
Závody v roce 2010 
 
Vánoční závod 
Na poslední letošní závod jsme vyrazili v hodn ě omezené sestav ě a sice OK1DFR 
a OK1HFP. Odjezd v 7.30 ráno jsme naplánovali z d ůvodů, že Fanda musel nap řed 
přijet od Tachova a na Krašov jsme cht ěli pokra čovat již za sv ětla. Rtu ť teplom ěru 
se choulila asi deset dílk ů pod nulou, ale cesta se obešla bez nesnází. A čkoliv 
vjezd k vodojemu byl prohrnut, p řesto jsme museli trochu sn ěhu odházet, jelikož 
vždy p řítomný vítr ud ělá své. Poté nezbylo nic jiného, než všechny v ěci nanosit 
asi 100 m ve sn ěhové záv ěji, což není v ěc p říjemná, ale máme ji z minula již 
nacvi čenou. Stavba antény také probíhala bez problému, op ět jenom s tím 
rozdílem že n ěkteré v ěci se p ři tom prost ě s rukavicemi na rukou d ělat nedají a vítr 
a mráz op ět ukázaly svoji sílu.Ale v bu ňce se mezitím již ud ělalo p říjemné teplo a 
tak jsme závod mohli za čít, sice s mírným zpožd ěním.  
V průběhu prvních asi dvaceti minut se zdálo, že jsou asi velmi špatné podmínky, 
jelikož n ěkteré stanice jsme slyšeli opravdu slab ě. Když pak velmi slab ě byly 
slyšet i blízké stanice, dokonce i takové na které prakticky m ůžeme vid ět, padlo 
podez ření na útlum v p řijímací cest ě. Při spojení s Vaškem OK1POY jsme nakonec 
vyřadili PA, protože jsem za čal podezírat anténní relé, které je zde amatérské 
konstrukce a za asi osm let závod ění už nejspíš bude mít n ěco za sebou. Signál 
od Vaška vylezl dob ře možná o 3 S a i ostatní stanice byly rázem slyšet  dob ře. 
Když se ví, kde závada je, je hned veseleji. A tak jsme dále pokra čovali jenom s 
FT847 s 50 W. A neda řilo se nejh ůře.  
První etapu jsme zakon čili s 91 QSO. Druhá etapa byla pon ěkud slabší a sice 87 
QSO. Kolem 15. hod. se trochu zhouply podmínky sm ěrem na východ, jelikož 
jsme d ělali n ěkolik stanic ze Slovenska a Chorvatska v nebývalé s íle. Dokonce na 
výzvu nám odpov ěděl i UT5, oboustrann ě za 59.Po skon čení závodu jsme vše bez 
problém ů sbalili a za hodinu již uhán ěli k domovu. Tím jsme tedy zakon čili rok 
2010. Na spojení s Vámi v závodech roku 2011 se již  všichni t ěšíme. 
 
 
A1 Contest 
Na poslední letošní v ětší závod sezóny jsme žádné výrazn ější p řípravy ned ělali. 
Sestava ú častník ů se up řesnila až v pr ůběhu týdne a vzhledem k p ěknému po časí 
v minulém týdnu jsme byli trochu namlsáni p ředstavou hezkého teplého víkendu. 
A tak v plánu byla stavba dvou antén a sice DK7ZB n a buňce a M2 na p řívěsném 
magirusu. Varianta M2 ANT se pozd ěji změnila také na DK7ZB. Ješt ě v sobotu 
ráno vše vypadalo velice nad ějně, jelikož bylo hezky teplo, dokonce p řes vysokou 
oblačnost sem tam vykukovalo i sluní čko. A tak jsme s Vlá ďou OK1JOC v deset 
hodin vše pot řebné naložili, p řipojili vozík a vyrazili. Cestou na kótu se ale neb e 
zatáhlo a na čelním skle auta se objevily první kapky. Po p říjezdu na Krašov zde 
už na nás čekali Jirka OK1ICJ, Václav OK1CVP. Po chvilce p řijel i Fanda OK1HFP 
a krátce po n ěm i Jarda OK1JT. A tak jsme se ihned vrhli do stavb y DK7ZB. V 
průběhu vzty čování antény foukal silný nárazový vítr a v samotné m závěru stavby 
se přidalo i drobné mrholení, v d ůsledku čehož bylo rozhodnuto se stavbou druhé 
ANT počkat. Toto rozhodnutí se nakonec ukázalo jako rozumn é, jelikož déš ť 



