
Vánoční závod 2011 

Na poslední letošní závod jsme vyrazili v poněkud omezené sestavě a sice OK1DFR 
OK1ICJ a OK1IVU. V 7.30 ráno jsme odjížděli z Plzně a na Krašov jsme dojeli za 
třičtvrt ě hodiny. Rtuť teploměru ukazovala letos dílky nad nulou a tak na Krašově byla 
jen nesouvislá sněhová pokrývka. Mohli jsme tak bez problémů dojet až k boudě.Vrhli 
jsme se ihned na stavbu anteny,kterou jsme vztyčili b ěhem čtvrthodiny.Vanul trochu 
svěží vítr a tak jsme se pak hned přemístili dovnitř, kde bylo již tepleji.Úderem deváté 
hodiny jsme závod zahájili a po první hodině, kdy jsem předával mikrofon Pavlovi, bylo 
v logu přes 50 stanic.Tentokrát jsme měli jen holý tcvr, čili 50 Wattů a přesto jsme se 
dobře dovolávali.V první hodině jsme zaslechli jak nás volá stanice UT5DV, ale spojení 
nebylo navázáno.Pak se to opakovalo asi po hodině a znovu stanice zmizela v 
šumu.Nakonec se ale toto spojení přece jen povedlo a UT5DV byl slyšet v síle až 
S8.Takže jako ODX máme stejné qso jako loni. První etapu jsme zakončili se 107 QSO. 
Druhá etapa byla ještě lepší a to 114 qso. Kolem 11 hodiny za námi přijel i Franta 
OK1HFP aby nás morálně podpořil i když nechtěl si sednout k zařízení . Přivezl další 
jídlo, stúl se prohýbal pod chlebíčky , šunkou, cukrovím.Bylo toho tolik, že nyní např. 
chlebíčky nemusím několik dní ani vid ět… Po skončení závodu jsme vše bez problémů 
sbalili a za hodinu již uháněli k domovu. Tím jsme tedy zakončili rok 2011. Na spojení s 
Vámi všemi v závodech roku 2012 se již všichni těšíme.  

145 MHz 

221 QSO, 38238 b., best dx UT5DV, KN18DO, 682 km.  
73! Vláďa OK1IVU  
Foto v obvyklé rubrice - Foto z akcí  

 

A1 contest 2011 

Na poslední velký závod letošní sezóny jsme zahájili přípravy asi měsíc předem. 
Rozhodli jsme se použít oba 300W koncové stupně a jejich výkon poslat do dvou antén. 
Úprav stávajícího zařízení to ovšem znamenalo poměrně dost a tak jsme si úkoly trochu 
rozdělili. Jirka OK1ICJ si vzal na starost rozbočovač výkonu, Fanda OK1HFP přípravu 
druhé DK7ZB a stožáru a já vše ostatní. Prvotním úkolem, který jsem si předsevzal byla 
úprava FT847 tak, aby byla rozdělena vysílací a přijímací cesta. Zásah do TRXu nebyl 
naštěstí nijak velký a tak problém dělala pouze miniaturizace. Nakonec se vše vyřešilo 
osazením SMA konektoru na zadní stěně FT847. Pak ještě honem rychle udělat alespoň 
jednoduchý sekvencer, aby se náhodou nějakým nedopatřením nepotkal příjem s 
vysíláním. V pátek večer jsem pak ještě zjistil, že buzení pro tranzistorový konec je 
potřeba snížit ještě o 6 dB a tak rychle udělat útlumový článek alespoň pro 8W a 
zařízení bylo připraveno. Bohužel ale nebylo už možno vše vyzkoušet a tak premiéra se 
mohla konat až na kopci. O sobotním ránu jsem vše nanosil do auta a do karavanu, 
který přijel pomoc Jirka OK1ICJ zapřáhnout a v deset hodin jsme vyrazili směr 
Krašov. Po příjezdu už byl na místě Fanda OK1HFP a Jirka OK1ICJ. Krátce po nás se 
dostavil i Vláďa OK1JOC a tak jsme začali hned se stavbou antén. Později dorazil i 
Jirka OK1ZJH, na čež OK1JOC konstatoval, že zaskřípala logistika a na stavbu antén je 
nás málo a že bychom měli zavolat Václavovi OK1CVP aby přijel. Sotva větu dokončil 
vylouply se z mlhy světla stříbrné Oktávky a Véna byl tu. Následovalo vztyčení antén, po 
kterém jsme zjistili, že druhá DK7ZB má katastrofální PSV a sice 1 : 5. Nakonec se ale i 



