
A1 contest - listopad -2013 

Poslední velký závod v tomto roce. Na závod jsem odjel spolu s Václavem OK1CVP, 
který nám velmi pomohl při stavbě anteny, neboť jsme jinak byli jen 3. Náš velmi dobrý 
operátor Vláďa OK1JOC nemohl s námi, neb právě probíhala liga v šachu. Jirka 
OK1ZJH dorazil až večer a Luboš OK5KL nemohl, neb měl pracovní povinnosti. 
Antenu jsme postavili, na kótě nebylo skoro vidět jaká byla mlha. Drobně pršelo a tak 
bylo neveselo.Nicméně jsme pak v buňce zatopili a bylo hned lépe. Závod začal a naše 
deváté qso bylo hned s UT stanicí. Déšť neustával a také vítr zesiloval k nárazům až 
snad 20 m/sec. Večer přijel Jirka OK1ZJH, Fanda OK1HFP a také návštěva v podobě 
Romana OK1UFM a druhého Romana OK7SM. Noc jinak proběhla celkem hladce, v 
určitou hodinu byly krátce vidět i hvězdy, aby se pak znovu zatáhlo a spustil se déšť. 
Podmínky tím zcela určitě trp ěly.Během nedělního dopoledne se fronta přesouvala 
směrem k východu a tak byla spojení spíše na západ než na východ. Odpoledne se počasí 
trochu umoudřilo i když v okamžiku bourání antenního systemu vál takový vichr, že se 
kluci tak tak udrželi na střeše buňky.Nicméně vše dobře dopadlo a v 16 .00 jsme již 
ujížděli k domovu. Děkujeme všem za uskutečněná spojení a těšíme se na příště !  

144 MHz 

337 QSO, 106414b., 72 loc., best ODX YU7ACO, KN05QC, 823km  
 
Foto v obvyklé rubrice - Foto z akcí  
73! Vláďa OK1IVU  

 

UHF contest - říjen -2013 

Letošní UHF závod se dle mínění všech účastníků velmi vydařil. Ale popořádku. Na 
tento závod jsme se sešli na Krašově v počtu 7 lidí. Nejdříve jsem přijel já s Václavem 
OK1CVP, následně přijel Jirka OK1ZJH a vzáp ětí pak Vláďa OK1JOC spolu s 
Lubošem OK5KL. Nakonec přijel Pavel OK1DFR a Jirka OK1ICJ. Než se všichni sešli, 
smontoval jsem spolu s OK1CVP antenu na 70 cm. Letos jsme se rozhodli, že použijeme 
jen jednu antenu a nebudeme stavět celé čtyřče, neb jeho sestavení je přece jen složitější. 
Po vysunutí anteny do patřičné výšky jsme následně smontovali antenu pro 23 cm a 
přistoupili zodpovědně ke dvěma hlavním úkolům. První úkol zněl - přijmutí nových 
dvou členů a sice Jirky OK1ZJH a Luboše OK5KL. Oba dva jsou velmi platnými členy 
našeho radioklubu, což dokazují při contestových spojeních. Druhý úkol pak byl 
neméně důležitý - náš hlavní operátor slavil v uplynulém týdnu narozeniny. Nejsou to 
narozeniny nijak "kulaté", ale jsou. Takže jsme mu všichni popřáli aby to s námi ještě 
dlouho vydržel a jali jsme pak oslavovat. Přípitek -šampaňské, k oslavě pak dort. 
Obrazová dokumentace je k nahlédnutí. No a pak úderem 16 hodiny jsme se pak jali i 
vysílat, neboť kvůli tomu jsme vlastně na Krašov přijeli. Začátek jsme nechali na 
Lubošovi OK5KL a zhostil se toho na výbornou. Po něm jsme se pak vystřídali všichni, 
kdo měl zrovna náladu vysílat. Počasí bylo výborné oproti loňsku, kdy nás trápil velmi 
silný vítr a déšť, letos to dokonale vyšlo. Zvláště pak v neděli bylo krásně. Večer v 
sobotu odjel Václav OK1CVP domů, takže nás bylo pak šest. Na bandu se dalo i slušně 
pohybovat, byly chvíle kdy jsme se sice jakoby "zasekli", abychom pak následně 
vytvořili celou šňůru spojení. V neděli pak nás při cestě domů navštívil OK1TOM.Shodli 



jsme se, že to byl jeden z velmi vydařených závodů, děkujeme všem co nás zavolali a již 
dnes vyhlížíme k poslednímu velkému závodu - A1 contestu.  