nepominul, ba naopak ješt ě zesílil a navíc se velice nep říjemn ě ochladilo. A tak 
jsme nakonec rad ěji všichni zalezli  
do tepla a úderem patnácté hodiny zahájili provoz. Spojení velmi rychle p řibývala 
a tak brzo padla první stovka. Dobré podmínky se je vily sm ěrem na východ, kde 
jsme asi poprvé v historii d ělali čtyři stanice z UR.Ve ve černích hodinách nás 
opustili Václav OK1CVP a Jarda OK1JT. Pozd ěji se na naše snažení p řijel podívat 
Jirka OK1ZJH, který se zdržel asi do p ůlnoci. Druhá polovina noci byla na nár ůst 
QSO jako vždy tradi čně dosti skoupá a ani s rozedn ěním a během dopoledne 
žádný Pile-Up nenastal. Situace se pon ěkud zm ěnila až po poledni, kdy se 
poda řila řada pěkných QSO sm ěrem na západ a do I. Po skon čení závodu jsme se 
v sestav ě posledních čtyřech vrhli na balení. Zde se ukázalo nakonec dobré 
rozhodnutí nestav ět druhou ANT, jelikož po časí bylo opravdu pod psa. Vítr se 
naštěstí uklidnil, ale neustále drobn ě pršelo a teplom ěr ukazoval necelé čtyři 
stupn ě. A proto jsme byli rádi, když jsme do tmy, která u ž nyní nastává opravdu 
brzo vše sbalili a vydali se na cestu dom ů. 
 
UHF Contest 
Po celkem vyda řeném VHF contestu jsme vyrazili tentokrát na contes t 
UHF.Nejdříve jsem jel já spolu s Václavem OK1CVP, abychom tr ochu p řipravili 
naší bu ňku na p říjezd dalších ú častník ů.Příprava byla nutná, nebo ť jak hlásil 
Pavel OK1DFR, který Krašov navštívil b ěhem týdne, myši se za čaly již stahovat a 
připravovat na zimu a tak jsme jim to museli trochu p řekazit.Na Krašov jsme 
dorazili b ěhem půlhodiny a hned jsme za čali vynášet všechny v ěci, které jsou sice 
pot řebné pro provoz závodu, ale nyní "p řekážely" našemu úklidu.Bu ňku jsme tedy 
pečlivě uklidili a již p řijel další ú častník Václav OK1POY.Za ním pak v krátkém 
sledu náš p ředseda Jirka OK1ICJ,Vlá ďa OK1JOC a náš "first" operátor Pavel 
OK1DFR.Na Krašov op ět přijel i Jirka OK1ZJH z nedalekého Hubenova. 
Pavel OK1DFR nám kone čně odhalil p řekvapení  se kterým nás napínal v 
předcházejících minulých dnech a sice koncový stupe ň pro 23 cm. Byla to pro nás 
příjemná bomba- 150W na 23 cm.Hned jsme se tedy pusti li do stavby anten pro 70 
cm, nebo ť to bylo st ěžejní pásmo a stavba čtyřčete přeci jen není hotova za 
chvíli.Ješt ě že celou stavbu m ůžeme umis ťovat na výsuvný stožár , to zna čně 
usnad ňuje stavbu.Na louce se letošní rok žádný skot nepás l a tak jsme pojízdný 
vozík s výsuvným stožárem mohli umístit hned vedle buňky.Počasí nic moc, ke 
konci stavby již i drobn ě mžilo, ale p řeci jen jsme vše sta čili dob ře postavit a 
umístit bez v ětších problém ů. Náš plzeňský meteorolog OK1JFH p ředpov ěděl pro 
západočeský kraj n ěco mezi obla čnem až zataženou oblohou a  na Krašov ě to 
vyšlo skoro na 100 %.Pokud v sobotu, to ješt ě šlo, v ned ěli nebylo naprosto nic 
vidět - tak byla silná mlha .Nicmén ě anteny pro 70 cm byly postaveny a šlo se  
na stavbu anteny na 23 cm.Byla to jen dlouhá Yagi a ntena a její prvky jsou tak 
mali čké, že ze země to vypadá až legra čně.Ale pak když jsme zapnuli tcvr , 
připojili nový koncový stupe ň, čekalo nás roz čarování, nebo ť PSV ukazovalo až 
1:2,6 což jsme pochopiteln ě nemohli provozovat s výkonem 150W.Po krátké 
porad ě bylo tedy rozhodnuto-jede se dom ů a přiveze se parabola, kterou jseme s 
sebou necht ěli vzít, nebo ť Jirka OK1ICJ po Polním Dnu prohlásil, že tedy para bola 
nic moc hi.Parabola byla tedy p řivezena a již se nám rozjasnily líce, nebo ť nyní se 



