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Klubové zprávy

Na obálce: Honza Bocek, OK2BNG. To, co má na ramenou, je drák mikrofonu (od autora Járy da Cimrmana okopíroval Joska, ex OK1MPP, SK, pro muzeum JdC v Jistebníku
zachránil OK2RZ). Ukázka plakety za vítìzství v OK CW a OK SSB závodì (podmínky na str. 23, CW èást je ji 19. 4.). Maják na 10,134 MHz OK0EF (autor Petr Koláø, OK1FAQ,
viz èlánek na str. 18). Pøedávání Holického poháru vítìzi (OM5AW, podmínky závodu na str. 23).
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Klubové zprávy

Klubové zprávy
Posedmé na holickém
kopci
Miloslav Vohralík, bio.noviny@tiscali.cz

Ve vysílacím støedisku holických radioamatérù je ivo
prakticky kadý víkend, ale sobota na poèátku kvìtna je
vdy nejivìjí v celém roce. To tady nekraluje soutìní
tým OL5T, ale sjedou se sem uivatelé CB i radioamatéøi
nejen z celé republiky, ale tradiènì i ze Slovenska a
Polska. V dosavadních esti roènících setkání zde bylo
vdy pøes 500 úèastníkù a podobná úèast se dá oèekávat
i posedmé - letos 3. kvìtna. Kouzelné pøírodní prostøedí,
umocnìné jarem a rozkvetlým tøeòovým sadem
v bezprostøední blízkosti, je silným magnetem, a tak
mnozí pøijídìjí u v pøedveèer setkání, aby ve stanech a
pøi veèerním táboráku nasáli atmosféru jetì dùkladnìji popovídali si v klidu s pøáteli a trochu i vysílali, protoe

Radioklub OK1RTP

vznikl v roce 1994 v Teplicích. Po zaloení klubu jsme
získali prostory na vysílání u Domu dìtí a mládee, kde
pùsobíme dodnes. Za uplynulou dobu prolo klubem
mnoho dìtí a mládee a dnes jsou nìkteøí z nich OK1TIC, OK1XPH i dalí skvìlými radioamatéry. Dnes
má klub 10 dìtí ve vìku od 11
do 15 let. Vedoucím je Honza
OK1VGL a vedoucím operátorem je Láïa OK1FPQ, mimoto klubu pomáhají Mía
OK1IET, Petr OK1DHP, Ludìk
OK1UKO a dalí. Hlavní
smyslem èinnosti klubu je
seznámit dìti s radioamatérskou èinností a zaujmout je. Scházíme se kadé
pondìlí od 17 do 19 hodin.
Mimo vysílání se vyuèuje i
elektronika a sdìlovací technika. Ve závisí na poètu a stáøí
èlenù.
Èlenové klubu pracují na
VKV i na KV. Zúèastòujeme se

Silent Key

S lítostí oznamuji, e dne 11. ledna 2003 zemøel pan
Václav Eèer, OK1VIO. Odeel obìtavý kamarád a dlouholetý èlen radioklubu OK1KNI. Kdo jste ho znali, vìnujte mu, prosím, tichou vzpomínku.
Vláïa, OK1FLB

V den svých 89. narozenin zemøel náhle Emil Rálek
OK1AZ, jeden ze zakladatelù øíèanské kolektivky OK1KRI,
amatér, kterých se rodí jen málo. Do posledních dnù se
vìnoval konstruktérské práci, experimentování a
provozu na VKV. Nikdy jsem ho neslyel na nìkoho
zvýit hlas, nikdy neodmítl pomoc, pro nás mladí byl
tátou, kamarádem, vzorem èlovìka, pro kterého slovo
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i závodù na VKV z DDM nebo z kóty Oldøí v Kruných
horách, kterou nám pùjèuje radioklub OK1ONA (OL1C)
- za tuto pomoc jim dìkujeme. V minulém roce radioklub skonèil v Polním dnu na pìkném 10. místì, i kdy
jsme vysílali pouze na tcvr Nescom BMT 226 bez PA,
s devítielementovou anténou. Nejstarímu operátorovi
bylo 12 let! V hodnocení MÈR na VKV skonèil klub na
osmém místì. To ve pøedstavuje pro dìti výraznou
motivaci v úsilí o budoucí
umístìní na lepích
místech.
Dìkujeme vem, kteøí
zavolají, kdy slyí znaèku
OK1RTP. Pro dìcka je
nejhorí, kdy nikdo ani po
nìkolika minutách volání
výzvy neodpoví. Pomozte
nám, aby se to zlepilo!
A kde mùete nai stanici slyet? Kadé pondìlí od
17 do 18 hodin na VKV
v celém pásmu FM a po 18
hodinì na KV okolo
3,7 MHz.
Vy 73! OK1RTP

ü

hamspirit nebylo prázdnou frází. Mìli jsme Emila rádi.
Zaslouil si to.

OK1VIO, Václav Eèer

OK1AZ, Emil Rálek

podmínky jsou na tomto kopeèku nad Holicemi velmi
dobré a na CB pásmu je moné udìlat spojení na stovky
kilometrù napøíè republikou.
Sobotní setkání je pak ve znamení vyhláené bohaté
burzy, na ní se úèastníci sjídìjí takøka od kuropìní a bývá
jich stejnì, ne-li víc, jako pøi srpnovém radioamatérském
setkání v Holicích pøed kulturním domem. Na pravidelnou
úèast pøi jarních síbíèkáøských Holicích si zvykli i vichni významní prodejci CB techniky - Allamat, Elix a
Prezident, kteøí vdy pøijedou s nìjakou novinkou. Letos
se dá oèekávat, e jarní Holice budou po technické stránce
ve znamení bouølivì se rozvíjejícího pásma PMR, na nì
se stanice prodávají po tisících a nekupují si je zdaleka jen
montéøi, zemìmìøièi a rodiny na výlet. Poøizuje si je i
mnoho síbíèkáøù, kteøí zjiují, e i VKV a nízké výkony
mají své kouzlo a pøi portejblech a expedicích lze udìlat
mnoho pøekvapivì dlouhých spojení.
Do Holic se vak zdaleka nejezdí jen za technikou.
Komorní pøírodní prostøedí je ideální kulisou pro pøátel-

Za øíèanské radioamatéry Petr OK1DPF

OK1PQ, Josef Podleák

Dne 14. ledna 2003 se èeskobudìjoviètí radioamatéøi
rozlouèili se svým dlouholetým kamarádem Josefem
Podleákem, OK1PQ, který náhle zemøel 8. ledna ve
vìku nedoitých 82 let. Jeho klidná, kamarádská povaha, ochota pomoci a ivý zájem o radioamatérské dìní
a novou techniku nam budou chybìt.
Èlenové radioklubù OK1KCB, OK1KWV, OK1KJD

OK7HZ, Jiøí Hanzelka

Jak probìhlo sdìlovacími prostøedky, 15. února 2003
zemøel ve vìku 82 let po dlouhé nemoci Ing. Jiøí
Hanzelka, známý a doslova slavný èlen stejnì známé

ská setkání, která se zde poèítají na stovky. Areál je vak
vdy svìdkem slavnostního vyhlaování výsledkù
rùzných CB contestù. Letos se zde budou pøedávat ceny
nejúspìnìjím z 3. roèníku poháru ÈAK CB, který byl
roèníkem posledním a letos jej nahradila celoroèní CB
liga s ponìkud pozmìnìnými pravidly pro zúèastnìné
expedièní týmy.
V Holicích se vdy nìco dùleitého i upeèe. Pøed
ètyømi roky zde byla zaloena Èeská asociace klubù CB,
která se zde pravidelnì schází i na svém zasedání. Kromì
obchodování, nakupování, povídání a rokování zbude
v Holicích vdy také èas na dobrou zábavu, k ní pøispívají soutìe v netradièních CB sportech, jako je hod
ruèkou na cíl, do dálky, hod anténou, vrh zdrojem a
dalí. Pokud jste jetì na jarní CB a radioamatérské
setkání zatím nenali cestu, poznaète si letoní 3. kvìten
v kalendáøi, dne stráveného mezi pøáteli rozhodnì nebudete litovat.

Zvýení autorských
honoráøù

ü

Od prvního letoního èísla Radioamatéra
dolo ke zvýení autorských honoráøù za
objednané èlánky a pøíspìvky do èasopisu.
Odmìna se nyní pohybuje v rozsahu 500 a
1000 Kè za tiskovou stranu, a to podle toho,
v jaké formì a kvalitì je èlánek dodán. Tedy
napøíklad text psaný rukou, bez obrázkù a
s nutností výrazných stylistických úprav bude
honorován sazbou 500-600 Kè, naproti tomu
dobøe napsaný technický èlánek s mnostvím
kvalitních schémat a obrázkù dodaný kompletnì v elektronické podobì bude v sazbì
900-1000 Kè.
Pokud máte v hlavì námìt, o kterém se
domníváte, e by mohl být zajímavý pro
ètenáøe èasopisu, neostýchejte se nám jej
nabídnout! Rádi vám poskytneme informace
a rady, jak je moné nebo vhodné dále postupovat. Pite nejlépe e-mailem na
redakce@radioamater.cz, pøípadnì potou
na Radioamatér, Vlastina 23, 161 01 Praha 6.

dvojice Hanzelka + Zikmund (nebo opaènì). Spolu procestovali celý svìt a starí z nás urèitì nezapomnìli na
rozhlasové reportáe a jiné dokumenty z jejich cest.
Dnes se svìt jeví ji mnohem mení a je otevøen vem.
V té dobì ale jejich reportáe a následnì i kniní cestopisy, ale i filmové reportáe nebo besedy pøedstavovaly mimoøádnì exotické a zajímavé informace. Bez
nadsázky lze øíci, e jim fandil celý národ. V dalích
letech se ale situace zmìnila - od roku 1970 nesmìli
Hanzelka se Zikmundem publikovat, protoe odsoudili
sovìtskou invazi do Èeskoslovenska v roce 1968.
Hanzelka patøil mezi první signatáøe Charty 77.
U na své druhé výpravì po svìtì oba cestovatelé ji
jako koncesovaní amatéøi si v Tatøe 805 vezli i transceiver a navazovali radioamatérská spojení.
Jiøí Hanzelka byl mimoøádnou a vzácnou osobností
s irokými zájmy a vyhranìným charakterem. Èest jeho
památce.
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Karel Odehnal, OK2ZI, OK VKV Manaer, odehnk1.edu@mail.cez.cz

Podle pravidel IARU se koná jednou za tøi roky
v kadém regionu IARU výroèní konference.
V roce 2002 se tato konference konala v republice San Marino ve dnech 10.-15.11. Jako OK
VKV manaer jsem se zde zúèastnil jednání ve
výboru C5, jen se zabývá právì problematikou
VKV (dle IARU 50 MHz a výe).
Vekeré podmínky provozu a závodù na VKV, bandplány,
technické poadavky a dalí záleitosti týkající se VKV
v Regionu 1 jsou dohodnuty mezi èlenskými organizacemi IARU a jsou popsány v tzv. VHF Manager handbook. Tato pøíruèka je pak závazná (nebo se domnívám,
e by mìla být respektována) èlenskými organizacemi
IARU a její ustanovení by mìla být aplikována do národních podmínek a pøedpisù tam, kde to je moné. VHF
Manager handbook najdete na adrese http://home.hccnet.nl/a.dogterom/Handbook/hb.htm.
Pro vechny, kteøí neznají organizaci jednání jednotlivých výborù na konferenci IARU, povauji za nutné
popsat alespoò základní proceduru, nebo se èasto
potkávám s názorem, e nìco prosadit v rámci IARU je
velice snadné.
a) Má-li být nìco závaznì doporuèené v rámci IARU,
musí to být projednáno nejprve v pøísluném výboru
(KV, VKV apod.). Výbory se scházejí zpravidla 2x
v období tøí let (zasedání a konference). V roce 2000
se zasedání výboru C5 nekonalo.
b) Pokud dojde k dohodì v pøísluném výboru (a na
zasedání výboru nebo na konferenci), je vydáno
doporuèení pro plenární zasedání konference, které
musí toto doporuèení odsouhlasit. Pak teprve vstupuje v platnost (tzn. doporuèení pøijaté na zasedání
výboru vstupuje de facto v platnost a po odsouhlasení na plenárním zasedání konference).
c) Kadý návrh, který chce èlenská organizace v rámci
IARU prosadit, musí být podán písemnì v pøedem
definovaném èase, který je zpravidla 6 mìsícù pøed
zasedáním výboru nebo konferencí. Pøedstavy o tom,
e je mono pøijet na konferenci a pøedloit øadu
návrhù a dokonce je prosadit, jsou naprosto liché.
Tento postup odporuje organizaci tìchto jednání definované IARU.
Na zasedání výboru C5 se fyzicky prezentovali zástupci
tìchto èlenských zemí IARU: C3, DL, EA, EI, F, G, HA,
HB9, I, LA, OE, OH, OK, OM, ON, OZ, PA, S5, SM, SP,
T9, Z3 (kurzívou jsou oznaèeny zemì, jejich zástupci
byli trvale pøítomni na jednání výboru C5).
Nìkteøí zástupci dostali tzv. proxy hlasy pro hlasování
od jiných èlenských zemí, které nebyly na konferenci pøítomny nebo nemìly dostateèný poèet zástupcù tak, aby
obsadily trvale vechny výbory. Proxy hlasy byly dreny
takto: OZ od OY, OK od OM, PA od 4X, DL od UR, Z3 od
YU.
Bìhem úvodního jednání byly ustanoveny ad hoc pracovní skupiny pro pøedjednání nìkterých rozsáhlejích
problémù. Spoleènì s Tonem OM3LU jsem byl èlenem
pracovní skupiny pro úpravy a zmìny podmínek vyhodnocování závodù. Tyto pracovní skupiny se scházejí
mimo øádnou jednací dobu výboru C5 a pøipravují
zprávu pro vlastní zasedání výboru.
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Zasedání øídí stávající pøedseda výboru C5, jím byl
Arie Dogterom PA0EZ. Pøedseda má za povinnost chovat
se zcela nestrannì a nemá právo hlasování. Z prùbìhu
celého jednání poøizuje zápis. Originál tohoto zápisu
naleznete na adrese http://home.hccnet.nl/a.dogterom
/Marino/C5_Report_final.PDF v anglickém znìní.
Vzhledem k rozsahu a informaèní hodnotì nìkterých
bodù nepovauji za úèelné tento zápis celý pøekládat.
Nejzajímavìjí, nejdùleitìjí body a doporuèení se
pokusím popsat v následujících øádcích.

Alokace radioamatérských frekvencí

V tomto bloku prezentoval SP5FM, zástupce IARU v ITU,
problematiku kmitoètového plánování v rámci ITU a její
dopady do radioamatérských pásem.

40 MHz / 70 MHz

ádné z tìchto pásem není zatím v kmitoètových tabulkách ITU. Poslední report DSI2 vak zmiòuje monost
pøidìlení èásti pásma 70 MHz radioamatérské slubì.
Tato monost vak zatím není zakotvena v tabulce ECA.
Pøesto se zdá, e v budoucnu bude mono tato pásma
vyuívat. Národní organizace jsou vyzývány k tlaku na
pøísluné orgány administrace, co jsme udìlali ji
v roce 2002 s negativním výsledkem (pozn. autora). ZRS
(S5) toto povolení ji získal.

50 MHz

K tomuto pásmu získalo pøístup stále více zemí. V DL
budou TV vysílaèe vypnuty bìhem pøítích 10 let. Itálie
nyní získala alokaci 2 MHz na sekundární bázi.

145 MHz

Beze zmìn, vak je tøeba si chránit toto pásmo pøed neoprávnìnými uivateli.

435 MHz

V souèasné dobì se zaèíná objevovat problém se satelity
pro sledování zemského povrchu, které by chtìly
pouívat radary SAR (radar se syntetickou aperturou)
v tomto pásmu. Zaèínají probíhat jednání mezi ITU a
CEPT o této problematice, která by mìla být také na programu jednání na WRC2004. Pokud se nám podaøí
sehnat dalí upøesòující materiály, budeme Vás informovat (pozn. autora).

SRDs (Short Range Devices - zaøízení
krátkého dosahu)

Hlavní problém je nyní trvalá nosná, kterou produkuje
tento typ zaøízení (zejména bezdrátová sluchátka a mikrofony). SP5FM prezentoval svùj názor, e SRD jsou
pravdìpodobnì nejvìtí nebezpeèí pro pásmo 435 MHz,
protoe se jedná o nelicencovaná zaøízení, která se
mohou íøit po svìtì bez vìtí kontroly.

1,3 GHz

Pro evropský satelitní navigaèní systém Galileo je
navrhováno pouití kmitoètù mezi 1270 a 1298 MHz.
Pøedpokládá se ovem, e to nebude moné z dùvodu
existence pozemních radarù a rovnì z dùvodu konfliktu
mezi USA a Evropou v této kmitoètové oblasti.

2,3 GHz

V tomto pásmu jsou pouze problémy s SRDs v oblasti
2400-2450 MHz, která je sdílena rovnì s ISM zaøízeními.

3,4 GHz

Díky práci ITU je ji toto pásmo zahrnuto do ECA
(European common allocations).

5,6 GHz

Pro amatérskou slubu je pøidìleno celých 200 MHz, ale
tento rozsah není vyuíván. Existuje zde vak také
alokace pro SRD.

10 GHz

Toto pásmo je pod velkým komerèním tlakem. Jsou zde
snahy pøesunout do èásti pásma frekvenèní pøídìl pro
radioastronomii.

24 GHz

Nejvìím problémem jsou silnièní radary, pøestoe mají
alokaci na 76 GHz.

Nad 70 GHz

I zde pokraèuje standardizace rozdìlení frekvenèního
spektra. Mùe zde dojít ke zmìnám, které budou zøejmì
pomalé, pøesto je vak tøeba s nimi poèítat. Vechny
èlenské organizace jsou vyzývány k tlaku na administrace, aby implementovaly zmìny definované na
WRC2000. Tyto zmìny se projevily ve zmìnách bandplánù na 24 GHz a výe (pozn. autora).

Nad 250 GHz

ARRL and DARC jsou aktivní v této oblasti.

Bandplány

V této èásti byla pøedloeno øada dokumentù a oèekávala
se bouølivá diskuse zejména k pásmu 435 MHz.
Výsledky zmìn v bandplánech najdete v èásti
doporuèení.
Chtìl bych se zmínit jen o dokumentu C5.30, který
pøedloila EDR. Ve Skandinávii mají velký problém
s pásmem 435 MHz, protoe mají pøístup pouze k 6 MHz
segmentu 432-438 MHz. Z tohoto segmentu jsou horní
3 MHz vyhrazeny pro druicový provoz. Segment
433,000-434,800 MHz je urèen i pro provoz SRD, LPD a
ISM zaøízení. Proto je zde znaèné ruení, které vadí
zejména vstupùm pøevadìèù, je jsou podle stávajícího
bandplánu umístìny mezi 433,000-433,600 MHz. Proto
zde byla velká snaha pøesunout tyto vstupy pod 433
MHz, samozøejmì na úkor segmentu pro úzkopásmový
provoz. Aèkoliv se o tomto dokumentu hlasovalo (pro:
OZ, OY, LA, OH, SM, PA, HB9, proti: I, DL, OK, OM, OE,
F, ON, EA, S5, zdreli se: EI, SP, G, UR) a dokument
nebyl jako celek pøijat, byla druhý den ji bez hlasování
pøijata alespoò èást tohoto návrhu, tj. zmìna bandplánu
a pøesun majákù do segmentu 432,400-432,500 MHz.
Lobby severských zemí bylo pøíli silné a vzdálenost od
Evropy je na 70 cm je pøíli veliká. Tito manaeøi bohuel
nechápou nae specifika a zøejmì asi vùbec netuí, jaká
je aktivita bìhem závodù v tomto segmentu. Obávám se,
e i pøes podstatnì uí smìrové diagramy antény pro
432 MHz nebude pøi závodech na 70 cm pásmu místo,
stejnì jako ji dnes na 2 m. Bohuel to není pøíli
povzbudivé pro amatéry z centrální èásti Evropy. Na
pøítí konferenci lze tedy èekat, e dojde i k pøesunu
vstupù FM pøevadìèù pod 433 MHz.

Klubové zprávy

Konference IARU
Region 1 - èást VKV
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tab. 1

Závody

V této èásti nedolo k výrazným zmìnám. I kdy jsme zde
mìli podaný návrh, nepodaøilo se nám ho prosadit.
V diskusi vystoupili proti zejména manaeøi z DL a OE.
Samozøejmì se ozval také italský kolega, nebo právì
praxe tìchto stanic byla zmínìna v naem návrhu.
Vìtina pøítomných se potom shodla na názoru, e znaèka je znaèka a musí být pøijata kompletní. Tím strhla na
svoji stranu i ty nerozhodné, kteøí by se v prvním
okamiku pøiklonili k naemu návrhu. (Hlasování - pro:
EA, SP, SM, OK, S5, proti: I, PA, EI, HA, DL, ON, G, HB9,
OE, OZ, LA, zdreli se: 4X, UR, F, OY, OM).
Drobné zmìny ve vyhodnocování závodù jsou
zachyceny v doporuèeních a budou zapracovány do
handbooku.
Pokoueli jsme se prosadit mylenku na zavedení
povinnosti zasílat elektronický deník ze závodù, ale
bohuel jsme se setkali s pomìrnì silným odporem.
Diskuse s ostatními VKV manaery ukázala, e elektronické vyhodnocení deníkù je v øadì zemí teprve
v plenkách a - podobnì jako u nás - mají velký strach
direktivnì naøídit povinnost zasílání deníku pouze v elektronické podobì. Osobnì zde spíe cítím nechu uèit se
nové vìci a pouívat poèítaèe bìhem závodu. Kolegové
z OM se nabídli, e zøídí automatického robota pro paralelní vyhodnocování VKV závodù v rámci Regionu 1 a
pokud se tento systém osvìdèí, pøedloí na pøítí konferenci návrh na pøechod na kompletní elektronické vyhodnocování. Tato nabídka se setkala s pozitivní odezvou a
nám nezbývá, ne kolegùm popøát hodnì zdaru a pevné
nervy. Øada VKV manaerù mìla o toto vyhodnocování
zájem, tak vìøím, e se brzy doèkáme následovníkù.
Na závìr této sekce pøedal italský manaer plakety pro
stanice, je zvítìzily v VHF/UHF/uW závodech v roce
2002. Jedná se o stanice OK1IA, OK1KIR, OK1VAM a
OK1KIM. Tyto plakety budou oficiálnì pøedány vítìzùm
na Mikrovlnném setkání 2003.

Provoz

Byla odsouhlasena tzv. Pravidla chování na 50 MHz jejich pøeklad bude publikován pozdìji. Byla upravena
procedura pro MS spojení tak, aby brala v úvahu i provoz
FSK441 (WSJT). Zájemcùm o tento druh provozu
doporuèuji pøeèíst si originální text v závìreèné zprávì
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z konference nebo v handbooku.
Byla upravena definice kompletního spojení - viz doporuèení
C5.12.

Doporuèení výboru C5
Doporuèení C5.1

tab. 2

Aktuální doporuèení o výmìnì
èasopisù mezi VKV manaery
èlenských organizací (Lausanne 1953) bude zmìnìno
takto:
Výmìna èasopisù národních organizaci mezi VKV
manaery je doporuèena na bilaterání bázi.

Doporuèení C5.2

Základy pro vytváøení bandplánù na VHF/UHF/uW pásmech budou:
a) íøka pásma. Aktuálnì budou v pásmech 50 a 145
MHz pouity tyto íøky pásma: 500 Hz, 2700 Hz, 12
kHz a 20 kHz.
b) Mód (telegrafie, SSB apod.). Nový mód nazvaný
M(achine)G(enerated)M(odulation) bude pouit pro ty
systémy, kde nezbytnou souèástí pøíjmu a vysílání je
poèítaèové zpracování (PSK31, FSK441 a dalí).

Doporuèení C5.3

Zmìny bandplánu pro 50 MHz jsou uvedeny v tab. 1 a
vstupují v platnost od 1. 1. 2003.

Doporuèení C5.4

70 MHz bandplán definovaný RSGB bude pøíjat jako
IARU R1 70 MHz bandplán.

Doporuèení C5.5

Poznámka i v 145 MHz bandplánu bude pøepsána takto:
V Evropì není povoleno umístìní vstupù nebo výstupù pøevadìèù pro telefonii v segmentu 144,000144,990 MHz.

Doporuèení C5.6

Zmìny bandplánu pro 145 MHz jsou uvedeny v tab. 2 a
vstupují v platnost od 1. 1. 2003.

Doporuèení C5.7

Bandplán pro 435 MHz je zmìnìn takto:
Zmìna v segmentu 432-433 MHz bude prvním
krokem pro vytvoøení nového standardu pro pøevadìèe,
jen splní poadavky zemí majících pøístup pouze k 6
MHz segmentu tohoto pásma, dále tab. 3.
Zmìny vstupují v platnost 1. 1. 2004.
Vechny poznámky z tabulky naleznete ve VHF
Manager handbooku v sekci 2c a rovnì na WEBu ÈRK.
Vzhledem k omezenému rozsahu èasopisu je zde neuvádím.

Doporuèení C5.8

Provoz na pásmech od 20 GHz výe se soustøedí zejména do tìch èástí kmitoètových pøídìlù, které má
amatérská a amatérská druicová sluba pøidìleny na
primární bázi. Mimoto bude vzato v úvahu rozhodnutí
z WRC 2000. V nejblií dobì bude nejvánìjí zmìnou
odstranìní úzkopásmového segmentu 24192-24194
MHz.
Úzkopásmové segmenty na mikrovlnných pásmech
by mìly být v tìchto úsecích, které jsou amatérské slubì
pøidìleny na primární bázi:
24,00
47,00
77,50
122,25
134,00
248,00

a 24,05 GHz,
a 47,20 GHz,
a 78,00 GHz,
a 123,00 GHz,
a 136,00 GHz,
a 250,00 GHz.

V pásmech nad 71 GHz je úzkopásmový segment
vdy definován jako první 1 MHz daného kmitoètového
úseku. Konkrétnì se jedná o tyto segmenty:

Radioamatér 2/2003
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24,048
47,000
77,500
122,250
134,000
248,000

-

24,049 GHz
47,001 GHz
77,501 GHz
122,251 GHz
134,001 GHz
248,001 GHz

!!!! platí a od 1. 1. 2004

!!!! platí a od 1. 1. 2004
!!!! platí a od 1. 1. 2004
!!!! platí a od 1. 1. 2004

Take nezapomeòte, od 1. 1. 2004 je tøeba pøeladit transvertory na 24 GHz do
nového segmentu.

Doporuèení C5.9

V sekci 7 pravidel pro IARU Region 1 50 MHz contest (Handbook IIIf) bude eliminována monost výmìny pouze prvních 4 znakù lokátoru. Tato zmìna vstupuje v platnost poèínaje rokem 2003.

Doporuèení C5.10

IARU R1 50 MHz se bude konat tøetí sobotu v èervnu poèínaje rokem 2003 tak, aby
se odstranila kolize s regionálnì koordinovaným mikrovlnným závodem a HF CW
Polním dnem organizovaným první víkend v èervnu.

Doporuèení C5.11

Pravidla pro vyhodnocování IARU R1 VHF and UHF/Microwave závodu v záøí a øíjnu
budou mírnì zmìnìna tak, aby byly výsledky tìchto závodù publikovány vèas.
Základní zmìny budou:
Vyhodnocení záøijového a øíjnového závodu bude provedeno dvìma rùznými èlenskými organizacemi.
Výsledky budou publikovány pouze v elektronické podobì.

Doporuèení C5.12

Spojení mezi stanicemi na VHF/UHF/uW pásmech je platné a kompletní, kdy byly
pøedány:
obì znaèky
oba reporty
potvrzení o pøíjmu výe pøedaných informací

Závìr

Tento èlánek není zajisté vyèerpávající a ani jsem si tento cíl nekladl, proto pokud
budete mít jakékoliv dotazy k uvedené problematice, rád Vám je zodpovím. Dále
pøedpokládám, e se zúèastním Mikrovlnného setkání 2003, které je pravidelnì organizováno OK VHF klubem, kde by mìl být samostatný blok, vìnovaný právì závìrùm
z této konference.

ü

tab. 3

Ve dnech 16.-18. kvìtna 2003 probìhne v Teplicích
slavnostní otevírání lázeòské sezóny. Radioklub
OK1RTP nabídl mìstu Teplice a lázním propagaci této
slavnostní akce mezi radioamatéry. Bìhem tìchto dní
budou pracovat dvì stanice z Teplic, které budou navazovat spojení na pásmu 144-145 MHz, 432 MHz a 3,7
MHz s výzvou. Kmitoèty a èas budou upøesnìny. Na
tuto akci budou vydány speciální edice QSL karty
(velice pìkné pohlednicové) a kadá stanice, která
s námi naváe spojení, ji získá.
Za OK1RTP, Jan Dvoøák OK1VGL
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Blahopøání OK2PCQ

Ná pøítel Frantiek Nikl z Kromìøíe v plném
zdraví a svìesti v únoru oslavil osmdesátku. Jako
dlouholetý nimrod si ponechal zelenou kamizolku,
ale zbraò ji odloil. Nyní se vìnuje druhému
nejmilejímu koníèku a loví jen v éteru. Mnozí
z nás znají alespoò jeho hlas pod volacím znakem
OK2PCQ, jiní znají osobnì jeho i typický myslivecký klobouèek, se kterým ho potkáváme na
vech moravských radioamatérských setkáních.
Vìøíme, e se pøipojujete k naemu pøání, kdy
milému Frantovi pøejeme hodnì zdraví a stále pøíjemné chvíle s jeho milou XYL a doufáme, e ho
budeme nadále slýchávat z jeho portejblového
stanovitì, lovecké chaty z Kostelce u Holeova.

