
A1 contest 2009 

Na poslední závod sezony jsme vyjeli v dost okleštěné sestavě. Jelikož byli ochotni bojovat 
pouze Pavel OK1DFR, Jirka OK1ICJ a Vláďa OK1JOC (ten navíc jen do sobotního 
podvečera), rozhodli jsme, že postavíme pouze 2 směry a jednoduché antény. Tzn. fixní 
čtyřče 4x4el. DK7ZB na výsuvný stožár na vozíku a jednu 10el. DK7ZB na "ručním" rotátoru 
z buňky ve výšce "co to půjde". Jelikož ve třech lidech je stavění antén dost problém (držení 
kotev atd.), přijel pomoci se stavbou i Vašek OK1CVP - ač netelegrafista, nerozpakoval se 
přijet přiložit ruku k dílu (Vašku díky). Já jsem svoji účast musel kvůli mariášovému klání v 
Praze odložit až na večer. Stavba antén proběhla celkem bez problémů i z toho důvodu, že 
poměrně přálo počasí. Přestože bylo poměrně chladno a mlha, to nejdůležitější - vítr, moc 
nefoukal. Po poledni přijel ještě Tomáš OK1GTH se svou přítelkyní Petrou, čerstvou to 
držitelkou koncese OK1YL, aby zapojil celou aparaturu. Jelikož byly k dispozici pouze 2 
směry, rozhodli jsme se použít pouze jeden PA, který do každého systému dával cca 600W. 
Začátek závodu se v pohodě stihnul a závod rozjel Vláďa JOC. Spojení přibývala slušným 
tempem, rušení se nějaké objevilo, ale o nějaký binec podobný tomu z PD nebo subregionálu 
se nejednalo. Po 17. hodině našeho času Vláďa musel odjet, a tak se klíče chopil Pavel 
OK1DFR. Já jsem se snažil co nejrychleji z Prahy dorazit, ale podařilo se mě to až ve 20 
hodin. Nejprve jsem připojil PC k netu a hned se vrhnul do boje. QSO bylo v té době cca 175. 
U radia jsem vydržel asi do třetí hodiny ranní, kdy se probudil Jirka ICJ, kterému jsem předal 
štafetu na čísle 350 a šel jsem si lehnout. Ráno asi v půl sedmé jsem Jirku opět vystřídal a 
kromě polední pauzy, kdy jel Pavel DFR, jsem závod dokončil. Několik QSO jsem si dohodil 
na KST chatu, některá se nepodařilo udělat, jelikož jedna anténa není nic moc a navíc 
podmínky se zdály spíše podprůměrné. Závod jsme dokončili na čísle 498 - i přes mocný finiš 
se pětistovka nepovedla. Ale přesto zavládla spokojenost, výrazně jsme posunuli klubový 
rekord. Celý závod se nám třem trosečníkům (DFR, DOL, ICJ) velice líbil, hezká QSO, 
výborné gastro, které zajišťoval Pavel DFR i příjemné teplo čajem a rumem provoněné 
buňky, daly závodu příjemný rámec. Složení antén a úklid všeho harampádí jsme stačili do 
setmění. Tím pro nás skončila veleúspěšná VKV sezona, kdy jsme na dvoumetru ve všech 
velkých závodech výrazně překonali klubové rekordy a i v UHF contestu rekord na 
sedmdesátce. A navíc se v I. Subregionálu dostali na bednu vítězů - do nedávna pro nás 
myšlenka z říše sci-fi. Všem stanicím děkujeme za navázaná QSO, přejeme hezký zbytek 
roku, s některými naslyšenou o Vánočním VKV závodu a v novém roce 2010 hlavně hodně 
zdraví, spokojenosti a mnoho radosti u radia.  

145 MHz 

498 QSO, 167 338 bodů, 82 lokátorů, průměr 336 km/QSO, ODX 822 km - YU7ACO z 
KN05QC  
18 zemí - 231 DL, 108 OK, 26 OM, 20 SP, 19 I, 17 9A, 13 HA, 12 S5, 11 F, 10 PA, 6 ON, 6 
OE, 5 YU, 5 HB, 5 E7, 2 UR, 1 OZ, 1 SM  

Pár fotografií najdete v sekci Foto z akcí  
Libor OK1DOL  

 

 

 