PSV již umoud řilo na hodnot ě 1 : 1,2  a mohli jsme sm ěle koncový stupe ň zapojit 
bez obav.Pracovišt ě jsme m ěli  
umíst ěny v bu ňce tentokrát p římo vedle sebe, tj. na jednom stole 70 cm a na 
druhém pak on ěch 23 cm.V 16.00 našeho času začal závod, který na 70 cm rozjel 
Václav OK1POY a na 23 cm Jirka OK1ICJ.Skoro po hodi ně jsem pak Václava na 70 
cm vyst řídal a snažil se aby spojení do logu jen p řibývala.Co se tý če rušení - s 2m 
se to nedá naprosto srovnat, ten kdo jezdí poslední  dobou a závodí na tomto 
bandu, ví o čem píši.K ve čeru pak p řijel ješt ě Fanda OK1HFP, jehož živelná 
aktivita je až neskute čná hi.Hned za čal natahovat na poli ty své dráty aby mohl 
pak vyrazit i na krátké vlny.Pohled na n ěj a na Jirku OK1ICJ, který se nechal 
vyst řídat u 23 cm byl "úchvatný". Sed ěli totiž ve stanu, který si postavili a vypadali 
v něm jako partyzáni, kte ří jsou v hlubokém týlu nep řítele a vysílají o sto šest. 
Jejich činnost ale asi o p ůlnoci p řerušil pád vertikální antény. 
Co se tý če jídla, toho bylo až tak, že jsme n ěkteré v ěci vezli i zp ět dom ů. Vláďa 
OK1JOC měl nejv ětší starost o to, zda se m ě poda ří rozběhnout televizi p řes 
Internet, aby mohl sledovat semifinále našich d ěvčat v basketbalu.To se poda řilo 
díky p řivezenému notebooku Václavem OK1POY a tak mohl neru šeně sledovat 
naše vít ězství a postup do finále.Napojil jsem se i do clust eru, abychom mohli 
sledovat jaké to stanice jsou na bandu hlavn ě tedy na 23 cm. Ve čer kolem 20 
hodiny pak Václavové OK1POY a OK1CVP odjeli. OK1POY  se vrátil v ned ěli kolem 
poledne a hlásil, jak všude je dob ře vid ět-jen cca n ěkolik kilometr ů před Krašovem 
byla hustá mlha ve které nebylo vid ět tařka na krok. P řesně o ned ělním poledni se 
o mírné vzrušení postaral koncový stupe ň na 70 cm. Pravd ěpodobn ě v něm 
bouchl VN transformátor, následkem čehož zhasla kompletn ě elektrika. Bohužel 
zhasl i po čítač, ve kterém bylo zrovna rozpracováno  
QSO, které tím bohužel nebylo dokon čeno. Dále jsme pak pokra čovali jenom s 
holým TRX FT847, 50W výkonu a jak se ukázalo, i s t akovýmto výkonem se bez 
problém ů dala d ělat QSO p řes 500 km.Celkov ě jsme sice výsledk ů z loňského 
ročníku nedosáhli, zvlášt ě pak p řece jen spojení na t ěch 23 cm se nám zdá trochu 
málo, ve spojení s koncovým stupn ěm. Zde bude problém asi na stran ě přijímače, 
protože do ANT šlo poctivých 150 W. Takže máme o čem přemýšlet.Nálada byla 
výborná a o to hlavn ě jde.Výsledky jsou uvedeny níže pod tímto povídáním , fotky 
pak v našem oddílu pro tento ur čený.Nakonec pak ješt ě jedna poznámka - jak 
jsme slíbili, od roku 2011 jsme mírn ě upravili podmínky v FM Poháru co se tý če 
odměn pro vít ěze.Ponechali jsme tedy dosavadní kategorie a jen js me se rozhodli, 
že každého vít ěze v jednotlivé kategorii odm ěníme pohárem. Čili - za první místo v 
každé kategorii bude pohár a sou časně za první t ři místa v každé kategorii bude 
diplom.Jinak vše ostatní z ůstává jako v minulých ro čnících.Celkové podmínky pro 
rok 2011 a další jsou umíst ěny k seznámení ve zvláštní rubrice na naší web 
stránce.Tam je i umíst ěn dokument, který ukazuje, že toto je kolektivní ro zhodnutí. 
 