Klubové zprávy

Otevøení lázeòské
sezóny 2003
v Teplicích

Hamové z Otrokovic
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Zmìna v Radì ÈRK

Po rezignaci dvou èlenù rady, Pavla Slavíèka, OK1WWJ a
Duana Mülera, OK2MDW, rada do svých øad kooptovala
nové èleny. Je to Ing. Milan Gregor, OK2TSE a Ondøej
Kolonièný, OK1CDJ .
Ing. Milan Gregor, OK2TSE, o sobì píe:
Narozen roku 1958 v Ostravì, bytem
tamté. Na vojenské katedøe strojní fakulty
VB jsem objevil kouzlo bezdrátové komunikace. K rádiu jsem se potom po dlouhé
pøestávce dostal a v polovinì 90. let.
Licenci tøídy C jsem získal v roce 1997 a od té doby se vìnuji SSB a VKV provozu, z rùzných dùvodù bohuel nepøíli
intenzívnì. Podílím se rovnì na práci v radioklubu OK2KQM
pøi TU-VB Ostrava, v roce 2002 jsem byl zvolen Krajským
manaerem Moravskoslezského kraje.
Do rady ÈRK jsem byl kooptován v letoním roce (2003) a
svou prací chci mimo jiné pøispìt i ke zmìnì náhledu nìkterých kolegù na tuto organizaci. Za dùleitou povauji
rovnì popularizaci radioamatérství zejména u mládee, jako
vhodnou alternativu náplnì volného èasu.
Ing. Ondøej Kolonièný, OK1CDJ, se
pøedstavuje:
Narodil jsem se v roce 1978.
Vystudoval jsem Støední prùmyslovou
kolu strojní a nyní pracuji jako technik IT
a správce poèítaèové sítì. S radioamatérstvím jsem zaèal jako posluchaè
v roce 1994. Vysílat jsem zaèal pod kolektivkou OK2KAT, se
kterou jsem se pravidelnì úèastòoval závodù na VKV. V roce
1997 jsem získal vlastní koncesi, stal se èlenem pardubické
kolektivky OK1KCI a zaèal jsem se intenzívnì vìnovat provozu
na VKV (Ms, Sat, závody). V roce 2000 jsem se zaèal zúèastòovat závodù na VKV pod znaèkou OL5Z. Od roku 2000 se také
zabývám vyhodnocováním závodù na VKV a jsem spoluautorem
vyhodnocovacího software pro závody na VKV. Provozuji internetový server vìnovaný výsledkùm VKV závodù (http://vkvzavody.moravany.com).

Z QSL sluby aktuálnì

ü

Od zveøejnìní informace o fungující QSL slubì v minulém
èísle èasopisu dolo k nìkolika, vìtinou nepøíznivým
zmìnám. Uveøejòujeme proto seznam zemí, v nich jsou oficiálnì QSL byra ustavena. Jsou to:
3A-3B-3D-3DA-3V-4K-4L-4S-4U-4X-5B-5H-5a-5W-5X5Z-6V-7X-8P-8R-9A-9G-9H-9K-9L-9M-9V-9Y-A2-A4-A7A9-AP-BA-BV-C3-C6-CE-CO-CN-CP-CT-CU-CX-D4-DLDU-EA-EI-EK-EL-EP-ER-ES-ET-EW-EX-EY-EZ-F-FK-FO-GH4-HA-HB-HB0-HC-HH-HI-HK-HL-HP-HR-HS-HV-I-J2-J3J5-J6-J7-J8-JA-JT-JY-LA-LU-LX-LY-LZ-OA-OD-OE-OHOM-ON-OY-OZ-P2-P4-PA-PJ-PY-PZ-RA-S2-S5-SM-SP-STSV-T7-T9-TA-TF-TG-TI-TR-TU-TZ-UK-UN-UR-V2-V5-V7V8-VE-VK-VP2M-VP2V-VP5-VP8-VP9-VQ9-VR-VU-W-KH2KH3-KH4-KH6-KL-KP2-KP4-XE-XT-XX-YB-YI-YJ-YK-YLYN-YO-YV-Z2-Z3-ZA-ZB-ZC4-ZD8-ZF-ZK1-ZK2-ZL-ZP-ZS.
Celkem 171 zemí.
Podle porùznu získaných informací nejsou v provozu outcomming QSL sluby v Chile, Turecku, Brazílii a Rumunsku.
Z posledních dvou zemí získáváme lístky z krajských radioklubù (YO) nebo jednotlivých státù (PY).
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Stínost na postup ÈTÚ - 2

Odpovìï na zprávu úøadu Ombudsmana - RA è. 1/2003
Váený pane Magistøe.
Obdrel jsem Závìreènou zprávu , vae Sp. zn.
1233/2001/VOP/IP. Nikterak mì nepøekvapilo, e
výsledek jednání vaeho úøadu vyznìl tak, jak vyznìl.
Domnìnku, e ÈTÚ je neprùstøelný, jsem uvedl ji
v naí pøedchozí korespondenci.
Velmi mì ovem pøekvapilo, e jeho Excelence
Ochránce pøijal chabé a pro tak vysoký úøad velmi
nedùstojné dùvody, kterými podporuje ÈTÚ svoje
jednání v záleitosti vydávání radioamatérských povolení.
Nemohu si odpustit znovu je zde uvést s mým
komentáøem.
1. Zvyklost. To ponechám bez poznámky.
2. Ekologie pøidìlování znaèek. Zde se ÈTÚ chová
jako ák základní koly, který nezná nic o kombinaèním poètu. Pouitelné kombinace znaèek by
vystaèily na nìjaké století dopøedu, ani
uvaujeme znaèky uvolnìné úmrtími.
3. Operativnost pøi zmìnách vyvolaných jednáními
mezinárodní konference. Tyto zmìny by se týkaly
vech povolení a nikoliv jen novì vydávaných.

Bohuel ani v Závìreèné zprávì jsem nenael paragraf zákona, dle kterého ÈTÚ tak èiní. Zákon è.
151/2000 sice nehovoøí o prodluování, ale také
nehovoøí ani o znovuvydávání povolení.
Stejnì tak ani v mé pøedchozí korespondenci nikdy
nikdo z vedení ÈTÚ neuvedl paragraf zákona, který by
podpoøil zpùsob chování tohoto úøadu.
Aèkoliv jsem ani jiný výsledek nemohl pøedpokládat,
pøece jen jsem od úøadu Ochránce oèekával mnohem pøesnìjí jednání.
Natìstí konstruktéøi letadel, aut, mostù a jiných strojù, mezi které jsem více ne 41 let patøil, stejnì jako
následnì pracující ve výrobì, pracují témìø naprosto
pøesnì. Jinak by toti moná ti, co hlasují pro podobnì nedokonalé zákony, chodili do svých pohodlných
køesel pìky.
Nicménì dìkuji za zaslanou Závìreènou zprávu a
pøeji vaim dalím podobným jednáním vìtí úspìch.
Zdraví pøeje
A Vám pane Magistøe mé osobní podìkování.
Zdenìk Novák, OK2ABU
Na tento svùj dopis neoèekávám ádnou dalí reakci.

Pozvání na setkání západoèeských
radioamatérù 2003

Radioklub OK1KMU poøádá 2. roèník setkání radioamatérù a pøíznivcù CB v pøíjemném prostøedí
autokempu Sycherák. Autokemp se nachází asi 10 km
jinì od Boru u Tachova ve ètverci JN69IP. V Boru
u Tachova odboèíte na Strá, dále pak pokraèujete na
obec Borek, kde odboèíte doprava a asi po 1 km
uvidíte autokemp. Pro navigaci bude na kmitoètu
145,500 FM zøízena stanice. Trasa bude znaèena tabulemi s nápisem SETKÁNÍ.

Termín setkání: Pátek 20. 6. a nedìle 22. 6. 2003
Zahájení setkání: Sobota 21. 6. 2003 v 9:30 hod
Ubytování: Ve vlastních stanech, karavanech nebo
po domluvì s provozovatelem rekreaèního zaøízení
v chatkách èi na ubytovnì. Na monost ubytování se
informujte do 31. bøezna u paní Najnarové, tel. 374
723 825, pøípadnì 604 489 952, OBECNÍ ÚØAD
STRÁ.

Zprávièky
Tipy

Uiteèné webové stránky - radioamatérské mapy:
http://www4.plala.or.jp/nomrax/webatlas.htm

Manaer stanice OL3HQ

Manaerem stanice OL3HQ je Jaroslav Meduna,
OK1DUO, jaroslav_meduna@conel.cz.

ü

Stravování a ubytování si musí kadý úèastník
zajistit sám.
Program setkání:
- Prezentace úèastníkù pøi pøíjezdu
- Burza radioamatérského materiálu
- Beseda s pracovníkem ÈTÚ
- Ukázka zaøízení a provozu v radioamatérských pásmech
- Úèast pøislíbil ALLAMAT, prodejce radioamatérského materiálu
- Volná zábava
- Posezení u táboráku
Poøadatel by rád pøedbìnì zjistil mnoství úèastníkù tohoto setkání a proto ádá pøípadné zájemce, aby
se ozvali na packetu OK1IAL, OK1HAL nebo na telefonu OK1HAL 374 723 825, pøíp. 604 489 952.
Tìíme se na Vai úèast.
Za radioklub OK1KMU Jitka OK1HAL

ü

OD/OK1MU konèí

Pavel OD/OK1MU sdìluje, e v OD definitivnì
konèí v èervenci 2003. Pokud by mìl z OK/OM
amatérù nìkdo zájem o spojení, je mono poádat o
dohodu na skedu pøes e-mail: ok1mu@yahoo.com
a Pavel se bude snait v mezích svých moností (viz
èlánek na str. 24) vyhovìt.

Radioamatér 2/2003

Zaèínajícím

Radioamatérská kola

Mistrovství ÈR na KV - kategorie posluchaèù - 2003

Vnitrostátní soutìe v telegrafii
Adolf Novák, OK1AO, ok1ao@volny.cz

Zatím jsme se na stránkách naeho
èasopisu dovídali o letoní zahranièní
úèasti naí reprezentace a jejich úspìchu.
Ale stejnì dùleité jsou i tuzemské
soutìe, které zahranièním závodùm pøedcházejí a umoòují výbìr reprezentace.
Základními soutìemi jsou oblastní
pøebory. Ty byly v plánu ètyøi, v Praze, ve
Vrchlabí, Plzni a Novém Mìstì na Moravì.
Uskuteènily se bohuel jen první dva.
Dne 16. 3. 2002 se v rámci praské burzy pod zátitou OK1KFX konal první z nich,
praský OP pro oblast Prahy a Sè. kraje. Úèastnilo se devìt závodníkù. Soutìili ve dvou
kategoriích, mui a veteráni.

Mui OP Praha

Veteráni OP Praha

Dne 8. 6. 2002 uspoøádali vrchlabtí radioamatéøi v èele s Frantou OK1WC v rámci setkání
radioamatérù Vè kraje OP v telegrafii. Zde se úèastnilo patnáct závodníkù také ve dvou ka-
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(Kurz operátorù OK)

Radioklub OK1KHL opìt pøipravuje Radioamatérskou kolu (dále jen R)
jako pøípravu k vykonání zkouek pro vydání prùkazu operátora
amatérských stanic - vysvìdèení HAREC. Pro letoek je rozhodnuto, e
R probìhne vcelku, a to od ètvrtka 8. 5. (to je svátek) do pondìlí 12. 5.
Závìrem v úterý 13. 5. pak probìhnou zkouky pøed komisí Èeského
telekomunikaèního úøadu Praha. Termín je ji potvrzen ÈTÚ.
Celá R je umístìná do areálu Autocampingu Holice, který vám nabízí
i monost ubytování a stravování. Pøednáet budou zkuení a osvìdèení
lektoøi z øad radioamatérù.
Pøednáet se bude po okruzích - povolovací podmínky, zkratky,
provoz na stanici, technika a telegrafie. Vichni pøednáející vám jistì
rádi odpoví vechny vae dotazy týkající se jak radioamatérského sportu,
tak zkouek. adatelé o povolení skupiny C musí znát alespoò základy
telegrafie, tj. vechny telegrafní znaèky.
ÈTÚ vydává povolení k vysílání jen osobám starím 15 let.
R není pro úplné zaèáteèníky a pøedpokládá se alespoò základní
znalost radioamatérského provozu. Jako pomùcka pro uchazeèe o
zkouky je Èeským radioklubem vydána pøíruèka Poadavky ke
zkoukám operátorù radioamatérských stanic, ve které jsou pøehlednì
vypracovaná témata pro vechny skupiny. Tuto knihu máte monost si
zakoupit první den R.
Poøadatel R vám zprostøedkuje ubytování a stravování
v Autocampingu na základì závazných pøihláek.
Formuláø pøihláky a podrobné informace získáte na stránkách
www.ok1khl.cz nebo vám mohou být zaslány potou.
Pøihláky zasílejte na adresu Radioklubu OK1KHL pøi AMK Holice,
Nádraní 675, 53401 Holice v Èechách, tel-fax +420 466 682 281, nebo
jetì lépe na e-mail klub@ok1khl.cz

Zaèínajícím

Body z OK-OM DX Contestu se zapoèítávají pro
MÈR ve dvojnásobné výi. Pøi pøípadné rovnosti
bodù v kategorii MIX, CW, YL rozhoduje výsledek
z OK-OM DX Contestu, v kategorii SSB rozhoduje
výsledek z CQ WW SWL Challenge. Vyhodnocení
kategorie je podmínìno úèastí alespoò 5 úèastníkù.
Pøi mením poètu úèastníkù se soutìící automaticky pøesunují k celkovému hodnocení do kategorie SWL - MIX.
Výsledky z jednotlivých závodù se posílají
vyhodnocovateli MÈR jednorázovì do 31. 1. následujícího roku. Pøi nahláení výsledku je tøeba uvést
RP èíslo, kategorii v MÈR, název závodu a poèet
bodù.
Hláení mùe vypadat napøíklad takto:
OK1-00001, Artur Bezejmenný, kategorie SWLMIX
SWL Contest
56 423 b.
CQ WW WPX CW 413 347 b.
CQ WW WPX SSB 910 314 b.
OK-OM DX Contest 57 936 x 2 = 115 872 b.
Celkem =
1 495 956 b.
(Èestné prohláení, adresa, atd.)
Vyhodnocovatel má právo poádat o pøedloení
deníkù ze závodù. Jeho rozhodnutí je koneèné.
Vyhodnocovatelem je Pavel Slavíèek, OK1WWJ,
OK1-35042, Písnická 752/44, 142 00 Praha 4Kamýk, PR OK1WWJ@OK0PCC,
e-mail MCRKVSWL@volny.cz.

ü

tegoriích, v muích a veteránech. Za oba OP nechám dále mluvit struèné výsledkové listiny
prvých tøí závodníkù v kadé kategorii.

Mui PO Vrchlabí

Veteráni OP Vrchlabí

Radioamatérské souvislosti

Soutìe se mohou zúèastnit pouze posluchaèi, kteøí
nejsou driteli vlastní koncese k vysílání na KV. Pro
tuto soutì budou hodnoceny výsledky èeských
SWL stanic v mezinárodních závodech, pracujících
z území ÈR a to: OK/OM DX Contest, SWL Contest
- MIX (poøadatel G), CQ WW SWL Challenge - CW
(G), CQ WW SWL Challenge - SSB, WPX SWL
Challenge - CW (G), WPX SWL Challenge - SSB,
EU HF SWL Championship - MIX (S5), WAEDC CW (DL), WAEDC - SSB, UBA SWL - CW (ON),
UBA SWL - SSB.
Posluchaèi se mohou pøihlásit bez ohledu na
vìk do jedné i více následujících kategorií:
SWL - MIX
SWL - CW
SWL - SSB
SWL - NOVICI (do 3 let SWL èinnosti)
SWL - YL
Do hodnocení stanice se zapoèítávají POUZE
výsledky ze závodù, ze kterých soutìící poslal
deník k hodnocení poøadateli (vyhodnocovateli
v poøádající zemi) a je tedy uveden v oficielní
výsledkové listinì závodu.
Bodový výsledek se pro MÈR poèítá ve výi uvedené ve výsledkové listinì daného závodu, pøièem
celkový výsledek pro MÈR je dán souètem max. 7
nejlepích bodových výsledkù z uvedených závodù
konaných v daném roce. Výsledky MÈR se vyhodnocují v roce následném, po obdrení poslední
výsledkové listiny z výe uvedených závodù.

Vnitrostátní soutìe uzavøelo, jako ji øadu let, Mistrovství republiky v TLG, poøádané
v prùmyslové kole na Tøebeínì za úèasti deseti závodníkù. Kaji se za asi nevhodnì
zvolený termín týden pøed CQ WWW CW, kvùli jeho pøípravì se nai telegrafisté omlouvali; kdy pøièteme u nìkolika nemoc a jiné dùvody, byla dùsledkem malá úèast na MR.
Potìující je vítìzství naeho juniora Hynka OK1HYN. Pracovní skupina TLG se bude
muset termínem MS zabývat, protoe termín na konci roku ji øadu let èiní potíe s úèastí.
Sportovní výsledky jsou dobré a vìøím, e nai nejlepí telegrafisté na mistrovství svìta
HST 2003 v Bìlorusku obsadí dobré místo. Více následující tabulka. Hlavním rozhodèím
byl Mirek Driemer OK1AGS.

ü
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Radioamatérské souvislosti

Radioamatérské souvislosti
TVI

Ing. Václav Vydra, OK1DN, ok1dn@hotmail.com

V titulku uvedenou zkratku, vyjadøující ruení
televizního pøíjmu, zná dùvìrnì mnoho
amatérù. V dnení dobì pøedevím ti, v jejich
okolí je stále jetì pouíváno I. TV pásmo. Ve
svém QTH, v chatové osadì, patøím mezi takto
postiené.
Zde se chci struènì podìlit o novì nabyté zkuenosti. Snad
mohou pomoci podobnì postieným kolegùm. Technice
odruování se vìnují autoøi napø. v èláncích [1] a [2],
nejnovìji pak (a myslím, e velmi dobøe) v èlánku [3]. Já
se zamìøím pøedevím na vztahovou stránku vìci.
Myslím, e problematika ruení ze vztahového (a
právního) hlediska je velmi dobøe rozebrána ve stati [4].
V zásadì jsem se øídil touto statí a také svojí dávnou
zkueností z doby pøed více ne 30 lety. Tehdy jsem se
potýkal s podobným problémem. Shodou okolností se jednalo o stejné TV pásmo i o stejný vysílaè (Cukrák).
Existovaly vak dva zásadní rozdíly. Za prvé bylo podle
tehdejích pøedpisù moné omezit amatérský provoz
v dobì vysílání nejvíce sledovaných poøadù (napø. ve vední den od 19 do 23 hodin). A za druhé jsem se tehdy
aktivnì podílel na vzniku ruení také já svým doma
navreným a zhotoveným vysílaèem o pøíkonu 300 W na
PA, resp. jím vyzaøovanými parazitními signály.
Jiná byla situace v naí osadì, kdy jsem v øíjnu 2000
opìt zaèal pracovat na krátkovlnných pásmech. Po
prohlídce TV antén v okolí jsem usoudil, e na výkon
odpovídající tøídì A mohu zapomenout. Po poradì se
známými amatéry z mládí (OK1XU, OK1AMY atd.) jsem si
poøídil TRX IC746, mnohopásmový vertikál, vertikální delta
loop 83 m a se 100 W výkonu zaèal o víkendech a v dobì
volna vysílat. Od zaèátku jsem ctil zásadu, e já jsem pøiel
do osady v dobì, kdy vìtina sousedù mìla zajitìn TV pøíjem, který sice byl mnohdy velmi nekvalitní, ale jim
vyhovoval. Proto jsem k problému TVI pøistoupil aktivnì.
Obeel jsem vìtinu v úvahu pøicházejících sousedù, na
své náklady opravil anténní rozvody, nainstaloval chybìjící
antény na 1. TV kanál (vìtinou se jednalo o dùchodce).
Dal jsem také k dispozici èíslo svého mobilního telefonu
s tím, aby mi sousedé zavolali pøi vzniku jakýchkoliv problémù s pøíjmem televize. Dodávám, e hustota sousedù
není velká. Vesmìs se jedná o vzdálenosti v øádu stovek
metrù. Myslel jsem si - velká výhoda proti mìstu. Avak
èást tìchto sousedù pouívala k pøíjmu skuteènou lahùdku
z hlediska TVI. Byly to irokopásmové zesilovaèe ze
spoleèných televizních antén Tesla, instalované do anténního øetìzce pøed vstupy pøijímaèù. Jednalo se o zesilovaèe, které byly pùvodnì pouívány ke kompenzaci útlumu
kabelových rozvodù ve velkých domech. Pøíjem na 1.
kanálu pomocí kusu drátu nebo v lepím pøípadì svodu
antény na 7. kanál byl zajiován velkým zesílením
zmínìných zesilovaèù. Chataøi za nì také dobøe zaplatili.
Bylo jim údajnì øeèeno: Ty zesilovaèe jsou tak dobré, e
pro pøíjem TV Nova dokonce nepotøebujete ani ádnou
anténu. Co to dìlalo pøi klíèování v pásmu 24,9 MHz, a to
i na vzdálenost mnoha stovek metrù, jistì netøeba popisovat. Nicménì jsem TVI související s mým vysíláním
nakonec odstranil, zlepil jsem kvalitu pøíjmu TV Nova a
výraznì sníil citlivost pøijímacích systémù na mnoho
dalích zdrojù ruení.
Pøestoe si nìkteøí jedinci tento pøístup zøejmì nevyloili
správnì, potvrdilo se, e dobré sousedské vztahy jsou

8

skuteènì nadeve. Po více jak dvou letech aktivního
provozu se proti mnì nesepisují hromadné petice, ale dolo
pouze k jedné stínosti na Èeský telekomunikaèní úøad
(ÈTÚ). Jednalo se o souseda, jeho parcela leí asi 200
metrù od mojí a v osadì se zdruje celoroènì. Pøed zhruba
dvìma roky jsem také u nìj provedl výe popsané úpravy
(vè. dodání antény na 1. pásmo a vyøazení irokopásmového
zesilovaèe). Zøejmì z dùvodu jiných zdrojù ruení (napø.
sváøení elektrickým obloukem v jeho blízkosti) si zjednal
odbornou firmu z blízkého okolí. Nemìl pøitom astnou
ruku. Já bych mu z blízkého okolí doporuèil jinou, skuteènì
dobrou televizní, resp. anténáøskou firmu. Po zákroku firmy
vybrané sousedem se novì objevilo TVI v souvislosti
s mým vysíláním. Protoe v tomto pøípadì ji domluva
nebyla moná, poádal jsem podáním do podatelny úøadu
ÈTÚ, oblast pro Prahu a Støedoèeský kraj, o proetøení
stínosti na moje vysílání. Paralelnì la stínost na mne od
tohoto souseda. O proetøení jsem sám poádal proto,
abych mìl na prùbìh etøení vliv. Také jsem, a do závìru
ÈTÚ, pøestal vysílat (vùbec jsem zaøízení na chatu nevozil).
Zároveò jsem nechal svùj TRX (pro jistotu) promìøit
z hlediska spektrální èistoty výstupního signálu Karlem,
OK1DNH (za co mu touto cestou jetì jednou dìkuji).
Pøipravil jsem také doklad o certifikaci TRXu (dùleité!).
etøení a mìøení inspektorù ÈTÚ probìhlo ve dvou termínech a musím øíci, e v mém pøípadì probíhalo korektnì,
se snahou záleitost skuteènì vyøeit, tzn. najít a odstranit
skuteènou pøíèinu ruení. Inspektoøi provìøili moje zaøízení
a konstatovali, e vyhovuje certifikaci ÈTÚ a povolovacím
podmínkám. Zajistili také souhlas s mojí pøítomností pøi
etøení u rueného souseda a posléze souhlas s mým
zákrokem, který pøíèinu ruení odstranil. Do vstupu I. TV
pásma u sluèovaèe signálù jsem instaloval útlumový èlánek
za cca 60 Kè. Tento sluèovaè byl pøedøazen spoleènému
zesilovaèi pro I. a III. TV pásmo. Jak konstatovali inspektoøi ÈTÚ, zesilovaè byl signálem z antény pro 1. kanál pøebuzen. Pro zajímavost: napìtí signálu 1. kanálu bylo pùvodnì o více ne 30 dB vyí, ne napìtí signálu 7. kanálu (TV
Prima). Na závìr etøení bylo provìøeno, za úèasti inspek-

Cyklista OK1XCH
v roce 2002
Jan Èerný, OK1XCH

V roce 2002 jsem na kole zaèal cestovat 19. dubna a
skonèil 16. záøí setkáním v Èívicích. Loòský rok by se dal
celkovì zhodnotit takto: byla delí zima, detivìjí a
chladnìjí letní období, ceny za ubytovny stouply ze 30
na 70 Kè/noc, byly zrueny dalí ubytovny, ÈD zdraily
jízdné i pøepravné a mùj vìk pøekroèil 67 rokù, take
jsem na kole najel pouze 2130 km. Na kole jsem
navtívil vrchol Velkého Javoru - 1456 m, Jetìd, 2x
Zittau, letecké muzeum Kbely, Kamenec u Holic, LDT
Mìøín - Meziøíèko, Baldov u Domalic. Absolvoval jsem
cyklookruh se 40 cyklisty pøes Uhersko a dalí okruh (90
km) se 120 cyklisty po lesích kolem Stráe p. Ralskem.
Objel jsem ohradu idlov 3790 ha, projel letitì
Hradèany, byl jsem na Kunìtické hoøe, projel Radnický
potok na Rokycansku. Zúèastnil jsem se setkání
v Èívicích, ve tìtí, v Pøerovì, Chrudimi, Kolínì,
Holicích, na Praáku, v Praze U Janièky, ve Sborovské
11 a ve Vratislavovì. Setkal jsem se s OK1TNK, ZHU,
AHN, CGU, WN, ND, MHJ, VEY, XLE. Mimo TNK to bylo
vdy u nich doma, se Standou na Baldovì u Domalic.
Olomoucké setkání jsem navtívil 28. 12. Setkání se mi

torù u mne i u tohoto souseda, e po provedeném zákroku
k ádnému ruení ètyø pøijímaných TV kanálù mým
vysíláním nedochází. Dodávám, e také k tomu jsem koncipoval své podání na ÈTÚ. Pùvodnì se toti stìovatel
drel doporuèení výe zmínìné firmy, aby mne ji nikdy
nepustil na pozemek, e ruení je jen mùj problém a kdy si
na mne bude stìovat, tak mi úøady vysílání zatrhnou.
Souèástí písemného stanoviska ÈTÚ, které jsem obdrel, je
fotokopie protokolu z etøení, vèetnì podpisu inspektora,
rueného souseda a mého podpisu. Dodávám, e elektromagnetická kompatibilita (ve vztahu k ruení o ní hovoøí
také § 88 zákona è.151/2000 Sb., o telekomunikacích) je
zøejmì pro mnoho tzv. televizních firem pojmem naprosto neznámým. S tím je tøeba pøi øeení TVI poèítat.
Jak je vidìt, konec dobrý, vechno dobré (alespoò
doufám - hi). Pro sebe jsem zjistil, e i v éøe informaèních
technologií vèetnì Internetu je amatérské vysílání stále
prima hobby a i pøes problémy typu TVI mne baví. Potí
vidím v tom, e spoleèenská presti radioamatérù je u nás
nízká. Sice skuteènì jen provozujeme své hobby, mnozí
jiní se ovem zase vìnují svému a pøitom mají mnohem
lepí spoleèenskou pozici. U nás bohuel nemáme kongresmany a astronauty s radioamatérskou licencí a radioamatérù - volièù je u nás skuteènì asi málo. Naí vìci snad
mohou pomoci projekty typu TRASA. V kadém pøípadì
jsem si ovìøil, e je tøeba být ve vztahu k okolí pokud
mono partnerský, trpìlivý a snait se být vdy alespoò o
krok napøed. Konec koncù, jde o umìní vyjít si vzájemnì
pokud mono vstøíc.