Den UHF rekordů 2009 

Po vydařeném rekordním VHF contestu jsme vyrazili na UHF contest s touhou prožít hezký 
víkend při závodu a hlavně oslavit kulaté padesátiny "nestora" našeho klubu Pavla OK1DFR. 
Přípravy téměř žádné neprobíhaly, pouze Pavel asi měl trochu starost o to, aby správně zvolil 
všechny gastro komponenty a tím pádem bylo osazenstvo kóty navýsost spokojeno. Bohužel 
se závodu nemohli z různých důvodů zúčastnit někteří členové, a tak se dopoledne na Krašově 
sešli Pavel OK1DFR, Jirka OK1ICJ, Vláďa OK1JOC, Vašek OK1CVP a další Vašek 
OK1POY. Já jsem musel svoji účast odložit až na večer, jelikož jsem podstoupil klání v lize 
mariáše. V poledne přijel host Jirka OK1ZJH z nedalekého Hubenova a chvíli po něm i Mirek 
OK1IAY. Tento team bez problémů postavil vše potřebné pro provoz - na 70 cm bylo pouze 
dvojče 2x21 el. na stožáru z buňky ve výšce asi 11 metrů. Jako TRX tradiční FT847 + PA 500 
W. Vzhledem k tomu, že na vedlejší louce se pásl skot ( s malým s ), musel karavan zůstat 
dole na cestě. Tam bylo pracoviště na 23 cm - FT736 a 35 el. Yagi na stožáru, s kterým jsme 
vyjeli asi do 11 metrů - výš to délka kabelu neumožňovala. Měli jsme jet i s koncovým 
stupněm, ovšem zase to jaksi nevyšlo. Ani přesně nevím proč, snad se mluvilo o nějakém 
prasklém tišťáku. Takže premiéra se opět odkládá, uvidíme, na čem to ztroskotá příště. 
Trochu si Pavel DFR drbal vlasy, že vyhodil zbytečně 5000 Kč,- za tranzistory a že měl 
koupit hotový PA. Ale pozdě bycha honit. Začátek závodu rozjel Vašek POY na 70 cm a 
Mirek IAY na 23 cm. Spojení přibývala tradičním tempem, žádný velký pile up jsme 
nevyvolali, hi. Já jsem přijel již za tmy něco po devatenácté hodině, kdy již na kótě chyběli 
IAY a POY a i Honza XFJ, který se večer přijel na chvíli podívat. Nejprve jsem poblahopřál 
Pavlovi, dal si s ním panáčka, nainstaloval internet a hned jsem od něj přebral žezlo (rozuměj 
sluchátka a klíč) a vrhnul se na provoz na sedmdesátce. Jelikož na tomto pásmu vysílám zcela 
vyjímečně, nedovedu posoudit, jaké byly condx, ale chodilo to celkem slušně. Co se týče 
rušení, tak to byl oproti dvoumetru balzám, pouze OK2M hráli všude možně a v neděli byli 
dost slyšet při CW provozu OK2KKW. Ale oproti dvoumetrovým "jatkám" to byla naprostá 
pohoda. Další rušení jsme měli v azimutu cca 270 stupňů, nepřetržitý rachot znemožňoval 
provoz v tomto směru. Do konce závodu jsme se u rádia střídali pouze s Vláďou JOC. Přesto, 
že jsme si dali noční pauzu od půl jedné do půl šesté, QSO poměrně slušně přibývala. A tak 
na konci závodu deník obsahoval 315 QSO a necelých 84 000 bodů, čímž jsme překonali 
klubový rekord v tomto pásmu. Zásluhu na tom měl i Tomáš OK1GTH, který přijel asi 
hodinu před koncem závodu a ihned se chopil dohazování QSO z KST chatu. Na 23 cm se 
vystřídali kromě Mirka i Jirka ICJ, Vláďa JOC i náš oslavenec DFR. Celkový výsledek byl na 
naše skromné podmínky slušný - 50 QSO a téměř 9000 bodů byl pěkný výsledek. A tak 
nejenže jsme utvořili klubový rekord na sedmdesátce, důstojně jsme oslavili i Pavlovu 
padesátku. Nemusím ani dodávat, že tradiční výborné gastro bylo i tentokrát - za zmínku stojí 
zejména vynikající guláš, u kterého jsme se shodli, že takový umí uvařit málokdo. Další menu 
by zabralo mnoho řádek, a tak kdo chce, může se podívat na fota ze závodu. Děkujeme za 
účast Jirkovi OK1ZJH, který s námi vydržel až do sobotní půlnoci - doufám, že se mu s námi 
líbilo a že se s námi účastní i některých dalších contestů. Všem protistanicím děkujeme za 
QSO a těšíme se naslyšenou v A1 contestu.  