432 MHz 

246 QSO, 58004b., 48 loc., best ODX I4CIV, JN62FX, 781km  

1296 MHz 

57 QSO, 10182b., 18 loc., best ODX HA5KDQ, JN97LN,505km  
 
 
Foto v obvyklé rubrice - Foto z akcí  
73! Vláďa OK1IVU  

 

VHF contest - Den Rekordů -2013 

Uprostřed příprav na letošní VHF Contest nás zastihla velice smutná zpráva. Dne 4. září 
zemřel náš kamarád a člen klubu Vašík OK1POY. I přes tuto smutnou zprávu jsme se 
rozhodli závodu zúčastnit a věnovat ho tak jeho památce. Na Krašově jsme se sešli již v 
pátek odpoledne a to v sestavě Jirka OK1ICJ, Luboš OK5KL, Vlá ďa OK1JOC, Péťa 
OK1MFG a dále jako návštěva Roman OK7SM s Vláďou OK1FIK a nakonec i moje 
maličkost. Nejprve jsme se věnovali diskusi na různá témata, jelikož bylo nutné věnovat 
pozornost vzácné návštěvě, která byla již delší dobu plánována. Poté jsme začali s 
přípravou antén DK7ZB a sice v provedení do dvou směrů. Jedna anténa pevně do 
směru DL a druhá otočně. Do večera jsme stihli připravit ob ě antény, ale vztyčili jsme 
pouze jednu, připravili za řízení a zahájili provoz. Do půlnoci jsme pak udělali celou 
řadu spojení. Po ranním probuzení pak následovala vydatná snídaně a později nás 
opustil Vláďa OK1FIK, neboť se musel připojit ke svojí partě v OL7C. V průběhu 
dopoledne se dostavili další členové, Václav OK1CVP, Jirka OK1ZJH, Vláďa OK1IVU 
a nakonec i Fanda OK1HFP se svými KV. Následovalo vztyčení druhé antény DK7ZB a 
příprava konečné sestavy zařízení. Vlastní závod jsme zahájili minutou ticha za 
kamaráda Václava OK1POY a pak se již plně věnovali vysílání. Spojení zprvu 
nepřibývala nijak závratným tempem, ale později se začalo dařit lépe. Průběh závodu 
byl bez výraznějších překvapení a stejně tak zařízení a oba PA pracovaly celých 24 
hodin bez problémů. V neděli ráno jsme pak byli ještě poctěni návštěvou Pepy OK1JFH 
a Radka OK5RS(OK1JET) Podařila se i některá delší spojení jako například YT5W. 
Stejně tak se dařilo i na KV a tak značka OK1OPT byla zastoupena i v All Asian DX 
Contestu. Celkové skóre pak bylo 2M - 408 QSO a na KV 316 QSO. Po celý víkend, 
zejména pak v sobotu bylo počasí v pravdě letní a tak jsme si závodní víkend užili.  

145 MHz 

408QSO,116864 b.,64 loc.,YT5W KN04oo,853 km  
 
Foto v obvyklé rubrice - Foto z akcí  
73! Pavel OK1DFR  

 



