
Zážitky ze závodů , kterých jsme se zúčastnili

Vánoční  VKV závod  - prosinec 2007
Na vánoční závod jsme vyjeli v sestavě OK1DFR, OK1DOL, OK1JOC a OK1POY – před začátkem závodu 
ještě  přijel  Petr  OK1MFG s dcerou Eliškou a odpoledne nás přijel  navštívit  ještě Roman OK1UFM. Na 
Krašově nás přivítalo  opravdu krásné počasí  – obalené stromy byly  nádherné.  Zařízení  a  anténu  jsme 
během chvilky nainstalovali, udělali pár zkušebních QSO a v 9 hodin vyjeli – začátek byl bezvadný, velký pile 
up, kdy volalo kolikrát až 5 stanic najednou. Za prvních deset minut 30 QSO, za čtvrt hodiny 40, potom již to 
tak nepřibývalo, ale pořád bylo co dělat. Bohužel jsme opět měli západní směr silně zarušený, takže spojení 
do tohoto směru byla spíše výjimkou. První etapu jsme zakončili se skore 161 QSO a cca 33 tisíc bodů. Ve 
druhé etapě již nevolaly zahraniční stanice, které jsme dělali v prvé etapě – pravděpodobně z neznalosti 
podmínek závodu.Proto jsme udělali o dvacet QSO méně než v prvé etapě a pouze 27 tisíc bodů. Celkově 
jsme ale náš cíl – 300 QSO překonali a i 60 000 bodů je dobrý výsledek. Tím jsme zakončili letošní sezonu 
VKV závodů – něco se podařilo více, něco méně, ale o ty výsledky až tak nešlo. Všem stanicím děkujeme za 
navázaná QSO, přejeme hodně zdraví v roce 2008 a zase se budeme těšit naslyšenou v nové závodní 
sezoně.

144 MHz
302 QSO, 60614 bodů, průměr 200,7 km/QSO, 32 lokátorů, ODX 705 km – IK6HRA v JN63QP
11 zemí - 249 OK, 17 OM, 12 I, 11 DL, 6 SP, 2 9A, 1 ON PA OE S5 SM
Libor OK1DOL

VKV PA  - prosinec 2007
Na poslední kolo aktivu jsme vyjeli vybaveni naší příležitostnou call OL70AMYD (informace o volačce na 
našem webu). Vyrazili jsme ve třech – OK1ICJ, OK1IVU a OK1DOL. Jelikož Jirka OK1ICJ od Polního dne 
pracoval na předělávce antén F9FT na 70 cm, které v původní tovární podobě skoro nefungovaly, vybral si 
„vhodný“ termín pro vyzkoušení – 16. prosinec. Dvojče sestavil na louce, umístil pouze na nízký stožárek, 
bez rotátoru to otočil někam do vlasti, připojil svoji FT857 a na 20W chtěl zlomit všechny rekordy, hi. To jestli 
antény fungují se za této situace nedalo posoudit,  jelikož nebyla možnost žádného srovnání. Ale nějaká 
QSO se udělala, i když žádná sláva. Takže ostré odzkoušení se odkládá někam na 2. subregionál, kdy už 
snad bude slušnější počasí. Na dvoumetru jsem byl zvědavý jestli bude zájem o speciální značku, no po 
zapojení zařízení a poslechu na pásmu jsem byl hned zklamán, jelikož od západu se opět objevilo silné 
sršení, které znemožňovalo práci v tomto směru a částečně ovlivnilo i východní směr, i když ten byl výrazně 
lepší.  Původce  rušení  je  nám neznámý,  pravděpodobně  nějaká námraza  na VN vedení,  ale  těžko říci. 
Samotný průběh závodu byl na dvoumetru pro nás celkem tradiční, potěšily dvě stanice ze severu – SM a 
OZ. Ke konci závodu jsem to přeci jen otočil na západ,protože mě deptala prázdná políčka násobičů z tohoto 
směru a i přes silné rušení přeci jen pronikly signály silných stanic z tohoto směru. A stanic volalo opravdu 
hodně, snad pomohly spoty v DX clusteru, bohužel všechny volačky při sebevětší snaze v tom rušení nešly 
přečíst. Celkový výsledek není až tak špatný, proto jsme byli vcelku spokojeni. Všem stanicím děkujeme za 
QSO a přejeme krásné prožití Vánočních svátků a budeme se těšit naslyšenou o Vánočním závodu opět pod 
značkou OL70AMYD.

144 MHz
140 QSO, 544b. x 37 loc. = 20128 bodů celkem, ODX 804 km – YU2DX z KN04GS
13 zemí – 91 OK, 23 DL, 11 OM, 5 I, 2 ON, 1 PA 9A OZ F YU LX S5 SM

432 MHz                  
27 QSO, 89b. x 8 loc. = 712 bodů celkem, ODX 383 km – OK2UYZ z JN99FS
2 země – 26 OK, 1 DL

Pozn.: Jelikož robot pro příjem hlášení z Provozního aktivu odmítá značku OL70AMYD, napsal jsem Béďovi 
OK1DOZ o tomto problému a ten to vyřešil šalamounsky - výsledek máme nahlásit jako OK1OPT. Takže 
jestliže někdo budete hledat ve výsledcích značku OL70AMYD a bude vám tam chybět, není to naše vina.
Libor OK1DOL 

VKV PA  - listopad 2007
Na provozák jsme vyjeli  pouze ve dvou – OK1IVU a OK1DOL – ostatní naši operátoři se již připravují k 
zazimování a uložení k zimnímu spánku. Vyjeli jsme ráno z Plzně v 7 hodin, byla dost hustá mlha a tak jsem 
jel poměrně pomalu. Na Krašov jsme dorazili asi v 7.45 a hned jsme se pustili do instalace antény a zařízení. 
Vzhledem k počasí jsme již netáhli karavan a tudíž jsme pásmo 70 cm vynechali. Nejprve jsme uklidili po 
myších, které ve velkém počtu okupují buňku v době naší nepřítomnosti. Udělaly si pelech v jedné dece, tu 
jsem vynesl ven a vyklepal jí – no bylo tam 6 exemplářů těchto milých zvířátek. Deku jsem ihned hodil na 
ohniště a zapálil. Instalace TRX trvala chvíli, takže jsme byli QRV ve čtvrt na devět, do začátku času dost, 



tak jsme ohřáli iontové nápoje i sekanou ke snídani. Poté vyzkoušeli signál s Vaškem OK1POY v Praze, pár 
dalších QSO a závod začal. Na začátku to poměrně šlo – za 15 minut 30 QSO, potom to pochopitelně šlo 
dolů. Podmínky průměrné, některé stanice hrály velice silně (jeden Frantík boural 59+, jeden Belgičan také 
59 a my u něj 59+20dB), no některé stanice měly dost velké QSB. Skoro celý závod jsme jeli na výzvu, snad 
asi  20  minut  před koncem jsem proladil  pásmo a vyzobal  stanice,  které  jely  také celý  závod na svém 
kmitočtu. Celkově jsme udělali 127 QSO – asi odpovídající počet s ohledem na roční dobu a naše výkonové 
a anténní možnosti. Po závodě jsme ještě pokecali s Pavlem OK1MCS, který udělal zhruba stejný počet 
stanic z jednotlivých zemí, takže nás uklidnilo, že jsme nijak nepropadli co se týče počtu stanic z různých 
států. Takže celková spokojenost, zase jsme se trochu vyblbli a vyvětrali. Počasí ušlo, sněhu tak 5 cm, tudíž 
bezproblémový příjezd i odjezd, teplota mírně nad bodem mrazu no a v buňce příjemných 22 stupínků. Nyní 
si dáme měsíc pauzu, žádný závod se až do prosincového PA nekoná. Všem díky za QSO a naslyšenou 
16.12.  v  PA  a  26.12.  ve  Vánočním  závodě  –  oba  tyto  závody  pojedeme  pod  příležitostní  značkou 
OL70AMYD – viz odkaz na našem webu.