 

 

 

 



432 MHz 

315 QSO, 83 762 bodů, 60 lokátorů, průměr 266 km/QSO, ODX 805 km - YU1EV z 
KN04CN  
16 zemí - 142 DL, 104 OK, 13 OM, 10 OE, 9 HA, 8 SP S5, 6 9A, 5 I, 3 YU, 2 F, 1 PA ON 
SM HB UR  

1296 MHz 

50 QSO, 8 831 bodů, 16 lokátorů, průměr 176,6 km/QSO, ODX 425 km - SN9D z JN99MQ  
5 zemí - 34 OK, 8 DL, 3 OE, 3 OM, 2 SP  
 
Pár fotografií najdete v sekci Foto z akcí  
Libor OK1DOL  

 

Den VHF rekordů 2009 

Na Den rekordů jsme měli v úmyslu opravdu ten klubový rekord zase posunout o kousek dál, 
což se nakonec povedlo. Příprava techniky spočívala zejména ve stavbě nové anténní zbraně - 
4x4 el. DK7ZB, kterou jsme pověsili na výsuvný stožár do fixního směru v azimutu cca 280-
290 stupňů, což mělo obsáhnout velkou část Německa, sever Francie i země Beneluxu. Týden 
před závodem jsme koupili materiál na antény v Žebráku ve firmě Nett Metal (doporučujeme 
- velký výběr a dobré ceny) i materiál na slučovač. No a 3 dny před závodem Tomáš GTH a 
Míra WIP antény vyrobili. Rozhodli jsme se tak jako v Polním dnu vysílat do tří směrů. Jeden 
směr již byl zmíněn, další 2 směry byly osazeny vždy jednou 10 el. anténou DK7ZB - 1x na 
rotátoru Sever, 1 x ruční otáčení. Původně jsme mysleli, že použijeme dlouhou M2 tak, jako v 
PD, ale vzhledem k dost silnému větru jsme ji na kopec ani nebrali. Z důvodu silného větru 
jsme ani oba stožáry nedávali na max. výšku, ale pouze do 13, resp. 15 metrů. V sobotu 
dopoledne jsme se na Krašově sešli v sestavě OK1ICJ, OK1IVU, OK1DFR, OK1CVP, 
OK1GTH a OK1DOL. Po tradičním welcome drinku jsme se hned pustili do stavby antén. 
Počasí nám moc nepřálo, drobný déšť a zejména silný vítr nám ztěžoval práci. Ale vše 
nakonec úspěšně proběhlo a dvě hodiny před závodem jsme byli připraveni. Samotný průběh 
závodu ničím výrazně nevybočil z předešlých klání, pouze úroveň rušení byla o něco vyšší 
než jindy. Přesto, že jsem se jednu chvíli věnoval prolaďování a zjišťování toho, kdo prasí 
celé pásmo silným šumem, autora jsem v té džungli nevypátral. Co se týče nového čtyřčete, 
tak to bylo pro nás příjemné překvapení - chodilo velice slušně a když mě zavolal G8P, tak na 
to čtyřče hrál lépe než na směrovku. V neděli od deváté hodiny až do konce závodu jsem 
téměř bez přestávky seděl u radia a Tomáš GTH mě z DX clusteru a z KST chatu dohazoval 
nějaká QSO, čímž jsme si o něco polepšili. Půl hodiny před koncem závodu padla pro nás 
zatím nedostižitelná hranice 700 QSO a i bodový výsledek přes 243k bodů byl pro nás 
rekordní. Hned po závodě při bourání antén jsme už spřádali plány pro další závody, např. 
výrobu dalšího čtyřčete do jihovýchodního směru atd. V sobotu odpoledne nás přijel navštívit 
Jirka OK7RA s přítelkyní a v neděli odpoledne se objevil i Radek OK5RS, který nám ochotně 
pomohl s bouráním antén. I my jsme provedli přátelskou návštěvu - po zjištění, že na 
vedlejším kopci Sepuska jsou kluci z OK1KRY, jeli Pavel DFR a Vašek CVP "obhlídnout 
konkurenci". Samotný závod se vydařil jak výsledkově, tak v neděli i slušným počasím. Již 
teď se těšíme na UHF Den rekordů a zejména na listopadový A1 contest.  