III. Subregional - Polní Den -2013 

Po špatných zkušenostech z II. Subregionalu s fázováním 2 anten DK7ZB jsme se 
rozhodli k jinému řešení. Jednu anenu fixně na západ na vysouvacím stožáru 
(magirusu) a druhou antenu otočnou na buňce. Pavel OK1DFR musel hodně přemýšlet, 
aby vše správně pospojoval tak, aby fungovaly oba PA stupně. Proto již na stanoviště 
odjel v pátek před PD spolu s JIrkou OK1ICJ. V sobotu jsem pak dorazil i já 
autobusem a postupně se pak objevovali i další účastníci. Nejdříve jsme sestavili antenu 
na magirus, pak antenu na buňce, následovanou antenou na 70 cm. Jirka OK1ICJ 
mezitím postavil svůj neodmyslitelný stan pro pracoviště 23 cm. Hodiny vesele ubíhaly a 
když se přiblížila hodina "H" najednou se zjistilo, že pracoviště pro 2m nefunguje. 
Skoro hodinu se hledala závada (vadná propojka) , aby se nakonec tedy vyjelo. Ovšem 
během krátké doby jsem opět zjistil, že nás nikdo na výzvu nevolá. Nezbylo tedy nic 
jiného než stanice vyhledávat a tak rozdíl mezi stanicemi co začaly v 16. hodin a námi se 
začal zvětšovat. Prostě opět jsme viděli, že toto řešení není to pravé "ořechové". Došlo i 
k úvaze zda neodpojit druhý koncový stupeň a jet jen na jednu antenu spolu s jedním 
PA stupněm. Po technické debatě se k tomu nepřistoupilo, ale výsledek byl stále tristní. 
Nějaká spojení sice byla, ale nebylo to ono, co bychom si přáli. A tak do příštího závodu 
zůstává otázka, jak tedy dál. O tomto PD jsme měli po delší době i mládež. Dcery OK 
FJW (Lucka 9 let) a OK1MFG (Jitka 6,5 let) se zdatně pod vedením svých otců snažily 
vysílat a je nutno říci, že velmi úspěšně. K ránu se na 2m pásmu zadařila pěkná spojení 
do UT, YO, YU, ale celkově PD byl na množství techniky zklamáním. Stanoviště na 70 
cm a 23 cm byla v obvyklém složení operátorů i dosažených výsledků.Jako nadějný 
operátor se ukázal Luboš OK5KL s jeho zaníceným přístupem. Na Krašově jsme i 
oslavovali "kulatá" výro čí našich členů. Vašík OK1POY - 75 let, Jirka OK1ICJ - 70 let 
a kluci blahopřáli i mně i když "kulaté" narozeniny budu mít až za 3 týdny. Byl jsem ale 
mile překvapen a děkuji všem. Nakonec call všech zúčastněných během PD : OK1DFR, 
OK1CVP, OK1DEE, OK1FJW, OK1ICJ, OK1JOC, OK1JT, OK5K L, OK1MFG, 
OK1MVP, OK1POY, OK1VKL, OK1ZJH, Lucka, Jitka a OK1I VU  

145 MHz 

330 QSO, 84913b., 64 loc., best ODX YO5KAI, KN16TS, 853km  

432 MHz 

157 QSO, 32925b., 27 loc., best ODX DF0HS/P, JO31AA, 515km  

1296 MHz 

51 QSO, 8661b., 12 loc., best OM6A, JN99JC,421km  

Polní Den Mládeže 145 MHz 

40 QSO, 6768b., 10loc., best ODX OM3KAP,JN98HP, 426 km  
Operátorky : Lucie/9/, Jitka/6,5/  
 
Foto v obvyklé rubrice - Foto z akcí  
73! Vláďa OK1IVU  



 