144 MHz
127 QSO, 485b. x 30 loc. = 14 550 bodů celkem , prům. 248,4 km/QSO, ODX  664 km - F6KIF/P z  JN19XH 

9 zemí - 88 x OK, 11 x DL, 9 x 9A, 7 x I, 6 x OM, 2 x ON, 2 x F, 1 x LX, 1 x PA
Libor OK1DOL 

A1 contest- listopad 2007
Na tento poslední velký závod letošní sezony jsem se hodně těšil. Již dlouho jsem jej nejel a tak těšení 
bylo na místě.Situace se ale začala před závodem trochu zamotávat. Kamarád Vašek OK1POY ,nemohl jet ,
neboť datum závodu padlo zrovna na "dušičky " a tak pochopitelně se nemohl zúčastnit.Druhý kamarád 
OK1JOC Vláďa zase byl nucen rovněž zůstat doma ,neboť mu právě o těchto dnech vyměňovali okna.
Takže nakonec jsme se sešli na vysílacím stanovišti jen čtyři.(OK1DOL,OK1ICJ,OK1DFR,OK1IVU) Ale ani 
to 
nebyl konečný stav ,neboť Pavel OK1DFR musel jet poměrně brzy domů ,aby pak přijel v neděli po poledni. 
Takže jsme zbyli nakonec jen tři. Náš první operátor Libor OK1DOL tedy závod rozjel jako obvykle jako první 
,
po hodině jsem se s ním vystřídal ,abych mu "místo " opět přenechal cca po hodině a půl. Seděli jsme tedy u 
toho až do 02 hodin ráno ,pak mne samotného přece jen zmohla únava a šel jsem si na chvíli  lehnout. 
Vzbudil 
jsem se cca po 5 hodině ráno a vydržel u toho až do 14 hodin ,kdy mne na poslední hodinu vystřídal Pavel.
K závodu samotnému-pochopitelně dost rušení po celém bandu ,ale to dnes je už skoro obvyklé ,neboť ty 
"kilowatty" musí být přeci jen poznat. Některá spojení byla velmi pěkná ,na př. do G ,kdy jedno qso bylo přes 
1000 km.Celkově jsme udělali sice méně spojení než loni ,ale já jsem spokojen ,že jsem opět byl ve "středu" 
dění. Nyní už tedy zbývají jen Fm poháry ,Pa Aktivy a letošní sezona bude zakončena .Celkově dle mého 
soudu -byl to pěkný rok ,rok 2007 prožitý u radia .

144 MHz
326 QSO, 105174 bodů , prům. 322,6 km/QSO, ODX 1025 km - G7RAU z IO90IR ,71 Loc

17 zemí - 134 x DL, 81 x OK, 24 x OM, 13 x HA, 13 x SP, 9 x S5, 9 x I, 9 x 9A, 6 x PA, 6 x F, 5 x ON, 4 x HB, 
4 x OE, 2 x SM, 3 x YU, 3 x G, 1 x T9
Vláďa OK1IVU 

VKV PA - říjen 2007
Provozní aktiv pro nás začal už (nebo spíše až) v sobotu, jelikož jsme museli opravit porouchaný PA, který 
mě odešel před týdnem, když jsem využíval dobrých tropo condx. Samozřejmě jak je u nás zvykem, na 
poslední chvíli. Zjistili jsme, že nám jak pravil Pavel DFR „zemřela elektronka“ -  po čtyřech letech dobré 
práce. Výměna nebyla tak jednoduchá, jak se může na první pohled zdát, protože je nutno odšroubovat 
spousty plechů, celý bok PA atd. No nakonec se celá akce zdařila, i když až v pozdních nočních hodinách, 
protože se vyskytly ještě jiné drobné závady, které bylo nutno odstranit, a také jsme snížili anodové napětí, 
abychom lampu moc pro začátek nepřetěžovali.  Takže jsme se spokojili  s výkonem necelých 200 W. V 
neděli jsem vyjel s DFR a se zapřaženým karavanem v půl osmé. Když jsme se dostali za Úněšov, místy 
ležel na polích slabý sněhový poprašek. Na Krašově však už z poprašku byla regulérní sněhová pokrývka a 
tak moje Fabia s letním obutím měla velké problémy při sjezdu ze silnice na louku, k tomu do mírného 
stoupání. Museli jsme proto počkat na příjezd druhé skupiny – Vládi IVU a Vaška POY. Ten pak sedl za 
volant a zbytek teamu tlačil karavan. S vypětím všech sil se nakonec podařilo karavan dopravit na louku, 
takže přípravy mohly v pohodě začít. Postavení antén a zařízení už je rutinní záležitostí, takže vše bylo před 
závodem OK. Samotný závod ničím vyjímečným nepřekvapil,  podmínky se zdály průměrné, žádné velké 
pile-upy se nekonaly, i na začátku, kdy většinou děláme za první půlhodinu kolem 50-60 QSO, to moc nešlo. 



Zřejmě to způsobil menší výkon a pravděpodobně menší počet stanic na kopcích. Pouze někdy po půlhodině 
závodu přišla na dvoumetru „šňůra“ tří Frantíků v docela pěkné síle a někdy půl hodiny před koncem něco 
podobného z Chorvatska – asi 6 stanic za sebou. Jinak to byl spíše boj. Bylo málo německých stanic (možná 
na nás zanevřeli po středeční fotbalové blamáži), pouze v Bavorsku byl nějaký contest, takže alespoň pár 
stanic odtamtud. Na 70 cm toho také moc nebylo, nakonec přece jen asi dvě minuty před koncem potěšila 
PA stanice. Takže výsledek nic moc, ale o ten zas až tak nejde. Po závodě ještě Pavel DFR odkrytoval PA, 
pustil na anodu to správné napětí a zkusil jsem PA na plný výkon. Zavolal jsem pod svoji call výzvu a stanice 
z Chorvatska a Slovinska vytvořily hezký pile-up, dokonce i YU z KN05 zavolala. Pak už mě to kolegové pro 
jistotu vypnuli – měli strach, že bychom se ze závodu vraceli za tmy, hi. Ale šlo hlavně o vyzkoušení PA na 
plné volume s ohledem na blížící se A1 contest a vypadá to, že by to mohlo fungovat. Díky všem za QSO a 
těšme se na A1 contest – snad nás nepřepadne nějaká sněhová kalamita (my by jsme se však stejně nedali, 
hi).   