 



144 MHz 

713 QSO, 243120 bodů, 94 lokátorů, průměr 341 km/QSO, ODX 839 km - G8P v JO01QD  
21 zemí - 272 DL, 169 OK, 49 OM, 27 SP, 24 9A, 24 I, 22 HA, 20 F, 20 OE, 20 S5, 17 PA, 
16 YU, 9 HB, 7 ON, 4 E7, 4 UR, 3 OZ, 2 LX, 2 SM, 1 YO, 1 G  

 

Pár fotografií najdete v sekci Foto z akcí  
Libor OK1DOL  

 

Polní Den 2009 

Po vcelku úspěšných dvou letošních subregionálních závodech jsme se opět těšili na další 
velký závod - Polní den. Opět jsme něco vylepšili (zejména Tomáš OK1GTH se tradičně 
činil), něco dokoupili (zejména z pojízdného 17m magirusu máme radost) a tak jsme plni 
očekávání odjeli na Krašov již v pátek před závodem. Velkou část dění před závodem a 
průběh contestu na dvoumetru hezky popsal Tomáš na svých stránkách OK1GTH . Tudíž se 
nebudu opakovat, akorát zmíním 5 QSO do EA, která v takovémto závodě opravdu potěší. 
Celkový počet bodů byl pro nás rekordní, takže jsme byli spokojeni. Na 70 cm jsme nic 
nezměnili a nevylepšili, takže i výsledek zůstal pro nás standartní. Chystáme postupně začít 
vylepšovat i toto pásmo, ovšem je to o čase a o penězích, takže postupně určitě zlepšení 
nastane. Již v současné době Pavel DFR začal s výrobou antény DK7ZB a jestli se osvědčí, 
vyrobí čtyřče. I tady bychom chtěli jezdit alespoň do dvou směrů. Na 23 cm byl po třech 
letech výroby zkoušen nový PA z dílny Mirka OK1IAY, ovšem ne vše je doděláno a tak 
zvýšení výkonu nebylo nijak výrazné. Navíc i tady je třeba začít od antén, jedna 35 
elementová krátká anténka je málo. Letošní závod nás opět posílil Jirka OK1VEC se svým 
zařízením na 3 cm, a tak jsme se zúčastnili i na tomto bandu, i když pouze symbolickým 
rozdáním bodů protistanicím. Ale alespoň jsme se zase něčemu přiučili, já jsem konečně 
udělal RS spojení, o kterém jsem vždycky jen někde četl. Nutno zmínit i účast naší nejmladší 
operátorky Elišky (dcery Petra OK1MFG), která nejenže se vzorně postarala o ugrilování 
steaků, ale dokázala "ugrilovat" i 50 QSO v Polním dnu mládeže na dvoumetru. Celý závod 
jsme absolvovali ve složení OK1DFR, OK1DOL, OK1GTH, OK1ICJ, OK1JOC, OK1VEC a 
OK1WIP. Dále se závodu zúčastnili a dle možností přiložili ruku k dílu, či na pouhý pokec se 
dostavili : OK1CUV, OK1CVP, OK1IAY, OK1MFG s Eliškou, OK1MVP, OK1POY, 
OK1VKL a OK1XFJ. Zvlášť Honzovi XFJ bych chtěl poděkovat za zapůjčení PA na 
dvoumetr. Tolik k vlastnímu závodu. Pro ty čtenáře, které toto moc nezajímá a čtou tyto 
stránky zejména z toho důvodu, aby se dozvěděli co že zase ti OPiTí snědli a vypili (a 
dozvěděl jsem se, že těchto čtenářů je dost), vězte, že to opět bylo na velice dobré úrovni. Od 
již zmíněných steaků, přes grilované špízy, kapry a štiky, od ranní drštkové polévky k 
výborným dvěma šiškám plněné sekané, od fláku plněného bůčku k syrečkové pomazánce, 
která i přes neustálou konzumaci neustále přibývala (systém hrnečku vař). A mnoho dalších 
drobností jako meruňkové koláče, závitky v rosolu atd. Takže tradičně hodnotná a pestrá 
strava (některé kombinace byly opravdu krkolomné), podpořená točeným pivem a sem tam 
nějakým tím panáčkem něčeho ostřejšího. Přes všechen tento nápor jsme zjistili, že nám 
žaludky i jiné orgány fungují dobře tak, jako fungovala i naše zařízení v průběhu celého 
závodu. Letošní Polní den se proto i přes rozmary počasí opravdu vyvedl a všichni jsme 
prožili nádherný víkend. A vo tom to je.  