II. Subregional - 2013 

Na druhý subregionál vyrazil náš krátkovlnný expert Fanda OK1HFP již v pátek, 
protože si chtěl vyzkoužet KV vertikál s nadzemními radiály. My ostatní jsme se na 
Krašově sjeli postupně v sobotu dopoledne a to v sestavě všichni tři Jirkové, OK1ICJ, 
OK1VKL, OK1ZJH, dále Véna OK1CVP, Vláďa OK1JOC, Jarda OK1TJ a Vláďa 
OK1IVU, který s oblibou jezdí na závod autobusem. Opět pochopitelně jako poslední 
jsem s největším nákladem radiového haraburdí dorazil krátce po jedenácté hodině i já 
a ihned jsme se dali do přípravy antén. Na 2 m jsem vztyčili 2 x 10 el. DK7ZB, na 70 cm 
jednu anénu DL6WU na výsuvném magirusu s rotátorem a na 23 cm anténu 35 el. 
F9FT. Poté následovala příprava zařízení, počítací techniky, pak ještě stavba stanu na 
pracoviště 23cm a závod mohl začít. Úderem šestnácté hodiny zasedl tedy k zařízení na 2 
m Vláďa OK1IVU, na 70 cm Jirka OK1ZJH a 23 cm rozjeli Jirkové OK1ICJ a 
OK1VKL. Spojení zpočátku přibývala velmi zvolna a asi po dvou hodinách závodění 
padlo rozhodnutí sundat jednu DK7ZB a jet jenom na jednu, jelikož se zdálo, že se 
opakuje scénář z minulého roku a sice že někde je chyba a dvojče chodí hůř než jedna 
anténa. Následovala tedy asi dvacetiminutová přestávka a poté už na 2 m byla zase 
jenom jedna anténa. Vláďa OK1IVU vydržel u zařízení asi do 22.00 a poté jsem jej 
vystřídal já. Na 70 cm pracoval Jirka OK1ZJH a na 23 cm nadále oba Jirkové. 
Odpoledne nás také navštivil OK5KL ? s XYL a večer krátce Zdeněk OK7RM. V 
odpoledních hodinách se také přehnalo několik krátkých p řeháněk a jižně od nás 
dokonce i bouřka, která nás ale naštěstí minula a postupně odešla k východu, kde pak za 
soumraku vytvořila v dálce krásnou iluminaci mraků. Noc proběhla bez větších 
mimořádných událostí. U zařízení jsme se postupně vystřídali, jenom Vláďa OK1JOC a 
Fanda OK1HFP jeli KV ARI Internacionál DX contest. Dlužno zde ale podotknout, že 
vertikál chodil opravdu výborn ě, což bylo vidět nejen na spojení, ale také na výpisech ze 
skimerů z celého světa. V neděli ráno se potom počasí vcelku vybralo, dokonce k 
slunečné obloze. Spojení postupně přibývala celkem rovnoměrně až na jistý výpadek 
krátce před polednem, kdy na mé volání výzvy na 2 m téměř třičtvrt ě hodiny nepřišla 
žádná odpověď. Už jsem měl opravdu vážné pochybnosti, jestli nám to opravdu vysílá. 
Mimo jiné jsme na 2 m použili úplně novou sestavu zařízení a sice TRX IC756 s 
transvertorem DK7ZB. Tato sestava poslouchá opravdu velmi dobře a není problém v 
zamořeném pásmu dokonce najít volný kmitočet pro zavolání. Jsou zde ovšem i takové 
kapacity, které dokáží vyprodukovat neuvěřitelný signál v podobě syčení po celém 
pásmu a ač jsem se snažil sebevíce, pachatele se mi vypátrat nepodařilo. Zato jemu se 
povedlo zlikvidovat nám několik spojení se stanicemi v OM a SP. Nedělní odpoledne pak 
již prob ěhlo bez mimořádných událostí, po šestnácté hodině jsme vše začali balit a v 
18.00 bylo hotovo. Celkový výsledek asi odpovídá našemu snažení a hlavně výkonu 
300W a jedné ANT 10 el. Děkujeme všem za spojení a naslyšenou o Polním dnu. Jinak 
jak vypadá naše stanoviště z výšky je vidět na videu, které je v hlavní nabídce naší 
stránky - tlačítko video.  

145 MHz 

338 QSO, 91377b., best ODX YT1CAP, JN94XC, 833km  
 
Náš ODX se nyní objevil na YOUTUBE  



432 MHz 

130 QSO, 28754b., best ODX YU7NIK, KN05BV, 691km  

1296 MHz 

30 QSO, 5547b., best SP9AHB, JO70EA,376km  

ARI Contest 

439 QSO  
 
Foto v obvyklé rubrice - Foto z akcí  
73! Pavel OK1DFR  

 

