
Zážitky ze závod ů , kterých jsme se zú častnili v roce 2008 
--------------------------------------------------- --------------------- 
 
Vánoční VKV závod - prosinec 2008 
Na Váno ční závod jsme vyjeli pouze jedním autem ve složení OK1POY, 
OK1DFR, OK1JOC a OK1DOL. Na Krašov jsme p řijeli kolem osmé hodiny, sn ěhu 
oproti minulému týdnu výrazn ě ubylo, teplota byla -6 stup ňů. Anténu a 
zařízení jsme b ěhem dvaceti minut postavili a tak zbylo ješt ě dost času 
na pár spojení p řed závodem. Samotný závod probíhal "normáln ě", bohužel 
nás limitovalo op ět velmi silné rušení ze západního sm ěru, takže QSO 
tímto sm ěrem byla tém ěř nemožná. Pouze na hran ě tohoto rušení se 
podařilo ud ělat pár stanic z PA a ON s "od řenýma ušima". Pot ěšily dv ě 
stanice z OZ a rovn ěž 2 stanice z SM, jižním sm ěrem to bylo oproti 
provozním aktiv ům podstatn ě slabší. V první etap ě jsme ud ělali 156 QSO, 
druhá byla tradi čně horší, mnoho zahrani čních stanic již nevolalo, 
pravd ěpodobn ě z neznalosti podmínek závodu. Podmínky byly pr ůměrné, 
několik delších spojení jsme museli d ělat telegrafem. Celkový výsledek 
byl zhruba stejný jako v minulých letech, vše prob ěhlo tak jako jindy i 
co se tý če gastronomie a tudíž jsme byli všichni spokojeni. Dopoledne 
nás p řijel navštívit Roman OK7SM, odpoledne ješt ě p řijel Pé ťa OK1MFG s 
dcerou Eliškou. Všem stanicím d ěkujeme za QSO, p řejeme hodn ě zdraví, 
št ěstí a spokojenosti v roce 2009 a budeme se t ěšit naslyšenou 
 
144 MHz 
286 QSO, 57700 bod ů celkem, pr ůměr 201,7 km/QSO, ODX 703 km - OZ1FKZ z JO56AA 
12 zemí - 218OK, 22 DL, 18 OM, 7 9A, 5 I, 3 PA, 3 S P, 3 S5, 2 OZ, 2 ON, 
2 SM, 1 HA 
 
Pár fotografií najdete v sekci Foto z akcí 
Libor OK1DOL  
--------------------------------------------------- --------------------- 
 
      VKV PA - prosinec 2008 
Na poslední kolo PA jsem vyjel vybaven speciální zn ačkou OL140PS, kterou 
používáme ke 140. výro čí slévárenství v Plzni od 1.prosince do konce 
roku. Na Krašov jsem vyjel pom ěrn ě brzy - již v 5 hodin. Na míst ě byl od 
soboty Tomáš OK1GTH, který tam testoval provoz na k rátkých vlnách. Po 
rozedn ění jsme spole čně zbourali stožár s KV anténami a namontovali VKV 
anténu. Poté Tomáš odjel unaven po no čním vysílání. Za řízení jsem 
instaloval chvilku p řed za čátkem, takže ani nebyl čas na tradi ční QSO 
před závodem. Samotný závod provázely pr ůměrné podmínky, pom ěrn ě čisté 
pásmo a trochu zv ětšený zájem zahrani čních stanic o speciální CALL. 
Směroval jsem proto více západním sm ěrem a 30 DL stanic je na provozák 
velice slušných. P řekvapil m ě zavoláním rovn ěž UX1DC z KN18 s velice 
pěkným signálem - Ukrajinu jsem snad v PA ješt ě ned ělal. Jinak po čet QSO 
byl pom ěrn ě nízký, asi to bylo zp ůsobeno tím, že jsem moc do republiky 
nesměroval. Zato po čet násobi čů byl slušný, pár spot ů od zahrani čních 
stanic v DX clusteru tomu ur čit ě napomohlo. Po časí v ned ěli v poledne 
bylo celkem slušné, a tak jsem demontáž antény v po hodě zvládnul. Jinak 
při nahlašování výsledk ů p řes robota na stránkách OK1KPA m ě to nevzalo 
speciální vola čku, a tak jsem výsledek zaslal jako OK1OPT. Všem d ěkuji 
za QSO a p řeji hezké prožití váno čních svátk ů a hodn ě zdraví, št ěstí a 
spokojenosti v roce 2009 a p ěkné chvíle u radia.  
 
144 MHz 
128 QSO, 492 b. x 39 loc. = 19188 bod ů celkem, pr ůměr 
245,1 km/QSO, ODX 680 km - UX1DC z KN18DP 
11 zemí - 71 OK, 30 DL, 8 OM, 6 I, 3 F, 2 ON, 2 9A,  2 PA, 2 S5, 1 SP, 1 UR 
 
 
Pár fotografií najdete v sekci Foto z akcí 



Libor OK1DOL  
--------------------------------------------------- --------------------- 
VKV PA - listopad 2008 
Zcela sám jsem vyjel na p ředposlední kolo provozáku. Ostatní operáto ři 
si lé čí šrámy z náro čné contestové sezony a nebo se již fyzicky i 
psychicky p řipravují na sezonu novou. Ale já jsem se nedal odra dit, i 
když po časí je už dost chladné a navíc jsem v sobotu odpole dne podcenil 
oděvní svršky a vyrazil jsem na fotbal - nejprve prale sní ligu v 
Kozolupech a hned potom 1. ligu Plze ň vs. Mladá Boleslav. Ale co bych 
cht ěl za po časí v polovin ě listopadu. Ráno jsem si docela p řivstal a tak 
jsem vyjížd ěl už v 6.40 sm ěr Krašov. Rad ěji d říve, než potom n ějak 
chvátat. Po p říjezdu na Krašov jsem se dal do práce a zcela netra di čně 
začal se stavbou všeho za řízení na st ůl. To proto, aby se všechny 
aparáty dostaly pomalu na provozní teplotu. Až poto m jsem se vydal 
stav ět anténu. Smontoval jsem v poslední dob ě již tradi ční 10 el. DK7ZB, 
která chodí velice dob ře. Rozhodl jsem se zvednout stávající stožár 
ješt ě o jeden nástavec a tak jsem anténu musel montovat na st řeše ze 
židle. Žádný med to nebyl, ale nakonec se poda řilo. Vymrzlý ze st řechy 
jsem vstoupil do již krásn ě vyh řáté bu ňky, ud ělal si čaj, lehce ho 
ovon ěl tuzemákem a ke spokojenosti nic nechyb ělo. Do za čátku závodu 
zbývala ješt ě p ůlhodina, takže jsem ud ělal ješt ě pár spojení p řed 
závodem. Samotný závod probíhal v duchu p ředchozích, žádné velké pileupy 
se nekonaly a spojení p řibývala tradi čním tempem. Trochu p řekvapil 
zavoláním jeden Polák (málokdy je v PA d ělám) a dalo m ě dost práce 
přečíst jeho speciální vola čku s číslem 1918. Podmínky se m ě zdály 
pr ůměrné, n ěkteré stanice hrály dost slab ě (nap ř. z OK2 a OM), naopak 
silný signál m ěli oba Frantíci i stanice z PA a ON. A tradi čně hezky byl 
slyšet i I4XCC. P řekvapením byli 4 YU s celkem hezkým signálem i 
netradi ční 3 stanice z HA. Celkových 168 QSO bylo slušných,  bohužel se 
nepoda řilo ud ělat tolik čtverc ů - pouhých 35. Vždy pomýšlím na 
čty řicítku čtverc ů, tentokrát to nevyšlo. Tak snad p říšt ě - to vyjedu 
pod speciální zna čkou OL140PS k výro čí 140 let slévárenství v Plzni. 
Alespo ň bude trochu zábavy tak jako vloni, kdy jsme aktivo vali zna čku 
OL70AMYD. Díky všem za spojení a t ěším se naslyšenou v posledním kole 
PA.  
 
144 MHz 
168 QSO, 656 b. x 35 loc. = 22960 bod ů celkem, pr ůměr 
273,8 km/QSO, ODX 822 km - YU7ACO z KN05QC 
12 zemí - 103 OK, 22 OM, 12 DL, 10 9A, 6 I, 4 YU, 3  HA, 3 PA, 2 F, 1 ON, 
1 S5, 1 SP 
 
 
Pár fotografií najdete v sekci Foto z akcí 
Libor OK1DOL  
 
--------------------------------------------------- --------------------- 
A1 contest - listopad 2008 
Na poslední závod sezony jsme se nijak speciáln ě nep řipravovali, odjezd 
jsme naplánovali až na 11. hodinu, do auta jsem nal ožil krom ě pot řebné 
výbavy ješt ě Pavla OK1DFR a Jirku OK1ICJ. Cestu na Krašov nám z t ěžovala 
dost hustá mlha, která se nás držela s nepatrnými p řestávkami celý 
víkend. Asi čtvrthodinu po p říjezdu nás posílil Vašek OK1POY, který však 
přijel pouze na chvíli a pomohl nám postavit anténu a  trochu zredukovat 
gastro zásoby. Vzhledem ke slušnému po časí a tém ěř bezv ět ří prob ěhla 
stavba antény naprosto v pohod ě, poté jsme instalovali za řízení a 
chystali se ud ělat n ějaké to spojení p řed závodem. Bohužel se nám 
nedařilo vyladit PA a po chvíli laborování se z konce oz vala silná rána. 
Po otev ření PA jsme nezjistili žádnou viditelnou újmu, pouz e jedna 
pojistka se totáln ě rozlétla. Pavel DFR trochu pošteloval buzení, 
bohužel se neda řilo PA vybudit na plný výkon a tak jsme PA zakrytov ali s 



tím, že pojedeme na 200 W. T ěsně p řed závodem p řijel Vlá ďa OK1JOC, já 
jsem ud ělal 3 zkušební QSO a závod mohl za čít. Ze za čátku jsem obsadil 
kmito čet 144 088 a o čekával pile up podobný tomu rannímu, kdy jsem v SSB  
lize ud ělal za posledních 11 minut 43 QSO. Pochopiteln ě to tak 
nepřibývalo, stanice moc nevolaly a 20 QSO za p ůlhodinu a 40 za prvou 
hodinu nebylo nic moc. Poté jsem p ředal CW klí č Vlá ďovi JOC, který s 
malou p řestávkou ke konzumaci klobás vydržel u radia až do 22. hodiny, 
kdy nás spolu s Pavlem DFR opustili - JOC z d ůvodu ned ělního šachového 
klání a DFR kv ůli výcviku jeho neposlušného psiska Arese. A tak js me na 
kót ě z ůstali sami dva - DOL a ICJ. Já jsem vydržel u radia  do druhé 
hodiny, poté nastoupil Jirka ICJ, kterého jsem v p ět hodin ráno op ět 
vyst řídal, aby si Jirka mohl také zd římnout. Ned ělní dopoledne jsme se 
r ůzně st řídali, spojení už moc nep řibývala, pouhých 10-15 QSO/hod. Ve 13 
hodin p řijel kynolog OK1DFR a tak zbytek závodu byl v jeho rukou. K 
samotnému závodu : p řekonali jsme zatím náš nejlepší výsledek v A1 
contestu z roku 2005, podmínky se zdály mírn ě nad pr ůměrem, pom ěrn ě 
silné rušení ze severu od OK2KKW a OL4A a v sobotu i OK2M - v ned ěli to 
již bylo v po řádku. Již zmín ěné problémy s PA - v ned ěli již nedával ani 
t ěch 200 W. No a nakonec jsme se všichni utvrdili v t om, že není lepší 
druh provozu než CW. A tak se již t ěšíme na další víkend, kdy se všichni 
zúčastníme OK-DX contestu. Všem stanicím d ěkujeme za QSO v celé závodní 
sezon ě a již se t ěšíme na novou sezonu a první velký závod - I. 
subregionál. Doufejme, že budeme všichni zdrávi a n enavštíví nás žádná 
Emma tak jako vloni. Ale to je ješt ě daleko.  
 