tento zádrhel odstranil a začalo zapojování zařízení. Když jsem byl asi uprostřed práce, 
nějak jsem ztratil tok myšlenek a musel si celou sestavu nakreslit, abych se zdárně 
dobral konce. Po zapnutí jsem opatrně zaklíčoval a zkusil zvýšit buzení. K mému údivu 
vše pracovalo bezchybně a podle předpokladů. Potom rychle instalovat notebook, spustit 
Superlog a závod už běžel. Zkusil jsem jenom informativně dvě QSO a předal klíč 
Vláďovi OK1JOC. Mezitím Fanda stavěl svoji drátovou anténu na KV, bez kterých 
prostě být nemůže, zatímco Jirka OK1ZJH stavěl další ohradník na skot, tedy anténu 
Beverage. Později jsem ještě pomohl Fandovi s laděním antény na KV. S přibývajícím 
večerem se rozloučil Vašek OK1CVP a odjel. Vystřídala jej návštěva Roman OK7SM a 
Míla OK1MOI, kte ří se na nás přijeli podívat a zdrželi se asi dvě hodiny. Celé odpoledne 
a večer se provozu věnoval OK1JOC a OK1ICJ a v noci nás všechny vystřídal Fanda 
OK1HFP, který vydržel u zařízení až do rána, kdy přijel Vláďa OK1IVU a pln energie 
se hned pustil do provozu. Ve dvanáct hodin jsem jej vystřídal já a po mě ještě jednou 
OK1JOC a OK1ICJ. V závěrečných minutách pak završil závod opět OK1IVU. V 
průběhu závodu přibývala spojení vcelku rovnoměrně až na malé výjimky v noci a v 
neděli ráno.Po skončení závodu jsme se okamžitě vrhli na balení a demontáž antén, 
jelikož se počasí umoudřilo, mlha se rozplynula a objevilo se slunce. Proto jsme chtěli 
toto dobré počasí využít a vše zavčasu zbalit, jelikož soumrak přichází v těchto dnech již 
brzo. To se nám podařilo, snad i díky hezkému počasí dosti rychle a tak v půl páté, kdy 
polovina slunečního kotouče se již nořila za Třebouňský vrch jsem seděli v autě a 
uháněli k domovu. To byl náš A1 Contest 2011. Naslyšenou v závodech v roce 2012.  

145 MHz 

400 QSO, 73 loc., 313km/qso, 125 244 b., best dx YU7ACO, KN05QC, 822 km.  
73! Pavel OK1DFR  
Foto v obvyklé rubrice - Foto z akcí  

 

UHF contest 2011 

Na předposlední velký závod letošní sezóny jsme vyrazili spolu s Jirkou OK1ICJ v 
sobotu ráno po desáté hodině, abychom byli v 11.00 v Bezvěrově, jelikož jsme zde měli 
vyzvednout Vláďu OK1IVU, který tentokrát vyrazil autobusem. Vše klaplo perfektně, 
jenom autobus měl asi 5 minut zpoždění, což ale vůbec nevadilo, jelikož počasí bylo 
úplně nádherné a tak čekání na autobusové zastávce bylo vlastně příjemným 
odpočinutím. Na Krašov jsme pak v sestavě OK1ICJ, OK1IVU a OK1DFR p řijeli asi ve 
čtvrt na dvanáct a ihned jsme se pustili do přípravných prací. Jirka OK1ZJH totiž 
avizoval příjezd na 12,30 a bez něho jsme nemohli stavět čtyřče na 70 cm, jelikož tyto 
antény má ve svém referátu. Než jsme však stačili vše potřebné připravit, Jirka se 
dostavil a krátce po něm i Vláďa OK1JOC. Stavba antén a příprava zařízení se pak 
rozjela na plný plyn. Než začal vlastní závod tak nejdříve jsme společně poblahopřáli a 
oslavili narozeniny našeho hlavního operátora Pavla OK1DFR a stvrdili toto oslavu 
pořádným hoblem. Krátce před šestnáctou hodinou nás pak ještě navštívili hoši ze 
Stříbra, Zdeněk OK1CUV a Véna OK1MVP. Úderem šestnácté hodiny rozjel Vláďa 
OK1IVU závod na pásmu 70 cm a Jirka OK1ICJ s malým zpožděním pásmo 23 cm. Asi 
po půl hodině snažení, kdy spojení na pásmu 70 cm přibývala ztuha si Vláďa všiml 
podezřelých výchylek ručiček měřáků na PSV metru. Když jsem PSV metr vzal do 
ruky, bylo rázem vše jasné. Byl roztopen jako malá kamínka. Příčinou byl uvolněný 
konektor přímo v PSV metru. Nakonec jsme tento vyřadili a pokračovali dále. A rázem 