 
 
VHF Contest a KV PD SSB 
Na  letošní VHF contest jsme ani žádné zvláštní p řípravy nekonali a nakonec se 
ukázalo, že to vlastn ě bylo i tak trochu dob ře. Vyrazili jsme v sobotu ráno a to 
hned s jednou ztrátou a to, že Vlá ďa OK1JOC zavolal, že bohužel nem ůže jet, 



nebo ť jej v noci zklátila hore čka. V té chvíli jsem pak ani nem ěl po ruce nikoho, 
kdo by mi pomohl p řipojit karavan. Sám jsem si to netroufal provést, a bych 
nakonec nevyrobil ješt ě nějakou škodu. Proto jsem telefonicky za čal shán ět, kdo 
by mi pomohl. První kdo odpov ěděl na moje volání byli Vašek OK1CVP a Vlá ďa 
OK1IVU. Ti již byli na cest ě, někde za Úněšovem. Ochotn ě se však vrátili a odjezd 
se nakonec poda řil. 
 Když jsem s karavanem dorazil na Krašov, byli zde již všichni t ři Jirkové, OK1ICJ, 
OK1VKL a OK1ZJH, který p řijel dokonce jako první již brzy ráno a posekal trá vu 
kolem bu ňky. A dále OK1CVP, OK1IVU a v plné síle již s rozba leným nádobím na 
KV Fanda OK1HFP. Vypuklo stav ění antén, které na 2m pracovišti m ělo hladký 
průběh, jelikož jsme zde stav ěli jenom jednu DK7ZB. Trochu komplikovan ější to 
pak bylo na KV, ale ani zde nedošlo k žádným výrazn ým p řekvapením, jako tomu 
bylo p ři jarním KV PD. Nepatrný problém se vyskytl p ři spušt ění zařízení na 2 m, a 
sice jsme zjistili, že není uzemn ěný mikrofon, což  pravd ěpodobn ě působilo 
problémy již p ři Alpe Adria v srpnu. 3,5 mm jack bohužel nešel opr avit a tak jsme 
jej odst řihli. Pak zase nešel rozebrat  
osmikolíkový mikrofonní konektor a tak jsme nakonec  kabel od mikrofonu 
připájeli p římo na konektor v panelu.Mezi tím již propukl KV PD  na odlou čeném 
pracovišti v karavanu. A o hodinu pozd ěji rozjel Vlá ďa OK1IVU i pásmo 2m. 
Spojení p řibývala obvyklým tempem. Asi okolo 18 hod. jsme zji stili, že Kenwood 
TS850 nějak neposlouchá podle našich p ředstav a tak jsem vyrazil s Vaškem CVP 
domů pro TS570. Večer se pak také dostavil Zden ěk OK1IHZ a krátce nás navštívil 
na kafe a pokec Roman OK7SM. Ve čer pak p řišla dobrá zpráva, volal Vlá ďa 
OK1JOC, že mu odlehlo, a že snad ráno by mohl p řijet. Na 2 m vydržel Vlá ďa 
OK1IVU téměř do půlnoci, kdy jej vyst řídal Jirka OK1ICJ, který pokra čoval až do 
rána telegrafem. Já jsem do p ůlnoci bojoval s KV. Ráno nás zastihlo v pon ěkud 
nepoužitelném stavu, jehož p říčinou byl pravd ěpodobn ě rychlý p řechod léta do 
podzimu. Já a Vlá ďa OK1IVU jsme pro bolest v krku a ochrapt ění nemohli mluvit, 
natož řvát do mikrofonu. V mém p řípadě se poda řilo alespo ň trochu situaci 
zachránit čajem s rumem, ale Vlá ďa IVU už byl ze hry do konce závodu venku 
definitivn ě. Asi kolem desáté hodiny p řijel Vlá ďa  
OK1JOC a pomohl na KV. VHF contest na 2m jsme potom  dotáhli do konce 
spole čně s Jirkou OK1ICJ. Po skon čení KV PD odjeli hned  Vlá ďa OK1JOC spolu s 
OK1IVU, protože jim opravdu nebylo dob ře. My ostatní jsme poté v poklidu vše 
sbalili a vyrazili taktéž k domovu. 
 
Polní Den 
Na největší radioamatérský závod letošní sezóny na Polní de n jsme vyrazili jako 
ostatn ě již po mnohá léta v pátek odpoledne. Nejprve já, v  Vláďou OK1IVU z Plzn ě, 
abychom se ješt ě cestou zastavili u Vaška OK1POY pro televizi, prot ože druhý 
Vláďa OK1JOC nemohl být bez fotbalu. Potom spole čně s Jirkou OK1ICJ jsme 
zapřáhli karavan a pojízdný magirus a vyrazili, abychom   
po p říjezdu na Krašov ke svému údivu zjistili, že jsme t entokrát až na plynový 
vařič doma nic nezapomn ěli. Toto nepatrné opomenutí však snadno napravil 
OK1JOC, který p řijel nedlouho po nás. Ihned jsme se pustili do díla  a sice 
nejdůležitější bylo za čít montovat 4 x 21 el. DL6WU, které m ěly premiéru a nikdo z 
nás si netroufal odhadnout, jak dlouho montáž bude trvat a jaké se p řípadně 