144 MHz
121 QSO, 459 b. x 27 loc. = 12 393 bodů celkem, prům. 249,2 km/QSO, ODX 805 km - YU1EV z KN04CN
9 zemí - 82 OK, 11 9A, 11 OM, 7 DL, 3 F, 3 I, 2 S5, 1 YU, 1 OE

432 MHz                  
54 QSO, 180b. x 16 loc. = 2 880 bodů celkem, prům. 181 km/QSO, ODX 515 km - PD0HCV z JO31FW
4 země - 39 OK, 13 DL, 1 PA, 1 OE            
Libor OK1DOL 

Den UHF rekordů - říjen 2007

Den UHF rekordů 2007 aneb jak jsme ty rekordy opravdu překonali.
Na letošní UHF Den rekordů jsme se dopředu dost těšili, jednak proto, že jsme poprvé v tomto závodě chtěli 
použít nový PA a hlavně novou anténu, že na 70 cm to oproti dvoumetrovému binci na pásmu bude idylka a 
hlavně že se opět sejdeme a uděláme sem tam nějaké to QSO. A navíc pro Vláďu OK1IVU to byla premiéra 
v tomto podzimním závodu. Bohužel situace před závodem se začala komplikovat v důsledku personálního 
obsazení. Začátkem týdne oznámil Vašek OK1POY, že asi nepojede, Pavel OK1DFR musel nutně pracovat 
celý víkend (snad alespoň vydělal na nějaký nový TRX), do toho ve středu výborný operátor Vláďa OK1JOC 
dostal chřipku a já jsem již dopředu avizoval svoji neúčast na stavbě antén a začátku závodu kvůli účasti na 
jiném bojišti – mistrovství ČR v mariáši v Praze. Takže zbylé torzo teamu – Jirka OK1ICJ, Vašek OK1CVP a 
Vláďa OK1IVU vzalo na svá bedra veškerou instalaci antén a zařízení a nutno říci, že se s tím vyrovnali na 
jedničku. Přeci jen jsem měl obavy, aby vše bylo správně propojeno a sestaveno, protože vždy se této 
činnosti  věnoval  pouze 1DFR nebo já.  Ale obavy byly liché,  takže vše bylo v provozu.  Ve čtvrtek před 
závodem jsme spolu s 1IVU a 1ICJ odpoledne ještě vyrazili na Krašov trochu uklidit buňku a vyhnat myši a 
večer  ještě  vše  potřebné  naložit  Jirkovi  do  auta.  Rozhodli  jsme  se,  že  vzhledem k  malému  počtu  lidí 
nebudeme brát karavan pro pásmo 23 cm a hlavně na spaní, takže jsme obě pásma instalovali do buňky a i 
2 postele nám bohatě stačily – ani to horní bidlo, které vždy okupuje 1DFR nebylo využito. Samotný závod 
byl připraven dobrou hodinu před výkopem, před zahájením se ještě znenadání objevil  1POY (určitě ho 
zlákala vidina svíčkové, zapečených hub, štrůdlu, buchty i jiných již tradičních specialit) a tak se to v pohodě 
rozjelo. Na 70 cm bylo zařízení FT847 + PA 500 W + jedna anténa 20 element, na 23 cm tradiční FT736 + 
35 el. F9FT. Já jsem přijel na Krašov před dvacátou hodinou, chvíli na to naopak odjeli Vaškové 1CVP a 
1POY, takže jsme zůstali tří – 1ICJ, 1IVU a 1DOL. Ihned jsem sednul na 70 cm za stavu 87 QSO a hned 
jako první QSO jsem udělal OZ5W – docela příjemný vstup. Spojení pomalu přibývala a žezlo jsem předával 
Vláďovi 1IVU někdy kolem půl třetí za stavu kolem 200 QSO. Na 23 cm to samozřejmě tak nepřibývalo, 10 
W a jedna kraťoučká anténka toho moc neumožňují, ale přeci jen to šlo celkem slušně – navíc jsme si sem 
tam dohodili nějaká ta QSO ze 70 cm, i když úspěšnost byla asi pouze třetinová. Vzdálenější stanice byly 
přeci jen mimo naše možnosti. Něco po 22. hodině přijel Pavel 1DFR, uvařil si čaj, snědl půl plata štrůdlu a 
zase odjel. V neděli dopoledne přijel opět 1POY a tak zase byla buňka plná. Letos jsme ani nemuseli použít 
topení, protože jednak bylo celkem příjemné počasí, ale hlavně turbina z PA na 70 cm vyfukovala krásně 
teplý  vzduch,  takže  jsme  museli  často  i  větrat.  V  poledne  jsme  měli  uděláno  270  QSO,  moc  už  to 
nepřibývalo, přesto jsme si dali za cíl překonat hranici 300 QSO. A to se také podařilo. Jak vždycky říkáme – 
Němci začnou chodit po obědě z kostela, a to se opět potvrdilo. Takže hodinu před koncem třístovka padla, 
k  tomu  ještě  přibylo  do  konce  závodu  dalších  13  QSO.  Tím  jsme  výrazně  překonali  naše  dosavadní 
maximum na tomto bandu z Polního dne, které bylo 192 QSO a 44k bodů. I na 23 cm se sestava  1 CVP, 
1ICJ  a  1IVU  postarala  o  překonání  klubového  rekordu  na  tomto  bandu  –  64   QSO  a  11926  bodů. 
Pochopitelně po závodě zavládla velká spokojenost. I když samozřejmě výsledky nejsou v porovnání s jinými 
stanicemi nijak výrazné, v rámci našeho klubu jsme se zase o trochu posunuli kupředu. Nyní už se zase 
těšíme na poslední velký a krásný závod sezony – A1 contest. Všem stanicím děkujeme za spojení a těšíme 
se naslyšenou zase příště.
      



432 MHz
313 QSO, 83 610 bodů, průměr 267,1 km/QSO, 66 loc., ODX 805 km – YU1EV z KN04CN 
16 zemí - 133 DL, 99 OK, 17 SP,14 OM,12 HA,7 OE, 6 S5, 6 9A,5 PA, 4 I, 3 HB,  2 F, 2 YU, 1 OZ SM UR

1,3 GHz
64 QSO, 11 926 bodů, průměr 186,3 km/QSO, 17 loc., ODX 575 km – HA6W z KN08FB
6 zemí - 15 DL, 41 OK, 3 OM, 3 OE, 1 SP, 1 HA
Libor OK1DOL

VKV PA - září 2007

Na zářijový  Provozní  aktiv  jsme  vyrazili  pouze  ve  třech,  protože  Pavel  OK1DFR pod  tíhou  pracovních 
povinností a plnění termínů svou účast vzdal. Na kopci jsme se sešli tak jako vždy poměrně brzy, aby nebyla 
zbytečná honička při stavění antén a instalaci rádií. Před závodem jsem udělal pár spojení do republiky, dle 
síly signálů to vypadalo na dobré podmínky. Také začátek závodu na dvoumetru tomu odpovídal, pile up 
neustával a tak spojení slušně přibývala. Rovněž Vašek OK1POY na 70 cm se neflákal a tak to celkem šlo. 
Směrem západním to na obou pásmech oproti jindy bylo také o něco lepší. A tak jsme byli celkem spokojeni 
s jednou G stanicí na každém pásmu i s dalšími a delšími QSO. Po závodě však nastalo zklamání, to když 
jsme se dozvěděli od dalších stanic o „jatkách“ směrem do Anglie, Francie a Belgie. Bohužel nevíme, co 
jsme dělali  špatně oproti  jiným, jestli  jsme málo směrovali  západním směrem, nebo jestli  jsme hluší  jak 
poleno. Snad také anténa – stařičká desetiprvková PA0MS už asi není to pravé ořechové a zasloužila by 
výměnu. Rádio FT847 myslím není až tak špatné a výkon 300 W by měl stačit při dobrých tropo condx na 
tato spojení.  Takže musíme pátrat  po příčinách nezdaru,  i  když s tímto výsledkem bychom byli  v jiných 
měsících spokojeni. A tak útěchou snad může být to, že nejde o život a hlavně pěkně strávená neděle za 
nádherného počasí. Těšíme se na další spojení v provozáku a ještě před tím na UHF Den rekordů.