 
144 MHz 
371 QSO, 120 866 bod ů, 76 lokátor ů, pr ůměr 325,8 
km/QSO, ODX 836 km - YT3N z KN04LP 
20 zemí - 155 DL, 96 OK, 24 OM, 14 9A, 13 I, 12 S5,  10 YU, 10 HA, 8 SP, 
7 F, 5 PA, 4 ON, 3 HB, 2 LX, 2 OE, 2 SM, 1 YO, 1 E7 , 1 UR, 1 UA2 
 
800 km a více - 5 qso 
700-799 - 9 qso 
600-699 - 27 qso 
500-599 - 29 qso 
 
 
Pár fotografií najdete v sekci Foto z akcí 
Libor OK1DOL 
 
--------------------------------------------------- --------------------- 
VKV PA - říjen 2008 
V hodn ě netradi ční sestav ě - Jirka OK1ICJ a Libor OK1DOL jsme se 
zúčastnili říjnového kolo Provozního aktivu. Jirka cht ěl hlavn ě 
vyzkoušet svoji novou anténu na 23 cm, kterou nedáv no dod ělal ve své 
díln ě a kterou jsme již zkoušeli o UHF Dni rekord ů. Domluvil se totiž s 
Romanem OK7SM, že mu pom ůže p řeměřit parametry antény. Já jsem se 
tradi čně v ěnoval dvoumetru s klasickým za řízením - 300 W a již 
odzkoušená a velmi dobrá 10 el. DK7ZB. Jirka na 23 cm nejprve s Romanovo 
pomocí laboroval s anténou a tak prvé QSO ud ělal až ve druhé polovin ě 
závodu. Já jsem samoz řejm ě vyjel v čas tak, aby m ě n ěco náhodou neuniklo, 
hi. Hned po pár minutách závodu jsem dle síly vzdál enějších stanic 
usoudil, že jsou velice slušné podmínky, což se v p r ůběhu závodu 
potvrdilo. Navíc se v DL konal n ějaký contest, a tak bylo možno d ělat z 
DL poměrn ě dost lokátor ů. Silné signály byly i z PA, ON i F a již 
tradi čně i z jihu. A pr ůměr 288 km/QSO je na Provozní aktiv dost slušný. 
Rovněž Jirka ud ělal n ěkolik p ěkných QSO a to za pouhou polovinu závodu. 
A tak zavládla spokojenost s výsledkem i s hezkým p očasím. Všem stanicím 
děkujeme za QSO a t ěšíme se na telegraf - listopadový A1 contest.  
 



 
144 MHz 
150 QSO, 610 b. x 43 loc. = 26230 bod ů celkem, 
pr ůměr 288,5 km/QSO, ODX 805 km - YU1EV z KN04CN 
14 zemí - 83 OK, 21 DL, 11 OM, 9 I, 8 9A, 4 PA S5, 3 F, 2 ON, 1 YU LX HA 
SP T9 
 
1,3 GHz 
9 QSO, 33 b. x 4 loc. = 132 bod ů celkem, 
pr ůměr 195,2 km/QSO, ODX 393 km - SO9A z JN99HW 
2 zem ě - 8 OK, 1 SP 
Pár fotografií najdete v sekci Foto z akcí 
Libor OK1DOL  
--------------------------------------------------- --------------------- 
 
Den UHF rekord ů - říjen 2008 
Na p ředposlední "velký" závod této sezony jsme vyjeli v téměř kompletní 
sestav ě, chyb ěli pouze Vašek OK1POY a Míra OK1WIP. Na Krašov jsme  odjeli 
dvěmi auty a se zap řaženým karavanem. Sraz jsme m ěli v M ěst ě Touškov ě u 
Jirky OK1ICJ a odtud jsme chvíli po jedenácté hodin ě vyrazili. Po 
příjezdu na kótu jsme nejprve tak jako vždy p řipili na zdar závodu a 
poté se pustili do práce. Nejprve jsme vynosili vše chny pot řebné 
vysílací i gastronomické pot řeby z aut a za čali sestavovat antény. Na 23 
cm tradi ční 35 el. F9FT a vedle ní jsme ješt ě p řipevnili kratší anténu 
made in OK1ICJ, který ji ješt ě na kopci dod ělával. Na 70 cm jsme se 
rozhodli dát dvoj če s 20 el. DL6WU. Když jsem ale cht ěl antény 
smontovat, neustále jsem vid ěl pouhé 3 díly ( jedna anténa je ze dvou 
díl ů ). A jelikož antény vozíme neustále v karavanu, by la záhada, kde 
jsme tu jednu část zapomn ěli. Jelikož karavan parkujeme u Pavla OK1DFR 
na zahrad ě, usoudili jsme, že musí být pouze tam. Takže se Pa vel spolu 
se šoférem Vaškem OK1CVP (ješt ě že je Vašek abstinent - jinak by jsme 
byli bez antény) vydali na cestu do Kozolup. Samoz řejm ě že anténa byla u 
Pavla v díln ě. Sice neví kdo a pro č jí tam dal, ale hlavn ě že se našla. 
Po návratu musel Pavel strp ět n ěkolik peprných poznámek, ale jelikož 
slavil narozeniny, tak si nás "udob řoval" štamprdlema s lidskou tvá ří. V 
pohod ě jsme všechno p řipravili v čas tak, jak jsme si p ředsevzali v četn ě 
zařízení, instalovali jsme i TV do karavanu, aby ti, c o zrovna 
nevysílali, mohli trávit odpo činek ve vyh řátém prost ředí našeho 
dvoukoláku. Chvíli po za čátku nás p řijel navštívit bývalý člen našeho 
klubu Michael DJ0MDR se svojí p řítelkyní, který žije od roku 1985 v 
Mnichov ě a ve sv ět ě je znám hlavn ě z pásma 160 metr ů, kde má potvrzeno 
285 zemí DXCC. Takže jsme pokecali i zavzpomínali n a staré časy. Co se 
tý če samotného závodu, tak nás pon ěkud zklamaly špatné podmínky - 
alespo ň nám se to tak zdálo. N ěkteré signály byly velice slabé, mnoho 
QSO nebylo kv ůli tomu v ůbec dod ěláno. Navíc byl po pásmu po v ětšinu času 
silný šum od n ějaké stanice (nebo stanic). Ale p ůvodce jsme nehledali, 
jelikož to stejn ě nemá žádný význam. Je sice pravda, že nám na obou 
pásmech chybí LNA, ale p řesto jsme o čekávali n ěco více, zejména po 
lo ňském velice dobrém výsledku. Trochu se m ě líbilo ned ělní odpoledne, 
kdy jsem sed ěl na 70 cm pracovišti, Vlá ďa OK1JOC na 23 cm a mezi námi 
Tomáš OK1GTH, který usilovn ě chatoval na ON4KST a dohazoval spojení. 
Zejména JOCák se činil a dva Italové a jeden Slovinec byli t řešni čkou na 
záv ěr. Uvidíme, jak na tom budou ostatní stanice, ale o proti lo ňsku nám 
na 70 cm chybí 100 QSO a 30 000 bod ů. Jinak po časí bylo odpovídající 
ro čnímu období a nadmo řské výšce, místy i drobn ě pršelo a v ned ěli 
foukal pom ěrn ě silný vítr. A na záv ěr jedna veselá p říhoda : Jirka 
OK1ICJ vzal s sebou komponenty pro výrobu bramborák ů. Cestou na Krašov 
si vzpomn ěl, že zapomn ěl struhadlo na brambory a tak jelikož se necht ěl 
vracet, vyp ůj čil si jej v obci Bezv ěrov. No a v ned ěli, když za čal 
vošouchy d ělat, zjistil, že nemá s ůl. A tak jel do obce Krašov loudit 
špetku soli (ješt ě, že hodní lidé ješt ě nevym řeli). Poté již nestálo nic 



v cest ě výrob ě a následné konzumaci. Asi tolik stálo za zaznamená ní do 
této reportáže. Všem d ěkujeme za spojení a t ěšíme se naslyšenou v A1 
contestu. 
 