Velikonoční závod - 2013 

Na tento závod jsme se domluvili poměrně rychle a vypadalo to, že se zúčastníme celkem 
čtyři. Na poslední chvíli ale Jirka OK1ICJ odřekl s tím, že má neodkladnou práci a tak 
jsme se na Krašově sešli nakonec tři. Já jsem jel s Pavlem OK1DFR a když jsme přijeli 
na Krašov, foukal nepříjemný vítr a místy ležel ještě sníh, jak je vidět z fotografií. 
Kupodivu ale skřivánci poletovali a pěli, jakoby opravdu mělo nastat jaro, což mě 
potěšilo, že jsou na tomto místě ještě stále vidět a slyšet. Spolu s Pavlem jsme se dali 
ihned do práce a než Vláďa OK1JOC přijel, antena se tyčila již na stožáru. Původně 
jsme nainstalovali i PA supeň, ale ten po 10 qso odešel a tak jsme pak jeli jen na holý 
tcvr to jest 50 Wattů. Stanic mnoho nebylo; patrně jich plno odradilo "zimní" po časí, ač 
jsme přešli na "letní" čas. Takže nakonec jsme neudělali ani 100 qso. Nevadilo-neboť 
jídlo a pití bylo dostatek a tak jsme se postupně vystřídali u zařízení i snědli dovezené 
zásoby. Velmi málo bylo DL stanic a i z východu skoro nic. Úderem 16. hodiny nového 
času jsme tedy skončili, sbalili veškeré zařízení a odjížděli jsme za sněžení k domovu. 
Myšlenkami jsme již u příštího závodu a to snad už se počasí umoudří a bude přece jen 
tepleji než tentokrát. Naslyšenou tedy při II. Subregionalu.  

145 MHz 

93 QSO, 14782b., best ODX OM3CWY, KN08NQ, 597km  
 
Foto v obvyklé rubrice - Foto z akcí  
73! Vláďa OK1IVU  

 

I.Subregional 2013 

Na letošní první velký závod sezóny jsme vyrazili v komorní sestavě a sice trio OK1HFP, 
OK1ICJ a já. I když moje účast byla do poslední chvíle také značně nejistá, jelikož 
běhání po kopci s anténami ve sněhu s chřipkou není zrovna ta správná disciplína, 
nakonec jsem se ale překonal, koncem týdne se mi udělalo lépe a tak jsme s Jirkou 
OK1ICJ v pátek po poledni vyrazili, abychom podpořili Fandu OK1HFP, který tradi čně 



vyrazil v pátek ráno aby vyzkoušel nějaké KV antény. Na místě už byl také Roman 
OK7SM a tak jsme se pod Fandovo vedením ihned pustili do stavby antény podle 
K9AY. Tato poměrně jednoduchá a na stavbu nenáročná anténa byla rychle vztyčena. 
Kdo to neviděl neuvěří. Těch pár metrů drátu na dvou krovních latích poslouchá úplně 
fantasticky. Stanice z VK a ZL na 80 m hrály za 59. Se soumrakem jsem s Romanem 
hochy opustil, když jsme ještě před tím museli vydolovat auto ze sněhové závěje. Cestou 
domů jsem ještě zajel do obchoďáku pro nějaký ten proviant a pak rychle domů do 
postele a na ten zítřejší závod se hezky vyspinkat. Ráno pak rychle vstát a všechno 
potřebné VKV zboží naskládat do auta a hurá za klukama na Krašov. Ti už mezitím 
připravili anténu na 2m a po mém příjezdu jsme ještě smontovali anténu na 70 cm. Tato 
dvě pásma pro naše komorní trio budou až dost. Pak už jen připravit zařízení a úderem 
patnácté hodiny odstartovat. Krátce před začátkem závodu nás také návštěvou poctili 
Roman OK1UFM, Zdeněk OK1OK a Petr OK1UVJ. Po nich se též dostavil i Václav 
OK1CVP. Po celou dobu závodu na obou pásmech přibývala spojení celkem 
rovnoměrně. U zařízení na 2 m jsme se vystřídali s Fandou OK1HFP, zatímco Jirka 
OK1ICJ měl ve svém referátu 70 cm.Podmínky směrem na západ byly asi trochu 
nadprůměrné, naopak poměrně málo stanic přišlo tentokrát z východu. Jinak jsme v 
tomto závodě nezaznamenali nic vyjímečného a výsledek asi odpovídá našemu běžnému 
průměru. Slovy Fandy OK1HFP: "Co bys víc chtěl od jedné antény a 350W do ní." Ale 
jinak závod byl moc pěkný a počasí na toto roční období nám také přálo. Tak že 
naslyšenou ve Velikonočním závodě.  

145 MHz 

367 QSO, 94170b., best ODX 9A0V, JN95NH, 687km  

432 MHz 

96 QSO, 20750b., best ODX PI4Z, JO11WW, 673km  
 
Foto v obvyklé rubrice - Foto z akcí  
73! Pavel OK1DFR 