144 MHz 

675 QSO, 228604 bodů, 98 lokátorů, průměr 338,6km/QSO, ODX km - EA1YV v IN52OC 
1896 km  
21 zemí - 224 OK, 213 DL, 51 OM, 27 I, 27 SP, 18 HA, 18 S5, 16 9A, 16 HB, 12 OE, 11 YU, 
9 PA, 7 F, 6 OZ, 5 EA, 4 ON, 4 UR, 3 SM, 2 G, 1 E7, 1 YO  

432 MHz 

178 QSO, 43859 bodů, 46 lokátorů, průměr 250,3km/QSO, ODX 712 Km - UR7D z KN18JT  
13 zemí - 82 OK, 55 DL, 11 OM, 8 SP, 7 OE, 6 HA, 2 S5, 2 OZ, 1 YU, 1 UR, 1 I, 1 HB, 1 9A  

1296 MHz 

48 QSO, 7 962 bodů, 13 lokátorů, průměr 165,9km/QSO, ODX 425km - SO9A z JN9MQ  
5 zemí - 37 OK, 4 DL, 3 SP, 3 OM, 1 OE  

10 GHz 

8 QSO, 646 bodů, 3 lokátory, průměr 80,7 km/QSO, ODX 182 km - DL0GTH z JO50JP  
2 země - 5 OK, 3 DL  

Pár fotografií najdete v sekci Foto z akcí  
Libor OK1DOL  

 
 

II. Subregional 2009 

Po povedeném I. subregionálu, kdy jsme nečekaně obsadili 3. místo na 144 MHz, jsme se o to 
víc těšili na tento závod. Vzhledem k tomu, že jsme chtěli udělat pro nás rekordní výsledek, 
začali jsme s přípravami netradičně asi 14 dnů předem. Samozřejmě nejvíce práce bylo 
tradičně na poslední chvíli - v pátek před závodem. Tomáš GTH vyráběl všechny potřebné 
věci pro dvoumetr, Míra WIP ještě dělal anténu pro 70 cm a Pavel DFR předělával zářiče u 
dvojčete na 70 cm. V sobotu jsme vyrazili kolem desáté hodiny a na Krašově jsme se všichni 
sešli chvíli po jedenácté hodině v sestavě OK1CVP, DFR, DOL, GTH, ICJ, IVU, JOC, POY a 
WIP. Po welcome drinku jsme se hned pustili do práce. Na 2m jsme na stožár z buňky dali 2 x 
10 el.DK7ZB a zvedli do slušné výšky - někteří sice protestovali tím, že nás to zabije, ale 
"zdravé jádro" rozhodlo anténu nechat (když už jsme to zvedli tak proč to zase sundavat). 
Jako druhou anténu jsme použili dlouhou M2, kterou jsme dali na magirus vedle buňky do asi 
desetimetrové výšky. Každou anténu jsme "krmili" jedním PA s GS35. Na vyšších pásmech 
nic nového - 70cm z karavanu a antény 2x21 el. DL6WU (zkoušeli jsme i anténu, kterou na 
poslední chvíli dodělal Míra WIP, ale má ještě nějaké mouchy) a na 23 cm jsme vzhledem k 
příznivému a krásnému počasí postavili stan a tradiční FT736 + 35 el. F9FT. Přípravy jsme 
celkem v pohodě časově zvládli, pouze Tomáš při "drátování" dvoumetru zjistil, že nechal 
doma dělič výkonu a tak musel sednout do auta a udělat si výlet do Plzně a zpět. Vše se stihlo, 
takže 10 minut před začátkem jsme byli QRV. Obavy jsme měli z kvality signálu - přeci jen 
takový setup a hlavně výkon jsme dosud nepoužili. Udělali jsme před závodem dvě blízké 