vyskytnou potíže. První potíž se ukázala hned na za čátku, kdy bylo nutné ud ělat 
čtyři kabely z rozbo čovače k jednotlivým anténám, což jsem již doma nestihl.  A 
zde se ukázalo, že  
největší problém d ělají práv ě ty nejjednodušší v ěci a sice v tomto p řípadě  
počítání do osmi. N ějak mi uniklo, snad tím horkem že na konce čtyřech kabel ů je 
pot řeba osm konektor ů. Konektory jsem ovšem koupil jenom čtyři. Naštěstí toho 
radiového haraburdí už s sebou vozíme dost a tak js em konektory sundal z jiných 
kabelů. Krátce p řed setm ěním volal Fanda OK1HFP, že píchl kolo a že musí z 
kufru vše vyložit, aby se dostal na rezervu. To už jsme tušili kolik uhodilo a 
uhodilo opravdu dost, když se setm ěním Fanda dostavil. V té dob ě už bylo čtyřče 
na 70 cm pohromad ě a  
stejn ě tak i anténa 10 el. DK7ZB na 2m. Poslední úpravy a  připojování čtyřčete 
jsme d ělali již za tmy, p ři svitu halogenu, abychom ješt ě večer zjistili, alespo ň PSV 
antén. Po p řipojení TRXu a PSV DIAMOND SX1100 jsem se zatajeným  dechem 
zaklíčoval a p ři přepnutí z CAL do polohy SWR se stalo n ěco neuv ěřitelného. 
Ručička měřáku se ani nehnula. Radostí se mi cht ělo skákat metr vysoko. Cht ěl 
jem jít spát, protože za celý den toho bylo opravdu  dost, ale n ějak to nešlo, jelikož 
nás Fanda zásoboval p řívalem své nevy čerpatelné energie.  
  Nakonec si spole čně s Jirkou ICJ ustlali na hromad ě sena pod širým nebem, ale 
usnuli asi t ěsně před svítáním. O p ůl šesté ráno už Fanda zase byl ve svém živlu a 
připravoval anténu na 80 m pro SSB ligu, do které šel  okamžit ě a natvrdo, zatímco 
my ostatní jsme se pomalu probírali k životu. Po rá nu p řijel i Vašek OK1POY a 
krátce po n ěm i druhý Vašek OK1CVP. Následovalo vzty čení antén na 70 cm, 
přidání dvou díl ů ke stožáru na 2m a postavení pracovišt ě na 23 cm, které Jirka 
ICJ  
tentokrát postavil až tém ěř na druhém konci louky. Fanda se pak dále ješt ě 
věnoval antén ě HB9CV na 50 MHz, kde se mu pozd ěji povedla řada pěkných 
spojení.Po poledni nás krátce navštívil Zden ěk OK1AR s XYL Maruš OK5AR a 
krátce po nich p řijeli i hoši ze St říbra, Péťa OK1MFG,  
Venca OK1MVP a Milan OK1DEE.T ěsně před vypuknutím závodu se pak dostavil i 
Jirka OK1VEC s polovinou žížaly, tedy za řízením na 3 cm. Zde nás letos potkala 
trochu sm ůla, jelikožpravd ěpodobn ě selhal p řijímač  a v tomto pásmu jsme 
neslyšeli v ůbec nic. Mezitím za čal závod a spojení p řibývala obvyklým tempem. 
Na 70 cm si Vašek POY pochvaloval dob ře fungující antény a k mému údivu záhy 
zjistil, že a č čtyřče, chovají se velmi ost ře, tedy vyza řovací lalok se zdá úzký. 
Pásmo 2m rozjel Vlá ďa IVU a vydržel zde tém ěř do půlnoci, kdy jej p ři stavu více 
než 200 QSO vyst řídal Fanda HFP, který pokra čoval CW provozem do rána. Já 
jsem k p ůlnoci vyst řídal Vaška POY na 70cm a vydržel zde tém ěř do 3. hod.Ráno 
už nezni čitelný Fanda op ět prohán ěl KV a sice tentokrát SSB ligu, zatímco Vlá ďa 
IVU pokra čoval na 2m. Jirka ICJ na svém odlou čeném pracovišti také postupn ě 
přidával jedno spojení ke druhému a u 70 cm se st řídal Vašek POY s  
Vláďou JOC. Odpoledne jsem pak Vlá ďu na 2m vyst řídal já a závod zde dojel do 
konce.  
  Po celý víkend bylo krásné po časí, slunce a tepla až p řespříliš a tak nakonec 
padnul i soudek piva, který jsme zpo čátku považovali za nepoko řitelný. Čtyřče na 
70 cm nás v po čtu spojení moc dop ředu neposunulo, ale snad pomohlo p ři 
několika p ěkných QSO, které jsme d říve nedělali, I, YU, UR,OZ.S poslední minutou 