432 MHz 
209 QSO, 53 067 bod ů, 50 loc., pr ůměr 
253,9 km/QSO, ODX 805 km - YU1EV z KN04CN 
13 zemí - 101 DL, 69 OK, 8 OM, 6 SP, 5 9A, 5 OE, 4 S5, 3 I, 2 YU, 2 HA, 
2 PA, 1 OZ, 1 ON  
 
1,3 GHz 
40 QSO, 7 062 bod ů, 15 loc., pr ůměr 
176,6 km/QSO, ODX 619 km - IZ4BEH z JN54WL 
5 zemí - 29 OK, 7 DL, 2 I, 1 OM, 1 S5 
Pár fotografií najdete v sekci Foto z akcí 
Libor OK1DOL  
--------------------------------------------------- --------------------- 
VKV PA - zá ří 2008 
Na zá řijový provozák jsem vyrazil sám - ostatní se asi je št ě zotavují ze 
Dne VHF rekord ů nebo šet ří síly na UHF DR. A tak jsem vyrazil v 7.15 k 
Pavlovi OK1DFR pro všechny pot řebné v ěci a s dostate čným p ředstihem 
vyrazil na Krašov. Po časí již m ělo klasický podzimní ráz : 7° C, 
zataženo a v údolích lehká mlha. Po p říjezdu jsem nejprve pustil topení, 
dal jsem se do smontování 10 el. DK7ZB, p řimontoval na stožár a vyzvedl 
do "základní" výšky. Cht ěl jsem ješt ě stožár nastavit o jednu rouru, ale 
samotnému se m ě to nepoda řilo a tak m ě sm ěrem severním anténa "pálila" 
do vedle stojících b říz. Nakonec jsem ale tento sm ěr stejn ě nemohl 
využít, jelikož odtud řádili OK1KIM a rušení bylo po celém pásmu v 
obrovské síle. A tak jsem využíval p ředevším sm ěry od jihu po východ, 
pozd ěji jsem sm ěroval i západním sm ěrem, ale moc stanic z tohoto sm ěru 
jsem neud ělal. Kolem poledne jsem asi čtvrthodinu zkoušel navázat QSO s 
Jirkou G0KPW v CW segmentu, ale signál se dost houp al a tak se to 
nakonec nepoda řilo. Nakonec jsem mnoho QSO neud ělal, uteklo n ěkolik OK 
stanic ze severu, které se v tom rachotu nedaly číst. Alespo ň jsem 
udělal pom ěrn ě dost QSO na jih, tím jsem m ěl i v ětší pr ůměr na QSO než 
je v Provozním aktivu obvyklé. Po závod ě jsem rozdal ješt ě n ěkolik bod ů 
chorvatským stanicím do jejich contestu na svoji CA LL a za čal vše balit. 
Při skládání antény m ě do toho drobn ě pršelo, p ři odjezdu za čalo pršet 
daleko více. Všem stanicím, se kterými jsem navázal  QSO d ěkuji za body a 
t ěším se naslyšenou v UHF Dni rekord ů.  
 
144 MHz 
138 QSO, 569 b. x 38 loc. = 
21622 bod ů celkem, pr ůměr 297,3 km/QSO, ODX 804 km - YU2DX z KN04GS 
11 zemí - 74 OK, 16 DL, 14 9A, 12 OM, 10 I, 4 S5, 2  YU, 2 HA, 2 PA, 1 
ON, 1 SP 
Pár fotografií najdete v sekci Foto z akcí 
Libor OK1DOL  
--------------------------------------------------- --------------------- 
Den VHF rekord ů - zá ří 2008 
Letošní Den VHF rekord ů by se z naší stránky dal charakterizovat takto : 
krásné po časí (zejména v sobotu), tradi čně výborná kuchyn ě, pr ůměrné 
podmínky ší ření a celkov ě mizerný výsledek. Sice jsme výsledek 
neočekávali nijak výrazný, nebo ť jsme se po dvou minulých „velkých“ 
závodech, kdy jsme použili koncové stupn ě, op ět vrátili ke staré 
konfiguraci s 300 W koncovým stupn ěm (jestli se tomu v dnešní 
„kilowattové“ dob ě dá v ůbec říci koncový stupe ň). Pravda, m ěli jsme sice 
připravený PA 500 W, ale hned p ři za čátku závodu jsem po pár minutách 
provozu, kdy m ě stanice moc nevolaly usoudil, že je n ějaký problém v RX 
cest ě. Takže PA šel pry č a než se nažhavil a poté p řipojil náhradní PA, 
jel jsem na samotnou FT847. Další malý problém nast al ve ve černích 



hodinách – najednou zhaslo radio. Našt ěstí byl problém pouze ve zdroji – 
rezervní byl po ruce, takže zdržení bylo minimální.  Jinak závod probíhal 
v poklidném tempu, tradi čně byl problém najít n ějakou volnou frekvenci 
pro volání výzvy, protože stanice s velkým výkonem neustále p řibývají. 
Pot ěšilo pár p ěkných QSO – ur čit ě to byl ODX YL3AG, dále dv ě ukrajinské 
stanice a rovn ěž Patrick TK5EP je pro nás ne vždy dosažitelný. V 
celkovém výsledku nám chybí stanice z DL – vždy jic h d ěláme podstatn ě 
víc než OK, tentokrát byl po čet OK-DL zhruba stejný. Co se tý če 
operátor ů, vyst řídali jsme se u radia všichni, i „specialisté“ na U HF 
bandy. Tentokráte bohužel chyb ěli z r ůzných d ůvod ů OK1GTH a OK1WIP, no 
Tomáš OK1GTH se alespo ň p řijel na své „ohnivé židli“ na chvilku podívat 
v sobotu odpoledne. Pot ěšili nás návšt ěvou kluci z OK1KFH (OK1FKL, OK1LX 
a OK5RS) a tak jsme u dobrého jídla i pití prodisku tovali spoustu nejen 
radioamatérských v ěcí. Pro ty, které z celé reportáže nejvíce zajímá 
gastro, uvedu hlavní chody : králík made in OK1ICJ,  ve čer štiky made in 
OK1POY (sice nevím zda byly z Vltavy nebo Mže, ale byly výborné) a 
klobásky, no a v ned ěli vep řové výpe čky se zelím a bramborovým 
knedlíkem. No a dále tradi ční drobnosti jako bábovka a pod. V sobotu 
večer jsem dokonce p řipravil pro labužníky OK1DFR a OK1POY jahody se 
šleha čkou. Alespo ň tedy v této disciplín ě budeme okupovat p řední p ří čky 
pomyslné výsledkové listiny – v té oficiální závodn í to už tak slavné 
nebude. Ale nic tragického se rozhodn ě ned ěje, možnost reparátu budeme 
mít už za m ěsíc v UHF contestu a tak se budeme t ěšit se všemi op ět 
naslyšenou a s n ěkterými, kte ří by se snad doma nudili a cht ěli nás 
navštívit, navid ěnou.  
 
144 MHz 
416 QSO, 124 303 bod ů, 78 
loc., pr ůměr 298,8 km/QSO, ODX 923 km – YL3AG/p z KO06WK 
19 zemí - 148 DL, 140 OK, 36 OM, 14 SP, 12 HA, 12 S 5, 11 9A, 8 OE, 6 PA, 
5 ON, 5 I, 5 YU, 4 F, 4 HB, 2 UR, 1 TK, 1 SM, 1 E7,  1 YL 
 
Pár fotografií najdete v sekci Foto z akcí 
Libor OK1DOL  
--------------------------------------------------- --------------------- 
VKV PA - srpen 2008 
Na srpnový PA jsme vyrazili v nezvykle po četném složení – krom ě „stálic“ 
OK1IVU a OK1DOL jel i Tomáš OK1GTH. A tak jsme se r ozhodli letos poprvé 
i k ú časti v pásmu 70 cm. Naplánovali jsme tudíž výjezd o  hodinu d říve 
tak, abychom sta čili vše pot řebné postavit. Po p ůl sedmé ráno p řijel do 
Kozolup Tomáš GTH, s pomocí Pavla DFR jsme zap řáhli karavan a vyjeli 
jsme do Plzn ě pro Vlá ďu IVU. Celou cestu nás obklopovala st ředně hustá 
mlha, s p řibývajícím cílem naší cesty se již rozplývala. Na k ótu jsme 
přijeli p řed osmou hodinou ranní a za čali jsme p řipravovat v bu ňce 
zařízení na 2 metry. Již tradi čně to bylo FT847 + PA 300 W a na stožár 
jsme p řipevnili 10 el. DK7ZB z dílny OK5IM, která se již n ěkolikrát 
odzkoušela a hlavn ě osv ědčila. Anténu jsme vysunuli ješt ě o jednu rouru 
výše než obvykle, jelikož okolní b řízy rostou jak o závod a jestli budou 
takhle pokra čovat, za pár let budou stínit TV vysíla či, hi. Karavan se 
zařízením na 70 cm jsme museli nechat na cest ě pod boudou, protože louka 
byla okupována dojnicemi, které se však b ěhem celého závodu na nás 
nepřišly ani podívat a hlídaly západní část louky v blízkosti TV 
vysíla če. Možná to bylo zp ůsobeno nedávným spušt ěním digi vysílání z 
Krašova. Na 70 cm jsme instalovali pouze jednu anté nu – 20 el. DL6WU a k 
tomu tradi ční FT847 + PA 500 W. Ob ě pracovišt ě jsme m ěli p řipravena s 
dostate čným p ředstihem p řed závodem. Role jsme si rozd ělili tak, že já 
jsem se chopil místa v karavanu a 70 cm bandu, Tomá š s Vlá ďou jeli 
dvoumetr. Navíc jsem vytý čil výkonnostní cíl – po čet spojení na 
dvoumetru musí být t řikrát vyšší než na 70 cm, protože jsou tam vlny 
t řikrát delší, hi. No a nakonec se to skoro povedlo –  nebýt op ět 
nepříjemného rušení neznámého p ůvodu z jihu a ze západu na dvoumetru, 



tak by kluci ten trojnásobek ud ělali. Samotný pr ůběh závodu ni čím 
nevybo čil z normálu, p řes zmín ěné rušení z dvoumetru musím zmínit i 
rušení na 70 cm z východu, ovšem tam byl p ůvodce rozpoznán – OK1KZE. 
Nebylo to sice nic dramatického, ale ur čitý problém to byl. Navíc jsem 
si v pr ůběhu závodu vynadal, pro č jsme nedali na stožár dvoj če. P řeci 
jen jsem n ěkteré stanice četl na hranici šumu. Tak snad p říšt ě. Po 
skon čení závodu jsme za krásného po časí za čali vše bourat a dom ů se nám 
moc necht ělo. A tak doufejme, že v zá ří nám po časí ješt ě bude p řát a 
navíc by nám mohlo p řidat n ějaké to p řekvapení v podob ě podzimních tropo 
podmínek 
 
144 MHz 
139 QSO, 511 bod ů x 31 
lokátor ů = 15841 bod ů celkem, pr ůměr 237,7 km/QSO, ODX 769 km – T94G z 
JN94VR 
10 zemí – 89 OK, 16 OM, 12 DL, 9 9A, 5 S5, 3 I, 2 F , 1 T9 HA PA 
 
432MHz  
50 QSO, 178 bod ů x 20 
lokátor ů = 3560 bod ů celkem, pr ůměr 204,7 km/QSO,ODX 619 km –PA2M z JO21IP 
5 zemí – 34 OK, 10 DL, 3 OM, 2 S5, 1 PA 
 