se začalo dařit. Večer nás pak opustili hoši ze Stříbra a asi do půlnoci pokračoval provoz 
na obou pásmech. V noci pak Jirka OK1ICJ pracoval na 70 cm telegraficky, zatímco my 
ostatní jsme nabírali síly. Ráno pak odjel Vláďa OK1JOC, jelikož se musel zúčastnit 
šachového turnaje. V průběhu dopoledne a v odpoledních hodinách jsme se pak střídali 
u zařízení na 70 cm, zatímco Jirka OK1ICJ proháněl naše žížalky na 23 cm. Prosluněná 
neděle se pak rychle naklonila k šestnácté hodině a závod skončil. Ve čtyřech jsme tedy 
pomalu začali demontovat antény a balit. Vzhledem k tomu, že nebylo kam spěchat a 
počasí bylo na říjen nádherné, balení jsme prováděli rekreačním tempem. A snad možná 
proto vše postupovalo zdárně a nakonec i dost rychle. Ve dvou hodinách bylo vše 
sbaleno a uklizeno a tak jsme vyrazili k domovu. 

Cestou domů nás však zastihla zdrcující zpráva, která zkalila radost z pěkného závodu. 
V neděli ráno zemřel náš kamarád Honza OK1IB. Byl výborným telegrafistou a ti co se 
zúčastňovali různých telegrafních soutěží si jej jistě připomenou. Čest jeho památce.  

432 MHz 

285 qso, 53loc., 250 km/qso, 71237 bodů., best dx YU7A, KN05BW, 688 km.  

1296 MHz 

61qso, 18loc., 11032 bodů, best dx OM3RAL, JN98LR, 445 km.  
 
73! Pavel OK1DFR  
Foto v obvyklé rubrice - Foto z akcí  

 

VHF contest 2011 a KV Polní Den SSB 

VHF contest, KV Polní Den SSB Léto uběhlo poměrně rychle a již zde byl první 
weekend v září, kdy se koná VHF contest.Domluva o tom kdo pojede a zúčastní se 
závodu proběhla velmi rychle a tak již v pátek se objevili na Krašově naši první vyslanci 
Frantík OK1HFP a Jirka OK1ICJ.Jelikož se na louce nepásl žádný skot, mohli plně 
rozvinout své schopnosti zadrátovat pomalu celý kopec. V sobotu již kolem 08.00 hod 
pak přijel Pavel OK1DFR, který mohl vítat pak mne OK1IVU a Václava OK1CVP.Již 
zdáli byla vidět směrová antena na 15 m -HB9CV. Počasí bylo velmi pěkné a tak jsme 
vzpomínali na Polní Den VKV, kdy bylo velmi nevlídno. Postupně jsme se tedy dali do 
stavby anteny na 144 MHz a když přijel pak Vláďa OK1JOC postavili jsme i další 
dipoly pro pásma KV. Pavel OK1DFR přivezl zbrusu nový PA stupeň 145 MHz. Je plně 
tranzistorový a tak po krátkém okukování jsme vše zapojili a PA stupeň se představil v 
plné kráse.Mohu říci, že nezklamal a svých 300 Wattů dával poctivě po celou dobu 
závodu. Nakonec přijel i Václav OK1POY a tak jsme byli na Krašově již v plné sestavě. 
Ještě než závod začal, tak jsme slavnostně předali Václavovi OK1CVP pohár spolu s 
diplomem za vítězství v uplynulém ročníku FM Poháru v kategorii 145 MHz QRP. Vše 
je zdokumentováno a k nahlédnutí v oddělení FOTO. Závod na KV v 15.00 hod. začali 
spolu Franta OK1HFP a Vláďa OKJOC a vydrželi až do konce závodu.Závod na VKV 
začal o hodinu později a "slavnostní" výkop m ěl Václav OK1POY.Ještě půl hodinu před 
tímto závodem "obsadil" frekvenci druhý Václav OK1CVP a dělal jedno qso za 
druhým. Nicméně po vypuknutí závodu se mně zdálo, že spojení nepřibývají takovým 
tempem, jakým bychom si přáli.Rušení samozřejmě bylo, to se očekávalo, ale stanic 