závodu a posledním QSO na 2m jsme okamžit ě začali balit a sice ze dvou d ůvodů. 
Fanda HFP musel brzy odjet a sundavat ant. na 2m  m éně jak v p ěti lidech je 
značně riskantní. A nakonec se od jihozápadu za čalo zatahovat s blesky a hromy. 
Naštěstí se nám poda řilo vše sbalit a odjet za sucha. Takže móóóóc p ěkný Polní 
den. Všem kte ří s námi d ělali QSO d ěkujeme a t ěm které jsme snad neslyšeli se 
omlouváme. P říště tam snad už bude p ředzesilova č. 
  
 
 
KV Polní Den a Mikrovlny 
   Jako již tradi čně, vyrazili jsme i letos na Mikrovlnný závod. A prot ože na našem 
nejžížalkovat ějším pásmu se nikdy ješt ě žádný pile-up nekonal, rozhodli jsme se 
že přibereme i KV a zú častníme se KV Polního dne. Hlavní tíha p říprav tak 
spo čívala na Fandovi OK1HFP, který se nabídl, že se pos tará o KV antény.A tak v 
sobotu ráno vyrazil Jirka OK1ICJ sm ěr Krašov, aby se na k řižovatce u Štipoklas 
málem st řetl se Škodou Forman až po st řechu naprasknutou vším možným i 
nemožným materiálem. To se od Tachova blížil Fanda. Asi o deváté hodin ě jsme 
pak vyrazili i my dva, OK1JOC a OK1DFR. Po p říjezdu na místo nás p řekvapil 
nečekaný problém. A sice že pro samé lat ě, trubky, kotvy, dráty, provazy, kabely a 
jiný materiál nebylo kde po řádně šlápnout.  
To Fanda již vybalil svoje KV ANT nádobí. Našt ěstí ihned jsme snadno zjistili, co 
patří k našim anténám a co ne. Elektrický ohradník na k rávy byl již pod proudem a 
pěkně tloukl.  Po hodin ě pak ješt ě dorazil Zden ěk OK1MZB s fenkou Betinou a tak 
jsme byli kompletní a ihned za čali s budováním. Zatímco hoši se v ěnovali stavb ě 
KV antén, já jsem smontoval parabolu na  23 cm. P ři jejím vzty čování na st řeše 
buňky jsem se pak postaral o malou kulturní vložku a s ice když jsem si horní 
trubku vytáhl  z té spodní a nechyb ělo moc a s celou parabolou jsem málem slet ěl 
ze střechy. Našt ěstí v poslední chvíli jsem parabolu odhodil mezi b řízy a 
rozplácnul se na st řeše buňky. Pak jsem to zase všechno srovnal, v četně sebe a 
ANT nakonec úsp ěšně vztyčil.   
Vláďovi OK1JOC viditeln ě odlehlo, když zjistil že se obejdu bez léka řské pomoci. 
Spojeným úsilím se nám pak poda řilo vzty čit i všechno ostatní na KV a za čali 
závodit. O 23 cm pásmo jsem se staral  
hlavn ě já a KV si rozd ělili ostatní. V podve černích hodinách nás pak opustil 
Zdeněk a do noci jsme se již jenom v ěnovali vysílání. Kolem p ůlnoci pak 23 cm 
pásmo tém ěř oněmělo až na n ěkolik skalních a tak jsme šli spát, krom ě Fandy 
OK1HFP, který až do rána prohán ěl KV.Zatímco na KV se da řilo rovnom ěrně celý 
závod, 23 cm pochopiteln ě v neděli již nem ělo š ťávu. Ale p řesto pot ěšil v  
poledne OM3ID z KN08BV. Po 16,00 hod. jsme pak poma lu začali balit, zatímco 
Jirka OK1ICJ ješt ě prohán ěl KV, kde  
závod kon čil až v 17,00. Poté jsme všechno ostatní demontoval i, sbalili a vyrazili k 
domovu. Po ubre čeném týdnu naprosto perfektní zážitek p ři skv ělém jarním, nebo 
už skoro letním po časí. Tak snad takto vyjde i VKV Polní den. 
 