Pár fotografií najdete v sekci Foto z akcí 
Libor OK1DOL  
--------------------------------------------------- --------------------- 
VKV PA - červenec 2008 
Na červencový Provozní aktiv jsem vyjel pouze sám, prot o jsem se rozhodl 
vyrazit už v sobotu odpoledne a ud ělat n ěkolik QSO na svojí vola čku v CQ 
WW VHF contestu, který za čínal ve 20 hodin našeho času v pásmu 50 MHz a 
144 MHz. Na Krašov jsem p řijel asi kolem 17. hodiny a nejprve smontoval 
obě antény typu DK7ZB - 6 el. na 6 metr ů a 10 el. na 2 metry. Po 
upevn ění na stožár jsem antény vystr čil do pot řebné výšky s vyp ětím 
všech sil - stožár jsem totiž prodloužil ješt ě o jednu skoro 
dvoumetrovou trubku. Nakonec se to p řeci jen povedlo a po instalaci 
zařízení jsem vyzkoušel ob ě antény - PSV bylo výborné a tak jsem jen 
chvíli po čkal do za čátku a poté st řídav ě na obou pásmech ud ělal n ěkolik 
QSO. Účast v tomto závod ě je však velice slabá (OK stanic snad jen 5) a 
tak to nijak moc nep řibývalo. Zajímavostí bylo, že na 50 MHz jsem prvé 
dvě hodiny závodu d ělal krom ě pár OK stanic pouze stanice z EA - asi 
deset stanic. Na obou bandech jsem ud ělal asi kolem 25 QSO a po p ůlnoci 
jsem šel spát. Ráno jsem vstal až v dev ět hodin, posnídal a pomalu se 
připravil na provozák. Za čátek závodu byl velice dobrý, první p ůlhodinu 
57 QSO, po hodin ě 82 QSO. Pak už to samoz řejm ě p řibývalo pomaleji. 
Podmínky se zdály pr ůměrné, pouze stanice z jihu a jihovýchodu hrály v 
pěkných silách. V poslední hodin ě závodu se m ě dokonce poda řila b ěhem 
deseti minut hezká š ňůra dvaceti stanic z 9A, YU, I a S5. Otá čel jsem 
anténu samoz řejm ě i ostatními sm ěry pro nové lokátory, avšak je to ob čas 
problematické ud ělat novou kostku. Navíc sm ěrem severním jsem to čit 
nemohl, protože z tohoto sm ěru řádili OK1KIM a p řes jejich "clonu" se 
moc poslouchat nedalo. Ale i tak jsem byl se 42 lok átory velmi spokojen. 
I vzdálenosti byly solidní - 3 QSO nad 800 km a 11 QSO mezi 600-800 km. 
Po ukon čení závodu jsem ješt ě pokecal se známými a poté jsem již za čal 
balit. Po časí celkem p řálo, i když foukal pom ěrn ě čerstvý vítr. Dom ů 
jsem se dostal kolem p ůl čtvrté a tak jsem vlastn ě byl 24 hodin z 
domova. Byl jsem nakonec spokojen, i když p řeci jenom v part ě kamarád ů 
je to p říjemn ější. A tak se již t ěším na další závody, kdy se nás sejde 
více.  
 
144 MHz 
174 QSO, 684 b. x 
42 loc. = 28728 bod ů celkem, pr ůměr 278,3 km/QSO, ODX 819 km - YU1IO z 



KN04IQ 
12 zemí - 104 OK, 15 9A, 15 DL, 14 OM, 8 I, 4 YU, 4  HA, 4 S5, 3 PA, 1 F, 
1 ON, 1 OE 
 
Pár fotografií najdete v sekci Foto z akcí 
Libor OK1DOL  
--------------------------------------------------- --------------------- 
 
Polní Den - červenec 2008 
Po vcelku pro nás úsp ěšném 2. subregionálu jsme se velice t ěšili na 
svátek VKV amatér ů - Polní den. P řípravy neprobíhaly skoro žádné, pouze 
Tomáš GTH piln ě pracoval na p řepínání pro poslech a p řidal ješt ě jeden 
směr do republiky, i když na ten nám zbylo jen kolem 1 00W výkonu. 
Ostatní konfigurace byla stejná jako o 2. subregion álu, tzn. v ětší PA 
1kW do oto čné dlouhé M2 a menší PA 500W do fixní DK7ZB. Bohuže l se 
Tomášovi v týdnu p řed závodem poda řilo odpravit tranzistory ve svém PA, 
který jsme používali jako budi č, a tak jsme museli p řipojit starý PA s 
GI7. Po zapojení vše fungovalo, p řepínání poslechu rovn ěž a po pár 
zkušebních QSO jsme vyrazili do boje. První hodinu to zpo čátku vypadalo 
nadějn ě, ale pozd ěji už to žádná sláva nebyla a pouhých 55 QSO bylo 
zklamáním - nevolaly zejména stanice z DL. I další hodiny nenastal žádný 
zvrat co do hodinového pr ůměru, takže jsme oproti subru ztráceli a 
nev ěděli jsme pro č. P řesto se ud ělala n ěkterá p ěkná QSO 700-800 km 
dlouhých, ale po řád to nebylo ono. K ránu jsme se dokonce rozhodli c elou 
tu sestavu odpojit a jeli jsme pouze s jedním PA do  dlouhé M2 antény. 
Tak n ějak jsme závod doklepali s pouhými 540 QSO a 170k b odů. Hned jak 
jsem v ned ěli ve čer p řijel dom ů, osprchoval jsem ze sebe t řídenní špínu 
a hned vlezl k PC, abych ud ělal n ějakou statistiku co se jednotlivých 
zemí tý če. A tak jsem zjistil, že jsme d ělali pouhých 177 DL - oproti 
305 o subru byla ztráta 125 QSO, což byl i celkový rozdíl v po čtu QSO 
oproti kv ětnu. Ostatní zem ě byly plus minus na zhruba stejné úrovni. 
Nevím čím to bylo, možná horší CONDX západním sm ěrem, protože stanice z 
JO30, 31, 32 i ON a PA hrály opravdu dost slab ě. A G0KPW jsem ud ělal na 
hranici šumu a nebýt KST chatu, v ůbec bych nev ěděl, že je tam (Jirko 
díky za trp ělivost). Takže na dvoumetru mírné zklamání, ale zas  tak 
špatné to nebylo. Horší prý to bylo s naším signále m, což jsme se 
bohužel dozv ěděli až po závod ě od OK1AR a OK1JFH. B ěhem závodu se totiž 
ozval pouze jedenkrát Zden ěk AR - trochu jsme upravili úrove ň modulace, 
čímž se to dle Zde ňka rapidn ě zlepšilo. Bohužel pond ělní dozvuky po 
emailech i na OK0E se nesly v jiném duchu, signál p rý byl špatný. Jestli 
tomu tak opravdu bylo, omlouvám se tímto všem "pošk ozeným". Naproti tomu 
mě p řekvapuje, že nám v ned ěli dopoledne telefonoval OK1HFP, který jel s 
OK1ONI (20km daleko), cht ěl v ědět kolik máme QSO, že nás hledal a 
neslyšel nás (myslel že jsme skon čili). Rovn ěž Pavel OK1IAL o kousek dál 
v Tachov ě neshledal žádný problém.A ptali jsme se i dalších blízkých 
stanic na kvalitu signálu - bohužel se bu ď nenamáhali s prolad ěním, nebo 
snad z n ějakého kamarádství nám signál pochválili. Samoz řejm ě jsme p řed 
závodem m ěli obavy, protože sestava s tímto budi čem ješt ě nikdy 
nepracovala. Máme tedy d ůvod k p řemýšlení - co, jak a hlavn ě pro č. Na 
sedmdesátce kluci závod velice dob ře rozjeli - za 30 minut 30 QSO, 
pozd ěji už to samoz řejm ě tak nep řibývalo, ale 226 spojení a 56k bod ů je 
slušných. Bohužel nešlo sm ěrovat severním sm ěrem, kde bylo silné rušení 
po celém pásmu, takže o n ěkolik QSO jsme byli ochuzeni. Na 23 cm nic 
nového - zkoušeli jsme sice jinou anténu, ale efekt  byl stejný, takže 
tradi ční výsledek. Novinkou byla naše ú čast na 10 GHz - i když by se 
dalo říci symbolická ú čast. Jirka OK1VEC nás totiž navštívil se svým 
zařízením a stativem a seznámil nás vlastn ě s provozem na tomto bandu - 
pro všechny z nás úplná novinka. A tak Pavel DFR a Vlá ďa IVU rozdali pár 
bodík ů n ěkolika OK stanicím. Tímto d ěkujeme Jirkovi za návšt ěvu a 
předvedení provozu na tomto bandu. Jinak na samotný z ávod jsme vyrazili 
již v pátek, odjezd se však po řád n ějak protahoval a tak jsme v sestav ě 



IVU, DFR a DOL dorazili na místo až kolem 15. hodin y. Já s Vlá ďou jsme 
začali montovat antény, Pavel se chopil úpravy uchycen í prvk ů na 
anténách pro 70 cm a neustále b ědoval, že má hlad a že musí pravideln ě 
papat. A tak jsme tedy rozd ělali ohe ň a opekli pár bu řtík ů. Už skoro za 
tmy jsme p řipojili radia, ud ělali n ěkolik zkušebních QSO a asi o p ůlnoci 
jsme ulehli. Ráno jsme za čali tradi čně míchanými vejci s cibulkou a již 
se sjížd ěli další - nejprve Tomáš GTH s Mírou WIP, pak Jirka  ICJ, Vašek 
POY, další Vašek CVP, p řijel Honza XFJ se svým PA, který nám pro tento 
závod p ůj čil (Honzíku ješt ě jednou díky), d ůležitý člov ěk Pé ťa MFG s 
dcerou Eliškou a t řicetilitrovým soudkem Zlatého bažanta, Mirek IAY, 
navštívili nás také Mirek AGO a Ervín UEH a na chvi lku se stav ěl i 
Franta HFP. Nakonec p řijel Jirka VEC se svými 10 GHz. Tudíž na kopci 
bylo veselo, probíralo se mnoho r ůzných v ěcí amatérských i 
neamatérských, vše bylo v naprosté pohod ě. Po časí celý závod p řálo, 
takže spokojenost podpo řená tradi čně kvalitními gastro specialitami byla 
na míst ě. Po skon čení závodu jsme se dali do bourání, ale dešti jsme 
přece jen neunikli. A když za čalo pršet hust ě, zalezli jsme ješt ě do 
boudy a otev řeli rybí speciality, které donesl Vašek POY, který týden 
před závodem oslavil své 70. narozeniny. A jelikož pr šet nijak moc 
nepřestávalo, sbalili jsme poslední zbytky za dešt ě a promo čení se 
vraceli na cestu zp ět. Všem, kte ří se na Krašov dostavili, d ěkuji za 
návšt ěvu, t ěm co s námi navázali QSO za bodíky a t ěm, kterým jsme snad 
způsobili n ějakou psychickou újmu se ješt ě jednou omlouvám a v ěřím, že 
příšt ě to bude OK.  
 