alespoň zpočátku, hlavně ze západu mnoho nebylo.Asi cca po hodině jsem tedy já 
OK1IVU Václava vystřídal a jal se plně závodit.Vydržel jsem to asi cca do 22 hodin, kdy 
mne pak vystřídal Pavel OK1DFR, který se tomuto oddal až do ranních hodin, tj. kolem 
03.30. Pak jsem znovu nastoupil a převážně jsem mačkal pádlo od telegrafního klíče. 
Začíná se ale asi opravdu projevovat fakt, že západní země se již nezúčastňují v takové 
míře, jako v letech minulých a aktivita se pomalu přesouvá na východ, což dokumentuje 
to, že se dělá více qso s YO, UA. Na dvoumetru jsme se tedy střídali jen my dva Pavel a 
já, jen celkem krátce kolem 07.00 hodin si zatelegrafoval i Jirka OK1ICJ. V karavanu 
řádili také jen dva - Franta OK1HFP a Vláďa OK1JOC .Oba Václavové odjeli již v 
sobotu večer.Počasí bylo výborné, až celkem horko a dost obtěžovaly vosy, které v 
letošním létě byly až agresivní. Také mne jedna vosa pěkně bodla, ale naštěstí máme 
proti tomuto prostředky - ocet a tak následky nebyly mnoho vidět, jen citelné pálení 
vydrželo až do pozdních hodin. Závod tedy skončil, v klidu jsme vše sbalili a vyhlížíme 
tedy k příštímu "většímu" závodu - UHF contestu.  

145 MHz 

383 QSO, 73 loc., 293km/qso, 112 302 b., best dx YU1BFG, KN04OO, 853 km.  

KV Polní Den SSB 

608 QSO, 153 000 b., na bandech 80/40 m přes 500 QSO, skoro 300 QSO s DL stanicemi.  
 
73! Vláďa OK1IVU  
Foto v obvyklé rubrice - Foto z akcí  

 

Výzva Polní Den 

Na úvod povídání o letošním Polním dnu mě napadá bonmot z jednoho televizního 
seriálu. "My hoši co spolu chodíme, prožíváme spolu všelijaká dobrodružství…" A tak 
nějak tomu bylo i u nás. Přípravy vypukly asi dva týdny před vlastním závodem. 
Nejprve Jirka OK1ICJ za čal připravovat parabolu na 23 cm pásmo a já jsem se věnoval 
přípravě a úpravám karavanu, které jsem dosud nestihl udělat. Dalším bodem pak bylo 
přezkoušení a doladění antény M2 18 el., která už nějaký čas odpočívá na hřebíku v 
garáži. Za tím účelem jsem si anténu postavil na magirusu doma na zahradě asi týden 
před závodem. Kontrolou analyzérem jsem zjistil že je naladěna trochu výše než by bylo 
potřeba. Smyčka dipólu se dá posouvat a tak nebylo nic snažšího než tento doladit. Na 
posouvání zkratů anténa reagovala, avšak ouha, do požadovaného kmitočtu 144,250 
jsem se jaksi nedostal, protože tyčka dipólu už byla krátká. Nejprve jsem myslel, že 
někde dělám chybu a když všechny pokusy selhaly vzal jsem do ruky návod. Zde 
výrobce uvádí délku dipólu 41". Já jsem naměřil pouhých 102 Evropských cm. Anténu 
jsem tedy sundal, rozmontoval a pověsil zpět na hřebík do garáže. "Soudruzi v USA asi 
udělali někde chybu." Nakonec se ukázalo, že to ale vlastně bylo dobře. Tedy ta chyba. 
A pak už přišel den D, tedy pátek odpoledne, kdy jsme v sestavě OK1ICJ. OK1IVU a 
OK1DFR zapřáhli za deště karavan a magirus a vyrazili směr Krašov. V průběhu cesty 
se počasí trochu umoudřilo a přestalo pršet. Po příjezdu na místo zde byl již Jirka 
OK1ICJ, který byl trochu rychlejší a započal již se stavbou DK7ZB na 2m. Já s Vláďou 
jsme se hned pustili do stavby 4 x 21 el. DL6WU. Vzhledem k tomu, že jsem tuto montáž 
dělali už několikrát, žádné problémy se nevyskytly. Jenom po vztyčení DK7ZB na 2 m 