stanice, které signál kladně zhodnotili a tak se nám ulevilo a vyrazili jsme do boje. Začátek 
byl průměrný, volalo nás poměrně dost stanic, byly ovšem dost slabé a tak ne všechny se 
podařilo udělat. Pásmo se nám jevilo dost čisté, žádné rušení se nekonalo a tak jsme usoudili, 
že bude asi nějaký problém v RX cestě. Tomáš se rozhodl vyřadit přepínač antén a nějak ho z 
dostupným materiálem nahradit. Po sérii různých úvah, nákresů a hledání v krabicích konečně 
vymyslel řešení, které asi po dvou hodinách závodu zrealizoval. Najednou pásmo pro nás 
výrazně ožilo a hned bylo veseleji - stanice už hrály v "normálních" silách. Tak nějak jsme se 
u zařízení střídali s Vláďou JOC a Tomášem GTH a spojení celkem v pohodě přibývala. 
Občas jsme se blízkých stanic zeptali na kvalitu signálu, vše bylo v pořádku a tak hlavně 
šéfkonstruktér GTH byl spokojen. Bohužel se asi hodinu před koncem ozvali hoši z OL3Y z 
Čerchova, že jsme se naladili vedle nich a že je rušíme. I my jsme v tu dobu měli dost silné 
rušení a tak jsem se podíval na původce - samozřejmě to bylo od OL3Y, kteří byli o 10 kHz 
výš. My jsme se přitom někdy kolem osmé ráno naladili na 144250 a vydrželi tam až do 
konce. Kluci si ale mysleli, že jsme se asi nějak úmyslně naladili vedle. Bylo to způsobeno 
tím, že jsme v tu dobu natočili anténu na Italy, tudíž směrem na Čerchov a oni natočili s 
největší pravděpodobností na sever. Spoty z DX clusteru potvrzují, že jsme byli skutečně 
celou neděli na 144250 (to nám ale v tu dobu OL3Y nevěřili) a oni na 144261. Pozitivní na 
tom je (pro obě stanice), že když jsme byli jen trochu odsměrováni, nevěděli jsme jeden o 
druhém a mohli bez problémů pracovat mnoho hodin vedle sebe (při tom na sebe vidíme). Ale 
to jsem trochu předběhl. V noci samozřejmě spojení moc nepřibývala, ale přesto to tak nějak 
šlo. V neděli před polednem mě zkusil Tomáš GTH dohazovat QSO přes ON4KST chat a 
mnoho jich takhle udělali. Bohužel některé stanice jsme neudělali proto, že jsme je prostě 
neslyšeli (G0KPW, SM1C, YU a pod.). Všechny tyto stanice nás ale dobře slyšely. Tam nás 
nejvíce tlačí bota. Jestli je to anténou, RX, absencí nějakého LNA či silným polem z TV 
vysílače těžko říci. Navíc jsem v neděli slyšel dost silné vrčení - po skončení závodu a 
odpojování jednotlivých PA jsme zjistili, že to způsobil PC (nikdy před tím jsem to nijak 
nepozoroval). Celkových 685 QSO a 220 tisíc bodů nás potěšilo, i když jsme trochu 
pomýšleli na 700 QSO. Tak máme alespoň motivaci na příště. Na ostatních pásmech proběhlo 
vše standartně, 70 cm se věnovali zejména Míra WIP a Vláďa IVU a 23 cm odjel převážně 
Jirka ICJ. Na 70 cm musíme nutně udělat schopné antény (pravděpodobně 1x4 a 1x2) a udělat 
filtr na dvoumetr, protože při otočení na dvoumetrové pracoviště toho kluci moc neslyšeli. No 
a na 23 cm se vyrábí již asi 2 roky PA, bohužel efekt zatím není žádný. Celkově lze říci, že 
závod se povedl, počasí přálo, technika fungovala (až na výše zmíněné drobné problémy). A 
samozřejmě se tradičně dbalo na kvalitní stravu, nezbytnou pro pohodu operátorů. V sobotu v 
poledne jsme snědli řízky, večer se grilovalo - kapr, špízy, klobásy (to jsme zopakovali i 
skoro o půlnoci), v neděli ráno bábovka, k obědu jsme si dali bez ohledu na výskyt prasečí 
chřipky svíčkovou z divočáka a ještě po skončení závodu přinesl ICJ pekáč s upečeným 
kuřetem. Mezi tím různé drobnosti - plněné rohlíčky s nivou, aspik atd. To vše proložené 
chmelovým lektvarem a sem tam nějakým tím panáčkem myslivce. Proto se nám ani moc 
nechtělo domů, bourání nám šlo hodně pomalu a z kopce jsme vyjížděli až po 19. hodině. 
Samozřejmě plni pěkných zážitků a plánů na Polní den. Mezi tím se ještě zúčastníme 
červnového mikrovlnného závodu a s ním současně HF Field day contestu. Děkujeme 
Honzovi OK1XFJ za zapůjčení koncového stupně a všem stanicím za navázaná spojení a 
těšíme se opět naslyšenou.73 de OK1OPT !  

 

 

 



144 MHz 

 
685 QSO, 221 022 bodů, 90 lokátorů, průměr 322,6 km/QSO, ODX 833 km - YT7C z 
JN94XC  
18 zemí - 343 DL, 143 OK, 37 OM, 27 I, 21 SP, 19 9A, 19 S5, 15 HA, 14 YU, 13 PA, 11 OE, 
9 HB, 5 F, 3 SM, 2 ON, 2 UR, 1 LX, 1 E7  

432 MHz 

154 QSO, 33 815 bodů, 33 lokátorů, průměr 219,5 km/QSO, ODX 805 km - YU1EV z 
KN04CN  
11 zemí - 69 OK, 62 DL, 6 OE, 6 OM, 4 HA, 2 9A, 1 SP YU S5 I HB  