144 MHz 
540 QSO, 170 
299 bod ů, 80 loc., pr ůměr 315,4 km/QSO, ODX 851 km - G0KPW z JO02RF 
20 zemí - 185 OK, 177 DL, 44 OM, 20 9A, 17 S5, 16 I , 16 SP, 15 HA, 11 
YU, 10 PA, 9 HB, 7 OE, 3 SM, 2 ON, 2 OZ, 2 E7, 1 YO , 1 G, 1 UR, 1 UA2 
 
432MHz 
226 QSO, 
56 243 bod ů, 47 loc., pr ůměr 248,9 km/QSO, ODX 805 km - YU1EV z KN04CN 
12 zemí - 101 OK, 77 DL, 13 OM, 7 OE, 5 9A, 5 I, 4 HA, 4 SP, 4 S5, 2 YU, 
2 PA, 2 HB 
 
1,3 GHz 
41QSO, 
6 616 bod ů, 10 loc., pr ůměr 161,4km/QSO, ODX 420 km - OM6A z JN99JC 
4 zem ě - 34 OK, 3 DL, 3 OM, 1 SP  
 
10,3 GHz 
7QSO, 579 bod ů, 4 loc., pr ůměr 82,7 km/QSO, ODX 218 km - OK5Z z JN89AK 
1 zem ě - 7 OK 
 
Pár fotografií najdete v sekci Foto z akcí 
Libor OK1DOL  
--------------------------------------------------- --------------------- 
VKV PA - červen 2008 
Po minulém závod ě jsme op ět jen my dva - OK1IVU a OK1DOL vyjeli na naši 
kotu na VKV PA Aktiv .Nebylo špatné po časí , ale b ěhem dne se n ěkolikrát 
zv ětšila obla čnost a i drobn ě krátce zapršelo.Tentokrát jsme na stožár 
připevnili hned dv ě anteny-starou PA0MS a novou DK7ZB. Poslechem dvou 
maják ů a i p ři spojení jsme zjistili to co již jsme tušili , že antena 
DK7ZB je o "chloupek" lepší .I namontovali jsme ant enní p řepina č ,který 
jsme se snažili p ři slabých stanicích využívat.Je ovšem nutné říci, že 
to nem ělo podstatný vliv na p řijímaný signál.P ři za čátku závodu jsme 
byli pom ěrn ě dost úsp ěšní, ale pak v druhé hodin ě to op ět trochu 
sklouzlo do pr ůměru. Pot ěšily italské stanice, jedna se nám marn ě 
snažila "dohodit" IS0 , ale p ři nejlepší snaze jsem Sardinii jen tušili 



a na qso to bohužel nebylo. Protože na PA Aktiv "ne byli lidi" , obsadili 
jsme op ět jen dvoumetr. Konec závodu nás zastihl p ři zlepšeném po časí, 
sluní čko op ět vykouklo z oblak ů a p ěkně h řálo. Po skon čení závodu a 
sbalení všech v ěcí jsme ale tentokrát nejeli hned dom ů. V obci Bezv ěrov 
bylo fotbalové utkání v okresním p řeboru mezi místní fotbalovou 
jedenáctkou a Sokolem Kozolupy.A tak jsme toto fotb alové utkání 
navštívili a trochu jsme p řišli na jiné myšlenky ne jen vše kolem radia 
hi . Teprve pak po skon čení utkání jsme jeli dom ů a cestou pak probírali 
to, jak se co nejlépe p řipravit na "zlatý h řeb" sezony a sice na Polní 
Den.Takže nakonec jsme prožili op ět p ěknou ned ěli , d ěkujeme stanicím 
které nás zavolaly a ud ělaly s námi qso a za pouhé t ři ned ěle vzh ůru 
opět do závodnického d ění .  
 
144 MHz 
130 QSO, 511 b. x 36 loc. = 18396 bod ů celkem, pr ůměr 264,7 km/QSO, 
ODX 694 km - T94G z JN 94CS 
11 zemí - 84 OK, 13 9A, 9 OM, 8 DL, 7 I, 3 ON, 2 S5 , 1 T9 F LX OE 
 
Pár fotografií najdete v sekci Foto z akcí 
Libor OK1DOL a Vlá ďa OK1IVU 
 
IARU Region I HF Field day contest, Mikrovlnný závo d, Memoriál 
      OM3AU - 2m, Memoriál OM3AU - 70 cm červen 2008  
Na první červnový víkend jsme si naplánovali, že obsadíme vše chny bandy 
od 160 m až po 23 cm - výše jsme se zatím nedostali . Bohužel jsme se 
zúčastnili v dost oklešt ěné sestav ě, jelikož se n ěkte ří stabilní 
operáto ři nemohli z r ůzných d ůvod ů zú častnit. A tak jsem v sobotu ráno 
zap řáhl karavan se vším pot řebným, na plánovanou hodinu se dostavil 
Tomáš OK1GTH, cestou jsme naložili Vlá ďu OK1JOC a ve t řech vyrazili na 
Krašov. Tam již řádil Jirka OK1ICJ se svojí seka čkou, nebo ť p říjezdová 
cesta i "dv ůr" byly dost zarostlé travou. Kolem poledne p řijel ješt ě 
Franta OK1HFP a za čali jsme p řipravovat všechny antény a za řízení. 
Nejprve jsme p řipravili KV anténu FD4 na stožár v bu ňce a anténu na 23 
cm jsme dali na stožárek vedle bu ňky. U karavanu jsme postavili stožár s 
jednou anténou na dvoumetr a jednou na 70 cm. Pozd ěji tam Tomáš ješt ě 
připevnil dipol pro 50 MHz. Mezitím se ješt ě Jirka ICJ musel vrátit 
domů, jelikož zapomn ěl vzít draka a tím i anténu pro 160 metr ů. P řed 
závodem ješt ě p řijel Mirek OK1IAY, který vyráb ěl PA pro 23 cm a který 
jsme m ěli v plánu odzkoušet v závod ě. P řed závodem jsme ud ělali zkušební 
QSO s Frantou PGS, ten však nepozoroval žádný rozdí l v síle signálu. Po 
půlhodin ě závodu jsme nakonec PA odpojili, protože navíc vyk azoval útlum 
na RX cest ě. Doufejme, že se závady poda ří odstranit do Polního dne 
(myšleno letošního). V 17 hodin našeho času za čal IARU Region I Field 
day contest, kterému jsme v ěnovali nejv ětší pozornost ze všech závod ů - 
zejména Vlá ďa JOC odjel p řevážnou v ětšinu závodu. Nave čer se Franta HFP 
a Jirka ICJ chystali vypustit draka se stošedesátko vou anténou. Vše bylo 
na dobré cest ě, ale když drak už létal hezky vysoko a na klubku d rátu 
zbývaly dva závity, cht ěl Jirka drát p řidržet - v tom však dostal 
"pecku" od statické elekt řiny, drát pustil, závity se odmotaly a drak i 
s anténou let ěl nezadržiteln ě pry č. No rozhodli se ho jít hledat do 
lesa, kam si mysleli že p řistál, ale za dv ě hodiny se vrátili s botama 
od bláta a samoz řejm ě s prázdnou. A tak už za tmy za čali natahovat 
nějaké "péká čko", které jsme našli pod postelí a které se nakone c 
podařilo vyladit. Ve čer ješt ě dojel Pavel OK1DFR, který v ěnoval celou 
sobotu p řevíjení trafa z PA pro 70 cm, které se odporou čelo ve II. 
subregionálu. Ten také spolu s Tomášem okupovali ka ravan, kde ud ělali 
několik QSO do Memoriálu OM3AU. Ve čer prob ěhl naprosto v klidu a pohod ě, 
tradi čně kvalitní studená i teplá strava byla podporována t očeným 
Staropramenem ze samochladícího soudku i tekutým Na poleonem, kterého 
dovezl Jirka ICJ k oslav ě jeho 65. narozenin. Sta čili jsme se podívat i 
na "krásnou" fotbalovou lah ůdku HB vs. OK i pozd ěji ve čer na CT vs. TA, 



takže sobota prob ěhla k plné spokojenosti. P řed p ůlnocí odjel zp ět dom ů 
Pavel DFR i s Tomášem GTH, takže jsme z ůstali pouze ve čty řech a 
věnovali se pouze KV a 23 cm bandu. V ned ěli již spojení tolik 
nepřibývala, pouze na 23 cm jsem ud ělal n ěkolik DL stanic s pomocí 
ON4KST chatu. Nikdy jsem tento chat nijak zvláš ť nevyužíval, no 
tentokráte nutno říci, že nám pomohl k n ěkolika spojením, i když ne 
nijak dalekým. P řeci jen jedna anténka 35 el. a 10 W není žádný zázr ak a 
spojení delší než 400 km jsou pro nás spíše vyjímko u. P řed polednem nás 
přijel navštívit Franta OK1PGS, který se vracel ze Se pusky d říve 
vzhledem k poruše na agregátu a závod musel ukon čit. A tak jsme ho 
alespo ň pohostili sví čkovou s knedlíkem, aby trochu zapomn ěl na trauma, 
které mu zp ůsobil jeho neposlušný agregát. Po ob ědě p řijel znovu Pavel 
DFR a trochu se v ěnoval dvoumetru, na který moc času nebylo a tak ke 
konci ud ělal ješt ě n ěkolik p ěkných QSO na jihovýchod i do Belgie. V 16 
hodin závody na VKV skon čily, a tak jsme za čali sundavat antény - na KV 
ješt ě Vlá ďa dojížd ěl poslední hodinu KV Polního dne. Po skon čení jsme 
ješt ě sundali KV antény, vše sbalili a p řed devatenáctou hodinou vyjeli 
k domov ům. Výsledky jsou uvedeny níže, pot ěšilo skóre z krátkých vln, 
kde jsme p řekonali lo ňský výsledek A tak jsme se jako vždy vraceli 
spokojeni z hezky prožitého víkendu a již se t ěšíme na nejv ětší závod 
sezóny - VKV Polní den.  
 
