
Poľný deň 2014 OM6W opäť z Kysuckého „Mont Blanc“-u 

„ Veľká Rača - Oščadnica (i muj pies i moja mica)“ 

 

Takto nejako (podnadpis) znela pred pár rokmi reklama v rádiách na lyžiarske stredisko Snowparadise 

Veľká Rača na Kysuciach, v katastrálnom území obce Oščadnica. A tak ako správny localpatriot 

(nerozumej obľubuje jeden lokál), Vám srdečne odporúčam  návštevu tohto strediska a to nielen 

v zimnom období. I v lete je okrem krásnej túry na vrchol s prestávkou na poľskej chate na miestny 

browarek (rozumej pivo), značiek ako ZYWIEC alebo LECH, možné zažiť rôzne atrakcie. Stačí si to 

vygúgliť...  

 

Po krátkej pauze, vyvolanej nezhodami hlavných aktérov, sme sa napokon opäť zišli na ďalšom 

tradičnom zápolení v kruhu rádioamatérskych nadšencov a ich podporovateľov, aby sme opäť skúsili 

šťastie s nádejou, že tentoraz to už nebude „zemiaková“, ale trošku predbehnem. Bude opäť 

zemiaková prípadne žiadna... .  

 

Na pretek sme sa vybrali v piatok ráno v zložení Rudo OM6BB, Štefan OM1TF (hláskuj Torino – 

Firenze) , Rado OM6KW a ja. Podporný team tvorili osvedčení harcovníci Mirko (tímový zámočník 

a zhotoviteľ stožiarov) a Paľino (tímový vodič špecialista a stavač stožiarov). O približne ôsmej sme sa 

už viezli na kótu. Cesta bola opäť v tradične zlom stave. Asfaltky sa asi nedočkáme, ale v podstate 

sme radi, pretože o kótu s takýmto prístupom nie je záujem iných staníc. Na vrchol kopca sme sa 

dostali okolo 11,00h. Vybaľujeme a začíname stavať najskôr dvojča LFA, potom 14 el. LFA na ďalšom 

stožiari. Nakoniec montujeme aj stožiar s parabolou. Paľo aj s Mirom odchádzajú domov a vrátia sa 

až pred koncom preteku na balenie.  Keďže sme boli celkom dobre vyšťavený zo stavania stožiarov, 

zapájanie pracovísk sme si nechali až na sobotu doobedie. V piatok sme sa ešte skúšali pripojenie do 

internetu a laborovali s GSM anténou. Nakoniec po rozobratí krabičky na anténe a vizuálnej kontrole 

to začalo nakoniec fungovať. Asi tam bol nejaký studeňák na konektore, ktorý sa po dotiahnutí a 

zložení umravnil. Hurááá, bude aj chat. Rýchlosť pripojenia síce nič moc, ale na chat to bude 

postačovať.  

Zapájanie pracovísk bolo dlhšie a zložitejšie. Pred tým sme zapájali len 2M lajnu a teraz aj pracovisko 

pre 23 a 13 cm. Takže v Tatrovke už nezostalo miesta nazvyš. Som zvedavý keď Rudo pridá aj 70 cm, 

čo má v pláne, kam toto pracovisko strčíme. Možno do prívesu ktorý sme mali so sebou...  

Pred závodom sme mali ešte problém s napájaním zo siete. V chate vyhadzovalo ističe a tak tam 

Rudo z dostupných materiálov spravil repas. Ale ani to nepomohlo a tak PA pre 144 MHz boli počas 

celého preteku napájané z elektrocentrály Honda.  

Na 144 MHz som rozbiehal závod ja. Po prvých dvoch hodinách sme mali veľmi málo spojení. Pred 

pretekom som znížil výkon PA na 200 watt a zredukoval Mic gain a kompresor skoro na minimum. 

Hodinu pred závodom som dával výzvu a cca 2 KHz odo mňa sa nasťahovali OM3W. Takže som im 

jednoznačne nevadil, čo sa však o nich nedalo povedať. Ale po upozornení sa slušne odladili. Po 

začiatku závodu sa na moju frekvenciu samozrejme nasáčkovali iné silné stanice. A tak som bol 

donútený po dvoch hodinách pridať výkonu na oboch PA i na Mic gain a kompresore. Od vtedy som 

nemal problém. Nik sa k mojej frekvencii nenasťahoval. A tiež sa nik nesťažoval že ho rušíme. 

Najbližšia stanica OM6TX dokonca spravil svoj štandardný výsledok (cca 50.000 bodov). Sťažovali sa 

len dve stanice z SP a to len vtedy keď sme mali otočené oba anténne systémy na sever, keďže sme 

robili kopec LY staníc. Po odsmerovaní to bolo v pohode. QRM počas preteku bolo enormné, avšak 

nik nevybočoval z priemeru. Dokonca aj OL9W mali tentoraz na pásme len jeden signál...  



Po prečítaní článku od Joa OM5AW na jeho stránkach a zhliadnutí videa na Youtube s rušením v jeho 

QTH som to mohol zhodnotiť len nasledovne: Kiež by sme my mali len takéto rušenie. Joe, ak si chceš 

vyskúšať čo je to rušenie, daj mi vedieť a môžeme na nejaký pretek spojiť sily...  

Inak si myslím že sme spravili taký náš štandardný výsledok z kopca. Zrejme sa dalo aj viac ale ešte 

pred pretekom sme si povedali, že to nebudeme lámať nasilu, a koľko spravíme toľko spravíme.... 

Posledných 40 minút sme sa na to vyflákli úplne...  

477 QSO a 158 tisíc bodov na dvojmetri je úplne v pohode a sme spokojní. I keď Rudo už plánuje ďalší 

smer, vraj aby sme šetrili rotátory a aj sily operátorov ...   

Na 23 a 13 CM si to skoro celé odsedel Pišta. Výsledok je pre nás samozrejme dobrý pretože sme 

pokorili svoje vlastné výsledky na 23CM a na 13 cm sme pod OM6W vysielali po prvý krát... 

Samozrejme spravím aj reporty ktoré si budete môcť pozrieť na týchto stránkach, ale všetko chce svoj 

čas.  

Takže Poľný deň je za nami a mne neostáva nič iné len zhrnúť: 

Víkend v nadmorskej výške 1236 metrov bol fajn. Zavysielali sme si, pokecali sme a načrtli niečo do 

budúcnosti.  

Ďakujem všetkým zúčastneným, menovite Rudovi za prípravu setupu a technickú a logistickú 

podporu, Pištovi za šichtu na MW pásmach, Radovi za účasť a samozrejme aj členom, už v tomto 

momente neoddeliteľnému profi support tímu OM6W, Paľovi a Mirovi. 

 

Ešte raz vďaka všetkým a dopočutia priatelia vo vkv dni rekordov.  

 

Peter OM6TY 