                                        
II.Subregional 



Na II.subregionál jsme se domluvili tak, že sta čí vyjet v 09.00 z domova. A tak 
nejd říve vyrazil Václav OK1CVP spolu s OK1IVU  z Plzn ě a sou časně vyjel i druhý 
Václav OK1POY z Rad čic.Setkali jsme se pak p římo na Krašov ě, kam jsme dorazili 
za poměrně pěkného po časí.Předpov ěď sice zn ěla špatn ě, ale v sobotu ob čas i 
svítilo p ěkně sluní čko.Asi po p ůl hodin ě přijel pak Pavel OK1DFR s karavanem, za 
chvíli p řijel i p ředseda OK1ICJ spolu s dalším amatérem Jirkou  
OK1VKL. Na Krašov  ale p řijel op ět i Jirka OK1ZJH, který se zú častnil již I. 
Subregionálu a následn ě přijel Zden ěk OK1IHZ.Krašovem se rovn ěž mihnul Petr 
OK1MFG spolu s rodinou. Pustili jsme se nejd říve do sestavení anteny DK7ZB, 
kterou jsme vzty čili nad bu ňkou , následn ě pak do anteny M2, kterou jsme 
postavili na stožár vedle bu ňky a nakonec jsme vzty čili dvoj če anten pro 
pracovišt ě na 70cm spolu s rotátorem.Jirka OK1ICJ pak postavi l stan, kde z řídil 
pracovišt ě pro 23 cm.Hodiny ubíhaly, ale do 16-té hodiny bylo  vše 
připraveno.Tentokrát jsme ud ělali spole čnou fotografii ješt ě před závodem a 
dob ře jsme ud ělali, nebo ť v neděli pak siln ě pršelo-ale o tom až pozd ěji.V 16 hodin 
tedy nastal ten okamžik, kdy se spustila "v řava" na bandu.U p řístroje na 2 metry 
zasedl Vláďa OK1IVU, 70 cm pracovišt ě rozjel Václav OK1POY a na našich 
nejkratších vlnkách " řádil" Jirka OK1ICJ spolu s Jirkou OK1VKL.Spojení te dy 
přibývala i když zpo čátku se mn ě zdálo, že na 2 metrech se nespustila obvyklá 
"šňůra" stanic.Na tomto pracovišti m ě cca  
na 1hod. vyst řídal Jirka OK1ZJH, ale pak jsem op ět zasedl abych vydržel až do 
01.30.V tuto hodinu jsem pak si šel odpo činout a Jirka OK1ZJH vál čil sám.Ráno v 
06.00 jsem op ět zasedl k tomuto pracovišti a snažil se dostat co nejvíce do 
logu.Na pracovišti pro 70 cm se st řídali Václav OK1POY, Vlá ďa OK1JOC a Pavel 
OK1DFR.Náš p ředseda OK1ICJ spolu s dalším Jirkou OK1VKL ob ětavě vysílali ze 
stanu na 23 cm. Když se den p řehoupl p řes poledne šel jsem se také já naob ědvat 
a na 2 metru pak zasedl Pavel OK1DFR, který z ůstal až do kone čné hodiny a dle 
jeho slov se da řila pěkná spojení s DL, bylo i n ěkolik PA a dv ě stanice z OZ. I 
poměrně vzdálené stanice, nap ř. přes 400 km p řicházely v nebývalé síle. Na S-
metru FT847 i 20 db p řes S9. Možná to souviselo s postupem frontální poru chy, 
která nás potom zastihla p ři balení.Na chvíli jsem se pak p řesunul na 70 cm, kde 
jsem se snažil ud ělat stanice, které se dosud v logu neobjevily.Po 15 -té hodin ě, 
kdy byla obloha kolem našeho stanovišt ě již pln ě zatažená se pak spustil 
nepříjemný déš ť i na Krašov ě a tak jsme po skon čení závodu skládali anteny v 
plném lijáku.Tentokrát jsme promokli tak, že na nás  nebyla nit suchá a zde se pln ě 
potvrdila "výborná" taktika, že jsme ud ělali  spole čné foto ješt ě před závodem hi.K 
domovu jsme odjížd ěli za neustálého dešt ě, ale spokojeni s pr ůběhem  
z vlastního závodu . 
 