IARU Region I HF Field day  contest 
  160m 80m 40m 20m 15m 10m Total  
 Valid QSO's : 82 152 265 201 85 61 846  
 Total Mults : 13 22 32 31 20 19 137  
 Total Points : 314 509 813 640 246 179 2701  
 Celkem 370 037 bod ů  
 
Mikrovlnný závod 
46 QSO, 8261 bod ů, 13 loc., pr ůměr 179,6 km/QSO, ODX 386 km - OL7Q z 
JN99FN 
5 zemí - 32 OK, 9 DL, 2 SP OM, 1 OE 
 
Memoriál OM3AU 2m 
67 QSO, 23532 bod ů, 28 loc., pr ůměr 351,2 km/QSO, ODX 824 km - YO5KUW 
z KN17UL 
12 zemí - 24 OK, 8 OM S5, 6 HA DL, 5 9A, 3 ON YU, 1  I OE YO E7 
 
Memoriál OM3AU – 70 cm 
2 QSO, 644 bod ů, 2 loc., pr ůměr 322 km/QSO, ODX 575 km - HA6W z KN08FB 
2 zem ě - 1 OK, 1 HA 
 
Pár fotografií najdete v sekci Foto z akcí 
Libor OK1DOL 
 
 
 
      VKV PA - kv ěten 2008 
 
Po hezkém po časí o II. subregionálu a slune čném týdnu nás ned ělní 
závodní po časí op ět "nezklamalo". Zatažená obloha a neustálý déš ť nás 
však neodradil od ú časti. V již tradi ční sestav ě OK1IVU a OK1DOL jsme 
obsadili pouze dvoumetr. Podmínky byly pr ůměrné, snad trochu lépe to 
chodilo na jih, ze západu jsme toho moc neud ělali - 12 DL a pouze jedna 
PA stanice. Trochu pot ěšili dva Francouzi a zejména F6KIF z JN19 hrál 
velice siln ě. No celkový výsledek z ůstal za o čekáváním, p řesto jsme byli 
spokojeni, že jsme se mohli zase trochu vyblbnout a  prov ětrat. Nyní bude 
3 týdny p řestávka a o prvním červnovém víkendu op ět vyrazíme na kopec za 
dalšími zážitky 
 



144 MHz 
132 QSO, 514 b. x 32 loc. = 16448 bod ů celkem, pr ůměr 267,9 km/QSO, ODX 
819 km - YU1IO z KN04IQ 
9 zemí - 82 OK, 12 DL, 11 9A OM, 8 I, 3 HA, 2 F YU,  1 PA 
 
Pár fotografií najdete v sekci Foto z akcí 
Libor OK1DOL 
 
II. subregional kv ěten 2008 
       
Na letošní II. subregionální závod jsme se netradi čně za čali p řipravovat 
již asi m ěsíc p řed závodem. Bylo to zp ůsobeno tím, že nám nabídl 
pomocnou ruku Tomáš OK1GTH se svými koncovými stupn i pro pásmo 2m ze své 
dílny. N ěkdy za čátkem dubna jsme se sešli u m ě doma - OK1GTH, OK1DFR a 
OK1DOL. Sestavili jsme ná črt za řízení a hlavn ě propojení a seznam 
materiálu, který bude nutno koupit - zejména koaxiá lního relé. Domluvili 
jsme se, že na závod vyrazíme již v pátek odpoledne  a na míst ě se podle 
rozmíst ění všech beden ud ělají propojovací šn ůry a kabely. A tak se také 
stalo. V pátek po ob ědě jsme ješt ě museli na STK s naším karavanem, 
který již m ěl od podzimu propadlou technickou prohlídku. Nebylo  to tak 
snadné - v týdnu ješt ě musel Pavel DFR zalepit díru v okn ě, kterou jsme 
udělali vloni neopatrnou manipulací, poté po p řipojení karavanu k autu a 
zapojování elektriky jsme zjistili, že Pavl ův hodný pejsek Áresek 
zkoušel pevnost bakelitové zásuvky a tak se muselo opravovat. Další 
zdržení nastalo na samotné STK, kde jsme nemohli na jít vyražené číslo 
podvozku. Až po delší dob ě si Pavel vzpom ěl, že je n ěkde vyraženo na 
viditelném míst ě "neviditelnými" raznicemi. A tak jsme nahnali troc hu 
skluz oproti plánu a na Krašov vyjeli o n ěco déle. Do Kozolup za námi 
přijel už Tomáš GTH, naložili jsme v ěci i u m ě doma a cestou i v M ěst ě 
Touškov ě u Jirky ICJ a n ěco po 17. hodin ě dorazili na Krašov. Po časí 
bylo vcelku slušné, pouze krátkou chvíli drobn ě zapršelo. Tomáš s Pavlem 
se chopili zapojování a propojování pracovišt ě na 2 metry a já jsem se 
ujal montáže antén. Sestavil jsem nejprve novou ant énu DK7ZB z dílny 
OK5IM a p řišrouboval na stožárek z boudy. Poté jsem sestavil dlouhou 
2M18, kterou jsme plánovali dát na menší stožár a p oužívat s menším PA 
do fixních sm ěr ů. Bohužel po zm ěření PSV se u antény DK7ZB projevilo 
špatné PSV - na 144.200 ukazovalo 1,9 - nejlepší by lo na 145,6 - 1,5. 
Rozhodli jsme se, že tuto anténu nepoužijeme a zavo lali Jirkovi ICJ, aby 
v sobotu p řivezl starou osv ědčenou PA0MS. Asi v p ůl osmé odjel Tomáš GTH 
zpět do Plzn ě a v boud ě jsem zbyl sám s Pavlem DFR. Pavel neustále 
letoval a letoval a já jsem se chopil grilování ku řecích k řídel, 
zapojování internetu a jiných mén ě d ůležitých v ěcí. A tak jsme v 
příjemn ě vytopené boud ě bd ěli až do čtvrt na dv ě, kdy jsme se odebrali 
ke spánku. Ráno jsme si dali budí ček na osmou hodinu, Pavel p řipravil 
míchaná vejce na cibulce a již se za čali sjížd ět všichni, se kterými 
bylo po čítáno. Nejprve p řijel Tomáš i s posilou Mirkem OK1WIP, poté 
přijeli OK1CVP a OK1IVU, nato OK1ICJ, OK1JOC a nakone c p řijel Japonec - 
OK1POY. Nejprve jsme nainstalovali M2 anténu na sto žár z boudy a zvedli 
ješt ě o 3 p řídavné roury, takže jsme byli zhruba 15 m vysoko. M useli 
jsme tudíž stožár zakotvit. Jako druhou anténu jsme  dali PA0, kterou 
jsme plánovali pro fixní sm ěr. Dali jsme ji na rotátor Sever, no po 
několika oto čeních p řestal fungovat. Ale to nám nikterak nevadilo, nebo ť 
jsme ji i s rotátorem "ru čně p řeto čili" tak max. 10 x za závod. Karavan 
jsme umístili na louku asi 30 metr ů od bu ňky a kolem postavili tradi ční 
antény - 2x20el. DL6WU na 70 cm a 35 el. F9FT pro 2 3 cm. Tak n ějak se 
nám poda řilo vše postavit, i když to ob čas sk řípalo. Ono to totiž u nás 
"funguje" tak, že čím je víc lidí, tím ta práce jde pomaleji. Ale asi 
tak ve 14 hodin bylo vše p řipravené a tak jsme si dali ob ěd - JOCák 
přivezl plný hrnec ovaru a všem se nám d ělali boule za ušima. Po ob ědě 
jsme ješt ě dod ělali poslední p řípravy (zapojení PC, nahrání výzvy do 
dáva čů a pam ěťových klí čů atd.). Samoz řejm ě jsme nejv ětší pozornost 



věnovali dvoumetru, kde jsme poprvé používali konfigu raci dvou PA. V ětší 
PA 1 kw jsme poušt ěli do M2 otá čené ru čně z boudy (dá to fušku oto čit 
tak dlouhou anténu) a výkon z menšího PA 500W jsme poušt ěli do fixní 
PA0. Bohužel jsme nem ěli p řepínání poslechu z obou antén a tak jsme 
poslech m ěli pouze na M2. Na za čátek závodu jsme se st řídali pravideln ě 
po hodin ě - DOL, GTH a JOC a bylo poznat, že máme o n ěco víc páry než 
obvykle a hodinové pr ůměry byly dost p řes 10 000 km. Ostatní pásma 
probíhala vícemén ě tradi čně. Na 70 cm se prosazoval Mirek OK1WIP a jeho 
výrazné "kj ůárzet" bylo slyšet po celém okolí. Ve čer jsme si zpest řili 
výbornými grilovanými klobáskami, svoji návšt ěvou nás poctil Honza 
OK1XFJ, ješt ě jsme dojeli do blízké hospody v Bezv ěrov ě doplnit tekutiny 
z Gambrinusu, jelikož jsme pitný režim n ějak podcenili. V tu dobu jsme 
také vypnuli menší PA, nebo ť za čal dávat mí ň a mí ň výkonu - 
pravd ěpodobn ě se p řehřál (v ned ěli p řed polednem jsme ho op ět p řipojili 
a fungoval bez problém ů až do konce závodu). Až do p ůlnoci jsme se 
pravideln ě st řídali, potom jsme se již st řídali podle toho, jak se komu 
cht ělo spát. Druhý den již pochopiteln ě spojení tolik nep řibývala, ale 
pořád to šlo celkem slušn ě. Tomáš GTH p řed závodem vytý čil cíl - 200 000 
bodů a minimáln ě 600 QSO. N ějak jsme se k tomu blížili, ale nic nebylo 
jasné. Poslední hodinu jsem byl u za řízení a Tomáš m ě to čil anténu - 
škoda, že jsem mu nepo čítal, kolikrát se za tu dobu díval na hodinky. 
Určit ě to bylo tak každou druhou minutu. No p řeci jen čtvrt hodiny p řed 
koncem zavolal pro nás ješt ě nezažitý prefix z E7 a magickou hranici 
naplnil. Ješt ě potom p řišla slušná š ňůra stanic z DL a skóre ješt ě 
narostlo. A tak zavládla velká spokojenost. Na osta tních pásmech byl 
výsledek pro nás tradi ční. Na 70 cm nám v ned ěli dopoledne odešel PA - 
při operaci na míst ě se závada zatím neodhalila a tak se závod dojel 
pouze na holý TRX. Výsledky jsou p řiloženy ve statistice - pro ty, co se 
zajímají spíše o to, co že to zase u OPiTých "žrali " doplním ned ělní 
jídelní ček - kokosová buchta, šiška játrové paštiky, k ob ědu výborný 
guláš made in OK1WIP, peká č b ůčku made in OK1ICJ a pak jsem si ješt ě 
vzpomněl, že máme v aut ě bábovku, do které moje XYL nalila skoro p ůllitr 
vaje čného ko ňaku - b ěhem chvíle bylo po bábovce. A tak n ějak jsme 
prožili p ěkný víkend na Krašov ě plni hezkých zážitk ů a tlust ější tak o 
dvě kila. Všem d ěkujeme za QSO a již se t ěšíme na první červnový víkend, 
kdy obsadíme pásma od 160 metr ů až po 23 cm - konají se totiž KV Polní 
den, Memoriál OM3AU a Mikrovlnný závod. 
 