jsme naměřili PSV 1:7. Vzhledem k pokročilé večerní hodině a tmě jsme již v hledání 
závady nepokračovali a uložili se ke spánku. Ráno jako první dorazil Vašek OK1POY a 
krátce po něm Vláďa OK1JOC a Péťa OK1MFG a po nich ještě Václav OK1CVP a 
Jirka OK1VKL. A tak jsme vlastn ě byli v kompletní sestavě. Následovala oprava 
DK7ZB, u které došlo při manipulaci k utržení kabelu přizpůsobení, což jsme rychle 
napravili řádným připájením. Pak už následovalo vztyčení antény do plánované výšky a 
příprava celého zařízení a notebooku. Stejný scénář probíhal také u karavanu, kde bylo 
pracoviště na 70 cm. Toto je tradičně v režii Vašíka OK1POY a zde se žádné problémy 
nevyskytly. Odloučené pracoviště na 23 cm, tedy Jirka OK1ICJ začal asi 50 m od 
karavanu stavět parabolu a Yaginu a následoval nezbytný stan, bez kterého Jirka prostě 
být nemůže. Jako poslední jsme zprovoznili i zařízení na 23 cm, ale zde se vyskytl 
neočekávaný problém. Nově zbudovaná parabola se nějak nepovedla. PSV 1:5 a první 
spojení na ní udělané s Matějem OK1TEH, který byl prakticky na dohled od nás bylo 
zároveň i posledním. Následovala tedy její demontáž a tak na stožáru zůstala jenom 
Yagi s kruhovou polarizací. Závod tedy mohl vypuknout. K zařízení na 2m zasedl 
OK1IVU, na 70 cm OK1POY a na 23 cm to rozjel Václav 1CVP spolu s oběma Jirky -
1ICJ a 1VKL. V prvních n ěkolika hodinách spojení kvapem přibývala a zejména Vašek 
OK1POY si pochvaloval jak to odsejpá. Vláďa OK1IVU si zase pochvaloval pěkná 
spojení směrem na východ. Několik YO a Kaliningrad. Ten se později povedl i na 70 cm 
Vláďovi OK1JOC. Odpoledne do naší party přibyl ještě Bohouš OK1FJW, který se 
spolu s OK1MFG a OK1IVU postupně vystřídal u zařízení na 2 m. Já jsem pak v noci 
paběrkoval německé stanice na 70 cm aby nad ránem ve 4.00 mě opět vystřídal Vašek 
OK1POY. V noci začalo pršet, což k ránu zesílilo, spolu s ostrým a studeným západním 
větrem. Za nedělního dopoledne již spojení přibývala pomalu, zato však zesiloval vítr, 
doprovázený přeháňkami. Po poledni již dosahoval takové síly, že jsme asi kolem 14,30 
byli nuceni spustit čtyřče na 70 cm do bezpečné výšky. Magirus byl vytočen do 12 m a 
jsa zatížen rotátorem a čtyřmi anténami se nebezpečně prohýbal. To mělo za následek, 
že kotvy v západním směru se napínaly jako struny, zatímco ostatní se povolovaly a 
hrozilo nebezpečí, že při některém prudkém poryvu větru se vše dostane do rezonance a 
následky budou katastrofální. O jaké se asi jednalo síly bylo zřejmé, když po spuštění 
stožáru měl Péťa OK1MFG, který si sám vybral k držení západní kotvu, ruce od lana 
rozdřené do krve. A co dělala ve větru DK7ZB jseme ještě nikdy neviděli. Při natočení 
kolmo na vítr se celá rozkmitala takovým způsobem, že konce antény měly amplitudu 
výchylky asi půl metru a byl vůbec zázrak, že se na tom ještě udržely prvky. Jistě by to 
bylo dobrodružnější s anténou M2. Zatímco Vláďa OK1IVU ještě pokračoval v provozu 
na 2 m, ostatní jsme pomalu začali balit 70 a 23 cm, střídavě prchaje před deštěm pod 
střechu. Dobrodružně také vypadala demontáž čtyřčete- když jsem postavil štafle, tak je 
vzápětí vítr porazil. Postavil jsme je tedy znovu a znovu bác. Nakonec mě museli jistit 
OK1JOC a OK1MFG, abych vůbec byl schopen se při demontáži antén na štaflích 
udržet. Počasí se přece jen trochu umoudřilo, pršet přestalo a i vítr se usadil na 
obvyklých parametrech a tak jsme nakonec vše v klidu sbalili a vyrazili k domovu. Na 
samý závěr, těsně před odjezdem dokonce ještě vykouklo sluníčko a tak vše dobře 
dopadlo. Tak to bylo naše dobrodružství jménem Polní den 2011.  