 
Velikono ční závod 
Na letošní velikono ční závod jsme vyrazili ve čtyřčlenné sestav ě. Vašek OK1POY 
spolu s Vlá ďou OK1IVU v jednom voze v 8.00 z Plzn ě a s malým zpožd ěním já s 
druhým Vlá ďou OK1JOC a se za řízením z Kozolup. P ři našem p říjezdu na místo už 
zde Vašek s Vlá ďou p řipravili antenu a sice tentokrát jenom jednu DK7ZB na 2m. 
Vzhledem k pokro čilé hodin ě jsme rychle p řipojili kabel k anten ě,  vztyčili stožár a 
sestavili za řízení. TRX FT847 a PA 300W, nažhavili notebook a t ěsně před 



vypuknutím závodu ješt ě zkušebn ě udělali n ěkolik QSO.Vlastní závod rozjel v 8.00 
UTC Vašek OK1POY a hned v prvních okamžicích se mu poda řil docela slušný 
Pile-Up, tak že v prvé p ůlhodin ě bylo p řes 30 QSO. Pozd ěji, jak už to bývá za čalo 
tempo pozvolna opadat. Po hodin ě Vaška vyst řídal Vláďa OK1IVU, kterému se 
krátce na to poda řilo p ěkné QSO s UT5DV. Dále už  
nic výrazného nep řibylo a postupn ě jsme se u za řízení vyst řídali 
všichni.Atmosféra byla velmi p říjemná, samoz řejmn ě obohacená p říchutí 
velikonoc, takže došlo i na ta vají čka, nádivku a bochánek. Po časí celkem 
ucházející, dá-li se to tak říci. Předpov ěď tentokrát vyšla na sto procent.  
Sluní čko se pralo s obla čností, která ale vít ězila na celé čáře a dokonce i pár 
kapek nás navštívilo. Nakonec jsme ješt ě odpoledne ogrilovali klobásy. Byl to ale 
jako obvykle tak trochu spíše boj se západním v ětrem.Po skon čení závodu vše 
rychle sbalili a ješt ě jsme vy čkali p říjezdu dalších členů OPT, abychom probrali 
některé organiza ční záležitosti. 
 
 
I.Subregional 
Příprava závodu za čala ve čtvrtek úpravou p řístupové cesty do prostoru 
pracovišt ě. Velká zledovat ělá závěj v p řístupové cest ě se ukázala obtížn ě 
proniknutelnou a odklízeli bychom ji tak celý den v e složení OK1ICJ, OK1DFR a 
OK1CVP. Proto jsme hledali cestu sch ůdnější a poda řilo se. Po louce mimo silnici 
žádné velké záv ěje sn ěhu nebyly a tak sta čilo vy čistit jen asi dvacet metr ů nájezdu 
ze silnice na louku. A také p řístup na dv ůr skrz záv ěj vysokou p ůl metru v délce 
cca 15 metr ů. To jsme bez problému zvládli zhruba za hodinu prá ce.Zimní po časí 
nám p řipravilo jiné p řekvapení když v noci z pátku na sobotu napadlo 12 c m 
nového sn ěhu. Vašek OK1CVP, který v sobotu ráno dorazil na mí sto a jako první 
projížd ěl cestu, uvízl ve vyšší záv ěji. Situace za čala být  
vážná když po vyprošt ění ze závěje a ujetí n ěkolika desítek metr ů uvízlo auto 
znovu. Záchranu p řivezl až Jirka OK1ZJH, který jako jediný m ěl s sebou sn ěhové 
řetězy. Nasadil je a po projetí cesty jsme se š ťastně dostali všichni na místo až k 
boud ě. Sestavili jsme anténu pro pásmo 2m a po p řípravě zařízení začal OK1JOC 
závod. Zbytek postavil ješt ě anténu pro pásmo 23cm vedle boudy na ledové 
závěji. Teplota v bu ňce již p řesáhla 15°C a za čalo být p říjemně. Střídali jsme se 
všichni u obou za řízení tak jak to komu vyhovovalo. Dobrá nálada i do bré jídlo - 
nikomu nic nechyb ělo. Jen po časí venku bylo opravdu zimní. V noci a v ned ěli 
dopoledne padal ješt ě další sníh a pak už svítilo slunce. Nejnižší nam ěřená teplota 
v neděli k ránu mínus 12°C.Hodnocení jednotlivých ú častník ů se dá vyjád řit asi 
tak. OK1JOC bez problém ů byl z nás nejlepší. OK1ICJ jako obvykle  
potíže se zápisem do klávesnice. P řekvapil OK1CVP svojí dobrou operatérskou 
zručností, který se jindy k obsluze stanice moc nedere.  OK1ZJH, jako host p ři 
tomto závod ě, projevil dobré operátorské schopnosti i technické  znalosti.  
Dosažený výsledek je patrný z p řiloženého hodnocení v četně pořízených snímk ů. 
Po skon čení závodu jsme jako vždy demontovali antény, nalož ili všechny krámy 
zase do vozidel a po rozlou čení jeli dom ů. 
 