1296 MHz 

44 QSO, 6 986 bodů, 11 lokátorů, průměr 158,7 km/QSO, ODX 386 km - OL7Q z JN99FN  
4 země - 35 OK, 6 DL, 2 OE, 1 OM  

Pár fotografií najdete v sekci Foto z akcí  
Libor OK1DOL  

 
 

I. Subregional 2009 

Na letošní první velký závod sezóny jsme tak jako většinou nechali vše na poslední chvíli, 
jediný "pilný" byl Tomáš OK1GTH, který si na svá bedra naložil velké sousto - postavit PA s 
GS35. A nutno říci, že přes to, že začal s prací někdy kolem vánoc, v sobotu 7.3. byl na kopci 
nový PA v plné parádě. I na to, že nebyl téměř vůbec odzkoušen, chodil celý závod bez 
problémů. Ale to jsem trochu předběhl. První impuls, kterým jsme vůbec začali přemýšlet o 
tom, že je subregionál, dal Vláďa OK1JOC, který týden před závodem hlásil, že obstaral 
maso z divočáka. Takhle totiž u nás většinou přípravy začínají - od gastra. Já jsem na 
Tomášův popud udělat dvojče z DK7ZB objednal v pondělí před závodem u Jirky OK5IM 
ještě jednu anténu (1 ks již jsme měli a velice se osvědčila). Moc jsem nevěřil, že by se to 
ještě stihlo, ale světe div se - anténa byla ve čtvrtek u mě doma (Jirko díky za bleskově 
provedenou akci). Vzhledem k zimnímu počasí jsme museli zavrhnout vysílat z karavanu, 
jelikož na příjezdové cestě bylo týden před závodem ještě zhruba půl metru nahrnutého a 
navátého sněhu. V pátek odpoledne jsme ještě s Jirkou OK1ICJ sestavili novou anténu, Pavel 
OK1DFR přijel až pozdě večer a symetrizaci dělal dlouho do noci. V sobotu brzy ráno jsme si 
s Mírou OK1WIP dali jako trénink SSB ligu a poté jsme začali balit. První na Krašov dorazil 
Jirka ICJ, který zatím proházel příjezdovou cestu od sněhu a tak jsme mohli všichni bez 
problémů dojet až na místo - možná, že by nakonec projel i ten karavan. Po Jirkovi jsem 
dorazil já a Pavel DFR. Každý svým autem, neboť toho všeho harampádí bylo na jedno auto 
moc. No a chvíli po nás dojel i Tomáš GTH s Mirkem WIP a nakonec i Vašek OK1CVP. 
Bohužel nemohl přijet Vláďa JOC, který nám ráno nahlásil, že je nemocen. A tak jsme začali 
se stavbou antén a instalaci zařízení. Nejprve jsme udělali dvojče 2x10 el. DK7ZB, které mělo 
premiéru. Bohužel jsme jej nemohli dát moc vysoko, neboť uchycení pro kotvy bylo mezi 
oběma anténami, a tak jsme se museli spokojit s poměrně malou výškou a bez kotev. Tomáš 