144 MHz
 148 QSO, 604 bodů x 37 loc. = 22348 bodů celkem. ODX 857 km - G3LQR v JO02QF
 13 zemí - 86 OK, 19 OM, 12 DL, 11 9A, 5 PA, 4 I, 3 F HA, 1 ON  G  SP  OE  S5

70 cm - 53 QSO, 206 bodů x 18 loc. = 3708 bodů celkem. ODX 857 km - G3LQR v JO02QF
   8 zemí – 36 OK, 7 DL, 5 OM, 1 G  9A  F  LX  OE
Libor OK1DOL     

Den VHF rekordů  - září 2007

Letošní  Den rekordů  pro  nás  nezačal  příliš  šťastně.  Při  výjezdu s  karavanem ze dvora  nezvládl  Pavel 
OK1DFR  zcela  situaci  a  o  sloupek  hradby  rozbil  boční  okénko  karavanu.  Ani  jsme  se  nemohli  utěšit 
tradičním „střepy přináší štěstí“, protože okénko bylo z plexiskla. No nic, stane se. Na kopci jsme se sešli 
téměř všichni kolem poledne a hned jsme se vrhli do smontování antény M2 a Jirka OK1ICJ smontoval svojí 
8el. Yaginu. Mezitím se Vašek OK1POY musel vrátit zpět domů, protože zapomněl velice důležitou věc – 
naporcované kapry na gril. Ještě že to nemáme na kótu tak daleko. Po instalování antén a zařízení zbývalo 
ještě asi půldruhé hodiny do začátku závodu a tak jsme ještě před závodem trochu relaxovali, instalovali TV 
anténu do karavanu kvůli sportovním přenosům a OK1DFR šel tradičně okupovat jeho nejoblíbenější věc – 
kanape. Samotný závod začal s mírnými problémy, kdy jsme špatně slyšeli, ale po odstranění závady bylo již 
vše OK. Rušení ze začátku poměrně silné, někdo produkoval silný šum po pásmu, ale po „pachatelích“ jsme 
nepátrali. Pouze někdy v noci se splašili koně u OK2KKW, což se dalo identifikovat, protože v té době byli na 
CW a tím pádem byla dobře slyšet značka – v neděli to ale asi odstranili, protože signál již byl zase dobrý. 
Jinak podmínky se mě zdály průměrné,  žádná mimořádně dlouhá QSO jsme neudělali.  Akorát ke konci 
závodu byli slyšet UR7D v obrovské síle, tak jsem je nikdy před tím neslyšel. Co se týče počtu jednotlivých 
zemí, tak jsme oproti jindy dělali více stanic z HB a F, naopak to tolik nechodilo na severozápad, málo bylo 
PA a ON. V neděli dopoledne nás postihl pád Jirkovo antény trochu úsměvným způsobem. Jelikož vedle na 
louce se pásly krávy a my chtě nechtě museli umístit od každé antény jednu kotvu do jejich teritoria, bylo na 
problém zaděláno. Velkou M2 anténu máme kotvenou ocelovým lankem, takže to bylo v pohodě. Druhá 
anténa však byla kotvena pouze „pékáčkem“ – navíc Jirka na kotvy nalepil kousky papírové lepenky, aby si 
krávy jako všimly. Samozřejmě že si všimly a ihned jich u kotev bylo plno a samozřejmě je nejvíc zaujala 
lepenka. No a v neděli si asi chtěli dát trošku slavnostnější oběd a tak kromě lepenky přežvejkly i pékáčko a 
katastrofa byla na světě (vlastně na Krašově), hi. Jinak po závodě zavládla spokojenost, že jsme s naším 
„QRP“ zařízením a jednou anténou pokořili pětistovku spojení. Spokojenost zavládla rovněž s naší tradičně 
silnou  disciplínou  –  gastronomií,  kdy  kromě  již  zmiňovaných  grilovaných  kapříků  a  tradičních  klobásek 
potěšili  naše  žaludky  i  speciality  –  nakládaný  hermelín,  ďábelské  rolky  i  novinka  v  podobě slanečků  v 
syrečkách. 



A samozřejmě tradiční bábovka s teplým ochuceným čajem neměla chybu. A tak jsme se v neděli vraceli 
spokojeni k domovům a již s očekáváním dalšího velkého závodu – UHF contestu. Všem stanicím děkujeme 
za QSO a těšíme se na další.

144 MHz
508 QSO, 152 472 bodů, průměr 300,1 km/QSO, 81 loc., ODX 800 km – YT1MA z KN04GT
18 zemí - 186 DL, 164 OK, 28 OM, 21 S5, 18 SP, 15 HB, 14 9A, 13 HA, 12 OE, 9 F, 9 I, 7 YU, 7 PA, 1 LX 
ON T9 SM UR
Libor OK1DOL     

VKV PA  - srpen 2007

Srpnového Provozního aktivu jsme se zúčastnili v již tradiční sestavě Pavel 1DFR, Vláďa 1IVU, Vašek 1POY 
a Libor 1DOL. Na Krašov jsme přijeli téměř současně asi ve čtvrt na osm, takže bylo dost času na přípravu. 
Počasí bylo příznivé, ráno sice trochu chladno, ale s počátkem závodu se slunce rozehřálo a bylo krásně. Na 
dvoumetru to zpočátku chodilo velice dobře – po půlhodině 55 QSO, po hodině 77 a v polovině závodu jsme 
měli  stovku spojení.  Potom se to zlomilo a ze závodu se stala velká dřina.  Skoro nikdo nám na výzvu 
neodpovídal  a vůbec to nepřibývalo. Pouze 134 QSO a mizerných 28 lokátorů bylo velkým zklamáním. 
Naopak na 70 cm nám to chodilo o poznání lépe. Postavili jsme novou anténu a bylo znát, že chodí lépe než 
antény, které jsme používali dosud. Signály z OK2 a OM byly přeci jen silnější, než jsme byli doposud zvyklí. 
Po závodě jsme ještě využili krásného počasí, ogrilovali pár klobásek, chvilku ještě odpočívali a až potom šli 
sundat antény a sklidit všechen materiál. Díky všem za QSO a naslyšenou zase příště.

144 MHz
134 QSO, 531bodů x 28 loc. = 14868 celkem, průměr 278,4 km/QSO
10 zemí – 84 OK, 24 OM, 11 DL, 8 9A, 2 F, 1 ON T9 I YU HA

432 MHz                  
57 QSO, 209 bodů x 19 loc. = 3971 celkem, průměr 222,4 km/QSO
7 zemí – 41 OK, 7 DL, 4 OM, 2 SP, 1 9A OE S5