Literatura:

[1] Ing. Anton Mráz, OM3LU: Zemnenie vysielacích zariadení nielen
v paneláku. Radiournál 1/2001
[2] Ing. Anton Mráz, OM3LU: Ako odrui TVI a BCI v naom okolí.
Radiournál 2/2001
[3] Frantiek Duek, OK1WC: TVI nedìlá jen vysílaè. Radioamatér 1,
2/2003

[4] Jan Litomiský, OK1XU: K problematice TVI a BCI - 1999,
www.crk.cz

ü

líbila. Uskuteènil jsem 1310 radiospojení. Z uvedených
setkání a cest jsem poøídil 75 barevných fotografií.
Pouíval jsem radiostanici Alinco pro 2 m a 70 cm
celý rok bez závad, stejnì jako rok pøedelý. Nabíjeèka i
baterie NIMH darované OK1FM fungovaly i letos
výbornì.
Nelíbí se mi absolutní lenost orgánù ÈTÚ zlikvidovat
úmyslného a sprostého ruièe radioamatérských relací,
který vysílá ji nìkolik let z Prahy a pokozuje tak radioamatéry ÈR!
Dostal jsem krásné diplomy - West Bohemia Award,
W-DIG-OK, OK COUNTIES AWARD, Praha Award a
Siera Oscar Award. Ale i pøesto, e jsem zaslal na pøísluná místa stanovenou hodnotu ve známkách, nebyl
mi ani za 8 mìsícù doruèen Diplom Láznì ÈR, Moravy a
Slezska. Proto ji s tímto konèím.
Jsem èlenem VRK è. 407. Úraz zpùsobený pádem
z kola byl jen jeden, a to ve formì týdenních
pohmodìnin. Nemoci a nachlazení se mi vyhnuly.
Znièil jsem pouze 2 ráfky kola, pøední øadiè rychlostí,
opotøebil 2 plátì a 4 brzdicí palky, v Holicích se mi za
jízdy zlomila zadní osa kola - høídelka. Náklady za materiál na kolo - 1010 Kè, cestovné a ubytování - 3018 Kè.
Celkové výdaje mimo stravování - 4028 Kè.
Na vidìnou na setkáních a na slyenou na pásmech
se v roce 2003 tìí OK1XCH, Jan.

ü
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Základ konfigurace nìkterých vnitrostátních a mezinárodních závodù

N6TR obsahuje údaje o cca edesáti rùzných závodech,
ale nelze se zlobit, e nezná tøeba KVPA, SSB LIGU,
AKTIVITA 160, OKQRP, OMAC, OK CW apod. OM AC a
VKV závody umí dokonale tøeba deník LOCATOR od
OK1DUO.
Pokud tedy pojedeme závod, který v N6TR je zabudován, umíme ji nakonfigurovat ve potøebné. Musíme
se ale jetì nauèit, co je tøeba doplnit do logcfg.dat,
aby N6TR fungoval i v nìjakém závodì, který zatím
nezná.

Konfigurace závodù mimo závody
obsaené v N6TR

Drtivou vìtinu naich i mezinárodních závodù
odvodíme od PACC. Ve verzích 6.30 a vyích N6TR
obsahuje ji pacc.dom, tedy deník se drí PA distriktù.
Buï pouíváme nadále nií verzi ne 6.30, nebo CONTEST = PACC zmìníme u jednopásmových závodù na
CQ 160.
Potøeba odvodit nìjaký závod od jiného základu je
výjimeèná. Je to napø. BALTIC Contest (CQ WPX), DIG
Contesty (CQ WW), FM Contest (EUROPEAN VHF),
HAPPY NEW YEAR (ARI), LZ DX Contest (IARU). Vae
konfigurace mùe být odvozena té od jiných závodù.
Jistì se vám èasem povede najít lepí variantu, ne
uvádím. Èasto i ve vyích verzích pøi urèité konfiguraci
závod odvozeny od PACC funguje výbornì.
Nezahazujte starí verze N6TR. Závod, který fungoval
dobøe ve staré verzi, v nové fungovat správnì nemusí.
Stává se, e se urèitá verze na urèitém poèítaèi obèas
zakusuje. A tak se mùe hodit mít v PC více N6TR, napø.
s oznaèením verze TR581, TR598, TR636, TR645,
TR656, TR672 apod. Do vech placených verzí si
pøekopírujeme nové post.exe a post.ovr, staené ze
stránek N6TR www.qth.com/tr/, abychom mohli generovat deník ve formátu Cabrillo. Soubory *.dom, *.ini,
*.mbr, které v následujících konfiguracích pouijeme,
najdeme na internetových stránkách Radioamatéra jako
n6trdomini.zip [6], starí newdom najdeme ve SKOLATR2, buï na paketu v rubrice SWN6TR, nebo na internetových stránkách OK1IF [3]. Autory nìkterých pùvodních souborkù v n6trdomini.zip jsou OK1SI, OK2ZJ,
OM7AG a DL1DQW. Tyto soubory si pøekopírujeme do
adresáøe N6TR.
V poslední dobì najdeme konfigurace odvozené také
od RAC (VRK - OK2ZJ) a HELVETIA (REF - DL1DQW).
To je dalí inspirace pro tvorbu naich logcfg.dat.

TEST AKTIVITY 160 CW a SSB

MY CALL = OK1XYZ
CONTEST = PACC nebo CQ 160
CONTEST NAME = AKTIVITA 160 CW nebo SSB
DX MULTIPLIER = NONE
EXCHANGE RECEIVED = RST DOMESTIC QTH
DOMESTIC QTH DATA FILENAME = OKOM.DOM
QSO POINT METHOD = ONE POINT PER QSO
INITIAL EXCHANGE = USER 1 - máme-li okresy
v trmaster.dta v rubrice USER 1
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V okom.dom mùeme pøeskupit poøadí okresù tak,
aby na obrazovce byly ty, které se nejèastìji vyskytují
v závodech. V n6trdomini.zip je ji upravený
okom.dom. Pùvodní okom.dom v N6TR si pøejmenujeme tøeba na okomold.dom a nahradíme novým
okom.dom.

KV PA, SSB LIGA

MY CALL = OK1XYZ
CONTEST = PACC nebo CQ160
CONTEST NAME = KV PA nebo SSB LIGA
DX MULTIPLIER = NONE
DOMESTIC MULTIPLIER = WYSIWYG
BAND = 80
EXCHANGE RECEIVED = RST DOMESTIC QTH
QSO POINT METHOD = ONE POINT PER QSO
INITIAL EXCHANGE FILENAME = KVPA.INI
V nových pravidlech SSB ligy a KV PA jsou místo
okresù kódy. Soubor kvpa.ini, kde jsou údaje kódù OK
stanic a okresù OM stanic, které se v závodech vyskytují, si postupnì doplòujeme:
OK1AA
atd.,
OK1AWR P565
OK1AXG F549
OK1AXJ
OK1AXX D330
OK1AY D345
OK1AYY A143
OK1BA
atd.,
OM1AF BAB
OM2AM DST
atd.
Do dolního políèka se pak automaticky vkládají kódy
(nebo okresy), co nám závod dále usnadní. Mnoho
stanic se ale stìhuje do druhých QTH a tak kód (okres)
mùe být ve skuteènosti jiný, ne je v naem kvpa.ini.
Pøed uloením QSO nebo v editaci pìti posledních qso
proto kód nebo okres opravíme dle pøijaté skuteènosti.

OM ACTIVITY

MY CALL = OM3XYZ
CONTEST = PACC (nebo CQ 160)
CONTEST NAME = OM ACTIVITY 80M
DX MULTIPLIER = NONE (pouít u základu CQ 160)
ZONE MULTIPLIER = NONE
DOMESTIC MULTIPLIER = DOMESTIC FILE
EXCHANGE RECEIVED = RST QSO NUMBER
QSO POINT METHOD = ONE POINT PER QSO
BAND = 80
Ve druhé etapì Alt-M. Pøejde na SSB a u neklíèuje.
V post.exe pod P na otázku ...WORK QSO AGN
ON EACH MODE... dáme N, to udìlá u druhých QSO
na SSB DUPE a 0 bodù. Dupe smaeme a 0 pøepíeme
na 2 body. Pak dopíeme násobièe a udìláme summary.dat.

OM ACTIVITY podle OK1PI a OK1SI

MY CALL = OK1SI
CONTEST = PACC nebo CQ 160
CONTEST NAME = OM ACTIVITY 80M
DX MULTIPLIER = NONE (pouít u základu CQ 160)
ZONE MULTIPLIER = NONE
DOMESTIC MULTIPLIER = DOMESTIC FILE
EXCHANGE RECEIVED = RST QSO NUMBER AND
POSSIBLE DOMESTIC QTH
DOMESTIC QTH DATA FILENAME = WAG.DOM
INITIAL EXCHANGE FILENAME = OMAC.INI
MULT BY MODE = FALSE
BAND = 80
V nových verzích mùeme omac.ini pøehrát
v post.exe do USERu napø. 4, pak bude pøíkaz, jak ho
ji známe (je to moné, ale doporuèuji zùstat
u omac.ini):

INITIAL EXCHANGE = USER 4

wag.dom nebo omact.dom OK1PI a omac.dom
OK1SI je totoný souborek obsahující
a=A
b = B a
z=Z
Do spodního políèka se automaticky vloí poslední
písmenko sufixu, pokud je stanice v omac.ini. Není-li
tam, doplníme do spodního políèka poslední písmenko
sufixu sami, mezera, èíslo qso, Enter.
omac.ini je soubor obsahující volaèky a poslední
písmenka sufixu:
OK1AA
A
OK1AA/M A
OK1AAV V
OK1AAZ Z
... atd.
V omac dle OK1SI a OK1PI máme nejen po starosti
s dopisováním násobièù, ale hlavnì máme bìhem závodu
pøehled, které násobièe máme a které nám jetì chybí.

FM CONTEST a VKV PA

MY CALL = OK1XYZ
CONTEST = EUROPEAN VHF
CONTEST NAME = FM CONTEST nebo VKV PA
DX MULTIPLIER = NONE
DOMESTIC MULTIPLIER = DOMESTIC FILE
DOMESTIC QTH DATA FILENAME = QRPP.DOM
LITERAL DOMESTIC QTH = TRUE
QSO POINT METHOD = TWO POINTS PER QSO
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kola N6TR pro zaèínající závodníky - 2

U sousedních lokátorù pøepíeme na 3 body atd.
Z FMC posíláme jen hláení, ale z VKV PA i deník. Pak
ná log.dat pøekonvertujeme pomocí n6tr2vkv.exe
nebo novìjí verzí od OK1HX (najdeme v rubrice
SWN6TR) do podoby, kterou vyadují vyhodnocovatelé
VKV závodù. qrpp.dom je seznámek lokátorù se støedem v JO70:
Jo22 = JO22 ...atd.
Jo70 = JO70 ...atd.
Kn17 = KN17
Obsahuje dvì úrovnì nad JO70, 3 úrovnì pod, 5
úrovní vpravo, 4 vlevo. To jetì dovoluje, aby se pøehled
lokátorù veel na obrazovku a tak máme v závodì stále
vidíme, které velké LOC ji máme. Rovnì násobièe jsou
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správnì. Kdo je skalní VKVista, asi si bude muset doplnit
jetì více okolních lokátorù kolem svého. Vhodným
pøeskupením seznamu budou zobrazeny nejèastìji se
vyskytující velké lokátory.

Veteran Radio Klub

MY CALL = OK2TH
CONTEST = PACC
CONTEST NAME = VETERAN RADIO KLUB 80M
EXCHANGE RECEIVED = RST QSO NUMBER AND
POSSIBLE DOMESTIC QTH
QSO BY MODE = FALSE - t.j. mùeme udìlat qso
s jednou stanicí jen jednou za závod, je jedno zda CW
nebo SSB.
U èlenù VRK napsat VRK, mezera, èlenské èíslo. Po
závodì do kolonky Mult. v log.dat dopíeme x krát vrk
jako násobiè. Tento postup funguje s verzí 5.98 a nií.
U vyích verzí je tøeba dopsat do logcfg.dat pøíkaz
DOMESTIC MULTIPLIER = NONE
a v log.dat po závodì doplnit rubriku Mults a do ni
dopsat opìt vrk coby násobièe. Teprve pak vytvoøíme
summary.dat v post.exe. Abychom nemuseli zapisovat èlenská èísla, vyuijeme souborek vrk.ini a do
logcfg.dat dopíeme jetì øádek
INITIAL EXCHANGE FILENAME = VRK.INI
Po automatickém vloení VRK357 musíme mezerníkem kód rozdìlit na VRK 357.
Pokud se nám nechce x krát dopisovat VRK jako
násobiè, ani oddìlovat VRK od èlenského èísla,
pouijeme konfiguraci OK2ZJ.

Veteran Radio Klub podle OK2ZJ

MY CALL = OK2ZJ
CONTEST = PACC
CONTEST NAME = VETRAN RADIO KLUB 80M
DOMESTIC MULTIPLIER = WYSIWYG
DOMESTIC QTH DATA FILENAME = VRK.DOM
INITIAL EXCHANGE FILENAME = VRK.INI
EXCHANGE RECEIVED = RST DOMESTIC QTH
QSO BY MODE = FALSE
vrk.dom je seznam èísel VRK:
vrk10 = VRK10
vrk11 = VRK11
a s rezervou tøeba a
vrk450 = VRK450.
vrk.ini je seznam call a èísel VRK:
OK5VRK VRK10
OK2MZ VRK11 atd.
OK1DOR VRK357 atd.
U stanice, která je èlenem VRK, se vloí do spodního
okénka automaticky napø. VRK357, dáme Enter nebo \ a
QSO je uloeno. Vrk357 se objeví i v násobièích. Není-li
stanice èlenem a dává jen RST a èíslo qso, zapíeme
s mezerou za èíslo qso jedno èislo RST, vìtinou 9.
V log.dat po závodì máme ovem jako násobièe i èísla
qso. Ta musíme umazat pøed zpracováním
summary.dat v post.exe. Èísel qso bývá ale ménì
ne VRK násobièù. A tak obì øeení mají své výhody i
nevýhody, nicménì výhody øeení dle OK2ZJ pøevaují.
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V závodu VRK se sice se stanicí navazuje spojení jen
jedenkrát za závod, ale v kategorii MIX se protistanice
èasto doaduje i druhého spojení tøeba na SSB.
Podmínky øíkají, e se toto druhé neplatné spojení má
zaznamenat. Mùeme si proto v logcfg.dat u obou variant zmìnit øádek na
QSO BY MODE = TRUE,
abychom mohli udìlat QSO na obou módech, pokud si
protistanice mermomocí pøeje navázat druhé neplatné
QSO. Násobièe jsou automaticky jen jednou. Druhé
neplatné QSO ale deník poèítá za 1 bod. To vyøeíme
v post.exe P, kde na otázku Can you work stations on each mode odpovíme N. To udìlá
v log.dat u druhých spojení na opaèném módu
poznámku *DUPE* a pøepíe 1 bod na 0 bodù.

TATRY

MY CALL = OM9OT/P
CONTEST = PACC
CONTEST NAME = ZAVOD TATRY
DOMESTIC MULTIPLIER = NONE
DX MULTIPLIER = NONE
PREFIX MULTIPLIER = PREFIX
EXCHANGE RECEIVED = RST ZONE
Po kadé etapì dát Ctrl-K a celé YES. Ve druhé a
ètvrté etapì po závodì do log.dat dopsat násobièe a
ruènì zkontrolovat, zda jsme neudìlali chybu. Proceduru
v post.exe pod P neprovádíme. Pokud omylem
zaèneme, pak na tøetí otázku ...save duplicate qso...
dát ESC a na ...stop this procedure now... dát Y.
OM9HQ pøepíeme v log.dat na 3 body. Teprve pak
vytvoøíme sumární list.

Slovenské Národní Povstání

MY CALL = OM1AA
CONTEST = CQ 160
CONTEST NAME = ZAVOD K VYROCI SNP
DX MULTIPLIER = NONE
DOMESTIC QTH DATA FILENAME = OKOM.DOM
EXCHANGE RECEIVED = RST DOMESTIC QTH
QSO POINT METHOD = ONE POINT PER QSO
BAND = 80
Po skonèení etapy dát Ctrl-K a celé YES.
V post.exe pod P na tøetí otázku ...save duplicate
qso...dát ESC a na ...stop this procedure now... dát
Y. Spíe radìji proceduru post.exe pod P vynecháme.
V log.dat odmaeme èeské okresy coby násobièe násobièi jsou jen slovenské okresy. U tohoto oblíbeného
závodu nastal problém s vyhodocovatelem. Ve snaze
oivit závod SNP byly v dobré víøe zmìnìny podmínky do
pøíli sloité podoby na to, aby nìjaký závodní deník a
prùmìrnì inteligentní závodník závod v nové podobì
zvládnul.

QRPP ACTIVITY DAY

MY CALL = OK2PJD (na nìj se také posílá deník,
podmínky viz AMA è. 3/99)
CONTEST = CQ 160
CONTEST NAME = QRPP ACTIVITY DAY
DX MULTIPLIER = NONE
DOMESTIC MULTIPLIER = DOMESTIC FILE

DOMESTIC QTH DATA FILENAME = QRPP.DOM
(viz také FM contest)
LITERAL DOMESTIC QTH = TRUE
QSO POINT METHOD = TWO POINTS PER QSO
MY GRID = JO70FA (ná lokátor zde nemusí nutnì být)
Bodování je stejné jako u FMC nebo VKV PA, qso se
stanicí, která nezávodí, je 1 bod a ádný násobiè.
V log.dat pøed zpracováním opravíme body.

OK/OM QRP ZAVOD

MY CALL = OK1AIJ
CONTEST = CQ 160
CONTEST NAME = OK/OM QRP ZAVOD 80M
DX MULTIPLIER = NONE
DOMESTIC MULTIPLIER = DOMESTIC FILE
DOMESTIC QTH DATA FILENAME = OKOM.DOM
EXCHANGE RECEIVED = RST QSO NUMBER AND
DOMESTIC QTH
QSO POINT METHOD = ONE POINT PER QSO
INITIAL EXCHANGE = USER 1 - máme-li okresy
v trmaster.dta v USER 1
BAND = 80
Qso 1 bod, èlenové 2 body. Èlenské èíslo napsat bez
mezer za výkon. Pøíklad: 569 05 FCR/123 zapíeme jako
6 FCR 5123, spíe ale je stanice ji v trmaster.dta a
tak se ve spodním políèku automaticky objeví okres.
Zápis pak bude: FCR 6 5123.
V log.dat pøepsat èleny na 2 body a rozdìlit èlenské
èíslo od výkonu. Vlastní okres, pokud s nim nebylo pracováno, není násobièem.

PLZEÒSKÝ POHÁR

MY CALL = OK1DRQ
CONTEST = PACC
CONTEST NAME = PLZENSKY POHAR
DX MULTIPLIER = NONE
DOMESTIC MULTIPLIER = NONE
EXCHANGE RECEIVED = RST ZONE OR SOCIETY
QSO POINT METHOD = ONE PHONE TWO CW

HANÁCKÝ POHÁR

MY CALL = OK2BOB
CONTEST = PACC
CONTEST NAME = HANACKY POHAR
QSO BY MODE = FALSE
EXCHANGE RECEIVED = RST AGE
Hanácký pohár je od roku 2001 nahrazen Holickým
pohárem.

HOLICKÝ POHÁR

MY CALL = OK1AYY
CONTEST = CQ 160
CONTEST NAME = HOLICKY POHAR
DX MULTIPLIER = NONE
BAND = 80
EXCHANGE RECEIVED = RST DOMESTIC QTH
DOMESTIC QTH DATA FILENAME = OKOM.DOM
QSO POINT METHOD = ONE POINT PER QSO
INITIAL EXCHANGE = USER 1 (máme-li okresy
v USER 1)
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MY CALL = OK1OFM
CONTEST = PACC
CONTEST NAME = OK CW ZAVOD nebo OK SSB
ZAVOD
EXCHANGE RECEIVED = RST QSO NUMBER AND
DOMESTIC QTH
DOMESTIC QTH DATA FILENAME = OKOM.DOM
DOMESTIC MULTIPLIER = DOMESTIC FILE
MULT BY BAND = FALSE
INITIAL EXCHANGE = USER 1 - máme-li okresy
v trmaster.dta v USER 1
Podmínky 2000: Ji se nepøedává RST a pìtimístná
skupina, napø. BYTCA, ale 599 BYT 001. Násobièi jsou
okresy, poèítají se bez ohledu na pásmo, za kadou etapu
zvlá. Vlastni okres se nepoèítá (nestandardní násobièe).
Po etapì dat Ctrl-K a celé YES. Vlastní okres musíme
vykrtat. Ve druhé etapì musíme násobièe dopsat do
log.dat. Komu by se ale chtìlo ve druhé etapì dopisovat násobièe? Jedeme-li jen na 80 m, udìláme to tak, e
zmìníme
MULT BY BAND = TRUE
a druhou etapu odjedeme na 40 m. Po závodì v editoru
DOSu nebo jiném, který to umoòuje, zmìníme najednou
pásmo 40 m na 80 m. Podobnì pojedeme-li obì pásma,
pak prvou etapu odjedeme na 160 a 80 m a druhou na
40 m a 20 m. Po závodì opìt v editoru pøeznaèíme
najednou 40 m na 160 m a 20 m na 80 m. V obou
etapách na 160 m vymaeme pøebyteèné násobièe. To ji
bude pøi nìkolika qso na 160 m snadné. Pak teprve
vytvoøíme sumární list. Proceduru v post.exe P
vynecháme.

OK CW a SSB ZÁVOD 2002

Zmìna podmínek spoèívá v tom, e okresy se poèítají na
obou pásmech i v obou etapách. Jeden okres se tedy
jako násobiè mùe vyskytnout ètyøikrát. Opìt je nutno
vykrtat vlastní okres. První etapu odjedeme na 160 a 80
m, druhou na 40 a 20 m, které po závodì pøeznaèíme na
160 a 80 m. ádné pøebyteèné násobièe zde nevznikají.
Konfigurace je stejná jako v pøedchozím pøípadì, pouze
MULT BY BAND = TRUE.
Lze øíci, e zmìna v násobièích odstranila hlavní vadu,
která nastala pøi zmìnì podmínek z roku 1999.

OK CW a OK SSB závod (rok 1999)

Podmínky do roku 1999, tj. pøedávaný kód RST a OKRES
+ 2 písmenka, standardní násobièe, tj. na kadém pásmu
zvlá jednou za závod, byly dobøe vymyleny. Je proto
moné, e se s podobným závodem v budoucnu opìt
setkáme. Proto se mùe hodit pro podobny závod tato
stará konfigurace:
MY CALL = OK1DRQ
CONTEST = PACC
CONTEST NAME = OK CW nebo SSB ZAVOD 1999
EXCHANGE RECEIVED = RST DOMESTIC QTH
DOMESTIC QTH DATA FILENAME = OKOM.DOM
DOMESTIC MULTIPLIER = DOMESTIC FILE
LITERAL DOMESTIC QTH = TRUE
INITIAL EXCHANGE = USER 1 - máme-li okresy
v USERu 1
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MULT BY BAND = TRUE

Ve spodním políèku se objeví okres, staèí tedy pøipsat
poslední dvì písmenka pøedávaného pìtimístného kódu.
Ve druhé etapì se ve spodním políèku objeví ji celý
pìtimístný kód. Pøed druhou etapou dát Ctrl-K a celé
YES. Proceduru v post.exe P vynecháme.
Eventuelnì v post.exe - P, na tøetí otázku dát Esc. Na
otázku Chcete pøeruit proceduru nyní - dát Y.

Happy New Year AGCW Contest

MY CALL = OK1XYZ
CONTEST = PACC
CONTEST NAME = HAPPY NEW YEAR AGCW
CONTEST
DX MULTIPLIER = NONE
DOMESTIC MULTIPLIER = WYSIWYG
EXCHANGE RECEIVED = RST QSO NUMBER AND
POSSIBLE DOMESTIC QTH
QSO POINT METHOD = ONE POINT PER QSO
Kdo dává èlenské èíslo - do spodního políèka napsat
rst, poøadové èíslo a èlenské èíslo. Kdo dává jen
poøadové èíslo, napsat jen toto èíslo (je-li rst 599).

AGCW DL QRP Summer Contest

MY CALL = OK1XYZ
CONTEST = PACC
CONTEST NAME = AGCW DL QRP SUMMER
CONTEST
ECHANGE RECEIVED = RST QSO NUMBER AND
POSSIBLE DOMESTIC QTH
QSO POINT METHOD = THREE POINTS PER QSO
CODE SPEED = 20

Baltic Contest

MY CALL = OK1XYZ
CONTEST = CQ WPX
CONTEST NAME = BALTIC CONTEST
V log.dat pøepsat LY, YL, ES na 10 bodù, ostatní
jsou 1 bod. Násobièe ádné. V nových verzích je Baltic
Contest ji zahrnut.

DIG QSO Party a jiné DIG závody

MY CALL = OK1AYY
CONTEST = CQ WW
CONTEST NAME = DIG QSO PARTY
DX MULTIPLIER = CQ DXCC
DOMESTIC MULTIPLIER = WYSIWYG
ZONE MULTIPLIER = NONE - nìkdy není pøíkaz
potøeba
MULT BY BAND = FALSE - je jednoduí dát tento
pøíkaz a v log.dat po závodì dopsat DXCC násobièe,
kterých je pár, ne mazat mnoho èlenských èísel jako
násobièe.
INITIAL EXCHANGE = USER 3 - máme-li v trmaster.dta èlenská DIG èísla v USER 3
QSO POINT METHOD = TEN POINTS PER QSO monost dát qso za 10 bodù u verze 5.98 jetì není
EXCHANGE RECEIVED = RST DOMESTIC QTH

U neèlenù dát 0, mezera a rst 9, u èlenù, u kterých
trmaster.dta zná èlenské èíslo, se èlenské èíslo samo
vloí do spodního políèka, mezera rst 9. Po závodì pøepsat body u neèlenù na 1. Nepouíváme zde oznaèování
S&P QSO dolarem $ - øádka v log.dat by byla pøíli
dlouhá.

European HF Championship

MY CALL = OK1XYZ
CONTEST = PACC
CONTEST NAME = EUROPEAN HF CHAMPIONSHIP
DX MULTIPLIER = NONE
ZONE MULTIPLIER = BRANCH ZONES
QSO POINT METHOD = ONE POINT PER QSO - od
roku 1999
EXCHANGE RECEIVED = RST ZONE OR SOCIETY
DOMESTIC MULTIPLIER = WYSIWYG
MULTIPLE BANDS = TRUE
V nových verzích N6TR je EU HF ji zabudován.

IARU REG-1 160 m Contest

MY CALL = OK1XYZ
CONTEST = PACC
CONTEST NAME = IARU REG-1 160M CONTEST
DX MULTIPLIER = ARRL DXCC
DOMESTIC MULTIPLIER = WYSIWYG
EXCHANGE RECEIVED = RST DOMESTIC QTH
Je-li district èíselný, napsat district, mezera, jedno
èíslo z rst 9, jinak ve OK.

HA DX Contest dle standardní konfigurace v N6TR
MY CALL = OK1AYY
CONTEST = HA DX

Ostatní ji obsahuje N6TR. HA DX Contest není ale
v N6TR dotaen k dokonalosti. Do hungary.dom
dopíeme chybìjící upu Hajdú-Bihar Hb. N6TR asi do
verze 6.72 nezareagoval na zmìnu podmínek, kdy i vlastní zem a vlastní kontinent je za 1 bod. Po závodì musíme
v deníku log.dat pøepsat pùvodní bodování z 0 na 1
bod. Zároveò musíme v log.dat do sloupeèku násobièù
dopsat èlenská èísla HA stanic, která jsou - stejnì jako
HA upy, násobièi. Teprve pak provedeme kontroly
duplicit a násobièù a vytvoøíme sumární list v post.exe.
U HA stanic, které dávají dvojpísmennou upu, zapíeme
za upu s mezerou nulu, jinak by se QSO nechtìlo uloit.
Pokud závodíme rekreaènì do asi 250 QSO, pak standardní konfigurace, tak jak je v N6TR, vyhoví. Pokud
závod jedeme skuteènì s plným nasazením, pouijeme
následující øeení:

HA DX Contest podle OM7AG

Radioamatérské souvislosti

OK CW a SSB ZAVOD (ROK 2000)

MY CALL = OM7AG
CONTEST = HA DX
EXCHANGE RECEIVED = RST QSO NUMBER OR
DOMESTIC QTH
ADD DOMESTIC COUNTRY = HA
COUNT DOMESTIC COUNTRIES = TRUE tento
pøíkaz verze 6.56 a nií neznají a tak tento øádek
u niích verzí vynecháme, ani by to mìlo vliv na správnou funkci
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QSO POINT METHOD = CQ WW; QSO s OM (vlastní
zemí) po závodì v log.dat ruènì opravíme z 0 na 1 bod
QSO POINTS DOMESTIC CW = 6
QSO POINTS DOMESTIC PHONE = 6
INITIAL EXCHANGE FILENAME = HA-DXC.MBR
LEADING ZEROS = 3
QSO BY MODE = TRUE

Pokud by nìjaký èlen HA-DX nebyl v seznamu HADXC.MBR, zapíeme do dolního políèka pøedávané èlenské èíslo s c napø. c123, nebo 6 c123, pokud by nám
stanice dala 569 123. V závodì se pøedávají poøadová
èísla napø. 163, HA2MV má ale èlenské èíslo také 163.
Aby N6TR rozliil, co je poøadové èíslo a co èlenské èíslo
HA stanic, pøiøadíme èlenským èíslùm nìjaké písmenko.
Pùvodní autor HA-DXC.MBR DL1DQW? pouil c.
Velkou výhodou tohoto øeení je, e èlenská èísla se automaticky vkládají s písmenkem c do dolního políèka a
zároveò se po uloení qso objeví ve sloupeèku násobièù.
Bodování HA = 6 bodù, DX = 3 body, EU = 1 bod je
v poøádku. Po závodì tedy v log.dat opravíme pouze
QSO s vlastní zemí z 0 na 1 bod. Úèast OK (v daném pøípadì OM) stanic je relativnì malá a tak je oprava snadná. Zároveò se nezdrujeme zapisováním nuly za HA
upy ani zapisováním èlenských èísel HA stanic.
Souborky ha-dxc.mbr a hungary.dom, pùvodem
z DL, si od Tona OM7AG stáhneme na PAKETU z rubriky
ZAVODY. Originální soubor hungary.dom v N6TR si
nìkam uloíme a nahradíme souborem z paketu.
I v tomto rozíøeném hungary.dom si doplníme chybìjící upu Hb. Doplnìný soubor ha-dxc.mbr a hungary.dom, který jsem upravil tak, aby v pøehledu násobièù na obrazovce byly nejen HA upy, ale i nejvíce
frekventovaná èlenská èísla, najdeme v n6trdomini.zip
na internetových stránkách Radioamatéra [6].

