vývod (nìjaké souèástky)
PLL - zkratka pro „phase locked loop“, technolo gie používaná pro stabilizaci kmitoètu oscilátorù
PLL, krok syntetizátoru - kmitoètová zmìna,
o kterou dochází k pøelaïování oscilátoru; pøi
kroku napø. 100 Hz se kmitoèet mìní napø. 1,5001
- 1,5002 - 1,5003 kHz
portejbl - fonicky „portable“, vysílání z pøechod ného stanovištì, pøenosná radiostanice
provoz se dvìma zaøízeními - nìkteøí zkušení
radioamatéøi obluhují dva transceivery najednou;
na jednom napø. dávají výzvu a na druhém hledají
stanice (pochopitelnì na jiném pásmu)
pøevádìè - zaøízení (vysílaè, pøijímaè a obslužná
jednotka), které na jednom kmitoètu pøijímá a pøi jímaný signál na jiném kmitoètu ve stejný okamžik
vysílá
pøíhradové stožáry - stožáry konstruované z
„pøíèek“, za úèelem dosažení vysoké tuhosti kon strukce; jsou to napø. stožáry pro vedení vysokého
napìtí
pøímé smìšování - konstrukce pøijímaèe, která
nevyužívá mezifrekvence; vysokofrekvenèní signál
je pøímo pøevádìn do nízkofrekvenèního, slyšitel ného pásma
PTT - zkratka z „push to talk“; oznaèuje tlaèítko,
signál nebo vývod, který pøepíná vysílaè do režimu
vysílání
QRG - Q-kód pro „mùj kmitoèet je“
QRM - Q-kód pro „jsem rušen jinými stanicemi“
QRN - Q-kód pro „jsem rušen atmosférickými
poruchami“
QRQ - Q-kód pro „vysílejte rychleji“
QRU - Q-kód pro „nic pro vás nemám“
QRV - Q-kód pro „být pøipraven“
QRZ - Q-kód pro „volá tì stanice ...“, QRZ s
otazníkem vyjadøuje „kdo mì volá?“
QSK - Q-kód pro „stanice je vybavena zaøízením
umožòujícím poslech pøi vysílání mezi jednotlivými teèkami a èárkami“
QSL direct - odeslání QSL lístku na adresu pro tistanice
QSO - Q-kód pro „navázané spojení“
rachtat dálnopisem - pøed pár lety se používaly
dálnopisné stroje na mechanickém principu, které
pøi svém provozu vydávaly hluk
RC èlen - elektrický obvod, spojení odporu
a kondenzátoru
RIT - ovládací prvek u transceiverù, sloužící k jem nému odladìní kmitoètu pøijímaèe od vysílaèe
roger beep, rogerpíp - krátké písknutí vysílané
automaticky na konci relace, po uvolnìní tlaèítka
PTT
rozboèovaèe výkonu - obvod zajiš•ující
rozdìlení toku energie (výkonu) do dvou „cest“
RTTY, radiodálnopis - druh provozu, pøi
kterém komunikují dva dálnopisné stroje
prostøednictvím radiového spojení
RX - zkratka pro „receiver“, pøijímaè
S&P - zkratka „Search and Pounce“; zpùsob
provozu, kdy stanice prolaïuje pásmo a volá stan ice, se kterými má zájem navázat spojení
Sarex - kmitoèet urèený pro radioamatérskou
komunikaci s raketoplány
SASE - „zpáteèní obálka“ s vyplnìnou adresou
a známkou, pøípadnì jinou hodnotou k úhradì
zpìtného poštovného (napø. 1 USD nebo IRC
kupón)
squeeze - druh ovládaèe elektronického klíèe
(elbug), který má dvì páèky - pøi stisku jedné
vysílá teèky, pøi stisku druhé vysílá èárky a pøi
stisku obou støídá vždy jednu teèku a jednu èárku

SSB - zkratka z „single side band“, modulace
s potlaèenou nosnou a jedním postranním pásmem; používá se mezi radioamatéry témìø na
všech pásmech, ménì mezi profesionály; její