144 MHz 
662 QSO, 203 973 bod ů, 85 loc., pr ůměr 307,1 km/QSO, ODX 833 km - YT1VP 
a YT7G z JN94XC 
302 DL, 163 OK, 44 OM, 28 SP, 24 9A, 19 S5, 18 HA, 16 I, 11 OE, 9 PA, 7 
YU HB, 4 F ON, 2 SM E7, 1 LX YO * 
 
432 MHz 
174 QSO, 40 531 bod ů, 42 loc., pr ůměr 232,7 km/QSO, ODX 582 km - 
ON4HRT/p z JO20MW 
86 DL, 64 OK, 6 OM, 5 OE, 3 ON SP S5, 1 9A F I HA P A * 
 
1,3 GHz 
23 cm - 46 QSO, 7 316 bod ů, 13 loc., pr ůměr 159,2 km/QSO, ODX 375 km - 
OK2KYC z JN99DM 34 OK, 7 DL, 3 OM, 1 SP OE 
 
Pár fotografií najdete v sekci Foto z akcí 
Libor OK1DOL 
 
VKV PA – duben 2008 
Na dubnový provozák již jsme se t ěšili na lepší po časí a i meteorologové 
předpovídali slušné jarní po časí. No realita byla zcela jiná, cestou s 
Plzn ě na Krašov p řibývala mlha a drobn ě mrholilo. P římo na Krašov ě byla 
mlha tak hustá, že jsme v ůbec nevid ěli televizní vysíla č a to ani po 



skon čení závodu - po celou dobu mlha neopadla. Od závodu  jsme o čekávali, 
že odzkoušíme novou anténu - 10 el. DK7ZB. Rozhodli  jsme, že na stožár 
umístíme i osv ědčenou 10 el. PA0MS a p řepína čem budeme porovnávat ob ě 
antény. Po instalaci obou antén a vyzvednutí stožár u jsme odzkoušeli ob ě 
antény - bohužel PA0MS odmítla poslušnost. Pravd ěpodobn ě již zapracoval 
zub času a došlo k n ějaké závad ě bu ď na smy čce u dipolu nebo u 
konektoru. Našt ěstí nová DK7ZB vykazovala bezvadné PSV - rafi čka m ěři če 
zůstala nehnut ě na svém míst ě. A tak jsme závod odjeli na novou DK7ZB a 
zdá se, že je lepší než PA0MS. Bohužel srovnání obo u antén je odloženo 
na další Provozní aktiv - o II. subregionálu nebude  na zkoušení čas. 
Samotný závod ni čím výrazným neupoutal, podmínky pr ůměrné, pot ěšilo 
několik delších spojení nad 600 km. Zú častnili jsme se pouze na 
dvoumetru, protože jsme byli již tradi čně pouze dva - OK1IVU a OK1DOL. 
Snad už p říšt ě pojedou i další operáto ři a obsadíme i pásmo 70 cm. Všem 
děkujeme za QSO a t ěšíme se za 14 dn ů na II. subregionální závod 
 
144 MHz 
153 QSO, 558 b. x 34 loc. = 18972 bod ů celkem, pr ůměr 232 km/QSO, ODX 
694 km - T94G z JN94CS 
10 zemí - 100 OK, 17 DL, 14 OM, 11 9A, 4 I, 2 PA S5 , 1 T9 ON SM 
 
Pár fotografií najdete v sekci Foto z akcí 
Libor OK1DOL 
 
Velikono ční závod – b řezen 2008 
Letošní Velikono ční závod p řipadl netradi čně na brzký b řeznový termín. 
Minulou ned ěli, když jsme se vraceli z Provozního aktivu, konst atoval 
Vlá ďa OK1IVU, že d řevěné kolíky, které silni čáři p řed zimou zatloukají 
aby vyzna čili kudy vede silnice, byly letošní zimu k ni čemu. No po časí 
opět ukázalo, jak dovede být nevyzpytatelné a kolíky p oprvé letos plnily 
sv ůj ú čel. Silnice z Bezv ěrova na Krašov byla zafoukaná sn ěhem a po 
příjezdu na místo, kde sjíždíme ze silnice k bu ňce, byly až p ůlmetrové 
záv ěje. Museli jsme vzít lopatu a cestu trochu proházet . Pak nastoupil 
Pavel OK1DFR se svým „bojovým tudorem“ a cestu n ěkolikrát projel, aby se 
k bu ňce dostala i zbylá dv ě auta zna čky Škoda. Jelikož jsme v takovém 
počasí pochopiteln ě nemohli vzít karavan, rozhodli jsme se, že obsadím e 
pouze dv ě pásma – 2m a 70 cm a ob ě odjedeme z bu ňky. Instalace antén i 
zařízení prob ěhla bez problém ů a tak jsme mohli zahájit závod v čas. 
Samotný pr ůběh nebyl ni čím výjime čný, nic zvláštního co by stálo za 
zmínku se neudálo. Stanic vzhledem k po časí moc nebylo a tak závod mohl 
klidn ě v poledne skon čit, protože potom již nebylo co d ělat. Výsledky 
jsou oproti lo ňsku výrazn ě horší – i Provozní aktivy jsou co se tý če 
počtu spojení a po čtu lokátoru daleko lepší. Te ď bude skoro m ěsíc 
přestávka až do dubnového provozáku a potom snad již počasí ukáže svou 
lepší tvá ř. Všem stanicím d ěkujeme za navázaná spojení a t ěšíme se 
příšt ě naslyšenou.  
 
144 MHz 
131 QSO, 25530 bod ů, 26 lokátor ů, pr ůměr 194,9 km/QSO, ODX 631 km – 
ON4POO z JO20DP 
10 zemí – 102 OK, 9 OM DL, 3 I 9A, 1 ON F PA SP SM 
 
432 MHz 
37 QSO, 6346 bod ů, 13 lokátor ů, pr ůměr 171,5 km/QSO, ODX 449 km – DF2VJ 
z JN39LI 
2 zem ě – 30 OK, 7 DL 
 
Pár fotografií najdete v sekci Foto z akcí 
Libor OK1DOL 
 
VKV PA – b řezen 2008 



Letos pot řetí jsme vyjeli na provozák v tradi čním složení – pouze já a 
Vlá ďa OK1IVU. Po vcelku hezké a skoro jarní sobot ě se po časí op ět 
dostalo do contestové podoby – zataženo, cestou mís ty pršelo, místy byla 
mlha. Našt ěstí po p říjezdu na Krašov to vcelku šlo, po časí bez dešt ě a 
bez v ětru, takže nic nebránilo pohodové instalaci antény a za řízení. 
Zařízení jsme m ěli instalováno necelou hodinu p řed závodem, a tak zbyl 
čas na tradi ční sva činku s vo ňavým iontovým nápojem a na pár zkušebních 
QSO před závodem. Samotný závod jsme rozjeli tradi čně na výzvu, no 
stanic nás moc nevolalo a tak spojení p řibývala velmi pomalu. Jednu 
chvíli pot ěšil jižní sm ěr, kde jsme ud ělali slušnou š ňůru Chorvat ů a 
jednu stanici z Bosny. N ěmeckých stanic nás moc nezavolalo, ale pot ěšil 
pro nás velký po čet stanic z Francie – celkem 5 Frantík ů jsme snad ješt ě 
nedělali ani ve „velkém“ závod ě. Celkov ě jsme ud ělali letošní nejhorší 
výsledek co do po čtu QSO, naopak 34 lokátor ů bylo letošní maximum a 
rovn ěž celkový výsledek je zatím letos nejlepší. I když 16490 bod ů není 
nic moc. Snad s p říchodem lepšího po časí a s novou anténou, kterou již 
mám doma v garáži (zatím jen zabalenou, hi), se to o n ěco zlepší. P říští 
týden nás čeká Velikono ční závod, doufejme, že nám po časí bude p řát (i 
když p ředpov ěď vypadá tradi čně špatná) a t ěch spojení ud ěláme o n ěco 
více. Všem díky za navázaná QSO a t ěšíme se znovu za týden naslyšenou.  
 
144 MHz 
123 QSO, 485 b. x 34 loc. = 16490 bod ů celkem, pr ůměr 264,9 km/QSO, ODX 
739 km – YU7AS z KN05DJ 
10 zemí – 81 OK, 13 9A, 8 DL, 5 F I OM, 2 ON S5, 1 YU T9 
 
Pár fotografií najdete v sekci Foto z akcí 
Libor OK1DOL 
 
I.subregional- b řezen 2008 
Byl jednou jeden otec a m ěl t ři syny. Dva byli normální, t řetí byl 
radioamatér....... Tato naše oblíbená hláška se nap lnila o prvním 
březnovém víkendu. P ředpov ědi po časí v týdnu p řed závodem nebyly nijak 
optimistické, no skute čnost však p ředčila všechna o čekávání. V pátek 
jsme se domluvili na času odjezdu tak, abychom se všichni sešli v 10 
hodin na Krašov ě. Já jsem jel spolu s Pavlem OK1DFR a Jirkou OK1ICJ  se 
zap řaženým karavanem a všemi pot řebnými v ěcmi – jak vysílacími tak 
gastronomickými. V 9.20 p ři odjezdu z Kozolup se spustil obrovský vítr 
spojený s bou řkou – navíc do toho padaly krupky s mokrým sn ěhem. Po 
desetiminutové pr ůtrži, kdy p řestala fungovat elekt řina jsme vyrazili, v 
Měst ě Touškov ě naložili Jirku a vyjeli sm ěr Krašov. To již nás čekali na 
Nové Hospod ě Vlá ďa OK1IVU a Vašek OK1CVP, kte ří nám d ělali doprovod a 
hlídali, jestli nám n ěco neodletí z karavanu. P řes silný vítr se nic 
dramatického nestalo, pouze dvakrát jsme p řevazovali plachtu na 
karavanu. Cestou se ješt ě p řipojil Vlá ďa OK1JOC se svým autem a takto 
jsme p řijeli na Krašov, kam se po chvíli dostavil i Vašek OK1POY, takže 
jsme byli kompletní. Na Krašov ě samoz řejm ě řádil silný vítr, št ěstí 
bylo, že nepršelo. Zjistili jsme, že nejde elekt řina, ale to nás 
neodradilo od stavby všeho pot řebného. Nejprve jsme postavili anténu na 
2 metry – krátkou PA0MS na malém stožárku. Anténa b yla po chvíli 
vzty čena, p řestože ji nikdy nekotvíme, tak tentokráte jsme ji m useli 
zakotvit alespo ň ze západního sm ěru. Poté jsme vedle boudy postavili 35 
el. F9FT na 23 cm a nakonec vedle karavanu vzty čili jednu 21 el. DK7ZB 
na 70 cm. Všechny antény se pod silou v ětru dost ohýbaly, no našt ěstí 
vše vydrželo až do konce závodu. Co bylo horší bylo  to, že stále nešla 
elekt řina a tak jsme se nakonec rozhodli vrátit se do Koz olup pro 
centrálu. Asi ve 13 hodin jsme vyrazili, u Pavla 1 DFR centrálu 
naložili, ješt ě sjeli k Vaškovi 1POY do Rad čic pro plynový va ři č a jeli 
zpět s tím, že v Ún ěšov ě natankujeme benzin do kanystr ů pro centrálu. Po 
příjezdu k pump ě však zjiš ťujeme, že je kv ůli nefungující elekt řin ě mimo 
provoz a tak jsme se museli vrátit do Plzn ě pro benzín. Mezitím již 