LZ DX Contest

MY CALL = OK1XYZ
CONTEST = IARU
CONTEST NAME = LZ DX CONTEST
QSO POINT METHOD = ONE POINT PER QSO
V log.dat pøepsat LZ na 6 bodù, DX 3 body, OK a EU
je za 1 bod.

Original QRP Contest

MY CALL = OK1XYZ
CONTEST = PACC
CONTEST NAME = ORIGINAL QRP CONTEST
DX MULTIPLIER = ARRL DXCC
DOMESTIC MULTIPLIER = NONE
EXCHANGE RECEIVED = RST QSO NUMBER AND
POSSIBLE DOMESTIC QTH
Není-li stanice VLP, MP nebo QRP, je nutno v pøísluném sloupci log.dat vymazat prefix. Body poèítá
DJ7ST podle dolých deníkù.

RSGB 1.8MHz Contest

MY CALL = OK1XYZ
CONTEST = CQ 160
CONTEST NAME = RSGB 1.8MHz CONTEST
DX MULTIPLIER = NONE
DOMESTIC QTH DATA FILENAME = G.DOM

12

EXCHANGE RECEIVED = RST QSO NUMBER AND
DOMESTIC QTH
QSO POINT METHOD = THREE POINTS PER QSO

RSGB 7MHz Contest

MY CALL = OK1XYZ
CONTEST = CQ 160
CONTEST NAME = RSGB 7 MHz CONTEST
DX MULTIPLIER = NONE
DOMESTIC QTH DATA FILENAME = G.DOM
EXCHANGE RECEIVED = RST QSO NUMBER AND
DOMESTIC QTH
QSO POINT METHOD = THREE PHONE FIVE CW
BAND = 40
g.dom je seznam hrabství:
Ae = AE
Al = AL
a
Ze = ZE

Tops Activity 3,5 MHz Contest (TAC)

MY CALL = OK1XYZ
CONTEST = PACC
CONTEST NAME = TOPS ACTIVITY 3,5 MHz CONTEST
DX MULTIPLIER = NONE
PREFIX MULTIPLIER = PREFIX
DOMESTIC MULTIPLIER = NONE
EXCHANGE RECEIVED = RST QSO NUMBER AND
POSSIBLE DOMESTIC QTH
QSO POINT METHOD = TWO POINTS PER QSO
BAND = 80
OK pøepsat na 1 bod; ti, kteøí dávají èlenská èísla, jsou
o dva body více.

Ukrainian DX Contest

MY CALL = OK1XYZ
CONTEST = PACC
CONTEST NAME = UKRAINIAN DX CONTEST
DX MULTIPLIER = ARRL DXCC
DOMESTIC MULTIPLIER = WYSIWYG
EXCHANGE RECEIVED = RST DOMESTIC QTH
QSO POINT METHOD = TWO POINTS PER QSO
V log.dat se pøepíí OK na 1 bod, DX na 3 body, UR
na 10 bodù. Rovnì umazat èíselné násobièe a nechat
jako násobièe jen UR okresy a zemì. V nových verzích je
UKRAINIAN ji zabudován.

Worked All Germany

MY CALL = OK1XYZ
CONTEST = PACC
CONTEST NAME = WORKED ALL GERMANY
DX MULTIPLIER = NONE
DOMESTIC MULTIPLIER = DOMESTIC FILE
LITERAL DOMESTIC QTH = TRUE
DOMESTIC QTH DATA FILENAME = WAG.DOM
INITIAL EXCHANGE = USER 2 - máme-li DOKy
v USER 2
EXCHANGE RECEIVED = RST DOMESTIC QTH
QSO POINT METHOD = THREE POINTS PER QSO

Pokud bychom mìli qso s nenìmeckou stanicí,
mùeme zapsat X, po uloení vymazat X jako násobiè a
napsat 0 bodù. Pøípadnì to udìláme a po závodì
v log.dat.

WWL

Ve verzi 6.36 je, ale jetì nefunguje dobøe. Dopíeme
proto
DOMESTIC MULTIPLIER = DOMESTIC FILE
DOMESTIC QTH DATA FILENAME = WWL.DOM
U niích verzí té mùe fungovat s logcfg.dat, který
moná jetì najdeme na paketu.
wwl.dom je seznam prvých dvou písmenek lokátoru:
AA = Aa
a
RR = Rr
Ve vyích verzích nejsou dva pøedchozí pøíkazy ani
wwl.dom potøeba.

REF - French Dx Contest

Na závìr jako ukázku uvádím monou variantu celého
logcfg.dat pro REF. Nejsou zde ale pøíkazy napøíklad
kolem PTT, které jsou u 100 W transceiveru zbyteèné.
MY CALL = OK2QX
CONTEST = PACC
CONTEST NAME = REF - FRENCH DX CONTEST
POSSIBLE CALL WINDOW DUPE BACKGROUND
= GREEN
DISPLAY MODE = COLOR
KEYER OUTPUT PORT = PARALLEL 2
PADDLE PORT = 2
EXCHANGE RECEIVED = RST DOMESTIC QTH
DX MULTIPLIER = NONE
DOMESTIC MULTIPLIER = WYSIWYG
CODE SPEED = 32
CQ MEMORY F1 = CQ^CQ^REF \ \ TEST
CQ MEMORY F2 = \ TEST
CQ MEMORY F3 = !!#♣
CQ MEMORY F4 = !!#-1♣
CQ MEMORY F5 = ♣♣5NN!! !!
CQ MEMORY F7 = SRI QSO 73 \ TEST
EX MEMORY F3 = !!#♣
EX MEMORY F4 = !!#-1♣
EX MEMORY F5 = ♣♣5NN!! !!
EX MEMORY F6 = \
EX MEMORY F7 = TU^EE
EX MEMORY F8 = AGN
CQ EXCHANGE = ^~^♣♣5NN!! !! !! !! #♣♣
S&P EXCHANGE = R^~^♣♣5NN!! !! !! !! #♣♣
QSL MESSAGE = TU^73 \ TEST
QUICK QSL MESSAGE = R^TU
AUTO CALL TERMINATE = TRUE
AUTO SEND CHARACTER COUNT = 4
CW TONE = 0
PADDLE MONITOR TONE = 0
WEIGHT = 1.03
SHOW SEARCH AND POUNCE = TRUE
CONFIRM EDIT CHANGES = FALSE
DE ENABLE = FALSE
Je-li departement èíselný, napsat departement, mezera, jedno èíslo rst 9. Je-li dep. FS, TK, 2A, 2B apod., je
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Poznámka: Windows zobrazuje regulérní znaky DOS
dvojvykøièník a lísteèek jako prázdný èi plný obdélníèek.
Dvojvykøièníky a lísteèky napsané ve Windows a Wordu
v ukázce REF jsou falené. Proto je i v tomto textu (stejnì jako v RA 1/03) pouit symbol ♣ namísto
dosovského
. V logcfg.dat proto musíme tyto znaky
vdy vytvoøit v DOSu, Nortonu nebo N6TR, viz odstavec
Zrychlování a zpomalování textu.
Konfiguraci REF od DL1DQW s ref.dom, kontrolou a
pøehledem èíselných i pismenkových distriktù,
jednoduchým ovládáním a správným bodováním
najdeme v n6trdomini.zip [6].
NEZAPOMEÒTE: Zápis pøijatého kódu je vdy s mezerami. Napø. 569APD001 zapíeme jako 6 APD 1, kód
599001JN89CU zapíeme jako 1 JN89CU. Tedy u èísel
zbyteènì nepíeme nuly, RST - je-li 599 - nepíeme
ádný, je-li 579, napíeme jen 7, mezera a dalí èásti
kódu. Kód z originálního qrp závodu 569001/QRP
zapíeme jako 6 1 QRP. Nikdy v pøijatém kódu
nepíeme lomítka, pomlèky apod.
Zdánlivì sloitý zápis je uveden u OKOMQRP contestu. Vidíme, e deník bere správnì i pøeházený zápis kódu.
Nìkdy si deník vyaduje zapsání jednoho èísla RST,
zpravidla 9, za pøijatý kód, viz tøeba pøedcházející REF.
To, jaké variace zápisu si v daném závodì mùeme
dovolit, si vyzkouíme pøed závodem. Více se doèteme
v originálním manuálu.
Rada: poznámky, které jsou u shora uvedených
logcfg.dat, je dobré zapsat i do naeho logcfg.dat. Po
roce toti zapomeneme, jak se závod vlastnì ovládal a co
a jak jsme zapisovali ve spodním okénku. Poznámky
v logcfg.dat musíme zapisovat na samostatný øádek,
nikoliv vedle pøíkazu.

Velké závody pro posluchaèe

U velkých závodù pro posluchaèe, kde se vyaduje pouze
znaèka odposlechnuté stanice, event. pøedávaný kód a
report v místì poslechu, mùe být N6TR dobrým pomocníkem.

CQ WPX SWL

MY CALL = OK1-12307
CONTEST = GENERAL QSO
CONTEST NAME = CQ WPX SWL
DISPLAY MODE = COLOR
MULT BY BAND = TRUE - u posluchaèù jsou na
kadém pásmu násobièe zvlá
QSO POINT METHOD = ONE POINT PER QSO vechna spojení u SWL jsou za 1 bod
QSL MESSAGE = R
CODE SPEED = 70
CQ MEMORY F1 =
(To e za rovnítkem nic není,
není chyba)
CQ MEMORY F2 =
QSO BEFORE MESSAGE = B4
CW TONE = 0
General qso umoòuje nezdrovat se zápisem ve spodním políèku. Po závodì zmìnit GENERAL QSO na CQ
WPX a v post.exe pod P doplnit násobièe, odklepáním
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chybìjících násobièù klávesou Y. Ty se objeví v log.dat
v kolonce QTH.
Pokud máme v deníku trmaster.dta, pak se jména
stanic objeví v kolonce name, to vak nièemu nevadí.
Teprve nyní udìláme summary.dat v post.exe R a S.

CQ WW SWL

MY CALL = OK1-12307
CONTEST = CQ WW
CONTEST NAME = CQ WW SWL CHALLENGE
DISPLAY MODE = COLOR
ZONE MULTIPLIER = NONE
QSO POINT METHOD = ONE POINT PER QSO
(nebo THREE PHONE FIVE CW)
QSL MESSAGE = R
CODE SPEED = 70
CQ MEMORY F1 =
(To e za rovnítkem nic není,
není chyba)
CQ MEMORY F2 =
QSO BEFORE MESSAGE = B4
CW TONE = 0
Zemì mimo vlastní kontinent jsou za 5 bodù, vlastní
kontinent 1 bod. U bodování se rozhodneme, zda bude
jednoduí po závodì v log.dat pøepisovat 1 bod na 5 bodù
nebo naopak. Jedna zem je jen jeden odposlech. Druhý
odposlech je odposlechem duplicitním za 0 bodù. To, kterou zemi ji máme, vidíme v pøehledu násobièù. U zemí,
které se do pøehledu nevely, odposlech uloíme. Není-li u
nìho násobiè, ihned ho vymaeme pomoci Alt-Y. Pokud
to neuèiníme, nic se nedìje, udìláme to dodateènì v
log.dat a po závodì. To, e tím naruíme èíslování
odposlechu v log.dat, nevadí. V summary.dat se objeví
správný poèet odposlechù i výsledek.
Podmínky SWL závodù se obèas mìní. Existují programy specielnì pro posluchaèe a tak pouití N6TR není
pro SWL to pravé oøechové. Nemám posluchaèské
zkuenosti, uvedené dvì konfigurace jsou tedy bez
záruky. Tvoøil jsem je podle instrukcí OK1WWJ.

Pøepis papírového deníku
do elektronické podoby

V poèítaèi nastavíme datum a èas kousek pøed zaèátek
èasu papírového deníku, napøíklad z CQ WW. Spustíme
N6TR se zdola uvedenou konfigurací, napíeme call,
Enter, v dolním políèku
naskoèí zóna - je-li
výjimeènì jiná ne nabízí
N6TR, opravíme jí. Pomocí
Alt-1 a Alt-9 si pøed
uloením posuneme èas na
èas v papírovém deníku.
Enter a QSO je uloeno.
Samozøejmì nezapomeneme také pøedem nastavit
souhlasné pásmo z papírového deníku. U dalího
QSO vidíme, e je o 2 minuty pozdìji, dáme Alt-2,
napíeme dalí call, Enter,
Enter. Jeden Enter si
uetøíme doplnìním ji
známých pøíkazù do
logcfg.dat pro ipièku.

MY CALL = OK1KZ
CONTEST = CQ WW
DISPLAY MODE = COLOR
INCREMENT TIME ENABLE = TRUE
QSL MESSAGE = R
CQ EXCHANGE = (To e za rovnítkem nic není, není
chyba)
CODE SPEED = 45
Pro jiné závody uvedený logcfg.dat pøíslunì modifikujeme. Jde-li o závod, kde se pøedává poøadové
èíslo spojení nebo okres, hrabství, pøípadnì oboje,
musíme zapisovat i do spodního políèka. I tak bez problémù pøepíeme pøi psaní vemi dvìma prsty více jak
5 qso za minutu.

Band mapa

Na nae závodní CQ se 100 W a Windomkou na 14, 21,
28 MHz po nás netìkne ani pes. Proto musíme pracovat ve volacím S&P módu, tedy ladit po pásmu a stanice
vyhledávat. Ji jsme se nedovolali na pátou èi desátou
stanici a tak je zkouíme volat znovu. Jenome si
nemusíme spolehlivì pamatovat onìch 10 volaèek ani
kmitoètù, na kterých stanice byly. Propojením poèítaèe a
TCVRu pomocí interfejsu CT-17 si mùeme zprovoznit
band mapu a tak získat pøehled o stanicích na pásmu a
jejich kmitoètech. A hlavnì nemusíme stále znovu
zapisovat volaèky a mazat je, pokud jsme se nedovolali a
zkouíme dalí stanici. S band mapou mùeme èekat
tøeba v deseti frontách najednou, pak je pøece jen vìtí
nadìje, e se èasem na jednu z mnoha stanic, s kterými
potøebujeme navázat spojení, dovoláme. A tak se nae
závodìní stává zase o nìco pohodlnìjí. Více najdeme
v manuálu a øekl bych, e nejlepí je nechat si ukázat
práci s band mapou u nejbliího contestmana. Do
logcfg.dat dopíeme napøíklad:
RADIO ONE TYPE = IC775
RADIO ONE RECEIVER ADDRESS = 70
RADIO ONE CONTROL PORT = SERIAL 1
BAND MAP ENABLE = TRUE
RADIO ONE BAUD RATE = 4800
Dalí informace a pøíkazy najdeme v manuálu.
Nezapomeòte, e adresa je zde v decimálním tvaru, tedy 70.
V manuálu TCVRu IC775 je v hexadecimální tvaru, tedy 46.
Pøíklad okna band mapy je na obr. 1, pro porovnání je
v obr. 2 uvedeno i okno band mapy jiného deníku,
N1MM.
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ve OK. V log dat pøepsat jiný kontinent na 3 body,
v SSB èásti pøepnout Alt-M na SSB.

Obr. 1
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Opravy chyb v logcfg.dat

A budete doplòovat uvedené konfigurace logcfg.dat závodù a postupnì zkouet jejich funkènost, zjistíte, e
program se pøi chybì neotevøe.
U pomalých poèítaèù jetì stihneme
uknout na klávesu PAUSE a pøeèíst
si, na kterém øádku naeho
logcfg.dat máme chybu. U rychlejích poèítaèù to nestíháme. Pak
pouijeme Ctrl-O a v klidu si
pøeèteme, kde máme chybu a
pokraèujeme dále, a vechny chyby
odstraníme. Zde se projeví výhoda
Windows, kdy pøi sputìní v oknì se
program zastaví a ukáe, na kterém
øádku logcfg.dat máme chybu. Èím
starí verze, tím ménì pøíkazù zná. A
tak nìkteré pøíkazy, které jsme si
uvedli, bude povaovat za chybné.
Teprve po odstranìní chyb v logcfg.dat se deník otevøe.
Nyní si dále ná logcfg.dat dolaïujeme tak, aby
odpovídal duchu závodu. V klidném a pohodovém
závodì pùsobí zbìsilá konfigurace smìnì a naopak
v CQ WW si odpustíme i 73 na konci spojení.
Konfigurace stanice, která udìlá za závod pøes 5000 qso
bude jistì odliná od naí, kdy jedeme závod jen
rekreaènì.

Pøipomínky ètenáøù

Dùleitým pøíkazem je Alt-Q, který umoòuje opakovaní
libovolné zprávy, zpravidla CQ, po námi zvoleném poètu
sekund. To umoòuje zapnout trvale CQ a odejít na obìd
do restaurace, ani bychom pøili o kmitoèet. V praxi na
pásmu slyíme, e Alt-Q se pouívá nezdravì èasto.

Podpora provozu
deníku N6TR
Ing. Jaroslav Erben, OK1AYY, ok1ayy@volny.cz

Pøedcházející èlánek kola N6TR pro zaèínající
závodníky [1] byl zamìøen na parametry a nastavení a pøizpùsobení software pro situace související s provozováním deníku v rùzných
závodech. Myslím ale, e uiteèné mohou být i
zkuenosti související s fone a CW provozem
z hlediska hardware.

Jak si etøit hlasivky ve FONE závodech

Nejdøíve v PC musíme mít zvukovou kartu. Já se pøi
koupi zvukovky øídil radami Pavla OK1FPS. Cituji èást
jeho paketové zprávy:
 je jedina jistota, musi to byt ORIGINAL!
Sounblaster od CREATIVE LABS, nikdy nekupuj nejake
t.zv. Soundblaster kompatibilni....
.je jedno zda to bude stary Sound Blaster Value 16,
AWE 32, AWE 64 nebo Vibra.....
(viz té rubrika RADY-OK2WO: Jakou zvukovou
kartu? Proè nefungují pro nae úèely moderní poèítaèe,
moderní SW produkty a moderní zvukové karty se
dozvíme také ve zprávách, které najdeme na paketu
v rubrikách RADY a SWN6TR od Martina OK1RR, nìkteré informace jsem umístil i do n6trdomini.zip [2]).
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BIG REMAINING LIST = TRUE
a pøehled násobièù se zvìtí na
celou íøi obrazovky. Pak se na
obrazovku vejde napøíklad celý
seznam hrabství G.DOM.

Upozornìní: Pøes vekerou snahu
se pøece jen nepodaøilo vyhnout se
úplnì chybám, take si prosím
opravte v první èásti (RA 1/2003)
na str. 27 v prvním sloupeèku vlevo
je uvedeno:

SAY HI ENABLE = TRUE umoní dávat jména, dostaneme-li
záchvat závodìní a nechceme se
jmény zdrovat, dáme TRUE místo
FALSE nebo

Alt-Q se hodí, kdy k nám pøijde odruovací sluba
nebo se jdeme podívat k sousedovi, který si stìuje na
ruení TV. Dost dobøe nemùeme zaklíèovat plný výkon
po dobu tøeba jedné hodiny. Pokud ale vysíláme tøeba po
deseti vteøinách text: TESTING DE OK1XYZ -----------------------------, zaøízení to dlouhodobì pøeije i
s plným výkonem.

V novìjích verzích mùeme pøíkaz
LEADING ZEROS = 0
pøepsat na TRUE nebo 3, pak se dává èíslo qso 20 jako
T20. Pìtièárková nula ze zmìní na T a pøíkazem SHORT
INTEGERS = TRUE. Standardnì je nastaveno FALSE.
V mnoha závodech je pøíli mnoho násobièù (okresy,
zemì DXCC) a jejich pøehled se na obrazovku nevejde.
Nìkdy si pomùeme pøíkazem

Aby zvukovka pracovala s N6TR, musíme do nìj dát
program SBDVP. Ten najdeme na paketu v rubrice
SWN6TR ve verzi SBDVP094. Já si dle AMA 2/99,
èlánek HAMSOFT [3], podle instrukcí Karla OK2FD stáhl
z Internetu verzi SBDVP101. V souèasné dobì novìjí
verze 102 a 103 najdeme na internetu [4].
Program sbdvpxxx.zip si rozbalíme tøeba do
adresáøe nazvaného SBDVP.
Do èistého deníku N6TR pojmenovaného tøeba LOGFONE si zkuebnì pøekopírujeme ze SBDVP soubory
sbdvp.exe (kdyby sbdvp neel, pouijeme
sbdvpb.exe), logcfg.dat, sbdvpcfg.dat a
cqf10.dvp. Do pøíkazové øádky napíeme: sbdvp -a,
Enter a spustíme deník tr.exe. Po stisknutí F10
uslyíme hlas VK0IR.
Po zavøení deníku napíeme do pøíkazové øádky
sbdvp -u, Enter, abychom povídaní odinstalovali.
Vyzkouíme pomocí mikrofonu, zda ná PC zvládá nastavený vzorkovací kmitoèet 12 048 Hz.
Deník opìt spustíme pøíkazem sbdvp -a, Enter a
tr.exe, Enter. Pomocí Ctrl-F10 namluvíme krátký text
do mikrofonu, zapojeného do mic vstupu zvukové karty.
Nahrávání ukonèíme klávesou ESC. Po stisknuti F10
uslyíme, co jsme namluvili. Je-li nahrávka zkreslená,
zvolíme nií vzorkovací kmitoèet. U mého starého PC
486 na 33 MHz jsem musel jit na 7000 Hz. Pøi 4 MB
RAM byla celková délka textù asi 2 minuty. Ale i
u nových PC se mùe stát, e zrovna nesnáejí onìch

správnì mìlo být:
SAY HI ENABLE = TRUE Obr. 2 umoní dávat jména, dostaneme-li
záchvat závodìní a nechceme se
jmény zdrovat, dáme FALSE místo TRUE nebo

Literatura:

[1] Karel Karmasin, OK2FD: Contest log N6TR. AMA Magazín

5/1994
[2] Karel Karmasin, OK2FD: Hamsoft (SBDVP). AMA Magazín
2/1999
[3] Pùvodní kola n6tr se soubory DOM
http://www.qsl.net/ok1if/kola_n6tr/skola_n6tr.htm

a

INI:

[4] Manuál a nové post.zip s Cabrillem do placených verzí:
www.qth.com/tr/
[5] SBDVP: http://fermi.la.asu.edu/w9cf/sbdvp/sbdvp102.zip
http://fermi.la.asu.edu/w9cf/sbdvp/src/sbdvp103.zip

a

[6] n6trdomini.zip - internetové stránky èasopisu Radioamatér
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12 048 Hz. I kdy nae PC umí 44 000 Hz, je rozumné
nastavit 8 000 a 11 000 Hz. Èím vìtí kmitoèet, tím nám
nae povídání ubírá více místa na disku i v pamìti.
Abychom nemuseli stále komplikovanì spoutìt program, dáme si do menu Nortona napø. pøíkazy
Hot key: F
- respektive jaké písmenko chceme
Label: LOG FONE - respektive co chceme
Commands:
C:
CD\
CD LOGFONE
SBDVP -R11000 - u PC s RAM pod 8 MB radìji jen
kmitoèet 8000 Hz
SBDVP -A
fone.bat
V naem LOGFONE vytvoøíme následující souborek
fone.bat:
tr.exe
cd\
cd logfone
sbdvp -u
cd\
Za pøedpokladu, e v LOGFONE ji máme logcfg.dat
pro pøísluný závod, spustíme si deník z menu Nortona
horkou klávesou F. Ukonèení závodu je standardní
pomocí Alt-X. Je samozøejmé, e máme v menu Norton
Commanderu vytvoøené dalí horké klávesy pro ostatní
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závodní a stanièní deníky a jiné programy. Je
to mnohem operativnìjí ne ve Windows,
kde pracnì hledáme myím kurzorem ikonu a
program se spustí, kdy se nám povede
správný dvojklik.
Poznámka: LOGFONE nepracuje pod
Windows. Pokud budeme bìný N6TR (bez
SBDVP) spoutìt ve Windows, pak si
kliknutím pravým tlaèítkem myi na ikonu
N6TR otevøeme vlastnosti a v Program
zakrtneme po ukonèení zavøít. Dále
v Obrazovka
zakrtneme
celá
obrazovka. V Rùzné také zakáeme
odkrtnutím spoøiè obrazovky.
Pøi sputìní N6TR v oknì udìlají
Windows z N6TR na obrazovce jakýsi oklivý
obrázek. Jak v manuálech, tak na obálce Ra
jsou zkopírované právì ony oklivé obrazovky. Skuteènost je vak pøívìtivìjí.

nezúèastnìným poslouchajících stanic na
pokraj infarktu.
Není na kodu, aby PC pøi nahrávání i
pøehrávání byl galvanicky oddìlen od transceiveru. Já napø. pouívám miniaturní oddìlovací trafa KB0160 600/600 ohmù z GES elektronic umístìné v separátním modulátoru se
vstupy pro 4 mikrofony.

CW interface a pøipojení pastièky

1. do sbdvpcfg.dat napíeme jednou
provdy:
cqf1.dvp, cgf2.dvp
a cqf10.dvp
exf1.dvp, exf2.dvp
a exf10.dvp
2. logcfg.dat pro SSB LIGU doplníme o
øádky (je to pøíklad, vy to udìláte tøeba úplnì
jinak):
DVP ENABLE = TRUE
QSL SSB MESSAGE = CQF5.DVP potvrzuji, 73 ok1xyz závod
CQ SSB EXCHANGE = CQF3.DVP dobré ranko, pro tebe 59 A143
QUICK QSL SSB MESSAGE = CQF6.DVP - dík
ahoj
QSO BEFORE SSB MESSAGE = CQF7.DVP bohuel u jsme mìli qso ok1xyz závod
S&P SSB EXCHANGE = EXF2.DVP - potvrzuji,
pro tebe 59 A143
EX SSB MEMORY F1 = EXF1.DVP - OK1XYZ
Dále si pod zbývající F klávesy v CQ a S&P módu
namluvíme, co uznáme za vhodné. Povinné je ovem
pod F1 v CQ módu namluvit výzvu a v S&P volacím
módu pod F1 call. Volaèku si namluvíme v S&P nejen
pod naøízených F1, ale i pod F6, pokud jsme na F6
zvyklí z CW. Celkem lze namluvit 20 zpráv, pomoci CtrlF1 a Ctrl-F10, a to v CQ a S&P módu. Více podrobností najdeme v manuálu programu SBDVP.
Nyní mùeme pøemýlet, jak to udìláme, abychom
mohli nahrávat z mikrofonu transceiveru a té pøepnout
na to, co pøijímáme. A naopak, aby to, co jsme nahráli,
bylo vysíláno s paralelnì zapojeným mikrofonem. A té
aby modulace z poèítaèe byla stejná s modulací z mikrofonu. V tom je ale potí, nebo máme trochu jiný hlas
ráno, v poledne èi veèer. A tak nás nìkteré stanice ve vnitrostátních závodech pochválí, e modulace z poèítaèe je
témìø stejná jako pøes ústa, jiné odmítají navázat spojení se slovy s poèítaèem spojení nedìlám.
V LOGFONE si tedy ke zvolenému závodu namlouváme
pøísluné texty, napøíklad pro SSB ligu, viz výe.
V adresáøi LOGFONE se nám po uzavøení deníku namluvené texty objeví jako:
cqf1.dvp, cqf2.dvp atd,
exf1.dvp, exf2.dvp atd.
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Po ukonèení závodu si musíme tyto namluvené texty
napøíklad ze sobotní SSB ligy nìkam uloit pro pøítí
pouití. V pondìlí je toti AKTIVITA SSB na 160 m a tam
neøíkáme kód A143, ale okres APD. Mimoto SSB liga je
závod svinìjí a tak také namlouváme texty svinìji,
naopak Aktivita 160 je závod, kde se nikam nespìchá a
pøi závodì se probere i mnoho jiných témat, proto texty
namlouváme klidnì, jako by ani o závod nelo. Ale i
v takových závodech jsou chvíle, kdy svinost naich
namluvených textù absolutnì nevyhovuje a zdruje. Pak
stiskneme stejnì jako u CW Alt-K Kill - v tomto pøípadì SSB - a pouijeme nae reálná a mnohem operativnìjí ústa.
V LOGFONE mám podadresáø KECYDVP a v nìm
v dalích podadresáøích ASSB, SSBLIGA, CQWW,
TATRY a pod. uloeny pøísluné texty cgf1.dvp,
cgf2.dvp, .... exf1.dvp, exf2.dvp
Fone v N6TR funguje stejnì jako CW, tedy témìø ve
na Enter. Jenom znaèku protistanice a samozøejmì i
èíslo spojení musíme øíct vlastními ústy. U SSB LIGY
v S&P nemluvíme vùbec, ve øekne poèítaè a my snadno
odjedeme ranní závod, ani bychom se museli pøíli
probouzet ze spánku.
Ti, kteøí zkouejí na pásmu rùzné mikrofony a pikofarady instalované do mikrofonù, si vytvoøí dalí deník
s názvem tøeba LOGGEN, kde je základem
GENERÁLNÍ, tedy obyèejné spojení, které nám umoní
uloit do deníku RST, QTH, NAME a pomocí Ctrl-N i
poznámku. A hlavnì pod Ctrl-Fx nahrávat modulace
z pásma a znovu je pomocí Fx poutìt, aby si protistanice mohla sama poslechnout svojí modulaci. Kapacita 20
hlasových zpráv je dostateèná k vzájemnému posouzení
modulací stanic i ve velkém krouku a také k pøivedení
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Provoz

Jak tøeba na SSB LIGU?