mezitím instaloval TRX, budič + PA. Po připojení dvojčete bylo PSV velice dobré, takže 
pracoviště bylo téměř připraveno. Na 70 cm jsme instalovali dvojče 2x21 el. DL6WU. Po 
vztyčení jsme zkusili PSV, ale bylo téměř 2, a tak šly antény dolů. Zkoušeli jsme poté každou 
zvlášť, ale žádná sláva. Takže jsme odšroubovali krycí krabičky od zářičů a hned viděli která 
bije. Rozhodli jsme se, že vztyčíme pouze jednu, ale bylo nutno opravit připojení k zářiči. 
Bylo zapotřebí pájku, ale ta se jaksi na kopci nenacházela (v reportáži Pavla OK1MCS mě při 
této vzpomínce pobavila věta : Pro ty, co vozí pájku a vrtačku na kopec, to není problém) , 
takže Pavel DFR se musel vydat na cestu k domovu pro pájku. Ale jelikož už měl v sobě 
nějakou tu dezinfekci, musel šoférovat Vašek CVP. Poté si Jirka ICJ postavil stožárek s 
anténou na 23 cm, a jelikož nechtěl jet z tepla buňky a rozhodl se pro branný charakter 
závodu, instaloval si tudíž svoje žížaly do auta. Mezitím již nastala hodina H, a tak jsem za 
asistence Tomáše rozjel závod na dvoumetru. QSO hezky přibývala, po první hodině 78 
kousků a krásných více jak 22300 bodů - to byl slibný začátek. Druhou hodinu již "pouhých" 
51 QSO, ale vcelku vládla spokojenost. Překvapilo nás, že konkurence o pár QSO zaostávala, 
což nám dodalo další síly v boji. Mezitím dorazili cestovatelé s pájkou, opravili anténu na 70 
cm a s téměř dvouhodinovým zpožděním začal Míra i provoz na 70 cm. Toto pásmo jsme 
však brali pouze jako zpestření, takže jsme se mu až tolik nevěnovali. Večer nám další síly 
dodal Míra se svojí výbornou čínou i nějaký ten panáček myslivce. Hodinové průměry se sice 
pochopitelně snižovaly, ovšem pořád to bylo velice dobré. Chvilku po 21. hodině našeho času 
jsem udělal 300. QSO, předal jsem mike Tomášovi a šel si trochu lehnout, aby měl v noci kdo 
vysílat (nikomu se moc v tuto dobu nechce a navíc to není bůhvíjaká zábava). Tomáš přidal 
další stovku QSO a chvíli po půlnoci mě vzbudil k vystřídání. Všichni se odebrali k spánku, a 
tak jsem v klidu pokračoval - většinou telegrafně, abych nerušil nocležníky. Samozřejmě to 
moc nepřibývalo, ale sem tam se přeci jen někdo ozval. Ráno kolem šesté mě Tom opět 
vystřídal a neděli jsme tak nějak společně doklepali. Dopoledne mezi devátou a jedenáctou se 
ozvali "sváteční jezdci", takže skóre trochu narostlo, ale jinak už nic moc. Takže do cíle jsme 
se dohrabali s 649 QSO - to 650. se při nejlepší vůli nepodařilo. I přesto jsme byli velice 
spokojeni, na I. subregionál slušný výsledek, nový PA i anténní dvojče fungovalo velice 
dobře. Bohužel jsme byli handicapováni nefungujícím připojením k internetu a tím pádem k 
DX clusteru, což nás určitě stálo nějakých 5-10 tisíc bodů. Rovněž se opět objevilo rušení 
neznámého původu, tentokrát z jihu, tudíž nebylo možno udělat slabé stanice z tohoto směru. 
Mile překvapilo poměrně čisté pásmo (absence OL4A), pouze párkrát během závodu jsme 
poznali signál Zděnka OK1AR když byly naše antény natočeny přímo na sebe. Lubošovi 
OK1ZDA, přestože měl poměrně malý výkon, produkovalo jeho radio šum po celém bandu, 
ale také jen tehdy, když na sebe koukaly obě antény. Jinak naprostá pohoda, téměř jako v 
Provozním aktivu. Na zbylých pásmech jsme spíše rozdávali body. Nutno ocenit výkon Jirky 
ICJ, který odjel 23 cm z auta. Akorát občas se přišel ohřát, najíst a doplnit do sebe Fridex. 
Samozřejmě tak jako vždy jsme neošidili svoje žaludky - čína, kančí guláš, ďábelské rolky, 
klobásy, topinky i bábovka z vaječného koňaku nám zpříjemnily závod. Po závodě při 
demontáži zařízení a antén už vznikaly nápady na II. subregionál - to již bude k dispozici 
karavan a tím možnost jet i 70 cm trochu seriózněji. Všem stanicím děkujeme za QSO a příště 
se budeme těšit NSL. Libor OK1DOL  

144 MHz 

 
649 QSO, 82 lokátorů, 193 857 bodů, průměr 298,7 km/QSO, ODX 822 km - YU7ACO z 
KN05QC  
17 zemí - 319 DL, 159 OK, 32 OM, 19 HA, 18 SP, 18 OE, 17 9A, 16 I, 11 PA, 11 S5, 10 YU, 
6 HB, 4 ON, 3 OZ, 3 SM, 2 F, 1 LX  



 
 
430 MHz 
125 QSO, 37 lokátorů, 28 873 bodů, průměr 231 km/QSO, ODX 805 km - YU1EV z 
KN04CN  
11 zemí - 53 OK, 52 DL, 6 OE, 3 YU, 3 SP, 2 9A, 2 OM, 1 HA, 1 PA, 1 S5, 1 SM  

1296 MHz 

25 QSO, 9 lokátorů, 3 238 bodů, průměr 129,5 km/QSO, ODX 375 km - SP9AHB z JO90EA  
3 země - 20 OK, 4 DL, 1 SP  

Pár fotografií najdete v sekci Foto z akcí  
Libor OK1DOL  

 