Libor OK1DOL     

Nordic Activity srpen 2007

Hrůzostrašný zážitek
V  úterý  ráno  jsem  se  domluvil  s  Liborem  1DOL  a  Pavlem  1DFR  ,že  se  zúčastním  závodu  Nordic 
Activity.Libor pro mne přijel odpoledne v 17 hodin a vyrazili jsme na Krašov. Sluníčko pálilo a na západě se 
objevovaly bouřkové mraky,což nevěštilo nic pěkného.Nicméně na vysílací stanoviště jsme dorazili dobře a 
hned jsme začali stavět antenu.Jelikož jsme již snad dokonale sehraní ,stavba anteny a celková příprava 
trvala  jen  slabou  půlhodinku.Závod  začal  v  19.00 našeho letního  času.A již  od samého začátku se na 
západě mohutně blýskalo ,což nevěštilo nic dobrého.Stanice z Dánska a Švédska byly ,to bylo dobré ,ale 
také bouřka nabývala na síle a chvílemi byl celý západní obzor jasný od blesků.Libor neustále vysílal jako by 
se nic nedělo ,ale nakonec jsme jej přece jen s Pavlem přemluvili a závod po 21.hodině ukončili.Antenu jsme 
začali demontovat.Vše jsme uklidili a obrátili jsme se k domovu. Ovšem tím vše neskončilo.Jeli jsme vlastně 
bouřce vstříc.Hustě pršelo tak ,že jsme jeli pomalu krokem ,stěrače nestačily odvádět vodu z předních skel ! 
Chvílemi bylo vidět tak jasně jako ve dne ,byly i drobné kroupy. Drželi jsme se jednoho vozu před námi ,bylo 
vidět jen jeho koncová světla jinak nic ,jen pokud praskaly blesky ,tak se celá obloha před námi rozzářila a 
oslňovala řidiče.Těsně před Plzní déšť ustával a když jsme přijeli do města s údivem jsme zjistili ,že v Plzni 
ještě nepršelo ,ačkoliv jsme jeli celou cestu v hustém dešti ,provázený kroupami a přerušovaným bleskovou 
"podívanou". Tak takový byl závod Nordic Activity ! Foto tentokráte není ,jen popis tohoto "zážitku" .

Statistika :  
18 QSO, 8484 km. 15 loc. průměr 471,3 km/QSO, ODX OZ1BEF - 738 km z JO46OE, 4 země - 9 DL, 6 OZ, 
2 SM, 1 PA

Vláďa OK1IVU

Alpe Adria contest srpen 2007

Na letošní  Alpe  Adria  contest  jsem nakonec vyrazil  sám,  jelikož ostatní  měli  různé povinnosti  (rodinná 
oslava, přestavba bytu, kozolupská pouť, cvičení psa a pod.) a Jirka OK1ICJ jel sám na QRP závod. Proto 



pro mě bylo nejdůležitější přijít v sobotu co nejdříve z pouťové zábavy (nakonec se to podařilo), a tak jsem 
ráno po naložení nezbytných věcí u Pavla 1DFR mohl kolem 7. hodiny vyrazit. Na Krašov jsem přijel v 7.45 
hod., takže bylo dost času na postavení antény a zařízení. Samotný závod začal v pohodě, po první hodině 
jsem měl 70 QSO, rušení na pásmu nebylo vůbec žádné, takže vládla spokojenost. Myslel jsem, že stanice 
budou kromě OK pouze z jihovýchodu, ale překvapil mě velký počet DL stanic – pravděpodobně měli také 
nějaký závod. Rovněž pro nás nebývalý počet stanic z SP byl překvapující. Chvíli po poledni přijeli Pavel 
1DFR s Vaškem 1POY, a tak jsem mohl poobědvat a i chvilku se natahnout. Mezitím se přeladili na CW, kde 
byl rovněž čilý provoz. Asi ve 14 hodin jsem opět sednul k radiu a závod dotáhl až do konce. Oproti loňsku 
jsme udělali skoro o 40 QSO a o 10k bodů více. Rovněž 60 velkých čtverců potěšilo. Takže celkově se 
závod vydařil, pěkně jsem si zavysílal (bez toho rušení je to paráda) a nakonec jsem večer stačil ještě toho 
harmonikáře v Kozolupech na hřišti, kde končila pouť, hi. Všem děkujeme za QSO a těšíme se na další 
závod.

Statistika :
268 QSO, 81 854 bodů, 60 loc., průměr 305,4 km/QSO, ODX 820 km - I0NLK/0 z JN62NO
12 zemí – 89 OK, 63 DL, 24 S5, 15 9A, 15 SP, 15 OE, 15 OM, 12 I, 9 HA, 4 PA, 4 ON, 3 YU
Libor OK1DOL  

VKV PA  - červenec 2007

Týden po Polním Dnu,byl hned na pořadu VKV provozní aktiv měsíce července.Počasí signalisovalo ,že 
bude teplo až horko a tak jsme vyjeli  opravdu v "letním".  Byla to naše standardní  sestava t.j.  OK1DOL 
,OK1DFR,OK1POY a  OK1IVU.Lehce  jsmesestavili  antenu  PA0MS na  2  m,s  karavanem jsme  tentokrát 
zaparkovali na jiném místě než na louce.I tam jsme nainstalovali anteny na 70 cm spolu s rotátorem . Za el. 
ohradníkem na nás udiveně koukalo stádo krav cože tam budeme jako dělat.Závod začal tedy v poklidu ,ale 
hned během pár minut bylo poznat ,že tentokrát v tomto kole tohoto závodu bude účast stanic znatelně 
slabší.  Bylo to  zřejmě tím ,že odstup od velkého závodu Polního Dne byl  malý  ,dále  je  mnoho lidí  na 
dovolené a pak -  stanice z 9A mají závod až příští týden .Stanice z DL tařka nebyly ,rovněž z F či PA to bylo 
více  než  slabé.Přitom  stanice  hrály  ve  slušných  silách  ,CONDX  byly  docela  dobré  ,jen  bylo  málo 
stanic.Takže na 2 m jsme se pomalu "prokousávali" ,až skoro na závěr se začaly objevovat stanice z Itálie 
,ale to už bylo pozdě.To samé bylo i na 70 cm ,takže výsledek tentokrát "nic moc".Ale krásné počasí ,až 
horké ,přece jen vytvořilo pohodový pobyt na naší kotě a tak po skončení závodu jsme jeli spokojeně domů.

144 MHz
135 QSO, 521b., 29 loc, Celkem 15 109 bodů, průměr 260,5 km/QSO
 9 zemí - 92 OK ,10 DL ,21 OM ,3 9A , 4 I ,2 ON , 1 F, 1 HA, 1 SP

432 MHz
47 QSO, 159b., 16 loc, Celkem 2544 bodů, průměr 184,9 km/QSO
 4 země -  37 OK ,7 DL ,2 OM ,1 OE

Vláďa OK1IVU

III.Subregionál ,aneb Polní Den 2007

POLNÍ  DEN  2007
Na letošní Polní den jsme se vzhledem ke čtvrtečnímu a pátečnímu svátku stačili připravit tak dokonale, že 
jsme snad poprvé nezapomněli  vzít  na kopec ani   tu sebemenší maličkost.  Část  tlupy v sestavě Pavel 
OK1DFR, Libor OK1DOL, Vláďa OK1IVU a druhý Vláďa OK1JOC již vyrazila v pátek před polednem se 
skoro kompletní výbavou jak radiovou, tak i  gastronomickou. Počasí nějak meteorologům kupodivu zase 
nevyšlo a místo plánovaného mírného počasí foukal dost silný vítr a místy padala voda, i když ne zas tak 
moc. Po vyložení všech věcí z aut a hlavně z karavanu jsme napíchli soudek Starobrna a ohřáli oběd – vzal 
jsem s sebou 4 mražená jídla, takže v mikrovlnce to bylo za chvilku hotové. Poté uspokojeni dobrým obědem 
jsme  se  dali  do  stavby  antén.  Nejprve  jsme s  JOCem sestavili  18el.M2,  zatímco  Pavel  s  Vláďou  IVU 
připravovali nový delší kabel k této anténě, jelikož jsme ji chystali zvednout ještě o 4 metry výš. Zatím jsme 
anténu připevnili pouze na stávající krátký stožár bez kotvení s tím, že ji zvedneme až v sobotu po příjezdu 
zbytku teamu. Poté jsme se vrhli  na louku a začali sestavovat nejprve 35 el.F9FT na 23 cm – takováto 
anténka není žádný problém sestavit a zvednout, poté jsme sestavili dvojče 2x21 el. F9FT od Tonny a ještě 
jsme s sebou vzali jen tak na zkoušku asi 40 let staré dvojče 2x15 el. nám neznámého původu a typu, 
samozřejmě ještě se 75 ohmovým kabelem, který potom Pavel pomocí kousku 60 ohmového kabelu dostal 
snad na požadovanou impedanci.  Postupně jsme instalovali  radia  a zkoušeli  prvá spojení.  Nejvíce  nás 
samozřejmě zajímalo pásmo 70 cm, protože dvoumetr s M2 a 23 cm máme již odzkoušeno a na 70 cm 
vzhledem k nedávné koupi PA od HA8UG jsme chtěli dát pracoviště včas do provozuschopného stavu. Po 