Galvanicky oddìlené propojení PC/TCVR ze
sériového portu najdeme v [5]. Hotový interface v prakticky stejném zapojení zakoupíme
u OK2VJQ. Pouití sériového portu ale
neumoòuje pøipojit pastièku a tak i kdy
pomocí F10 mùeme klíèovat z klávesnice,
nemonost operativnì promluvit pastièkou (a
to stejnou rychlosti a tvarem znaèek jako klíèuje N6TR) z nás dìlá v nestandardních situacích
polovièní invalidy. Zapojení interfejsu z paralelního portu, které pouívám, je na obr.1.
Na pinu 14 paralelního portu je pøíli mìkké
napìtí a tak si mùeme dovolit proud diodou
optoèlenu nejvýe 500 µA. To je málo na to,
aby výstupní tranzistor optoèlenu spolehlivì
klíèoval, zejména v pøípadech zatíení pøídavnými klíèovacími obvody s kapacitami,
které zajiují napøíklad u IC728 nostalgické
zakulacení znaèek, u jedovaté IC735 odkliksání
u blízkých stanic, u IC775 zvìtení pøedstihu
sepnutí a vlastní èas odpadu PTT apod.
Musíme si proto vypùjèit tvrdé napìtí 5 V
napøíklad z pinu 1 patnáctipinového portu
GAME a proud zvednout na 5 a 8 mA. I tak je
nutné klíèování posílit tranzistorem, aby zaklíèování bylo
jednoznaèné a nemìnilo tvar a èas znaèek. Eventuelnì
podobný obvod pro PTT pøipojíme na pin 16, zemní pin
18 je spoleèný s klíèováním a v naem pøípadì na nìj
pøipojujeme pouze blokovací kapacity proti vf. Emitor
tranzistoru pro PTT rovnì pøipojíme na pin 1. Zemní pin
pro pastièku je 25. Výhodu ovládání PTT z N6TR
oceníme u PA nad 1 kW s pomalejími anténími relátky.
U TCVRù 100 W nemá ovládání PTT z N6TR praktický
smysl.
V závodním provozu je pastièka pøipojena na paralelní port, v bìném provozu k elbugu nebo do vstupu pro
pastièku na TCVRu. Trojpólový pøepínaè zajiuje galvanické oddìlení zemí pastièky mezi elbugem a PC.
Obvyklý blokovací kondenzátor 100 nF na klíèovacím
tranzistoru musíme u nìkterých nových TCVRù s pøíli
malým proudem pøi zaklíèování sníit a na 22 nF, aby
nedocházelo k prodluování znaèek.

[6] Jaroslav Meduna, OK1DUO: Galvanické oddìlení PC - TRX.
Radioamatér 5/2000
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Koneènì na CEPT
z Øecka bez omezení
Olda Linhart, OK1YM, ok1ym@seznam.cz

Kdy jsem v roce 1997 odjídìl sluebnì do Øecka, nebyl
jsem pøíli naden informací, e moje CEPT licence zde
neplatí, nebo Øecko akceptuje tuto dohodu pouze pro
obèany státù EU. Vìdìl jsem, e ÈRK se ji od roku 1995
snaí tuto situaci prostøednictvím ÈTÚ zmìnit, aby mezi
OK a SV byla uzavøena mezivládní dohoda o uznávání
radioamatérských povolení. Po celou dobu mého pobytu v Athénách jsem se snail tuto záleitost usmìròovat
správným smìrem. Sliby úøedníkù v OK i SV vak zùstaly
bez naplnìní a tak jsem - abych mohl z Øecka legálnì
vysílat - musel nakonec pouít výjimek.
Prvním pozitivním krokem byla monost poádat o
speciální znaèku pro závody a jiné zvlátní pøíleitosti,
zaèínající prefixem J4. Kdy u jsem skoro balil kufry,
dostala se mi do rukou informace, e Ministerstvo
dopravy a spojù Øecka chystá novou vyhláku, upravující radioamatérské vysílání v Øecku. To byl konec srpna
2002. V prosinci jsem se vrátil definitivnì do ÈR a
dnes mi bylo potvrzeno, e nová vyhláka byla dne 18.
prosince 2002 publikována v Øeckém vládním listì pod
èíslem (FEK 1579 B/2002 - 68000/763) s platností od
1. 1. 2003.
Pro OK, OM a jiné stanice z bývalého východního
bloku to znamená, e pøi Vaich cestách do Øecka
mùete bez problémù pouívat Vae CEPT licence a
legálnì vysílat odkudkoliv z Øecka (mimo Mount Athosu
- SV/A!!!) na základì standardních pravidel pro CEPT.

DX expedice

Zdenìk Proek, OK1PG, ok1pg@seznam.cz

3C5XA byla znaèka Alana G3XAQ, pod kterou pracoval
z Rovníkové Guineje. QSL vak poaduje pouze direct.
F5VHH byl èlenem doprovodného týmu pøi automobilové rely Paøí-Dakar (ta se vak letos nejela do
Dakaru, ale do Egypta). Byl velice aktivní na SSB ze
vech zemí, kudy letos rely vedla, mìl vak pouze centrální povolení na pouívání radiostanice a ARRL tedy
jeho spojení do DXCC uznávat nebude.
Z Bhutanu vysílal Glenn W0GJ pod znaèkou A51B.
Nebyl tam vak na expedici, ale pracovnì jako lékaø.
Z Honairy se opìt objevil Bernhard DL2GAC. Pouíval
døívìjí znaèku H44MS.
Podle plánu skonèil koncem ledna provoz stanice
8N1OGA z ostrova Ogasawara. Je to nyní pouívaný
název pro ostrov Iwo Jima.
Z ostrova Saba vysílá velmi aktivnì Klaus DJ4SO pod
znaèkou PJ6/DJ4SO. Do DXCC platí jako PJ7. QSL pøes
buro na jeho domácí znaèku.
Z Beninu pracuje Rom TY5ZR. Bývá èasto CW i SSB
na 20-10 m. QSL vak poaduje pouze direkt na svou
adresu.
Larry WD0HSP je opìt QRV z ostrova Diego Garcia.
Mìl by se tam zdret celý rok. Pracuje CW/SSB/RTTY na
80-6 m. QSL vak také pouze direkt do USA.
Z Jiních Cookových ostrovù se ozýval Victor ZK1CG
pod znaèkou ZK1USA.
5X1DC byla znaèka manelù Babs DL7AFS a Lothara
DJ7ZG, pod kterou pracovali velmi aktivnì z Ugandy,
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Tedy konkrétnìji:
- dritelé licencí CEPT tøídy 1 mohou pouívat znaèku
ve tvaru: SV 1-9/vlastní znaèku/P /M /MM èi /AM,
- dritelé licencí CEPT tøídy 2 mohou pouívat znaèku
ve tvaru: SW 1-9/vlastní znaèku/P /M /MM èi /AM,
kde èíslo 1-9 urèuje oblast, ze které je vysíláno.

Rozdìlení prefixù podle územního èlenìní zùstalo
zachováno a je následující:
SV1 a SW1 - Støední Øecko (vè. Athén)
SV2 a SW2 - Makedonie
SV3 a SW3 - Peloponés
SV4 a SW4 - Thessálie
SV5 a SW5 - Dodecanos
SV6 a SW6 - Ipiros
SV7 a SW7 - Východní Makedonie a Thrákie
SV8 a SW8 - øecké ostrovy
SV9 a SW9 - Kréta

S pøidìlenými pásmy a výkony je to následovnì:
Chtìl bych jen upozornit, e i nadále je na tøídu 1
v Øecku povinná zkouka z morse, a to rychlostí 5 WPM.
Pásmo 6 m dosud cizinci nesmìli vùbec vyuívat, ale
od nynìjka to podle této vyhláky neplatí. Amatérský
provoz v pásmu 6 m je vak i nadále na sekundární bázi,
nebo pásmo má standardnì pøidìleno armáda. Amatéøi
z ostrova Ssese na jezeøe Victoria. QSL
jako obvykle na Babs.
Z ostrova Tobago pracovali Ben
DL6RAI a Roberto IV3IAH. Jejich signály byly velmi dobré na vech pásmech,
zejména na spodních. DL6RAI poaduje
QSL na svoji znaèku, IV3IYH na IK2ILH.
Z Haiti z ostrova Vache (NA149) se
ozvali Hans DL7CM a Sid DM2AYO pod
znaèkami HH6/ vlastní znaèka. QSL na
jejich domácí znaèky.
J3/DJ7RJ byla znaèka Manfreda, pod
kterou vysílal z Grenady.
Z Guantanama se objevili Pick KG4IZ
(WA5PAE) a Jay KG4MO (K4ZLE). QSL
na jejich domácí znaèky. QSL zaslané
pøes buro docházejí velmi patnì a za
dlouhou dobu. Na Guantanamu není
ádné QSL buro a proto pøi spojení
s KG4 peèlivì sledujte, kam zaslat QSL
lístek. Stanice, pracující z Guantanama
mají prefix KG4, ale v sufixu pouze dvì
písmena. Stanice se tøemi písmeny
v sufixu jsou normálni znaèky z USA.
Ze stále vzácného ostrova Wake pracoval Chuck N4BQW/KH9. Je to bývalý
astronaut. Jeho signály vak procházely do Evropy velmi
slabì. Pracoval pouze SSB. QSL direkt na KB6NAN.
Znaèka S21YV byla znaèka Johna KX7YT, pod kterou
se ozýval z Bangladée.

by je tedy mìli vyuívat pouze pro experimenty, napø. DX
provoz apod., nikoliv napø. pro místní FM spojení.
(Pozn.: provoz na 6 m z urèitých území, zejména
v blízkosti hranic s TA, bych si vzhledem ke vzájemných
vztahùm obou zemí dobøe rozváil).
Zvlátní znaèky jsou nyní SX, SY a J4 (a SZ pro
kluby). Znaèky zaèínající SW nebudou nadále vydávány
jako speciální, jeliko je budou pouívat operátoøi 2.
tøídy.
Kompletní text vyhláky lze stáhnout v PDF formátu
napø. na adrese http://www.raag.org/fek.pdf . Bohuel je
celý v øeètinì a má 240 kB.
Vyhláka samozøejmì obsahuje i dalí podrobnosti,
napø. poadavky na znalosti adatelù o licenci apod.
Tímto èlánkem jsem Vás chtìl informovat pouze o základních a nejdùleitìjích zmìnách, které se nás týkají.
V souèasnosti se snaím získat kompletnìjí pøeklad
uvedené vyhláky, abych Vám mohl sdìlit více podrobností.
Snad i ná ÈTU tuto moji informaci èasem potvrdí a
zaøadí Øecko do seznamu zemí CEPT, odkud mùeme
vysílat.
Nakonec trochu odboèím. Pokud jste sbìrateli
diplomù a máte-li monost navtívit webové stránky
Øecké Radioamatérské Asociace http://www.raag.org/,
naleznete zde na hlavní stránce podmínky velice pìkného
diplomu: ALEXANDER THE GREAT vè. jeho
vyobrazení.
Tuto a jiné informace mùete nalézt na
http://www.qsl.net/ok1ym.
Pokud pojedete do Øecka, tak Vám pøeji hodnì
hezkých záitkù a spojení.

ü

Ze Sudanu byl velice aktivní Gerben PA5NT (ex
PA0GAM) pod znaèkou ST2X. Pracuje pro telekomunikaèní spoleènost a mìl by se tam letos jetì objevit.
Mike KM9D pracuje stále z ostrova Kanton. V Evropì
byl slyet zejména na 30 a 40 m. Jeho signály jsou vak
nepøíli silné. QSL na OM2SA.
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Danny LZ2UU pracuje z Bulharské antarktické základny St.Kliment Ohridski pod znaèkou LZ0AA. Do
DXCC platí za Jiní Shetlendy. QSL via LZ1KDP.
Z klubové stanice YI1BGD byl velmi aktivní Michal
OM2DX. Pracoval na vyslanectví, které je vak nyní
uzavøeno a Michal je na cestì domù. QSL na jeho otce
OM3JW.
Zbig SP7BTB se po dovolené znovu vrátil do Siery
Leone a bývá QRV i na 160 m.
Na konec dubna se chystá italská expedice na
Marqueské ostrovy FO/M. Znaèka vak jetì není
známa.
Z Marian se ozvali JN1MYM a KH2DI pod svými
znaèkami /KH0. Z ostrova Saipan (OC086) pak
KH0/JA5UC. Ve vech pøípadech QSL na jejich
domácí znaèky.
Jako blesk z èistého nebe se objevila expedice na
pomìrnì vzácný ostrov Johnston. Byli to zkuení
operátoøi Martti OH2BH, Pertti OH2PM a Bernie
W3UR. Byli dobøe vybaveni a spojení s nimi bylo
moné navázat, i kdy podmínky nebyly moc dobré.
Atol Johnston se pouíval jako skladitì chemických
zbraní a nyní se pøestavuje. Pouívali ji døíve pøidìlenou znaèku Marttiho AH3D. Navázali pøes 28 000 spojení. QSL na OH2BH.
V poslední dobì byl velmi aktivní mnich Apollo
z Mont Athosu. Tentokráte pracoval pouze CW. QSL
pouze direkt, s pøesným jeho jménem.
Z Republiky Belau se objevilo nìkolik operátorù
z Japonska, a to T88TM (JA5AUC), T88RH (JA5ROH),
T88FB (JA5MY), T88DY (JA5SUD) a T88EI (JA5EIY).
QSL poadují na své domácí znaèky.
Z Falklandských ostrovù se opìt ozval Mark
VP8CSA. QSL na DL1SDN.
Robert 3B9RF sdìlil, e F6FNU ji není nìkolik let
jeho QSL manaerem a poaduje tedy QSL pouze
direkt.
Z Ghany pracovali Arno 9G5ZZ (DL1CW) a 9G5GA
(DL3GA). QSL poadují na své domácí znaèky.
U pøíleitosti 150. výroèí narození Jose Martiho
pracují rùzné znaèky CO0. Vechna spojení s nimi
budou potvrzována pøes buro.
Z Kapverdských ostrovù vysílali i UA3TT a RW3TN
pod znaèkou D44AC. QSL na poslednì jmenovaného.
Z ostrova Midway se neèekanì objevil Bill
KH4/NH6D.Podmínky vak nebyly pøíli pøíznivé a
spojení se navazovalo obtínì. Jeho signály byly dost
slabé a bylo moné s ním pracovat pouze ráno nebo
veèer pøi západu/východu slunce. QSL na N6FF.
Ze Západní Sahary pracoval S07V, Karl-Heinz
DK2WV. QSL na jeho znaèku.
XT2WP byla znaèka Freda G4BWP, pod kterou pracoval z Burkiny Faso.
Reinhard DL6DQW pracoval z nìkolika ostrovù
Mozambiku pod svojí døívìjí volací znaèkou C98RF.
Jak jsem se ji zmínil minule, ze Siery Leone pracoval ve velkém stylu Andy G3AB (ex G4ZVJ) pod
znaèkou 9L1AB. Mìl vynikající signál na vech pásmech od 160 do 6 m. Za krátkou dobu navázal více ne
40 000 spojení a pracovat s ním na vech deseti pásmech se podaøilo i nìkolika naim stanicím. Na to, e
tam byl sám, byl jeho výkon úctyhodný.
Pokud nìkdo má zájem o nìkteré adresy, mohu je
poskytnout, potou (prosím SASE), paketem èi internetem (ok1pg@seznam.cz).

Provoz
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QRP maják
10 134 kHz

Petr Koláø, OK1FAQ, ok1faq@volny.cz

Postavit krátkovlnný maják mì napadlo pøed nìkolika
lety, kdy jsem poslouchával majáky na krátkých vlnách
a jiných pásmech, ale nejvìtí inspirace pøila od Mirka
OK1DUB. V té dobì jsem byl hodnì aktivní na 10 MHz a
mìl jsem pásmo vyposlouchané; øekl jsem si, e by
nebylo patné mít zde svùj vlastní maják, který mùe
slouit vem radioamatérùm. Protoe se zabývám QRP,
rozhodl jsem se, e jeho výkon bude maximálnì pùl
wattu. Také lo o spotøebu, protoe celé zaøízení jsem
sám financoval a jeho provoz je v mé reii. Po zjitìní
nejvhodnìjí frekvence jsem dostal pøidìlen kmitoèet
10 134 kHz a volací znak OK0EF. O 10 kHz výe vysílá
maják DK0WCY zprávy o íøení a o sluneèní aktivitì, jeho
výkon je ale podstatnì vìtí. Maják OK0EF vysílá 0,5 W
vf výkonu (ve tøech stupních 100, 200 a 500 mW) do vertikální antény. Je umístìn v mém QTH v Malém Pøítoènì
v nadmoøské výce 405 m. Napájení je ze sítì a je zálohováno baterií. Maják byl zprovoznìn v listopadu 2001,
v øíjnu 2002 byla uvedena do provozu druhá verze se sta-

bilnìjím txo v termostatu. Zatím jsem nemìl ádné
problémy, maják vysílal celý rok bez potíí a doufám, e
bude k plné spokojenosti slouit vem radioamatérùm a
tìm, kterým radiové vlny uèarovaly.

ü

Poznámky ke zdroji vysokého napìtí pro
koncový stupeò z trojfázové sítì - RA 6/2002
Jan Mihola, OK2BJJ

Známé zapojení trojfázového usmìròovaèe (obr. 1) je
jedno z nejlepích po stránce transformátoru a malého
zvlnìní. Usmìrnìní není tak jednoduché, jak se zdá na
první pohled. Jak se otáèí tøífázové magnetické pole,
otáèí se i vrcholy napìtí jednotlivých fází. Usmìròuje se
zde sdruené napìtí (obr. 2). Vodí vdy okamitì jen dvì
diody v rùzných fázích, které mají maximální souèet
napìtí. Proto se tomuto zapojení øíká výbìr maxima.
V rytmu toèivého tøífázového pole se diody automaticky
plynule støídají. Zvlnìní výstupu je malé a má základní
kmitoèet 300 Hz. Jak autor èlánku uvedl, zvlnìní se dá
sníit tlumivkou.
Jene - toto ve platí jen v silnoproudé elektrotechnice, kde je stabilní zatíení odporovou zátìí. Pro
vysílání CW a zvlátì SSB je zatíení pulsní. Pøi øeèi jsou

Indikátor bouøky

obr. 1

pulsy úzké a velmi silné. Odpor sekundáru, primáru,
rozptylová indukènost trafa nejsou schopny tyto pièky
zvládnout a nastává omezení pièek v koncovém stupni
se vemi dùsledky. Sériová indukènost to jetì zhorí.
Jediná monost je v pouití dostateènì dimenzovaného
paralelního kondenzátoru. Èím vìtí kapacita, tím lépe.
Jeho význam je v první øadì v krytí pièkového odbìru
a jen mimochodem ve vyhlazování napìtí. ádné
tovární zaøízení bez tohoto kondenzátoru neznám.
Pro malé a støední výkony postaèí bìné jednofázové
usmìrnìní. Skuteènì velké výkony se usmìròují tøífázovì. Zapojení je výborné, ale není jediné. Pro volbu
zapojení a výpoèty vech jedno a tøífázových zapojení je
nejdostupnìjí Konstrukèní katalog polovodièových
diod a usmìròovaèù TESLA Ronov 1970.
obr. 2

ü

Bob Radmore, N2PWP, QST 4/2002, pøeloil Jiøí kácha, OK1DMU

Hlasité hømìní zvenku naznaèuje, e je tady bouøka.
Spìcháte odpojit a uzemnit anténní pøívody a odpojit
zaøízení od elektrické sítì. Je moné, e pøedtím bylo
mono na pásmu slyet atmosférické poruchy, ale èlovìk
si nemusí uvìdomit, e bouøka je u tak blízko. Mìli jste
tìstí - zatím.
Popsaný indikátor bleskù je jednoduchý pøístroj z kategorie víkendových projektù, který mùe upozornit na
to, e se blíí bouøka. Pro jeho stavbu mùe existovat
nìkolik dobrých dùvodù.
Dokonèení na str. 22
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TVI nedìlá jen
vysílaè... - 2

Frantiek Duek OK1WC, ok1wc@seznam.cz

Obr. 9. Jednoduché doplnìní ITA o pøíjem z druice ASTRA

Radioamatér 2/2003

Obr. 8. Zmìna uspoøádání pro odstranìní TVI amatérským vysílaèem

Poslední dva pøíklady uvádím jen jako zmínku o existenci dalích moností. Jejich podrobný výèet není
moné zpracovat, nebo kadý uivatel má jiné poadavky
a ty je nutno øeit zcela samostatnì. Zejména pøi realizaci
pøíjmu satelitních analogových i digitálních programù,
kterých existují stovky, vycházejí tyto systémy velmi
sloité a nákladné. Uspokojení choutek mnohého satelitního maniaka (to nemyslím nijak hanlivì, je to srovnatelné s námi krátkovlnnými ílenci) znamená spoustu hodin
práce a mnohatisícové náklady.

Obr. 10. Jednoduchá STA s konverzí do
III. TV pásma a do speciálních kanálù

Pøíklad 6. Jednoduché doplnìní ITA o pøíjem
z druice ASTRA (obr. 9)

Zde je nutno splnit dva základní poadavky. Prvním je
instalace hvìzdicového systému, satelitních TV zásuvek
a multipøepínaèe, jeho sloitost a cena roste geometricky s pøepínacími monostmi a poètem výstupù pro
satelitní pøijímaèe.
Druhý poadavek se týká pøipojení antén pro pozemní
pøíjem. Platí zde ve, co ji bylo øeèeno. Kadý multipøepínaè má konektor pro pøipojení pozemní TV a do nìj
musíme pøipojit ji zpracované a slouèené signály
s úrovní asi 75-80 dBµV.

Technika

Do zmínìné antény zaøadili kanálový zesilovaè na 42.
kanál se ziskem 20 dB, èím získali na jeho výstupu
60 dBµV. Silné signály K52 a K35 nechali klidnì
propasírovat tímto zesilovaèem. Filtr zesilovaèe je
zeslabil o 40 dB, tranzistory zesilovaèe je zase o
20 dB zesílily a výsledkem byly tøi stejnì silné signály s úrovní cca 60 dBµV. A protoe levné kanálové
zesilovaèe s ohledem na umové èíslo mají filtr
zaøazen a za prvním tranzistorem, tento tranzistor se
signály ÈT1 a ÈT2 zahltil a vytvoøil na Primì viditelné moaré, je vichni velkoryse ignorovali. Silné ÈT1
a ÈT2 proly kupodivu bez viditelného zhorení.
Take ikulové byli spokojeni. Pøidali 10. kanál s TV
NOVA, vechno to jetì o 20 dB zesílili a pustili do
systému. Po dodateèné montái UPC Direct se zjistilo jetì ruení vìtiny programù signálem TV PRIMA.
Pan domácí samozøejmì úèinky tìchto lahùdek
hodil na chudáka amatéra, který mìl navíc tu smùlu,
e ho skuteènì ruil. Nicménì je tøeba spravedlivì
poznamenat, e po vysvìtlení problému se tito rozumní sousedé inteligentnì dohodli a kadý uhradil náklady za nápravu nedostatkù na své stranì.
Popsané závady byly odstranìny takto (viz obr. 8).
Kanálový zesilovaè pro K42 byl vyøazen a signály
ÈT1a ÈT2 pøivedeny do multipøepínaèe bez zesílení.
V místì byl natìstí dost dobrý signál TV PRIMA
z vysílaèe Praha-mìsto na K24 s úrovní 41 dB a z jiného
smìru, ne Jedlová hora. Byla tedy pouita 20-prvková
anténa TA2024 (úroveò signálu vzrostla na 45 dBµV)
s kanálovým zesilovaèem. Po slouèení s K10 (NOVA)
následovalo zesílení o necelých 20 dB a dalí slouèení
s K35 a K52. Tím jsme získali vechny ètyøi velmi èisté
signály s úrovní cca 80 dBµV, které po pøipojení do systému ji nenapáchaly ádné kody.
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Pøíklad 7. Jednoduchá STA s konverzí do III.
TV pásma a do speciálních kanálù (obr. 10)

STA pøedstavuje rozumné øeení televizního a rozhlasového pøíjmu ve vìtích domech, pokud v nich není
zaveden kabelový rozvod. Podobným zpùsobem lze
rovnì instalovat pøijímací zaøízení v meních lokalitách
s rodinnými domky. Odpadly by tak nevzhledné a velijak instalované individuální antény, nemluvì o minimálním nebezpeèí rùzných poruch. Je a neuvìøitelné, jak je
tato otázka zanedbána pøi plánování nových sídli rodinných domù v cenách nìkolika milionù korun, kde se projektant vùbec nezabývá takovým fenoménem, jako je televize. Inenýrské sítì pro spoleèný TV pøíjem vìtinou
nejsou projektovány a majitel nového domu pak mùe
mluvit o tìstí, kdy v typovém projektu je pamatováno
alespoò na TV zásuvky. Pak volá SOS, aby mu nìkdo
honem udìlal televizi a je pøekvapen, kdy musí zaplatit
kolem deseti tisíc korun za instalaci antén a dalího
zaøízení, aby mìl signál minimálnì ve dvou místnostech.
Dodateèná výstavba STA nebo malých TKR mezi
rodinnými domy má ovem jedno typicky èeské úskalí, a
to je neochota k jakékoli domluvì o financování a provedení takové stavby, take jakékoli podobné snahy bývají
pøedem odsouzeny k nezdaru.
Typickou konstrukèní vlastností STA a TKR je konverze pøijímaných signálù do III.TV pásma a kmitoètovì
blízkého okolí, aby se omezil vliv útlumu kabelù na
vyích kmitoètech. To je moné provést dvìma zpùsoby. Jednoduí je kmitoètový mìniè (smìovaè), kde se
TV signál pøesmìuje buï pøímo nebo na mezifrekvenèní
kmitoèet a z nìho pak na poadovaný kanál. Druhý zpùsob je demodulace obrazu i zvuku a jejich následná
pøemìna na vf televizní signál v modulátoru, jeho vf
výstup je naladìn na ádaný kanál. V praxi se kombinují
oba zpùsoby, a to mìnièe pro pozemní TV a pøijímaèe
s modulátory pro satelitní pøíjem. Pøímý rozvod signálù
se pouívá jen pro FM rozhlas nebo v malých STA do cca
12 úèastníkù, kde nejsou pøíli dlouhé kabely k TV zásuvkám.
Druhým dùvodem pro konverzi do jiných kmitoètù je
nebezpeèí dvojího pøíjmu, tj. jednou z antény a podruhé
nakmitáním signálu na jiném místì rozvodu, co se projeví jedním nebo více odrazy zejména v místì silného
pole TV vysílaèe.