145 MHz 

338qso, 62loc., 272,7km/qso, 92160b., best dx YT2L, KN04UC, 921km.  

432 MHz 



171qso, 44loc., 243,7km/qso, 41647b., best dx YU1EV, KN04CN, 805km.  

1296 MHz 

37qso, 10loc., 129km/qso, 4777b., best dx OM6A, JN99JC, 420km.  
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KV Polní Den CW a Mikrovlny  

Na letošní KV Polní den a Mikrovlnný závod jsme vyrazili v osvědčené sestavě. Já, Jirka 
OK1ICJ, Vláďa OK1JOC a Fanda OK1HFP. Když jsme po jedenácté hodině s Jirkou 
OK1ICJ dorazili na Krašov, byli zde již v plné pohotovosti OK1JOC a OK1HFP. Fanda 
pochopitelně už stačil prostor zaplnit dráty, provazy, stožáry, latěmi a jiným potřebným 
i nepotřebným materiálem. Jirka OK1ICJ se pustil do sekání trávy, která už 
povyskočila nad únosnou mez a zatímco Vláďa OK1JOC s Fandou OK1HFP 
připravovali vertikál na vyšší KV pásma a dipóly na pásma spodní, já jsem se zabýval 
přípravou žížalek, tedy pásma 23 cm. Pro porovnání jsem postavil dvě antény a to F9FT 
a modifikovanou Yagi s kruhovou polarizací, která se nakonec ukázala jako lepší a na 
kterou jsme odjeli převážnou část závodu. Zařízení v tradiční sestavě, FT736R + PA 
150W. Protože obě ANT neměly zrovna dvakrát nejlepší PSV, výkon jsem raději stáhl 
na 120W. Spojení na 23 cm celkem přibývala po celých 24 hodin rovnoměrně a stejně 
tak se dařilo i na KV. Při použití vertikální antény na KV bylo ve vzduchu trochu více 
elektřiny než je zdrávo a plašilo se nám zařízení na 23 cm. Rušení lezlo do obvodů 
VOXu a tak si 736ka občas přepínala na vysílání kdy se jí zlíbilo. Vzhledem k tomu, že 
se tato závada objevila až na konci závodu, udělali jsme jednoduché opatření v 
kompromisu a chvíli vysílali na KV na vertikál a chvíli na 23 cm. Počasí celý víkend naší 
činnosti přálo, i když v neděli při balení se obloha zakabonila a hrozila bouřka. Balení 
tedy probíhalo ve zrychleném tempu, ke kterému nás poháněl vládce hromů. Vše se ale 
podařilo sbalit za sucha a tak ze závodu zbyla zase jedna pěkná vzpomínka.  

1296 MHz 

51qso, 15loc., 193,3km/qso, 9856b., best dx SN9K, JO90NN,431 km.  