navázání prvých QSO jsme byli překvapeni tím, že antény typu starý šrot se chovali lépe než F9FT. Moc se 
mě tomu nechtělo věřit, ale sám jsem se již pozdě večer přesvědčil poslechem různých majáků a převaděčů, 
že F9FT jsou zhruba o 2S horší. Pavel novým MFJ analyzérem zjistil, že jsou zhruba o 6 MHz mimo pásmo! 
Poté jsme ještě telefonicky vytáhli Vaška OK1POY na sedmdesátku a ten uvedené věci potvrdil. No nic, 
rozhodli jsme, že ráno F9FT zbouráme a pojedeme na antény, o kterých by ani specialisté na barevné kovy 
neřekli,  že jsou z duralu.  Navečer jsme ještě udělali  malý táborák, opekli  buřtíky a poté už jsme pouze 
filozofovali v buňce, protože počasí nebylo nic moc a tak ani nedošlo na kytary, které jsem s sebou vezl. 
Pavel s Vláďou IVU zůstali spát v buňce, já s JOCem jsme šli spát do karavanu, ale jelikož nám Starobrno 
chutnalo stále víc a víc, ještě jsme poslouchali  na bandu a spát jsme šli  až po půlnoci. Ráno nás ranní 
ptáčata probudila po osmé hodině, posnídali jsme drštkovou polévku a bábovku a poté již začali přijíždět 
další – Vašek OK1POY, poté Jirka OK1ICa nakonec Pé�a OK1MFG s dcerou Eliškou, nažhavenou na Polní 
den  mládeže.  Ihned  jsme  se  pustili  do  zvednutí  antény  na  dvoumetr.  V  plánu  jsme mìli  zvednutí  o  4 
dvoumetrové trubky, bohužel kvùli stále dost silnému vìtru jsme ji zvedli jen o tøi díly – ale i tak už byla hezky 
vysoko. Poté jsme zbourali 70cm F9 (za ty peníze to je nìco hrozného), dopøipravili jednotlivá pracovištì a 
mezitím již  Eliška spustila  PD mládeže.  K obìdu Vašek pøivezl  gulášek s  knedlíkem,  a tak  jsme si  jej 
postupnì v mikrovlnce ohøívali jak mìl kdo chu�. Zbytek èasu do závodu jsme trávili nìjakým odpoèinkem 
apod.,  mezitím ještì  pøijel  Jirka  OK1VKL.   V 16  hodin  jsme rozjeli  všechna  nám dostupná pásma,  nic 
pøevratného oproti jindy se nedìlo. Akorát samozøejmì na 70 cm to pøibývalo o poznání lépe než jindy – 500 
W by mìlo být nìkde znát, i když to asi bylo horší s poslechem. U zaøízení jsme se støídali dle momentální 
chuti,  žádné  èasové  úseky  nemìl  nikdo  nijak  vyhrazené  –  ostatnì  tak  jako  vždy.  Naveèer  nám  Eliška 
pøipravila marinované kuøecí maso na grilu a tak nám závod probíhal k plné spokojenosti. Zhruba kolem 22. 
hodiny nás navštívil ten pán, o kterém všichni ve svých reportážích píšete – myslím že se jmenuje Murphy. 
Vždycky jsme si říkali, co že je to za člověka a proč se mu k nám nechce chodit. Bohužel tentokrát nás 
navštívil, přetrhl nám koax (jestli se tomu zpuchřelému „vodiči“ dá tak říci) a ihned se zase vypařil. Ještě 
jsem  ho  zkoušel  najít  pod  karavanem,  abych  ho  případně  pohostil  půllitrem  Starobrna  (protože  jsme 
pohostinný klub a každý je u nás vítán), ale byl už fuč (asi se chystal do Krušných hor). Takže se téměř 
všichni vrhli na sundání antén, Pavel koax sletoval, anténa se postavila a po půlhodině se mohlo pokračovat 
dál. Tady se ukázala absence koncových vypínačů na rotátoru, protože kabel se jednoduše namotal a poté 
nevydržel nápor – i když ke stavu tohoto koaxu nebyla zapotřebí až tak velká síla. Závod pokračoval již bez 
dalších problémů technického rázu až do konce, bohužel na 23 cm již nebylo skoro co dělat, resp. nikoho 
dalšího (a delšího) jsme již neslyšeli. Na 70 cm a 2 m sem tam nějaká to QSO ještě přibyla, ale žádná smršť. 
V neděli dopoledne nás navštívil ještě Mirek OK1IAY a později přijel také Vašek OK1CVP, který se nemohl 
zúčastnit od začátku vzhledem k svatbě (proč se každý vdával a ženil zrovna 7.7.07 když je Polní den ?). K 
nedělnímu obědu jsme si ohřáli domácí plněnou sekanou, Starobrno k tomu již jsme nepili, protože v brzkých 
ranních hodinách byl vytočen poslední stý kousek a navíc jsme přeci jen byli skoro všichni řidiči. No a tak 
jsme se prokousali až k cíli závodu. Statistiky jsou níže – na dvoumetru jsme zaostali asi o 50 QSO oproti 
loňsku – chybělo nám cca 40 DL stanic a i 3+3 stanice z I a HB bylo oproti loňsku (18+18) znát. Hlavně ta 
absence Italů mě zaráží, v Provozním aktivu jich děláme vždy 5-10. Přitom se mě nezdá, že bychom tento 
směr nějak šidili. 70 cm nelze porovnávat s předchozími výsledky, protože jsme 10 x zvýšili výkon a tak cca 
45tisíc bodů je oproti 25tis. v předcházejících letech logických. Snad trochu nelogické je, že to fungovalo i na 
ten anténní šrot.  Tady musíme do říjnového UHF contestu zapracovat,  abychom postavili  trošku kvalitní 
antény,  popř.  přidali  LNA. No a 23 cm žádná změna – 10W a krátká 35 prvková anténa snad ani  víc 
neumožňuje. Takže takhle nějak proběhl Polní den u OPiTých. Zazávodili jsme si, nějaká ta QSO udělali, 
výborně jsme se tak jako vždy najedli a hezky jsme strávili prodloužený víkend. Jen škoda, že to vždy tak 
rychle uteče. Námětů na zlepšení je spoustu, času naopak málo a tak uvidíme, jaká vylepšení přinesou další 
závody. Všem, kteří s námi navázali QSO mnohokrát děkujeme a omlouváme se těm, kteří nás třeba volali a 
my je neslyšeli. Snad to příště bude lepší.  