Mechanické provedení ITA a STA

Tato zaøízení bývají konstruována jako tzv. hlavní stanice.
Ve je namontováno do plechové skøínì umístìné na
vhodném místì domu, vybavené rozvodem s nìkolika

Soukromá
inzerce

Prodám patice GU29, 32 a pod. keramické (á
40). Tlumivky 2,5 mH (á 10). Koaxiál 50, 70,
75 Ω (á 5). Pøístrojové skøíòky stavebnicové
rùzných velikostí (á 50-100). Souèástky, elky a
servisní dokumentaci pro lambdu 4 a 5.
Pøepínaèe na malé i velké výkony keramické dle
zadání. Otoèné kondenzátory 500, 1000 pF, mezery 0,5 a 0,8 mm. Patní izolátory pro vertikál,
keramické. Záøiè 3,73 m konus. J. Cipra,
U Zeleného ptáka 12, 148 00 Praha 4, Tel.: 271
912 022.
Prodám pastièku pro cw, kopie dle QST. Cena
350 Kè + pot. Tel. 596 752 673,
jiri.tanistra@volny.cz.
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zásuvkami 230 V, do ní se pøivedou svody
vech antén a namontuje celé zaøízení vèetnì
pasivních rozboèovaèù. Ze skøínì pak vedou
kabely do jednotlivých místností nebo bytù.
Ve velkých vícevchodových domech obvykle
vede jeden kabel do kadého vchodu, kde
bývá jetì malá rozvodnice se samostatným
domovním zesilovaèem a pasivním rozboèovacím systémem do jednotlivých stoupacích
vedení nebo bytù v pøípadì hvìzdicového
rozvodu.
Technologie montáe antén STA je dávno
vyøeena a ovìøena dlouholetou praxí.
Pouívají se vesmìs ocelové stoáry o
prùmìru 76 mm ukotvené v trámech
sedlových støech nebo v boèní stìnì domu
pomocí
dostateènì
dimenzovaných
výloníkù. Pro panelové domy se vyrábìjí
støení panely s prùchozí trubkou pro
zasunutí a ukotvení stoáru. Pro vlastní
pøipevnìní antén se pouívají jednoduchá
nebo dvojitá výloníková ramena z povrchovì
upravených ocelových trubek, jejich prùmìr
odpovídá rozmìrùm upevòovacích elementù
na anténì, take montá je rychlá a
jednoduchá. V dobøe zásobených prodejnách je dnes samozøejmostí i rozsáhlý sortiment pomìrnì levné anténní biuterie, z ní je
mnoho prvkù pouitelných i v radioamatérské praxi.
Mimochodem: panelákový radioamatér, který bydlí pod zrueným stoárem
STA a má monost jej získat nebo opìtnì
nainstalovat pro své úèely, mùe mluvit o
úspìchu srovnatelném s výhrou ve sportce.
Takové øeení lze jen doporuèit. Pokud je
dobøe upevnìn, je stoár velmi pevný a stabilní a bez dalího kotvení udrí v silném
vìtru i pìtiprvkovou KV anténu s rotátorem.

Pøipojení více TVP v malých
rozvodech (obr. 11)

K rozboèení signálu pro dva i více TVP lze
Obr. 11. Pøipojení více TVP
pouít jak pasivních rozboèovaèù, tak v malých rozvodech
odboèovaèù. Je nutno jen zajistit dostateèné
úrovnì signálù, které by v ádném místì systému nemì- Literatura
ly klesnout pod 65 dBµV a na vstupním konektoru TVP
J. Reitmayer, OK1ZF: Odvìký nepøítel .... Pøipravovaný èlánek pro
nepøesáhnout 80 dBµV.
Radiournál
Pokraèování pøítì Katalogy komponentù pro televizní pøijímací systémy

Koupím síové trafo 3AN 66142 do zesilovaèe
TESLA vráble AZK450 (Music70) výroba 197275 (nebo i vrak s dobrým trafem). Nabídky
s cenou a místem odbìru SMSkou na 607 569
594, OK1AJF.
Koupím manuál, nejlépe v èetinì, popø. celou
servisní dokumentaci pro pøijímaèe STADARD A
x 700 50-905 MHz. Ivan leka, Èerná 17, 747
05 Opava-5, mob. 602 705 290.
Prodám elky EF13, EF14, EBF11, ECH11,
EF11, 6C9D, 6P45C, LD2, PL500,504,GU50,
LS50, 6L50, EL34, RL15A, 6F32, elky z RM31,
tlg. klíè Junkers (Getefo Berlin). Miroslav
Janeèek, OK2PBF, Bøezinova 141, 586 01
Jihlava, tel.: 567 313 039.

Prodám èas. AMA 1997-99 a RZ 200-01
(á 100 Kè), Radioamatérský zpravodaj 1968-91
(v celku, cena dohodou), IOTA Directory 2000

The ARRL Handbook 2000

ü

(100 Kè), autotrafo 500 VA 120/220 V (80 Kè), 16
modrý koax prùm. 11 mm (150). Telefon veèer
241 728 321.

ctcss, dtss, 101 mem., 1k2/9k6 pac., hlas.
modul, kom. dokum., cena 16 tis. Tel. 607 727
668.

Prodám KV TRX ICOM 720 - rozsah 0,03-30
MHz plynule proladitelný, modulace AM, SSB,
CW, RTTY, výkon 0,1-100 W, kompletní dokumentace a schémata, napájení 13,8 V/20 A. Cena
dohodou. Tel. 608 905 559.

Sháním schéma zapojení pøijímaèe K13A (24184 MHz), mono i pøíruèku provozu k tomuto
RX, dále elektronky 6C2M, 14TA31,EABC80.
Milan Rázl, OK1-35470, Kvìtnov 24, 580 01
Havl. Brod. Tel.: 569 424 236 (veèer), 608 250
203.

Prodám KV TCVR Kenwood TS450S, WARC,
100 W, RX 0,03-35 MHz, CW SSB filtry, micro,
vechny druhy provozu, dokumentace, nový
v krabici. Cena 29.000,-. Telefon 235 365 980.

Radioamatérovi, který ví o co jde, pøenechám
krátkovlnný komunikaèní pøijímaè National HROM. V pøísluenství je 8 zásuvek a náhradní elektronky. Zdenìk Novák, Smeykalova 412, 591 01
ïár nad Sázavou 1.
Proodám Kenwood TM-255E all mode, 40 W,

Prodám radiostanici RM31P vèetnì síového
zdroje, sluchátka, teleg. klíè, náhradní elektronky.
Levnì. OK1FJN, Josef Nikodem, Podmokly 71,
342 01 Suice, tel. 376 528 988.

Nabízím elektronkový TCVR - 3,5-28 MHz
domácí výroby, kompletní se zdrojem, bez dokumentace, pro nìjakého kutila - nutno rozchodit výmìnou za TCVR na 2 metry - stolní. Kontakt na
tel.: 607 928 816.
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Závodìní

Podmínky závodù OK CW
a OK SSB na rok 2003

Technika

Termíny: Závody se konají 3. sobotu v dubnu (CW) a 3. sobotu v záøí (SSB) od 04:00 do 06:00 UTC, t. j. od 6 do 8 hod. místního èasu, a to ve dvou jednohodinových etapách. V roce 2003
závody vychází na termíny 19. 4. a 20. 9. Závod probíhá na pásmech 80 m a 160 m v tìchto jejich segmentech:
CW: 1835-1950 kHz, 3520-3560 kHz
SSB: 1840-1950 kHz, 3700-3770 kHz
Kategorie:
a) obì pásma, výkon dle povolovacích podmínek
b) obì pásma, výkon do 100 W
c) posluchaèi
V kadé etapì na kadém pásmu lze s touté stanicí navázat
jedno platné spojení. Navazují se spojení se stanicemi z OK a
OM. Souèasnì probíhá i OM CW/SSB závod a platí tedy spojení i s úèastníky tohoto závodu. Vymìòuje se kód sloený z
RS(T), okresního znaku a poøadového èísla, napø. 599 APA 001.
Násobièe jsou okresy, poèítají se na kadém pásmu zvlá a za
kadou etapu zvlá (jeden okres je tedy moné zapoèítat maximálnì jako 4 násobièe - 1. etapa 80 m, 2. etapa 80 m, 1. etapa
160 m, 2. etapa 160 m), vlastní okres se jako násobiè nepoèítá.
Kadé navázané spojení se hodnotí jedním bodem.
Pokraèování na str. 23

Radioamatér 2/2003

21

Závodìní

Závodìní
Indikátor bouøky

Dokonèení ze str. 18

Indikátor vám poskytne zøetelné varování a
mùete se tak vyhnout pokození vaeho
zaøízení. Pokud pracujete z pøechodného
stanovitì nebo v pøírodì, mùe zabránit
ohroení a nehodám zpùsobeným úderem
blesku.
Princip pøístroje je jednoduchý: elektrickou
bouøi pøedcházejí výrazné statické výboje a
poruchy na spodních pásmech. Indikátor
poslouchá tyto poruchy na kmitoètech kolem
300 kHz. Zachytí-li statické výboje, poskytne
vám varování, v pøípadì daného konkrétního
zapojení blikáním árovky.
Indikátor (zapojení viz obr.) pøedstavuje pøijímaè pevnì naladìný na kmitoèet cca 300
kHz. Statické poruchy související s blesky jsou
na tìchto frekvencích výrazné a pravdìpodobnost ruení jinými slubami je malá. Cívka 10
mH zaøazená v sérii s anténou pomáhá naladìní krátké antény na mnohem vìtí vlnovou
délku. Indukènost 330 µH a kondenzátor 680
pF tvoøí ladìný obvod, naladìný na 300 kHz a
navázaný pøes kondenzátor 10 k na bázi
prvního tranzistoru zesilovaèe. Zesílený signál
z kolektoru je pøiveden do báze druhého
tranzistoru, který tvoøí èást obvodu pro blikání
árovky. Obvod je potenciometrem nastaven
tak, e árovka nebliká, dokud signál statických impulsù nesepne tranzistor T2. Kladná
zpìtná vazba má za následek, e obvod árovky
je plnì otevøen, dokud se kondenzátor 100 µF
nevybije, take záblesk árovky je zøetelnì
vidìt. Obvod se rychle zotaví nabitím kondenzátoru 100 µF pøes diodu D1.
Místo optické indikace záblesky árovièky
je mono pouít i nìjaký jednoduchý obvod
pro indikaci akustickou apod. Pro pøipojení
upravené teleskopické antény byl pùvodnì
pouit upravený konektor BNC, jednoduchou
anténku z mosazného nebo mìdìného drátu
délky cca 60-80 cm lze zasunovat i do pouhé
zdíøky.
Pøi stavbì jsou pouity nejmení odpory, je
tøeba dbát na správné zapojení (polaritu) kondenzátorù C4 a C6. Hodnoty souèástek jsou
uvedeny pøímo ve schématu. Odbìr detektoru
v zapnutém stavu je kolem 0,5 mA, take ho lze
nechat v provozu po celé období moných
bouøek bez podstatného vybití baterií.
Autor uvádí, e schéma vyvinul Charles
Wenzel (www.techlib.com/electronics/Lightning Detectors)

ü

Soukromá inzerce

Prodám z pozùstalosti po OK2ICA radiostanice
na pøestavbu (WXW 010, WXW 020, WXW 110),
pøestavìný pøijímaè R3 0,16-7 MHz, rùzné aktivní i
pasivní souèástky, mìøící pøístroje, krabice, konektory apod. Tel.: 554 745 054.

22

Anketa SSB LIGA nepøehlédnìte!

Milo Zimmermann ml., OK1MZM, ok1mzm@radio.nagano.cz

Pokraèování ze str. 21

Spojení je neplatné, pokud má stanice v deníku jakoukoliv chybu v pøijaté znaèce nebo v pøijatém kódu. V závodì
není moné pouívat speciální volací znaky (OL, ...), které
byly vydány výhradnì pro pouití v mezinárodních
závodech. V jeden okamik lze vysílat pouze jedním
signálem (nelze tedy vysílat dvìma a více vysílaèi souèasnì). Posluchaèi mohou kadou stanici v kadé etapì a na
kadém pásmu zapoèítat pouze jednou. Zaznamenané
spojení je platné, pokud je pøijata znaèka stanice,
odesílaný soutìní kód a znaèka protistanice. Pokud jsou
tedy zaznamenány oba pøedávané kódy, jde o dva
samostatné záznamy a poèítají se za dva body, pøièem
kadý je na samostatném øádku soutìního deníku, vèetnì
bodového ohodnocení i vyznaèení pøípadného násobièe v daném pøípadì lze tedy odposlechem kompletního spojení získat 2 body a a 2 násobièe.
Deníky: Prùbìný list soutìního deníku obsahuje
u kadého spojení datum, èas UTC, pásmo, volací znak
protistanice, odeslaný kód (alespoò mìnící se èást), pøijatý kód, body, nový násobiè. Posluchaèi zapisují datum,
èas UTC, pásmo, volací znak stanice, odeslaný kód, znaèka protistanice, body, nový násobiè. Záhlaví obsahuje
vlastní volací znak a poøadové èíslo listu. Titulní list
obsahuje název závodu, datum konání, volací znak pouitý
v závodì, volací znaky operátorù, pøesnou adresu, kategorii, poèet bodù, poèet násobièù, celkový výsledek,
pouité zaøízení (vè. výkonu), anténa a èestné prohláení
v tomto znìní Prohlauji, e jsem dodrel podmínky
závodu a povolovací podmínky a e výe uvedené údaje
jsou pravdivé. Pokud stanice neuvede dobu od prvního
vydání radioamatérské koncese do data konání závodu,
bude automaticky zaøazena do kategorie a) nebo b). Pokud
neuvede pouitý výkon, bude automaticky zaøazena do
kategorie a).
Deníky je tøeba zaslat do 14 dnù po závodì na adresu
vyhodnocovatele, a to nejlépe e-mailem na
OKCW@CRK.cz, resp. OKSSB@CRK.cz, pøípadnì via PR
nebo potou. Vyhodnocovatelem je Pavel Pok, OK1DRQ,
Sokolovská 59, 32312, Plzeò. Upøednostòován je deník
v elektronické podobì, nejlépe ve formátu Cabrillo. Pokud
stanice nepole deník k vyhodnocení (alespoò pro kontrolu), bude s touto stanicí zapoèítáno QSO pouze v pøípadì, e se objeví alespoò v pìti dolých denících.
Stanice na prvních tøech místech v kadé kategorii
obdrí diplom, vítìz kadé kategorie obdrí plaketu.
Poøadatelem závodu je Èeský radioklub.

Soukromá inzerce

Koupím KV TRX 100W. Tel. 606 481 022.

ü

Prodám mìøiè tranzistorù TESLA BM 529 (mìøí, triaky, tyristory, diody, diaky). Vèetnì dokumentace a schématu. Nové. Cena
450 Kè. Dále Amatérské rádio - roèník 2001, 2002 - po 300 Kè.
Dále vysílaèku BULHAR - 145 MHz + zdroj +sluchátka. Cena
2500 Kè. Dále sluchátka TESLA z=150 Ω - pohodlnì sedí na
hlavì. Nové. Cena 300 Kè. Tel.: 721 358 317.
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Dosud jsem nemìl monost propozice SSBL mìnit
(podmínka bývalého vyhodnocujícího SSBL byla, e
se po jeden roèník nebudou mìnit podmínky závodu).
Od dalího roèníku SSBL ji mohu zasáhnout do
propozic a zøejmì toho vyuiji, a to na základì této
ankety. Èím více lidí se mi ozve a dá najevo, jak by se
jim SSBL líbila, tím bude její výsledek a pøípadná
zmìna propozic objektivnìjí.
Anketa vychází z poadavkù, které jsem dosud
obdrel bìhem vyhodnocování SSBL. Nerad bych
mìnil propozice SSBL kadý rok, proto prosím, abyste
popøemýleli nejen nad níe uvedenými body ankety,
ale tøeba i nad tím, co v anketì není. Upøímnì øíkám, e
mì zajímá názor tìch, kteøí o SSBL mají nebo budou
mít zájem a budou se ji zúèastòovat. Díky za
pochopení.

I. PØEDÁVANÝ KÓD (NÁSOBIÈE)

1) Stávající, tj. oznaèení kraje + první tøi èíslice PSÈ
2) Okresy
3) Oblasti odvozené z WWL (z lokátoru)
4) Povìøené obce
5) Nìco jiného. Co by to mìlo být?
6) Nìco jiného a násobièe ádné. Co by se mìlo
pøedávat?
7) Je mi to jedno, pøesto se budu zúèastòovat
Ad 3)
Poèet násobièù lze optimálnì zvolit. Není problém
udìlat trojmístné oznaèení. Obrovskou výhodou je
imunnost proti zmìnám územního rozdìlení. Návrhy
napø. od OK1HRR nebo OK1ZF.
Ad 4)
Seznam je velmi pìknì zpracován autorem OK2QX.
Znaèení je na podobné bázi jako oznaèení okresù, ale
je vytvoøeno s ohledem na to, aby nebylo v kolizi
s oznaèeními okresu jak v OK, tak i v OM. Je také trojmístné. Poèet povìøených obci v seznamu je mírnì
pøes 200 (asi 205 + 15).

II. PØECHODNÉ OBDOBÍ

Navrhuji vyhlásit pøechodné období od èervence
2003 do prosince 2003. Dalí roèníky by pak zaèínaly
v lednu a konèily v prosinci tého roku. Stávající stav:
roèník zaèíná v èervenci a konèí v èervnu dalího roku.
Souhlasím / Nesouhlasím / Je mi to jedno, pøesto
se budu zúèastòovat.

III. DOBA KONÁNÍ

1) Stávající
2) Zkrácení závodu na 1,5 hodiny, zaèít v 6:30 a konèit
v 8:00 místního èasu
3) Zkrácení závodu, ale doba konání jiná. Jaká by mìla
být ?
4) Je mi to jedno, pøesto se budu zúèastòovat

Pozn. Pro OM stn by bylo posunutí konce závodu
od stávajícího stavu nepøíjemné a zcela zásadní kvùli
CONDS.

IV. (NE) MÌNIT PROPOZICE

1) Jsem pro jednorázovou zmìnu nìkterých bodù
propozic
2) Nejsem pro jakoukoliv zmìnu propozic, zmìny
nemám rád, a je to dùvod, proè se dále takového
závodu nezúèastòovat.

V. ÚSEK PÁSMA VYHRAENÝ PRO SSBL

Byl jsem poádán o rozíøení tohoto úseku ze stávajícího 3700-3770 kHz na úsek podle doporuèení IARU
pro fone závody (3600-3650 kHz + 3700-3800 kHz).
Podle vyhláky Ministerstva dopravy a spojù
è.201/2000 Sb. ze dne 30. èervna 2000 mohou
v navrhovaném úseku vysílat i dritelé koncese tøídy C.
1) Rozíøení na úsek 3600-3650 kHz + 3700-3800 kHz
2) Rozíøení na úsek 3600-3650 kHz + 3700-3770 kHz
3) Ponechání stávajícího úseku 3700-3770 kHz
4) Jiný úsek

VI. ZMÌNIT PODMÍNKY PRO SWL
(hlasování jen pro SWL)

Stávající podmínky pro SWL v SSBL jsou pøinejmením nestandardní. Jedna stanice se mùe zalogovat vícekrát (neomezeno).
1) Zmìnit na bìný zpùsob, tj. SWL si mohou zapoèítat kadou stanici jen jednou za závod. Opakování
jedné stanice WKD WITH omezeno na maximálnì
10krát (omezení na maximálnì 10krát zamezí pøípadnému visení SWL na jedné stanici od zaèátku
do konce závodu)
2) To samé co v bodì 1), ale bez omezení opakování
jedné stanice WKD WITH.
3) Stávající podmínky

VII. ZKRÁCENÍ TERMÍNU PRO ZASLÁNÍ
HLÁENÍ

Pravidelnì se stává, e drtivá vìtina hláení (cca
95 %) dorazí bìhem prvního týdne, ale na zveøejnìní
výsledkové listiny se musí èekat jetì dalí týden,
bìhem kterého dojdou zbylá hláení (2-3). Vytvoøení
poøadí hodnocených stanic je plnì automatické.
Rychlost vyhodnocení je tedy závislá jen na termínu
zasílání hláení.
1) Zkrácení termínu na první pátek po závodì
2) Stávající (druhý pátek po závodì)
3) Jiný termín
Pokud znáte nìkoho ze svého okolí, kdo by k tomu
mìl také co øíci, úèastnil se nebo se zúèastòuje SSBL,
ale o anketì neví, øeknìte mu prosím o její existenci.
Moné adresy pro zaslání hlasù do ankety: PR:
OK1MZM e-mail: ok1mzm@nagano.cz (nebo
ok1mzm@students.zcu.cz) Pota: Milo Zimmermann
ml., Macháèkova 35, 318 09, Plzeò SMS: 608 558
351.

Závodìní

Podmínky závodù
OK CW a OK SSB
na rok 2003

Závodìní
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OD a CQ WW 160m
DX CW 2003
Pavel Pøíhoda OD5/OK1MU, ok1mu@yahoo.com

V posledním roce jsem díky nìkterým zmìnám, které se
tady v Bejrútu udály, a díky celkové situaci, která tady teï
panuje, utahaný a vykvaený - a tudí i líný, hi. Ne
smolit povídání o odjetém závùdku, radìji sednu k rádiu
a udìlám pár QSO, neb to má aspoò nìjaký konkrétní
význam pro tìch pár HAMs, jim OD stále na nìkterém
tom pásmu èi módu tøeba jetì chybí. Po absolvování
letoního CQWW TOP CW jsem se ale rozhodl, e se
donutím nìco sepsat. Pro ty z vás, kdo se TOPu nevìnujete, nemá moná cenu pokraèovat ve ètení, ale pro
úèastníky aktivního provozu na TOPu to mùe být tøeba
zajímavý reálný pohled z druhé strany klíèe. Tento text
vznikl pøedevím proto, e tohle byl ji mùj v øadì ètvrtý
CQWW TOP CW z Libanonu (zároveò i poslední),
v neposlední øadì ale také proto, e mi stále jetì chodí
prosby o skedy na TOPu, ale u drtivé vìtiny z nich je ji
pøedem dáno, e se díky mé výbavì nepodaøí.
Jetì ne zaènu psát k samotnému letonímu závodu,
rád bych to vzal celé popoøadì, zabrousil troku do historie a popsal základní dilema, které jsem zaèal øeit ji
v roce 1999, kdy jsem poprvé vyjel na TOPu z OD, a
které øeím vlastnì dodnes, hi.
Poslední roky jsem z Bejrútu QRV celkem na vech 11
pásmech, od 160 po 2 m. Dá se øíci, e v jakoukoliv
denní èi noèní hodinu je mono na nìkterém z pásem
najít zajímavá otevøení a èlovìka skuteènì vùbec nic
nenutí jezdit právì na TOPu.
Vechno to vlastnì zaèalo tím, e na CQWW CW 1999
jsme tady s klukama natáhli jakous takous - spíe
náhrakovou - anténu na 160 m. Potøebovali být QRV na
vech bandech a museli jsme tudí vytvoøit i nìco na
TOP, aby se tam aspoò pár tìch základních násobièù
udìlalo. Probírali jsme tenkrát nìkolik variant moné
antény, ale jeliko pozemek ambasády je celkem malý a
pøedevím ve smìru na EU naprosto nevhodný, vylo
nám z toho nakonec jedinì to, e se snad dá udìlal Half
Slooper, smìrovaný (má-li vùbec cenu u takové antény
mluvit o nìjaké smìrovosti) nìkde mezi severní Afriku a
jiní Evropu. Blí støední Evropì jsme se prostì pøiblíit
nedokázali a pøes cizí pozemek anténu natáhnout nelo
(a ani doposud nejde, SRI). V reálu se jedná o ikmý
paprsek o délce cca 36 m, nataený ze stoáru z AGL cca
27 metrù ikmo dolù, konèící asi 8 metrù nad zemí v zástavbì mezi okolními budovami. Navíc je po cca 150
metrech právì smìrem na EU na vyvýeném kopci
naproti ambasádì ohromná desetiposchoïová ruina
nedostavìné elezobetonové budovy (mìla to být údajnì
nejvìtí libanonská nemocnice), u které byla za války
naruena statika - tedy smìrem na EU dalí nepøíjemná
pøekáka.
V ji zmiòovaném CQWW 99 anténa odvedla svùj kus
práce a udìlalo se na ni asi 120 QSO s 42 DXCC. Tím to
mìlo pùvodnì skonèit. Hi, jene ono vlastnì tímhle
poèinem ve zaèalo, neb od té doby mi zaèaly chodit
desítky e-mailù z celého svìta a lid amatérský se
samozøejmì (a logicky) zaèal doadovat ze veho nejvíce
právì QSO na onìch 160 m. Nìjakou dobu jsem se
tìmto poadavkùm celkem úspìnì bránil, neb po zapnutí mé TS-940 v jakoukoliv mimokontestovou dobu se
na TOPu vdy naskytnul jeden a tentý obrázek ivota
na pásmu - slyíte pouze ruení, na S-metru reálnì
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dosahující podle doby S4 a S7. Jeho podstatná èást
pochází ze samotného Bejrútu, plus nìkolik harmonik a
samozøejmì pár vudypøítomných pirátských stanic
z nejbliího regionu, které se tam vykecávají nebo
poutìjí své veselé songy (stejné, jaké obèas v létì
mùete slyet na FM rádiu, kdy se udìlá Eska do
arabárny). Je zázrak, pokud tam slyím alespoò jednu
jedinou amatérskou CALL a pokud jsou tam více ne tøi,
vím, e jsou buï zlepené CONDX nebo je právì na
pásmu nìjaká vzácnìjí DXCC. Z místních OD HAMù se
na TOPu dnes defacto nikdo nevyskytuje; zcela
výjimeènì se tam objeví jakýsi OD5CM (o kterém i místní zpoèátku hromadnì tvrdili, e je to pirát, ale i pøesto nebo spíe právì proto - hihi, e vichni moc dobøe vìdí,
o koho jde, tak to èasem vyumìlo a podobné informace
u se teï v místní komunitì nevyskytují, hi; kadopádnì
je to asi jediná stanice, která se tam alespoò sporadicky
objeví a fakt je ten, e dotyèný skuteènì vysílá
z Libanonu, take je nakonec asi celkem jedno, kdo to
vlastnì je). Tím ale výèet dnes aktivních OD CALL na
TOPu v podstatì konèí.
Díky výe popsanému jsem vùbec nemìl chu vyjet i
na tomhle pásmu se svou provizorní anténkou a chtìl
jsem se vìnovat zbylým deseti bandùm, kde mám antény
vesmìs solidní a nejsem totálnì hluchý. Ale jak el èas a
QSO na vyích bandech pøibývala, pøibývalo i proseb a
ádosti o QSO na TOPu a a jsem vem popisoval moji
situaci sebebarvitìji, vichni stejnì chtìli alespoò pokus.
Take jsem se nakonec pøece jen nechal pøesvìdèit.
Zájem byl z poèátku extrémní - sple desítek,
pravdìpodobnì spí stovek volajících vypadala asi tak,
e u tìch nejbliích okolních CALL (UB, LZ, YO, UA) èi
BIG GUNs jsem byl jaktak schopen brát více ne polovinu znaèky na jeden pokus a kdy se hodnì zadaøilo, tak
i výjimeènì na jeden uk, ale u zbytku volajících jsem
obèas pobral jedno dvì písmena a tím to konèilo. Velice
rychle jsem si i v reálu ovìøil, e jsem na TOPu skuteènì
extrémnì hluchý a mìl jsem z toho víc ne nepøíjemné
pocity - víte e vás volá kupa CALL, ale berete jen tìch
nìkolik málo nejsilnìjích a i ty jetì s velkými problémy, do toho samozøejmì témìø nikdo nereaguje na
vae pokyny o tom, koho skuteènì voláte a drtivá vìtina to mlátí hlava nehlava - ve finále to dopadne vdy
naprosto stejnì: i kdy vezmete slabí CALL a máte jí
témìø celou zkompletovanou, vdycky se najde nìkolik
nadrencù, kteøí QSO neumoní dokonèit díky jejich
zbìsilému volání. Na vìtinu alespoò prùmìrnì
vybavených lidí se tudí tøeba i po hodinì vytrvalého
volání stejnì nedostane, i kdy u to skoro, skoro bylo
A samozøejmì poslední a asi i nejvìtí skupina volajících jsou ti, kteøí jedou na holý TRX a rùzné provizorní
antény, take díky místnímu ruení nemám zpravidla ani
tuení, e mì tam také volají - nejsou-li zrovna na
návtìvì u Tlustýho Johna èi v Podìbradech v OK, hi.
Tuto fatální situaci jsem zpoèátku probíral s pár kolegy, ale vìtina z nich mì utvrzovala v tom, a i pøesto na
TOPu jezdím, protoe se aspoò na nìkoho pøeci jen
nakonec dostane a v drtivé vìtinì se bude pro volající
jednat o pásmovou DXCC, tudí dùvod k radosti,
obzvlá pak na TOPu. Nakonec jsem to (s velkým
sebezapíráním) tak zaèal i brát a stoedesátce jsem se
v zimních mìsících vìnoval jak to lo. Za ty tøi roky jsem
se tam nesèíslnìkrát vytoèil nad tím, jak jsou nìkteøí jedinci bezohlední ve vidinì NEW ONE; dokonce i nìkteøí
JA, vude jinde bezkonkurenènì nejvychovanìjí a nejslunìjí amatérský národ, se na TOPu obèas chovají
stejnì jako klasická EU ZOO. Na ádném jiném pásmu -