závod za čal – bohužel bez nás. Na Krašov ě jsme starou vojenskou centrálu 
vyložili, ale n ějak se necht ěla rozb ěhnout. Pravda je, že nebyla 5 let v 
provozu, vypadla z ní mrtvá myš a jiné r ůzné cennosti, ale po řád 
necht ěla nasko čit. Pavel pak vym ěnil sví čku, vy čistil karburátor a p řeci 
jen nasko čila. Takže nálada se zvedla, došlo k rychlému zapoj ení všech 
rádií a kolem 16. hodiny jsme vyjeli. Na dvoumetru jsme snížili výkon 
jen na 150 W, 70 a 23 cm jeli jen s holým za řízením tak, abychom si 
mohli ješt ě posvítit. Závod jsme tedy za čali, bohužel elekt řina se ne a 
ne rozb ěhnout. Alespo ň jsme si mohli na plynovém va ři či oh řát teplé 
iontové nápoje, abychom se alespo ň trochu zah řáli. Kolem sedmé hodiny 
nám však byla již velká zima, takže jsme vypnuli ra dia na 70 a 23 cm, 
dvoumetr jsme jeli jen s holým TRX a p řipojili radiátor na nejmenší 
příkon – 700 W. Teplota v bu ňce stoupala, nikoli však n ějak závratným 
tempem. V tu dobu se ne čekan ě dostavil náš starý známý a bezva par ťák 
Franta OK1HFP a s ním se kolem 21. hodiny dostavil kone čně i elektrický 
proud – tu radost, jaká v tu chvíli nastala, bych c ht ěl prožívat čast ěji 
. Takže jsme p řipojili všechna topná t ělesa, PA na 2m i 70 cm a aby se 
hodiny to čily ješt ě rychleji, zapojil jsem toustova č a za čal d ělat 
toustíky. Od té doby už bylo vše OK, lepší pohoda a  nálada, i když 
počasí neustále dávalo o sob ě v ědět. V ned ěli byl vítr místy velmi 
silný, za čalo i pršet a po skon čení závodu to bylo s po časím velice 
špatné. Našt ěstí se to po chvíli dostalo zase zp ět do „normálu“ a tak 
jsme vše zase bez problém ů složili. Z Krašova jsme vyjeli o p ůl páté, 
všichni jsme byli promo čení, unavení a nikdy p řed tím jsme se více 
net ěšili do tepla domova. Nikdy p řed tím jsem já osobn ě nezažil nic 
horšího a rovn ěž ostatní členové klubu asi také ne. Snad jednou na konci 
minulého století o Polním dnu p řišla krátká v ětrná smrš ť, ale ta se po 
chvíli odporou čela a zase bylo fajn. Výsledky, kterých jsme v závo dě 
dosáhli, nejsou nic moc, ale h řeje nás pocit, že jsme to nevzdali a p řes 
nepříze ň po časí jsme to dotáhli až do konce. Obdiv pat ří všem, kte ří 
jste vyjeli tak jako my na kopce a dle možností tam  vydrželi. Doufejme, 
že se p říšt ě již nic takového opakovat nebude a my se budeme t ěšit 
naslyšenou za úpln ě jiných pov ětrnostních podmínek.  
 
144 MHz 
278 QSO, 70623 bod ů, 53 loc, pr ůměr 254 km/QSO, ODX 660 km – 9A2LX z JN95LM 
14 zemí – 135 DL, 91 OK, 17 OM, 6 SP OE, 5 HA, 4 ON , 3 I 9A S5, 2 SM, 1 
YU PA HB 
 
432 MHz 
109 QSO, 27433 bod ů, 34 loc., pr ůměr 251,7 km/QSO, ODX 640 km – 9A2SB z 
JN95GM 
11 zemí – 52 DL, 40 OK, 4 SP, 3 OM, 2 I HA OE, 1 PA  SM HB 9A 
 
1296 MHz 
18 QSO, 2964 km, 10 loc., pr ůměr 164,7 km/QSO, ODX 417 km – OM8A z JN87WV 
4 zem ě – 13 OK, 3 DL, 1 SP, 1 OM 
 
Pár fotografií najdete v sekci Foto z akcí 
Libor OK1DOL 
 
 
VKV PA – únor 2008 
Na druhý letošní provozák jsme vyjeli op ět pouze ve dvou – OK1IVU a 
OK1DOL. Na Krašov ě nás p řivítalo p ěkné po časí, i když byl po řádný mráz. 
Ihned jsme zatopili a bu ňka za čala být b ěhem chvíle obyvatelná. Po 
zapojení za řízení jsme nic neslyšeli, takže jsme museli pátrat po 
pří činách. Zpo čátku se mn ě zdálo, že nefunguje relé v PA, no po 
odzkoušení všech propojovacích kabel ů jsme zjistili, že jeden kabel je 
špatný. Takže našt ěstí nedošlo k rozebírání PA, kabel jsme vym ěnili a 
vše bylo OK. P řed závodem jsme se tradi čně posílili sladkostmi a 



iontovými nápoji, ud ělali pár zkušebních QSO a závod mohl za čít. Bohužel 
se op ět dostavilo silné rušení ze západu od námrazy na VN , navíc se 
projevilo i p ři oto čení na východ – i na zadek antény bylo dost patrné.  
Podmínky se m ě jevily jako pr ůměrné, OM a OK2 stanice byly spíše slabší, 
Chorvati také nebyli b ůhvíjak silní, pouze Italové tradi čně bourali. 
Bohužel nešlo p řes silné rušení ud ělat násobi če ze západu a 
severozápadu, pouze v azimutu cca 240 stup ňů byla pom ěrn ě čistá díra, 
přes kterou se poda řilo ke konci závodu ud ělat lokátory JN29, 38, 48. A 
obě stanice z Francie tu byly docela hezky slyšet – mo žná, že podmínky 
na západ byly docela slušné, bohužel nám to bylo k ni čemu. A tak jsme 
závod dokon čili s již asi tradi čním výsledkem 145 QSO. A jelikož nejsme 
nijak náro ční, tak jsme nakonec byli spokojeni jak s výsledkem , tak 
hlavn ě s hezky stráveným ned ělním dopolednem. Všem stanicím d ěkujeme za 
navázaná QSO a již se t ěšíme naslyšenou v prvním letošním velkém závod ě 
– I. subregionálu  
 
144 MHz 
145 QSO, 530 bod ů x 29 násobi čů = 15 370 bod ů celkem, pr ůměr 227,3 
km/QSO, ODX 660 km – 9A2LX z JN95LM 
7 zemí – 101 OK, 14 9A, 11 DL, 10 OM, 6 I, 2 F, 1 S P 
 
Pár fotografií najdete v sekci Foto z akcí 
Libor OK1DOL 
 
 
 
      VKV PA - leden 2008 
 
Na letošní první Provozní aktiv jsme vyjeli pouze v e dvou – OK1IVU a 
OK1DOL, a proto jsme vzali jen za řízení na dvoumetr. Z Plzn ě jsme vyjeli 
v 7.15, na kopci jsme byli za p ůlhodinu. Na Krašov ě již nebylo po sn ěhu 
ani památky, no p říjezd k bu ňce byl snad ješt ě horší než když je sníh – 
siln ě promá čená tráva d ělala Fabii zna čné potíže, ale nakonec jsme se 
přeci jen k bu ňce doklouzali. Po časí pošmourné, na toto ro ční období 
bylo pom ěrn ě teplo. Po postavení antény a instalaci za řízení jsme trochu 
posnídali a v 9 hodin závod rozjeli. Podmínky se zd ály spíše 
podpr ůměrné, spojení tolik nep řibývala. Pouze stanice z jihu – z 
Chorvatska a zejména z Itálie hrály velice siln ě. Naopak ze severu jsme 
nikoho neslyšeli. Poslední hodinu závodu jsme se po kusili vylepšit malý 
počet násobi čů v ětší aktivitou západním sm ěrem, ale bohužel se 
nepoda řilo ud ělat jedinou n ěmeckou stanici ze vzdálen ějších čtverc ů – 
JO30,40, JN39,49 ani čtverce ze severozápadu. Dev ět n ěmeckých stanic, 
které jsme ud ělali, bylo pouze z okolí – JO50, JN58,59 a 68. A ta k ze 
západu p řišli pouze 2 Nizozemci, bohužel oba byli ze stejné kostky a ani 
síla jejich signálu nebyla b ůhvíjaká. A tak jsme se dotrmáceli do konce 
se 134 QSO a 29 lokátory. Pot ěšením byl jižní sm ěr, odkud to chodilo 
velmi p ěkně. A také to, že op ět zmizelo rušení ze západu, které nás na 
konci lo ňského roku trápilo a vše nasv ědčuje tomu, že to je 
pravd ěpodobn ě od námrazy na vedení. Tak doufejme, že to vydrží. Díky 
všem za QSO a t ěšíme se v únoru naslyšenou – snad nás nep řekvapí n ějaká 
mimořádná sn ěhová nadílka. * 
 
144 MHz 
134 QSO, 513 b. x 29 loc. = 14877 bod ů celkem, pr ůměr 257,3 km/QSO, ODX 
je 669 km - I4CIV z JN63FX 
8 zemí – 87 OK, 13 OM, 10 9A, 10 I, 9 DL, 2 PA, 2 S 5, 1 F 
Pár 
fotografií najdete v sekci Foto z akcí 
Libor OK1DOL 
 