Libor OK1DOL  

Krátká statistika z jednotlivých bandů :

Polní Den Mládeže 
32 QSO, 6 118 bodů, průměr 191,2 km/QSO, 9 loc., ODX 511 km - OM7PY z JN98UI
 2 země - 30 OK, 2 OM

144 MHz 
450 QSO, 128 769 bodů, průměr 286,2 km/QSO, 71 loc.,ODX 841 km - YT0A z KN04CD
 19 zemí - 104 DL, 200 OK, 43 OM,
  18 SP, 14 S5, 16 HA, 15 9A, 9 OE, 7 YU, 5 OZ, 3 I, 2 PA, 3 HB, 2 ON, 2 T9, 2 YO, 2 SM,2 UR,1 LX

432 MHz
192 QSO, 44 233 bodů, průměr 230,4 km/QSO, 39 loc.,



 ODX 711 km - UR7D z KN18JT
11 zemí - 101 OK, 56 DL, 9 OM, 4 HA, 9 SP,4 S5, 3 9A, 3 OE,1 ON,1 I,1 UR

1296MHz 
47 QSO, 7 827 bodů, průměr 166,5 km/QSO, 12 loc.,ODX 386 km - OL7Q z JN99FN
 6 zemí - 36 OK, 3 DL, 3 OM,2 SP,2 OE,1 HA

VKV PA  - červen 2007
Tentokrát se závod  konal za  počasí ,kdy jsem si spolu s Liborem vyjel jen lehce oděn ,jako kdyby mělo být 
30 stupňů.Ovšem ráno bylo dost chladno a tak  jsme si v "hlavním stanu " i lehce zatopili  .Trochu jsem 
závistivě pokukoval po Vaškovi OK1POY který měl na sobě pěknou vestičku,zvláště když jsme pak stavěli 
antenu pro 70 cm a vítr byl nepříjemný.Obloha byla zatažená ,vypadalo to na déšť. Okolo poledne se ale 
nakonec opět  vyjasnilo a tak už bylo hej.Sešli jsme se tentokrát 4 ,Libor OK1DOL,Vašek OK1POY ,Pavel 
OK1DFR a já OK1IVU.Na 2 m s antenou PA0MS a pracoviště na 70 cm jako obvykle v karavanu s antenou 
F9FT.Nový PA stupeň ,který jsme již testovali při mikrovlnném závodě byl opět zapojen .Celkové výsledky 
jsou uvedeny níže a tak jsme snad  definitivně připraveni na "velký" závod - Polní den 2007.

144 MHz
139QSO, 573b., 37 loc, Celkem 21201 bodů, průměr 298,5 km/QSO
13 zemí - 83 OK ,14 DL ,12 OM ,11 9A , 6 I ,3 ON , 2 F- OE- S5, 1 HA - PA- YO- HB
                                   
432 MHz
53 QSO, 183b., 19 loc, Celkem 3477 bodů, průměr 202,9 km/QSO
5 zemí -  43 OK ,6 DL ,2 OE ,1 9A ,1 S5
Vláďa OK1IVU

Mikrovlnný závod -  červen 2007,  Memoriál  O.  Oravca 2007 ,  IARU Region I  HF Fieldday ,  Závod 
Mládeže na VKV ZÁVODNÍ  VÍKEND -  aneb jak jsme vysílali od středních vln až po mikrovlny.

Víkend 2.–3.června jsme pojali závodně a zároveň odpočinkově. Již po 2. subregionálu jsme se domluvili, že 
také vytáhnem krativlny a zúčastníme se IARU Region I HF Fieldday CW contestu, který připadá na první 
červnový víkend. Mimo to jsme samozřejmě plánovali  účast  v Mikrovlnném závodě, i  když náš strop je 
prozatím pouze 23 cm. No a navíc jsme chtěli otestovat nový PA na 70 cm, takže jsme počítali s účastí v 
Memoriálu Ondreje Oravca OM3AU. No a aby toho nebylo málo, 3 dny před závodem se přihlásila naše 
nejmladší operátorka Eliška, že by si ráda zavysílala ve VKV závodu mládeže, takže jsme do toho zařadili i 
dvoumetr. Na kopec jsme se sjeli všichni téměř současně v sobotu kolem 11. hodiny ve složení OK1CVP, 
DFR, DOL, ICJ, IVU, JOC, POY a Eliška s otcem OK1MFG. Počasí nebylo nic moc ideální, trochu pršelo, 
ale nic hrozného. Vláďa IVU si vzal na starost pokosení trávy, ostatní se začali zabývat  stavbou antén a 
dalšího nezbytného harampádí. Druhý Vláďa JOC připravil na KV anténu FD4, jejíž vrchol s balunem jsme 
umístili těsně pod dvoumetrovou PA0 a ramena natahli „kam to šlo“. No a Jirka ICJ přivezl svoji chloubu – 
LW 78m vytaženou drakem až někam do výšky letového koridoru mezinárodních letadel. Kupodivu drak se i 
za téměř bezvětří držel vysoko v obloze (viz fotodokumentace) a až v neděli kolem 9. hodiny mu došly síly a 
zhroutil se do louky – ale to již nebyl potřeba, protože top band už v té době nehrál. Ale to jsem předběhl 
sled událostí. V sobotu po poledni se ještě při cestě na Klínovec zastavili Romanové OK1UFM a OK7SM, 
aby nám změřili, jak nám (ne)fungují antény. Po nějakých úpravách jsme antény vztyčili a blížil se začátek 
závodů. Eliška s vervou sobě vlastní rozproudila dvoumetr v mládežnickém závodě, rozjeli jsme i 23 cm, na 
sedmdesátce se spíš laborovalo než vysílalo a KV Polní den začal ažo hodinu déle – v 17 hodin SELČ. Na 
večer nás postupně opouštěli 1CVP, 1IVU a 1POY s ohledem na rodinné povinnosti a oslavy –Vašek 1POY 
se v neděli ráno opět vrátil. Odpoledne ještě přijel Luboš OK1ZDA, který na auto umístil magnetku s 1,5 m 
proutkem na 50 MHz a prudil vlny na tomto bandu. Nutno říct, že to chodilo velice dobře – několik stanic z I a 
EA, dvě stanice z 9H – celkem snad kolem 20 QSO během chvilky. To že to fungovalo, bylo vidět i na 10 
metrech, kde JOCák rozjel závod a stanice volaly v pěkných silách. Tradičně jsme instalovali i digi TV z 
vysílače Vraní vrch u Domažlic, abychom viděli utrpení našich fotbalových hvězd v zápase s GW. Spojení 
přibývala různě dle chuti  vysílat,  nejvíce samozřejmě na KV, kde to JOC vzal pevně do svých rukou. V 
sobotu večer nás přijel podpořit  náš starý známý a výborný kamarád Franta OK1HFP, takže se už moc 
nevysílalo a hlavně se kecalo, popíjelo a grilovalo. Eliška  opojená pěkným výsledkem v závodě mládeže si 
vzala na starost grilování (moc ji to bavilo) a tak po množství klobás nás ještě po desáté hodině večerní 
dorazila  kuřecími  křídly a stehýnky (Eliško moc se tě  to povedlo)  a přednesla krásnou báseň z  vlastní 
autorské dílny s názvem OKáči na Krašově. To už se mezi nás připojili i oba Romanové při zpáteční cestě z 
Krušných hor. V noci už se vysílalo pouze na KV, ostatní bandy jsme ignorovali. Na KV jsme již v tu dobu 
připojili dračí anténu a bylo vidět a hlavně slyšet, že má něco do sebe – TOP band chodil parádně. V neděli  
už  jsme  pouze  paběrkovali  na  VKV pásmech,  po  obědě  (výběr  byl  ze  tří  jídel  –  svíčková,  vepřové  s 
červeným zelím a bramborovým knedlíkem a kuře s rýží)   už jsme postupně rušili  jednotlivá pracoviště, 



pouze na KV řádil JOC až do konce. No a tak nějak jsme prožili hezký víkend – navázali nějaká ta spojení, 
utužili kolektiv a hlavně si odpočinuli od každodenních pracovních povinností. Závody skončily a opět se 
těšíme na další  a  na hezké chvíle nejen u rádia. 