snad s výjimkou historicky vùbec prvních otevøení mezi
OD a JA na 50 MHz, které jsem mìl to tìstí také zaít jsem se u jablek s nìèím podobným nesetkal. Ale vdy
jsem si to nìjak v duchu zároveò ospravedlòoval svým
vlastním problémem - já jsem ten, kdo je neslyí a kadý
tím pádem dìlá co mùe, i kdy nemùe.
Nìkteøí HAMové v honbì za new DXCC na TOPu
pøekonávali vechny meze - od desítek vymylených
QSO, které potvrzovali direktem v domnìní, e tím
pádem jim bude QSO potvrzeno, a napøíklad po jednoho jinak velice kamarádského JA, který mi volal na mùj
soukromý mobil bìhem jediného mìsíce tøebas pìtkrát,
vdy s prosbou, abych teï právì ihned el k rádiu a
zkusili jsme to, neb v JA slyí BIG GUN z EU - na tom by
nebylo nic zvlátního, ale JA kamarád (nechci ho tady
jmenovat, neb stále jetì obèas volá a píe emaily a jinak
je moc fajn) vdycky v zápalu boje nìjak zapomínal na
èasový posun mezi OD a JA, hi, take mì pravidelnì
budíval mezi 01:30 a 03:00 ráno místního èasu k mé
totální radosti, hi - mimochodem to QSO s ním se doposud nepodaøilo. Vzpomínám si, jak mi jednou, troku
smutnì a zároveò i rozhoøèenì psal, e na rozdíl od
mnoha jeho JA kolegù, co mì na TOPu skuteènì ji
udìlali, on sám pouívá v JA maximální povolený výkon
a tudí nemá anci - co mu k tomuhle má asi èlovìk napsat ...
Na druhou stranu je ale pravda, e vytrvalost se nìkdy
vyplácí, neb napøíklad jedna USA TOP legenda mì tak
dlouho bombardovala e-maily o skedy (pro mì v tu
vùbec nejhorí monou hodinu, neb z OD to tam chodí
klasicky mezi 04:00-05:30 místního èasu), a se asi pøi
devátém skedu skuteènì povedlo chytit super CONDX a
udìlal jsem nejen jeho, ale i dalích 28 amíkù. Dlouho
nezapomenu, jak mnì pak popisoval, e za tìch 35 let, co
se tomuhle pásmu zcela fanaticky vìnuje, jsem byl jeho
nr 298 na 160 m
Dneska u mám celkem pøesnì v reálu ovìøeno, co
staèí èi nestaèí na QSO s vìtinou EU - pokud nìkdo má
alespoò 500 W a prùmìrnou anténu skuteènì na TOP,
tak je ance, e se QSO reálnì podaøí, asi 1 ku 1, zbytek
pak ji závisí na konkrétních CONDX v daný den a pøedevím na momentálním lokálním QRM. Jinak ale skedy se
stanicemi, které mají 100 W a kus drátu, jsou z 90 procent bez ancí, já tady po nich prostì nemám ani
potuchy. Sám pouívám celé ty 3 roky jednu a tuté
výbavu - anténu popisovanou ji výe, TS 940 (neofiltrovanou) a upravený PA made by Vláïa OK1CW, hi na kterém pùvodnì vùbec TOP band neexistoval, ale po
Vláïovì bravurním výkonu a pokud místní sí dává alespoò 185 V, je teï PA schopen dát skuteènì kolem 400450 W OUT. Take tím je jasné, proè mì vìtina EU alespoò nìjak slyí, na rozdíl od situace u mne.
Typický pøíklad, jak to vypadá se 100 W, bylo QSO
s Jirkou, OK1DDO - mìli jsme se u na devíti bandech
vèetnì Magicu, ale chybìl stále TOP band. Pár skedù
nevylo, ale Jirka vìdìl, e budu QRV v CQWW TOP 02
a u pøed zaèátkem mi psal, e se po mnì bude dívat.
Závod probíhal naprosto klasicky (hodnì podobný
letonímu, víz níe). Jirka mì skuteènì nìjak veèer nael
na mé FQ a zaèal s houfem ostatních volat - QSO se
nakonec opravdu podaøilo, i kdy jsem jeho CALL skládal písmenko po písmenku na X pokusù. Za pár dní po
závodì jsem se od nìj dozvìdìl, jak to vypadalo v reálu
u nìj - dovolával se na mne déle ne celou jednu hodinu, já jsem u nìj celou tu dobu byl èitelný, ale tady
u mnì nebyl ani náznak signálu a dokázali jsme to
skuteènì zkompletovat a teprve tehdy, kdy se pod-
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vybavená CALL). Pátá hoïka dala 33 QSO a s ní pøiel i
poslední kontestový násobiè první noci - v 04:46 LA8W.
Vùbec poslední QSO (ji za OD svìtla) dìlám na témìø
prázdném bandu v 05:05 s UX5NQ. Jediná CALL, na
kterou jsem se já sám nedovolal, aè jsem jí slyel, byl
D4B - po 8 minutách volání u dokonce zaèal brát 1MU,
ale bìhem následujících 3 minut, aè se opravdu snail,
se mu moji znaèku nepodaøilo zkompletovat a pak ji
úplnì vyumìl - tohle mì celkem zamrzelo, protoe by to
byla samozøejmì i pro mnì NEW ONE (tak jak to asi byla
pro vìtinu HAMs v tomto závodì); ance ale byla ve
zbytku závodu stále jetì sluná. I tak byl ale prùbìný
výsledek nad moje oèekávání - za 5 hodin bylo v logu
252 QSO a pøedevím 57 násobièù, co jindy zabralo
celý závod. Mezisouèet dával 135 000, take na mùj cíl
udìlat v závùdku pøes 200 000 bodù to bylo dobøe rozjeté.
V sobotu odpoledne zapínám TRX v 16:30, ale první
QSO se daøí a v 17:05 s OM3MM. S pøibývajícími hodinami je èím dál tím zøetelnìjí, e první noc byly
skuteènì zvednuté CONDX, ale ty dnení sobotní jsou ji
výraznì horí a bude to opravdu dlouhá a únavná sranda. Motám se kolem prùmìru 14 QSO za hodinu a
pøestoe vím, e mì na mé FQ neustále nìkolik EU CALL,
tak já beru vìtinou u jen útrky písmen. V 22:07 se
koneènì zadaøilo a v deníku je i ten D4B - new one nr 83.
Pak se témìø tøi hodiny motám ve své hluchotì s prùmìrem 10 QSO/hod, jabka se nekonají ani náhodou a
o klokanech snad ani psát nemusím. CONDX se opìt na
chvíli vyhoupnou a kolem 00:45, kdy se solidní
signálem (tzn. CALL beru na max. dva pokusy) volají BIG
GUNs - W2GD z NJ a W1FJ z MA. Pak zase hodinu nic
zajímavého, a v 02:03 pøichází KC1XX z NH, take tahle
svìtová BIG partie letos asi koneènì dobudovala svá
anténní monstra i na TOPu, neb jsem je dìlal na 160 m
na rozdíl od vech ostatních bandù vùbec prvnì. Pìt
minut po tomto QSO dìlám své nejvzácnìjí spojení
z celého závodu - úplnì na hranici èitelnosti je jím
YV1DIG - jediná CALL z NA za celý závod v mém logu a
samozøejmì new one nr 84. Tenhle skok v podmínkách
v 02:09 dovruje K4AB z AL (CALL jsem pobral na první
pokus, se státem u jsem mìl kritické problémy a bìhem
jediné minuty jeho signál úplnì zmizel - jen Murpy a
K4AB vìdí, jestli se tohle QSO skuteènì uskuteènilo).
Poslední tøi hodiny dojídím s rate 7 QSO/hod a poslední spojení je v 04:46 s S59ABC. I pøes tuhle ílenou, ale
pro mne vlastnì klasickou noc na TOPu, kdy jsem udìlal
za 14 hodin bez pøestávky pouze 144 QSO, je prùbìný
výsledek na mé pomìry stále pøíjemný - 396 QSO, 55
násobièù DXCC a 9 USA/VE (u tak mùj rekord na USA
násobièe za vechny pøedchozí CQWW TOP), co dává
zatím 247 000 bodù, take svùj malý cíl u jsem si dávno
splnil. Díky novým podmínkám závodu je pøede mnou
jetì tøetí pokraèování - dalích 8 hodin v nedìli veèer,
neb závod se jede od tohoto roèníku prvnì jako klasická
48-hodinovka, tzn. do 23:59 v nedìli - zásadní rozdíl
oproti minulým roèníkùm, kdy se ji v nedìli v 16:00
balilo a vyfukovaly se balóny, které v prùbìhu závodì
výjimeènì neuletìly, èi se vysypávaly vysuené myí
koíky z tìch malých dvousetkilových papíkù.
Èekal jsem, e nedìlní etapa bude celkem o nièem,
ale realita byla samozøejmì jetì horí - první QSO po
témìø 40 minutách mého QRS CQ bylo a v 17:55
s IK4MGP. Tøi minuty poté se ale kdosi nahoøe smiloval
a zavolal mì A92ZE, pìkný násobiè. Chvíli se zdálo, e
bude dobøe, ale opak byl pravdou - a bylo mnì z toho
skoro patnì, jak moc bylo patnì - za zbylých 8 hodin

závùdku jsem udìlal vehovudy 23 QSO a jediným
novým násobièem a také zároveò posledním QSO byl ve
23:55 GM4YXI, na kterého jsem se na pátý pokus
dovolal.
Prùmìr za posledních 8 nedìlních hodin byl tedy 3
QSO/hodinu, a to jsem od rádia neodeel ani na moment
a 80 procent èasu jsem jel na CQ - byly to situace, kdy
se za 30 minut na mé CQ nepodaøilo zkompletovat by
jen jednu jedinou volající CALL - vdycky vyletìl kus
znaèky, ale v dalí relaci ji nic. A pøitom na klástru
LA7DFA vesele spotoval MNI CALLERS, POOR RX,
co mì obzvlá naplòovalo pocity blaha a panické
euforie. Tohle byla doba pro Ty, kteøí mì volali a nedovolali se, urèitì nejhorí z celého závodu, protoe vichni slyeli, e vùbec nikoho nedìlám a vesele si dávám
CQ, ale i pøesto nereaguji na ádného z nich - jetì teï
se divím, e jsem se z toho ukání neudusil, co amatérù
na mne asi v tyto chvíle v dobrém v nedìli v noci
myslelo.
Natìstí èas nezastaví, take skuteènì pøila i oèekávaná 24:00 a s ní i konec preeku. Celkový výsledek byl
nakonec 419 QSO, 57 DXCC, 9 USA/VE a suma
sumárum 264 300 bodù. S OK jsem pracoval se 49
CALL, co je nejménì ze vech 4 posledních let (viz tabulka níe), ale spravili to pro zmìnu kamarádi z OM,
kterých bylo letos 26, co je pro zmìnu zase nejvíce za
vechny roky pøedelé. Svým signálem mì z OM
imponovali pøedevím kluci z OM3VSZ a Peter OM0WR
se svoji soustavou komínkù, jejich signál byl fakt super,
z OK byl asi nejsilnìjí Jirka OK1RF, následovaný dalími cca 7 solidními signály - OK5DX, OL4W, Karel
OK1CF, Petr OK1DOT atd, - nedìlal jsem si zvlátní
poøadí, take jsem jistì zapomnìl na nìkolik znaèek
z OM i z OK, které jsem byl schopen pobrat na první
pokus. Pokud to ale bylo dohromady 20 CALL, tak i to je
hodnì.
Celkové resumé: Za tenhle závod jsem estkrát
vyhodil jistiè v celém patøe, tøikrát jsem vyøizoval
urgentní telefony od milých sousedù ve stylu U zas
nám òákej parchant ruí TV (to jsem kompenzoval
zapùjèením videokazet ze Silvestra 02, co na vysvìtlenou pro neznalé je tady v cizinì stejná událost, jako kdy
pøijde silná Eska na dvojce v polovinì prosince a udìláte
v ní tùsy OY), vykouøil jsem nepøimìøenì velké
mnoství cigaret, pøipojil jsem se asi 30krát via fernet na
OH2BUA klástr - naèe se to vdy po pár minutách
následnì rozpadlo, take to bylo úplnì k nièemu (proto
jsem jel letos prvnì v MO kategorii), a samozøejmì jsem
se pøedevím nepoèítanìkrát sám sebe v duchu ptal,
proè dìlám opìt tu samou blbost, akuju dál na pásmu
a u jsem to dávno nevypnul, kdy je rate celé 3
QSO/hodinu za jasného vìdomí, e tím nasírám ohromné mnoství volajících, kteøí se nedovolají ...
Pozávodní resumé: Kdy jsem pozdìji projel detailnì
QSO po QSO, zjistil jsem i kladné stránky téhle 160 m
závodní køeèe - z tìch 419 QSO se jednalo u 160 CALL
o první QSO na TOPu, take jsem snad alespoò nìkomu
udìlal malinkou radost. Pro 10 HAMù bylo toto QSO
dovrením vech devíti HF pásem a dokonce pro dva Jirku OK1AOV a YZ1EW - dovrením vech deseti pásem
(vèetnì 50 MHz). Tímto jim ze srdce gratuluji, neb já
právì tohle osobnì povauji za nejvìtí frajeøinu dokázat udìlat QSO na vech pásmech (viz tabulka
s poøadím na WEBu - http://www.qsl.net/ok1mu/topic.htm). Tohle a tìch 5 nových DXCC mnì udìlalo
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mínky na chvilku vyhouply. Tak tohle byl klasický pøíklad toho, jak je to s ancí na QSO se 100 W a 40 m LW
z hlediska pøíjmu na mé stranì.
O QSO s OK èi OM QRP stanicemi nemá snad smysl
ani psát a pokud já vím, tak jediný, kdo mì tam z OK
skuteènì udìlal, byl snad jen Milan OK1IF loni v CQWW
TOP (ani jsem tomu nevìøil, e mìl i tenkrát svých 5 W,
i kdy vím, e jinak teï jezdí vdy a vude - ale
z reportáe na jeho WEBu to tak fakt vypadá). Letos se to
samé po témìø pùl hodinì dovolávání podaøilo v CQWW
TOP i Petrovi OK1HSF, který mìl také jen 5 W, ale jak mi
sám psal, FB chodící ANT - i tohle QSO s ním bylo úplnì
na hranici akceptovatelnosti, moná u troku za ní. Tato
dvì QRP QSO ale skuteènì povauji za výjimky potvrzující pravidlo a za kombinaci nezmìrné vytrvalosti a umu
volajících na stranì jedné a krátkodobého zvednutí podmínek a maximálního sníení ruení na stranì druhé.
Zjednoduenì se dá øíci, e v situaci, kdy mì volá 5
EU CALL, vezmu první nejsilnìjí, s druhou mám ji
znaèné problémy a o zbytku volajících vím jen proto, e
obèas proleze jedno èi dvì písmenka, ale na QSO u to
vìtinou ani s tou tøetí z nich nedá. Kdy budu moc velký
optimista, tak za ty tøi roky se snad dostalo tak na 35%
EU zájemcù o QSO s OD na 160m.
Tím se u ale koneènì dostávám i k letonímu CQWW
TOP CW. Hi, tak jak se na naprosto kadý závod, který
tady z OD chci jet, tìím jak malý Jarda, tak
u CQWWTOPu to funguje, èím více se pøibliuje, pøesnì
obrácenì, hi - èím je závod blíe, tím více si pøestávám
nalhávat e letos to bude vypadat jinak ne pøedelé roky
a vím, e to nakonec opìt bude jednoznaènì nejhorí a
pøedevím nejnároènìjí závod z celého roèního
kalendáøe KV závodù.
K samotnému závodu: V 00:00 to zaèíná - zaèátek je
nezvykle dobrý, za prvních 30 minut témìø 50 QSO a pøipadám si pøinejmením jako na 80 m - vìtina stanic
dokonce hejbe S-metrem kolem S5 a pøi konkrétním
QSO mì vìtinou volají u jen dalí dvì tøi jiné EU stanice. Po první pùlhodinì se to ji troku mìní, ale i tak mì
mile pøekvapuje 77 QSO za první hodinu. První z OM je
v sedmé minutì OM3LA, z OK v deváté OK1FAU a pak
hned OK1CF (pìkný signál Karlosi, congrats). Z rare
DXCC potìil v první hodinì A61AR a kolega Michal
OM2DX pod klubovou CALL YI1BGD. Druhá hodina u
jde obtínìji, neb nejsilnìjí CALL se u vymlátily v hodinì první, ale i tak to jde nad oèekávání dobøe. V 01:31
volá Nodir EY8MM - pro mne new one na TOPu, nr 81
(po závodì mi psal, e jsem u nìj byl 59+40 dB - on na
moji ANT tady v OD hrál reálnì asi 569 na S-metru, a
to pouíval FB ANT a FT1000 + 1 kW - mimochodem na
svých stránkách na webu na qsl.net má z tohoto závodu
pìkné fotky). V 01:40 volá starý známý AHOJ de VE1ZZ
a pár minut po nìm N4IS z FL (co není klasická BIG
GUN, ale byl prostì ve správnou chvíli na správném
místì) a je vidìt, e jsou zvednuté CONDX na amíky, neb
touto dobou je rozhodnì jetì nedìlávám. Chvíli po tom
pøichází pravdìpodobnì dnení král TOP svìta, grupa
VY2ZM s FB signálem (li tady silnìji ne 75 % EU
v celém závodì). Druhá hodina, kterou konèím spojením
s W4DR, dala 71 QSO a jde to stále nad oèekáváni dobøe.
Pak u ale zaèíná klasika a boj o kadé dokonèené
QSO, take ve tøetí hodinì je ji jen 37 QSO bez nìjakých
super rare QSO, i kdy mnì paradoxnì pøibývá dalí new
one - EI6IZ - je po 3 letech vùbec první EI CALL, kterou
dìlám na TOPu - nr 82, hi. Ètvrtá hodina je 32 QSO a
z DXù potìil W8LRL (dìlal jsem ho i ve dvou ze tøí
pøedchozích CQWW, take to musí být také extrémnì
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radost nejvìtí - hi, kromì
radosti automatické, nebo jsem
vìdìl, e to byl ji mùj poslední
CQWW TOP z Libanonu.
Po pøipojení logu do mého
celkového OD deníèku to na mì
vyplivlo, e jsem na 160 m
udìlal doposud 3198 QSO s 1992 rùznými CALL,
pøièem mezi nimi je i 183 rùzných znaèek z OK a 72
rùzných z OM - tìko posoudím, zda jsou to èísla malá
nebo velká.
Co víc dodat na úplný závìr? Kadý, kdo to doèetl a
sem, snad pochopil, e tohle povídaní bylo myleno
pøedevím jako omluva Vám vem, kteøí jste mne ji
kdoví kolikrát a kdoví jak dlouho za ty poslední 3 roky na
TOPu volali, ale i pøesto se QSO nezadaøilo. Vìøte, e ve
mnì samotném vìdomí toho, kolik lidí mì tím pádem
marnì volá a e jsem hluchý jak poleno vyvolávalo pocit
vzteku pøinejmením stejnì velkého, jako byl ten Vá.
Jeliko u o TOPu snad nebudu nikdy muset psát v sou-

vislosti s vysíláním z Libanonu, hi, tak si sám sobì na
závìr kladu jedinou otázku: Mìlo skuteènì cenu strávit
na 160 m za ty 3 roky cca 250 hodin èasu s výsledkem
pouhých 3200 QSO, kdy jsem mohl za ten samý èas
udìlat v klídku a úplné pohodì na vyích bandech cca
25 000 QSO a nemusel jsem pøitom mít výèitky svìdomí,
e neslyím? Zatím si na tuhle otázku sám neumím
odpovìdìt, ale u jsem alespoò pochopil, e na slovech
nejmenovaného klasika TOP je krásnej a neopakovatelnej band, ale bez poøádný antény a dobøe sfázovanýho
kotle na nìj snad ani nemá cenu lízt, neb pak je to jen a
pouze nevdìèná pakárna pøeci jen nìco bude.

ü

Holický pohár

Podpoøte HQ soutì!

Závod se koná vdy poslední sobotu v dubnu od 04:00
do 05:30 UTC (letos 25. 4. 2003) v pásmu 80 m
v úsecích 3520 - 3560 kHz a 3700 - 3770 kHz. Provoz
2x CW a 2x SSB. Výzva pro telegrafii TEST HP, SSB
provozem VÝZVA HOLICKÝ POHÁR. Kód je RS nebo
RST a okresní znak dle územnì-správního èlenìní platného do konce roku 2001 (viz napø. http://www.radioamater.cz/okresy.htm). Kategorie: Mix (CW i SSB
provoz), CW, SSB a RP. Dále bude v kategoriích MIX,
CW a SSB vyhodnoceno samostatné poøadí stanic QRP
(do 5 W výkonu). Závod je jen pro jednotlivce OK i OM
s tím, e pokud se úèastní klubová stanice, musí ji
obsluhovat jen jeden operátor.

Ve dnech 12. a 13. èervence 2003 od 12 do 12 UTC
se koná IARU HF World Championship
(http://www.iaru.org/contest.html nebo Radioamatér
èíslo 6/2002). V rámci HQ soutìe se letoního roèníku
zúèastní také reprezentaèní stanice Èeského radioklubu
OL3HQ. Na podporu jejího umístìní v závodì a s cílem
navázat maximální poèet spojení s OK stanicemi je vyhláena soutì s následujícími pravidly:
- jediným kritériem je poèet navázaných platných spojení se stanicí OL3HQ bìhem závodu, maximální
poèet spojení je 12 (160CW, 160SSB, 80CW ...
10CW, 10SSB)
- ze stanic s nejvyím poètem spojení budou
vylosovány stanice, které obdrí hodnotné ceny.

poøádá radioklub OK1KHL a mìsto Holice

Jaroslav Meduna, ok1duo@unet.cz

Ceny pro soutì a jejich sponzoøi:

- KV anténa, Allamat electronic (http://www.allamat.cz)
- telegrafní pastièka, Elektrotechnická firma Zach
(http://www.anteny-zach.cz)

Bodování: za kadé spojení 1 bod, s kadou stanicí
lze bìhem závodu pracovat jen jednou. Násobièe: okresní znaky. Výsledek je dán prostým vynásobením bodù a
násobièù. V pøípadì rovnosti rozhodne poèet spojení
v prvních 20 (eventuálnì 40, 60) minutách.
Kadý úèastník, který zale deník k vyhodnocení,
obdrí diplom a výsledkovou listinu. Stanice na prvních
místì v kategorii obdrí malý Holický pohár 2003,
stanice s nejvyím poètem bodù získává putovní
Holický pohár na dobu jednoho roku. Pokud se stanice stane absolutním vítìzem ve tøech roènících za sebou,
získává putovní pohár do osobního vlastnictví.
Deníky se posílají do 14 dnù po závodì na emailovou adresu: ok1khl@qsl.net nebo na adresu:
Radioklub Holice OK1KHL, Nádraní 675, 534 01 Holice
v Èechách.
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ü

DTC Contest
DeutschlandContest

Tento contest ku propagaci telegrafního provozu a
oivení zájmu o diplomy DLD, vydávané DARC, poøádá
DTC e.V./DL-CW-CLUB.
Termín: kadoroènì o Velikonoèním pondìlí - letos
21. dubna 2003
Èas: 08:00-11:00 míst. èasu, tj. 06:00-09:00 UTC
Pásma: 3520-3560 kHz a 7010-7035 kHz
Výzva: CQ DC nebo CQ TEST
Úèastníci: vichni amatéøi - vysílaèi i posluchaèi
Tøídy:
tøída 1: více ne 25 W výkonu/output
tøída 2: 5-25 W výkonu
tøída 3: max. 5 W výkonu /QRP
tøída 4: posluchaèi /SWL

- tisk QSL lístkù, ELLI print (http://www.qsl.cz)
- el. pøísluenství, FCC connect (http://www.fccconnect.cz)
- víkendový pobyt na HHRR s plným servisem, Jirka
OK2RZ (http://www.ok2rz.cz)
Vechny OK stanice navíc obdrí dvoustránkový
pøíleitostný celobarevný QSL OL3HQ od Dana OK1HRA
(http://www.qsl.net/ol5q/). Pøedání cen probìhne
v rámci mezinárodního setkání Holice 2003
(http://www.ok1khl.cz). Informace o stanici OL3HQ jsou
k dispozici na stránkách Èeského radioklubu
(http://www.crk.cz). Tamté bude také k dispozici online
aktuální frekvence reprezentaèních stanic v prùbìhu
závodu.
Vìøíme, e nás podpoøíte, bìhem tohoto neoficiálního
mistrovství svìta centrálních radioklubù. A stejnì jako i
v minulých letech pomùete svými spojeními naemu
reprezentaènímu týmu dosáhnout co nejlepího výsledku. Dìkujeme pøedem a tìíme se s Vámi na mnoho spojení v IARU HF WORLD CHAMPIONSHIP 2003.
Jarda OK1DUO, manaer HQ stanice, (email
ok1duo@unet.cz, ICQ 153410840, telefon 465 471 223)

ü

Reporty: RST - èíslo spojení - DOK. Neèlenové DARC
vynechají DOK. Pøíklady: 559003/A06 resp. 579002.
Hodnocení: QSO 2 body, DOK 1 násobiè, zemì DXCC
1 násobiè. Kadé pásmo se boduje zvlá.
Výsledek: poèet bodù z obou pásem X souèet násobièù z obou pásem
Kadá tøída se vyhodnocuje zvlá. S kadou stanicí lze
pracovat na obou pásmech.
Deníky musí obsahovat vechny nutné údaje o spojení,
posluchaèské deníky musí obsahovat obì volaèky,
pásmo, èas a nejménì jednu ze skupin. Na souhrnném
listu s výpoètem musí být uvedena adresa, tøída a
pouitý výkon, jako i prohláení a podpis.
Termín zaslání: nejpozdìji 31. kvìtna potou na
adresu Frank Schmidtte, DL1YDL, Sophienstrasse 35,
D-48145 Münster, Germany, nebo elektronicky na
dl1ydl@muenster.de; výsledky budou zasílány potou
za SASE nebo via e-mail.