KV PD 

819 Qso  
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II.Subregional 



Od posledního závodu čas uběhl jako voda a byl tady druhý větší contest - 
II.Subregional. Vyjel jsem tentokrát s jiným Václavem OK1CVP. Když jsme přijeli na 
kótu, byli tam již p řed námi Jarda OK1JT spolu s otcem a Václav OK1POY. V brzké 
době za námi se sjeli další účastníci (OK1JOC, OK1ZJH, OK1ICJ) a čekali jsme jen na 
našeho prvního operátora Pavla OK1DFR, který měl přijet s novým karavanem, který 
jsme pořídili, což se za chvíli stalo. Interier je k prohlédnutí na našich fotkách. Nejdříve 
jsme postavili antenu na dvoumetr a následně jsme se pustili do stavby čtyřčete na 70 
cm. Bylo krásné počasí, které vydrželo po celý závod. Žádný skot se ještě na louce nepásl 
a tak jsme se tam mohli utábořit my s celým příslušenstvím. Jirka OK1ICJ pak 
následně postavil stan, což dělává jen při Polním dnu, ale tentokrát vzhledem k počasí 
učinil již nyní - pro pracoviště 23 cm. V závodě samozřejmě zavládlo obrovské rušení, 
které bylo zaznamenáno hlavně na 2 m, neboť stále více stanic si opatřuje "Jánošíky" a 
tak není divu, že na poměrně malém prostoru, které nám dává naše malá republika 
vzniká následně velký problém. A to je ještě náš největší závod před námi - Polní Den. 
Džin byl z lahve vypuštěn a zpět už to zřejmě nepůjde. Vláďa OK1JOC se ještě zúčastnil 
ARI contestu na krátkých vlnách, pro který si zřídil antenu umístěnou na lehkém 
stožárku. Výsledky a foto jsou v obvyklých rubrikách. Děkujeme stanicím za spojení a 
těšíme se na příští contest.  

145 MHz 

371qso, 67loc., 272km/qso, 100941b., best dx YU1WS, JN93RU,833km.  

432 MHz 

118qso, 35loc., 228km/qso, 26854b., best dx PI4GN, JO33II,580km.  

1296 MHz 

16qso, 5loc., 104km/qso, 16704b., best dx OE2M, JN67NT,241km.  

ARI Contest 

272 qso, zkouška drátovky pro 40,20,15m  
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Velikonoční závod 

Na tento závod jsem se já OK1IVU dost těšil, protože jsem z různých důvodů nemohl od 
loňského UHF contestu se na Krašově zúčastnit jakéhokoliv závodu. Takže nyní v nové 
sezoně až výše uedený Velikonoční závod.Vyjel jsem spolu s Vašíkem OK1POY a druhá 
posádka byla OK1DFR a OK1JOC.Těsně před Krašovem jsme se na silnici potkali a tak 
na Krašov jsme dojeli společně.Počasí bylo nádherné, skřivánci pěli své písně a my jsme 
se hned pustili do stavby anteny.Po namontování všeho potřebného, závod zahájil Vašík 
1POY a vedl si velmi zdatně. Po hodině jsem jej vystřídal a po další hodině usedl k 
zařízení Vláďa OK1JOC.Poslední hodinu usedl k zařízení náš první operátor OK1DFR 



a vyhledával po bandu stanice, které jsme ještě neměli v logu.Podmínky byly slušné, 
žádné rušení z nějakého směru nebylo zaznamenáno, trochu spletrů na bandů sice bylo, 
ale oproti "velkým" závodům poměrně minimálně.Contest uplynul jako voda, byly i 
klobásky a tak se vše vydařilo.Sbalení všech našich věcí proběhlo velmi rychle a tak již 
něco málo po 17-té hodině jsem byl doma v Plzni. Za 14 dní již bude II. Subregionál a to 
již ur čitě bude více stanic na bandu (samozřejmě bude i více rušení hi) a tak se již nyní 
všichni těšíme.  