Libor OK1DOL
Statistika :
IARU Region I HF Fieldday CW contest

VKV závod mládeže

2m - 43 QSO, 1085 bodů
Memoriál OM3AU

2m – 75 QSO, 23491 bodů ,  70cm  - 16 QSO, 4130 bodů

Mikrovlnný závod

23 cm  - 33 QSO, 5050 bodů

VKV PA - květen 2007
Závod se konal za velmi pěkného počasí a podmínky byly celkem pěkné.Sešli jsme se jen 3 ,Libor OK1DOL,
Vašek OK1POY a já OK1IVU.Sestavili jsme antenu na 2 m (PA0MS) a tentokrát pracoviště na 70 cm jsme 
umístili  na jinémísto než obvykle ,neboť tráva na louce byla dosti  vzrostlá.U pracoviště  na 70 cm jsme 
umístili  nový  rotátor  ,který  se  již  osvědčil  při  II.Subregionálu  a  sice  výrobek  Jirky  OK1ICJ  -  typ  CI 
0407.Antenu jsme použili jen jednu 21 el. F9FT .Závod samotný byl pěkný ,je vidět jak přibývá stanic spolu s 
pěkným počasím .Litoval jsem jen jednoho a to ,že jsme jeli po závodě hned domů ,při takovém počasí bych 
tam vydržel až do večera ...

Takže trochu statistiky ze závodu :
144 MHz
163 QSO, 662 bodů x 40 loc. = 26 480 celkově,
                    13 zemí - 91 OK, 20 DL, 18 OM, 12 9A, 6 I, 5 YU, 3 S5, 2 F ,2 OE, 1 HA,1 PA,1 ON,1 HB
432 MHz
47 QSO, 162 bodů x 9 loc. = 1 458 celkově, 4 země - 43 OK, 2 DL, 1 SP,1 OE

Vláďa OK1IVU

II. subregionální závod 2007
Na letošní závod jsme se připravovali tradičně, tzn. že v pátek před závodem jsme se na FMce  domluvili na 
odjezdu a tím veškeré přípravy skončily. V sobotu v 10 hodin vyjela z Kozolup osádka OK1DFR a OK1DOL 
se zapřaženým karavanem a veškerou výbavou potřebnou pro závod.  Cestou jsme ještě  v Kozolupech 
přibrali Vláďu OK1JOC a v Městě Touškově jsme se zastavili u Jirky OK1ICJ, který však použil vlastní 
přibližovadlo a společně jsme se vydali na Krašov. Na Krašově nás již čekali Vašek OK1POY a nová 
contestová posila Vláďa OK1IVU. Ještě než jsme započali se stavbou antén, připili jsme na naše setkání a 
na pěkný závod. Poté jsme začali se stavbou antén. Nejprve jsme sestavili tu největší - 18 el. M2 na 
dvoumetr na buňce. Poté jsme šli na louku stavět žížaly - dvojče 2x21 el. F9FT na 70 cm a 35 el. F9FT 
na 23 cm. Na kratší pásma zatím nemáme žádnou výbavu, tak snad někdy příště. Antény jsme bez 
problémů vztyčili a do začátku závodu bylo ještě moře času. Během stavby se ještě dostavil Péťa OK1MFG 
s dcerou Eliškou a přivezl  důležitou součást  závodu -  soudek pelhřimovského Poutníka,  a o něco déle 
dorazil 
Vašek OK1CVP, takže jsme byli komplet.  Za zmínku stojí také nový rotátor na 23 cm made in OK1ICJ pod 
označením CI 0407 s perfektně vypracovaným manuálem.Jirku totiž dráždil stávající rotátor Sever z 
teplické Radiany, který sice točil, ale velice špatně ukazoval směr. Nutno říci, že nový rotátor s digitálním 
ukazatelem azimutu se povedl. Po nainstalování rádií se uskutečnilo pár zkušebních QSO, ještě se vyměnily 
PC mezi dvoumetrovým a 23cm pracovištěm, protože zdroj u notebooku rušil poslech na dvoumetru. 
Stačili jsme také nainstalovat na PC -digi TV tuner a natočili antenu na vysílač Domažlice, odkud je zatím 
možné se dívat na digi vysílání . Během závodu jsme tedy mohli sledovat  hokej z MS a bundesligu.Samotný 
závod probíhal tradičně bez nějakých menších či větších problémů.. Pozitivní byla účast nového člena 
Vládi OK1IVU, který ukázal, že závodit umí a nic nezapomněl ze své contestové praxe ještě pod 
kolektivkou OK1KPL. No a tím se mě a Vláďovi OK1JOC taky trochu uvolnily ruce a mohli jsme vypomoci na 
vyšších bandech popřípadě se věnovat jiným radovánkám.Co se týče dvoumetru, tak závod probíhal celkem 
v normálu - v neděli po obědě se mě zdálo, že volá nějak víc stanic než je běžné. S potěšením lze říci, 
že ubylo rušení na pásmu, i když na začátku závodu tam někdo prasil šumem po celém bandu. Na vyšších 



pásmech s naší QRP výbavou jsme "udělali co jsme slyšeli" - asi tak jako vždycky. Takže celkově lze říci, 
že závod výsledkem a průběhem splnil naše očekávání i když jsme zase nevyhráli... Během závodu nás 
navštívili také radioamatéři ze Stříbra, se kterými jsme v sobotu v podvečer poseděli a oni natočili nějaké 
video, takže část se zde možná také časem objeví. No a i naše žaludky byly spokojené. Mimo tradičních 
klobás  a  různých  specialit  byl  zlatým  hřebem  nedělní  oběd  -  srnčí  hřbet  na  svíčkové.  Ve  spojení  s 
pelhřimovským Poutníkem …Jedinou chybou pak ale bylo, že se potom nikomu moc nechtělo vysílat. Na 
závěr poděkování všem za navázaná QSO s přáním naslyšenou o Polním dnu. <BR>
 Libor OK1DOL

Krátká statistika z jednotlivých bandů :

144 MHz 
481 QSO, 144 892 bodů, průměr 301,2 km/QSO, 73 loc.,ODX 833 km - 4O9T +YT1VP z JN94XC
17 zemí - 207 DL, 136 OK, 36 OM,16 SP, 14 S5, 13 HA, 12 9A, 9 OE, 9 YU,  6 F, 6 I, 6 PA, 5 HB, 3 ON, 2 
T9, 2 YO, 1 SM

432 MHz
101 QSO, 19 339 bodů, průměr 191,5 km/QSO, 24 loc.,ODX 647 km - 9A2SB z JN95FJ
 7 zemí - 60 OK, 30 DL, 4 OM, 3 HA, 2 SP, 1 9A, 1 OE

1296 MHz
32 QSO, 5 023 bodů, průměr 157 km/QSO, 10 loc.,ODX 363 km - OK2KYC z JN99BM
 3 země - 27 OK, 4 DL, 1 OM