výhodou je vysoká komunikaèní úèinnost,
nevýhodou obtížnìjší ladìní na stanice a „zmìny
výšky hlasu“; USB = horní postranní pásmo
(používá se na kmitoètech nad 10 MHz vè. VKV),
LSB = dolní postranní pásmo (používá se pod 10
MHz)
SSTV - druh provozu, zkratka z „slow scan television“, nìkdy oznaèováno jako „pomalá televize“
sufix - èást volacího znaku následující za poslední èíslicí ve znaku; napø. u OK1FUA je sufix FUA,
u 3W7AA je sufix AA
superhet - pøijímaè s nepøímým smìšováním,
využívajícím principu mezifrekvence (alespoò
jedné)
SWL - zkratka pro „short wave listener“;
posluchaè krátkých vln, ale používá se pro
oznaèení jakéhokoliv radioamatéra - posluchaèe
SWR - zkratka pro „standing wave ratio“, pomìr
(èinitel) stojatého vlnìní, PSV èi ÈSV
šifrující bug - elektronický klíè, který nìjakým
zpùsobem deformuje znaèky, napø. z dùvodu silného elektromagnetického pole
TCVR, TRX - zkratka pro „transceiver“, vysílaè
a pøijímaè tvoøící jeden celek
transvertor - zaøízení umožòující komunikovat
pomocí transceiveru na jiném pásmu, než pro
které je transceiver urèen, „obousmìrná“ obdoba
konvertoru; pøíklad - pøi vysílání TRX vysílá signál
na 28,200 MHz a transvertor jej pøevádí na
144,200 MHz, pøi pøíjmu naopak
trifilární vinutí - vinutí tøí vodièù tìsnì vedle
sebe (ne zkroucených), viz také bifilární
trunková komunikace - komunikace využívající principu nìkolika pøevádìèù
TU - zkratka pro „thank you“, dìkuji; nìkdy také
TNX, TKS
TX - zkratka pro „transmitter“, vysílaè
úzký pøijímací filtr - obvod propouštìjící pouze
urèité (v tomto pøípadì úzké) pásmo kmitoètù (pro
CW napø. 500 Hz); v praxi umožòuje výraznì snížit
rušení stanicemi v okolí pracovního kmitoètu
variabilní symbol - èíselný údaj (nejvýše desetimístný) používaný v bankovním platebním styku
umožòující obìma stranám identifikovat platby
varikap - polovodièová elektronická souèástka,
která mìní svou kapacitu v závislosti na napìtí
visual-CW - druh provozu, pøi kterém jsou telegrafní znaèky pøenášeny tak pomalu, že je praktiètìjší je sledovat vizuálnì, napø. na monitoru PC
vyhledávání - zpùsob provozu, pøi kterém stanice prolaïuje pásmo a hledá stanice, se kterými
chce navázat spojení
vysokofrekvenèní zem - uzemnìní zajiš•ující
svedení vf signálù do zemì
WPM - zkratka z „words per minute“, jednotka
rychlosti vysílání telegrafních znaèek; jedno slovo
je poèítáno jako 5 znakù
YLs, XYLs - zkratka z „young lady“, sleèna, XYL
je vdaná žena
zisková anténa - anténa, která „smìruje“ vyzaøovanou energii do urèitého (urèitých) smìru a
protože nedochází k „mizení“ energie (zákon o
zachování energie), je v daném smìru vyzáøeno
více energie, než by vyzáøila všesmìrová anténa;
proto anténa zesiluje (do urèitého smìru, do
jiného zeslabuje) a má tedy zisk
zrcadlová selektivita - schopnost pøijímaèe
vybírat (selektovat) jen jedno postranní pásmo pøi
pøíjmu signálu SSB

Pokraèování pøíštì
Karel Kotrba, OK1DSF
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