ü
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Váení pøátelé, soutìící, ale i ostatní, kteøí právì ètete tyto
øádky jen náhodou, nebo tøeba rodièe, kteøí jste svým
ratolestem umonili být alespoò troku aktivní v této zajímavé a pro leckoho moná v dnením jinak pøetechnizovaném svìtì asi nepochopitelné aktivitì.
Loni zaèal Vaek OK1CNN touto vìtou Den se seel se
dnem a dalí roèník OK Maratonu je za námi., s èím se
dá jen souhlasit a hlavnì se s tím nic nedá dìlat. Pro
vai/nai soutì, kterou poøádá Èeský radioklub, ten
loòský rok znamenal zmìnu vyhodnocovatele, zmìnu pøístupu k vyhodnocování, pøípravu na zmìnu pravidel od
roku 2004, ale také moná pøinesl nìjaké zmatky. VY TNX
vem, kteøí nám tzv. pøipravili pùdu, tedy bývalým vyhodnocovatelùm a autorùm soutìe, ale vem vám, bez kterých
by soutì nebyla.
Hvìzdièkou jsou oznaèeni ti, od kterých máme hláení
za prosinec (hláení, která pøijímáme pravidelnì kadý
mìsíc), minusem ti, od kterých máme hláení za nìkolik
mìsícù zpìtnì (co takto uvedli, nebo nebylo za mìsíc
listopad hláení, pøípadnì pøilo po uzávìrce za listopad) a
plusem ti, od kterých máme první hláení za rok 2002
(celoroèní hláení). Zmìna nastala, díky vzrùstu poètu pøijatých hláení, logicky u vech kategorií, nìkde tedy dolo
k rapidním zmìnám v poøadí. Dostali jsme 24 hláení (a
také 2 za listopad): 8 ÈP, 6 PR, 6 IN, 3 osobnì do naeho
RK a 1 od Vaka (alespoò celkový souèet). Èekali jsme na
hláení do dneního dne, kdyby se nìkde pota zatoulala.
Upozoròujeme, e je potøeba posílat hláení na novém formuláøi, který je ke staení v PR, na IN stránkách, u poøadatele, navíc vám dnes jetì jeden zasíláme potou.
Pùvodnì jsme chtìli za loòský roèník poádat vechny
z prvních míst jednotlivých kategorií o zaslání LOGu ke
kontrole; protoe jsme ale zjistili øadu zásadních chyb (viz
odstavec níe), rozhodli jsme se, e kontrolu LOGù
budeme provádìt a za letoní roèník. A opaènì bude
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mono od vyhodnocovatelù LOGy komukoliv zaslat pro
kontrolu, byly by to potøebné soubory z LOGu od Vládi
OK1ZSV V6.9 s mìsíèním hláením (u RK je zvlá pro KV
a VKV) - samozøejmì i v nich mohou být nìjaké chyby.
Letos máme v úmyslu LOGy vybrat náhodnì tøeba
losováním v RK, pøítí rok v lednu pak od vech na prvních
místech pro dùkladnìjí kontrolu. (Od roku 2004 se poèítá,
e pøedání LOGu vyhodnocovateli bude v pøípadì, e si o
nìj poádá, povinností, co by pøi nedodrení mìlo mít za
následek i diskvalifikaci - je to návrh jednoho soutìícího,
ke kterému se pøikláníme).
S poètem dolých hláení souvisí i vìtí poèet
zjitìných chyb. V podstatì se jedná o chyby nìkolika málo
úèastníkù (chyby za konec roku 2002, o kterých víme),
které u ale mohou mít vliv na poøadí. Bohuel nemùeme
zpìtnì kontrolovat hláení, která chodila jetì na Vaka
OK1CNN, ale jen ta, která máme my. Proto, PSE, berte
roèník 2002 s mení rezervou. Dolá hláení na naí
adresu necháváme prozatím s tìmito chybami, ale od roku
2003 máme v úmyslu kontrolovat hláení dùkladnì a neoprávnìnì pøipsané body i dodateènì strhnout! (Za rok
2002 jsme zpìtnì odepsali pøes 500 bodù jen díky patnému vynásobení QSOs - byla to výjimka, která potvrzuje
pravidlo, jednalo se o jednoho z nás.) Hláení k nám
poslaná máme uloená v PC nebo v deskách pro pøípadnou kontrolu. Moná pøi pøeètení tìchto øádek nìkoho
zklameme, ale pravidla platí pro vechny stejnì, na pár
chybnì poèítaných hláení nemùe doplácet zbytek
soutìících. Snad nikoho neodradíme, ba naopak! Co?
a) O chybném uvádìní OK Maratonu v kolonce Úèast
v závodech: jsme ji psali. (I kdy víme, e u v minulosti
toto doporuèoval Pepa OK2-4857 a poté i Venca OK1CNN;
soutì je soutìí, nikoliv závodem, navíc ne kadý byl takto
informován - máme v plánu od pøítího roku rozíøení i o
soutìe vèetnì OK Maratonu, ale letos takové body
krtáme.)
b) Nìkteøí si v kategorii SWL poèítají v kolonce Úèast
v závodech: i závody, které nemají SWL kategorii, napøíklad FM C a VKV PA. (Zde se asi nic mìnit nebude.)
c) Jeden soutìící si napsal v kolonce Úèast
v závodech: závod PA 144 a PA 430. (Jedná se o
jeden a tentý závod, i kdy na dvou pásmech - máme
v plánu zvýhodnit úèast ve vícepásmových závodech o
dalí body za pásma, take napøíklad 100 bodù jako základ
a za kadé dalí pásmo 50 bodù navíc - je-li soutìící
v závodì na pìti pásmech, pak by to bylo 300 bodù za
jeden a ten samý závod, u FM C pak maximálnì 150
bodù celkem; letos ale krtáme.)
d) Dalí soutìící v kategorii SWL si napsal v kolonce
Úèast v závodech: závod, z kterého nezaslal LOG vyhodnocovateli závodu (ani Check LOG), co by bylo také dùvodem k sekrtnutí sta bodù (a to byl navíc závod s SWL kategorií). (Jsme pro, aby podmínka zùstala i nadále, proè
nestrhnout body i po mìsíci, kdy dorazí výsledková listina
ze závodu a dodateènì poznáme, e soutìící si píe body
za závod, jeho výsledek nezaslal vyhodnocovateli závodu?
Jedná se pøedevím o vnitrostátní závody, samozøejmì
nìkteré jiné mùeme pøekontrolovat a po mìsících.)
e) Jeden soutìící si zapomnìl pøipsat do celkového
souètu v hláení body za závod a dalí soutìící v kategorii
SWL si zapomnìla vynásobit celkový souèet dvìma (na
co mìla nárok). Ani zde jsme nic neopravovali. (Tím

máme na mysli, e je potøeba vìnovat hláením urèitou
pozornost.)
INFO k naemu CQ z minulého mìsíce zabralo. Je vidìt,
e souèasné podmínky si mùeme vysvìtlovat dvìma zpùsoby - píe se v nich o mìsíèním hláení, nikoliv o
celoroèním hláení, které ale zase nijak zakazováno není.
A tak díky jedné lednové MSG od Vaka OK1HRR (který je
soutìícím a autorem podmínek soutìe z roku 1992 i
spoluautorem podmínek souèasných, navíc nám pøed pár
týdny poslal zajímavý elaborát k soutìi od roku 2004) jsme
si ovìøili, e co není vyslovenì zakázáno, to je vlastnì povoleno. My s tím souhlasíme, ale pøesto bychom uvítali
monost mìsíèních hláení (nebo alespoò nìjaký takový
kratí interval - jeden z návrhù je maximálnì ètvrtletí a to
vdy do 15. dne v následujícím mìsíci, tak jako
v Memoriálu OK1DKS) v pøípadì, e pracujete s PC LOGy,
co by nemìl být takový problém - to proto, aby byl vidìt
v soutìi vývoj. Na druhou stranu dodáváme, e ne abychom odradili tøeba jen jednoho soutìícího, který ve poèítá
na papíøe jednou za rok, uvítáme i prosincové hláení za celý
rok! (Moná je to také tím, e jsme pøed dvìma roky takto
podmínky pochopili, e jsme posílali hláení mìsíènì a e je
to jakási profesionální deformace, HI.)
Nezapomeòte, PSE, v novém hláení na správnì vyplnìnou potovní ADR, posíláte-li hláení ÈP. Dùleité je také
v kategorii 2 uvést alespoò rok a mìsíc narození.
Doporuèujeme zasílat formuláøe po PR, pod formuláø na
zaèátek øádky dopi /ACK, tak zjistí, zda hláení do BBSky
dorazilo, na PR jsme dennì, navíc hláení potvrdíme dalí
MSG, èím dáme najevo, e jsme hláení akceptovali.
Posílá-li formuláø po IN, poli jej jako obyèejný text (bez
ZIP, HTML apod., abychom nemuseli chodit na IN pøímo) tak jej mùeme pøeèíst VIA PR pøímo z RK (text pak automaticky dorazí na adresu brány IN<>PR
ok1kmg@nagano.cz), i zde posíláme zpìt MSG, e jsme
hláení akceptovali. U hláení potou se odesílatel toto
nedozví, ale pokud takový soutìící má v okolí spolehlivého
a ochotného HAMa, moná by mu v tomto mohl být nápomocen, má-li pøístup na PR nebo IN - chtìli bychom klasickou potu maximálnì omezit, díky znaèným nevýhodám.
Po výpadku linky k OK0PPR jsme pøeli na OK0NAG
(z PR se volá OK0NAG-8), nejspí to tak zùstane i nadále.
Museli jsme na ádost vedení mateøské organizace naeho
RK (Asociace víceúèelových základních organizací technických sportù a èinností) doplnit potovní adresu - pota bude
nyní chodit na nai organizaci, nikoliv na nai schránku - to
proto, e jsme souèástí AVZO, kde napøíklad sídlíme zcela
zdarma. S tím souvisí i název RK. Uvedené zmìny se nemohou projevit v ji vydaných podmínkách soutìe.
Jetì k novým podmínkám od roku 2004. Máte-li
nìjaké pøipomínky k soutìi, dejte vìdìt tøeba s hláením
za leden, abychom moné varianty zmìn v podobì hlasovacího lístku mohli zaèátkem bøezna dát do PR, na IN
stránky a poslat vám je potou s výsledky za leden (budou
poèátkem bøezna). Lístky bychom potøebovali od vás
vyplnìné co nejdøíve, tøeba s hláením za únor. Poté
výsledky ankety dostane na ÈRK Pracovní skupina pro
mláde ke koneènému vyhodnocení a vedení ÈRK ke
schválení.
Závìrem vem VY TNX za pøízeò a vzhùru do vyhodnocování ledna 2003!
73 vem! Za OK1KMG: Jarda, OK1SKK, Jirka, OK1UDJ
a Leo, OK1ULE, ok1ule@nagano.cz.

Závodìní

OK Maraton 2002
komentáø vyhodnocovatele za rok 2002

Závodìní

(Poøádá Èeský radioklub a vyhodnocuje RK OK1KMG pøi
AVZO TSÈ Neratovice.)
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Aktivita 160m 2002
- komentáø vyhodnocovatele

CW

Pavel Konvalinka, OK1KZ, ok1kz@seznam.cz

Souhrnnì bylo v kategorii QRO a QRP hodnoceno 154 úèastníkù. Diplomy obdrí úèastníci na prvních tøech místech v kadé kategorii, nejlepí stanice klubová, dále stanice s X/YL
obsluhou a za nejlepí výsledek na QRPP zaøízení (max.1 W).
A je uzavøen dalí roèník Aktivity 160m. Pøi ukonèení
roèníku je ji tradicí podìkovat rozdavaèùm bodu za alespoò
pasivní zapojení do této soutìe. Dnení dík patøí tedy tìmto
stanicím:
OK1AAZ
OK1AD
OK1AOZ
OK1APQ ?
OK1ARN
OK1ATS ?
OK1AVY
OK1CDR
OK1DBW ?
OK1DGY
OK1DOT
OK1DWF
OK1FKS ?

OK1FMU
OK1FUK
OK1HGM
OK1HX
OK1IPB
OK1KFQ
OK1KJV
OK1MNI ?
OK1MXM
OK1TD
OK1TFH
OK1UQF ?
OK1XUV

OK2BAQ
OK2BEJ
OK2BG ?
OK2BNF ?
OK2BWJ
OK2BXE
OK2HJH ?
OK2PMS
OK2QX
OK2RSC
OK2UT ?
OK2WC ?
OK5SAZ ?

OM3AI
OM3CAQ
OM3CHL
OM3TRN ?
OM3WZ ?
OM4AMA
OM5PA ?
OM6ALO ?
OM6APN ?
OM6MV
OM7CG ?
OM8FF ?
OM8FU ?

Obsáhlý seznam èítající 52 znaèek, mùe být i vylepen
té znaèkou, kterou se jednoznaènì nepodaøilo vyjmout jako
chybnou a uvedenou v dodaných podkladech (deníky, seznamy a pod.) Jak známo, tak pøi cw provozu snadno nìco
ulítne a v tu ránu je to úplnì nìkdo jiný. Otazník u znaèky
vyjadøuje její nezaruèenost.
Co dodat k roèní rekapitulaci? Celkem vyrovnané výsledky.
Kdy porovnáme poèty pøedcházejícího roèníku, vidíme 121 +
30 = 151 poøadí v obou kategoriích. Tentokrát je to 134 + 20
= 154 poøadí. Úbytek úèastníkù v kategorii QRP je pøekvapivý,
ale v QRO se to zase vyrovnává. V r. 2001 bylo v seznamu
pøispívajících uvedeno 75 znaèek. Po odeètu 52 z roku 2002
vidíme diferenci 23 stanic. Jde sice o pasivní úèastníky, ale
úbytek je to v kadém pøípadì. Doufejme, e alespoò nová kategorie klubových a zvlátních stanic pøece jen pøiláká dalí
úèastníky. Mìjme na pamìti, e provozem na 160m mùeme
té splnit podmínky nìkolika hodnotných diplomù - staèí
nahlédnout do diplomového programu klubu TFC i CRK - to
byl jeden z podstatných dùvodù vzniku soutìe Aktivita 160m.
Je a ostudné, jak pøistupují k Aktivitì RP. Po celý rok kategorie SWL zela prázdnotou a ta jediná úèast byla proto, e se
Tomá OK1FXF na nìkolik pokusù nemohl nikoho dovolat,
tak pøeel jen na poslouchání a pod znaèkou OKL-45 zachránil
èest posluchaèùm.
Pomìr stanic dle oblastí je pøíznivìjí ne v èásti ssb, avak
jen v kategorii QRO. Z hodnocených 134 stanic je 81 OK1, co
je cca 2x více, ne z OK2, jich je 37 - a to je cca 2x více, ne
z OM, odkud je 16 stanic. V QRP je hodnoceno 17x OK1, 2x
OK2 a 1x OM. Bodové zisky pøedních stanic jsou obdobné
s pøedelým roèníkem. koda, e nebyla jediná úèast X/YL
operátorky. Uetøí se diplom...
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SSB

Ani v SSB èásti nesmíme zapomenout na ty
úèastníky je-dnotlivých kol, kteøí z rozlièných
dùvodù sice nechtìli být hodnoceni, avak pøispívali cennými body i násobièi. Díky vám za
zvyování aktivity. Jsou to:
OK1AN OK1JPO OK1MXM OK2BXU
OK1AVG OK1KAM ? OK1TEC ? OK2CMW
OK1AVY OK1KDT ? OK1WB
OK2CVA
OK1DOT OK1KQT OK1WF
OK2OOO
OK1DWF OK1KT
OK1YA ? OK2WTM
OK1DZR OK1MBW ? OK2BEJ OM3CAQ
OK1GS OK1MIG OK2BUZ ? OM5KP
OK1JEE --------------OM6MV
Tìchto stanic bylo zaznamenáno 30, co je
mení polovina oproti pøedcházejícímu roèníku,
kdy jich bylo 61. e otazník u znaèky znamená
jen ojedinìlou úèast, není urèitì zapotøebí
zdùrazòovat.
Pokud nìkoho zajímá ohlédnutí zpìt, uvedu
pár postøehù a i kdy nejde o ádné mistrovství,
mùeme se nad èísly zamyslet. Roèník 2001 byl
mírnì úpadkový, kdy bylo hodnoceno 147 stanic. V tomto roèníku je sice skoro o 10 více, ale
výe uvedených pøispívatelù je o plných 31
ménì. Podle oblasti bylo v r. 2002 103 OK1, 37
OK2 a 16 OM. Zajímavý pomìr OK1 : OK2 = cca
3:1 a OK2 : OM = cca 3:1.
Kladnì lze hodnotit vyí poèet klubových a
zvlátních stanic, z 16 r. 2001 na 24 r. 2002.
Poèet 10-12 úèastí v mìsíèních kolech mìlo jen
24 stanic, proti 38 v r. 2001. Do pìti úèastí bylo
v roce 2002 hodnoceno 104 stanic, proti 100 v r.
2001. Výslednì dosaené bodové hodnoty
popøedních úèastníkù jsou pøiblinì srovnatelné
s pøedelým roèníkem. Aktivita v kategorii SWL
nadále klesá, take za celý roèník se ozvali jen 4
posluchaèi, z nich jen jeden se stálejí úèastí.
V cw èásti je to jetì slabí.
Jako konèící vyhodnocovatel, ale stále trvalý
pøíznivec A-160, pøeji vem hodnì zdaru
a radosti v letoní Aktivitì a té naslyenou.
A pokuste se pøilákat vae kamarády a známé,
alespoò na zkouku. 73 a AHOJ!

ü

Jan Kuèera, OK1QM, ok1qm@volny.cz
Martin Huml, OK1FUA/OL5Y, huml@radioamater.cz

Potìil nás zájem o soutì CRIC. Domníváme se, e je správný
èas na uvedení podrobných informací o organizaci soutìe.
Jak napovídá ji sám název, Czech Radio Individual Championship,
jde o soutì jednotlivcù. Nìkteré zájemce pravdìpodobnì zmátl poadavek na vytvoøení dvojic - podle nás bude uiteèné, kdy si oba závodníci
budou pomáhat pøi stavbì stoáru a instalaci antény. Pokud nìkdo
neseene kolegu do dvojice, pokusíme se o zkompletování dvojice, pøípadnì pomùeme pøi zøízení stanovitì jednotlivci. Také upøesòujeme, e
soutì CRIC není nominaèní soutìí pro pøítí WRTC.
Akce se uskuteèní doslova v polních podmínkách a pøestoe je pomìrnì
krátká, bude dobré se na celonoèní provoz z auta pøedem pøipravit. Moná,
e poèasí dovolí vysílat ze stolku mimo auto, ale na to se nedá spolehnout,
take doporuèujeme promyslet si uspoøádání uvnitø auta (døevìnou desku
pod transceiver mezi sedaèku a palubní desku apod.).
Pøi závodu se ji vzájemná pomoc nepovoluje. Nìkoho napadne, jak to
budeme kontrolovat. Nechte se pøekvapit! V kadém pøípadì ale zdùrazòujeme, e jde o pøátelskou soutì, která pøedpokládá, e vichni budou
soutìit v duchu fair play.

Místo setkání

Sejdeme se v sobotu 10. 5. mezi 10:00-11:00 hodin na Kamenci u Holic,
na vysílacím støedisku AMK/RK OK1KHL/OL5T. Pojedete-li z centra Holic
smìrem na Hradec Králové, hledejte první odboèku doprava, smìr
Pobìovice. Pokraèujte stále po hlavní silnici, za mìstem odboète doprava a jeïte buï lesní cestou do kopce nebo po silnici kolem závoditì.
Antény stanice OL5T, které jsou ze silnice dobøe vidìt, vás navedou.

Vybavení

Pøedpokládáme, e si kadý pøiveze svùj transceiver s pøísluenstvím
(vèetnì zdroje), asi 20 m koaxiálního kabelu s konektory PL-259 na obou
koncích, poèítaè pro vedení deníku, el. svítilnu, topné tìleso, dlouhý
(kolem 50 m) kabel na 220 V, kladivo na zatluèení kolíkù a jídlo. Od nás
dostanete stoár s kotvami a anténu (tøípásmové Inv. V).

Soutìní deník

Vedení deníku uvítáme v el. formì pro rychlejí vyhodnocení, ale není to
podmínka. Papírový deník soutìící po závodì pøepíe do poèítaèe.

Stanovitì

Soutìit se bude ze soukromých pozemkù v blízkosti Holic, s jejich
majiteli bude ve dopøedu projednáno. Stanovitì se budou losovat.

Soutìní podmínky

Soutì zaène ve 22:00 hodin a skonèí v 06:00 hodin SELÈ. Závodníci se
v provozu støídají po jedné hodinì. Kadý pouívá svoji znaèku (je
samozøejmì moné pouívat i závodní znaèky OL). Soutìní mód CW,
pásma 20, 40 a 80 m. Soutìní výmìna je shodná s pravidly závodu CQ
M, tzn. RST a poøadové èíslo. Násobièe jsou zemì DXCC na kadém
pásmu zvlá. Celkový výsledek = poèet QSO x poèet násobièù.

Vyhodnocení

Závodìní

Po ukonèení závodu se soutìící vrátí na Kamenec, kde se provede vyhodnocení. Zbytek nedìle vyuijeme pro odpoèinek (nezapomeòte spacák a
karimatku) a diskusi o prùbìhu závodu.
Dosud se pøihlásili: OK1IR, 1IF, 1VD, 1KT, 1FUA, 1QM, 1DSZ, 2PKF,
1NR, 1MD, 8ANM.
Zveme znovu i ty, kdo nemají zájem zúèastnit se soutìe jako závodníci, aby pøijeli a strávili spoleènì se soutìícími pøíjemný èas pøi malém
setkání radioamatérù. Pøihláky do soutìe pøijímáme do 4. 4.
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Hodnocení CQ WW DX
160m Contestu
David L. Thompson, K4JRB, podle CQ 12/2002 volnì pøeloil
Stanislav Matìjíèek, OK1JR/YB0AJR

Podmínky byly dobré v obou závodech, jak v CW, tak
v SSB èásti. Nejlépe lze hodnotit sobotu veèer a nedìli
ráno. Podle pohledu do dolých deníkù lze pouze konstatovat, e se oproti nìkolika rokùm zpìt pøímo dramaticky zvýil poèet mezikontinentálních QSO. Dokonce i
v SSB èásti je vidìt v denících mnoho QSO mezi NA a
EU. Díky stanici VY2ZMM (ops. K1ZM, K2WI a WW2Y)
pracoval sluný poèet evropských stanic vùbec poprvé
provozem CW s NA. V SSB èásti bylo moné pracovat
s W1NA a s Kanadou. Pro mnohé EU stanice to bylo
vùbec jejich první EU-NA QSO SSB módem. Krásný
úspìch zaznamenala právì stanice W1NA, která má
v logu 52 DXCC zemí, co je vùbec nejvíce v CQ 160m
SSB èásti za celou historii. SSB èást se jezdí od roku
1982.
Vìtina LOGù byla zaslána e-mailem a velká vìtina
z nich ve formátu CABRILLO. Nìkteré ruènì psané
deníky doly faxem. Pouze 14 deníkù dolo na disketách.
To je naprosto nepatrné mnoství proti tøem plným bednám disket jetì pøed ètyømi lety.
Hlavní CW LOG obsahuje 5098 a SSB LOG 4856
volacích znakù. Je to ji druhý rok v øadì, co zaznamenáváme vzrùstající poèet stanic v CW èásti. V CW
bylo moné pracovat se 134 zemìmi DXCC a v SSB èásti
bylo 132 DXCC zemí. Jedineèná, ale bohuel jen teoretická monost na DXCC bìhem jednoho víkendu.
Je úasné, kolik stanic je v kategorii low-power a jak
vzrùstá poèet stanic, které pracují QRP. Staèí se podívat
do výsledkové listiny a uvidíme, kolik stanic je
v celkovém poøadí TOP TEN a jsou jen low-power.

Èást CW

EA8AH (op. OH1MA) skonèil s výsledkem pøes 1 M
bodù na prvním místì na svìtì v kategorii HP/SO. OT2T
(op. ON4UN) skonèil druhý s 729k a s nejvyím poètem
DX QSO s celkového poètu 1077 QSO. W8JI (op. W4AN)
se umístil nejvýe v kategorii U.S. SO. Bob, W4MYA se
umístil v obou èástech na druhém místì a získal také
IRON-MAN Award. Jen na okraj - 4 stanice v TOP TEN
USA byly ze státu Virginia (W4MYA, W4RX, K4ZW a
K4OAQ).
TOP SO v Kanadì byl VA3UZ. Vech TOP FIVE
Kanada bylo z Ontaria. TA3D obsadil první místo
v SO/LP a SN3E je s poètem 110k prvním na svìtì
v SO/QRP. WK3I je v kategorii SO/QRP první v U.S. a
World pátý.
K1ZM vedl svou posádku VY2ZMM k World No. 1
v kategorii MO. Skórem pøekonali vekeré dosavadní

Antény VY2ZMM - 4 square pro 160m (op. K1ZM, K2WI, WW2Y)
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americké a kanadské rekordy v kategorii MO. I5JVA byl
druhý a W2GD tøetí a první v USA. 11 stanic mìlo
v deníku více jak 1000 QSOs - nejvíce W8JI (1318)
následovaný VY2ZMM (1234). Mimo Ameriku se to
podaøilo pouze OT2T (ON4UN) s 1077 QSOs.
HG0HQ mìli nejvíce zemí - 71DXCC. VY2ZMM
vyhráli v poètu zemí v NA - 68 DXCC. OT2T je první na
svìtì v poètu zemí mezi SO - 69 DXCC. První v USA
W2GD - 58 DXCC, paradoxnì to nestaèí ani na TOP 25.

Èást SSB

V NA byl - v porovnání s rokem 2001 a 2000 - SSB víkend bez QRN. W1NA vyuil této situace ke stanovení
nového rekordu USA - 52 DXCC. Bob W4MYA byl druhý
se ztrátou pouhých 40k a na paty mu lapal Jerry WB9Z.
SV8CS je první na svìtì v SO/HP - 259k. Druhý je
TA3J s LP!!! Zároveò je s výsledkem pøes 100k první na
svìtì v SO/LP - mìl lepí výsledek ne tøetí VA3RU
(SO/HP). KB1EAX (op. WA1LNP) je první v USA
v SO/LP a 4. World.
VY2MGY/3 opìt vyhrál vechny QRP kategorie.
S57IIO je 1.World NO U.S. stanice a 4.World celkové
v kategorii QRP.
Pouhých 7k dìlí grupu XE1RCS od prvních UU7J
v MO/HP. Celkem pìt stanic mìlo pøes 1000 QSOs
Nejvíce Jerry, WB9Z, 1406 QSOs, ale stále je to hodnì
daleko od rekordu, který je pøes 1700 QSOs.
UU7J mìli 67 DXCC, W1NA 52 DXCC TOP USA, co
staèilo na 9. World v poètu DXCC zemí.
A jen nìkolik postøehù závodících stanic - CW èást:
jen jsem tak blbnul na bandu. Krásné slyet nìkteré
EU stanice N5TW,
100 W a l/4 sloper .. prostì zábava AC0W
Elecraft K2, 4,8 W a Butternet vertical K6III/QRP
odelo moje Ftèko 1000D a pùjèené FT902DM nebylo nic moc. Omluva vem, které jsem neslyel. 4X3A
(4X4NJ)
v sobotu odpoledne znièila vichøice mùj 90-footový
vertical G0CKP
TOP Band je vdycky vzruující JE1TSD
Moje FT-817/QRP jelo dobøe OK1IF/QRP
mùj první elektronický deník OK1MZO
skoro 300 stanic z NA ON4UN
spousta bouøek znaènì omezila úèast z Austrálie
VK3IO
hodnì umu, máme tu léto. 2x PY LU1EWL
- SSB èást:
zkouel jsem udìlat pár QRP QSOs, ale pøepnul jsem
na 60 W, ivot je moc krátkej na QRP na 160M SSB
W4BCV (op.K4JRB)
podmínky na EU byly fantastické
24 DXCC za 80
minut K5ZD
super CONDX, dìlal jsem 48 státù a slyel víc EU,
ne jsem staèil udìlat KE4SCY
jsem rád za nìkolik NA LZ8T
Itálie má nový legální power limit 500 W ... I2OKW
mùj první CQ SSB 160M EA8BH (OH2BH)
v Itálii je povoleno jen 1820-1840 kHz, co je velký
handicap IC8JAH
90 km od Belize City, bouøka první noc, druhá noc
byla klidnìjí V31AH (op. W0AH) - mohu zajistit
toto QTH na dalí kontesty vèetnì antén
73s CUL Standa OK1JR / YB0AJR, Contest Call YE0X
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Mistrovství ÈR na KV
- platné od r. 2003

ÈRK vyhlauje Mistrovství ÈR na KV. Pro tuto soutì budou
hodnoceny výsledky èeských stanic v mezinárodních
závodech pracujících z území ÈR, a to: ARRL DX CW, ARRL
DX SSB, CQ WW WPX CW, CQ WW WPX SSB, All Asia
CW, All Asia Phone, IARU HF Championship, EU HF
Championship, WAEDC CW, WAEDC SSB, CQ WW DX
SSB, CQ WW DX CW, OK-OM DX, EU Sprint CW, EU
Sprint SSB. Pro posluchaèe platí specifické pravidla - viz
Podmínky pro posluchaèe. Mistrovství se vyhlauje
v následujících kategoriích:
A. stanice jednotlivcù s max. výkonem podle povol. podmínek
B. stanice jednotlivcù LP - výkon max.100 W
C. stanice s více operátory
D. posluchaèi (viz samostatné podmínky)
Do hodnocení stanice se zapoèítávají maximálnì 4
nejlepí výsledky. Pro kategorii LP se berou výsledky pouze
tìch závodù, ve kterých je tato kategorie vyhláena.
Hodnocení se provádí procentuálním porovnáním výsledkù
dané stanice s nejlepím evropským výsledkem v dané kategorii, pøièem nejlepí evropský výsledek bude ohodnocen 1000 body. U závodu OK-OM DX je jako porovnávací
výsledek brán nejlepí výsledek z poøadí OK stanic.
Pro vyrovnání obtínosti jednotlivých kategorií a závodù
mezi sebou budou pouity následující násobící koeficienty:
- CQ WW DX - 1,5
- EU Sprint a All Asia - 0,5
- vechny jednopásmové kategorie - 0,7
Pøíklad: Stanice se úèastní závodu CQ WW DX v kategorii
SO SB 20m HP. Získá 777 777 bodù. Nejlepí stanice z EU
v této kategorii dosáhne 2 000 000 bodù. Stanice tedy získá
777777 / 2000000 x 1,5 x 0,7 x 1000 = 408 bodù.
Do hodnocení se poèítají pouze výsledky z oficiálního
vyhodnocení závodu a to v kategoriích SOSB, SOAB - HP,
LP, Assisted, MO, M2 a MM. V pøípadì rovnosti bodù
rozhoduje o poøadí umístìní v OK-OM DX Contestu, pøípadnì CQ WW DX Contestu. Hodnotí se vdy závody
z daného kalendáøního roku. Kategorie budou vyhodnoceny, pokud poèet jejich úèastníkù bude minimálnì 5.

Pøebor ÈR na KV
- platné od r. 2003

ü

ÈRK vyhlauje celoroèní soutì o Pøebor ÈR na KV. Soutì
je urèena pro OK stanice jednotlivcù a posluchaèù, které se
pro hodnocení do této soutìe v daném roce musí zúèastnit
alespoò tøí ze esti následujících závodù: OK CW, OK SSB,
OK-OM DX Contest, Holický Pohár, Plzeòský pohár, Závod
VRK, pøièem jedním z nich musí být OK-OM DX Contest.
Vechny stanice budou hodnoceny procentuálnì
porovnáním svého výsledku s nejlepím výsledkem z absolutního poøadí vech kategorií u vech závodù. Nejlepí
výsledek absolutního poøadí bude mít pro vechny závody
hodnotu 100 bodù, stanice na dalích místech obdrí tolik
bodù, kolika bude odpovídat jejich výsledek v pomìru
k tomuto výsledku. Maximální dosaitelný poèet bodù bude
tedy 600, pøi rovnosti bodù rozhodne o koneèném poøadí
lepí umístìní v závodì OK-OM DX Contest.
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