145 MHz 

157qso, 27loc., 186km/qso, 29214b., best dx UT5DV, KN18DO,682km.  
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I.Subregional 

Na první závod letošní sezóny jsme vyrazili v sobotu dopoledne. S Jirkou OK1ICJ jsem 
se potkal na silnici za Úněšovem a když jsme společně dorazili na Krašov, byli už na 
místě Václav OK1CVP s Jardou OK1JT. Ihned jsme se tedy pustili do stavby ANT na 
2m. V krátké chvilce se dostavil též Vláďa OK1JOC a tak nic nebránilo vztyčení 
DK7ZB. Po té následovala krátká pauza na oběd, který mohl být podáván venku, jelikož 
sobotní poledne bylo vpravdě jarní. Dokonce i včelky se začaly objevovat.V průběhu 
oběda se dostavil Jikra OK1ZJH, který přivezl antény na 70 cm, které přezimují u něho 
ve stodole. Pro jistotu, aby něco nepokazil, vzal všechny a tak bychom mohli případně 
postavit i čtyřče. Postavili jsme ale jenom jednu DL6WU, přičemž malý zádrhel se 
vyskytl při napojení stožáru na rotátor. Vše se naštěstí rychle vyřešilo, když Jirka 
OK1ICJ zalovil ve své bedně s nepotřebnými potřebnostmi a vytáhl spojku, která nám 
po malé úpravě pomohla.Po stavbě ANT následovala příprava obou pracovišť. Zde se 
naštěstí žádné komplikace nevyskytly a tak na 15.00 bylo vše připraveno. Sestava 
obvyklá, na 2m FT847 + PA 300 W, na 70 cm tentokrát FT736 (jelikož Vašík OK1POY 
zatím zimuje v Praze) a PA, tentokrát tedy asi jenom 500W. Alespoň nebudeme pálit 
tolik elektriky a vyzkoušíme si, jak to chodí s jednou ANT.Závod tedy začal bez 
problémů a spojení pomalu přibývala. V prvních hodinách jsme u zařízení byli spolu s 
Jirkou OK1ZJH. Jirka na 2m, já jsem si vzal na starost 70 cm. U posledního volného 
stolu se rozložil Vláďa OK1JOC, který si chtěl vyzkoušet ARRL SSB Contest na KV s 
multibandovým dipólem. A tak bylo v buňce docela husto. V podvečer se pak na 2 m 
povedla dvě pěkná spojení, kdy na výzvu přišly bezprostředně po sobě dvě stanice GM z 
IO85. Obě přes 1200 km.Se soumrakem nás také opustili Václav OK1CVP a Jarda 
OK1JT.Večer pak došlo k drobné závadě na 2 m PA, kdy vypadl napájecí zdroj žhavení. 
Poruchu se však po krátké době podařilo opravit. V noci pak u zařízení telegrafovali 
Jirka OK1ICJ a Fanda OK1HFP, který se dostavil v průběhu odpoledne. Pěkný 
průběžný výsledek se povedl Fandovi na 70 cm, kdy asi kolem půlnoci udělal několik 
delších telegrafních spojení a tím průměr na QSO posunul výrazně nad hodnotu, která v 
té době byla na 2 m.Ráno nás musel ze zdravotních důvodů opustit Vláďa OK1JOC a 
tak zbytek závodu jsme absolvovali ve čtyřech, střídaje se o zařízení a o kanape. V 
neděli dopoledne a pak ještě jednou po poledni se na 2 m objevilo krátce velmi silné 
rušení v podobě praskotu přicházejícího ze všech stran. V té tobě severně od nás 



přecházela výrazná tmavě šedá oblačnost a tak jsme toto přisuzovali atmosférickým 
vlivům. Do konce závodu se pak již nic zvláštního nestalo. Po skončení závodu jsme v 
necelých dvou hodinách vše sbalili a vyrazili k domovu. Nedělní počasí bylo proti sobotě 
o poznání chladnější, ale naštěstí beze srážek. Tak to byl náš I. Subregionální závod 
sezóny 2011. Na slyšenou v dalších závodech.  

145 MHz 

345 QSO, 92484 bodů, 67 lokátorů, průměr 268 km/QSO, ODX 1284 km - GM0PJD z 
IO85EO  

432 MHz 

98 QSO, 24609 bodů, 37 lokátorů, průměr 251 km/QSO, ODX 640 km - 9A1CAV z 
JN95GM  
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